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Abstract 

The extensive area of Asansol and Durgapur is often considered as the coal mining regions 

of Burdwan district. In the Colonial regime of India, these evolved a particular social class 

who were known as the working class. This working class which mostly comprised of 

Bauris, Nunias, Chamars, Koris, Bhiyas, Ghatwals, Turi, Teli, Jolaha, Kahar, Kalwar, 

Dosadhs were the most important. All miners started working in these mines in lieu of very 

low wages. Right from the beginning, both the local and the migrated workers were 

constantly and consistently exploited and this gradually gave rise to defiance and rebellions 

amongst them. This rebellions activities of the working classes were very much discernible 

even during the non-cooperation movement. Names like Bankim Mukherjee and then Bijoy 

Paul became pioneering landmarks in the history of Trade Union Movements in Asansol. 

Deben Sen was yet another reactionary whose able leadership was instrumental in 

moulding the coal miners rebellion afresh and contributed largely to its proper growth. The 

anger and discontent of the coal miners was greatly invigoratated and instigated by the fact 

that despite constant protests. The Coal-miners were still under the brunt of exploitation 

even after independence. This anger and contempt of the workers was shaped responsibly 

by the trade union—AITUN, INTUC, CITU, Hind Mazdoor Sabha. The present researcher 

intends to investigate the various hues and aspects of this organized movement under the 

responsible direction of the Trade Union; viz., the origin of the movement, its causes, the 

owner-labourer relationship, the socio-economic and political consciousness of the 

workers, the spirit and fervour of the rebellion, the relation between the Govt. and the 

owners of Coal mines, and the analysis of the role of the trade unions in organizing these 

movements. 
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     লিলিশ ঔপলনলবলশক শাসলন ভারতবলষধ ঊনলবংশ শতলকর লিতীয়ার্ধ জেলক আরু্লনক লশল্পায়লনর সূত্রপাত। তার 

ফলল নতুন একলি সামালেক জশ্রলির উদ্ভব ঘলি, র্ারা শ্রম লবলি কলর মেুলরর লবলনমলয়, তারা শ্রলমক জশ্রলি লহসালব 

পলরলচত। ঔপলনলবলশক অেধনীলতর ফলল ভারতবলষধর সবধস্তলরর মানুষ জশালষত ও অতযাচালরত হলিল। শ্রলমকলশ্রলিও 

তার বাইলর লিল না। লবলভন্ন পলরলিলত ও ঘিনার ঘাত-প্রলতঘালত এলদলশর মানুলষর মলর্য সাম্রােযবাদ লবলরার্ী 

জচতনা গলে উলেলিল। তার ফলল প্রলতবাদ ও প্রলতলরার্ আলন্দালনও শুরু হলয় র্ায়। শ্রলমকলশ্রলি এই সংগ্রালম 
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গুরুত্বপূিধ ভূলমকা গ্রহি কলর। জপশাগত ও বৃহত্তর রােননলতক কমধসূলচলত তারা সালমল হন। তালদর জচতনা র্খন 

আরও অগ্রসর হলয়লি। তখন শুর্ু রােননলতক স্বার্ীনতা নয়, অেধননলতক স্বার্ীনতার দালব আদালয়র েনয জশ্রলি কতৃধক 

জশ্রলিলশাষলির অবসালনর কমধসূলচ তারা গ্রহি কলরলি। বৃহৎ র্ন্ত্রচাললত পুুঁলেবাদী উৎপাদন বযবিায় তারা জশাষি ও 

বঞ্চনার লশকার হলয়লি। ঔপলনলবলশক শাসন জসই জশাষিলক আরও তীি কলর তুলললি। স্বার্ীনতা উত্তর পলবধ জসই 

জশাষি তীিতর হলয় ওলে, ভারত স্বার্ীন হললও শ্রলমকলশ্রলির পরার্ীনতা (মাললকলশ্রলির কালি) অবযাহত লিল। 

ভারতবষধ তো পলিমবলঙ্গর কয়লাখলন শ্রলমকলদর আলন্দালন শ্রমেীবী মানুলষর মুলির পেপ্রদশধক বলল গুরুত্বপূিধ 

ভূলমকা পালন কলরলিল। এখন প্রশ্ন হল বর্ধমান তো আসানলসাললর কয়লা খলনর শ্রলমকরা কীভালব আেধ-সামালেক 

ও রােননলতক পলরলিলতলত সলচতন হলয় স্বতস্ফূতধভালব শ্রলমক আলন্দাললন সালমল হলয়লিল? লবলভন্ন রােননলতক 

দলগুললর শ্রলমক সংগেন এ-লবষলয় কী ভূলমকা পালন কলরলিল? 
 

     ইলতহালসর এমনই লনয়ম জর্ শ্রলমকলশ্রলির আলন্দালন এবং তালদর সংগেন জেড ইউলনয়ন, শুরু্ জর্ প্রলয়ােলনর 

তালগলদই গলে ওলে তা নয়, এিা ঐলতহালসকভালব অলনবার্ধও বলি। জললনলনর ভাষায়— “জেড ইউলনয়নগুলল জর্ 

শুরু্মাত্র ঐলতহালসকভালব প্রলয়ােন ইহাই নয়, লশল্প শ্রলমকলদর সংগেন লহসালব জেড ইউলনয়নগুলল 

ঐলতহালসকভালবও অলনবার্ধ...।”
১
 ‘স্কুল অব কলমউলনেম’ জর্ মূল র্ারিাগুলল সলন্নলবষ্ট হলয়লি তা চারলি জমৌললক 

সূলত্রর মলর্য লনবদ্ধ— (১) জেড ইউলনয়নগুলল হলব এমন সংগেন, সমস্ত শ্রলমকলশ্রলিলক সংগলেত করলব (২) জেড 

ইউলনয়নগুলল শ্রলমকলদর সাম্রােযবাদী র্যান-র্ারিা রােননলতকভালব লশলিত করলব (৩) জেড ইউলনয়নগুলল 

শ্রলমকলশ্রলির অগ্রগামী বালহনী অেধাৎ রােননলতক দলগুললর সালে শ্রলমকলশ্রলির জর্াগালর্াগা সার্ন করলব। (৪) 

সবধহারা লবপ্লবী পালিধর জনতৃত্ব জেড ইউলনয়নগুলল পুুঁলের লবরুলদ্ধ সংগ্রাম করলব।
২ 

 

     আরু্লনক পুুঁলেবাদী সমাে বযবিার মলর্য লদলয়ই শ্রলমকশ্রলির েন্ম হয়। ঔপলনলবলশক শাসন ভারতবলষধ লশল্প 

লবপ্ললবর জকালনা সুলর্াগ হয়লন। উলনশ শতলকর লিতীয়ার্ধ জেলক ভারলতর শ্রলমকলশ্রলির উদ্ভব প্রলিয়া লিল অতযন্ত 

লবধ্বস্ত ও সংকিাকীিধ। পরার্ীন ভারতবলষধ শ্রলমকলশ্রলির সংগ্রামলক শ্রলমকলশ্রলির লবশ্ববযাপী সংগ্রালমর অংশ লহসালবই 

জদখা প্রলয়ােন। ঔপলনলবলশক ভারলতর েনগলির সাম্রােযবাদ লবলরার্ী ববপ্ললবক সংগ্রাম শ্রলমক জশ্রলিলক বাদ লদলয় 

লবলেষি সম্ভব নয়। ভারতবলষধ শ্রলমকলশ্রলির েন্মলগ্ন জেলক সালবধক সংগ্রালমর (শ্রলমক সংঘ ও রােননলতক) প্রামািয 

র্ারাবালহক এবং বস্তুলনষ্ঠ ইলতহাস র্োর্েভালব রলচত হয়লন।
৩ 

 

     ঔপলনলবলশক ভারলতর শ্রলমকলশ্রলির জিলত্র জশাষলির মূলত দুলি রূপ লিল। শ্রলমকলশ্রলির সহ সমগ্র ভারতীয় 

েনগলির ওপর সাম্রােযবাদী জশাষি। আবার পাশাপালশ ভারতীয় ও লিলিশ মাললকানার্ীন লনলবধলশলষ ভারতীয় 

শ্রলমকলশ্রলির ওপর পুুঁলেবাদী জশাষি। ভারতীয় শ্রলমকলশ্রলিলক সংগ্রাম করলত হলয়লিল এক লদলক সাম্রােযবাদী 

জশাষলির লবরুলদ্ধ। তাই এক অসহনীয় বাস্তব সামালেক সংগ্রালম ললপ্ত হলত হলয়লি। পুুঁলের জশাষলির লবরুলদ্ধ 

প্রােলমক ও স্বতঃস্ফূতধ প্রলতলরার্ গলে তুলল ভারলতর শ্রলমকলশলি তার জশ্রলি সংগেন জেড ইউলনয়ন সংগলেত করলত 

শুরু কলর এবং সলঙ্গ সলঙ্গ োতীয় মুলি আলন্দাললনও লনেস্ব ভূলমকা লদলয় অগ্রসর হয়। এই জেড ইউলনয়ন ও 

রােননলতক সংগ্রালমর মর্য লদলয় ভারলতর শ্রলমক জশ্রলির জশ্রলিলচতনা লবকলশত হলত োলক।
৪
 বর্ধমান জেলার 

কয়লাখলন শ্রলমকলদর লনলয় আললাচনা করলল শ্রলমক সলচতনতা, রােনীলতলত অংশগ্রহি, জেড ইউলনয়নগুললর 

ভূলমকা পলরস্ফুি হলব। 
 

     বর্ধমান জেলায় লশল্পলিত্র লহসালব কয়লাখলন অঞ্চলগুলল গলে উলেলিল। কয়লার উৎপাদন ও সমলয়র সলঙ্গ 

সলঙ্গ বৃলদ্ধ পায়। ১৮৮০ লিস্টালে লিল ৯,৩০,০০০ িন এবং ১৯০০ লিস্টালে হয় ৬৫,০০,০০০ িন। িমশ আলবষ্কৃত 

ও কার্ধকর খলনর সংখযা ও শ্রলমকলদর সংখযাবৃলদ্ধ জপলত োলক। ১৯১১ সালল জেলায় জমাি কয়লাখলনর সংখযা লিল 

১২০লি, শ্রলমক সংখযা লিল ৩৭,৭০৭।
৫
 ১৯১৫ সালল শ্রলমক সংখযা বৃলদ্ধ জপলয় হয় ৫১,৪৪৭ েন। ওই সমলয় প্রলত 

১০ েন পুরুষ লপিু নারী শ্রলমলকর সংখযা লিল ৫.৬ েন। ১৯৩৯ লিস্টালে ২৩,০০০, ১৯৪২ লিস্টালে ৩১,০০ এবং 
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১৯৪৪ সালল ৬১,০৫৫ েন।
৬
 ১৮৯০ লিস্টাে পর্ধন্ত রালনগঞ্জ আসানলসাল শ্রলমকলদর মলর্য বাউলর ও সাুঁওতাললদর 

