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দুর্বক্ষ
ি : আর্দফাী ভাজেয শ্চাদদতায এওর্ি ওাযণ
াথী ভন্ডর

র্ এইচ র্ি কজফলও, ইর্তা র্ফবাক, ফাাঁওুিা র্ফশ্বর্ফদযারম
Abstract:
Famine was frequently reported in various parts of India during the British period.
Bankura was one of the places in West Bengal where famine was frequent. In fact, the
environment of Bankura is always dry and water crisis is seen at other times except
monsoon season. Normally agriculture is also disrupted due to lack of water. Due to the
lack of water, famine was seen here frequently. Due to repeated famines in Bankura, people
of all classes fell into misery. But the plight of the indigenous people in the famine was
much greater. Because their only source of income was agriculture and the lack of
improvement in the irrigation system would have hampered agriculture due to drought. As a
result, grain loss was inevitable. As a result, it became very difficult for the indigenous
people to cope with the famine. Because, their employment would also be cut off due to
famine. As a result, it was not possible for them to buy food grains. Famine aslo made their
lives miserable due to various reasons. Indigenous peoples were most affected by the famine
of 1865-66 in Bankura, which was called 'Bahattorer Durviksya' (famine of 1272 in
bengali calendar). During this time they were forced to sell their land and move to
neighboring districts in search of work. They were forced to engage in anti-social activities
such as theft and robbery as the British government did not provide adequate relief to them.
Also many people died of starvation, just as they were forced to emigrate. The misery
caused by the famine depopulated the indigenous villages and it also hindered their social
and thinking development. Which caused misery among them and for a long time they were
away from the mainstream of society. In other words, famine can be considered as one of
the reasons for their backwardness.
Keywords: Bankura District, Famine, Indigenous Communities, 'Bahattorer Durviksya',
Immigration.

র্ির্ি ানওাজর বাযজতয র্ফর্বন্ন স্থাজন প্রামই দুর্বিক্ষ লরজকই থাওত। দুর্বিক্ষ র্ির ফাৎর্যও খিনা।
ইর্তা লদঔজর লদঔা মাম লম বাযজতয র্ফর্বন্ন স্থাজন প্রাম প্রর্ত ফিযই লওাজনা না লওাজনা অঞ্চজর দুর্বিক্ষ
খিত। আয ফাাঁওুিা ঔুফ লিাি এওর্ি অঞ্চর জর লঔাজন লতা দুর্বিক্ষ র্ির লেরাফাীয র্নতয ্ী।
