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�থম অধ�ায় 

বাংলােদেশ কৃষক আে�ালেনর ��প 

 

        কৃিষ িনভ�র ভারতবেষ� কৃষেকর অিধকােরর লড়াই ঔপিনেবিশক ভারতবষ� �থেক 

বত�মান ভারতবষ� পয�� একিট অমীমাংিসত �� িহসােবই �থেক �গেছ। সমেয়র সােথ সােথ 

দািব – পূরেণর িকছু ব�ব�া হেয়েছ। কৃষেকর সুর�া িনেয় নানা আইন �তির করার �চ�া করা 

হেয়েছ। তবুও �াধীন ভারতবেষ� কৃষেকর আ�হত�ার খবর আজও সংবাদপে� �কািশত 

অ�ত�ািশত �কােনা খবর নয়। �য �কােনা কৃষক আে�ালেনর মূল উে�শ�েক িবে�ষণ করেল 

আমরা �শাষেণর ইিতহাসেকই খুঁেজ পাব। ইংেরজ শাসনকােল এই �শাষেণর হাত �থেক 

মুি�েকই �াথিমক দািব িহসােব িচি�ত করা হেয়িছল। িবিভ� কৃষক িবে�ােহর মধ� িদেয় 

িনজ� দািব পূরেণর পাশাপািশ িবেদশী শাসন �থেক মুি� অথ�াৎ �দেশর �াধীনতার জন� 

লড়াই করার �বণতা এই পেব�র কৃষক িবে�াহ�িলর মূল চির��েপ িচি�ত করা �যেত 

পাের। 

সাম�তাি�ক সমাজব�ব�ায় কৃিষজিমর উপর অিধকােরর লড়াই মূল িভি�। 

�মতায়েনর �ে� অিধকার কােয়েমর লে�� কৃষক ও জিমদার দুই িবেরাধী �ােথ�র লড়াই 

কৃিষ িনভ�র বাংলােদেশর �াথিমক সং�াম�েপ গণ� হেয় এেসেছ। এই সং�ােম দুই পে�র 

অব�ানগত পাথ�ক� অত�� তাৎপয�পূণ�। অথ�ৈনিতক স�িত ছাড়াও সংঘব� হওয়ার সাংগঠিনক 

দ�তা জিমদার ��িণর মেধ� �বল িছল। অপরপে� কৃষকে�িণর মেধ� সংঘব� হওয়ার 

মেতা উপযু� �নতৃে�র অভাব িছল। তবুও অত�� তাৎপয�পূণ�ভােব এই সমেয় �চিলত 

মুঘলযুেগর ভূিম রাজ�ব�ব�া মধ���েভাগীহীন িছল। ‘�েত�ক �ােম �ামীণ–মুিখয়ােদর 

সাহােয� কৃষেকর সে� �ত��ভােব স�ক� র�া কের চলেতা। এর ফেল মুঘল ভূিম – 

ব�ব�ায় �কানও বংশানু�িমক জিমদারী–�ে�র জ� হয়িন।’
১
 িক� ইংেরজ শাসনকােল 
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বিণেকর মানদ� যখন রাজদে� পয�বিসত হল তখন পুরাতন সাম�তে�র িভি�েক অপসৃত 

কের এক নতুন �শাষেণর ইিতবৃ� �তির হল। পলাশীর যুে�র পর �কা�ািনর শাসেনর 

আিধপত� বৃি� পায়। ২৬ ল� টাকার রাজে�র িবিনমেয় স�াট শাহ আলেমর কাছ �থেক 

�কা�ািন বাংলা, িবহার, ও উিড়ষ�ার �দওয়ানী লাভ কের। �দওয়ানী লােভর পর �থেকই 

�চিলত ভূিম রাজ� ব�ব�ার পিরবেত� নতুন একিট ব�ব�ার �চলন �� হল। এই নতুন 

বে�াবে� জিমর উপর ব�ি�গত অিধকার �িতি�ত হল। ‘এতিদন ভারতীয় সমােজ ভূ-

স�ি�র উপর পূণ� ব�ি�গত অিধকার �ায় অ�াত িছল। �ােমর সম� জিমজমার উপর 

ব�ি�গত অিধকার থািকেলও তাহা িছল নামমা�, �কৃতপে� তাহা �াম - সমােজর �ারাই 

িনয়ি�ত হইত। সাধারণ রাজ�ও ধায� হইত ব�ি�র উপর নেহ, সম� �ােমর উপর।’
২
 িক� 

�কা�ানীর আমেল রাজ� আদােয়র িনম�মতায় এক চরম অবণ�নীয় অব�ার সৃি� হল। 

কৃষকেদর এবার �থেক খাজনা িদেত হল ব�ি�গত ভােব এবং অথ� িহসােব, ফসল িহসােব 

নয়। ফেল তারা ফসল িবি� করেত বাধ� হয়। এই সুেযােগ ইংেরজ বিণকরা ফসেলর 

কােলাবাজারী করেত �� কের। ফসল ওঠার সে� সে�ই কৃষকেদর কাছ �থেক ফসল িকেন 

রােখ। এবং পের �সই ফসলই কৃষকেদর কােছ অিতির� দের িবি� করেত থােক। এই 

মুনাফার �লাভ �শষপয�� ১৭৭০ ি�: (১১৭৬ ব�া�) বাংলা ও িবহাের এক চরম দুিভ�ে�র জ� 

িদল। এই িছয়া�েরর ম��ের বাংলার �ায় এক তৃতীয়াংশ মানুেষর মৃতু� ঘেট। 

        এই চরম িবপয�েয়র পর রাজ� সং�ােরর ��ে� একিট �ায়ী �হণেযাগ� বে�াবে�র 

�েয়াজন অবশ��াবী হেয় পেড়। এরই ফল�িতেত ১৭৯৩ ি��াে� ‘িচর�ায়ী বে�াব�’ – 

এর সূ�পাত কেরন লড� কণ�ওয়ািলশ। ‘এর ফেল বাঙলার ভূিম ব�ব�ায় আমূল পিরবত�ন 

ঘেট। পূেব� �য জিমর মািলক িছল কৃিষকায�রত �খাদ কৃষক রায়ত , �সই জিমর মািলক এবার 

হল পূেব�র রাজ� আদায়কারী সরকারী এেজ� – জিমদার। এই মািলকানার ফেল জিমদাররা 

ইে�মেতা জিম �য়, িব�য়, িবিল–বে�াব� সব িকছু করারই অিধকার লাভ করল। �ধু তাই 

নয় �য সম� জিম এতিদন পয�� অনাবাদী িছল �স�েলা পয�� জিমদারেদর দখিল �ে� এল। 
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ব� সমৃ� বনা�ল ও পু�িরণীরও তারা মািলক হেয় বসল। িবিনমেয় বছেরর িনধ�ািরত সমেয়র 

