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Abstract
Art is the creation of human being. Folk art is one of the richest cultural parts of our society. Major
part of our population inhabit in rural region. Rural people are creators of our traditional folk arts
and crafts. Different artisan communities are active bearer of our traditional knowledge of folk art
and craft. Through the co-operative society, West Bengal Govt. is giving the opportunity of
empowerment to the artisan community. All over the West Bengal, there are different kinds of folk
art and craft forms like pottery, weaving, stone carving, mat making etc. which are developing
through the co-operative society. Here we have noticed some plus points about the present and
future condition of the artisan. Some limitations are hampering the development of co-operative
society. The role of co-operative is immensely significant in the development of the folk artisan as
well as in continuation of folk art and craft forms. We hope in future, through the co-operative
society folk art and craft will be spread out not only in India but also in international market, as
well as artisan community will be empowered.
Our interest is to find out role of co-operative society for the overall development of the folk art and
crafts genres and artisan communities in West Bengal.
Key Words: Folk art & craft, Artisan, Traditional, Co-operative Society, Community,
Empowerment.

১. ভূশ্চমকো : মোিুঙ্গর ৃজিলী  মিিলী মোিশ্চকিোর বশ্চিঃপ্রকোল  শ্চলল্প। লকোি ৃজিলী কমচ যখি বযশ্চির উঙ্গধচ উঙ্গে
লগোষ্ঠী বো মোঙ্গজর স্বীকৃশ্চি পোয় িখি িোঙ্গক শ্চলল্পকমচ শ্চোঙ্গব শ্চবঙ্গবচিো করো য়। লোকোয়ি বো লৌশ্চকক মোঙ্গজ লোকশ্চলল্প
এক শ্চবঙ্গলঙ্গ ঐশ্চিয বি কঙ্গর চঙ্গ। ঐশ্চিয শ্চিভচর এই লোকশ্চলঙ্গল্পর ধ্োরো খুবই মৃণভোঙ্গব ভশ্চবযঙ্গির পঙ্গে এশ্চগঙ্গয়
চঙ্গঙ্গছ িো শ্চকন্তু িয়। অঙ্গিকঙ্গেঙ্গে ঐশ্চিয প্রবোঙ্গর গশ্চিপে েো-িোমো কঙ্গরঙ্গছ িোিোি কোরঙ্গণ। শ্চকছু শ্চকছু শ্চলল্প আশ্চেক
বিচমোঙ্গি গভীর ংকঙ্গের মঙ্গধ্য রঙ্গয়ঙ্গছ। স্বোভোশ্চবকভোঙ্গবই লইব শ্চলল্প আশ্চেক ংশ্চিষ্ট শ্চলল্পীরো পঙ্গেঙ্গছ ংকঙ্গে। জীশ্চবকো
শ্চিবচোঙ্গর পে ঙ্গয়ঙ্গছ বন্ধুর। েঙ্গ অঙ্গিক লোকশ্চলল্পী শ্চবকল্প পে শ্চোঙ্গব শ্চিঙ্গজঙ্গদ্র বৃশ্চি বো লপলো  শ্চলল্পীর ঐশ্চিয
বোাঁচোঙ্গি গঙ্গে িুঙ্গঙ্গছ Co-operative বো মবোয় শ্চমশ্চি। মবোয় শ্চমশ্চির মোধ্যঙ্গম শ্চবশ্চভন্ন জোশ্চিঙ্গগোষ্ঠী  আশ্চদ্বোী মোিু
খুঙ্গাঁ জ লপঙ্গয়ঙ্গছ বোাঁচোর শ্চদ্লো। আর এই ূঙ্গেই শ্চলল্প আশ্চেকগুশ্চ রেো লপঙ্গয়ঙ্গছ অবলযম্ভোবী শ্চবুশ্চির োি লেঙ্গক। অঙ্গিকঙ্গেঙ্গে
আবোর দ্েিো  ঙ্গচিিিোর অভোঙ্গব স্বশ্চিভচরিোর েয ভ্রষ্ট ঙ্গয়ঙ্গছ। এই শ্চবেিোর কেো স্মরঙ্গণ লরঙ্গখ আমোঙ্গদ্র স্বীকোর
করঙ্গিই ঙ্গব পশ্চিমবঙ্গের লোকশ্চলল্প  লোকশ্চলল্পীমোঙ্গজ মবোয় শ্চমশ্চির শ্চবঙ্গল ভূশ্চমকো রঙ্গয়ঙ্গছ। রকোরী  লবরকোরী
োয়িোয় গঙ্গে েো লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র মবোয় শ্চমশ্চিগুশ্চ ংশ্চিষ্ট শ্চলল্পীঙ্গগোষ্ঠীঙ্গক স্বশ্চিভচর  আশ্চেচকভোঙ্গব চ্ছ কঙ্গরঙ্গছ।
ুগম ঙ্গয়ঙ্গছ আঙ্গয়র পে। প্রেক্রঙ্গম উঙ্গেখ করঙ্গিই য় শ্চলল্পীঙ্গগোষ্ঠী দ্বোরো পশ্চরচোশ্চি মবোয় শ্চমশ্চি িোঙ্গদ্র িোিোি ুঙ্গযোগ
Volume-I, Issue-VII

August 2015

22

পশ্চিমবঙ্গের লোকশ্চলল্প  মবোয় শ্চমশ্চি

ুরশ্চজৎ বোগ  ুজয়কুমোর মণ্ড

 ুশ্চবধ্ো প্রদ্োি করঙ্গ লকোেো লকোেো লপলোদ্োশ্চরঙ্গের অভোঙ্গব  অিযোিয কোরঙ্গণ িোিো মযো লদ্খো শ্চদ্ঙ্গচ্ছ। এই
মযোগুশ্চ শ্চচশ্চিি কঙ্গর রকোরী, লবরকোরী  শ্চলল্পীঙ্গগোষ্ঠীর দ্বোরো লযৌেভোঙ্গব যঙ্গেোপযুি বযবস্থো গ্রঙ্গণর মোধ্যঙ্গম িো দ্ূর
করো ম্ভব। প্রচশ্চি মবোয় মঙ্গডঙ্গক গ্রণ-বজচঙ্গির মোধ্যঙ্গম লোকশ্চলল্পী  লোকশ্চলল্প মোজঙ্গক পুিরুজ্জীশ্চবি করো যোয়।
পোলোপোশ্চল প্রোশ্চরি করো যোয় পশ্চিমবঙ্গের প্রশ্চিশ্চে লজোর লোকশ্চলল্প লকন্দ্রগুশ্চঙ্গক। বহু ংখযক শ্চলল্পী  কোশ্চরগর লেশ্চণর
মোিু লযমি উপকৃি ঙ্গবি, লিমশ্চি জীব  চ েোকঙ্গব বোংোর ঐশ্বযচময়  লগৌরবময় ঐশ্চিযশ্চিভচর লদ্লীয় লোকশ্চলঙ্গল্পর
আশ্চেকগুশ্চ। এই ঐশ্চিঙ্গযর উপর শ্চভশ্চি কঙ্গরই মঙ্গয়র পশ্চরবিচঙ্গির োঙ্গে োঙ্গে িোিো ধ্রঙ্গির শ্চলল্পকোর শ্চবকোল ঙ্গয়ঙ্গছ
আবোর োশ্চরঙ্গয় লগঙ্গছ। লোকশ্চলল্প পুিরুজ্জীবঙ্গি মবোয় শ্চমশ্চির ভূশ্চমকো খুবই গুরুেপূণচ। এই প্রবঙ্গন্ধ পশ্চিমবঙ্গের লপ্রশ্চেঙ্গি
লোকশ্চলঙ্গল্পর প্রোঙ্গর মবোয় শ্চমশ্চির ভূশ্চমকো ম্পঙ্গকচ আঙ্গোচিো করো ঙ্গয়ঙ্গছ।
২. পশ্চিমবঙ্গের লোকশ্চলল্প  শ্চলল্পীমোজ : লোকংস্কৃশ্চিশ্চবজ্ঞোঙ্গির পশ্চরভোোয় লোকশ্চলল্প (Folk Art & Craft)  বস্তুগি
লোকংস্কৃশ্চির (Materialized Folklore) একশ্চে গুরুেপূণচ লোখো। Folk Art বো লোকচোরুশ্চলল্প Folk Craft বো
লোককোরুশ্চলল্প–এই দুশ্চে উপলোখো যো শ্চিঙ্গয় লোকশ্চলঙ্গল্পর বয় তিশ্চর ঙ্গয়ঙ্গছ। লোকচোরুশ্চলল্প মূি লোকশ্চচেোঙ্কি তলী
শ্চিভচর। অিযশ্চদ্ঙ্গক লোককোরু শ্চলল্প  বৃৎ োশ্চিয়োঙ্গরর (Tools) োোঙ্গযয লদ্লীয় পধশ্চিঙ্গি (Indigenous Process) ৃষ্ট
বযবোশ্চরক শ্চক্রয়োলীিো শ্চবদ্যমোি িোন্দশ্চিক তবশ্চলষ্টয ম্পন্ন ঐশ্চিযময় শ্চলল্প আশ্চেক। লযমি: লঙ্খশ্চলল্প, িোাঁিশ্চলল্প, ললোোশ্চলল্প,
মৃৎশ্চলল্প ইিযোশ্চদ্। আর এই দুই বঙ্গগচর শ্চলল্প আশ্চেকগুশ্চর স্রষ্টো ঙ্গি শ্চলল্পী বো কোশ্চরগর। মশ্চষ্ট শ্চবচোঙ্গর শ্চলল্পীমোজ, লযমি :
লোাঁখোরী, মোোকোর, িন্তুবোয়, কুম্ভকোর ইিযোশ্চদ্। আশ্চদ্বোী লগোষ্ঠী শ্চলল্পীমোজ শ্চোঙ্গব শ্চবঙ্গবশ্চচি ঙ্গব শ্চিশ্চদ্চষ্ট শ্চলল্প আশ্চেঙ্গকর
শ্চবচোঙ্গর। লযমি - বয়িশ্চলঙ্গল্পর ূঙ্গে লমচ  অিযোিয জিজোশ্চি, োবুই ঘোঙ্গর শ্চলল্পূঙ্গে লবর জিজোশ্চি ইিযোশ্চদ্। পেুয়ো
শ্চলল্পীমোজঙ্গক পৃেকভোঙ্গব লোকশ্চলল্পীমোজ শ্চোঙ্গব ধ্রো যোয়।
লোকশ্চলল্প শুধ্ুমোে শ্চলঙ্গল্পর জিয শ্চলল্প িয়— এ শ্চলল্প জীবঙ্গির জিয শ্চলল্প। লোকশ্চলঙ্গল্পর ংজ্ঞো শ্চিরূপঙ্গণ শ্চবশ্চভন্ন মিোমি
োমঙ্গি উঙ্গে আঙ্গ। লোকংস্কৃশ্চিশ্চবদ্ িুোর চঙ্গটোপোধ্যোয় লোকশ্চলঙ্গল্পর ংজ্ঞো প্রঙ্গে বঙ্গঙ্গছি লয :