এভর্নজতই ফাাঁওুিা য বূপ্রওৃর্ত রুক্ষ-শুষ্ক য়ায েনয লেরায ফিত্র ওৃর্লয উজমাকী নম তাই এঔাজন
উৎাদন স্বাবার্ফজওয তুরনাম ওভ জরই দুর্বিক্ষ লদঔা লমত। ফাাঁওুিাজত প্রামই দুর্বিক্ষ ত ফজরই
Volume- X, Issue-III

July 2022

32

দুর্বিক্ষ : আর্দফাী ভাজেয শ্চাদদতায এওর্ি ওাযণ

াথী ভন্ডর

যওার্যবাজফ এই লেরাজও ঔযাপ্রফন এরাওা র্জজফ র্চর্িত ওযা ত। াধাযণ লিাি লিাি দুর্বিক্ষ গুর্রয
াাার্ ভাযাত্মও দুর্বিক্ষ ফাাঁওুিাফাীয েীফন ফাযফায ংওিভম ওজয তুরত। লমভন --- ১৮৬৫-৬৬
াজরয দুর্বিক্ষ আর্দফাীজদয অফস্থা ওজয তুজরর্ির ংওিভম। এিাড়া ১৮৯৭ াজরয ভাযাত্মও দুর্বিজক্ষ
ফাাঁওুিায তওযা ৪০ বাক লরাও আক্রান্ত জয়র্ির।১ তজফ দুর্বিজক্ষয ওাযণ শুধুভাত্র প্রাওৃর্তও র্ির না। এয
াজথ ভনুলযওৃত ওাযণ র্ির। ওাযন তৎওারীন র্নজফর্ও যওাজযয উদাীনতা দুর্বিক্ষজও আয
বমংওয রূ র্দত। ফাাঁওুিাজত নানা ওাযজণ যার্ন খিত, লমভন --- ওভ ফৃর্িাত, ফনযা, ওীিতজ্য
উৎাত প্রবৃর্ত। র্ওন্তু দুর্বিক্ষ লভাওার্ফরায েনয যওাজযয দাীনয র্ির প্রফর। র্যর্স্থর্ত ঔুফ বমংওয না
জর যওায দুর্বিক্ষ লখালণা ওযত না আফায অজনও ভম দুর্বিক্ষ লদঔা র্দজর তা লখালণাই ওযা ত না।
আয র্ফর্বন্ন ওাযজণ ৃি দুর্বিজক্ষয পর ফাযফায লবাক ওযজত জমজি ফাাঁওুিাফাীজদয। এজত ফজথজও লফর্
ক্ষর্তগ্রস্ত জমর্ির র্নম্নফজকিয শ্রভেীফী ভানুল  আর্দফাী ম্প্রদাম। ম তাজদয েীফন ধাযজণয েনয র্নজেয
ফিস্ব র্ফর্ক্র ওজয র্নিঃস্ব জত জমজি, আয না জর অধিাাজয, অনাাজয ভৃতুয ফযণ ওযজত জমজি
অামবাজফ। এয াজথ মুক্ত জয়র্ির অর্বফান। র্নজেয র্যফাযজও ফাাঁচাজনায েনয অজনজওই াশ্বিফতিী
লেরাগুর্রজত ওাজেয ন্ধাজন লমজত ফাধয জয়র্ির। আর্দফাীজদয েীর্ফওা ওৃর্লয াজথ তজপ্রাতবাজফ
ের্িত থাওায েনয তাজদয েীফজনই ফজথজও লফর্ র্ফমিম লনজভ এজর্ির। ১৮৬৫-৬৬ খ্রীিাজেয দুর্বিক্ষ
(মা ফাাত্তজযয দুর্বিক্ষ নাজভ র্যর্চত) আর্দফাী ম্প্রদাজময েীফজন ফজচজয় লফর্ র্ফমিমওয র্যর্স্থর্ত
ৃর্ি ওজযর্ির। ভযার্র, অর্ভম ওুভায ফজ্যাাধযাজময লরঔাজত ফাাঁওুিায দুর্বিক্ষ  ভানুজলয দুযফস্থায ওথা
ফর্ণিত জমজি।
ফাাঁওুিা এভর্নজতই ওভ ফৃর্িাতপ্রফণ অঞ্চর। তাই অনাফৃর্ি এঔানওায ননর্ভর্ত্তও খিনা। আয অনাফৃর্ি ফা
অনযানয প্রাওৃর্তও ওাযজণ য উৎাদন ফযাত জর ঔাদযাবাফ লদঔা লমত। পজর ভানুজলয অফস্থা ংওিভম
জম উঠত। ফাাঁওুিা জত ফযাফয দুর্বিক্ষ মায েনয এই লেরা ঔযা  দুর্বিক্ষপ্রফণ লেরা র্জজফ র্যর্চত
র্ির। অফয এই অফস্থায েনয লেরায লবৌজকার্রও অফস্থান  কঠন দামী। ওাযণ ফাাঁওি
ু া লবৌজকার্রও র্দও
২
লথজও গ্রীষ্মভন্ডজরয অন্তকিত। আয লওান অঞ্চজরয লবৌজকার্রও অফস্থান লই অঞ্চজরয ফ র্ফলজয়য াজথ
ের্ড়জয় থাজও। লবৌজকার্রও র্দও লথজও ফাাঁওুিায অফস্থান ২২°৩৮' লথজও ২৩°৩৮' উত্তয অক্ষাং এফং
৮৬°৩৬' লথজও ৮৭°৪৬' ূফি দ্রার্খভাং মিন্ত র্ফস্তৃত। ফাাঁওুিাম তায লবৌজকার্রও অফস্থাজনয েনয েজরয
