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দদবাগ ও দদতযাগ: শ্চিভ দথকক ূফফব ঙ্গ
ঞ্জীফন ভরদায
কাযী অধযাক, শ্চফকফকানন্দ ভাশ্চফদযার, ফধবভান, বাযত
Absrtact
The Partition of British India in August 1947 resulted in the largest migration movement in
contemporary history. The Bengal Partition witnessed protracted migration of Hindus and Muslim
minorities engendered by routine small-scale violence. But communal violence was not only the sole
reason for Muslims to migrate from India to East Pakistan but also complicated economic and
regional identities play a pivotal role. They had been given the ‘option’ by the Colonial government
to choose whether they would continue work in Pakistan or in India. East Pakistan allowed the
migrant to retain their old job. They gained there a more integrated social network as well as
reduced competition, which allowed quicker job promotion. Temporary Muslim migrants who lived
on one side of the border made use of the loose border security to move to the other side during
harvest season or for the trade purposes. More importantly, the Bengali, Bihari and other regional
identities further explain how Hindu-Muslim relation in Bengal were different from Punjab, because
there was less violence in Bengal. An important aspect of the Bengali identity is that of Bengali
nationalism, found their home land in Khulna, Jessore, Kusthia of East Pakistan. All districts were
adjacent to the border. From Bengali literature we came to know that middle and lower class
muslim migrants were too happy to get rid of the Hindu Zaminder but opposite scenario were also
presented by many literary sources. We should note that the Left Politics in Bengal protested about
the discussion of migration on the basis of their concept of communalism.
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প্রা দুকা ফছয ধকয টানা ান কযায য ইংকযজ যকায বাযতফলবকক স্বাধীনতা দদফায আকগ দদশ্চটয যাজননশ্চতক
ভানশ্চচকে শ্চচযস্থাী শ্চযফতবন ঘশ্চটকশ্চছর। বাযকতয ূফব ও শ্চিভ প্রান্তকক জাশ্চতগত শ্চফশ্চবন্নতায শ্চবশ্চিকত দককট টুককযা ককয
জন্ম কশ্চছর স্বাধীন াশ্চকস্তান যাকেয। শ্চফবাশ্চজত াঞ্জাকফয শ্চিভ অং াশ্চকস্তাকন মুক্ত কশ্চছর এফং ূফব াঞ্জাফ বাযকতযই
অং শ্চছর। অনযশ্চদকক ফঙ্গকদ দবকঙ কশ্চছর ূফবফঙ্গ আয শ্চিভফঙ্গ। ূফবফঙ্গকক মুক্ত কযা কশ্চছর াশ্চকস্তাকনয কঙ্গ। আয
এই বাঙাগড়ায ভকধযই যককছ ‘উদ্বাস্তু’ উৎাদন প্রশ্চিায গবীয ংকমাগ।১ প্রাথশ্চভক মবাক ূফবফঙ্গ দথকক উৎখাত ওা
শ্চন্দু উদ্বাস্তুকদয দুদবা, উদ্বাস্তু োণ ও ুনফবাকনয ভযা ও তাকদয আত্মপ্রশ্চতষ্ঠায রড়াইকয কথা আকরাচনা করও দম
শ্চফলশ্চট উকশ্চিত যককছ তা র শ্চিভফকঙ্গয ফাঙাশ্চর ভুরভানকদয ভযা। আয এই ফাঙাশ্চর ভুশ্চরভযাই এই প্রফকন্য
আকরাচয শ্চফল। ফাঙাশ্চর ভুশ্চরভকদয শ্চনক আকরাচনা কযকত দগকর প্রথকভই প্রশ্ন ওকে শ্চিভফঙ্গী ভুশ্চরভকদয শ্চনযন্তয
রাকনয শ্চছকন ফা ফাস্তশ্চফকই শ্চক শ্চছর ড়শ্চ দচাখগুকরা যাতাযাশ্চত ‘দকভন অকচনা ক ওোয ব’ না শ্চক তা শ্চনছকই নফযাশ্চকস্তাকনয স্বপ্নককেয দরাকত দবক ড়া?