প্রার্ানয লিল। পরবতধীকালল পালস, জলার্, কুরলম, আলহর, োমার সম্প্রদালয়র মানুষেন শল্পশ্রলমক লহসালব জর্াগদান 

কলর।
৭
 লনঃস্ব কৃষক, জখত-মেুর, শহুলর রকমালর কালে লনর্ুি মেুর, বনাঞ্চল জেলক লবতালেত আলদবাসী বা 

োইবাল সমাে ও অেধনীলতলত অবলহললত ও প্রালন্তক হলয় পো ইতযালদ নানা স্তলরর জেলক।
৮
 দীলপশ চিবতধী জর্ 

কৃষকসমালের কো লললখলিন জস সমােও জভদালভদহীন লিল না।
৯
 এইসব মানুষরা কয়লাখলন অঞ্চলল এলসলিল 

িুর্া-দালরদ্র, ঋি-পলরলশার্, জরাগ জেলক মুলি পাবার ললিয। দালরদ্রয জমাচলনর েনয তালদর এই আগমন। লকিু 

ঔপলনলবলশক শাসলন জদলশ লবলদলশ মাললকলদর লনমধম জশাষলি েেধলরত হলয় পলে। শ্রলমকলদর শ্রম শলিই পিয। 

স্বল্পমূললয সবধালর্ক শ্রমশলি জশালষত হয় কয়লাখলন লশলল্প। তাই বলহরাগত বদলহক বলশালী, অগ্রিী লচন্তা-জচতনার 

েগৎ জেলক লবলিন্ন বা দূলর অবলিত লিল। কয়লাখলন শ্রলমকগি লবংশ শতলকর প্রেম দুই-লতন দশক পর্ধন্ত। কানপুলর 

শ্রলমকসংগেলনর দিতা অেধনকারী লবেয় পাল আসানলসাললর দালয়ত্ব গ্রহি করার পর কয়লাখলন শ্রলমকলদর সংগেন 

লবস্তারলাভ কলর। খলন মাললকগি খুবই স্বল্প জবতন লদলয় শ্রলমকলশাষি করত। পলরসংখযালনর সাহালর্য লবষয়লি 

লবলেষি করা জর্লত পালর। জকাললফলের নাম—রালনগঞ্জ।
১০ 

 

মাইনাসধ—আন্ডার গ্রাউন্ড 
 

১৯২৯ লডলসম্বর   ১৯৩৯ লডলসম্বর   ১৯৪২ লডলসম্বর 

িাকা  আনা  পয়সা  িাকা  আনা  পয়সা  িাকা  আনা  পয়সা 

০ ১৩ ০  ০ ৯ ০  ০ ১১ ৯ 
 

তেযসূত্র : বসুরায়, সুনীল, রানীগলঞ্জর কয়লাখলন শ্রলমক, মেুমদার, লদবযলেযালত, সম্পাদনা, পলিমবঙ্গ, বর্ধমান 

জেলা সংখযা, তেয সংস্কৃলত লবভাগ; পলিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৬৭ 
 

     ১৯৩১ লিস্টালে মেুলর সংিান্ত লরলপািধ জেলক োনা র্ায় জর্ খুব কম সংখযক শ্রলমক মালস ১৫ িাকা উপােধন 

করত। অলর্কাংশ শ্রলমক মালস ১০ িাকা বা তার কম আয় কলর। প্রচুর অদি শ্রলমক ৬ আনা ও লশশু শ্রলমক ৪ আনা 

উপােধন করত।
১১

 শ্রলমকলদর মেুলর লনলত হলতা সদধারলদর কাি জেলক বা গযাংমযান বা লেকাদালরর কমধচারীলদর কাি 

জেলক। নারী ও লশশু শ্রলমকলদর একইভালব কাে করলত হলতা। লবমার সুলর্াগ লিল না।
১২ 

 

     ১৯২০ লিস্টালের আলগ কয়লাখলন শলল্প জকালনা আলন্দালন বা সংগেন গলে উলেলিল লকনা তা চলচধত লবষয়। 

সারা ভারত জেড ইউলনয়ন কংলগ্রলসর প্রেম অলর্লবশলন জর্াগদানকারী জেড ইউলনয়ন সমূলহর মলর্য জকালনা 

ইউলনয়ই কয়লাখলন লশলল্প সলিয় লিল না। মীরাি ষের্ন্ত্র মামলার কলমউলনস্ট বলন্দরা তালদর েবানবলন্দলত 

(কলমউলনস্ট চযাললঞ্জ ইমলপলরয়াললেম ফ্রম দয ডক) বলললিললন—“১৯১৮-২২ বিরগুলললত অলনক সংগ্রাম 

হলয়লিল, লকন্তু বাইলরর শ্রলমকলনতারা র্ারা এসলবর মলর্য লনলেলদর েলেত কলরলিললন, তালদর সম্পলকধ 

শ্রলমকলদর খুব খারাপ র্ারিা হলয়লিল। ওই সমলয়র জশলষর লদলক তাই তালদর আর জকান প্রভাব লিল না। 

জমললকলদর আিমি বােল, শ্রলমকরা তার লবরুলদ্ধ দারুি প্রলতলরার্ গলে তুলললা, তারা ১৯২৪-২৯ ওই ি-বির 

চারলি দীঘধিায়ী সার্ারি র্মধঘি কলরলিল। এর প্রেমলি হয় ১৯২৪ সালল। সংস্কারবাদীরা তার পলর আবার েলো হল 

এবং কাে সংগলেত করলত শুরু করল। তার ফলল ১৯২৫ সালল জর্ র্মধঘলি তারা লরললফ লবতরলি সাহার্য কলরলিল। 

ইউলনয়ন অবশয কখনই তার সভয সংখযা ৯০০০-এর জবলশ বলল দালব কলরলন। ১৯২৮-এর র্মধঘলি সমূ্পিধ অবসান 

ঘিললা। ওই সমলয় অনযানয জর্সব জিলত্র সংগেলনর প্রলত ও সংস্কারবাদীলদর প্রভাব এই পূলবধাি সার্ারি র্ারার 

অনুর্ায়ী লিল তারা হল কয়লা লশল্প, মাদ্রাে কিন লশল্প, লবলবলস আই। ই আই জরলওলয় এবং োমলসদপুর জলৌহ 

ইস্পাত লশল্প।... জর্মনভালব জদখা র্ালব জর্ কয়লালশলল্প সংস্কারবাদী জনতৃলত্বর প্রসার ঘলি োমলসদপুর 

জেলকই।”
১৩ 
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     অসহলর্াগ আলন্দাললনর প্রভাব কয়লালশল্প জিলত্রও প্রসালরত হলয়লিল। এই সময় সংগলেত র্মধঘলি ইলন্ডয়ান 

মাইলনং জফডালরশন এবং ইলন্ডয়ান মাইলনং অযালসালসলয়শন সমানভালব আশলিত হলয়লিল। ১৯২৩ সাললর বাংলায় 

১৩৭লি র্মধঘি হলয়লিল।
১৪

 এর মলর্য ৬লি হলয়লিল রালনগঞ্জ কয়লালিলত্র— (১) লভলটালরয়া জকাললয়ালর (২) 

নুরসুমদা জকাললয়ালর (৩) বারাবনী জকালললয়লর (লবলনতারা জকাল জকাং ললঃ) (৪) সাতপুখুলরয়া জকাললয়ালর। এইসব 

র্মধঘলির দালব লিল উচ্চ মেুলর। এই র্মধঘলির মলর্য চারলি আংলশক সাফলয অেধন কলর—একলি মীমাংসা হয়, 

একলি বযেধ হয়। সরকালর লরলপালিধ স্বীকার করা হয় জর্ খাদয, বস্ত্র এবং েীবলনর অনযানয প্রলয়ােনীয় দ্রলবযর মূলয 

বৃলদ্ধর পলরিলতলত সকল জশ্রলির শ্রলমকলদর মেুলর বৃলদ্ধ ঘলি লকন্তু মূলযবৃলদ্ধর পলরিলতলত সকল জশ্রলির শ্রলমকলদরই 

মেুলর বৃলদ্ধ ঘলি লকন্তু মূলযবৃলদ্ধর সালে সামঞ্জসয রলিত হয়লন। প্রকৃত দুঃখকষ্ট লনঃশ্রয় জবলেলি। র্া ভলবষযৎ সম্পলকধ 

অলনিয়তা ও লবলিালভর েন্ম লদলয়লি।
১৫

 তলব জেড ইউলনয়ন জনতৃত্বদান এবং অসহলর্াগ আলন্দালনকারীলদর মূল 

লিয ভারতীয় পুুঁলেপলতরা লিল না। আলন্দালন সংগলেত হলয়লিল মূলত ইউলরাপীয় মাললকানার্ীন জকাললয়ালরলত।
১৬

 

১৯২০ লিস্টালে স্বামী দশধনানন্দ-এর জনতৃলত্ব অযান্ডু উইল জকাম্পালনর ৬লি খলনলত, ইকুযলিবল জকাম্পালনর ৪লি 

খলনলত সংগলেত র্মধঘলি প্রায় ৫৩০০ খলন শ্রলমক অংশগ্রহি কলরলিল। োমুলরয়ালত এক সভায় লতলন র্নী ও 

গলরবলদর মলর্য সামযতার ‘বললশলভক নীলত’ তুলল র্লরলিললন। লিতীয়বার োমুলরয়ালত লতলন ৫০০০ হাোর 

শ্রলমকলক সংগলেত কলর জেড ইউলনয়ন আলন্দাললনর উলেশয রিা কলর ইউলরাপীয় মাললকার্ীন খলনলত কাে বন্ধ 

কলর ভারতীয় মাললকানার্ীন খলনগুলললত শলিশালী করার আহ্বান োনান।
১৭

 ১৯১২ সালল দশধনানন্দ কতৃধক তহলবল 

আত্মসাৎ করার েনয রালনগঞ্জ জেড ইউলনয়ন আলন্দালন জভলে পলেলিল।
১৮ 

 

     কয়লাখলনলত শ্রলমক সংগেন গলে জতালার কো জভলবলিললন জনতালে সুভাষচন্দ্র বসু, েওহরলাল জনহরু প্রমুখ 

জনতৃবৃন্দ। োতীয় কংলগ্রলসর জনতা লহসালব সুভাষচন্দ্র রালনগলঞ্জ এলসলিললন। শ্রলমকস্বালেধ ১৯২০ লিস্টালে ‘ইলন্ডয়ান 