মেধ� িনিদ�� পিরমাণ রাজ� জিমদারেদর কাছ �থেক বংশানু�িমকভােব ইংেরজ �কা�ািন 

লাভ করেব িচরকােলর জন� এটাই ি�রীকৃত হয়। বাঙলার জিমদারেদর কাছ �থেক এই বাবদ 

�কা�ানীর �মাট রাজ� মুনাফা হয় বছের দুই �কািট আটষি� ল� টাকা অথ�াৎ �চৗি�শ ল� 

পাউ�। ভারতবেষ�র অন�ান� ইংেরজ অিধকৃত অ�েলও �কাথাও মহলওয়াির (উ�র ভারেত), 

�কাথাও রায়তওয়াির (দি�ণ ভারেত) নােম এই একই িচর�ায়ী বে�াব� বলবৎ  করা হয়। 

এ�িল িছল িবিভ� নােম কৃষক – �শাষেণর �ায়ী ব�ব�া।’৩ 

িচর�ায়ী বে�াবে�র মূল উে�শ��িল িছল –  

১) সরকাির রাজ� সুিনি�ত করা। 

২) শহেরর অথ�ৈনিতকভােব ��ল ধিনক ��িণেক �ামীণ ভূ–স�ি�েত অথ� লি�  

করােত উৎসািহত  কের �তালা। 

৩) িচর�ায়ী বে�াবে�র ফেল সৃ� মধ���েভাগীরা ইংেরজ শাসনব�ব�ার মূল িভি� 

�েপ আ��কাশ করল। কৃষক ��িণর উপর এেদর িনিব�চাের �শাষণ করার সুেযাগ ঘিটেয় 

িদেয় �কৃতপে� ইংেরজ শাসক এেদর সহায়তায় িনেজেদর শাসনব�ব�ােকই কােয়ম করেত 

চাইেলন।  

সাম�তাি�ক �শাষণ ব�ব�ার এই অিভনব �প বাঙলার কৃষকেদর জীবেন িনেয় এল 

এক চরম সব�নাশ। জিমর সে� কৃষেকর �য আি�ক স�ক� িছল, �সই স�েক�র মূেল 

কুঠারাঘাত করল এই ব�ব�া। এই ব�ব�ার ফেল উ�ূত হল মধ���েভাগীর দল; যারা কৃষক 

ও জিমদারেদর মেধ� এেজ� িহসােব কাজ করেতন। িচর�ায়ী বে�াবে�র ফেল �য 

জিমদারেদর উ�ব হল তােদর ‘অিধকাংশই িছল �বিনয়ান, ব�বসায়ী, সরকাির কম�চারী, উিকল, 

দালাল।’
৪
 এরা �কউই �ায় �ােম থাকেতন না। ফলত জিম তােদর কােছ �ধুমা� মুনাফার 

সাম�ী। ‘নূতন জিমদারগণ তাহােদর হ�গত ভূিমর অিধকার িচরকােলর জন� িনিদ�� খাজনার 

শেত� �থম �েরর প�িনদারেদর িনকট হ�া�র কিরয়া �দয়। �থম �েরর প�িনদারগণ 
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আবার তাহােদর অিধকার িনিদ�� খাজনার শেত� ি�তীয় �েরর প�িনদারেদর িনকট হ�া�র 

কের। ি�তীয় �েরর প�িনদারগণ তৃতীয় �েরর িনকট, তৃতীয় �র চতুথ� �েরর িনকট – 

এই�েপ কৃিষভূিমর উপর �� পয�ায়�েম �কান �ােন সাতিট, �কান �ােন আটিট, আবার 

�কাথাও সেতরিট এবং �কাথাও বা প�াশিট পয�� অধ�ন মধ�ে�ণীর িনকট হ�া�িরত 

হইয়ােছ।’
৫ 

 

কৃষক ��িণেক �শাষেণর এই িনয়ি�ত এবং শৃ�িলত �প ভারেত ইংেরজ শাসনেক 

কােয়ম করার একিট নতুন িভি��েপ কাজ কেরিছল। কৃষক �শাষেণর এই মা�াহীন গিত 

কৃষক সমাজেক �মশ সব��াসী এক চরম সব�নােশর িদেক �ঠেল িদেয়িছল। �াভািবকভােবই 

ঊনিবংশ শতা�ীর �থম �থেকই এই পিরি�িতর পিরবত�েনর জন� কৃষকে�িণর মেধ� 

অসে�াষ দানা বাঁধেত �� করল। এই অসে�াষ �থেক মুি�র উপায় িহসােব ঊনিবংশ 

শতা�ীেত বাংলােদেশর িবিভ� �ােন কৃষক িবে�াহ সংঘিটত হেত �� করল। 

 

 (১) �মিদনীপুেরর নােয়ক িবে�াহ – (১৮০৬ – ১৮১৬ ি��া�) 

       ইংেরজ শাসকগণ ‘বগড়ী’ – র নায়কেদর জিম বােজয়া� করা �� করেল ‘বগড়ী’- র 

রাজসরকােরর অধীন� �সিনক অচল িসংহ এই িবে�ােহর �নতৃ� �দন। িতিন ‘বগড়ী’– র 

রাজসরকােরর অধীেন �সিনক িছেলন। �সই অিভ�তায় িতিন একিট দুধ�ষ� �সনাবািহনী গেড় 

�তােলন। ইংেরজ �সনাবািহনীর উ�ত অে�র �ারা ছ�ভ� হেলও তারা লড়াই ছােড়ন না। 

রাজা ছ�িসংেহর িব�াসঘাতকতায় �শষপয�� অচল িসংহ মারা যান। যিদও ছ� িসংহ 

ইংেরজেদর সে� সহেযািগতা কেরও পুনরায় তাঁর সা�াজ� �ফরত পানিন।  

 

 

 



11 

 

(২) ময়মনিসংহ পরগণায় কৃষক িবে�াহ – (১৮১২ ি��া�) 

      ১৭৯০ ি��াে� ময়মনিসংহ পরগণার অত�াচারী জিমদােরর সে� লড� কণ�ওয়ািলেশর 

‘দশশালা বে�াব�’ হয়। এই বে�াবে�র ফেল সাধারণ কৃষকেদর উপর জিমদারেদর 

অত�াচার চরেম ওেঠ। যার ফেল কৃষেকরা �ােণর ভেয়, খাজনার ভেয় বািড়ঘর ত�াগ কের 

চেল যায়। তাই আ�র�ার তািগেদই ১৮১২ ি��াে� ময়মনিসংহ পরগণার কাপািক নামক 

�ানেক �ক� কের সম� পরগণায় িবে�ােহর আ�ন �েল ওেঠ।  

 

(৩) স�ীেপর তৃতীয় িবে�াহ – (১৮১৯ ি��া�) 

       স�ীপ অ�েল বিহরাগত �াণকৃ� িব�াস িনলােম জিম িকেন খাজনা আদায় করেত 

এেল কৃষকরা িবে�াহী হয়। কৃষকেদর �নতৃ� �দন �গািব�চরণ �চৗধুরী নােম এক বিধ��ু 

কৃষক। স�ীেপর �ানীয় জিমদাররা যােদর স�ি� িনলাম হেয় িগেয়িছল তারাও িবে�াহী 

কৃষকেদর সে� �যাগদান কের। ফেল �াণকৃ� িব�াস �কােনা রাজ�ই আদায় করেত 

পােরনিন।  

 