দদ দবকঙ গকড় ওকে নতুন দদ। একই ধকভবয ভানুল শ্চনক গকড় ওো যাে ফা homogeneous state গেকনয আড়াকর
তাই জনগকণয একাংকয ংখযারঘু ক ওোয ভ্রুকুশ্চট। যযাডক্লশ্চফ রপ দযখা দদ শ্চফবাজকনয কয একদকও উদ্বাস্তু উৎাদন
প্রশ্চিা শুরু কশ্চছর ১৯৪৭ াকরয ১৫ আগস্ট। মায প্রথভ প্রয দথককই ওযা কশ্চছর দদবাকগয ফীবৎা। যাতাযাশ্চত
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তাকদয শ্চযচ কশ্চছর ংখযারঘু। গকফলক দযনকডক্লর ১৯৪৭ াকর বাযত ও াশ্চকস্তাকন ফফাকাযী মথািকভ ভুশ্চরভ ও
শ্চন্দুকদযকক „Proxy Citizen‟ শ্চককফ শ্চচশ্চিত ককযকছন।২ ফাংরা ৫৪ তাং ও াঞ্জাকফ ৫৭ তাং জনগণ ভুশ্চরভ
শ্চছর। যকাশ্চয ূকে শ্চন্দু ও ভুশ্চরভ জনগকণয „exchange‟ কশ্চছর। এই ূকে আযও ফরা ককছ অকনকক বাযকত
অকিা কযকত দচকশ্চছর শ্চকন্তু শ্চনশ্চভত ‘ফরূফক
ব ’ তাকদয দদতযাগ ফাধয কযা কশ্চছর। এই ভ শ্চফশ্চবন্ন স্থাকন দাঙ্গা শুরু
কশ্চছর। ১৯৪৭ াকর করকাতা দাঙ্গা ও াম্প্রদাশ্চক টানাকাকড়ন শ্চিভফকঙ্গয ফহু ভুশ্চরভ শ্চযফাযকক শ্চবকটছাড়া
ককযশ্চছর ও ফাধয ককযশ্চছর দদতযাগ কযকত।
দাঙ্গায য করকাতা ভুশ্চরভকদয কাকছ শ্চনযাদ ভকন শ্চন। তাকদয অকনকক করকাতায ভুশ্চরভ প্রধান অঞ্চরগুশ্চরকত
অকিাকৃত শ্চনযাদ আশ্রক চকর শ্চগকশ্চছর। অকনকক করকাতা দছকড় গ্রাভাঞ্চকর চকর শ্চগকশ্চছর মা শ্চছর তুরনাভূরকবাকফ
াম্প্রদাশ্চক ভযা জজবশ্চযত।৩ অকনকক যাশ্চয ূফব াশ্চকস্তাকন চকর মা। একদয ভকধয অকনকক শ্চছকরন মকথষ্ট প্রশ্চতশ্চষ্ঠত।
করকাতায অশ্চধকাং ভুশ্চরভ অধুযশ্চলত ফশ্চস্তগুশ্চর দথকক ভুশ্চরভ কাশ্চযগয, শ্রশ্চভকযা াশ্চরক দমকত ফাধয । করকাতায
ভুশ্চরভ জনংখযা দ্রুত হ্রা া। একশ্চট শ্চাকফ ১৯৪৬-৪৭ াকর শ্চছর ২৩ তাং, তা ১৯৬১ াকর দনকভ দাাঁড়া ১২
তাংক।৪ ১৯৫১ াকরয আদভুভাশ্চযকত দদখা মা ১৯৪৭ াকর করকাতায জনংখযায ৩২.৫ তাং শ্চছর ভুশ্চরভ।
১৯৫১ াকর দনকভ দাাঁড়া ১৪.৪ তাংক।
১৯৫০ াকরয ভাচব ভাক াওড়া বাফ দাঙ্গা । এয দজকয ফহু ভুশ্চরভ শ্রশ্চভক াওড়া ছাকড়। অকাক শ্চভে তাাঁয
আত্মজীফনীকত াওড়া তাাঁয দাঙ্গা দভকনয অশ্চবজ্ঞতায কথা শ্চরশ্চফদ্ধ ককযকছন।৫ শ্চিভফকঙ্গয ফধবভান কয ভুশ্চরভ
শ্চরকগয প্রথভ াশ্চযয দনতা আফুর াককভয ফাড়কত আগুন রাগাকনা । প্রশ্চতশ্চিা স্বরূ শ্চতশ্চন শ্চযফাকয ূফব াশ্চকস্তাকন
চকর মান। ীভান্তফতবী নদীা দজরা দথকক শ্চফুর ংখযক ভুশ্চরভ উৎখাত ন এফং ূফবফঙ্গ দথকক আগত উদ্বাস্তুযা তাকদয
দপকর মাওা ঘযফাশ্চড় দখর ককয। করকাতায ফহু ভুশ্চরভ ফযফাী, ূফবফকঙ্গয শ্চন্দুকদয কঙ্গ ম্পশ্চি শ্চফশ্চনভ ককয চকর
মা। দই ভকায ংফাদকেয াতা ম্পশ্চি শ্চফশ্চনভকয ফহু শ্চফজ্ঞান দচাকখ কড়। ১৯৬৭ াকর করকাতায দাঙ্গা
আফায ফহু ভুশ্চরভকক দদতযাগ কযকত ফাধয ককয। প্রা ৮ রি ভুশ্চরভ ম্প্রকদযয ভানুল এই ভ ূফব াশ্চকস্তাকন চকর
মান।৬
তকফ ১৯৪৭ াকরয দদ ও অশ্চবপ্রাকণয দছকন গবীয আথব-াভাশ্চজক বফলকভযয গুরুত্বূণব বূশ্চভকা আকছ। ১৯৪০-এয
দকক উচ্চ দশ্রশ্চণয তথা এশ্চরট বূস্বাভীযা জশ্চভদায নাকভও শ্চযশ্চচত শ্চছর। ঔশ্চনকফশ্চক শ্চিশ্চট যকাকযয আভকর জশ্চভদাযযা