অবাফ লদঔা মাম। আফায বূত্বজওয কঠজনয েনয ের ভার্িয নীজচ েভা জত াজয না  েভা ের ীঘ্র
শুর্ওজম মাম। পজর এঔাজন বীলণ েরওি লদঔা লদম। আয লজচয েজরয অবাজফয েনয ওৃর্লওাজে ফযাখাত
খজি। অথিাৎ েরজও লওন্দ্র ওজযই ফাাঁওুিায ফুজও ফাযফায খজিজি ঔযা, অেন্মা, ঔাদযাবাফ, দুর্বিক্ষ । মায
পজর ফাাঁওুিাফাীজদয ফাযফায চযভ দুদিায ভজধয িজত জমজি।
ফাাঁওুিায ইর্তা লদঔজর লদঔা মাম র্ওিু অং ফাদ র্দজর এঔানওায অর্ধওাং স্থাজনই েজরয অবাফ।
অর্ধওাং স্থাজনয অনুফিয ভৃর্ত্তওা  লজচয েজরয অবাজফয েনযই এঔানওায লফর্যবাক ের্ভ র্তত
থাওত। ঔুফ ওভ র্যভাণ ের্ভজতই ওৃর্লওাে ত। ১৯১৭-২৪ াজরয র্যংঔযান অনুমায়ী এই লেরায
লভাি ৪৭ বাক ের্ভ ওৃর্লয আতাবুক্ত  এয ভজধয ৯০ তাং র্ির এও পরী ধান ের্ভ।৩ অথিাৎ
এঔানওায প্রধান পর ধান এফং এই লেরায লফর্যবাক ভানুল ওৃর্লয উয প্রতযক্ষ  জযাক্ষ বাজফ
র্নবিযীর। তাই উৎাদজন াভানয কযর্ভর জরই এঔাজন ঔাদযাবাফ র্নর্শ্চত জয় িত। আয তৎওারীন
র্নজফর্ও যওায র্ঠও ভজয় উমুক্ত ফযফস্থা না র্নজম র্যর্স্থর্তজও আয বমংওয ওজয তুরত। মায
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পজর ফহু ভানুলজও অধিাাজয অনাাজয ভৃতুয ফযণ ওযজত ত ।র গ্রীজণায "আধুর্নও ফাংরায ভৃর্ি 
দার্যদ্র : দুর্বিক্ষ ১৯৪৩-৪৪" গ্রন্থ লথজও উচ্চফজণিয  উচ্চফজকিয এওর্ি র্যফাজযয দুর্বিজক্ষ লাচনীম
দুযফস্থায এওর্ি র্ফফযন ায়া মাম।৪ এর্ি এওর্ি ফযর্ক্তকত র্চর্ঠ লথজও প্রাপ্ত। লমঔাজন োনা মাম লম লই
র্যফাজযয লরাওেন ফণিজওৌরীজনযয  াভার্েও ভমিাদায ওাযজণ র্বক্ষাফৃর্ত্ত গ্রণ ওযজত াজযর্ন আফায
চযভ অথি ংওজিয ওাযজণ অনাাজয থাওজত ফাধয র্িজরন। তাই র্যফাযজও ফাাঁচাজনায েনয েননও
ফযর্ক্তর্ি লকান াাময প্রাথিনা ওজযর্িজরন। তাজর জেই অনুভান ওযা মাম লম দুর্বিজক্ষ উচ্চর্ফত্ত লশ্রণীয
ভানুজলয অফস্থাই মর্দ এতিা ওরুণ ত তাজর দর্যদ্র উোর্ত ম্প্রদাজময ভানুলজদয অফস্থা আয ওতিা
ওরুণ জত াজয।
লদঔা মাম এই লেরাম দুর্বিজক্ষয প্রাদুবিাফ ফযাফযই র্ির এফং র্ির্ি ভমওার লথজওই ল ম্পজওি
র্ফর্বন্ন তথয ায়া মাম। ১৮৪৪ ার লথজওই এই লেরায ঔযাের্নত যার্নয পজর লম ফাযফায দুর্বিক্ষ
লদঔা র্দজমজি তায ফণিনা ায়া মাম। দুর্বিজক্ষয ভমওার গুর্র র - ১৮৪৪, ১৮৫১, ১৮৬৫-৬৬, ১৮৭৩৭৪, ১৮৮৫, ১৮৯৭-৯৮, ১৯০৮, ১৯১৯-২১, ১৯২৫, ১৯২৭-২৮, ১৯৩০-৩৩, ১৯৩৭, ১৯৪৩-৪৪,
১৯৪৬-৪৭ খ্রীিাে ।৫ এই দুর্বিক্ষগুর্র ফাাঁওুিায েনভানজ ওভ লফর্ বমাফতা ৃর্ি ওজযর্ির। র্ওন্তু ১৮৬৫
াজরয অনাফৃর্িয ওাযজণ মা ীতওারীন যার্ন ১৮৬৬ াজরয বমাফ দুর্বিক্ষ ৃর্ি ওজযর্ির, মায
প্রবাফ ফাাঁওুিায উত্তয ূফি র্দজও লভািাভুর্ি বাজফ িজর দর্ক্ষণ র্শ্চভাঞ্চজর ফজথজও লফর্ জি র্ির।
আয এয র্ওায জয়র্ির আর্দফাী ম্প্রদাজময ভানুল। ফাাঁওুিা জত এত লফর্ দুর্বিক্ষ লওন ত তায
ওাযণগুর্রজও নানাবাজফ ফযাঔযা ওযা জয়জি। এয দ্বাযা আর্দফাী ম্প্রদাজময দুকির্তয ওাযণ লফাঝা মাম।