(৪) ময়মনিসংেহর পাগলপ�ীেদর িবে�াহ (১৮২৫ – ১৮২৭ ি��া�) 

       পাগলপ�ী অথ�াৎ বাউল ধম�। জিমদারেগা�ীর িনম�ম অত�াচােরর ফেল গােরারা 

িনেজেদর ধম� ত�াগ কের এই পাগলপ�ী ধম� �হণ কের। ১৮০২ ি��াে� গােরা সদ�ার 

ছপিতর �াধীন গােরা রাজ� �াপেনর পিরক�না ব�থ� হেল ইংেরজ শাসকেদর সাহায��েম 

জিমদাররা চরম অত�াচার �� কের। এর ফেল নূতন ধম�মেত দীি�ত হেয় গােরারা িটপুর 

�নতৃে� �সরপুর শহরেক �ক� কের একিট নতুন গােরা রাজ� �াপন কের।  
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(৫) নীলচাষীেদর সং�াম (১৮৩০ – ১৮৪৮ ি��া�) 

      ঊনিবংশ শতা�ীর �থম �থেকই ইংলে� ব�িশে�র িব�ােরর সে� সে�ই বাংলােদেশ 

নীেলর চািহদা বৃি� পায়। ‘ই� ইি�য়া �কা�ানী’ বাংলােদশ �থেক নীল সরবরাহ কের �চুর 

পিরমােণ মুনাফা লাভ করেত থােক। ফেল ই� ইি�য়া �কা�ানীর অবসর�া� কম�চারীরা 

বাংলােদশ ও িবহােরর জিম জিমদারেদর �থেক বে�াব� িনেয় নীল চাষ �� কের। �মশ 

এই নীল চাষ কৃষেকর জীবনেক এক চরম িবপয�েয়র মুেখ �ঠেল �দয়। কৃষেকরা নীল চাষ 

করেত অস�ত হেল নীলকর সােহবরা সরকারী আইন এবং সরকার বিহভূ�ত অত�াচার এই 

দুইেয়র �জাের কৃষকেদর দাদন িনেত বাধ� কের, িচরিদেনর জন� তােদর নীলচাষীেত পিরণত 

করল। 

      সীমাহীন �শাষণ �শষপয�� কৃষকেদর নীলকর সােহবেদর িব�ে� সং�ােম অবতীণ� 

কের। এই সং�ােমর সূ�পাত ঘেট নদীয়া �জলার �চৗগাছা �ােমর কৃষক িব�নাথ সদ�ােরর 

�নতৃে�। এরপর ময়মনিসংহ, খুলনা �ভৃিত অ�েল এই িবে�াহ িবি��ভােব নীলকর 

সােহবেদর অত�াচােরর িব�ে� �িতবােদ �সা�ার হেয় উেঠিছল। 

 

(৬) ব�েদেশর ওয়াহাবী িবে�াহ – (১৮৩১ ি��া�) 

       নীলকর ও জিমদারেগা�ীর অত�াচােরর িব�ে� িততুমীেরর �নতৃে� পিরচািলত 

ওয়াহাবী িবে�ােহর একিট ধম�ীয় মুখ থাকেলও এিট একিট কৃষক িবে�াহ। 

       এই িবে�ােহর সূ�পাত ভারতবষ�ব�াপী ‘ওয়াহাবী’ – আে�ালেনর অংশ িহসােব 

সংঘিটত হেলও এর অথ�ৈনিতক  এবং রাজৈনিতক চির�ই �াধান� লাভ কের। িততুমীর 

�সয়দ আহ�দ ওয়াহাবীর ধম� সং�ােরর �ারা অনু�ািণত হেয় ধম�সং�ার আে�ালন করেত 

িগেয় স�া� ও ধনী মুসলমান এবং �মা�ােদর িবেরািধতার স�ুখীন হন। প�া�ের দির� 

মুসলমানরা িততুমীেরর ভাবনার �ারা অনু�ািণত হন। জিমদার – মহাজন ও নীলকর 

সােহবেদর অত�াচােরর িব�ে� �শষপয�� িহ�ু – মুসলমান কৃষক �জা িনিব�েশেষ িততুমীেরর 
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�নতৃে� আে�ালেন অংশ�হণ কের। �াথিমকভােব ইংেরজ ও জিমদারেদর িমিলত বািহনী 

িততুমীেরর হােত পরািজত হয়। �শষপয�� গভন�র �জনােরেলর িনেদ�েশ আগত এক িবশাল 

�সনাবািহনীর আ�মেণ িততুমীর �াণ ত�াগ কেরন। তেব একথা অন�ীকায� ভারেত ইংেরজ 

সরকােরর িব�ে� িততুমীর পিরচািলত ওয়াহাবী আে�ালন একিট ���পূণ� সং�াম �েপ 

িচি�ত হেয় আেছ।   

 

(৭) ি�তীয় পাগলপ�ী (গােরা) িবে�াহ – (১৮৩২-১৮৩৩ ি��া�) 

       ১৮২৭ ি��াে� িটপু গােরা পিরচািলত �থম পাগলপ�ী গােরা িবে�াহ ব�থ� হওয়ার 

পর িটপুর সহকম�ী �মানু সরকার গােরােদর দলপিত�েপ পুনরায় ১৮৩৩ ি��াে� জিমদার 

�গা�ী ও ইংেরজ সরকােরর িব�ে� সং�ােম অবতীণ� হন। ১৮৩২ ি��াে�র �শষভাগ �থেকই 

িবে�াহী গােরাগণ িবিভ� �ােন জিমদারেদর কাছাির আ�মণ ও লু�ন করেত �� কের।  

     ১৮৩৩ ি��াে�র �থমভােগ জানকু পাথর ও �দাবরাজ পাথর নােম দুইজন গােরা সদ�ার 

িবে�াহীেদর �নতৃ� �হণ কের। ক�াে�ন িসল এই িবে�াহ দমেনর জন� �নতৃ� �দন। ইংেরজ 

�সনাপিতরা িবে�াহীেদর গৃেহ অি�সংেযাগ কের ছ�ভ� করেত চান। ইংেরজ শাসেকর এই 

আ�মণেক িবে�াহীরা �িতহত করেত পােরনিন। ফেল এই িবে�াহ ব�থ� হেয় যায়। 

 

(৮) ফিরদপুেরর ফরাজী িবে�াহ – (১৮৩৮ – ১৮৪৭ ি��া�) 