অফদশ্চভত করও শ্চকছু ককয দযকখশ্চছর। দ কাযকণ তাযা ঋণ শ্চযকাধ কযকত না াযকর কৃলককদয জশ্চভ দখর ককয শ্চন্দুযা।
এই প্রশ্চিা অশ্চধকাং শ্চন্দু জশ্চভদায ধনী ক উকেশ্চছর। তকফ গুরুত্বূণব শ্চদক র জশ্চভদায ও কৃলক দকউই শ্চকন্তু ুকযাুশ্চয
শ্চন্দু ফা ভুশ্চরভ জাশ্চতয অন্তবুবক্ত শ্চছর না।
১৯৫০-এয দকক ূফব াশ্চকস্তাকন জশ্চভদাশ্চয ফযফস্থায অফান ঘকট। কর জশ্চভ আক নতুন গণতন্ত্রী যকাকযয াকত।
এই ভ „incentivised migration‟ ঘকট ূফব াশ্চকস্তাকন। ভধযশ্চফি ও উচ্চকশ্রশ্চণয অশ্চবপ্রাণকাযীকদয জশ্চভ শ্চফকলবাকফ
আকৃষ্ট ককযশ্চছর, দ জশ্চভ একদা জশ্চভদাকযয দ্বাযা দখশ্চরকৃত কশ্চছর।৭ অকনক ভুশ্চরভ এই নীশ্চতয কাযকণ ূফব াশ্চকস্তাকন
অকনক উন্নত জীফনমাকনয স্বপ্ন দদকখশ্চছর।
দদশ্চফবাগ ংিান্ত শ্চফশ্চবন্ন আকরাচনা যকাশ্চয কভবচাযীকদয অশ্চবপ্রাকণয শ্চফলশ্চট গুরুত্ব াশ্চন। তকফ ভুশ্চরভ
অশ্চবপ্রাণকাযীযা একভক ূফব াশ্চকস্তাকন মাশ্চন, মাওায দিকে শ্চফশ্চবন্ন স্তয শ্চছর। প্রথকভই শ্চগকশ্চছর আভরাযা, মাাঁযা
ঔশ্চনকফশ্চক াকন কভবযত শ্চছকরন। ভুশ্চরভ যকাশ্চয চাকুশ্চযজীফীকদয একাং ‘অন’ শ্চদক াশ্চকস্তাকন শ্চগকশ্চছকরন। দ
ভ ফাংরায ১৯ জন ভুশ্চরভ শ্চশ্চবরাশ্চববকয অশ্চপাকযয ভকধয একজন ছাড়া ককরই াশ্চকস্তাকন মাওায শ্চদ্ধান্ত দনন ।
অধস্তন কভবচাযীযাও তাাঁকদয অনুযণ ককযন। বাযত তযাগ ককয আভরাযা তাাঁকদয „job‟ ফা ‘দা’দক ধকয দযকখশ্চছকরন এফং
ূফব াশ্চকস্তাকন প্রশ্চতকমাশ্চগতা কভ থাকা দখাকন উচ্চকদ ‘দ্রুত’ উন্নীত ওায ম্ভাফনাও শ্চছর দফশ্চ।৮ অকনক আভরা
দকাকনা অন দদনশ্চন, আফায অকনকক শ্চবন্ন যকক ছন্দ ককযশ্চছকরন। কাযণ তাাঁযা ভকন ককযশ্চছকরন এই য বাযকতয
অং কফ। শ্চকন্তু তা াশ্চকস্তাকনয অন্তবুবক্ত কশ্চছর।৯ তকফ উদ্বাস্তুকদয তুরনা যকাশ্চয কভবচাযীকদয ংখযা শ্চছর খুফই কভ।
আযও একদর ভানুল, মাকদয অশ্চধকাং শ্চছর শ্চশ্চিত ভধযশ্চফি, দদতযাগ ককযশ্চছর বাকরা ুকমাগ ুশ্চফধায আা।
রিণী দম জাশ্চতকবকদয কাযকণ শ্চফশ্চবন্ন শ্চন্দুযা শ্চকছু কাকজয দিকে াযদবী শ্চছর। শ্চন্দু ভাকজয কভ ুশ্চফধাপ্রাপ্ত sub-castযা ফংযম্পযা „low-skilled‟-এয কাজ কযত দমভন ফাশ্চণশ্চজযক ফশ্চজ চাল। দখাকন উচু জাকতয ভানুলযা াযদবী শ্চছর
ফযাশ্চকং, আইন, শ্চচশ্চকৎা প্রবৃশ্চত দিকে।১০ শ্চকন্তু শ্চন্দুকদয অশ্চবপ্রাকণয পকর এইফ উব দিকেই দাগুশ্চরকত ূনযতা বতশ্চয
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কশ্চছর। াধাযণবাকফ দমফ কভব তাকদয কখনই উন্মুক্ত ত না, এভনশ্চক প্রশ্চতকমাশ্চগতাও হ্রা দকশ্চছর। এইফ দিেগুশ্চর
ূযণ কযকতই শ্চশ্চিত এভনশ্চক অশ্চশ্চিত ভুশ্চরভযা ূফবফকঙ্গ চকর মাফায শ্চদ্ধান্ত দন। দমভন ফাংরাকদকয প্রশ্চথতমা
অধযাক আশ্চনুজ্জাভানকদয শ্চযফায করকাতা দথকক খুরনা ক ঢাকা চকর মান।১১
ভুশ্চরভকদয দদবাকগয অথবননশ্চতক কাযকণয ভকধয ফবকল শ্চছর াভশ্চক ফা কাকরয ওয শ্চনববযীর অশ্চবপ্রাণ।
দদবাকগয ীভা অকনককয ফাশ্চড় ও কৃশ্চলজশ্চভকক দুশ্চট অংক শ্চফবক্ত ককযশ্চছর। এছাড়া ূফব ও শ্চিভ াশ্চকস্তাকনয ভকধয আদান
