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িনেবদন 

 

            ২৭ �শ জুলাই, ২০১৯,  ‘আন�বাজার পি�কা’–য় �কািশত একিট খবের জানা 

�গল-�ক�ীয় কৃিষম�ী নের� িসংহ �তামার সংসেদ একটা �ে�র উ�ের জািনেয়েছন, 

ন�াশনাল স�া�ল সােভ� অিফেসর (এন এস এসও) সমী�ায় উেঠ এেসেছ �দেশর �িতিট 

কৃষক পিরবােরর সবিমিলেয় মািসক গড় আয় ৬,৪২৬ টাকা। �াধীনতা লােভর িতয়া�রতম 

বষ� পূিত�েত ভারতীয় কৃষেকর �াি�র পিরমাণটা সহেজই অনুেময়। আর এটা �বাঝার জন� 

�কােনা গেবষণার �েয়াজন �নই �য এই �াি�টুকু কাগেজ কলেমই �বিশরভাগ ��ে� 

সীমাব�। বা�বটা �াি�ক কৃষকেদর ��ে� বড়ই কিঠন। কৃষক আে�ালন স�ে� পড়ােশানা 

করেত িগেয় আমরা ল� কেরিছ কৃষেকর অিধকার কীভােব বাের বােরই খব� হেয়েছ। 

আমােদর গেবষণার িশেরানাম ‘‘কৃষক আে�ালেনর পিরে�ি�েত বাংলা কথাসািহত� (�তভাগা 

�থেক নকশালবািড় পয��)’’। বাংলা কথাসািহেত� সময় ও সমােজর ছাপ নানাভােবই রেয় 

�গেছ। তাই কৃষক আে�ালেনর কথাও বাংলা কথাসািহেত� �াত� থােকিন। যিদও িবেশষ কের 

কথাসািহেত�র ��ে� িবংশ শতা�ীর চি�েশর দশক �থেকই মূলত ‘�তভাগা’ – আে�ালনেক 

�ক� কের �লখােলিখর �াবল� ল�� করা �গল। িবেশষ একিট রাজৈনিতক �চতনায় 

আেলািড়ত হেয়ই �য এই সািহেত�র সৃি� তা আমােদর �ীকার করেতই হেব। সামািজক– 

রাজৈনিতক–অথ�ৈনিতক সমােজর একিট অি�র বাতাবরেণ দাঁিড়েয় �ত পিরবত�নশীল 

সমাজব�ব�ার সে� মািনেয় চলার ��ে� কৃষক সমাজ নানাভােবই িব�ত হেয়েছ। কারণ 

�শাষেণর �য ঐিতহ� �চিলত তার মুখ�িল �ধু পিরবিত�ত হেয়েছ। মুেখর আড়ােল �শাষেণর 

ইিতহাস বদলায়িন। তাই সমেয়র পথ ধের ‘নকশালবািড় কৃষক আে�ালন’– এ এেস উপি�ত 

হেত হেয়েছ। এটা হয়েতা অবশ��াবীই িছল। সং�াম , অিধকােরর জন� সং�াম �তা �থেম 

থাকেত পাের না।  
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       আমােদর গেবষণাকেম�র িনিদ�� অংেশ কৃষক সং�ােমর ইিতহােসর ��পেক িববৃত 