      দুদুিমঞার �নতৃে� গেড় ওঠা ফরাজী িবে�ােহর ধম�ীয় ���াপট থাকেলও এই 

িবে�ােহর মূল অিভমুখ িছল নীলকর ও জিমদারেদর িব�ে�। অবণ�নীয় �শাষণ ও চরম 

িনয�াতেনর �িতবােদ খাজনা ব� করার িস�া� �নওয়া হেল সরকারী িনেদ�েশ এই 

আে�ালনেক �িতহত করার জন� �সন�দলেক িনযু� করা হয়। �ায় দশবছর ধের এই লড়াই 

চলেত থােক। �শষপয�� এই িবে�াহিটও ব�থ� হেয় যায়। যিদও িহ�ু – কৃষকেদর অংশ�হণ , 

�াধীন সরকার �াপেনর আকা�ায় ‘�সন�বািহনী’ ও ‘িবচারালয়’ �াপন এবং িব�ীণ� অ�েলর 
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জনসাধারেণর কাছ �থেক কর আদায় করার স�মতার মধ� িদেয় �াধীনতা সং�ােমর পূব� 

ঐিতহ�ই �কািশত হেয়িছল।   

 

(৯) সাঁওতাল িবে�াহ – (১৮৫৫ – ১৮৫৭ ি��া�) 

     সাম�তাি�ক শাসন ও �শাষণ ব�ব�ার িব�ে� সাঁওতালেদর �য িবে�াহ তা ভারতবেষ�র 

�াধীনতা সং�ােমর ইিতহােসরই একিট �াথিমক �প। �াধীন সাঁওতাল রােজ�র আকা�া, 

�বেদিশক শ�র পরাজয় ও মহাজনী ব�ব�ার সব��াসী �শাষেণর হাত �থেক মুি�র �েচ�া 

এই িবে�াহেক িবেশষ তাৎপয�মি�ত কের �তােল। �ধুমা� সাঁওতাল জনজািতর মেধ� 

সীমািয়ত না �থেক বীরভূম, মুিশ�দাবাদ, িবহােরর ভাগলপুর ও �ছাটনাগপুর অ�েলর দির� 

িন�বেগ�র িহ�ুেদর মেধ� এই িবে�ােহর আ�ন ছিড়েয় পেড়িছল। এই সাঁওতাল িবে�ােহর মূল 

�নতৃে�র জায়গায় িছেলন িসদু, কানু, চাঁদ ও �ভরব। �ধুমা� তীরধনুক ও কুঠােরর উপর 

ভরসা কের ইংেরজ ও জিমদার বািহনীর িব�ে� তােদর তী� লড়াই মূলত িবহােরর িকছু 

অংেশ এবং বীরভূম, বাঁকুড়া, মুিশ�দাবাদ �জলার অেনকাংেশ ইংেরজ শাসনেক �� কের �দয়।  

    একবছেরর �বিশ সময় ধের চলা এই িবে�াহ ইংেরজ দমননীিতর সামেন পরা� হেলও 

জিমদারে�িণ, মহাজনেগা�ী এবং ইংেরজ সরকারেক িবে�াহী সাঁওতােলরা �য অসম সাহেসর 

পিরচয় �দিখেয়িছল তা অসাধারণ। পরবত�ীকােলর ১৮৫৭ ি��াে�র মহািবে�ােহর অি��ুিল� 

এই িবে�ােহর অ�রােলই িছল। যা পরবত�ীকােল তী� আকার ধারণ কের।  

 

(১০) মহািবে�াহ – (১৮৫৭ ি��া�)  

      ইংেরজ শাসন ও �শাষেণর িব�ে� সম� উ�র ভারতব�াপী �য িবে�ােহর আ�ন ছিড়েয় 

পেড়িছল তার পুেরাভােগ ভারতীয়  িসপাহীরা থাকেলও এিট �ধুমা� িসপাহীেদর িবে�াহ িছল 

না। জিমদার, কৃষক, �িমক এমনিক রাজ� �থেক িবচু�ত রাজারাও এই িবে�ােহ অংশ�হণ 

কেরিছেলন। মহািবে�ােহ অংশ�হণকারী িসপাহীরা মূলত িছেলন কৃষকেগা�ীর অ�গ�ত। 
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ইংেরজ সরকার �িতি�ত ভূিম ব�ব�ার িব�ে� কৃষকেদর এই লড়াইেয়র সে� যু� হেয়িছল 

জিমদারেগা�ী যােদর ইংেরজ সরকার উে�দ কের তােদর জিমর উপর অিধকার �াপন 

কেরিছল। �াভািবকভােবই ইংেরজ শাসেনর সামি�ক উে�দ এবং ভারতীয়েদর �ারা 

শাসনতাি�ক �মতা �িতি�ত করার লে��ই এই িবে�াহ উ�র ও মধ�ভারেত দাবানেলর 

মেতা ছিড়েয় পেড়িছল। এই িবে�াহ দীঘ��ায়ী হয়িন। মহািবে�ােহর �াথিমক সাফেল�র পেরই 

এই িবে�াহ ব�থ�তার স�ুখীন হয়। �কৃতপে� িব�বেক সাফল�মি�ত করার জন� �েয়াজন 

সুসংগিঠত �নতৃ�, শৃ�লাব� রাজৈনিতক �চতনা এবং কাি�ত ল��েক পূণ� করার জন� 

দূরদৃি� স�� ভিবষ�ত পিরক�না। সুসংগিঠত ইংেরজ �শাষেণর িব�ে� �িতেরােধর জন� 

�ধু লড়াই করার মানিসকতাই একমা� অবল�ন হেত পাের না। সুপিরকি�ত ধারণার অভাব 

এবং িবে�াহীেদর মেধ� িবিবধ স�দােয়র অব�ান তােদর িবিবধ �াথ� এই িবে�াহেক তার 

কাি�ত লে�� �প�ছেত �দয়িন। 

 

     অপরপে� ইংেরজ সরকােরর পিরকি�ত কম�সূচী, অে�র ব�বহার এই িবে�াহেক 

দমন করেত সহায়তা কেরিছল। তবুও বলা যায় সম� ভারতবষ�ব�াপী না হেলও এই িবে�াহ 

ভারতবষ�েক ইংেরজ শাসেনর হাত �থেক মু� কের �াধীনতা লােভর পেথ এিগেয় িনেয় 

যাওয়ার লে�� একিট অন�তম উে�খেযাগ� িবে�াহ যা পরবত�ীকােলর �াধীনতার যুে� 

ভারতবষ�েক ব� উপলি� দান কেরিছল।  

 

(১১) নীল – িবে�াহ – (১৮৫৯ – ৬১ ি��া�) 

       নীলকর সােহবেদর দীঘ�কালব�াপী �শাষণ ও অত�াচােরর িব�ে� বাংলােদেশর 

কৃষকেদর দীঘ�কােলর সি�ত ��াভ নীলিবে�ােহর আকাের ১৮৫৯ ি��াে� বিষ�ত হয়। 

‘সাঁওতাল িবে�াহ’ (১৮৫৫- ৫৬ ি��া�) ও ‘মহািবে�াহ’ (১৮৫৭ ি��া�) সংঘিটত হওয়ার 

পর নীল িবে�াহ ইংেরজ সরকােরর িভি�েক �বলভােব আঘাত কেরিছল।  
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      ‘নীল িবে�াহ ভারেতর ইিতহােসর অন�তম সফল গণ – িবে�াহ। ব�েদেশর সকল 