প্রদাকনয অথবননশ্চতক ম্পকব শ্চছর। ূফবফঙ্গ যফযা কযত কৃশ্চলজাত ণয আয শ্চিভফঙ্গ „manufactured goods‟ উৎন্ন
কযত, মাযচাশ্চদা শ্চছর ূফবফকঙ্গ, াশ্চকস্তাকন।১২ দদবাকগয যও এই অথবননশ্চতক কাজককভবয ধাযাফাশ্চকতা চরকত থাকক।
াকাটব প্রশ্চিা চারু ফায আকগ আইনগতবাকফ দদতযাগ শুরু কশ্চছর ১৯৫২ াকর। তকফ ফাংরা ীভান্ত াঞ্জাফ
ীভাকন্তয ভকতা ককোয শ্চনযািায দ্বাযা ুযশ্চিত শ্চছর না।১৩ ভুশ্চরভ অশ্চবপ্রাণকাযীযা ীভাকন্তয একশ্চদকক ফফা কযকরও
দুফবর ীভান্ত শ্চনযািাকক কাকজ রাশ্চগক তাযা অনযশ্চদকক চালফা শ্চকংফা ফযফায কাকজ দমত। এই ঘটনা দথকক ফরা মা
অশ্চবপ্রাণ শ্চছর না, এটা শ্চছর াভশ্চক এফং তা শ্চনববয কযত ফাজাকযয ওোনাভায ওয।
দদবাগ ও অশ্চবপ্রাকণয দছকন আঞ্চশ্চরক িায একটা গুরুত্বূণব বূশ্চভকা শ্চছর। অনুভান কযা  শ্চন্দু ও ভুশ্চরভ িা
অনয শ্চযশ্চচশ্চতগুকরাকক অফদশ্চভত ককযশ্চছর মায পরশ্রুশ্চতকত দদবাগ ও জনগকণয অশ্চবপ্রাণ। তকফ ফাঙাশ্চর িা দদশ্চখকশ্চছর
দকভন ককয শ্চন্দু-ভুশ্চরভ ম্প্রদাকয ককথাকথকনয ছক াঞ্জাকফয দথকক আরাদা শ্চছর। ফাংরা শ্চন্দু ও ভুশ্চরভযা ফাংরা
বালা কথা ফরকতন। এভনশ্চক ংস্কৃশ্চত, শ্চচেকরা, াশ্চতয শ্চছর একই।১৪ এছাড়া গুরুত্বূণব শ্চফল র ফাঙাশ্চর িায ফড় শ্চদক
র ‘ফাঙাশ্চর জাতীতাফাদ’। এয পকরই শ্চিশ্চটযা ধকভবয শ্চবশ্চিকত ফাংরাকক ১৯০৫ ও ১৯১১-দত প্রাশ্চনক কাযণ দদশ্চখক
শ্চফবক্ত কযকত কচষ্ট কশ্চছর।১৫
যাজনীশ্চতয াম্প্রদাশ্চকীকযণ ফাঙাশ্চর িায ওকয াভশ্চকবাকফ ছাা দপকরশ্চছর।
শ্চিশ্চটকদয ‘বাগ কয ও ান কয’ নীশ্চতয ভ দথককই শ্চনশ্চভত াম্প্রদাশ্চক গণ্ডকগার ঘকট আশ্চছর। তকফ ফাংরায শ্চন্দুভুশ্চরভযা দম ধভবী ও াভাশ্চজক ফহুত্বফাকদয শ্চবশ্চিকত ফফা কযত াঞ্জাকফ তা শ্চছর না।১৬
প্রাথশ্চভক স্তকয দমফ উচ্চ এশ্চরট দশ্রশ্চণ ূফব াশ্চকস্তাকন শ্চগকশ্চছকরন তাাঁযা প্রাশ্চনক কদ আীন কশ্চছকরন। এাঁযা
উদুববালা কথা ফরকতন। শ্চকন্তু ফাঙারাকদীযা শ্চছর কভ দি ও দশ্চযর। । ফাঙাশ্চরযা শ্চছর ংখযা দফশ্চ ও উদুববালীযা শ্চছর ভাে
৩ তাং। উদুবকক াশ্চকস্তাকনয জাতী বালা শ্চককফ গ্রণ কযা কশ্চছর।১৭ স্বাবাশ্চফকবাকফই শ্চিভ াশ্চকস্তাকন কভবংস্কৃশ্চত,
শ্চিা, প্রাশ্চনক িভতায শ্চদক দথকক রাবফান কশ্চছর।১৮ এটা ‘ফাঙাশ্চর’ ও ‘অফাঙাশ্চর’ ভুশ্চরভকদয ভধয শ্চফকবদ বতশ্চয
ককযশ্চছর। এয পরস্বরূ জন্ম শ্চনকশ্চছর বালা আকন্দারন এফং ভাপ্ত কশ্চছর ১৯৭১ াকর ভুশ্চক্তমুকদ্ধ ফাংরাকদ গেকনয
ভাধযকভ।
রিণী দম শ্চফায দথককও অকনক ভুশ্চরভ াম্প্রদাশ্চক শ্চফফাকদয কাযকণ ূফব াশ্চকস্তাকন শ্চগকশ্চছর। অকনক এশ্চরট
ভুশ্চরভ কযাশ্চচ দমকত ইচ্ছুক শ্চছর। কয এশ্চট াশ্চকস্তাকনয যাজধানী  এফং িভতায দকন্ন শ্চককফ শ্চযগশ্চণত । কযাশ্চচয
জনগণ উদুববালী শ্চছর, এভনশ্চক কযাশ্চচয শুধুভাে এশ্চরটকদযই অনুভশ্চত শ্চদকশ্চছর; মাযা নতুন দদ বতশ্চয কযকত াকয। শ্চফাশ্চয
ভুশ্চরভকদয াঞ্জাকফয ীভান্ত ছকন্দয শ্চছর না তাই অকনকক ফাংরা ক কযাশ্চচ শ্চগকশ্চছর। মাই দাক, ূফব াশ্চকস্তাকনয