জকাললয়ালর এমপ্ললয়ে অযালসালসলয়শন’ গলেত হয়।
১৯

 রালনগঞ্জ কয়লাখলন এলাকায় এই সংগেন শলিশালী হলয় ওলে। 

ওই সমলয় গলেত হয় ‘সারা ভারত জেড ইউলনয়ন কংলগ্রস’। জনহরুর জনতৃলত্ব ১৯২৮ লিস্টালে অলর্লবশন অনুলষ্ঠত 

হয় ও জকাললয়ালর শ্রলমকরা উৎসালহত হয়। ১৯২৪ সালল লপ.লস. বসু এই সংগেলনর সবধসমলয়র েনয জবতনভুক 

সম্পাদক লহসালব লনর্ুি হন। উি অযালসালসলয়শলনর উলেশয হল—(১) শ্রলমক কমধচারীলদর বযলিগত ও সমলষ্টগত 

অভাব ও অলভলর্াগ দূরীকরি (২) িলতপূরি ও বলকয়া আদালয়র েনয মামলা-জমাকেমা (৩) প্রলয়ােলন র্মধঘি (৪) 

শ্রলমকলদর স্বািয ও পলরিন্নতা লবষলয় লশিাদান।
২০ 

 

     খলন সমূলহর প্রর্ান পলরদশধলকর লরলপালিধ লতনলি জেড ইউলনয়লনর পলরচয় পাওয়া র্ায়—(১) দয ইলন্ডয়ান 

জকাললয়ালর জলবার ইউলনয়ন : ১৯২৬-এর জেড ইউলনয়ন আইন বলল জরলেলিকৃত। িািা আয়রন অযান্ড লস্টল 

জকাম্পালন ও ঝলরয়া কয়লাখলন সমূলহর মলর্য সলিয় লিল। এর সদসয সংখযা মালচধ লিল ৮৫৬। (৩) দয ইলন্ডয়ান 

মাইনস অযালসালসলয়শন, ১৯২৬-এর জেড ইউলনয়ন আইন বলল জরলেলিকৃত সদর দপ্তর লিল ঝলরয়া, সদসযসংখযা 

লিল ৪২৯৭। কলযািমূলক কাে জর্মন মেুলর ও জবতন, মালকািারলদর পানাভযাস দূর করা, িলতপূরি, জবতন 

সংিান্ত লবলরার্ লনলয় অযালসালসলয়শন আগ্রহ জদখাত।
২১ 

 

     ১৯২৮ লিস্টালে ঝলরয়ায় পলিত েওহরলাল জনলহরুর সভাপলতলত্ব ‘সারা ভারত জেড ইউলনয়ন কংলগ্রস’-র 

সলেলন অনুলষ্ঠত হয়। ১৯৩০ লিস্টালে সুভাষচন্দ্র বসু ‘িািা জকাললয়ালরে জলবার অযালসালসলয়শন’ প্রলতষ্ঠা 

কলরলিললন। এই অযালসালসলয়শলনর সভাপলত লিললন সুভাষচন্দ্র বসু।
২২

 ‘ইলন্ডয়ান জকাললয়ালরে অযালসালসলয়শন’ 

১৯৩১ লিস্টালে ‘ইলন্ডয়ান জকাললয়ালর জলবার ইউলনয়ন’ নাম গ্রহি কলর। ১৯৩৩ লিস্টালে তা জভলে র্ায় ও 

শ্রলমকলদর একাংশ ‘ইলন্ডয়ান মাইনস অযালসালসলয়শন’ গেন কলর। এই সমলয় ইস্ট ইলন্ডয়ান জকাল ওয়াকধাসধ 

ইউলনয়ন র্লেষ্ট শলিশালী লিল। 
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     ১৯৩০ সালল গলে ওো ‘িািা জকাললয়ালরে জলবার অযালসালসলয়শন’-এর প্রভাব এই অঞ্চলল পলেলিল। তাই বলা 

র্ায় খলন অঞ্চলল শ্রলমকগি কৃলষ শ্রলমক জেলক লশল্প শ্রলমলক উত্তরি ঘলিলয় ও লনলেরা জশাষি জেলক মুি নয়লন। 

পুলঞ্জত অসলন্তাষ সলেক মতাদলশধর মার্যলম দালয়ত্বশীল জেড ইউলনয়ন আলন্দাললন রূপান্তলরত হয়।
২৩

 অসংগলেত ও 

স্বতঃস্ফূতধ স্তর অলতিম কলর বর্ধমান জেলার শ্রলমক আলন্দালন রােননলতক দল শ্রলমকলশ্রলির লনেস্ব দললর স্বারা 

পলরচাললত হলয় সংগেলনর সংগ্রালমর দৃলষ্টভলঙ্গর সলঙ্গ লমলশ লগলয় নতুন অলভমুখ বতলর কলর।
২৪ 

 

     এসলেও কলয়কলি সমসযা ও বার্ার েনয সংগলেত আলন্দালন িলতগ্রস্ত হলয়লিল। তার কারিগুলল লিল (১) 

কয়লা খলনর শ্রলমকলদর মলর্য ভূলমপুত্র (Son of the Soil) ভাবনার প্রাবলয (২) অলশিা ও দুনধীলত েলেত রােনীলত 

(৩) অলর্কাংশ লভন্ন ভাষাভালষ শ্রলমকলদর রােননলতক জচতনার অভাব (৪) মূলযলবার্গত অবিয় ও আলন্দাললনর 

লবমুখতা (৫) জর্াগয দি জনতা ও কমধী অভাব (৬) শ্রলমকলদর পানাভযাস, লনলেলদর মলর্য িন্দ্ব ও অননকয ও অলর্কার 

লবষলয় সলচতনতার অভাব।
২৫ 

 

     জেলাশহর বর্ধলমন এবং িানীয় কংলগ্রস দল জেলকও শ্রলমক আলন্দাললনর লবষয় জকালনা উৎসাহ প্রেম লদলক 

জদখা র্ায়লন।
২৬

 ১৯৩৬ সাললর আসানলসালল লনবধাচনলক জকন্দ্র কলরই সংগেলনর কাে আরম্ভ হয়। ১৯৩৪ সালল 

কলমউলনস্ট পালিধ জবআইলন জঘালষত হলল কলমউলনস্টরা জলবার পালিধ ও কংলগ্রলসর মঞ্চ বযবহার করলত োলক।
২৭

 

১৯৩৫ সাললর গেনতলন্ত্রর শ্রলমক অরু্যলষত এলাকায় শ্রলমকলদর েনয সংগলেত কলয়কলি লবলশষ শ্রলমক জকন্দ্র লিল। 

এরই শকলি আসানলসাল জকাললয়ালর শ্রলমকলদর জদওয়া হলয়লিল। এই জকলন্দ্র কমলরড কনক মুখালেধলক প্রােধী করা 

হয়। এই সূলত্র মজ ফ ফর আহম দ এবং বলিম মুখালেধ কংলগ্রস অলফলস আলসন। কলকাতার প্রালদলশক কংলগ্রস 

অলফলসর শ্রলমকলকন্দ্রগুলল সহলর্ালগতার নীলত গৃহীত হলয়লিল।
২৮

 আসানলসাল লনবধাচলন কলমউলনস্টরা সফল 

হলয়লিল। ১৯৩৭ লিস্টালের লনবধাচলন কংলগ্রস লিলকি আসানলসাল জেলক বলিম মুখালেধ েয়লাভ কলরন। কংলগ্রস 

শ্রলমক ইউলনয়লনর বযাপালর উৎসাহ না জদখালনায় কাগেকল ও রালনগঞ্জ শ্রলমক ইউলনয়লনর শ্রলমকরা অমূলয জঘালষর 

কালি এলস তালদর ইউলনয়ন চালালনার ভার জনবার অনুলরার্ োলনলয়লিললন। অমূলয জঘাষ লনতযানন্দ জচৌরু্রীর 

(শ্রলমক জনতা) সলঙ্গ তালদর আলাপ কলরলয় জদন।
২৯

 লনতযানন্দ জচৌরু্রীলক আসানলসাললর শ্রলমকলদর মলর্য ইলতমলর্য 

জদখা লগলয়লিল। তলব ইলতপূলবধ লতলন কলমউলনস্ট আলন্দাললন অংশ লনলয়লিললন। ১৯৩৬ সালল কলমউলনস্ট 

ইন্টারনযাশনাল কতৃধক ইউনাইলিড ফ্রন্টনীলত র্া ভাি িাডলল লেলসস বলল অলর্ক পলরলচত। জঘাষিা করলল অবিা 

আরও নমনীয় হয়। লবলভন্ন সম-মলনাভাবাপন্ন দলগুলল পরস্পলরর আলরা কািাকালি আলস। পালিধ জবআইলন হওয়ার 

পলর সরকার নানা অেুহালত কলমউলনস্টলদর র্রপাকে শুরু কলর এবং তালদর জেলল তৃতীয় জশ্রলির বলন্দ লহসালব 

গিয করা হলতা। আেুল হাললম, সলরাে মুখালেধ প্রমুলখর সলঙ্গ জশ্রলিসংগ্রালমর বািী প্রচার করার অপরালর্ লনতযানন্দ 

জচৌরু্রী ও ১৯৩৬ সালল তৃতীয়বার হােতবাস কলরলিল। হােলত অকেয অতযাচালরর মলর্যও এবং পুলললশর সবরকম 

লনলষর্ অগ্রানয কলর শ্রীলচৌরু্রী শ্রলমলকর গান গাইলতন।
৩০

 কয়লাখলন অঞ্চলল কলমউলনস্ট কমধীলদর লনবধাচলন প্রচার 

করা খুবই অসুলবর্ােনক লিল। তারা লনবধাচনী সমালবলশর আলয়ােন করললই মাললকপি তা ভিুল করার উলেশযা 

জখউে ও জখমিা গালনর আলয়ােন করত বা অনযভালব কলমউলনস্টলদর সমালবশলক ভিুল করার জচষ্টা করত। প্রলতলি 

সমালবলশর শুরুলত লনতযানন্দ জচৌর্ুলর পালিা বযবিা লহসালব রুলচপূিধ লহলন্দ গান এবং গিসংগীত জগলয় শ্রলমকলদর 

দৃলষ্ট আকষধি করায় জশষপর্ধন্ত মাললকপলির অপলচষ্টা বযেধ হয়। এই লনবধাচলন শুর্ুমাত্র বলিম মুখালেধর েয় হলয়লিল 

তাই নয়, অপ-সংস্কৃলতলক দূর করার েনয সুি সংস্কৃলতর জর্ বযবহার এলত িানীয় র্ুবমানলস দাগ জকলিলিল। তালদর 

একিা বে অংশ পরবতধী সমলয় কলমউলনস্টরা কয়লা শ্রলমকলদর সংগলেত করলত জগলল তারা সাহালর্যর হাত বালেলয় 