কৃষক–িবে�ােহর মেধ� নীল–িবে�াহ সামািজক ��ে�, ব�াপকতায়, সংগঠেন, দৃঢ়তায় ও 

পিরণিতেত সব�ে��।’৬  বাংলােদেশর কৃষক িবে�ােহর পূব�বত�ী ঐিতহ� অথ�াৎ সাঁওতাল িবে�াহ 

(১৮৫৫–৫৭ ি��া�), ওয়াহাবী িবে�াহ (১৮৩১ ি��া�)–এর গণসং�ােমর ধারাবািহক 

ইিতহাসেকই আমরা পুনরায় �িতি�ত হেত �দিখ নীল িবে�ােহর মধ� িদেয়। সাম�তাি�ক 

�শাষণ ও ঔপিনেবিশক শাসেনর িব�ে� বাংলার কৃষকেদর এই নীল িবে�াহ �কৃতপে� 

ভারতবেষ�র �াধীনতা সং�ােমর একিট পয�ায়। 

 

(১২) সু�রবন – অ�েলর িবে�াহ – (১৮৬১ ি��া�) 

         জিমর অিধকােরর লড়াই �িতিট কৃষক িবে�ােহর �াথিমক শত� এিট অন�ীকায�। 

সু�রবন অ�েলর িবে�াহও এর ব�িত�ম নয়। িমেসস মেরল নামক জৈনক ইংেরজ মিহলা 

১৮৪৯ ি��াে� সু�রবন অ�েলর িব�ীণ� জিমর ইজারা �হণ কেরন। তারঁ ম�ােনজার �ডিনস 

�হিল িছেলন অত�� অত�াচারী। িতিন কৃষকেদর নানাভােব িনয�াতন করেতন। �াভািবকভােবই 

তাঁর িব�ে� ��াভ পু�ীভূত হেত �� কের। বা�ইখািল �ােমর কৃষক সমােজর �মাড়ল 

রিহমউ�ার �নতৃে� এই অ�েলর কৃষক সংঘব� হয়। �ডিনস �হিল ও তাঁর লািঠয়ালেদর 

সে� রিহমউ�ার �নতৃে� �ােমর কৃষেকরা এক চরম সংঘেষ� অবতীণ� হন। �শষপয�� 

রিহমউ�া সংঘেষ� িনহত হন। �কৃতপে� এই লড়াই িছল বাংলােদেশ ধারাবািহকভােব 

সংঘিটত কৃষক িবে�ােহর ঐিতেহ� আেরা একিট সংেযাজন। কৃষক সমােজর মুি�র ল�� 

অধরা �থেক �গেলও বাংলার কৃষক অত�াচােরর িব�ে� আেরা একবার ঐক�ব� হওয়ার শি� 

অজ�ন কেরিছল। যা বাংলার কৃষক সং�ােমর ইিতহােস মুি�র আকা�ােকই পুন��ীিবত 

কেরিছল। 
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(১৩) স�ীেপর চতুথ� িবে�াহ – (১৮৭০ ি��া�) 

        অসহেযাগ কম�সূচীর মধ� িদেয় িবনা র�পােত স�ীেপর চতুথ� িবে�াহ স�� 

হেয়িছল। চাঁদ িমঞার �নতৃে� স�ীেপর �ায় সম� কৃষক িহ�ু – মুসলমান িনিব�েশেষ 

জিমদার এিচলা �কাজ�ন ও তার কম�চারীর িব�ে� অসহেযািগতা করেত �� কের। 

কৃষকেদর এই ঐক�ব� শি�র সামেন জিমদার ও তার কম�চারীরা �কােনা িব�� ব�ব�া �হণ 

করেত পােরনিন। �শষপয�� জিমদারেক িবনা খাজনা আদােয়ই স�ীেপর জিমদারী ত�াগ কের 

চেল �যেত হয়। �শষপয�� রে�র িবিনময় ছাড়াই এই িবে�াহিট সফল হয়।   

 

(১৪) িসরাজগ� – িবে�াহ (১৮৭২ – ৭৩ ি��া�) 

      িসরাজগ� িবে�ােহর িপছেনও কায�করী িছল জিমদারী �শাষণ ও উৎপীড়েনর পিরিচত 

ছিব। িক� এই িবে�ােহর ��� অন��। “ িসরাজগ� িবে�াহ �কবল জিমদারেগা�ীর কৃষক 

�শাষেণর চ�া� ব�থ� কিরয়াই �া� হয় নাই; ইহা কৃিষভূিমর দখল হইেত �জা উে�েদর 

িনর�ুশ অিধকার দানকারী িবিভ� আইন রদ কিরয়া ‘১৮৮৫ �ী�াে�র ব�ীয় �জা�� – 

আইন’ িবিধব� কিরেত ইংেরজ শাসকগণেক বাধ� কিরয়ািছল।”৭ 

 

     জিমর উপর কৃষেকর অিধকার ভারতবেষ� �াচীনকাল �থেকই �ীকৃত িছল। ইংেরজ 

শাসন �িত�ার পর িচর�ায়ী বে�াব�, পাঁচশালা, দশশালা বে�াবে�র মধ� িদেয় �সই 

অিধকার অ�িহ�ত হেত �� কের। িসরাজগ� িবে�ােহর �নতা ইশান চ� রােয়র �নতৃে� 

িসরাজগ� মহকুমার সম� কৃষক ঐক�ব� হেয় জিমদারে�িণর সম� অন�ােয়র িব�ে� 

�সা�ার হেয় উেঠিছল এবং জিমদারী �থার উে�েদর দািব জািনেয়িছল। এছাড়া 

“িসরাজগে�র এই সং�ােমর ��ে�ই কৃষকগণ সব��থম কৃষক ঐক�েক কৃষক–সিমিতর মেধ� 

(League) �পািয়ত কিরয়ািছল। ইহা �যন পরবত�ীকােলর ‘িনিখল ভারত কৃষক – সভারই’ 

অ�দূত ��প।”
৮
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      তাই বলা যায় বাংলােদেশর কৃষক সং�ােমর ইিতহােস এই িবে�াহ এক অেথ� অত�� 

তাৎপয�পূণ�  এবং ঐিতহািসক।  

 

(১৫)  যেশাহেরর নীল – িবে�াহ – (১৮৮৯ ি��া�) 

        ১৮৬০–৬১ ি��াে� নীলিবে�ােহর পর বাংলােদেশ নীলকর সােহবেদর অত�াচার ও 

উৎপীড়ন এক অেথ� এেকবােরই ি�িমত হেয় িগেয়িছল। িক� সমেয়র সে� সে� নীলকর 

সােহবরা পূব�তন �ৃিত �থেক িব�ৃত হেয় পুনরায় কৃষকেদর উপর অত�াচার করেত �� 

কের। এরই �িতবােদ যেশাহর �জলার িবজিলয়া কুিঠর অধীন� আটচি�শিট �ােমর কৃষেকরা 

সংঘব� হেয় ইংেরজ নীলকর সােহবেদর িব�ে� িবে�াহ �ঘাষণা কের। 

 