‚অিশ্চভজোি লোকোয়ি মোঙ্গজর লোস্ত্রোিুু্যোয়ী শ্চলেো শ্চিরঙ্গপে মূি ঐশ্চিযোিুোরী মশ্চষ্টগি লচিিোর
প্রেোগি তলশ্চল্পক অশ্চভবযশ্চিই লোকশ্চলল্প।‛ ১
োমশ্চগ্রকিোর শ্চবচোঙ্গর লোকশ্চলল্প  :

“ঐশ্চিযময় মোিবঙ্গগোষ্ঠীর শ্চলল্পঙ্গচিিোর বশ্চিঃপ্রকোল, যো লোকোয়ি মোঙ্গজর মশ্চষ্টগি আঙ্গবগ-অিুভূশ্চি,
বযবোশ্চরক প্রঙ্গয়োজি, আচোর-শ্চবশ্বো-ংস্কোর, ধ্মচঙ্গচিিো, িোন্দশ্চিকঙ্গবোধ্ ইিযোশ্চদ্ শ্চলল্পরূপ োভ কঙ্গর
শ্চবশ্চভন্ন আশ্চেক, তলী  মোধ্যঙ্গমর অবম্বঙ্গি। লোককোরুকো  লোকচোরুকো-এই শ্চদ্বশ্চবধ্ রূঙ্গপর
শ্চিশ্চি লোকশ্চলঙ্গল্পর রেণলীিো রশ্চেি য় প্রিীকী বযঞ্জিো, লমোশ্চেে, ৃজিগি কৃৎঙ্গকৌল,
অংকরণশলী, বণচমন্বয় ইিযোশ্চদ্র লেঙ্গে। অিযশ্চদ্ঙ্গক জোশ্চিগি বৃশ্চিশ্চিভচর এই শ্চলল্পকো মঙ্গবি 
পোশ্চরবোশ্চরক ঙ্গবচোপশ্চর লযৌেশ্চলল্প, যো প্রোেোিুগিয  বংলপরম্পরোয় প্রবোশ্চি এবং লোকোয়ি মোজ
ভোবিোর প্রশ্চিশ্চবম্ব-যোর আঙ্গবদ্ি লোশ্বি1 িোৎপঙ্গযচর শ্চিশ্চরঙ্গখ লৌশ্চকক প্রোণরঙ্গ ভোশবশ্বযচময়।‛ ২
পশ্চিমবঙ্গের তবশ্চচেযময় লোকশ্চলল্পকোর ঐশ্চিয অিযন্ত প্রোচীি। শ্চবশ্চভন্ন জোশ্চিঙ্গগোশ্চষ্ঠর মোিু এই শ্চলল্পকোর োিপোিকোরী। জোশ্চিগিবৃশ্চি শ্চোঙ্গব লোকশ্চলঙ্গল্পর আশ্চেকগুশ্চ শ্চবশ্চভন্ন জোশ্চিঙ্গগোষ্ঠীঙ্গক লকন্দ্র কঙ্গর শ্চবকশ্চলি ঙ্গ পরবিচী মঙ্গয়
জোশ্চি, ধ্মচ, বণচ শ্চিশ্চবচঙ্গলঙ্গ ক লেশ্চণর মোিু লোকশ্চলঙ্গল্পর শ্চবশ্চভন্ন আশ্চেঙ্গকর ঙ্গে জশ্চেঙ্গয় পঙ্গেঙ্গছ। লপৌরোশ্চণক ূেোিুোঙ্গর
শ্চলল্পকোরঙ্গদ্র জিক ঙ্গি শ্চবশ্বকমচো এবং িোাঁর লেঙ্গকই ক শ্চলল্পীর উৎপশ্চি। ঘৃিোচীর গঙ্গভচ শ্চবশ্বকমচোর িয়শ্চে পুঙ্গের জন্ম
য়, ১. মোোকোর, ২. কমচকোর, ৩. লঙ্খকোর, ৪. িন্তুবোয়, ৫. কুম্ভকোর, ৬. কোংকোর, ৭. ূেধ্র, ৮. শ্চচেকর, ৯. স্বণচকোর।
লোকশ্চলল্পঙ্গক ধ্োরণ কঙ্গর লোকশ্চলল্পী মোজ। লোকশ্চলল্পঙ্গক লকন্দ্র কঙ্গর একোশ্চধ্ক লোকশ্চলল্পী ম্প্রদ্োঙ্গয়র অশ্চিে আমরো
লদ্খঙ্গি পোই। লযমি- লঙ্খশ্চলল্প  লোাঁখোশ্চর শ্চলল্পীমোজ, মৃৎশ্চলল্প  কুম্ভকোর শ্চলল্পীমোজ, িোাঁিশ্চলল্প  িন্তুবোয় শ্চলল্পীমোজ,
ললোোশ্চলল্প  মোোকোর শ্চলল্পীমোজ ইিযোশ্চদ্। লোকশ্চলঙ্গল্প লোকমোঙ্গজর মশ্চষ্টগি আলো-আকোঙ্ক্ষো প্রকোল পোয়, বযশ্চি ডুঙ্গব
যোয় দ্ঙ্গ িোই শ্চলল্পীর িোম শ্চচশ্চিি য় িো। শ্চলল্পীর িোন্দশ্চিক পশ্চরিৃশ্চি, োমোশ্চজক, অেচশিশ্চিক এবং ধ্মচীয় প্রঙ্গয়োজঙ্গি
লোকশ্চলঙ্গল্পর ৃশ্চষ্ট  শ্চববিচি ঘঙ্গে চঙ্গঙ্গছ প্রশ্চিশ্চিয়ি। কি স্বল্প  িুচ্ছ উপকরণ- মোশ্চে, কোে, পোের, বোাঁল, লবি, ললোো
প্রভূশ্চি উপোদ্োি শ্চদ্ঙ্গয় কী অোধ্োরণ শ্চলল্পবস্তু লোকশ্চলল্পীরো প্রশ্চিশ্চিয়ি ৃশ্চষ্ট কঙ্গর চঙ্গঙ্গছ ।
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বিচমোঙ্গি লোকশ্চলল্পগুশ্চর অবস্থো খুব ভোঙ্গো িয়। লোকশ্চলল্পীরো ক্রমল এই লপলো লেঙ্গক ঙ্গর আঙ্গছ। বোজোঙ্গর
লোকশ্চলঙ্গল্পর চোশ্চদ্ো েোকঙ্গ লোকশ্চলল্পীরো আেচ-োমোশ্চজক শ্চদ্ক লেঙ্গক শ্চপশ্চছঙ্গয় পঙ্গেঙ্গছ। শ্চলল্পীরো িোর পরবিচী প্রজন্মঙ্গক
এই লপলোয় শ্চিঙ্গয় আঙ্গি চোইঙ্গছ িো। কোাঁচোমোঙ্গর দ্োম বোেঙ্গ উৎপন্ন শ্চলল্পদ্রবযগুশ্চর দ্োম লভোঙ্গব বৃশ্চধ পোয় শ্চি, েঙ্গ
পোশ্চরেশ্চমক অিযোিয লপলোর িুিোয় অঙ্গিক কম। ৃজিলীিো এবং তলশ্চল্পক গুঙ্গণ এখি শ্চকছু লোকশ্চলল্পী লকোিরকম ভোঙ্গব
শ্চেঙ্গক আঙ্গছ। লোকশ্চলল্প  লোকশ্চলল্পী মোঙ্গজর এই করুণ অবস্থোর জিয মূি দুশ্চে কোরণ শ্চবঙ্গলভোঙ্গব দ্োয়ী, প্রেমি:
রকোরী উদ্োীিিো। রকোর যেোেচভোঙ্গব এই লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র পোঙ্গল কখঙ্গিো দ্োাঁেোয়শ্চি। এই ঐশ্চিযময় লোকশ্চলল্প আশ্চেকগুশ্চ
বোাঁশ্চচঙ্গয় রোখোর জিয ধ্োরোবোশ্চক কোযচকোরী লকোি পদ্ঙ্গেপ গ্রণ কঙ্গরশ্চি। শ্চদ্বিীয়ি: অশ্চিয়শ্চিি বোজোর বযবস্থো। বোজোঙ্গর
লোকশ্চলঙ্গল্পর চোশ্চদ্ো েোকঙ্গ শ্চলল্পীরো রোশ্চর লক্রিোঙ্গদ্র কোঙ্গছ লপৌাঁছোঙ্গি পোরঙ্গছ িো, মধ্যবিচী এক লেশ্চণর মোিু ভযোংঙ্গলর
লবশ্চলর ভোগেোই গ্রো করঙ্গছ। রকোর কিৃচক কোাঁচোমো শ্চকংবো উৎপন্ন পঙ্গণযর পোইকোশ্চর মূয লবঙ্গধ্ লদ্য়ো য় শ্চি। েঙ্গ িুিযিম
দ্োঙ্গম মধ্যবিচী লেশ্চণ পোইকোশ্চর োঙ্গর উৎপন্ন শ্চলল্পদ্রবয ক্রয় কঙ্গর লক্রিোঙ্গদ্র কোঙ্গছ অঙ্গিক লবশ্চল অঙ্গেচর শ্চবশ্চিমঙ্গয় িো শ্চবশ্চক্র
করঙ্গছ। েঙ্গ লোকশ্চলল্পীরো উৎো োরোঙ্গচ্ছি, মোঝখোি লেঙ্গক মধ্যবিচী শ্চকছু অোধ্ু বযবোয়ী েুঙ্গ লোঁঙ্গপ উেঙ্গছ।
লোকশ্চলল্প  শ্চলল্পীমোজঙ্গক এই করুণ অবস্থো লেঙ্গক পুিরুজ্জীবঙ্গির জিয শ্চকছু পদ্ঙ্গেপ গ্রণ করো খুবই জরুরী। শ্চিঙ্গন্ম িো
উঙ্গেখ করো :৩
১. লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র শ্চিঙ্গয় লযৌেভোঙ্গব মবোয় শ্চমশ্চি অেবো Cluster গঙ্গে িুঙ্গি ঙ্গব ।
২. রকোরী  লবরকোরী োয়িো প্রদ্োি।
৩. লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র শ্চিঙ্গয় শ্চিয়শ্চমি প্রশ্চলেঙ্গণর বযবস্থো করো।
৪. লোকশ্চলঙ্গল্পর ঐশ্চিয বজোয় লরঙ্গখ যুঙ্গগোপঙ্গযোগী তলী বো িক্লোর প্রবিচি করো।
৫. লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র উৎো লদ্য়োর জিয আঞ্চশ্চক  জোিীয়িঙ্গর পুরস্কৃি করো।
৬. লোকশ্চলঙ্গল্পর কোাঁচোমো এবং উৎপন্ন দ্রবয শ্চবক্রঙ্গয়র জিয রকোর কিৃক শ্চিশ্চদ্চষ্ট মূয লবঙ্গধ্ লদ্য়ো।
৭. লোকশ্চলঙ্গল্পর প্রচোর, প্রদ্লচিী মোধ্যঙ্গম একশ্চে লশ্চিলোী বোজোর বযবস্থো গঙ্গে লিোো।
পশ্চিমবঙ্গের লোকশ্চলল্পীরো োধ্োরণি শ্চবশ্চচ্ছন্নভোঙ্গব লোকশ্চলঙ্গল্পর আশ্চেকগুশ্চ ৃজি কঙ্গর েোঙ্গকি। লযৌেভোঙ্গব মবোয়
পধশ্চিঙ্গি ঐকযমঙ্গির শ্চভশ্চিঙ্গি যশ্চদ্ শ্চলল্পীঙ্গদ্র একশ্চেি করো যোয় িঙ্গব লোকশ্চলল্পীরো িিুি কঙ্গর বোাঁচোর পে খুঙ্গজ পোঙ্গব।
একই ঙ্গে লোকশ্চলঙ্গল্পর শ্চবিোর  প্রোর োভ করঙ্গব, উৎপোদ্ক এবং লক্রিোঙ্গদ্র মোঙ্গঝ মধ্যবিচী লেশ্চণর অবুশ্চি ঘেঙ্গব।
েঙ্গ শ্চলল্পীরো রোশ্চর মবোয় শ্চমশ্চির মোধ্যঙ্গম কোাঁচোমো ক্রয় করঙ্গব এবং উন্নি শ্চবপণি বযবস্থোর মোধ্যঙ্গম লক্রিোঙ্গদ্র কোঙ্গছ
লপৌাঁঙ্গছ যোঙ্গব।
৩. মবোয় শ্চমশ্চির ঐশ্চিোশ্চক  োমোশ্চজক প্রোশ্চেকিো : Co-operative Society-এর বোংো পশ্চরভোো  মবোয়
শ্চমশ্চি। আশ্চভধ্োশ্চিক অঙ্গেচ মবোয় শ্চমশ্চি  : ‘পরস্পঙ্গরর োোযযোঙ্গেচ লযৌেভোঙ্গব পশ্চরচোশ্চি প্রশ্চিষ্ঠোি’। ‘মবোয়’ লব্দশ্চে
অিযন্ত িোৎপযচময়, যোর অেচ মঙ্গবি  লযৌেকমচ প্রঙ্গচষ্টো। মবোয় দ্লচঙ্গির মূ কেো  প্রঙ্গিযঙ্গক কঙ্গর স্বোঙ্গেচ শ্চিঙ্গবশ্চদ্ি।
এই মূযঙ্গবোঙ্গধ্র শ্চদ্কগুশ্চ  : আত্মোোযয, আত্মদ্োশ্চয়ে, গণিি, মিো, োমোশ্চজক দ্োয়বধিো ইিযোশ্চদ্। কোঙ্গজই মবোয়
বযবস্থোপিোর শ্চলকে জিোধ্োরঙ্গণর মঙ্গধ্য লপ্রোশ্চেি এবং োমোশ্চজক দ্োয়বধিো  ঙ্গচিিিোর উপর দ্োাঁশ্চেঙ্গয় রঙ্গয়ঙ্গছ। রবীন্দ্রিোে
েোকুর ‘মবোয় িীশ্চি’ লীচক প্রবঙ্গন্ধ আমোঙ্গদ্র লদ্ঙ্গল মবোয় শ্চমশ্চির প্রোশ্চেকিো অিযোন্ত প্রোঞ্জ ভোোয় বযি কঙ্গরঙ্গছি। িোিো
দ্ৃষ্টোন্ত শ্চদ্ঙ্গয় মবোয় শ্চমশ্চির গুরুে লবোঝোঙ্গিোর লচষ্টো কঙ্গরঙ্গছি। শ্চিশ্চি বঙ্গঙ্গছি :