করার পাশাপািশ এই আে�ালেনর সে� স�ৃ�  িবিভ� গ� ও উপন�াস�িলেক িবে�ষণ করা 

হেয়েছ। রচনার ��ে� �লখেকর রাজৈনিতক অব�ান, িব�াস, �বাধেক ��� িদেয় �লখেকর 

প�পাতদু�তা এবং �শি�ক মানদে� তার �হণেযাগ�তা িনেয়ও আেলাচনা করার �চ�া করা 

হেয়েছ। একিট িবেশষ সমেয়র দািবেত গেড় ওঠা এই সািহত�সৃি�র �েত�কিটর মেধ�ই �য 

িচরকালীন সািহত� হেয় ওঠার শত� পূরণ করা হেয়েছ তা বলা যােব না। তবুও আমরা জািন 

পৃিথবীেত সমেয়র দািবেক অ�ীকার করা যায় না। িবেশষ সমেয়র ইিতহােসর মূল�ও 

অিকি�ৎকর নয়। �সই ইিতহাসই কথাসািহেত�র ��েপ উ�ািসত হেয় উেঠেছ এই 

রচনা�িলেত। আজ দীঘ� সময় অিতবািহত হেয় �গেছ। নকশালবািড়র পেরই �কেট �গেছ পাঁচ 

পাঁচিট দশক। তাই িকছুটা হেলও িনরেপ� দৃি�েকাণ �থেক িবেশষ ���াপেট গেড় ওঠা এই 

সািহত� স�ােরর স�াবনা ও সীমাব�তার আেলাচনার �য়াস আমােদর এই গেবষণাকম�িট। 

িব�াস কির সং�ােমর মত গেবষণাও একিট অিনঃেশষ �ি�য়া। �কােনা পড়ােশানার কাজই 

আসেল �শষ হয় না। �শষ করার একটা ভান করা হয় মা�। এই কাজিটেকও ব� দৃি�েকাণ 

�থেক আেলাচনা করা যায়।  এই কাজিটেত �য ফাঁকটুকু রেয় �গল তার দায় স�ূণ� আমার। 

ভিবষ�েত আেরা অন�ভােব কাজ কের �সই ফাঁকটুকু পূরেণর ই�াটা রেয় �গল।    

        এই িবষয়িট িনেয় �থম ভািবেয়িছল বত�মােন �বথুন কেলেজর বাংলা িবভােগর 

অধ�ািপকা ত�ী মুেখাপাধ�ায়। আমার িদিদর বা�বী। িদিদ িহসােবই জলপাই�িড়েত কেলেজ 

পড়ােত এেস �থম ওর কােছ থাকা। একা� ঘেরায়া আলাপচািরতায় কথার কথা িহসােব ওঁর 

বেল ওঠা ‘কৃষক িবে�ােহর উপর কাজ করেত পািরস’। আমার মেনর �কােণ রেয় িগেয়িছল। 

পরবত�ীকােল করলা িদেয় অেনক জল বেয় �গেছ। এরপর মে� আিবভূ�ত হেলন আমােদর 

কেলেজর উমািদ। উমা বাজেপয়ী আমার সহকম�ী। আজ উমািদ �নই, বলেত ি�ধাও �নই উিন 

না থাকেল এই কাজিট করা �বাধহয় স�ব হত না। ওনার িনর�র ��রণায় আমার কাজ করা 

�� হল।  এই �সে� অধ�াপক ড. পুিলন দাস মহাশেয়র কথাও িবেশষ কের উে�খ করেত 

হেব। তাঁর সহেযািগতা ব�তীত এই কাজিট করা অস�ব িছল। 
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     গেবষণাকম�িট যার সাহায� ছাড়া বা�ব �পই লাভ করেত পারত না িতিন হেলন 

আমার গেবষণা িনেদ�শক ড. িনিখল চ� রায় মহাশয়। িতিন �য আমার উপর ভরসা �রেখেছন 

এবং   এই গেবষণাকম�িট িনম�ােণর �িতিট পয�ােয় �যভােব আমােক সাহায� কেরেছন তােত 

তাঁর �িত আমার কৃত�তার অ� �নই। তাঁর �িত আমার আ�িরক ধন�বাদ রইল।   

        এছাড়া আমার কম��ল িপ. িড. উইেম� কেলেজর অধ�� ড. শাি� �ছ�ী মহাশয় 

বারবার �খাঁজ িনেয়েছন কােজর অ�গিত িনেয়। অন�ান� সহকম�ীরাও �ত�� িকংবা 

পেরা�ভােব সবসময় আমােক উৎসাহ িদেয় �গেছন। িবেশষকের বলেত হয় আমার সহকম�ী 

ড. প�া রায়েচৗধুরীর কথা। �ধু সহকম�ী িহসােব নয় বেড়া িদিদ�েপ �যেকােনা অসুিবধায় 

আমােক িনি��ধায় সাহায� কের এেসেছন। উ�রব� িব�িবদ�ালেয়র �ক�ীয় ��াগার, 

জলপাই�িড় �জলা ��াগার, রাজ� �ক�ীয় ��াগােরর �থেক ব� বইপে�র সুিবধা �পেয়িছ। 

আর কেলেজর ��াগােরর যেথ� ব�বহার কেরিছ। এছাড়াও সামািজক মাধ�েম (�সাশ�াল 

িমিডয়া) ‘বইেয়র হাট’ �গা�ীর অপিরিচত ব�ুরা ব� বইেয়র স�ান িদেয়েছন যা আিম অন�� 

স�ান কের উঠেত পািরিন। তােদরেকও অসংখ� ধন�বাদ। এছাড়া িবেশষ ধন�বাদ �াপ� 

অল�� ই� �ঘাষ এবং সুিজত রােয়র। কারণ তাঁেদর পির�েমই অিভস�ভ�িট একিট বাি�ত 

�প লাভ কেরেছ। 

       যাঁেদর আশীব�াদ ছাড়া এই কাজিট করা অস�ব িছল আমার মা এবং বাবা তাঁেদর 

দুজনেকই আিম হািরেয়িছ। যিদও আিম িব�াস কির তাঁরা আমার সে�ই আেছন। তাঁেদর 

পােশ থাকার অনুভূিতই আমােক এই কােজর ��রণা যুিগেয় �গেছ। ভিবষ�েতও তাঁেদর 

�েভ�াই আমার একমা� পােথয়।  

 

 

তাং :                                                                                

                                                                      (�কােয়ল দ�) 