       কৃি�ম উপােয় নীল উৎপাদন হেত �� করেল নীলকর সােহবরা �বােঝন চােষর 

মাধ�েম �বিশ মুনাফা করা স�ব হেব না। ফেল নীেলর ব�বসা ধীের ধীের ব� হেয় �গল।   

সাম�তাি�ক �শাষণ ব�ব�ার িনম�মতা ভারতীয় কৃষকেক �য চরম দুিব�ষহ অব�ার 

মেধ� থাকেত বাধ� কেরিছল �সখান �থেক মুি�র আকা�াই বাের বােরই ভারতীয় কৃষকেক 

সং�ােম অবতীণ� কেরেছ। অ�াদশ শতা�ী �থেকই ভারতীয় কৃষক িবে�ােহ সািমল হেয়েছ। 

এই িবে�াহেক গণতাি�ক সং�াম�েপও িচি�ত করা �যেত পাের। ‘কৃষেকর এই সা�াজ�বাদ– 

সাম�ত� িবেরাধী সং�াম �ত��ভােব �কবল কৃষক জনসাধারেণর মুি�র জন� পিরচািলত 

হইেলও ইহা িছল সম� �দেশর �াধীনতা ও মুি�র সং�াম।’
৯
                

                                                                                                                             

িচর�ায়ী বে�াবে�র (১৭৯৩ ি��া�) পিরে�ি�েত অ�াদশ ও ঊনিবংশ শতা�ীর 

কৃষক আে�ালেনর মূল অিভমুখ পিরবিত�ত হেত �� কের। কারণ �কা�ানী তার িনজ �াথ� 

পূরেণর জন� �য �কান �কাের কৃষকেদর অিধকারেক �িতহত কের। �াভািবকভােবই মুঘল 

যুেগর �চিলত অথ�ৈনিতক স�ক��িল আহত হয়। দির� �জােদর �জা��  সং�া� �কােনা 
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অিধকার সুিনি�ত িছল না। রাজে�র হার এবং তা আদায় করার �ি�য়া এতই সুকেঠার হয় 

�য �দেশর িবিবধ অংেশ িবিভ� ��িণর কৃষেকরা সং�ােম অবতীণ� হন। এই সমেয়র কৃষক 

িবে�ােহর মূল �বিশ���িলর উপর যিদ আেলাকপাত করা যায় তাহেল যা �� হেয় ওেঠ তা 

হল কৃষেকরা মুঘল যুেগ �য অিধকার�িল �ভাগ করত তা পুন��ােরর জন� সেচ� হত। 

িবে�ােহর �নতৃে� থাকেতন অস�� �ানীয় শাসেকরা, মুঘল আিধকািরেকরা বা জিমহারা 

জিমদাররা। এছাড়া এই সমেয়র কৃষক আে�ালেনর সে� ধেম�র একিট ���পূণ� ভূিমকা 

িছল। ধম� একিট সংেযাগকারী অনুঘটক িহসােব কৃষকেদর �িতবােদর ভাবাদশ� গেড় িদত। 

ময়মনিসংেহর পাগলপ�ী িবে�াহ (১৮২৫ -২৭ ি��া�), বাংলােদেশ িততুমীেরর �নতৃে� গেড় 

ওঠা ওয়াহাবী িবে�াহ (১৮৩১ ি��া�) িকংবা ফিরদপুেরর দুদু িমঞার ফরাজী িবে�ােহ 

(১৮৩৮ – ৪৭ ি��া�) ধেম�র একিট িবেশষ ভূিমকা থাকেলও িবিভ� ��ে� অত�াচারী 

জিমদার, নীলকর সােহব এবং ঔপিনেবিশক সরকােরর িব�ে� �িতবাদ ও এই সম� কৃষক 

িবে�ােহর মূল কারণ �েপ ল�� করা যায়। ঔপিনেবিশক শাসন ব�ব�ায় কৃষেকর সামািজক 

ময�াদার ��িট অত�� আঘাত�া� হয়। কৃষকেদর �জা�ে�র অিধকার এেকবােরই রি�ত 

হত না। রাজে�র উ�চাপ �শষপয�� কৃষকেক জিম �থেক উৎখাত কের িদত। এই �ত 

পিরবত�নশীল অথ�ৈনিতক স�েক�র ফেল কৃষকেদর �াসা�াদেন হাত পেড়। ফেল কৃষেকরা 

িবে�াহী হয় এবং অত�াচােরর মূল রাজৈনিতক উৎস�িলর িব�ে� সেচতনভােব �িতবাদী 

হেয় ওেঠ।  

 

অ�াদশ শতা�ীর �শষভাগ �থেক �� কের �ায় সম� ঊনিবংশ শতা�ী জুেড় �য 

কৃষক িবে�াহ�িল ধারাবািহকভােব সংঘিটত হেয় চেলিছল তারই ফল�িতেত �শষপয�� 

১৮৮৫ ি��াে� ‘ব�ীয় �জা�� আইন’ পাশ করেত ইংেরজ সরকার বাধ� হন। এই আইেনর 

মাধ�েম রায়তেদর জিমর উপর দখিল �� �দওয়ার ব�ব�া হল। এই আইেন বলা হেয়িছল 

অ�ত বােরা বছর ধের �কানও জিম দখল কের থাকেল দখলদার �জা ি�িতবান রায়েতর 
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ময�াদা ও �সই সূে� আেরা িকছু অিধকার পােব। তেব খুব সামান� সংখ�ক রায়তই এই সুেযাগ 

�পল। কারণ আইেন ��তার অভাব িছল। তবুও পূব� ও উ�র বাংলার িবরাট অংেশর 

কৃষকেদর অেনেকই এই দখিল �� লাভ কেরিছল। িবংশ শতেকর �সটলেম� িরেপাট� 

অনুযায়ী িদনাজপুর, মালদা, ব�ড়া, রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনিসংহ, ঢাকা ও ি�পুরায় 

৭০% - এর �বিশ জিম িছল, সিত� কেরই জিম উৎপাদেনর সে� যু� ও করদাতা কৃষকেদর 

দখেল। অন�িদেক পি�ম ও মধ�বে�র ছিবটা িক� অন�রকম িছল। যারা �কৃত উৎপাদক 

তারা �তমন দখিল �� পায়িন। বাঁকুড়া ও বধ�মােন �তা ৪৫% - এরও কম জিম িছল করদাতা 

ও দখিল �ে�র অিধকারী কৃষকেদর হােত। দুই বাংলার এই কৃিষ সমাজ কাঠােমার পাথ�ক� 

অেনকটাই �াকৃিতক হেলও বাংলার িবংশ শতা�ীর কৃষক আে�ালেনর ��ে� এই পাথ�ক�িট 

িবেশষ ���পূণ� ভূিমকা �রেখেছ। কারণ কৃষকেদর দািরে��র সে� আে�ালন করার �মতা 

সমানুপািতক নয়। �কৃতপে� সমাজ িব�ানীরা কৃষক সং�ােমর ��ে� অেপ�াকৃত ��ল 

কৃষকেদর ���পূণ� ভূিমকা ল�� কেরেছন। কারণ দািরে�� স�ূণ� বশীভূত মানুষ িঠক 

সং�ামী ভূিমকা পালন করেত পােরনা।     

    