শ্চফাযীকদয কয দপযত াোকনা কশ্চছর, কাযণ তাকদয কঙ্গ উচ্চকশ্রশ্চণয ভুশ্চরভ অফাঙাশ্চরকদয দ্বন্ধ বতশ্চয কশ্চছর। এই
কাযকণই মাযা শ্চফায দথকক ূফব াশ্চকস্তাকন শ্চগকশ্চছর তাকদয ভকন কশ্চছর অশ্চবপ্রাণ াভশ্চক। দুববাগযফত ১৯৭১ াকরয
ভুশ্চক্তমুকদ্ধ অকধবককয দফশ্চ শ্চফাশ্চয ধযা কড়শ্চছর এফং তাযা ‘যাোযা শ্চযশ্চপউশ্চজ’-দত শ্চযণত কশ্চছর। কাযণ ইরাভাফাদ
নতুন যাজধানী ওায য াশ্চকস্থান তাকদয গ্রণ কযকত অস্বীকায ককয।১৯
আঞ্চশ্চরক িায একশ্চট শ্চফকল শ্চদককক গুরুত্ব দদওা উশ্চচত মাযা ীভান্ত অশ্চতিভ ককযশ্চন। অকনক ভুশ্চরভ আা
ককযশ্চছর ঝাড়খণ্ড তাকদয গন্তফয কফ কাযণ তাকদয ভকন কশ্চছর ঝাড়খণ্ড াশ্চকস্তাকনয অন্তবুবক্ত কফ শ্চকন্তু দল মবন্ত ঝাড়খণ্ড
বাযকতয অং । এযা শ্চছর „internally displaced‟ ভুশ্চরভ জনগণ। এযা কয আয বাযত তযাগ ককযশ্চন। তায কাযণ
শ্চছর „identity‟ (আত্মশ্চযশ্চচশ্চত) ও „economy‟ (অথবননশ্চতক)। এযা জশ্চভ শ্চযতযাগ কযা স্বাবাশ্চফকবাকফই তাকদয াকত
অথব কভ শ্চছর। আফায অকনককয ভকন কশ্চছর ূফব াশ্চকস্থাকনয ফাঙাশ্চর ও বালা র শ্চফকদশ্চ। স্বাবাশ্চফকবাকফই তাযা
ূফবুরুকলয স্থানককই অগ্রাশ্চধকায শ্চদকশ্চছর।২০
শ্চিভফঙ্গ দথকক ভুশ্চরভ জনগণ শ্চফশ্চবন্ন কাযকণ ূফবফকঙ্গ শ্চগকশ্চছর। তকফ এখন প্রশ্ন র শ্চিভফকঙ্গয ভুশ্চরভ জনগণ
ূফবফকঙ্গয দকান দকান অঞ্চরকক তাকদয আশ্রস্থর শ্চককফ দফকছ শ্চনকশ্চছকরন? করকাতা, আানকার ও ফধবভান কয
ভুশ্চরভকদয প্রশ্চতশ্চি শ্চছর দফশ্চ। হুকয ভুশ্চরভকদয নতুন দদ শ্চনক ংও শ্চছর। াশ্চকস্তাকন তাযা কীবাকফ গ্রণী কফ,
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যকায ও স্বজকনযা কতটা াাকমযয াত ফাশ্চড়ক দদকফ, দম াংাশ্চযক স্বাচ্ছকন্দ তাযা এখাকন শ্চছকরন তায কতটা াশ্চকস্তাকন
শ্চপকয াওা মাকফ-এই ং অকনককয কাকছই শ্চছর। তাই তাযা দদতযাকগয শ্চদ্ধান্ত শ্চনকরও খা ূফবফকঙ্গয ঢাকা,
ফশ্চযাকরয ভকতা দকাকনা দূযফতবী য ন, ভধযশ্চফকিয অকনককই প্রাথশ্চভকবাকফ ফাা দফাঁকধশ্চছকরন ীভান্তকঘাঁলা খুরনা,
মকায, কুশ্চষ্ঠা। শ্চকন্তু দকন? কাযণ এইফ স্থান দথকক শ্চযশ্চস্থশ্চতয ওয নজয যাখায ুশ্চফধা। দাঙ্গা শ্চথশ্চতক দগকর ুযকনা
শ্চেকানা মশ্চদ শ্চপকয আা মা-ংকগাকন এভন আাও দালণ কযকতন অকনকক।
যযাডক্লশ্চফ রপ দযখায আাঁচকড় যাতাযাশ্চত স্ববূকভই মাযা শ্চচশ্চিত ক শ্চগকশ্চছকরন ংখযারঘু শ্চককফ তাযা ূফবফকঙ্গ চকর
দগকরও এতশ্চদকনয ভাজজীফকন তাকদয আকদৌ শ্চক দকাকনা বূশ্চভকা শ্চছর না? করকাতা িকনয কার দথককই এ কয
ভুশ্চরভ প্রবাফ ুশ্চফশ্চদত। কযয ফাড়ফৃশ্চদ্ধয কঙ্গ শ্চফশ্চবন্ন দা িভ অশ্চযামব ক উকেশ্চছকরন তাাঁযা। কাই, নাশ্চত,
দশ্চজব দথকক ফই ফাাঁধাকনায কাশ্চযগয, দকাকচাান দথকক শ্চগাকযট প্রস্তুতকাযক শ্চককফ ভুশ্চরভযাই শ্চছর কযয দযা। উশ্চন
তককয দল কফব শ্চফায, ওশ্চড়া, এভনশ্চক ুদূয ইউনাইকটডক্ল প্রশ্চবন্স দথককও অফাঙাশ্চর দখকট খাওা ভুশ্চরভযা শ্চবড় কযকত
শুরু ককযশ্চছকরন। করকাতায শ্চিা এফং যাজনীশ্চতকতও ধীকয ধীকয া যাখকত শুরু ককযশ্চছকরন তাাঁযা। াকব াকবা কয