জদন। ১৯৩৮ সালল লবনয় জচৌরু্রী, লনতযানন্দ জচৌর্ুরীলক সলঙ্গ লনলয় আসানলসাললর কয়লাখলন শ্রলমকলদর মলর্য কাে 

শুরু কলরন।
৩১ 
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     বলিম মুখালেধ েয়লাভ করার পর কালের র্ারাবালহকতা বোয় রাখার মলতা জবশ লকিু জর্াগালর্াগ বতলর হল এবং 

শ্রলমক সংগেন গলে জতালার প্রয়াস শুরু হয়। প্রলতবাদ, প্রলতলরার্ ও সংগেলনর অভালব আসানলসালল লশল্প এবং 

কয়লাখলনলত লনর্ুি শ্রলমকলদর অলনক পীেন সহয করলত হলতা। সংগেলনর প্রচার অলভর্ালন সুপ্ত শলি োগলরত হল 

এবং লবলিালভর সাংগেলনক রূপ জদখা লদলত শুরু করল। এই লনবধাচলনর সময় আসানলসাল মহকুমা কারখানা ও খলন 

আলদলত জর্িুকু শ্রলমক সংগেলনর ভাসাভাসা অলস্তত্ব লিল তা হল োমলসদপুর িািা জলাহা ও ইস্পাত কারখানার 

শ্রলমকলদর ওপর র্ারা জনতৃত্বদান করলতন তালদরই। তালদর জনতা লিল জহালম।
৩২

 পরবতধীকালল ১৯৪০ সাললর জশষ 

ও ১৯৪১ সাললর জগাোর লবেয় পাল বর্ধমান জেলায় এলস পালিধর কালে জর্াগদান করান। মানলবলেয়া জকাললয়ালর 

অলফসলক জকন্দ্র কলর লবলভন্ন জকাললয়ালরর মলর্য জেড ইউলনয়ন সংগেন কলরন।
৩৩

 লশবপ্রসাদ দত্ত তখন জকাললয়ালর 

ওয়ায়ধাসধ ইউলনয়লনর কাে কলরন ও বরাকলর োলকন। জকাললয়ালর এলাকায় পরপর কলয়কলি োয়গায় লতলন কাে 

করান, জশষ লিললন োমুলরয়ালত।
৩৪ 

 

     ১৯৪০-এর দশলক এই সময়িা জকাললয়ালর শ্রলমকলদর মলর্য কলমউলনস্টলদর কাে লিিীয়ভালব অগ্রসর হল। 

জকাললয়ালরলত জর্সব িালন ইউলনয়ন বতলর হলয়লিল জসগুলল হল— (১) বাকুসুমুললয়া (২) শ্রীপুর (৩) োমুলেয়া গ্রুপ, 

লদলসরগে (৪) লালবাোর (৫) বাললতাললয়া জকাললয়ালর।
৩৫

 কালোো জকাললয়ালরলত জিারা গ্রামলক জকন্দ্র কলর 

একিা এলাকার দালয়লত্ব লিললন হলরকৃষ্ণ জকাোর। লবলরার্ী কংলগ্রস জনতৃত্ব হলরকৃষ্ণ জকাোর সহ লকিু কমধী 

ভীষিভালব আিান্ত হন।
৩৬

 লকন্তু তখনও অেধাৎ পাুঁলচর দশলক কয়লাখলনগুলললত জসভালব শ্রলমক আলন্দালন সংগলেল 

করা র্ায়লন। এই সমলয় জিাি বে লমলললয় প্রায় শ-লতলনক মলতা জকাললয়ালর লিল।
৩৭ 

 

     ১৯৩৮ লিস্টালে কংলগ্রস অর্যাপক আেুল বালরলক কয়লাখলন শ্রলনকলদর মলর্য সংগেন বতলরর েনয পাোয়। 

প্রর্ানত লবহালরর মুলনলড, ভদ্রচক, কাতরাস, চইিালডলহ, কুলস্তাে জকাললয়ালরলত র্মধঘি হয়। কুলস্তাে জকাললয়ালরর 

র্মধঘি ১৯৩৯ লিস্টালে ২২ লদন, ১৯৪০ লিস্টালে ১০০ লদন, ১৯৪১ লিস্টালে ১০০ জদন িায়ী লিল। ১৯৪৬ 

লিস্টালে লনবধাচলন কংলগ্রস জদলবন জসনলক প্রােধী কলর। লতলন লনবধালচত হন। এই সময় জেলকই কংলগ্রস 

সংগলেতভালব জকাললয়ালর শ্রলমকলদর মলর্য কাে শুলর কলর।
৩৮ 

 

     স্বার্ীনতা লালভর পলর কয়লাখলন শ্রলমকলদর মলর্য কংলগ্রলসর প্রভাব বাোয়। লকন্তু কংলগ্রলস েলমদার, খলন 

মাললক ও তালদর প্রলতলনলর্রা জনতৃলত্ব আসলত োলক। ইংলরে কয়লা খলন মাললকরা তালদর সমেধন করলত োলকন। 

ফলল রালনগঞ্জ, ঝলেয়া কয়লাখলন অঞ্চলল কলমউলনস্ট সংগলেতভালব কাে করলত োলক। ১৯৪৮ সালল কলমউলনস্ট 

পালিধ জবআইলন জঘালষত হয়। বীলরন নাগ, লবেয় পাল প্রমুখ জগ্রপ্তার হন। ১৯৫০ লিস্টালে সংলবর্ান কার্ধকরী হওয়ার 

পলর কলমউলনস্ট পালিধ আইনসেতভালব কাে করার অলর্কার লাভ কলর এবং এই সময় জেলকই কয়লখলন 

শ্রলমকলদর মলর্য ‘শ্রলমক সংঘ আলন্দালন’ দ্রুত লবস্তারলাভ করলত োলক।
৩৯ 

 

     কংলগ্রলসর শাখা সংগেন লহসালব একসময় এ.আই.লি.ইউ.লস গলেত হয় এবং তারই হাত র্লর গলেত হয় 

‘ইলন্ডয়ান নযাশনাল মাইনস ওয়াকধাসধ জফডালরশন’। কলমউলনস্ট পালিধর শাখা সংগেন লহসালব এ.আই.লি.ইউ.লস-ভুি 

খলন শ্রলমক ইউলনয়গুলল সংগেন লহসালব গলে ওলে ‘ইলন্ডয়ান মাইন ওয়াকধাসধ জফডালরশন’ র্ার প্রর্ান কার্ধালয় 

র্ানবালদ অবলিত লিল।
৪০ 

 

     পরবতধীকালল কংলগ্রস শ্রলমকলদর মলর্য জসভালব সাো জফললত পালরলন। কংলগ্রলসর আভযন্তরীি িন্দ্ব তার 

অনযতম কারি লিল। ১৯৪৭ সালল ৬ অলটাবর িানীয় লমউলনলসপযাল হলল মহেদ আেুল সাত্তালরর সভাপলতলত্ব 

আসানলসাল জকাললয়ালর মেদুর সংলঘর সভা হয়। এই সভায় জদলবন জসন, মেদুর কংলগ্রলসর সম্পাদক শ্রীেগদীশ 

পালি, জকাষার্যি শ্রীেয়নারায়ি শমধা উপলিত লিললন। সভায় ইউলনয়লনর লহসাব জপশ করলল জদখা র্ায় মেদুর 

কংলগ্রলসর জমাি আলয়র জচলয় ১৫০০ িাকা অলতলরি বযয় হলয়লি। আর এর েনয পরস্পর পরস্পলরর ওপর 
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জদাষালরাপ শুরু কলর। এই সভার পর জদলবন জসন ও সাত্তার সালহব লনে লনে দলীয় কমধীলদর লনলয় সভা কলরন। 

জদলবন জসন মেদুর কংলগ্রলসর লবরুলদ্ধ ওো পালিা মেদুর কংলগ্রস প্রলতষ্ঠার প্রস্তাব সাত্তার সালহলবর সভায় গৃহীত 

হয়।
৪১

 পরবতধীকালল জদলবন জসন কংলগ্রস জেলক জবলরলয় ‘সমােতালন্ত্রক দল’ গেন কলর, পলর ‘লহন্দ মেদুর সভা’ 

গলেত হয় এবং আলরা পরবতধীকালল ‘সারা ভারত খলন মেদুর জফডালরশন’ গলেত হয়।
৪২

 কংলগ্রলসর অভযন্তরীি 

িলন্দ্বর জপিলন দললর লবলভন্ন জনতার িমতা অেধলনর লোই-এর পাশাপালশ অেধননলতক সুলবর্াও বতধমান লিল। ১৯৪৮ 

সালল এ.আই.লি.ইউ.লস জভলে আই.এন.লি.ইউ.লস গলেত হয়।
৪৩

 
 

    সমােতন্ত্রীরা ১৯৪৮ লিস্টালে শ্রলমক আলন্দালন সংগলেত করার উলেলশয ‘লহন্দ মেদুর সভা’ গেন কলর। ১৯৪৮ 

সাললর লডলসম্বলর ইউলনভালসধলি ইন্সলিলিউি হলল লতন লদলনর অলর্লবশন সম্পন্ন হয়। ওই অলর্লবশলনই নতুন 

সংগেলনর প্রস্তাব গৃহীত হলয়লিল। এই অলর্লবশলন সভাপলতত্ব কলর ‘লনলখল ভারত ফরওয়াডধ ব্লক’-এর জেনালরল 

জসলিিালর শ্রীর্ুি আর এস রুইকর। উপলিত লিললন েয়প্রকাশ নারায়ি, অরুিা আসফ আলল, জসৌলমন্দ্রনাে োকুর, 

আর এ লখদগীকর, লস এ লপল্লাই, এ এস উইললয়াম, এন লভ ভাডলক, লবশ্বনাে দুলব, রেনী মুখােধী, লশবনাে 

বযানােধী, লবনায়ক কুলকালনধ, পলরলতাষ বযানােধী।
৪৪

 ১৯৪৯ লিস্টালের ৩০ এলপ্রল কলকাতা কনফালরলন্স জর্ৌে 

আলন্দাললনর ডাক জদওয়া হলয়লিল।
৪৫

 কলমউলনস্ট পলরচাললত লবশ্ব জেড ইউলনয়ন প্রলতষ্ঠালনর লবরুলদ্ধ লিলিন ও 

আলমলরকার উলদযাগ জর্ জর্ নতুন অভযন্তরীি জেড ইউলনয়ন প্রলতষ্ঠান গলেত হলয়লি তালত লহন্দ মেদুর সভালক 

অন্তভুধি করার প্রলশ্ন ১৯ ও ২০ জসলেম্বর জবাম্বাই-এ সভার ওয়ালকধং কলমলির অলর্লবশলন আললাচনা করা 

হলয়লিল।
৪৬

 তলব ‘লহন্দ মেদুর সভা’ জসাসযাললস্ট পালিধ এবং ফরওয়াডধ ব্ললকর িারা লনয়লন্ত্রত লিল।
৪৭