‚আমোর কোঙ্গছ মঙ্গি য়, এই লকো-অপোঙ্গরশ্চেভ-প্রণোী আমোঙ্গদ্র লদ্লঙ্গক দ্োশ্চরদ্রয ইঙ্গি বোাঁচোইবোর
একমোে উপোয়। আমোঙ্গদ্র লদ্ল লকি, পৃশ্চেবীর ক লদ্ঙ্গলই এই প্রণোী একশ্চদ্ি বঙ্গেো ইয়ো উশ্চেঙ্গব।‛ ৪
রবীন্দ্রিোঙ্গের এই ভশ্চবযৎ বোণী বিচমোঙ্গি অঙ্গিকোংঙ্গলই বোিবোশ্চয়ি ঙ্গয়ঙ্গছ। প্রবঙ্গন্ধর ললঙ্গ শ্চিশ্চি কোমিো কঙ্গরঙ্গছি এই বঙ্গ:

“...মবোয়িীশ্চি ছোেো আমোঙ্গদ্র উপোয় লিই, আমোঙ্গদ্র লদ্ঙ্গল িোর বোধ্ো অল্প। িোই একোন্তমঙ্গি কোমিো
কশ্চর ধ্ঙ্গির মুশ্চি আমোঙ্গদ্র লদ্ঙ্গলই ম্পূণচঙ্গোক এবং এখোঙ্গি বচজঙ্গির লচষ্টোর পশ্চবে শ্চিিিীঙ্গেচ
অন্নপূণচোর আি ধ্রুবপ্রশ্চিষ্ঠো োভ করুক।‛ ৫
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আন্তজোশ্চিচক মবোয় তমেী ংঘ বো International Co-operative Alliance রোষ্ট্রপুঙ্গঞ্জর অেচশিশ্চিক  োমোশ্চজক পশ্চরঙ্গদ্র
(UNESCO) একশ্চে প্রেম লেশ্চণর ংগেি। মবোয়  মবোয় শ্চমশ্চির প্রোশ্চেকিো, কোযচকোশ্চরিো শ্চবঙ্গয় িোঙ্গদ্র লদ্য়ো
ংজ্ঞোশ্চে শ্চবঙ্গলভোঙ্গব প্রশ্চিধ্োিঙ্গযোগয:
“A co-operative is an autonomous association of persons united, voluntarily to
meet their common economic, social and cultural needs and aspiration through a
৬
jointly owned and democratically controlled enterprise.”

অেচোৎ, মবোয়  শ্চবশ্চভন্ন বযশ্চির লস্বচ্ছোয় গশ্চেি একশ্চে স্বলোশ্চি প্রশ্চিষ্ঠোি, যো োধ্োরণ আশ্চেচক, োমোশ্চজক  োংস্কৃশ্চিক
প্রঙ্গয়োজি লমেোঙ্গিো  প্রিযোলো পূরঙ্গণর জিয গশ্চেি য় এবং লযৌে মোশ্চকোিোর ূঙ্গে গণিোশ্চিকভোঙ্গব শ্চিয়শ্চিি য়। ভোরিবঙ্গচর
অেচশিশ্চিক শ্চবকোঙ্গল লবল শ্চকছুকো পূবচ লেঙ্গকই মবোয় শ্চমশ্চি বে ভূশ্চমকো পোি কঙ্গর চঙ্গঙ্গছ। পশ্চিমবঙ্গে মবোয়
আঙ্গন্দোঙ্গির অগ্রগশ্চি উঙ্গেখঙ্গযোগয। এই রোঙ্গজয বিচমোঙ্গি বচঙ্গমোে মবোয় শ্চমশ্চির ংখযো প্রোয় ২৫০০০ এবং িোঙ্গদ্র দ্য
ংখযো প্রোয় এক লকোশ্চে। এই পশ্চরংখযোি যঙ্গেষ্ট লগৌরবময়।
ভোরঙ্গি মবোয় আইঙ্গির ূচিো য় ১৯০৪ োঙ্গর ২৫লল মোচচ। অশ্চবভি বোংোর মবোয় আঙ্গন্দোঙ্গির দুই প্রোণপুরু
ঙ্গি, যোর ডযোশ্চিঙ্গয় যোশ্চমেি এবং কশ্চবগুরু রবীন্দ্রিোে েোকুর। মবোয় শ্চমশ্চির গশ্চি ঞ্চোঙ্গর আচোযচ প্রেুেচন্দ্র রোয়
শ্চক্রয় ভূশ্চমকো পোি কঙ্গরশ্চছঙ্গি। স্বোধ্ীঙ্গিোিরকোঙ্গ বোম আঙ্গন্দোঙ্গির ুবোঙ্গদ্ মবোয় আঙ্গন্দোি দ্ৃঢ়িো পোয়। রকোরী
োয়িো এঙ্গেঙ্গে লকন্দ্র  রোজযিঙ্গর অিুঘেঙ্গকর কোজ কঙ্গরশ্চছ। লকন্দ্র  রোজয রকোঙ্গরর মবোয় শ্চবভোগ বো Department
of Co-operation রঙ্গয়ঙ্গছ। কোঙ্গজই রকোরী িঙ্গর শ্চবয়শ্চেঙ্গক শ্চবঙ্গল গুরুে লদ্য়ো ঙ্গয়ঙ্গছ। পশ্চিমবঙ্গে মবোয় আইি
প্রঙ্গে রকোঙ্গরর মবোঙ্গয়র শ্চবভোঙ্গগর ঙ্গয়বোইঙ্গে উঙ্গেশ্চখি ঙ্গয়ঙ্গছ:
“The Bengal province had its own law on co-operatives with enactment of the
Bengal co-operative societies Act 1940. The law was once again replaced by
passing of the West Bengal co-operative societies Act, 1973 presently the West
Bengal co-operative society Act. 1983 and the rules tramed there under effective
from 01.08.1987, provides the framework for the co-operative development in the
৭
state.”