ফযাঔযা গুর্র র্নম্নরূ ----১. ফাাঁওুিাজত এভর্নজতই ফৃর্িাজতয র্যভাণ ওভ। আয ফলিায ভম ুওুয, নদী, নারা, ঔার, র্ফজর ের
েভজর অনয ভম লতভন ের েভা থাজও না। এিাড়া র্ির্ি আভজর লচ ফযফস্থায উন্নর্তয েনয লতভন
ফযফস্থা গ্রণ ওযা মর্ন। পজর অনাফৃর্িয ভম লজচয র্ফওল্প ফযফস্থা না থাওাম ওৃর্লওাজে ফাধায ৃর্ি
ত। মায পজর যার্ন র্ির অফযম্ভাফী। এিাড়া আর্দফাী ম্প্রদাজময াজত ের্ভ ফা উদ্বৃত্ত ঔুফ লফর্ না
থাওায পজর দুর্বিক্ষ লভাওার্ফরা ওযা তাজদয ওাজি ওর্ঠন র্ফলম র্ির।
২. আর্দফাী ম্প্রদাজময ভানুল ওৃর্লয উয র্নবিযীর র্ির অথফা ওৃর্ল ভেুজযয ওাে ওজযই েীর্ফওা র্নফিা
ওযত। অথিাৎ অনযানয ভানুলজদয ভজতা আর্দফাীজদয েীর্ফওা র্নফিাজয এওভাত্র ুজমাক র্ির ওৃর্ল।
অনাফৃর্িজত ওৃর্লজত ফাধায ৃর্ি জর তাজদয ওভিংস্থান ফন্ধ জম লমত। পজর আজময উৎ না থাওাম
তাজদয ক্রমক্ষভতা নি ত। ঔাদয ংগ্রজয অনয ুজমাক না থাওাম তাজদয অধিাাজয অনাাজয র্দন
ওািাজত ত।
৩. ফাাঁওুিা লথজও ঔাদযজযয যপ্তার্নজও দুর্বিজক্ষয েনয দায়ী ওযা ম। লযরজথয ূচনা ফাাঁওুিায
লমাকাজমাক ফযফস্থাজও মজথি উন্নত ওজযর্ির। অনযর্দজও তৎওারীন লেরা ওাজরওিয লওযর্রস্কর্র
ফজরর্িজরন লম লদজয অনযানয অংজয তুরনাম ফাাঁওুিা লেরাম চাজরয দাভ র্ির অজক্ষাওৃত ওভ।৬ পজর
লদঔা মাম লম দুর্বিজক্ষয ভম যপ্তার্ন ফন্ধ মর্ন। অথিাৎ এঔাজন লযরথ স্থাজনয বাজরা  ঔাযা
উবয়র্দওই র্ির। ান্টাজযয লরঔা লথজও োনা মাম লম ঔাদযয যপ্তার্ন ওজয য ফযফামীকন মজথি
অজথিয ভার্রও জমর্িজরন। ১৮৬৬ াজরয দুর্বিক্ষ প্রজ্ ান্টায ফজরজিন "In ordinary years Bankura
exports small quantities of rice to Hugli and Midnapore. In 1865 these exports were much
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larger than usual, on account of the deficiency of crop in Midnapore and Manbhum’’ অথিাৎ

দুর্বিজক্ষয ভম যপ্তার্নজত লওান ফযাখাত খজির্ন। ১৯১৮ াজরয র্িজম্বজয লমঔাজন লযরজথ ফাাঁওুিা লথজও
৪,৩৬১ ভন চার  ১,২২৬ ভন ধান যপ্তার্ন ওযা জমর্ির, ১৯১৯ াজরয োনুমার্যজত লঔাজন ৪৮,৯১৮
ভন চার  ৫,২৮০ ধান যপ্তার্ন ওযা জমর্ির এফং লভ ভাজ যপ্তার্ন ওযা জমর্ির ৯১,২৭২ ভন চার 
৩৮,৭১২ ভন ধান।৮ পজর লফাঝাই মাম লম ফাাঁওুিাজত জযয অপ্রার্প্তয েনয র্ফুর র্যভাজণ য যপ্তার্নই
দামী র্ির।
৪. দুর্বিজক্ষয বমাফতা ফৃর্িয গুরুত্বূণি ওাযণ র্ির ভনুলয ৃি। প্রাওৃর্তও র্ফমিজম ঔাদয উৎাদন ফযাত
জর ভােনজদয লালণ প্রফৃর্ত্ত, য ফযফামীকজণয ভুনাপা রাজবয লচিা, যওাজযয অনীা, ত্রাণওাজমি
অফজরা, আর্দফাীজদয প্রর্ত ফঞ্চনা দুর্বিক্ষজও আয বমংওয রূ র্দত। ওঔজনা মত প্রজমােজনয তুরনাম
অজনও ওভ ত্রাণ র্র্ফয লঔারা ত আফায ওঔজনা ত্রাণ াাময অজনও লদর্যজত এজ লৌাঁিাত। মায পর
ত বমংওয। লমভন --- ফাাত্তজযয ভন্বন্তয াাঁতার - বূর্ভে-ফাউর্য অধুযর্লত  তৎওারীন ভানবূভ লেরা