 
 

     স্বার্ীনতার পূলবধই ১৯৪৭ সাললর ২০ মাচধ জবঙ্গল জকাল ওয়াকধাসধ ইউলনয়লনর জসলিিালর লবেয় পাল বাংলার 

কয়লা লশলল্পর শ্রম লবভালগর জসলিিালরলক এক লচলেলত জকাল আইন বতলরর পূলবধ তালদর দালবগুলল পর্ধাললাচনার 

দালব কলরলিললন।
৪৮

 (১) েীবনর্াপলনর েনয অলতলরি খরচ ও কালের ঝুুঁলকর েনয তালদর মেুলর ৬০ িাকা প্রলত 

মালস হওয়া উলচত। তালদর স্বািয ও কমধলর্াগযতা লনলিত করা প্রলয়ােন। (২) বাৎসলরক জবানাস লহলসলব চার 

মালসর জবানাস জদওয়া উলচত। উৎপাদন ও অলতলরি উৎপাদন জবানাস শ্রলমকলদর প্রাপয। (৩) জকাললয়ালরর লনর্ুি 

সকললক লডয়ারলনস অযালাউন্স লদলত হলয়। (৪) শ্রলমকলদর প্রলতলনয়ত খাদয ও জপাষাক-পলরিদ লনলিত করা 

প্রলয়ােন। (৫) ভূ-গলভধ কালের পলরলবশলক আলরা উন্নত করা দরকার। (৬) লনয়লমত কমধ লনর্ুলি ও চাকলর জিলত্র 

লনিয়তা োকা প্রলয়ােন; তালদর প্রলভলডন্ড ফালন্ডর লস্কলমর মলর্য আনা উলচত। (৭) শ্রলমকলদর র্াওো লিল 

অস্বািযকর ও অবাসলর্াগয িলল বাসিানগুলললক বাসলর্াগয করা প্রলয়ােন---পরবতধী পাুঁচ বিলল ১-৫ লি কমধ 

সংিান করার পলরকল্পনা গ্রহি করা উলচত। শ্রলমকলদর দুলিা ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর, পায়খালন, প্রস্রাবখানা, পলরশ্রুত 

েল-এর বযবিা করা উলচত। (৮) জকন্দ্রীয় ও আঞ্চললক স্তলর হাসপাতাল বতলরর জিলত্র জকাল মাইনস ওলয়ললফয়ার 

অগধনাইলেশন-এর কাে আলরা দ্রুত করলত হলব। (৯) শ্রলমকলদর সামালেক লনরাপত্তা লদলত হলব ও মাইনরলদর 

লশশু ও সাবালক সন্তানলদর গ্রহিলর্াগয লশিার বযবিা করলত হলব। (১০) জরলেস্টাডধ জেড ইউলনয়নগুলললক স্বীকৃলত 

লদলত হলব। (১১) কয়লা উলত্তাললনর িলবর মাপ লনলদধষ্ট করলত হলব ও লনয়লমত েল সরবরালহর বযবিা করলত 

হলব। (১২) নতুন জমলশন প্রলয়ালগর েনয শ্রলমক িাুঁিাই বন্ধ ও িলবর কমধলিত্র সংকুলচত হওয়ার জিত্র ভাললাভালব 

পর্ধাললাচনা কলর উলচত। (১৩) িুলির লদলন কালের লিগুি জবতন লদলত হলব (১৪) কয়লা খলনলত একলদন সলবতন 

িুলি কািালনার বযবিা োকললও বিলর একমাস রলববার বালদ সলবতন িুলি বযবিা লনলিত করলত হলব। (১৫) লদলন 

আি ঘণ্টা ও সপ্তালহ চলল্লশ ঘণ্টা আইন অনুর্ায়ী লনলদধষ্ট করলত হলব (১৬) সব র্রলনর কন্ট্রাটর বযবিা ১৯৪৭ সাললর 

এলপ্রল মালসর মলর্য বন্ধ করলত হলব। (১৭) বলন্দ সকল শ্রলমক ও জনতালদর লনঃশতধ মুলি লদলত হলব। সমস্ত রকম 

জকস তালদর ওপর জেলক তুলল লনলত হলব। (১৮) ভারত সরকালরর উলচত কয়লা খলন কালের বযাপালর পর্ধলবিি 

কালের বযাপালর তদারলক করা—র্া হলব োতীয়করলির প্রেম পদলিপ। এর ফলল কয়লা শ্রলমকলদর অপচয় বন্ধ 

হয় এবং বৃহৎ উৎপাদন বৃলদ্ধ ও জদলশর লশলল্প উন্নলত হলব। 
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     স্বার্ীনতা উত্তর সময়কাললও খলনগুললর অবিার উলল্লখলর্াগয পলরবতধন ঘলিলন। অলর্কাংশ সদয-স্বার্ীনতা প্রাপ্ত 

ঔপলনলবলশক জদলশর মলতা ভারত তার অতীত শাসকলদর রােননলতক বযবিালক গ্রহি কলরলিল।
৪৯

 সকল 

কয়লাখলনগুলললত লবলদলশ মাললকলদর জশাষলির র্ারাবালহকতা চললত োলক। জসই কারলিই ১৯৫৪ সাললও 

জকাললয়ালর শ্রলমকলদর লনম্নতম জবতন লিল বদলনক ১ িাকা ৪ আনা আর মলহলালদর জিলত্র মাত্র ৭৮ পয়সা।
৫০

 

স্বার্ীনতার পলর বত্রমালসক জবানাস ও প্রলভলডন্ট ফান্ড প্রচললত হললও অলর্কাংশ মাললকরাই এই লনয়ম লঙ্ঘন 

করলতন। িয় মাস চাকলরর পলর প্রলভলডন্ট ফান্ড না জদঔয়ার উলেলশয শ্রলমক িাুঁিাই কলর লকিুলদন পলর তালদর 

কযােুয়াল শ্রলমক লহসালব মলনানীত করা হলতা। জবানালসর পলরবলতধ লুলচ, জবাুঁলদ আর সামানয লকিু উপহার জদওয়ার 

কয়লাকুলের কালহলন বে ভয়ির—র্া নীলকুলের অতযাচারলক হার মানায়। এর লবরুলদ্ধ প্রলতবাদ করার িমতা জকলে 

জনওয়া হলয়লিল। প্রলতবালদর গন্ধ জপললই মালললকর জপাষা গুিারা রালতর অন্ধকালরই তার শরীর লালশ পলরিত কলর 

লদত। এইসব ঘিনা ঘিত জবলাবাদ, বাবুউলশাল, লসলশলকড, সামলা খলন সহ লনউ সাতগ্রাম মডানধ সাতগ্রাম সহ 

লবলভন্ন খলনলত।
৫১

 তাই ‘অনার্ধ দালমাদর’ উপনযালস অনন্তর কালি শ্রলমকরা তালদর ভীলত প্রকাশ কলরলিল—“একেন 

বলল—বাবােী? আমরা ইউলনয়লনর কো োলন। আপনারা লক করলত চান তাও োলন। মলন মলন আপনালদর 

সাহালর্যর তালরফ কলর। সমেধন কলর। লকন্তু লক করলবা? সরদাররা োনলত পারলল আমালদর োন খতম কলর জদলব। 

বউ লবলির ইজ্জত লুি কলর জদলব। জদলশ জর্ জিলত-বালে আলি তা জবদখল কলর বাহ-মালক লভক মাঙ্গার দশা বালনলয় 

জদলব।”
৫২ 

 

     লিতীয় লবশ্বর্ুদ্ধ, মন্বন্তর, জদশভাগ এবং স্বার্ীনতা এইসব বৃহৎ বযাপালরর মলর্য কয়লাখলনর কলয়ক লি শ্রলমলকর 

অনুকূলল েীবন-র্াপন লনলয় ভাববার অবসর জকলরা লিল না। জদলবন জসন এলসলিললন জসই ভাবনা লনলয়। প্রো 

জসাসাললস্ট পালিধর কমধীর কয়লাকুলেলত শ্রলমকলদর সংঘবদ্ধ কলর জেড ইউলনয়ন গেলনর আপ্রাি জচষ্টা জললগ আলি 

লকন্তু কুললকালমনরা এমন র্াতু লদলয় বতলর জর্ একিা প্লািফলমধ একিা পতাকার নীলচ দাুঁোবার সাহস সঞ্চয় করলত 

পারলি না।
৫৩ 

 

     এর লবরুলদ্ধ প্রলতবাদ করার প্রবিতা জেড ইউলনয়ন আলন্দাললনর মার্যলম সূলচত হললও মাললক ও প্রশাসলনর 

লমললত আিমলির সেুখীন হলত মেদুররা আই এন.লি.ইউ.লস, এ.আই.লি.ইউ.লস, লহন্দু মেদুর সভা প্রভৃলত লভন্ন 

মতাদশধী জেড ইউলনয়ন খলন এলাকার শ্রলমকলদর সংগলেত করার কাে শুরু কলরলিললন। রােননলতক মতাদলশধর 

তীিতা সলেও শ্রলমকলদর অলর্কার রিায় তারা অলর্কাংশ জিলত্র লোই আলন্দালন গলে তুলললিললন। লচনাকুলে 

জকাললয়ালরলতই মেদুর সভার কার্ধালয় জবঙ্গল জকাল জকাম্পালনর কতৃধপি ও পুলললশর জর্ৌে আিমলির লবরুলদ্ধ 

শ্রলমকরা ঐকযবদ্ধ সংগ্রাম গলে জতালল।
৫৪

 কতৃধপি ববেক গৃহীত জবতন সংিান্ত শলতধর অবমাননা করায় এই ঘিনা 

ঘলি। 
 

     শ্রলমকলদর পালশ আসানলসাল জকাললয়ালর ওয়াকধাসধ ইউলনয়ন, জসন-র যালল, লমউলনলসপযাল মেদুর ইউলনয়ন ও 

লচত্তরঞ্জন জরলওলয় ইউলনয়ন সলিয় সমেধন গলে জতালল। এর জেলকই এই অঞ্চলল শ্রলমকলদর মলর্য জশ্রলি-সংহলত 

গলে ওোর লচত্র ললিত হয় লকন্তু এই সংগেন গলে জতালার লবষয়লি লিল খুব কলেন। জেড ইউলনয়ন ও শ্রলমক ঐকয 

মাললক জশ্রলির কালি এতিাই ভীলতপ্রদ লিল জর্ তার েনয খুন, েখম, নারী লনর্ধাতন, রাহাোলন, চাকলর জেলক 

বরখাস্ত—জকালনা উপায়ই বাদ োকত না। এলিলত্র কতৃধপি মযালনোর জেলক সদধার বা আেকালে, গুিা—সবাইলক 