  িবংশ শতা�ীর কৃষক আে�ালন�িলেক যিদ িনিবড়ভােব অনুশীলন করা যায় তাহেল 

�দখা যােব �স�িল ব�লাংেশই পূব�বত�ী ধারার �ত�ূত� কৃষক আে�ালন �থেক �বিরেয় এেস 

সংগিঠত রাজনীিতর আ�েয় সংঘিটত হেয়িছল। �ধানত ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর ছ�ছায়ায় 

এই পয�ােয়র কৃষক আে�ালন�িল আ��কাশ কেরিছল। ঊনিবংশ শতা�ীর এেকবাের 

�শেষর িদেক ‘১৮৮৫ সােলর ব�ীয় �জা�� আইেনর ফেলই �হাক িকংবা ভারেত ইংরাজ 

শাসেনর শ� ঘাঁিট�েপই �হাক বাঙলায় ১৯২৯-৩০ সােলর অথ�ৈনিতক মহাম�ার পূেব� বড় 

ধরেণর আর �কােনা কৃষক আে�ালন বা িবে�াহ আ��কাশ কেরিন।’
১০
 ভারতীয় জাতীয় 

কংে�েসর আিবভ�ােবর ফেল একধরেণর সংগিঠত রাজনীিতর উপি�িত িবংশ শতা�ীর �থম 

িতন দশেকর কৃষক অসে�ােষর ��ে� ���পূণ� ভূিমকা পালন কেরিছল। দৃ�া���প বলা 
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যায় ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর �নতৃে� গেড় ওঠা ব�ভ�িবেরাধী �েদশী আে�ালন (১৯০৫ 

ি��া�), অিহংস অসহেযাগ আে�ালন (১৯২১–২২ ি��া�) এবং আইন অমান� আে�ালেন 

(১৯৩০-৩৪ ি��া�) কৃষকরা সি�য়ভােব অংশ�হণ কেরিছল। যিদও আইন অমান� 

আে�ালেনর �শেষর পয�ােয় ধনী কৃষক ও �জাতদারেদর িব�ে� �ছাট কৃষক ও বগ�াদারেদর 

আে�ালেনর ফেল ধনী কৃষকরা কংে�সেক ত�াগ কের সরকাির সাহায� �হণ কের 

ভাগচাষীেদর দমন করেত থােক আর দির� কৃষক ও ভাগচাষীরা �মশ কংে�সী রাজনীিত 

ত�াগ কের কিমউিন�েদর �িত আনুগত� �পাষণ কের।  

 

১৯২৯-৩০ ি��াে�র অথ�ৈনিতক ম�া ভারতীয় অথ�নীিতর পিরে�ি�েত একিট চরম 

অব�ার সূচনা কের। িশ� অথ�াৎ কলকারখানার উপর এই মহাম�ার �ত�� �ভাব কম�চু�ত 

কের ল� ল� �িমক ��িণেক। কম�হীন �িমক স�দায় এর ফেল কৃষেকর কাজ �হণ 

কের। ফলত সীিমত জিমর উপর চাপ বৃি� পায়। ‘িবংশ শতা�ীর �� �থেক ১৯২০–র দশক 

পয�� কৃিষজীবী মানুেষর বৃি�র হার িছল ৪০ শতাংশ। সামি�ক িহসােব ২.৬০ �কািট �ায় ৪ 

�কািটেত উেঠিছল এই সংখ�া। আর একিট পিরসংখ�ােন �দখা যায় , �ছাটখােটা কৃষক – 

মািলক ও বগ�াদারেদর সি�িলত সংখ�া ১৯২১ সােল ৯৩ লে�র কাছাকািছ, ১৯৩১ সােল 

�াস�া� হেয় এই সংখ�া এেস দাঁিড়েয়িছল ৬১ লে�।  আর ১৯২১ সােল ভূিমহীন 

�খতমজুরেদর সংখ�া িছল ১৮ লে�র কাছাকািছ, ১৯৩১ সােল এেদর সংখ�া বৃি� �পেয় 

হেয়িছল ২৭.৫ ল�।’
১১
 এছাড়া মহাম�ার সময় ফসল এবং পণ�সাম�ীর দাম অত�� কেম 

যায়। যার �ত�� �ভাব পেড় কৃষকেদর �য় �মতার উপর। বগ�াদারেদর এই �ত সংখ�া 

বৃি� তােদর জীবন যাপেনর মােনর উপর তী� �িতি�য়া সৃি� কের। তােদর আ�ময�াদা ও 

জীবন যাপেনর নূ�নতম �েয়াজন সাধনও তখন অত�� য�ণাদায়ক হেয় উেঠিছল। আইেনর 

ধারায় তােদর মািলকানার �� �দওয়া হেলও বা�েব এক িবরাট সংখ�ক �কৃত চাষী তার 

�কােনা সুফল পানিন। রায়তেদর এই �মবধ�মান দুরব�া �য অসে�াষেক পু�ীভূত করেত 
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�� করল তাঁেক �শিমত করার �মতা কংে�সী রাজনীিতর না থাকায় িবক� একিট 

আে�ালেনর ��� �তির হল।  

 