পশ্চিমবঙ্গে মবোয় প্রোঙ্গর মবোয় আইি  মবোয় শ্চবভোঙ্গগর শ্চক্রয় ভূশ্চম কো রঙ্গয়ঙ্গছ। রোজয রকোঙ্গরর মবোয় শ্চবভোঙ্গগর
িীশ্চি বোিবোশ্চয়ি য় লকো-অপোঙ্গরলি ডোইঙ্গরঙ্গটোঙ্গরঙ্গের শ্চিিশ্চে লজোিো  বোইলশ্চে লরঞ্জ অশ্চেঙ্গর মোধ্যঙ্গম। পশ্চিমবঙ্গে ১৭
ধ্রঙ্গির মবোয় রঙ্গয়ঙ্গছ। মবোঙ্গয়র উন্নয়ি  শ্চিয়িঙ্গণ োোযযকোরী ভূশ্চমকো পোি কঙ্গর রোজয রকোঙ্গরর মবোয় শ্চবভোঙ্গগর
দুশ্চে লোখো: (১) Co-operation Directorate, (২) Co-operative Audit Directorate। মবোঙ্গয়র ধ্রিগুশ্চ :
লভোগকোরীঙ্গদ্র মবোয় (Consumers Co-operative), উৎপোদ্িকোরীঙ্গদ্র মবোয় (Producers Co-operative), মবোয়
শ্চবপণি শ্চমশ্চি (Co-operative Marketing Society), আবোি মবোয় শ্চমশ্চি (Housing Co-operative Society)
মবোয় ঋণদ্োি শ্চমশ্চি (Co-operative Credit Society) ইিযোশ্চদ্।
ভোরিবঙ্গচ ‘মবোয়’ লব্দশ্চে আধ্ুশ্চিক ঙ্গ এর বোিব প্রঙ্গয়োগ অশ্চিপ্রোচীি। লকৌশ্চেঙ্গযর অেচলোঙ্গস্ত্র ‘ধ্মচঙ্গগোো’ শ্চকংবো
লমৌযচযুঙ্গগর কোশ্চরগরঙ্গদ্র শ্চগল্ড বযবস্থোর মঙ্গধ্য মবোয় ভোবিোয় লযৌে অেচশিশ্চিক কোযচকোঙ্গপর পশ্চরচয় পোয়ো যোয়। মবোঙ্গয়র
জিক ঙ্গি রবোেচ আঙ্গয়ি। শ্চিশ্চি ১৮৪৪ োঙ্গ ইংযোঙ্গের রচঙ্গড িোমক এক স্থোঙ্গি ২৮ জি িোাঁশ্চিঙ্গক শ্চিঙ্গয় ২৮ পোউে
শ্চদ্ঙ্গয় গঙ্গে িুঙ্গশ্চছঙ্গি— ‘রচঙ্গড ইকুযইঙ্গেব পোইশ্চিয়োচ লোোইশ্চে’। প্রকৃিপঙ্গে এশ্চেই প্রেম োেচক মবোয় ংগেি।
এর শ্চেক চোর বছর পর অেচোৎ ১৮৪৮ োঙ্গ কোচ মোকচ  এঙ্গে েমজীশ্চব মোিুঙ্গর ললোণ মুশ্চির পে লদ্খোঙ্গি কশ্চমউশ্চিষ্ট
মযশ্চিঙ্গেঙ্গটো প্রকোল কঙ্গরি। েঙ্গ মবোয়  োমযবোদ্ দুশ্চে বযবস্থোপিোই মোিুঙ্গর ললোণমুশ্চির োশ্চিয়োর এবং মোজিঙ্গির
লোপোি শ্চোঙ্গব পশ্চরগশ্চণি । বিচমোঙ্গি পৃশ্চেবীর প্রোয় ১৯২শ্চে লদ্ঙ্গলর ৩০০ লকোশ্চে মোিু মবোঙ্গয়র োঙ্গে যুি।
ভোরিবঙ্গচ দুশ্চভচঙ্গের লপ্রেোপঙ্গে মবোয় শ্চমশ্চির পিি য়। ১৯০১ োঙ্গ দুশ্চভচে কশ্চমলঙ্গির প্রশ্চিঙ্গবদ্ঙ্গি লপ্রশ্চেঙ্গি ‘লকোঅপোঙ্গরশ্চেভ লক্রশ্চডে লোোইশ্চেজ অযোট অে ১৯০৪’ িোঙ্গম এই আইিশ্চে প্রণীি য়। স্বোধ্ীিিো পরবিচী মঙ্গয় ভোরিবঙ্গচ শ্চমে
অেচশিশ্চিক বযবস্থোয় মবোয়ঙ্গক শ্চবঙ্গল লেে শ্চোঙ্গব স্বীকৃশ্চি লদ্য়ো িো ঙ্গ উন্নয়ঙ্গির প্রশ্চক্রয়ো শ্চবঙ্গল কঙ্গর কৃশ্চ, েুদ্রশ্চলল্প
 পশ্চরঙ্গবোমূক কোঙ্গজ মবোয়ঙ্গক গুরুে লদ্য়ো য়।
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শ্চলল্প মবোঙ্গয়র উপর ভোরঙ্গি প্রেম য়োশ্চকচং গ্রুপ (Working Group on Industrial Co-operative) গশ্চেি য় ১৯৫৭
োঙ্গর লঙ্গেম্বর মোঙ্গ। এই কশ্চমশ্চের উপর শ্চিম্নশ্চশ্চখি দ্োশ্চয়ে িযি শ্চছ :
১. গ্রোমীণ  েুদ্র শ্চলঙ্গল্পর উন্নয়ঙ্গি শ্চলল্প মবোয় শ্চমশ্চি গুশ্চর অগ্রগশ্চি মীেো করো।
২. শ্চলল্প মবোয় শ্চমশ্চিগুশ্চর অেচশিশ্চিক, োংগেশ্চিক  শ্চবপণি ংক্রোন্ত অুশ্চবধ্োগুশ্চ পযচোঙ্গোচিো করো।
৩. শ্চলল্প মবোয় শ্চমশ্চিগুশ্চর দ্রুি ংগেঙ্গির পঙ্গে মূ অুশ্চবধ্োগুশ্চ মীেো করো।
১৯৫৮ োঙ্গ এই য়োশ্চকচং গ্রুপ ভোরি রকোরঙ্গক শ্চকছু ুপোশ্চরল দ্োশ্চখ কঙ্গর। শ্চিঙ্গন্ম শ্চিবচোশ্চচি শ্চকছু ুপোশ্চরল প্রোশ্চেকভোঙ্গব
উঙ্গেখ করো :৮
১. শ্চিশ্চদ্চষ্ট লপলোর উপর শ্চভশ্চি কঙ্গর পৃেক পৃেক শ্চলল্প মবোয় শ্চমশ্চি গশ্চেি ঙ্গব। দ্যরো একই এোকো, গ্রোম 
লঙ্গরর বোশ্চন্দো ঙ্গবি। যোরো শ্চিশ্চদ্চষ্ট লপলোয় দ্েিো অজচি কঙ্গরঙ্গছি  শ্চিঙ্গজরো োঙ্গি কঙ্গম কোজ করঙ্গব মূি
িোঙ্গদ্রই দ্যভুি করো যোঙ্গব।
২. শ্চলল্প মবোয়গুশ্চঙ্গক কোাঁচোমো রবরোঙ্গর শ্চবঙ্গয় অগ্রোশ্চধ্কোর শ্চদ্ঙ্গি ঙ্গব। রোজয িঙ্গর লীচ িন্তুবোয় মবোয় ংঘ
প্রোেশ্চমক িন্তুবোয় মবোয় শ্চমশ্চি গুশ্চঙ্গক শ্চিয়শ্চমি ভোঙ্গব ুঙ্গিো রবরো করঙ্গব।
৩. গুরুেপূণচ অঞ্চমূঙ্গ ুঙ্গিোক লখোোর জিয লকন্দ্রীয় রকোর ঋণ, অিুদ্োি, আমদ্োশ্চি োইঙ্গন্স প্রভৃশ্চির মোধ্যঙ্গম
রোজয রকোর গুশ্চঙ্গক শ্চক্রয়ভোঙ্গব োোযয করঙ্গব।
৪. রোজয রকোর অশ্চধ্ক োঙ্গর শ্চলল্প মবোয় শ্চমশ্চিগুশ্চঙ্গক আশ্চেচক োোযয লদ্ঙ্গব। মি োোযয স্থোিীয় মবোয় বযোঙ্গঙ্কর
মোধ্যঙ্গমই রবরো করো ঙ্গব। লকন্দ্রীয় মবোয় বযোঙ্গঙ্ক শ্চলল্প মবোয় শ্চমশ্চিমূঙ্গর উপযুি প্রশ্চিশ্চিশ্চধ্ে েোকঙ্গব।
৫. মবোয় উঙ্গদ্যোঙ্গগ শ্চক শ্চক শ্চলল্পদ্রবয তিশ্চর ঙ্গচ্ছ মোঙ্গঝ মোঙ্গঝ িোর িোশ্চকো প্রকোল কঙ্গর উপযুি প্রচোঙ্গরর বযবস্থো