শ্চশ্চিত ভধযশ্চফি দশ্রশ্চণ গকড় উকেশ্চছর। ভধযশ্চফকিয শ্চযশ্চচত উন্নাশ্চকতাকফাধ দথকক তাযাও শ্চনম্ন আকয ভুশ্চরভকদয কঙ্গ দূযত্ব
ফজা দযকখই চরকত ছন্দ কযকতন। করকাতায করুকটারা, দফৌফাজায, একফারুয, এরাকা শ্চনম্নশ্চফি ভুশ্চরভ ভল্লায
কঙ্গও তাকদয দমাগাকমাগ শ্চছর িীণ।২১ শুধু যাঞ্চকর ন, ঘন ঘন নদীখাত শ্চযফতবকনয পকর আফাদ অম্ভফ ক ওো
ভারদ দজরা চাকলয ার ধকযশ্চছর উিয বাযত দথকক ‘দযাফশ্চদা’ দগাষ্ঠীয ভুশ্চরভযা।২২
চকযয দফকর ভাশ্চটকত
চালাফাকদ টু ‘বাশ্চটা’ ভুশ্চরভকদয প্রবাফ দদখা শ্চদকশ্চছর ভুশ্চবদাফাদ অঞ্চকর।২৩
ঞ্চাকয দক দথকক করকাতায ভুশ্চরভ ভল্লাগুশ্চর ধীকয ধীকয শ্চনঝুভ ক উকেশ্চছর। এরাকায শ্চচশ্চকৎক, শ্চিক,
আইনজীফী তাকদয ূফবুরুকলয ফত গুশ্চটক দদ দছকড়শ্চছকরন। ফদশ্চর শ্চনক শ্চনিুক ীভান্ত দশ্চযক শ্চগকশ্চছকরন ফহু
যকাশ্চয কভবী। দদ দছকড়শ্চছকরন ভুশ্চরভ আদবাশ্চর, শ্চওন, চাযাশ্চযা। যাতাযাশ্চত ফদশ্চর শ্চনক উচ্চদস্থ ভুশ্চরভকদয
দদতযাকগয পকর শ্চফশ্চবন্ন যকাশ্চয কদ দম ূনযতা বতশ্চয কশ্চছর তা াভকর দদওা দগকরও শ্চনচুতরায কভবীযা চকর মাওা
যকাশ্চয স্বাস্থয, শ্চিা ও আইন দপতয ভযা কড়শ্চছর-মশ্চদও এ শ্চফলক শ্চফস্তাশ্চযত গকফলণা প্রকাজন। গ্রাভীণ ভুশ্চরভযা
চকর মাওায পকর কী প্রবাফ কড়শ্চছর তাযও মবাকরাচনা জরুশ্চয।
তকফ গ্রাভীণ ভুশ্চরভকদয দদতযাকগয দতাড়কজাড় শুরু কশ্চছর দদশ্চফবাজকনয অন্তত ফছয চাকযক কয। তাই
স্বাবাশ্চফকবাকফ প্রশ্ন ওকে গ্রাভীণ ভুশ্চরভযা দদতযাগ কযকত দকন কার শ্চফরম্ব ককযশ্চছকরন? ূফবফকঙ্গয শ্চযকফকয কঙ্গ
তাকদয শ্চযচ শ্চছর না। দচনাজানায শ্চযশ্চধও শ্চছর দছাকটা। তাই অকচনা দদক দক তাাঁকদয শ্চদকক াত ফাশ্চড়ক দদকফ তা শ্চনক
গবীয ং শ্চছর শ্চনম্ন ও ভাঝাশ্চয আকয চালী ও শ্চফশ্চবন্ন করকাযখানায ভুশ্চরভ শ্রশ্চভককশ্রশ্চণয। শ্চকন্তু এককয য এক দাঙ্গায
আাঁকচ িতশ্চফিত ক ভাশ্চট কাভকড় কড় থাকা ভকনাফরও একভ ধাক্কা দখকশ্চছর। গ্রাভীণ ভুশ্চরভকদয গশ্চড়ভশ্চয
আকযকশ্চট কাযণ র জীফন মকনয অনযতভ দিে ভুশ্চরভ প্রধান গ্রাভগুশ্চরকত দমকত কফ তাকদয।
প্রথভ দথককই ভুশ্চরভ প্রধান ভারদ, ভুশ্চবদাফাদ, ফধবভান, ফীযবূভ, হুগশ্চর, ২৪ যগণায ভুশ্চরভ ভল্লাগুশ্চর শ্চছর শ্চনশ্চদবষ্ট
এরাকা এফং ংঘফদ্ধবাকফ শ্চন্দু ফত দথকক একটু দুযত্ব দযকখ প্রা স্বংম্পূণববাকফ দই গ্রাভগুশ্চর গকড় দতারা কশ্চছর।
তাই গেকনয ভকধযই শ্চছর ‘একাত্ম’ ক থাকায রিণ-মা তাকদয ফাড়শ্চত ‘ভকনাফর’ দজাগাত ফকর ভকন ককযন শ্চফশ্চষ্ট
ভাজশ্চফজ্ঞানী ওাকদ আরভ। এই একাত্মকফাধই দাঙ্গাপ্রশ্চতকযাধ ককয; শ্চবকট আগকর কড় থাকায ভকনাফর জুশ্চগকশ্চছর
একদী ভুশ্চরভকদয। শ্চফবাজকনয কয িভাগত অশ্চস্থযতা কেও তাই দদতযাকগয কথা প্রাথশ্চভকবাকফ বাফকতই াকযশ্চন
তাযা।২৪
১৯৫১ াকর াশ্চকস্তান যকাকযয ুভাশ্চয শ্চকফ শ্চেক কর ূফব াশ্চকস্তাকনয ভুাশ্চজয ংখযা শ্চছর প্রা ৭ রি। দ ফছয
কয ১৯৬১ াকর াক যকাকযয জনগণনা দদখা শ্চগকশ্চছর দ দদক ফশ্চধবত জনংখযায াকড় আট রিই অশ্চফবক্ত বাযত
দথকক আা উদ্বাস্তু।
শ্চিভফঙ্গ দথকক শ্চফুর ংখযক ভুশ্চরভ দদতযাগ ককযশ্চছকরন। এখন প্রশ্ন র দদ দছকড় ূফব াশ্চকস্তাকন ভুশ্চরভযা