র্ন্নর্ত ে্রাওীণি র্শ্চভ  দর্ক্ষণ ফাাঁওুিাম ফযাও প্রবাফ লপজরর্ির, র্ওন্তু ত্রাণর্র্ফয লঔারা জমর্ির
ভাত্র চাযর্ি; লমভন, ফাাঁওুিা জয, জযয র্তন ভাইর দূযফতিী এওর্ি গ্রাজভ, র্ফষ্ণুুয জয 
ক্ােরখার্িজত।৯ এয পজর ঐ অঞ্চজরয ফহু ভানুল অধিাাজয, অনাাজয ভৃতুযফযণ ওজযর্ির, আফায অজনজও
গ্রাভ লিজড় চজর লমজত ফাধয জয়র্ির। এিাড়া ভােনজদয লালণ প্রফৃর্ত্তয েনয াাঁতারজদয ের্ভ স্তান্তয
দ্রুত ফৃর্ি লজয়র্ির মা তাজদয আয দর্যদ্র ওজয তুজরর্ির। র্ফর্বন্ন লপর্ভন র্যজাজিি এয উজেঔ ামা
মাম।
দুর্বিক্ষ ফাাঁওুিা লেরায ভস্ত লশ্রণীয ভানুলজদয বমংওয র্যর্স্থর্তয ম্মুঔীন ওজযর্ির। তজফ র্নম্নফজকিয 
আর্দফাী ম্প্রদাজময ভানুজলয অফস্থা র্ির ফজথজও লাচনীম। গ্রাভগুর্র েনূনয জয় িত ওঔজনা
অনাাজয ভৃতুযয ওাযজণ আফায ওঔজনা গ্রাভ লিজড় লঔানওায ভানুলজদয অনযত্র চজর মায়ায ওাযজণ।
ফাাঁওুিাজত ওৃর্লওাজে ভূরত ঔমযা, ফাউযী, ফাকদী, াাঁতার প্রবৃর্ত র্নম্নফজকিয  উোর্ত ম্প্রদাজময
ভানুজলযা মুক্ত থাওত। ভযাও আরর্ন র্রজঔজিন লম ১৮৬৫-৬৬ াজরয ফাাত্তজযয দুর্বিজক্ষয ভম াাঁতার
ের্ভচুযর্তয খিনা শুরু জমর্ির  যফতিীওাজর তা ক্রভ ফৃর্ি লজয়র্ির। এইভম ফাাঁওুিায দর্ক্ষণ 
র্শ্চভ র্দজও র্দঔু ভােনজদয ওাজি াাঁতারজদয ফজথজও বাজরা ের্ভ ঔুফ ওভ দাজভ র্ফর্ক্র মায
ওথা োনা মাম। ওাযণ দুর্বিজক্ষ দর্যদ্র াাঁতার ম্প্রদাজময ভানুলজদয দার্যদ্র অজনও লফর্ ফৃর্ি লত এফং
র্ির্ি যওাজযয আজমার্েত ত্রাণর্র্ফয তায উভ খিাজত না াযজর ফাধয জম র্নজেজও  র্যফাযজও
ফাাঁচাজনায েনয তাযা র্নজেজদয ের্ভিুওু ফন্ধও র্দজত ফা র্ফর্ক্র ওযজত ফাধয ত। এওেন বূর্ভ ভার্রজওয
েফানফর্্ অনুমায়ী ১৮৯৫ খ্রীিাে লথজও ১২০ র্ফখায লফর্ াাঁতারী ের্ভ তায দঔজর এজর্ির এফং
তায ভজধয ৮০ র্ফখা ের্ভ ঔা ওযা জমর্ির।১০ ভযাও আরর্ন আয ফজরর্িজরন লম "In fact, I am not
at all sure that the proper number is not 200 bighas, but his jamabandis require explanation,
১১
and I give the smaller number’’. লদঔা মাম ১৯১৮-১৯ খ্রীিাজেয দুর্বিজক্ষয ূফিফতিী ভজম

ওৃর্লেীফী াাঁতার, ঔমযা, বূর্ভে, ফাকদী, ফাউযী ম্প্রদাজময ভানুলজদয াজত র্ওিু অনুফিয িাাঁি ধযজনয
ওৃর্লের্ভ র্ির।১২ র্ওন্তু ক্রভ ের্ভ স্তান্তজযয পজর তাযা প্রাম বূর্ভীন জত থাজও। ঔাতিা  যাইুয
থানাম াাঁতারজদয ফফা লফর্ থাওাম লদঔা মাম এইফ অঞ্চজরই ের্ভ স্তান্তজযয লফর্ খিনা খজির্ির
এফং অনযানয োর্তয বূর্ভীন ওৃলওজদয ভজতা ের্ভচুযত াাঁতারযা র্নজেয ের্ভজত াো প্রথাম চাল
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ওযজত ফাধয জমর্ির। ভযাও আরর্ন শুজনর্িজরন লম াাঁতার গ্রাভপ্রধানজও দুই মায ঔাদযয ঋণ
র্দজম তায র্ফর্নভজয় ভােন ভস্ত গ্রাজভয ভার্রওানা গ্রা ওজয র্নজমর্ির।১৩ ুদীপ্ত লাজির ভযাও