কালে লাগালতা। এইভালব রালনগলঞ্জর অনযতম জেড ইউলনয়ন কমধী েগদীশ ঝা লসললট োমবাদ জকাললয়ালরলত 

প্রচার আলন্দালন গলে জতালার সময় আিান্ত হন।
৫৫

 খলন অঞ্চললক জকন্দ্র কলর গলে ওো উপনযাস ‘কাললা হীলরর 

জদলশ’-র নায়ক েীবন ভট্টাচার্ধ এভালবই আিান্ত হন জসখালন পুললশও সলিয়ভালব মালললকর সলঙ্গ সহলর্ালগতা 

কলর।
৫৬

 তলব বহু জিলত্রই শ্রলমকরা প্রলতলরার্ আলন্দালন গলে তুলল দালব আদালয় সমেধ হন। বাুঁক লশমুললয়া খলনলত 

লনরাপত্তার দালবলত আলন্দালনরত অগ্রিী শ্রলমক রালর্শযাম পালিলক িাুঁিাই করার পলরও লতলন খলনলত মেদুরলদর 
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লনরাপত্তার দালবলত তীি সংগ্রাম শুরু কলরন। তাুঁলক জকাম্পালনর এলেন্ট খলন িােলত আলদশ লদলল শ্রলমকরা তীি 

প্রলতবাদ কলর। এর পলর তারা এলেলন্টর অসদাচরলির লবলরালর্তা কলর িমা চাওয়ার দালবলত র্মধঘি কলরন ও 

তালদর দালব মানলত এলেন্টলক বার্য কলরন।
৫৭

 এইভালব রালনগলঞ্জর পাশ্বধি শীতলদাস জকাললয়ালর ও অমৃতনগর 

জকাললয়ালরলত মাললকলদর েুললুমর লবরুলদ্ধ তীি শ্রলমক অসলন্তাষ জদখা জদয়। কয়লাখলনর শ্রলমক িমশ লনে 

অলর্কালরর দালবলতও অলনক জিলত্র বাইলর সমস্বােধলবালর্ উিুদ্ধ হলয় অনযানয লশলল্পর শ্রলমকলদর লোইলয় সালমল 

হন। জসই সূলত্রই লব.লি.লপ.ইউ.লস-র জনতৃলত্ব সংগলেত বানধ শ্রলমকলদর সমেধলন আলয়ালেত সভায় লমোপুর, তপসী, 

লসঙ্গারন প্রভৃলত খলনর শ্রলমকরা রিদান কলরন।
৫৮

 
 

     তলব খলন মাললকরা শ্রলমকলদর এই িমবর্ধমান শলিলক জকালনাভালবই বরদাস্ত করলত পালরলন। জসই কারলিই 

রলতবািী জকাললয়ালরলত ওলয়স্ট জবঙ্গল মাইলনং জকাম্পালনর দুলি লপলি শ্রলমকলদর ওপলর অকারি অতযাচালরর 

প্রলতবাদ োনালল প্রািনালশর ভয় জদখালনা হয়।
৫৯ 

 খলন এলাকায় গুিা লদলয় শ্রলমকলদর দলমলয় রাখার এই িলবলকই 

কাললা হীলরর জদলশর মলর্য লচলিত হলয়লি জর্খালন ঝানু নাগ, োগুশা প্রমুখ এই র্রলনর কাে কলর।
৬০

 এ-সলবর 

লবরুলদ্ধ, খলন োতীয়করলির দালবলত, মেদুরলদর সভায় খাদযদ্রবয সরবরালহর দালবলত কলমউলনস্ট প্রভালবত 

এ.আই.লি.ইউ.লস-র কলকাতা সলেললন খলন শ্রলমকলদর সবধভারতীয় জফডালরশন গলেত হয়। সলেললনর আলগ 

োইবুনাললর রায় অনুসালর খলন শ্রলমকলদর মেুলর ও মহাঘধভাতা ২৫ শতাংশ বৃলদ্ধর দালব কলর। শ্রলমকলদর দালবলক 

লকিুিা স্বীকৃলত লদলয় এই সময় সারা ভারত জকাললয়ালর োইবুনাল মাললক অযালসালসলয়শলনর খাদযদ্রবয সরবরাহ 

বলন্ধর আলদশ প্রতযাহালরর লনলদধশ জদয়।
৬১

 শ্রলমকলদর এই েলয় তালদর আত্মলবশ্বাসী কলর তুলল েীবন র্ারলির 

উপর্ুি জবতন ও ভাতার দালবলত সঙ্গবদ্ধ কলর জতালল। লকন্তু খলন মাললকরা শ্রলমকলদর এই শলি বৃলদ্ধলত আশলিত 

হলয় আরও জবলশ লনপীেন শুরু কলর। এর ফলল লমোপুর খলনলত নযার্য দালবর লবরুলদ্ধ মালললকর আলদলশ শ্রলমকলদর 

ওপলর পুলললশর গুলল চলল এবং লালবাোর খলনলত মাইলনং ইনচােধ িহ্মলদব শমধা শ্রলমকলদর প্রলত সহানুভূলতশীল 

হলয় মাললকলবলরার্ী বিবয জরলখ গুিালদর িারা প্রহৃত হন।
৬২

 
 

     জকাললয়ালর জেড ইউলনয়লনর সহসভাপলত জডামন রায় ও সম্পাদক লাললমাহন মালে শ্রলমক র্াওোলত আিান্ত 

হন। এই ঘিনার প্রলতবালদ আসানলসাললর ১১লি শ্রলমক সংগেন শ্রলমক সংহলতর লনদশধন জরলখ র্ুি লববৃলত লদলয় খলন 

শ্রলমকলদর জেড ইউলনয়লনর দালবলক সমেধন োনায়। এর পলরও লমোপুর রলতবালিলত মাললকরা জবআইলনভালব শতধ 

লংঘন কলর শ্রলমক িাুঁিাই, বলকয়া জবতন না জদওয়ার মলতা অনযানয লবষয়গুলল বোয় রালখন। শ্রলমকরা িমশ 

উপললি কলর প্রচললত পুুঁলেবাদী কাোলমায় সরকার মাললকলশ্রলির স্বালেধ চাললত হন। জস কারলি খাদ কালোরার 

মলতা খলন জকাললয়ালর মেদুর সভার ইউলনয়ন ভাবলত অস্বীকার করায় কতৃধপি খলন বন্ধ কলরন এবং অনযলদলক 

েলমদালর দখল লবললর আওতায় খলন মাললকলদর মর্যস্বত্ব দখললর লবলনমলয় সরকার িলতপূরলির সুপালরশ কলর।
৬৩

 

পূলবধাি উপনযালস মার্বপুলরর মযালনোর জসই কারলিই বললন, ‘‘জর্ সরকার আমালদর পলি আইন করলব না, 

আইন পাল্টালব না, জসই সরকারলক আমরা গলদলত োকলত জদব জকন? ওলদর জপিলন পয়সা ঢাললি লক শুর্ু জপ্রলম 

পলে?’’
৬৪

 সমসামলয়ক খলনর এই সালহলতযক দললল জেলক সরকার ও খলন মাললক আুঁতাত অলনইিাই স্পষ্ট হয়। এই 

আিমি প্রলতহত করলত রােননলতক জচতনায় উিুদ্ধ শ্রলমকরা জেড ইউলনয়লনর মার্যলম এইলোি হলয় ওলেন। 
 

     খলন শ্রলমকলদর এই ঐকযবদ্ধ ভূলমকা লকন্তু একনরলখকভালব বতলর হয় লন। প্রেম জেলক লবলভন্ন সম্প্রদায় ও 

জগাষ্ঠীলত লবভি শ্রলমকলদর জশ্রলিগত লভলত্তলত সঙ্গবদ্ধ করার লবষয়লি লিল অতযন্ত কলেন। খলন শ্রলমকরা খলন ও 

র্াওোগুলললত দীলপশ চিবতধী উলল্ললখত প্রাক -ঔপলনলবলশক সমাে কাোলমার িারা অলনকিাই লনয়লন্ত্রত হলতন---র্া 

শুরুলত তালদর রােনীলতলক প্রভালবত করত।
৬৫

 লকন্তু জেড ইউলনয়ন গেন ও লনলেলদর প্রলতলদলনর অলভজ্ঞতার মর্য 

লদলয় শ্রলমকরা িমশ উপললি কলরন তাুঁলদর লনেস্ব সাম্প্রদালয়ক পলরমিললর বাইলর খলনর লনলচ সকললই চরম 

অবলহললত, জশালষত খাদান মেদুর। সংগ্রালমর মর্য লদলয়ই তারা অেধননলতক দালব পূরলির সলঙ্গ সামালেক ও 
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রােননলতক জচতনায় সমৃদ্ধ হলয় জশ্রলি আলন্দাললনর প্রলত আকৃষ্ট হন। িমশ ‘জম লদবস’, ‘জললনন লদবস’ পাললনর 

মর্য লদলয় শ্রলমক তালদর পৃেক পৃেক র্মধীয় ভাবনা ও োলতগত পলরচলয়র বাইলর এক র্রলনর স্বতন্ত্র পলরলচলত 

গেলনর লদলক অগ্রসর হন। এই র্রলনর র্মধলনরলপি ও লনেস্ব অবিালনর সলঙ্গ সার্ুেযপূিধ অনুষ্ঠালন অংশ লনলয় 

শ্রলমকরা জশ্রলিগতভালব ঐকযবদ্ধ েনলগাষ্ঠী রূলপ লনলেলদর লচলিত করলত সিম হন। শ্রলমক ঐলকযর প্রলয়ােনীয়তা 

উপললি করার জিলত্র ও ভলবষযলত শলিশালী শ্রলমক আলন্দালন গলে জতালার লোইলয়র লদনগুলললত জমহনলত 

মানুষলদর লনেস্ব উৎসলব পলরিত হলয়লিল। ১৯৫৬ সাললর ১৭ জসলেম্বর জেড ইউলনয়নগুলল েলয়ন্ট অযাকশন 

কলমলি গেন কলর মেুমদার োইবুনাললর অযাওয়ালডধর লবরুলদ্ধ লাগাতার র্মধঘলির ডাক জদন। র্মধঘি ভাোর জচষ্টার 

মুলখও শ্রলমক ঐকয অিুি োলক। ১৯৫৭ সাললর ২৯ োনুয়ালর শ্রলমকলদর জবতন নূযনতম বৃলদ্ধ জপলল র্মধঘি প্রতযাহৃত 

হয়। 
 

     প্রেম র্ুিফ্রন্ট (১৯৬৭) গলেত হললও শ্রলমকলদর আশাআকাঙ্ক্ষা পূরি হয়লন। ১৯৬৯ সালল লিতীয় র্ুিফ্রন্ট 

গলেত হলল শ্রলমকলদর আকাঙ্ক্ষা পূরলির আশা সঞ্চালরত হয়। এই সময় ‘দুলালব’ শুনলত জপল সরকার পুললশলক 