‘অকচনা দদক’ শ্চক ‘দচনা’ ফযফায দকশ্চছকরন নাশ্চক অফকরায ভুকখাভুশ্চখ কশ্চছকরন? এ শ্চফলক আকরাচনা কযকত দগকর
আভাকদয ফাংরা াশ্চকতযয শ্চদকক নজয শ্চদকত কফ। গকফলক ভাকরাচক যশ্চপকুর ইরাকভয কথা—‚দম শ্চফুর ংখযক
ফাঙাশ্চর শ্চন্দু ূফবফঙ্গ তযাগ ককয দগকছ, তত ফাঙাশ্চর ভুরভান উদ্বাস্তু ক ূফবফকঙ্গ আকশ্চন—এককছ অফাঙাশ্চর ভুরভান
দভাাকপকজয। পকর দদবাগজশ্চনত ভানশ্চফক ভযাগুকরা দতভন গুরুত্বূণব ক ওকেশ্চন াশ্চশ্চতযককদয কাকছ।‛ এই
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ম্ভাফনাকক দভকন শ্চনকর আভযা শ্চক ধকয দনফ, শ্চিভফকঙ্গয উদ্বাস্তু ংককটয ছাা ূফব াশ্চকস্তাকন কড়শ্চন এফং তায আঘাত
ূফবফকঙ্গয ফাংরা াশ্চকতয জরুশ্চয ভকন শ্চন? আকর ূফবফঙ্গ দথকক শ্চিকভ শ্চফুর শ্চযভাণ শ্চছন্নভূর উদ্বাস্তু চকর আা দ
ংকট বতশ্চয । শ্চিভ দথকক ূফবফকঙ্গ অকনক ভানুল চকর মাওায দতভন ংকট বতশ্চয শ্চন। বতশ্চয শ্চন ফকরই তায
অশ্চবঘাত ও ূফবফকঙ্গয াশ্চকতয দতভন উকল্লখকমাগযবাকফ কড়শ্চন। মাযা চকর শ্চগকশ্চছ করন তাযা ংখযা দফশ্চ, অকনক দফশ্চ
ম্পদারী শ্চন্দুকদয জশ্চভকত, ফাশ্চড়কত, চাকশ্চযকত, দা কজই ুনফবাশ্চত কশ্চছকরন। তাকদয দীঘবশ্চদন দকাকনা
আশ্রশ্চশ্চফকয থাককত শ্চন, ফা ংগ্রাভ ককয দকাকনা জফযদখর ককরাশ্চন গকড় তুরকত শ্চন। তাছাড়া ১৯৪৭ াকর ূফব
াশ্চকস্তাকনয ফাঙাশ্চর ভুরভানকদয কাকছ দদ শ্চফবাকগয দচক ফড় ক উকেশ্চছর স্বাধীনতা। তাকদয কাকছ এই স্বাধীনতা শ্চছর
শ্চদ্বগুণ স্বাধীনতা—একফায ইংকযজ ান দথকক, কঙ্গ কঙ্গ এতশ্চদনকায দচক ফা শ্চন্দুকদয আশ্চধতয দথকক। ম্পন্ন শ্চন্দু,
িভতাীন শ্চন্দু, যকাযী উচ্চকদ অশ্চধকাংক আীন। তাই শ্চন্দুকদয ওকয চা এফং শ্চফকদ্বল জকভই শ্চছর তাকদয।
আখতারুজ্জাভান ইশ্চরাকয ‘দখাাফনাভা’ উনযাকয ডক্লাক্তায আশ্চভরুশ্চিন আখন্দ দমভন নাগাকড় আওকড় চকরন—
‚দভারভান র শ্চদু জশ্চভদাকযয প্রজা, শ্চন্দু উশ্চককরয ভকক্কর, শ্চন্দু ভাজকনয খাতক; শ্চন্দু ভাস্টাকযয স্টুকডক্লন্ট, শ্চন্দু
ডক্লাক্তাকযয দকন্ট।‛ শ্চন্দুকদয আশ্চধকতয াাঁশ্চক উকেশ্চছকরন শ্চনম্নশ্চফি ভুশ্চরভ প্রজাযা। দদবাগ তাকদয কাকছ শ্চছর ভুশ্চক্তয
স্বাদ।
দদবাকগয পকর ফাঙাশ্চর ভুরভান ভধযশ্চফি দশ্রশ্চণয শ্চফকা ত্বযাশ্চিত কশ্চছর এফং ূফব ফাংরা এই দশ্রশ্চণ রাবফান
কশ্চছর। এই রাবফান ভধযশ্চফি দশ্রশ্চণয দবতয দথককই দরখকযা উকেশ্চছকরন। তাই দদবাকগয িশ্চতয দচক তাৎিশ্চণক
দশ্রশ্চণগত রাবটাই তাকদয কাকছ ফড় ক উকেশ্চছর। দ জনযই ত দশ্চরনা দাককনয ‘গােী ন্যা’ উনযাক দদ দছকড়
ূফবফকঙ্গ াশ্চড় দদওা আন্নপ্রফা ুশ্চিতা এফং তায স্বাভী আকভদ ভশ্চযা ক চাইকছন, নতুন দদক জন্ম দনকফ তাকদয
ন্তান। নফজাতককয নাভ কফ প্রতীক আকভদ, স্বাধীন দদ াশ্চকস্তাকনয জন্মরকেয প্রতীক কফ দ। ুতযাং মন্ত্রণা ন, ূফবফাংরায দদবাকগয াশ্চকতয তাই শ্চনম্নভধযশ্চফি ভুরভানকদয আাফাকদয কথাই দানা মা।২৫
তকফ এই আা দফাধ ককরয শ্চছর না। তাই দদ াযাকনায স্মৃশ্চতয দখাাঁজ ও যক শ্চগককছ াান আশ্চজজুর ককয