আরর্জনয ভীক্ষাম প্রাপ্ত তথয উজেঔ ওজয লদর্ঔজয়জিন লম যাভু্যুজয ১৮৯২ াজর াাঁতার ভার্ঝয
আতাধীজন ১৪ র্ি গ্রাভ র্ির, মা ১৯৯০ াজর ওজভ দাাঁর্িজমর্ির ১০ র্িজত এফং যাইুজয ১৮৮৪ াজর
এভন গ্রাজভয ংঔযা র্ির ১৯ র্ি, মা ১৯০৪ াজর ভাত্র ২ র্িজত দাাঁর্িজমর্ির।১৪ এই ভােনী ঋজণ ুজদয
ায র্ির অতযন্ত লফর্ এফং চক্রফৃর্ি াজয ুদ আদাম ওযাম র্নম্নফজকিয ভানুল  াাঁতার আর্দফাী
ম্প্রদাজময ভানুল লই ঋজণ এওফায ের্িজম িজর লই োর লথজও আয লফর্যজয় আজত াযজতা না।
এই ফ ম্প্রদাম এই ভােনী ঋজণয েনযই লফর্ ের্ভাযা ত। ভযাও আরর্জনয লরঔাম াাঁতার
েীফজন ভােনী লালজণয বমংওয র্চত্র ায়া মাম।
দুর্বিজক্ষ ের্ভয স্তচুযর্ত ফৃর্ি ামাম আর্দফাী ম্প্রদাজময ভানুজলয দার্যদ্রয ফৃর্ি লজয়র্ির। এয াজথ
চযভ অথিাবাফ তাজদয ক্রমক্ষভতাজও নি ওজযর্ির। দুর্বিজক্ষয ূজফিয ফিযগুর্রজত এওর্দজও য উৎাদন
ফযাত ত অনযর্দজও যপ্তার্নয র্যভাণ হ্রা না লজম উত্তজযাত্তয ফৃর্ি লজমর্ির। আফায অেন্মায ওাযজণ
চাজরয দাভ মজথি ফৃর্ি লজয়র্ির। পজর ভানুজলয অফস্থা চযভ দুদিাগ্রস্থ ম। তজফ চাজরয দাভ ফৃর্িয
অনয ওাযণ র্ির আয এজক্ষজত্র লই বূর্ভওা ারন ওজযর্ির য ফযফামীকণ। ফাাঁওুিা লথজও বাজরা
ভাজনয চার যপ্তার্ন ওজয র্নম্নভাজনয ওাাঁওযমুক্ত চার দুর্বিজক্ষয ফিযগুর্রজত আভদার্ন ওযা ত। লদঔা মাম
১৮৬৬ াজরয েুরাই ভাজ ফাাঁওুিা ফাোয লথজও চার র্নরুজে য়ায েনয ওরওাতা লথজও চার
আভদার্ন ওযজত জমর্ির। আফায ফযফামীকণ অর্ধও রাজবয আাম ঔাদযয গুদাভোত ওজয জণযয
দাভ ফৃর্িজত াাময ওযত। পজর াধাযণ ভানুল ঔাদযয ক্রম ওযজত না লজয অজনও ভম ফজনয ভহুমা
লঔজম র্ঔজদ লভিাজনায লচিা ওযত। এিাড়া অজনও ভানুল অধিাাজয অনাাজয র্দন ওািাজত ফাধয ত, মায
র্যণর্ত লফর্যবাক লক্ষজত্র ত ভৃতুয। . ভযার্র র্রজঔর্িজরন "Prices had been high in 1865, and
exports had been unusually heavy, for those who ordinarily kept stocks for their
consumption through the coming year were tempted by the high rates to sell off what they
১৫
had”. ঔাদযজযয অপ্রার্প্ত, অজথিয অবাফ, ের্ভয স্তচুযর্ত চুর্য িাওার্তয খিনাজও ফৃর্ি ওজযর্ির। ১৮৬৬

াজরয দুর্বিজক্ষ ত্রাজণয র্ফজল ফযফস্থা যওায না ওযাম এফং ভানুল লফাঁজচ থাওায উাম না লজমই চুর্য
িাওার্ত ওযজত ফাধয জমর্ির। ভযার্রয লরঔা লথজও োনা মাম লম চুর্যয লক্ষজত্র ঔাদযযজওই লফর্ প্রাধানয
লদমা জমর্ির। "The property stolen consisted of nothing but food and any valuable found in
১৬
the house were left by the dacoits as useless”
অথিাবাফ আর্দফাী ম্প্রদাজময ভানুলজদয কৃীন ওজযর্ির। ওাযণ ঔাজদযয অবাজফ ভানুল াশ্বিফতিী
লেরাগুর্রজত ওাজেয ন্ধাজন লমজত ফাধয জয়র্ির ।র্নজেয  র্যফাজযয বযনজালজণয ওাযজণই এই
অর্বফান খজির্ির। লদঔা মাম াাঁতার আর্দফাীজদয অজনজওই ওািাি  আাজভ ওাজেয ন্ধাজন