মানা কলর লদলয়লি-- মাললক ও শ্রলমলকর সংগ্রালম নাক গলালত। দশ বালরা েন শ্রলমক একলদন দুলালরর কালি 

আলস এবং বলল আমালদর লোই শুরু করলত হলব। শ্রলমকরা মানলসকভালব বতলর। সবাইলক লনলয় দুলালর রবীন 

চযািালেধর কালি জগল। কো হল, আগামী শলনবার দশ-বালরা েন শ্রলমক দুলালরর জনতৃলত্ব র্ালব খলনমুলখ। জসইভালব 

কমধসূলচ লেক হলল আলগর লদন সবাই কাুঁকোভাো গ্রালম চলল জগল। পলরর লদন সকালল দুলালর সবাইলক সলঙ্গ কলর 

অমৃতনগর জকাললয়ালরর লদলক িুিলত লাগল। লকন্তু মযালনোর লবপদ বুলঝই পালললয় র্ায়।... তারপর সবাই জদৌলে 

জগৌরীপুর কযালম্প চলল জগল। জগলির তালা জভলে জগল। বচলত, লশবা, বীরা, পচালশয়া, রামহরি লসংহলক শ্রলমক-

পাওনা লমলিলয় লদলত শুরু কলর।’’
 ৬৭

  
 

     লিতীয় র্ুিফ্রন্ট গলে ওোর পর নতুন নতুন জকাললয়ালরলত শ্রলমক সংগেন গলে উেলত োলক ও শ্রলমকলদর 

রােননলতক সংগ্রালম অংশগ্রহলির মাত্রাও বৃলদ্ধ পায়। এই সময় জকাললয়ালর অঞ্চলল কলযাি রায়, রলবন চযািালেধ, 

নবকুমার লমশ্র, লি এন শুক্লা, সুনীল বসু রায়, রােনারায়ি লসং প্রমুখ শ্রলমকলদর জনতৃত্ব লদলতন। রােননলতক 

উলত্তেনাময় পলরলিলতলত শ্রলমক জশাষিবৃলদ্ধর সলঙ্গ সলঙ্গই শ্রলমক আলন্দাললনরও মাত্রা বৃলদ্ধ জপলয়লিল। 
 

     ১৯৭১ লিষ্টালি োতীয়করলির লসদ্ধালন্তর ফলল লকিু জকাললয়ালরর োতীয়করি হললও শ্রলমক আলন্দালন জেলম 

র্ায়লন। বরং উলত্তেনা রােননলতক পলরমিলল কয়লাখলন শ্রলমকরা দালব আদালয় সলিয়ভালব আলন্দাললন অংশগ্রহি 

কলরলিল। ১৯৭২ লিস্টালে লহন্দ মেদুর সভা, এ.আই.লি.ইউ.লস ও আই.এন.লি.ইউ.লস ১২ েুন জেলক রালনগঞ্জ 

অঞ্চলল কয়লাখলনগুলললত র্মধঘি করার লসদ্ধান্ত লনলয়লিল। লহন্দ মেদুর সভা ও আই.এন.লি.ইউ.লস. প্রলতলনলর্রা 

র্মধঘলির েনয ঐকযবদ্ধ লসদ্ধালন্তর প্রলয়ােনীয়তা নীলতগতভালব জমলন লনলয়লিললন। তলব পলিমবলঙ্গর মুখযমন্ত্রী 

লসদ্ধােধশির রালয়র অনুলরালর্ কয়লা শ্রলমকলদর র্মধঘি তখনকার মলতা িলগত রাখা হললও পরবতধীকালল ১৭ েুন 

লত্রদলীয় সভা ডালকন। লিতীয় ববেলক ২৪ েুন পলিমবলঙ্গর মুখযমন্ত্রীর উপলিলতলত মাললকলদর প্রলতলনলর্িানীয় 

সংগেনগুলল জর্মন, ইলন্ডয়ান মাইলনং অযালসালসলয়শন, ইলন্ডয়ান মাইলনং জফডালরশন, এবং ইলন্ডয়ার জকাললয়ালর ওনাসধ 

অযালসালসলয়শন---২ িাকা ১৩ পয়সা লহলসলব মহাঘধ ভাতা ১৯৭১ সাললর ১৫ অলটাবর জেলক লদলত স্বীকৃত হয়। 

তৃতীয় ববেলক জকন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী খাললদ কলরর উপলিলতলত বন্ধ কারখানা জখালা ও মাললকরা র্ালত বলকয়া অেধ প্রদান 

কলর জস বযাপালর জচষ্টা করলবন বলল আশ্বাস জদন। এই ভালব র্ীলর র্ীলর কয়লাখলন োতীয়করলির দালব জোরাললা 

হলত োলক। 
 

     তলব কতকগুলল সমসযাও বার্ার েনয সংগলেত আলন্দালন িলতগ্রস্ত হলয়লিল। এই সমসযাগুলল হল---প্রেমত, 

ইউলনয়ন সদসযবৃলন্দর মলর্য পারস্পলরক ঐকয ও সমলঝাতার সংস্কৃলত; লিতীয়ত, শ্রলমকলদর মলর্য সমতার অভাব ও 

লবলভন্ন জগাষ্ঠীলত লবভি শ্রলমকলদর মলর্য লশিা, উপােধন ও মর্ধাদার পােধলকযর প্রবলয; তৃতীয়ত, ‘Sons of the 
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Soil’ জসলন্টলমন্ট এখালন প্রবল; চতুেধত, অলশিা এবং জসই সংিান্ত দুনধীলত েলেত রােনীলত; পঞ্চমত, এই লশলল্পর 

একিা সংখযাগলরষ্ঠ অংশ লভন্নভাষী এবং এলদর বযাপক অংলশর মলর্য রােননলতক জচতনার অভাব; ষষ্ঠত, এখালন 

শ্রলমক সংঘ আলন্দালন লিল অলনকিাই আলেধক দালব দাওয়ার মলর্যই সীমাবদ্ধ; সপ্তম সাংস্কৃলতক ও মূলযলবার্গত 

অবিয় এবং এই োয়গায় অলন্দালন লবমুখতা; অষ্টমত, জেডইউলনয়ন জনতৃলত্ব র্াুঁরা আলিন তাুঁলদর মলর্য 

আমলাতালন্ত্রক এবং বযলিলকলন্দ্রকতার জঝাুঁক বযাপকভালব রলয়লি। নবমত, একই বযলি পালিধ, জেড ইউলনয়ন, 

সমবায়, বহু গিসংগেন এবং অনযানয প্রশাসলনক দালয়লত্ব োলক। এই জঝাুঁক জনতৃলত্বর মলর্য প্রবল আলি। পাশাপালশ 

জনতৃলত্বর মর্য দি, জর্াগয কমধীর অভাবও পলরললিত হয়। দশমত, লেকাদালর বযবিার প্রভাব---র্া জশ্রলি লবভােলন, 

খলন শ্রলমকলদর অলন্দাললনর পলরপন্থী; একাদশত, মহােলন বা সুদ-সংিান্ত বযবিার ফাুঁলদ শ্রলমকলদর েলেলয় পো; 

িাদশত, আলন্দালনলবমুখতা ও লনলের অলর্কার সম্পলকধ সোগ না োকার লবষয়; ত্রলয়াদশতম, শ্রলমকলদর মলর্য 

মদযপালনর মাত্রালতলরি অভযাস এবং জেড ইউলনয়নগুলললত সবধিলির কমধী সংখযার অভাব। চতুদধশতম, পালিধ জনতৃত্ব 

ও জেড ইউলনয়ন জনতৃলত্বর মলর্য মতলভদ। আবার শ্রলমকলদর মলর্য নানালবর্ িন্দ্ব এবং অননকয। জর্মন ভূ-পৃষ্ঠ ও 

ভূগভধি শ্রলমকলদর মলর্য িন্দ্ব, লেকা শ্রলমক-িায়ী শ্রলমক িন্দ্ব, লপস জরালিড ও িাইম জরালিড শ্রলমকলদর িন্দ্ব। 

অলফলসয়াল কলমধ লনর্ুি শ্রলমকলদর সুলবর্ালভাগী মলনাভাব। 
 

     বর্ধমান জেলায় কয়লা শ্রলমকলদর রােনীলতলত অংশগ্রহলির লবষয়লি পর্ধাললাচনা করলল জদখা র্ায় জর্ সলচতন 

শ্রলমক সংঘ আলন্দাললনর শ্রলমকলশ্রলিলক জশ্রলি-রােনীলতলত সংগলেত করলত সাহার্য কলর জর্ র্রলনর সংগলেত 

পলরকলল্পত ও শলিশালী আলন্দালন প্রলয়ােন, প্রেমলদলক তা লবকলশত হয় লন। এর লপিলন লবলভন্ন কারিগুললর 

অনযতম লিল সামালেক অসাময, রােননলতক অলিরতা, গ্রাম ও শহলরর অসাময, দুনধীলতগ্রস্ত আমলালদর অতযাচার 

উৎপীেি প্রভৃলত লবষয়গুলল কয়লালশল্প, লশলল্পর শ্রলমক ও শ্রলমক সংঘ আলন্দালনলক প্রভালবত কলরলিল। এই 

পলরলিলতর মলর্যই কয়লা খলন শ্রলমকলদর মলর্য শ্রলমক সংঘ দানা জবুঁলর্লিল এবং একিা লনলদধষ্ট রূপ লাভ কলরলিল। 

এই সময়কালল পাি, বস্ত্র, ইলঞ্জলনয়ালরং ও পলরবহন লশলল্প শ্রলমকরা জর্ভালব জেড ইউলনয়ন আলন্দাললনর মলর্য লদলয় 

সংগলেত হলয়লিল এবং তালদর জপশাগত অলর্কার অেধলনর সংগ্রাম শুরু কলরলিল কয়লাখলন শ্রলমকলদর জসভালব 

সংগলেত আলন্দালন আত্মপ্রকাশ কলরলন। ঔপলনলবলশক শাসলনর অলন্তমললগ্ন কয়লাখলন শ্রলমকরা সলচতনভালব 

সলঙ্ঘর মার্যলম আলন্দালনলক এলগলয় লনলয় জর্লত সংকল্পবদ্ধ হলয়লিল। স্বার্ীনতার পরবতধীকালল শ্রলমিা কম 

জবতন, মহাঘধভাতা বৃলদ্ধ, গ্রাচুইলি প্রোর প্রবতধন, শ্রলমক িাুঁিাই, কালে লনরাপত্তার অভাব, লেকাদালর বযবিা, লচলকৎসা 

ও পর্ধাপ্ত েললর অ-বযবিা প্রভৃলত শ্রলমকলদর আরও লবিুি কলর জতালল। লবলভন্ন জেড ইউলনয়ন শ্রম জশাষিলক 