করঙ্গি ঙ্গব। রকোশ্চর শ্চবক্রয়ঙ্গকঙ্গন্দ্রর মি লেঙ্গে শ্চলল্প মবোঙ্গয়র উৎপোশ্চদ্ি োমগ্রীঙ্গকই অগ্রোশ্চধ্কোর শ্চদ্ঙ্গি ঙ্গব।
৬. ভোরিীয় মোিক ংস্থোর (Indian Standard Institution) োোযযক্রঙ্গম শ্চবশ্চভন্ন শ্চলল্প মবোয় কিৃচক উৎপোশ্চদ্ি
শ্চবশ্চভন্ন োমগ্রীর মঙ্গধ্য একশ্চে ুশ্চিশ্চদ্চষ্ঠ মোি প্রবিচি করো একোন্তই প্রঙ্গয়োজি
৭. শ্চলল্প মবোয় শ্চমশ্চিগুশ্চ যোঙ্গি উৎপোশ্চদ্ি পণযোমগ্রী ধ্ঙ্গর রোখঙ্গি পোঙ্গর, িোর জিয শ্চবঙ্গল ধ্রঙ্গির অশ্চগ্রম দ্োদ্ঙ্গির
বযবস্থো করঙ্গি ঙ্গব।
৮. শ্চলল্প মবোঙ্গয়র োঙ্গে যুি রকোশ্চর  লবরকোশ্চর এবং লবিিভুি  অশবিশ্চিক কমচীঙ্গদ্র জঙ্গিয শ্চলল্প মবোয়
শ্চবঙ্গয় উপযুি শ্চলেো  প্রশ্চলেঙ্গণর বযবস্থো করঙ্গি ঙ্গব।
৯. শ্চলল্প  মবোয় এই দুশ্চে রকোশ্চর দ্িঙ্গরর মঙ্গধ্য উপযুি মন্বয়  লযোগোঙ্গযোগ লরঙ্গখ কোযচক্রম গ্রণ করঙ্গি ঙ্গব।
একশ্চে শ্চবভোগীয় শ্চচঙ্গবর অধ্ীঙ্গি এই দুশ্চে দ্ির েোকঙ্গ ভোঙ্গো য়।
১০. মশ্চোঙ্গদ্র মঙ্গধ্য শ্চলল্প মবোয় কিৃচক উৎপোশ্চদ্ি দ্রবযঙ্গক যশ্চদ্ জিশ্চপ্রয় করো যোয় িো ঙ্গ পণযদ্রঙ্গবযর চোশ্চদ্ো অঙ্গিক
লবঙ্গে যোঙ্গব, আর এই চোশ্চদ্ো ৃশ্চষ্ট করোর জিয উপযুিভোঙ্গব প্রশ্চলশ্চেিো মশ্চো কমচী শ্চিঙ্গয়োগ করঙ্গি ঙ্গব।
৪. লোকশ্চলঙ্গল্প মবোয় শ্চমশ্চির গ্রণঙ্গযোগযিো : লোকশ্চলল্পীরো লদ্ঙ্গলর আশ্চেচক বুশ্চিয়োদ্ গেঙ্গি গুরুেপূণচ ভূশ্চমকো পোি কঙ্গরি।
পশ্চিমবঙ্গের অেচিীশ্চিঙ্গি লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র ভূশ্চমকো রঙ্গয়ঙ্গছ। ভোরিবঙ্গচর মঙ্গধ্য পশ্চিমবঙ্গে লোকশ্চলল্প উৎপোদ্ি বো ৃজঙ্গির
োর  তবশ্চচেয উঙ্গেখঙ্গযোগয। উৎপোশ্চদ্ি এইব লোকশ্চলল্প ম্ভোর অশ্চিয়শ্চিি  অংঘশ্চেি শ্চবপণি বযবস্থোর মোধ্যঙ্গম মোঙ্গজর
শ্চবশ্চভন্ন িঙ্গরর মোিুঙ্গর কোঙ্গছ লপৌাঁঙ্গছ যোয়। শ্চকন্তু লবশ্চলরভোগ লেঙ্গে চোশ্চদ্ো েোকঙ্গ লোকশ্চলল্পীরো শ্চেক মূয পোয় িো,
মধ্যবিচী একঙ্গেশ্চণর মোিুঙ্গর জিয। অেচোৎ, দ্োো লেশ্চণর মোিুঙ্গরো ভযোংঙ্গলর লবশ্চলর ভোগেোই গ্রো কঙ্গর। েঙ্গ লই প্রোশ্চন্তক
লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র জীবঙ্গি আশ্চেচক উন্নশ্চি ঘঙ্গে িো। শ্চবকল্প শ্চোঙ্গব শ্চলল্পীরো শ্চিঙ্গজঙ্গদ্র ুঙ্গযোগ-ুশ্চবধ্ো এবং অেচশিশ্চিক 
োমোশ্চজক িোিোশ্চবধ্ উন্নশ্চি োধ্ঙ্গির জিয লযৌেভোঙ্গব পরস্পর শ্চমশ্চি ঙ্গয় ংঘবধভোঙ্গব মবোয় শ্চমশ্চি গেি কঙ্গর। েঙ্গ
িোঙ্গদ্র অেচশিশ্চিক  োমোশ্চজক জীবঙ্গির পশ্চরবিচি ঘঙ্গে। ুিরোং লোকশ্চলল্পীঙ্গগোষ্ঠীর কোঙ্গছ  অিযোিয জিঙ্গগোষ্ঠীর কোঙ্গছ
মবোয় শ্চমশ্চি শুধ্ুমোে আশ্চেচক প্রশ্চিষ্ঠোিই িয়, োমোশ্চজক প্রশ্চিষ্ঠোি বঙ্গে। দুবচির লেশ্চণর আশ্চেচক শ্চব কোঙ্গল মবোয় লযমি
ভূশ্চমকো পোি কঙ্গর চঙ্গঙ্গছ লিমশ্চি িোঙ্গদ্র বোাঁচোর িিুি আলো জুশ্চগঙ্গয়ঙ্গছ।
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পশ্চিমবঙ্গের প্রোয় প্রশ্চিশ্চে লজোঙ্গিই লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র দ্বোরো মবোয় শ্চমশ্চি গশ্চেি ঙ্গয়ঙ্গছ। লোকশ্চলঙ্গল্পর শ্চবশ্চভন্নঙ্গেঙ্গে িো
শ্চেি য়। লযমি : িোাঁিশ্চলল্প, লঙ্খশ্চলল্প, মৃৎশ্চলল্প, লডোকরোশ্চলল্প, ললোোশ্চলল্প, পোেরশ্চলল্প ইিযোশ্চদ্। দ্ৃষ্টোন্ত শ্চোঙ্গব উঙ্গেখ
করো যোয়, কমচংস্থোঙ্গির ঙ্গেয বিচমোঙ্গি রোঢ় অঞ্চঙ্গর বোাঁকুেো লজোয় লমোে ৩৫শ্চে মবোয় শ্চমশ্চি গশ্চেি ঙ্গয়ঙ্গছ। িোর মঙ্গধ্য
লোকশ্চলঙ্গল্পর উপর শ্চভশ্চি কঙ্গর গশ্চেি কঙ্গয়কশ্চে মবোয় শ্চমশ্চি  : বোাঁকুেোর লডোকরো শ্চলল্প মবোয় শ্চমশ্চি শ্চশ্চমঙ্গেড
(শ্চবক্িো), বোাঁকুেো লঙ্খশ্চলল্প মবোয় শ্চমশ্চি (বোাঁকুেো দ্র), লবমোো শ্চলল্প মবোয় শ্চমশ্চি শ্চশ্চমঙ্গেড (কুস্থশ্চয়ো), পোাঁচমুেো
মৃৎশ্চলল্প মবোয় শ্চমশ্চি শ্চশ্চমঙ্গেড (পোাঁচমুেো) ইিযোশ্চদ্। অিযশ্চদ্ঙ্গক আমোঙ্গদ্র রোঙ্গজযর অিযোিয লজোর লেঙ্গে উঙ্গেখ করো যোয়
লকোচশ্চবোর লজোয় লীি পোশ্চের উপর একোশ্চধ্ক মবোয় কোজ কঙ্গর লিমশ্চি পশ্চিম লমঙ্গদ্িীপুঙ্গরর বং এ মোদুর কোশ্চের উপর
মবোয় শ্চমশ্চি গঙ্গে উঙ্গেঙ্গছ। কোঙ্গজই লোকশ্চলল্প  লোকশ্চলল্পীমোঙ্গজর ঙ্গে মবোয় শ্চমশ্চির ম্পকচ গভীরভোঙ্গব রয়রঙ্গছ।
লই ম্পঙ্গকচর শ্চবয়শ্চেঙ্গক শ্চিম্নরূপ লরখোশ্চচঙ্গের মোধ্যঙ্গম আমরো িুঙ্গ ধ্রঙ্গি পোশ্চর:

লোকশ্চলল্প  মবোয় শ্চমশ্চির
এই ধ্রঙ্গির লোকশ্চলল্প লগোষ্ঠীঙ্গকশ্চন্দ্রক মবোয় শ্চমশ্চি পশ্চিমবঙ্গের অিযোিয লজোঙ্গি রঙ্গয়ঙ্গছ। পশ্চরংখযোি অিুোঙ্গর িন্তুবোয়
মবোয় শ্চমশ্চির ংখযো বঙ্গচঙ্গয় লবশ্চল। এই আঙ্গোচিোর ূঙ্গে একশ্চে পশ্চরংখযোি উঙ্গেখ করো লযঙ্গি পোঙ্গর:

“রোঙ্গজয লমোে ৭.১২ ে মোিু যোণ্ডুম শ্চলঙ্গল্প শ্চিযুি আঙ্গছি। রোঙ্গজয লমোে ুঙ্গমর ংখযো ৩,৮৮,৪৯৯
শ্চে এবং এর মঙ্গধ্য মবোয় লেঙ্গে ুঙ্গমর ংখযো ১,৫০,৯২৩ শ্চে। পশ্চিমবঙ্গের লমোে প্রোেশ্চমক িন্তুবোয়
শ্চমশ্চি রঙ্গয়ঙ্গছ ২,০৮৭ শ্চে, শ্চিশ্চিয় শ্চমশ্চির ংখযো ১,০০৭ শ্চে এবং অঙ্গকঙ্গজো  মৃিপ্রোয় শ্চমশ্চির
ংখযো ২৮৩ শ্চে।‛ ৯
লোকশ্চলল্প মবোয় শ্চমশ্চিঙ্গি রকোশ্চর োোযযমূ :
পশ্চিমবে রকোর লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র জিয মবোঙ্গয়র মোধ্যঙ্গম লয মি ুু্ঙ্গযোগ ুশ্চবধ্ো প্রদ্োি কঙ্গর েোঙ্গক শ্চিঙ্গম্ন িো পযচোয়ক্রঙ্গম
উঙ্গেখ করো :
১. প্রঙ্গয়োজি অিুোঙ্গর িোমমোে ুঙ্গদ্ মূধ্ঙ্গির ুশ্চবধ্ো।
২. িত্ত্ববধ্োি  পশ্চরচোিো বোবদ্ অিুদ্োঙ্গির ুশ্চবধ্ো।
৩. প্রশ্চি বছর দুগচো পূজোর পর লজো শ্চলল্পঙ্গকঙ্গন্দ্রর আঙ্গয়োশ্চজি লজো শ্চভশ্চিক লোকশ্চলল্প িেো িশ্চলল্প
প্রশ্চিঙ্গযোশ্চগিোমূঙ্গ অংলগ্রঙ্গণর বযবস্থো করো।
৪. লজো, রোজয এবং জোিীয় িঙ্গর আঙ্গয়োশ্চজি শ্চবশ্চভন্ন লমো িেো প্রদ্লচিীমূঙ্গ অংলগ্রঙ্গণর বযবস্থো করো।
৫. বয়স্ক িেো তদ্শ্চকভোঙ্গব অেম শ্চলল্পীঙ্গদ্র জিয রকোর প্রদ্ি বোধকচয ভোিোর বযবস্থো করো।
৬. শ্চলল্পীঙ্গদ্র শ্চচে পশ্চরচয়পে প্রদ্োি করো।
৭. লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র জীবিবীমোর অধ্ীঙ্গি আিো।
Volume-I, Issue-VII

August 2015

27

পশ্চিমবঙ্গের লোকশ্চলল্প  মবোয় শ্চমশ্চি

ুরশ্চজৎ বোগ  ুজয়কুমোর মণ্ড

৫. মবোয় শ্চমশ্চির ীমোবধিো : মবোয় শ্চমশ্চিগুশ্চর মোধ্যঙ্গম লোকশ্চলল্পীরো িোিোভোঙ্গব উপকৃি ি। মূধ্ঙ্গির লজোগোি
লেঙ্গক শুরু কঙ্গর কোাঁচোমো ংগ্র, উৎপোশ্চদ্ি শ্চলল্পোমগ্রীর শ্চবপণি োয়িো, প্রশ্চলেণ, পশ্চরবোর কযোণ ইিযোশ্চদ্ ুঙ্গযোগ ুশ্চবধ্ো
শ্চলল্পীরো অিোয়োঙ্গই পোি। িবু একেো বো যোয় লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র দ্বোরো মবোয় শ্চমশ্চি গেঙ্গির বযপকিো পশ্চিমবঙ্গের বচে
মোি ভোঙ্গব য়শ্চি। আবোর অঙ্গিকঙ্গেঙ্গে শ্চলল্পীরো মবোয় গঙ্গে িুঙ্গ িোিো কোরঙ্গণ িো বোাঁশ্চচঙ্গয় রোখঙ্গি পোঙ্গরিশ্চি— এই
দু’রকম শ্চচেই লদ্খো যোয়। লবল শ্চকছু মবোয় দ্েভোঙ্গব পশ্চরচোিোর ুবোঙ্গদ্ ভোঙ্গোভোঙ্গব চঙ্গছ আবোর অিযশ্চদ্ঙ্গক লবল শ্চকছু
মবোয় অঙ্গপলোদ্োশ্চরঙ্গের কোরঙ্গণ অঙ্গকঙ্গজো ঙ্গয় পঙ্গেঙ্গছ। বিচমোঙ্গি বোজোর অেচিীশ্চির বযোপকিোর পশ্চরঙ্গপ্রশ্চেঙ্গি লোকশ্চলল্প
বোাঁচোঙ্গি  লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র োমোশ্চজক  অেচশিশ্চিক উন্নয়ঙ্গি, প্রঙ্গয়োজি আর লবশ্চল কঙ্গর মবোয় শ্চমশ্চি গেি এবং িোর
ুপশ্চরকশ্চল্পিভোঙ্গব পশ্চরচোিো করো। মবোঙ্গয়র ুে ব লেশ্চণর লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র মঙ্গধ্য প্রোশ্চরি করো খুবই প্রঙ্গয়োজি। লকিিো
শ্চলল্প  শ্চলল্পীর ম্পকচ অশ্চবঙ্গচ্ছদ্য কোরণ শ্চলল্পী বোাঁচঙ্গ শ্চলল্প বোাঁঙ্গচ এবং িোর শ্চবকোল য়। শ্চিঙ্গম্ন মবোয় শ্চমশ্চির ীমোবধিোর
কোরণগুশ্চ পযচোয়ক্রঙ্গম উঙ্গেখ করো  :
১. মবোয় শ্চমশ্চি গঙ্গে েোর পঙ্গর লগুশ্চ শ্চেকভোঙ্গব পশ্চরচোিো, পযচঙ্গবেঙ্গণর অভোঙ্গবর ুু্ঙ্গযোগ শ্চিঙ্গয় শ্চকছু
ুশ্চবধ্োবোদ্ী মোিু শ্চমশ্চি গুশ্চর িোঙ্গম অিুঙ্গমোশ্চদ্ি অিুদ্োি শ্চিঙ্গজরোই গ্রো কঙ্গর।
২. শ্চমশ্চি পশ্চরচোিোর জিয Manager-লদ্র উপযুি রকোরী লবিিভুি কমচচোরীর পদ্মযচোদ্ো লদ্য়ো য় িো এবং
শ্চিশ্চদ্ষ্ট লকোি লবিি কোেোঙ্গমো লিই। িোই Manager- রো শ্চমশ্চি পশ্চরচোিোয় শ্চিরুৎোী ঙ্গয় পঙ্গেি।
৩. লকোি একশ্চে শ্চলল্প আশ্চেঙ্গকর জিয যিেুকু অিুদ্োি বো ঋণ প্রঙ্গয়োজি িোর িুিোয় অঙ্গিক কম েোকো অিুঙ্গমোদ্ি করো
য়।
৪. রকোরী অিুদ্োি বো ঋণ পোয়োর জিয জশ্চে শ্চিয়ঙ্গমর মধ্য শ্চদ্ ঙ্গয় লযঙ্গি য়। শ্চিয়ঙ্গমর জশ্চেিোর কোরঙ্গণ
লোকশ্চলল্পীরো মূধ্ঙ্গির জিয রকোর অঙ্গপেো মোজঙ্গির কোঙ্গছ লযঙ্গিই লবশ্চল পছন্দ কঙ্গরি।
৫. মবোয় শ্চমশ্চির মোধ্যঙ্গম কোাঁচোমো ংগ্র এবং উৎপোশ্চদ্ি পণয শ্চবপণঙ্গির লয প্রশ্চিশ্রুশ্চি শ্চছ িো লমেোঙ্গিো যোয় শ্চি।
লখোো বোজোর লেঙ্গক কোাঁচোমো ংগ্র এবং উৎপোশ্চদ্ি পণয শ্চবশ্চক্র করঙ্গি য়, েঙ্গ দ্োম মোজিরো শ্চিয়িণ কঙ্গর।
৬. মবোয় শ্চমশ্চির প্রোঙ্গর  উন্নয়ঙ্গির প্রধ্োি প্রধ্োি মযো এবং মযো মোধ্োঙ্গির কঙ্গয়কশ্চে পে :
মবোয় শ্চমশ্চিগুশ্চ িোিো ধ্রঙ্গির মযোর িুখীি ঙ্গচ্ছ। লেেমীেোর মোধ্যঙ্গম লয মি মযোর কেো মবোয় শ্চমশ্চির
দ্যঙ্গদ্র কোছ লেঙ্গক জোিো যোয়, লগুশ্চ  :
১. অেচশিশ্চিক মযো (ঋণ/ অিুদ্োি/কোযচকোশ্চর মূধ্ি), ২. শ্চেক শ্চবপণি বযবস্থোর অভোব, ৩. প্রশ্চলেঙ্গণর অভোব, ৪. পযচোি
স্থোঙ্গির অভোব, ৫. লযোগোঙ্গযোগ বযবস্থোর অভোব, ৬. রোজশিশ্চিক িঙ্গেপ, ৭. পশ্চরকল্পিোর অভোব, ৮. অশ্চিয়শ্চিি বোজোর, ৯.
পোশ্চরেশ্চমক খুব কম, ১০. রকোশ্চর উদ্োীিিো, ১১. দ্ে শ্চলল্পীঙ্গদ্র ংখযো খুব কম, ১২. কোাঁচোমোঙ্গর দ্োম বৃশ্চধ, ১৩. প্রচোঙ্গরর
অভোব, ১৪. উন্নি মোঙ্গির যিপোশ্চির অভোব, ১৫. চোশ্চদ্োর িুিোয় উৎপোদ্ি কম, ১৬. মোজশ্চি অঙ্গেচ এই শ্চলল্প চঙ্গ, ১৭.
রকোরী শ্চিয়ঙ্গমর জশ্চেিো, ১৮. স্থোিীয় প্রলোঙ্গির িঙ্গেপ, ১৯. Co-operative Bank এর অঙ্গযোশ্চগিো, ২০. শ্চবক্রয়
য়ো দ্রঙ্গবযর েোকো লপঙ্গি অঙ্গিক ময় লঙ্গগ যোয়, ২১. শ্চলল্পী বো কমচীঙ্গদ্র শ্চদ্চ্ছোর অভোব, ২২. শ্চলল্পীঙ্গদ্র বোধচকযকোীি
লপিশ্লির বযবস্থো করো ।
লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র মিোমি অিুোঙ্গর লোকশ্চলল্প  মবোয় শ্চমশ্চির প্রোঙ্গর এবং উন্নয়ঙ্গি লয ব পদ্ঙ্গেপ যেোেচভোঙ্গব গ্রণ
করো উশ্চচৎ বঙ্গ মঙ্গি য় লগুশ্চ  :
১. অিুদ্োঙ্গির বযবস্থো করো
২. কোাঁচোমোঙ্গর মূয শ্চিয়িণ করো
৩. শ্চলল্পীঙ্গদ্র িুিযিম লবিি কোেোঙ্গমো তিশ্চর
৪. ভোিো প্রদ্োি
৫. রকোরী উঙ্গদ্যোঙ্গগ শ্চবশ্চভন্ন লজোয় লমো এবং প্রদ্লচিীর বযবস্থো করো
৬. রকোরী শ্চবপণি লকন্দ্র তিশ্চর করো ইিযোশ্চদ্।
৭. মূযোয়ি : লোকশ্চলল্পীরো মোঙ্গজর আশ্চেচক বুশ্চিয়োদ্ গেঙ্গি গুরুেপূণচ ভূশ্চমকো পোি কঙ্গর, পশ্চিমবঙ্গের অেচিীশ্চিঙ্গি
লোকশ্চলল্পীরো মোিভোঙ্গব গুরুেপূণচ। পশ্চিমবঙ্গে উৎপোশ্চদ্ি লোকশ্চলল্প আশ্চেকগুশ্চ অশ্চিয়শ্চিি  অংগশ্চেি শ্চবপণি বযবস্থোর
মোধ্যঙ্গম মোঙ্গজর শ্চবশ্চভন্ন িঙ্গরর মোিুঙ্গর কোঙ্গছ লপৌাঁঙ্গছ যোয়, শ্চকন্তু লবশ্চলর ভোগ লেঙ্গেই চোশ্চদ্ো েোকঙ্গ লোকশ্চলল্পীরো শ্চেক
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পশ্চিমবঙ্গের লোকশ্চলল্প  মবোয় শ্চমশ্চি