লমজত ফাধয জয়র্ির । র্ফর্বন্ন কাজনয ভজধয তাজদয আাভ মায়ায  লঔাজনয দুদিায র্যচম ামা
মাম। ভযার্রয লরঔা লথজও োনা মাম লম র্ওিু ভানুল যার্নকজেয াজয ূফি বাযতীম লযরজথয ওিি
রাইজন অতযন্ত শ্রভাধয ওাে ওযায েনয র্কজয়র্ির। পজর ফাাঁওুিা য দর্ক্ষণ  দর্ক্ষণ র্শ্চভ র্দজওয অজনও
গ্রাভ প্রাম েনূণয জয় জড়র্ির।
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তজফ শুধু ১৮৬৬ াজরই নম ১৮৯৭ াজরয দুর্বিজক্ষ এই লেরায অনযানয স্থাজনয াজথ াজথ যাইুয
থানা, র্ভরাার পাাঁর্ি এরাওা দুর্বিজক্ষয ওফজর জির্ির। ১৮৯৫-৯৬ াজরয ফৃর্িয অবাজফ প্রধান
ীতওারীন পর নি জর ১৮৯৭ াজর দুর্বিক্ষ লদঔা লদম এফং র্ঠও ভজয় র্ির্ি যওায ত্রাণওামি শুরু
না ওযাম দুর্বিক্ষ ওফর্রত ভানুলজদয চযভ দুদিায ম্মুঔীন ওজয লতাজর। এিাড়া ১৯০৮ াজরয দুর্বিক্ষ
যাইুয থানায দুই -তৃতীমাং, ঔাতিা থানায প্রাম অজধিওাং, র্ভরাার পাাঁর্ি এরাওায অজনওাং 
তারিাংযা পাাঁর্ি এরাওায প্রাম লফর্যবাক অঞ্চরজও গ্রা ওজযর্ির।১৭ র্ওন্তু তৎওারীন ভজম র্ির্ি
যওাজযয ক্ষ লথজও দুর্বিজক্ষয েনয ত্রাজণয ফযফস্থা ওযা ত ঔুফই ীর্ভত। ফ ভম লমভন দুর্বিক্ষ ীর্িত
ভগ্র অঞ্চরজও ত্রাণ ফযফস্থায আতাম আনা ত না, লতভর্ন ওর ভানুল মিাপ্ত র্যভাজণ ত্রাণ াভগ্রী
লত না। মা তাজদয অাভার্েও ওােওজভি র্রপ্ত জত  অর্বফাজন লমভন ফাধয ওযত, লতভর্ন ভৃতুযয
ভুজঔ লঠজর র্দত। র্যর্স্থর্ত অতযন্ত ংওিেনও জর তজফই ীর্ভত র্যভাজণ ত্রাণ াভগ্রীয ফযফস্থা ওযত
র্ির্ি যওায। পজর অজনও ভম লফযওার্যবাজফ ত্রাজণয ফযফস্থা ওযা ত। এজক্ষজত্র লদঔা মাম লম ফ
ভানুল াাজমযয েনয এর্কজয় আজতন র্ওিু লক্ষজত্র তাযা র্নজেজদয লঔতাফ রাজবয েনযই অন্নজত্রয ফযফস্থা
ওযজতন। তজফ ল মা লাও না লওন আর্দফাী ম্প্রদাজময ভানুজলযা র্ির ওভির্নষ্ঠ  স্বাধীনজচতা। পজর
তাযা লিস্ট র্যর্রজপয ভজতা ওিাধয ওাে ওযজত ম্মত ত র্ওন্তু লফর্যবাক লক্ষজত্র অনুদান গ্রজণ তাযা
আগ্রী র্ির না। অথিাৎ ওাজেয ুজমাক থাওজর তাযা ওাে ওজয উােিন ওযায লচিা ওযত। এিাড়া
দুর্বিজক্ষয ভম তাযা োতাজতয ংস্কায আাঁওজি থাওায লচিা ওজয। পজর ১৯০৮ াজরয দুর্বিক্ষ র্যজািি
লথজও োনা মাম লম যাইুয থানাম দুর্ি িািা অনয ফ দর্যদ্র র্নফা তুজর র্দজম ঔমযার্ত াাজমযয স্থজর
গ্রাভফাীজদয ভজধয প্রর্তর্দন র্নর্দিি র্যভাজণ চার র্ফতযন ওযা ত, মায র্যভাণ র্ির --- ফমস্কজদয েনয
ভাথার্িু ১০ িিাও, স্ত্রীজরাওজদয েনয ভাথার্িু ৮ িিাও  ১৪ ফিজযয ওভ ফমস্কজদয েনয ভাথার্িু ৪
িিাও।১৮
অথিাৎ াভর্গ্রও র্ফচাজয এিুওু র্নর্শ্চতবাজফই ফরা মাম লম দুর্বিক্ষ ফাাঁওুিা য ভানুলজদয ওাজি ত্রাজয
ঞ্চায ওজযর্ির। এজত এও লশ্রণীয ভানুল অনয ভানুলজদয লালণ ওজয রাবফান জমর্ির। তজফ লফর্যবাক
ভানুল জমর্ির দুদিাগ্রস্থ। আয ফজথজও লফর্ ক্ষর্তগ্রস্ত জমর্ির শ্রভেীফী র্নম্নফজকিয  আর্দফাী
ম্প্রদাজময ভানুজলযা। ১৮৬৬ াজরয দুর্বিক্ষ এই লেরায দর্ক্ষণ  দর্ক্ষণ র্শ্চভ র্দজও বমাফ র্যর্স্থর্ত