প্রলতলরার্কলল্প এই জিাভ সুলনলদধষ্ট পলে চাললত কলরলিল। অলনক সময় খলন কতৃধপি ও জেডইউলনয়ন জনতৃলত্বর 

মলর্য বযলিগত স্বালেধর আঘাত সংগলেত হললও শ্রলমকরা তালদর দালব জেলক লবচুযত হয়লন। আবার লবলভন্ন জেড 

ইউলনয়নগুললর মলর্য অন্তিধন্দ্ব এবং আন্তলবধলরার্ োকললও শ্রলমকলদর অংশগ্রহলি আলন্দালন লনলদধষ্ট পলে এলগলয় 

চলললিল। খলন মাললকপলির লনমধম জশাষি শ্রলমকলদর মলর্য জশ্রলিলচতনা োগ্রত কলর, এর ফলল শ্রলমকরা লনলেলদর 

পলরমিললর গলি অলতিম কলর অনযানয লশলল্পর জশালষত শ্রলমকলদর সাহালর্য এলগলয় আলস। জকাোও আবার 

কৃষকরা ও গ্রামবাসীরা কয়লাখলন লশলল্পর শ্রলমকলদর সলঙ্গ আলন্দাললন ললপ্ত হলয়লিল। কারি আলন্দালনকারীলদর 

সলঙ্গ োকলল েলমর নার্য দাম পাওয়ার সম্ভাবনাও জবলে জর্ত। র্াইলহাক, পলিমবলঙ্গর রােনীলতর পালাবদল 

ঘিললও কয়লাখলন শ্রলমকলদর আেধ-সামালেক অবিার সালবধক উন্নলত পলরললিত হয়লন। তাই শ্রলমিা উপললি কলর 

রােননলতক আলন্দালনই জশাষি জেলক মুলির একমাত্র লবকল্পপে। িানীয় জেড ইউলনয়ন জনতৃলত্বর পলরচালনায় 

কয়লাখলনর শ্রলমকলশ্রলি স্বতঃস্ফূতধ ও জোরাললা ভালব রােননলতক কার্ধকলালপ অংশগ্রহি কলর---র্ার চূোন্ত 

পলরিলত লিল কয়লালশলল্পর োতীয়করি। 
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২০। মুলখাপার্যায়, ফাল্গুনী, প্রাগুি; আচার্ধ, নন্দদুলাল প্রাগুি, পৃ. ১৬৭ 

২১। অযানুয়াল লরলপািধ অফ দয লচফ ইন্সলপটর অফ মাইনস ইলন্ডয়া, অব দয ইয়ার এলন্ডং ৩১ জশ লডলসম্বর 

১৯৪২, লদলল্ল মযালনোর অফ পাবলললকশন গভধলমন্ট অফ ইলন্ডয়া জপ্রস, কলকাতা, ১৯৪২, পৃ. ২০ 

২২। মুলখাপার্যায়, ফাল্গুনী, প্রাগুি; আচার্ধ, নন্দদুলাল প্রাগুি, পৃ. ১৬৭ 

২৩। জসন, সুলকামল, ভারলতর শ্রলমক আলন্দাললনর ইলতহাস, ১ম খি, কললকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৭১-৭৮, ২১২ 

২৪। দাশগুপ্ত, পলরমল, রাষ্ট্রিমতা হস্তান্তলরর পর ভারলতর শ্রলমক আলন্দালন, কললকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১ 

২৫। মুলখাপার্যায়, ফাল্গুনী, প্রাগুি; আচার্ধ, নন্দদুলাল প্রাগুি, পৃ. ১৬৯-১৭০ 

২৬। নন্দা, জগাপাল, অলগ্নর্ুলগর রানীগঞ্জ, ১৯৯৭, প.ৃ ৩১ 
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২৭। লমত্র, ইরা, অলবভি বাংলার শ্রলমকলনতা লনতযানন্দ জচৌরু্রীর স্মৃলতচারিা, সম্পাদনা, বসু, লনবধাি, অনুসন্ধালন 

শ্রলমক ইলতহাস, পলিমবঙ্গ ইলতহাস সংসদ জসতু জর্ৌে উলদযাগ, ২০১৩, পৃ. ৮৭ 

২৮। শালহদুল্লা, বসয়দ, বর্ধমান জেলার কলমউলনস্ট আলন্দাললনর অতীত প্রসঙ্গ, বর্ধমান, নতুন লচলে প্রকাশনা, 

১৯৯১, প.ৃ ১৫১ 

২৯। নন্দা; জগাপাল, প্রাগুি, ১৯৯৭, প.ৃ ৩১ 

৩০। মুলখাপার্যায়, সলরাে, ভারলতর কলমউলনস্ট পালিধ ও আমরা, ১৯৩০-১৯৪১, প্রেম খি, কলকাতা, গিশলি 

পলত্রকা দপ্তর, ১৯৮৫, পৃ. ৬৬ 

৩১। লমত্র, ইরা, প্রাগুি, সম্পাদনা, বসু, লনবধাি, প্রাগুি, ২০১৩, পৃ. ৮৮ 

৩২। শালহদুল্লা, বসয়দ, প্রাগুি, ১৯৯১, প.ৃ ১৫২ 

৩৩। ঐ, প.ৃ ১৬১ 

৩৪। ঐ, প.ৃ ১৬২ 

৩৫। ঐ, প.ৃ ১৬৪ 

৩৬। ঐ, প.ৃ ১৬৬ 

৩৭। মুখালেধ, বামাপদ, আসানলসাল মহকুমার পাুঁচ দশলকর জেড ইউলনয়ন আলন্দাললনর ইলতহাস; বািধপুর, 

২০০৪, প.ৃ ১০ 

৩৮। র্শ, সবধলেৎ, বর্ধমান জেলার কয়লাখলন অঞ্চললর ইলতহাস, সম্পাদনা ভট্টাচার্ধ জেযালতমধয়, সরকার 

লগলরর্ারী, বর্ধমান ইলতহাস সন্ধান, জদ’ে পাবলললশং, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪১৪ 

৩৯। ঐ, প.ৃ ৪১৪-৪১৫ 

৪০। ঐ, প.ৃ ৪১৫ 

৪১। আই.লব. ফাইল নং ৬৭১/৪৮, সাবলেট, সুনীল বসুরায় 

৪২। র্শ, সবধলেৎ, প্রাগুি, সম্পাদনাঃ ভট্টাচার্ধ জেযালতমধয়, সরকার লগলরর্ারী, প্রাগুি, কলকাতা, ২০১২, পৃ. 

৪১৫ 

৪৩। চযািালেধ, জগৌরাঙ্গ, কয়লালশলল্পর ইলতকো—বর্ধমান জেলা, সম্পাদনাঃ ভট্টাচার্ধ জেযালতমধয়, সরকার 

লগলরর্ারী, প্রাগুি, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪২৬ 

৪৪। আই.লব. ফাইল নং ২০৯৩/৪৮, সাবলেট, লহনু্দ মেদুর সভা 

৪৫। প্রাগুি 

৪৬। আনন্দবাোর পলত্রকা, ১২ই জসলেম্বর, ১৯৪৯, পৃ. ৩ 

৪৭। আই.লব. ফাইল নং ২০৯ ৩/৪৮, প্রাগুি 

৪৮। আই.লব. ফাইল নং ৬৫-১৭, িাঞ্চ, কমাসধ, জলবার অযান্ড ইন্ডালি লডপািধলমন্ট, লব প্রলসলডংস, লডলসম্বর, 

১৯৪৭ 

৪৯। হবস বম; এলরখ, দয এে অফ দয এক্সলেমস, ১৯১৪-১৯৯১, লন্ডন, আবাকাস, ২০১২, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮ 

৫০। বলন্দযাপার্যায়, রবীন্দ্র, কয়লাকুলের জসকাল-একাল, দাস চান্দলয জসামনাে, হােরা, তারাপদ,  সম্পালদত 

কয়লা লশলল্পর কো : রানীগঞ্জ খলন অঞ্চললর ইলতবৃত্ত, বর্ধমান, পান্তর, ২০০৮, পৃ. ৬২ 

৫১। মুখালেধ, বামাপদ, আসানলসাল কলমউলনস্ট আলন্দাললনর লকিু কো, বর্ধমান, নতুন লচলে প্রকাশনা, ২০১৫, 

পৃ. ২০ 

৫২। লসংহ, প্রফুল্লকুমার, অনাসধ দালমাদর, লচরায়ত, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১০৫ 

৫৩। ঐ, প.ৃ ৮২ 
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৫৪। লসংহ, প্রফুল্লকুমার, কয়লাকুলের শ্রলমক আলন্দালন, দাস চান্দলয জসামনাে, হােরা, তারাপদ, প্রাগুি, 

২০০৮, প.ৃ ১০৭, স্বার্ীনতা, ২২জশ অলটাবর, ১৯৪৩, পৃ. ৩ 

৫৫। ‘স্বার্ীনতা’, ১৩ নলভম্বর, ১৯৫৩, প.ৃ ৩ 

৫৬। রায়, জদবদত্ত, কাললা হীলরর জদলশ, জ্ঞান প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৯১ 

৫৭। স্বার্ীনতা, ২৭ নলভম্বর, ১৯৫৩, প.ৃ ৪ 

৫৮। স্বার্ীনতা, ২০জশ অলটাবর, ১৯৫৪, পৃ. ৪ 

৫৯। ‘নতুন লচলে’, ২৪ মাচধ, ১৯৫৫, পৃ. ১ 

৬০। রায়, জদবদত্ত, কাললা হীলরর জদলশ, প্রাগুি, পৃ. ৪৭ 

৬১। ‘নতুন লচলে’, ২৪ মাচধ, ১৯৫৫, পৃ. ৩ 

৬২। ‘নতুন লচলে’, ২৪ মাচধ, ১৯৫৫, পৃ. ৪ 

৬৩। ‘স্বার্ীনতা’, ২৮ োনুয়ালর, ১৯৫৪, পৃ. ৩ 

৬৪। রায়, জদবদত্ত, কাললা হীলরর জদলশ, প্রাগুি, পৃ. ৯৯ 

৬৫। চিবতধী, দীলপশ, লরলেলিং ক্লাস লহস্টলর, জবঙ্গ ১৮৯০-১৯৪০, লপ্রন্সিন ইউলনভালসধলি জপ্রস, ১৯৮৯ 

৬৬। লসংহ, প্রফুল্লকুমার, কয়লাকুলের শ্রলমক আলন্দালন, দাস চান্দলয জসামনাে, হােরা, তারাপদ, (স)., প্রাগুি, 

পৃ. ১০৭, 

৬৭। ‘নতুন লচলে’, শারদ সংখযা, ১৯৯৬, পৃ. ১৩৭ 