াশ্চকতয। তাাঁয ‘আগুনাশ্চখ’ উনযাকয দপ্রৌঢ়া মখন দদবাগকক শ্চপশ্চযক শ্চদক প্রশ্ন দতাকরন ‚দযাটা দভারভান ফকরই
আভায দযা আয এই দযাশ্চট আভায র। আভাকক আযও দফাঝাইকত াযকর না শ্চম দছকরকভক আয মাগা দগককছ ফকর
আভাককও শ্চখাকন দমকত কফ। আভায দাাশ্চভ দগকর আশ্চভ আয শ্চক কযফ? আশ্চভ আয আভায দাাশ্চভ দতা একশ্চট ভানুল র,
আকরদা ভানুল, খুফই আন ভানুল জাকনয ভানুল, শ্চকন্তুক আকরদা ভানুল।‛২৬ শ্চিভফকঙ্গয অকনক শ্চেী-াশ্চশ্চতযককক
দদাযা ভুশ্চরভকদয কষ্ট ছুাঁক শ্চগকশ্চছর। শ্চকন্তু উদ্বাস্তু জীফন শ্চনক উদুব এফং শ্চশ্চন্দ াশ্চতয মতটা শ্চফহ্বর শ্চিভফকঙ্গয াশ্চতয
ততটা ন। তায কাযণ ঞ্চাকয দক জুকড় ফাভন্থায উকন্মল। ফাভন্থা ফযাফযই ভকন ককয একশ্চছর দদ াযাকনা উদ্বাস্তু
ভানুল স্ববাফতই াম্প্রদাশ্চক, তাকদয শ্চনক াশ্চতযকক প্রশ্র শ্চদকর িান্তকয াম্প্রদাশ্চকতাককই প্রশ্র দদওা কফ।২৭
শ্চযককল ফরা মা দম, শ্চিভফকঙ্গয ভুশ্চরভকদয দদতযাকগয দছকন াম্প্রদাশ্চকীকযকণয াাাশ্চ অথবননশ্চতক ও
আঞ্চশ্চরক িায এককাটা গুরুত্বূণব বূশ্চভকা যককছ। আভাকদয জানা দযকায াম্প্রদাশ্চকতায দছকন শ্চক „Propaganda
Politics‟-এয বূশ্চভকা শ্চক শ্চছর? মশ্চদ দথকক থাকক তাকর যাজননশ্চতক দরগুশ্চরয বূশ্চভকা কী শ্চছর? দমভন নদীায দানাডক্লাঙা
শ্চপকযশ্চছকরন শ্চকছু ভুশ্চরভ। নদীায াাঁখাশ্চরকত কংকগ্র দনতা শ্চফকা যা বা দডক্লকক দঘালণা ককযশ্চছকরন ‘দকাকনা
ভুশ্চরভকক এরাকা প্রকফ কযকত দদকফন না।’ এই ঘটনা কংকগ্রকয দনতাকদয ুপ্ত াম্প্রদাশ্চক ভানশ্চকতাও ফতবভান
শ্চছর। দকারকাতা, ফধবভান, হুগশ্চর প্রবৃশ্চত দজরায ভুশ্চরভ অধুযশ্চলত অঞ্চর দথকক ভুশ্চরভকদয শ্চফতাড়না তথা দাঙ্গায দছকন শ্চক
ভৃদ্ধ ভুশ্চরভকদয প্রশ্চতশ্চষ্ঠত ফযফা-ফাশ্চণজয, উফবয জশ্চভ দখকরয অশ্চবশ্চন্ শ্চছর শ্চকনা তা আকরাচনা কযা দযকায। আফায
শ্চিভফকঙ্গয ভুশ্চরভকদয ফযফা-ফাশ্চণজয, চাকলয জশ্চভ শ্চকবাকফ শ্চফশ্চনভক কশ্চছর এফং তায চশ্চযে কী শ্চছর তাযও মবাকরাচনা
জরুশ্চয। এই শ্চফশ্চনভকয দিকে যাজননশ্চতক ংশ্রফ দকাকনা বূশ্চভকা শ্চনকশ্চছর শ্চকনা তাযও উিয দখাাঁজা প্রকাজন। কয
কাশ্চযগয ও শ্রশ্চভক ভুশ্চরভকদয দদতযাকগয পকর শ্চেকাযখানা, শ্চফকলত ােশ্চকে উৎাদন ফযাত কশ্চছর শ্চকনা তাও
জানা জরুশ্চয। আফায দকাকনা ভুশ্চরভ শ্চযফাকযয দকউ শ্চিভফকঙ্গ থাককরও অনযযা ূফবফকঙ্গ আশ্র শ্চনকশ্চছকরন, একই
শ্চযফাকয এই বদ্বত বূশ্চভকায দছকন শ্চক দকাকনা কাযণ শ্চছর? এইফ প্রশ্নগুশ্চরয উিয দকত দগকর আভাকদয যকাশ্চয ও
দফযকাশ্চয শ্চফশ্চবন্ন তকথযয াাাশ্চ শ্চিভফঙ্গ দছকড় মাওা ূফবফকঙ্গয ভুশ্চরভকদয মুখুখীন কত কফ। তখন ভানুল কী ভকন
কযকত চান দশ্চট আর ন, ফযং অকনক দফশ্চ জরুযী র শ্চছন্ন ভানুল শ্চেক কী ভকন কযকত চান না, এই প্রশ্নটা। আয তাকদয
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‘স্মৃশ্চতয আকবাইব’ দথকক এই প্রকশ্নয উিয দকরই দফাধ আভযা ঘটনায প্রকৃত তযতা ও ভস্ত প্রকশ্নয উিয জানকত াযফ
এফং ং দথকক ভুক্ত কত াযফ।
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