নতর্য ওজযর্ির আয তৎওারীন র্ির্ি যওায এই বমাফতা আয ফৃর্ি ওজযর্ির ফাাঁওুিা য  য
রাজকামা ভাত্র চাযর্ি স্থাজন ত্রাণ র্র্ফজযয আজমােন ওজয। লেরায দর্ক্ষণ  দর্ক্ষণ র্শ্চভ র্দজও ত্রাজণয
ফযফস্থা না ওযাম লঔানওায ভানুল াাময প্রার্প্ত লথজও ফর্ঞ্চত জমর্ির এফং বূর্ভীন জত  অনাাজয ভৃতুয
ফযণ ওযজত ফাধয জমর্ির। ভযাও আরর্জনয ভজত ফাাত্তজযয দুর্বিক্ষ র্ির ফাাঁওুিা লেরায াাঁতারজদয
আথিাভার্েও েীফজনয এওর্ি র্দওর্চি।১৯ এইভম ফহু ভানুল র্নজেয চাজলয ের্ভ ার্যজয় র্নিঃস্ব জম
জির্ির। ১৯৩৫ াজরয লফ্র লফািি এনজওামার্য র্যজাজিি উজেঔ যজমজি ফাাঁওুিা লেরায তদর্যদ্র
াাঁতারযা তাজদয ফজথজও উফিয ের্ভগুর্র লোতদাযজদয ওাজি র্ফর্ক্র ওজয র্দজত ফাধয জমর্ির। ২০
ুতযাং ফরা মাম দুর্বিক্ষওারীন লালণ, ফঞ্চনা, যওাজযয অফজরা,  দাীনয াাঁতার ভােজও
ভাযাত্মও দুযফস্থায ম্মুঔীন ওজযর্ির। আর্দফাী গ্রাভগুর্রজও ওজয তুজরর্ির েনভানফূনয এফং আর্দফাী
েনেীফনজও ওজযর্ির র্ফমিস্ত  দুদিাগ্রস্থ।
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দুর্বিজক্ষয এই প্রবাফ িাড়া আয ুদূযপ্রাযী প্রবাফ আর্দফাীজদয েীফজনয উয জির্ির। ফাযফায
ফাাঁওুিায ফুজও খজি মায়া দুর্বিক্ষ আর্দফাীজদয আেজওয অফস্থায েনয র্ওিুিা জর দামী নমর্ও? আে
আভযা তাজদয র্র্িজয় ড়া লশ্রণী র্জজফ কণয ওর্য। র্ওন্তু এয ওাযণ র্ও শুধুভাত্র তাজদয র্নজেজদযজও
র্নজেজদয ংস্কৃর্তয ভজধযই আফি যাঔা, নার্ও আয র্ওিু? আভায ভজন ম দুর্বিক্ষ এয েনয অজনওাংজ
দায়ী। ওাযণ দুর্বিক্ষ যরপ্রাণ র্নম্নফজকিয র্ফজলত আর্দফাীজদয াভার্েও  ভনজনয র্ফওাজও ফযাত
ওজযজি। ফাাঁওুিা য ফুজও ফাযফায দুর্বিক্ষ মাম তাযা ফাযফায আখাতপ্রাপ্ত জমজি। এই দুর্বিক্ষ তাজদয
আত্মপ্রতযমজও আখাত ওজযজি। তাজদয স্বাস্থয, র্চন্তা, লচতনায অগ্রকর্তজও ফাধা র্দজম ভাজেয ভূর লরাজত
আায লথজও ফযাত ওজযজি। দুর্বিক্ষ তাজদয ভজধয নদনযবাফ নতর্য ওজযর্ির, মায পজর তাজদয অথিননর্তও
র্ফওা ফাধাপ্রাপ্ত জমজি। মায পজর তাজদয ভজধয লমভন র্ক্ষায আজরা লতভনবাজফ ির্িজম িজত াজযর্ন,
লতভর্ন নতর্য জমর্ির অামতা। মত এই অামতায ওাযজণই র্দঔুজদয অনযাম অতযাচায তাযা ভুঔ ফুজে
য ওযজত ফাধয জমর্ির। তাজদয মত ভজন জমর্ির লম তাজদয প্রর্তফাদ তাজদযজও আয নদনয 
অাম ওজয তুরজত াজয। অথিননর্তও র্ফওা না মাম তাজদয ভজধয র্ক্ষায র্ফস্তায লতভনবাজফ য়র্ন।
মায পজর আে তাযা র্ক্ষাজক্ষজত্র ভাজেয অনযানয লশ্রণীয ভানুলজদয ভজতা এর্কজয় আজত াজযর্ন ।
নদনযবাফ তাজদয স্বাস্থয লচতনা  র্ক্ষায খাির্ত তাজদয র্চন্তা লচতনাজও দুফির ওজয তুজরর্ির। মায পজর
ফজক্ষজত্রই তাযা র্র্িজয় িজত ফাধয জমজি। অথিাৎ দুর্বিক্ষজও আর্দফাীজদয শ্চাদদতায, ভাজেয
ভূর লরাজত দীখির্দন না আায এওর্ি ওাযণ র্জজফ প্রর্তন্ন ওযা লমজতই াজয।
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