ুরশ্চজৎ বোগ  ুজয়কুমোর মণ্ড

মূয পোয় িো িোর কোরণ মধ্যবিচী এক লেশ্চণর মোিু শ্চলল্পীঙ্গদ্র ভযোংঙ্গলর লবশ্চলরভোগেোই গ্রো কঙ্গর। েঙ্গ লই প্রোশ্চন্তক
লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র জীবঙ্গি লকোি আশ্চেচক উন্নশ্চি ঘঙ্গে িো। মবোয় শ্চমশ্চি গঙ্গে লিোোর মধ্য শ্চদ্ঙ্গয় শ্চলল্পীঙ্গদ্র েমিোয়ি িেো
অেচশিশ্চিক  োমোশ্চজক জীবঙ্গির পশ্চরবিচি ঘঙ্গে। লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র কোঙ্গছ মবোয় শ্চমশ্চি শুধ্ুমোে আশ্চেচক প্রশ্চিষ্ঠোিই িয়,
োমোশ্চজক প্রশ্চিষ্ঠোি বঙ্গে, যো িোঙ্গদ্র জীবি ধ্োরোঙ্গক শ্চিয়িণ কঙ্গর।
৮. উপংোর : পশ্চিমবঙ্গে লোকশ্চলল্পী মোঙ্গজর অেচশিশ্চিক  োমোশ্চজক জীবঙ্গি মবোয় শ্চমশ্চি গুরুেপূণচ প্রভোব লেঙ্গঙ্গছ।
পশ্চরচোিোর দ্েিোর উপর শ্চমশ্চির োেয শ্চিভচর কঙ্গর। লকোি লকোি মবোয় শ্চমশ্চি দ্েভোঙ্গব পশ্চরচোিোর েঙ্গ লোকশ্চলল্পী
মোঙ্গজ লযমি আলো জোশ্চগঙ্গয়ঙ্গছ আবোর পযচঙ্গবেঙ্গণর অভোঙ্গব িো লভঙ্গঙ লগঙ্গছ। লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র েমিোয়ঙ্গি এই মবোয়
শ্চমশ্চিগুশ্চ লযমি গুরুেপূণচ ঙ্গয় ঙ্গে লিমশ্চি কখঙ্গিো কখঙ্গিো বযেচিোর কোরঙ্গণ শ্চিরুৎোশ্চি ঙ্গয় িোলোয় ডুঙ্গব যোয়। মবোয়
শ্চমশ্চিগুশ্চ পশ্চরচোিোর প্রশ্চলেণ লদ্য়োর মোধ্যঙ্গমই ভশ্চবযঙ্গি প্রোশ্চন্তক লোকশ্চলল্পীঙ্গদ্র কোঙ্গছ িো প্রধ্োি োয়ঙ্গকর ভূশ্চমকো
পোি করঙ্গব।
িেযূে :
১. মণ্ড, ুজয় কুমোর, লোকশ্চলল্পিঃ িোশ্চত্ত্বক লপ্রশ্চেি, িেিম্লকোকোিো, ককোিো, ২০১১, পৃিঃ ২১।
২. িেযূে িং ২ পৃ. ৩০-৩১।
৩. চক্রবিচী, বরুণ কুমোর (ম্পোিঃ) লোকজশ্চলল্প, পোরু প্রকোলিী, ককোিো, ২০১১।
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৫. পূঙ্গবচোি িেযূে িং ৪।
৬. উধৃি: Zeuli Kimberly A., Robert Croop, ‘Co-operatives principles and practices in the 21st
century’. U.K Extension, 1980, P.1.

৭. Website of West Bengal Government Co-operative Department.
৮. রোয়, অীম, মবোয় শ্চবয়ক শ্চবশ্চবধ্ কশ্চমশ্চে, পশ্চিমবে রোজয মবোয় ইউশ্চিয়ি, ২০০৫, পৃ. ৩০-৩১।
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৪. আিন্দ কুমোর দ্ো (৮০), বোাঁল  লবি শ্চলল্পী, কোশ্চলপুর, উির ২৪ পরগণো, লেেমীেো, ২২.০৭.২০১৪
৫. মোোঙ্গিো জয়ঙ্গদ্ব (৫২), োেোশ্চলল্পী, ঝোদ্ো, পুরুশ্চয়ো, লেেমীেো, ০৬.০৯.২০১৪
৬. চাঁন্দ মীর (৪৩), কোাঁো শ্চপিশ্চলল্পী, লকঞ্জোকুরো, বোাঁকুরো, লেেমীেো, ০৮.০৯.২০১৪
৭. কোশ্চজচ লযবিী (৪৮), িোাঁিশ্চলল্পী, কোমোেোগুশ্চে, জপোইগুশ্চে, লেেমীেো
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