কংে�সী রাজনীিতর সীমাব�তা কৃষক আে�ালেনর পিরে�ি�েত �য সংগিঠত 

রাজনীিতর ���েক সব�ািধক তাৎপয�পূণ� কের �তােল �সিট হল বামপ�ী রাজনীিত। ১৯২৫ 

ি��াে� ব�ড়ায় িনিখল ব�ীয় �জা সে�লেনর �থম অিধেবশন �থেকই কৃষক আে�ালেনর 

সে� সাম�বাদী ভাবনা িমেশ �গল। ১৯২৬ ি��াে� কৃ�নগেরর ি�তীয় অিধেবশেন �তির হল 

‘ব�ীয় কৃষক �িমক দল’। ‘ব�ীয় িবধান পিরষেদ �জা�� আইেনর সংেশাধন স�ে� �য 

আেলাচনা হবার কথা িছল �স িবষেয় রায়ত বা �জােদর মতামত �কাশ করাই িছল এই 

সে�লেনর ি�তীয় অিধেবশেনর একিট �ধান উে�শ�।’
১২
 এছাড়া এই সে�লেন কৃষকেদর 

পৃথকভােব কৃষক সিমিত গঠেনর কথাও বলা হেয়িছল। ১৯২৮ ি��াে�র িডেস�র মােস 

কলকাতার অ�ালবাট� হেল ‘িনিখল ভারত �িমক ও কৃষক’ দেলর �থম অিধেবশন অনুি�ত 

হয়। পরবত�ীকােল ‘ব�ীয় কৃষক ও �িমক দল’ তার কাি�ত ভূিমকা পালেন অসমথ� হয়। 

ফেল কৃষেকর অিধকার লি�ত হয়। �াভািবকভােবই বামপ�ী �নতৃ� িবক�পেথর স�ান  

�� কেরন। ১৯৩৬ ি��াে�র এি�ল মােস কংে�েসর লে�ৗ অিধেবশেন সব�ভারতীয় িকষান 

সভার সূ�পাত ঘেট। এই সভার �থম সভাপিত িনব�ািচত হন সহজান� সর�তী। এই িকষান 

সভা আগ� মােস কৃষকেদর দািবেক �ক� কের একিট ই�াহার �কাশ কেরন। এই 

ই�াহােরর মূল দািব�িল িছল জিমদাির উে�দ, কৃিষজাত আেয়র উপর �মবধ�মানহাের 

আয়কর বসােনা, সম� কৃষকেদর ভূিম�� �দান এবং ঋণ ও সুেদর হার কমােনা। এই 

দািব�িলর �পে� কংে�েসর �সাসািল� অংেশর (িস.এস.িপ) অিতসি�য়তা দি�ণপ�ী 

কংে�সীরা পছ� কেরনিন। তবুও ১৯৩৬ ি��াে� িডেস�র মােসর কংে�েসর �ফজপুর 

অিধেবশেন �শষপয�� কংে�স কৃিষসং�া� কম�সূচী �হণ কের। এই সময় বাংলােদেশও নতুন 

কের ‘ব�ীয় �ােদিশক কৃষক সভা’ গেড় ওেঠ। বাঁকুড়ার পা�সায়ের ১৯৩৭ ি��াে�র ২৭-২৮ 
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�শ মাচ� এই সংগঠেনর �থম সে�লন অনুি�ত হয়। “এর সভাপিতম�লীেত িছেলন মুজজফর 

আহেমদ, ভূেপ�নাথ দ�, সাংবািদক সেত��নাথ মজুমদার �মুখ এবং সাধারণ স�াদক হন 

বি�ম মুখািজ�। বাংলায় কিমউিন�রাই িছেলন �থমাবিধ ‘ব�ীয় �ােদিশক কৃষক সভা’ – র 

�ধান চািলকা শি�। �স�ত িনিখল ভারত এবং ব�ীয় �ােদিশক কৃষক সভা সহ অন�ান� 

সকল �েদেশর কৃষক সভারই �ঘািষত িনষান ি�র হেয়িছল কাে� ও হাতুির িচি�ত লাল 

পতাকা।”
১৩ 

 

১৯৩৭ ি��াে�র িনব�াচনেক সামেন �রেখ কংে�েসর পে� �ােদিশক কৃষক 

সভা�িলর মতামতেক উেপ�া করা স�ব হয়িন। ফেল বামপ�ীেদর চােপ �কােনা �কােনা 

�েদেশ জিমদারী উে�দেক কংে�স তােদর িনব�াচনী ই�াহােরর অ�ভু�� করেত রািজ হয়। 

একধরেণর িনব�াচনী সমেঝাতা করা হয়। �শষপয�� ১৯৩৭ ি��াে� কৃষক স�দায়, �িমক 

��িণ, দিলতেদর িকছু অংেশর �ভাট িনেয় কংে�স িনব�াচেন জয়ী হয়। কৃষকরা তােদর 

অব�ানগত পিরবত�েনর জন� অেনক িকছু আকা�া কেরিছেলন যিদও অিচেরই কংে�স �সই 

�ত�াশা পূরেণ ব�থ� হল। �াভািবকভােবই ব�ীয় �ােদিশক কৃষক সভার উপর কিমউিন�েদর 

আিধপত� বজায় িছল। এইসময় বাংলােদেশ কেয়কিট কৃষক আে�ালনও কৃষক সভার �নতৃে� 

সংগিঠত করা হয়। ‘এই পয�ােয় ময়মনিসংহ �জলায় �থম বড় আে�ালন হয় সুসং ও �সরপুর 

পরগণার আিদবাসী অ�েল টংক, নানকার ও ভাওয়ালী �থার িব�ে�।’১৪ নানকার আে�ালন 

একধরেণর �বগার খাটােনার �থা। �িতবছর বা �িতমােস রায়ত বা �জােক জিমর �ভাগ 

দখেলর জন� জিমদােরর বািড়েত িনিদ�� কেয়কিট িদন কািয়ক �ম িদেত বাধ� করা হত। এিট 

একধরেণর �ীতদাস �থা িছল। ‘টংক �থায় জিমেত ফসল না হেলও কৃষকরা টাকা িদেয় 

জিমদােরর খাজনা িমিটেয় িদেত বাধ� থাকেতা।’
১৫  

ভাওয়ালী �থা এই ধরেণরই কৃষক ��িণর 

�িত অবমাননাকর �থা যা মূলত �চিলত িছল রাজবংশী ও হাজং জািতর মানুষেদর মেধ�।  
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এই সমেয়র আর একিট ���পূণ� কৃষক আে�ালন হল উ�রবে�র ‘হাটেতালা 

আে�ালন’। হােটর মািলক �যেহতু �জাতদার �সেহতু হােটর িব�য়কারী �েত�ক �জােকই 

জিমদারেক �তালা িদেত বাধ� করা হত। এর িব�ে� কৃষকরা সংগিঠত হয় এবং কৃষকসভার 

�নতৃে� �ঘাষণা করা হয় ‘বােজ �তালা ব� কর’। �শষপয�� িমিটং ,িমিছল ও হরতােলর মধ� 

িদেয় এই আে�ালনেক কায�করী কের �তালার জন� �চ�া করা হয়। হােটর মািলক িবেরািধতা 

করেল িবক� �কােনা হাট বসােনা হয়। জলপাই�িড়, িদনাজপুর, রংপুর সব��ই এই আে�ালন 

ছিড়েয় পেড়িছল। �শষপয�� এই আে�ালেন কৃষকরা জয়ী হয়। জিমদােরর �তালা িনিদ�� করা 

হয় এবং �য �কােনা অসংগত চািহদার িব�ে� �িতেরাধ গেড় ওেঠ। 

 

এছাড়াও কৃষক সভার �নতৃে� বধ�মান ও চি�শ পরগণায় কৃষক �ােথ� দুিট 

আে�ালনেক সংগিঠত করা হয়। �সচ ব�ব�ােক উ�ত করার জন� খাল বা ক�ানাল �কেট 

দােমাদর নেদর জলেক িনেয় আসার ব�ব�া করা হয় ১৯৩৪ ি��াে�। এই জল ব�বহার 

করেত কৃষকেদর সােড় পাঁচ টাকা কের কর িদেত হেব বেল সরকারী িনেদ�িশকা জাির হয়। 

“১৯৩৭ এর ��বুয়ািরেত বধ�মােনর বংশেগাপাল টাউনহল ময়দােন কৃষকসভার �নতৃে� 

‘ক�ানাল কর �িতকার সিমিত’–র সে�লন হয়। এেত আে�ালন চািলেয় যাবার িস�া� হয়। 

অবেশেষ সরকার কৃষকেদর দািব �মেন কর ২ টাকা ৯ আনায় নািমেয় আনেত বাধ� হয়। 

�দড় টাকা না হেলও সরকােরর এই িপছু হটা স�ব� কৃষক আে�ালেনরই জয়।”
১৬ 

 

চি�শ পরগণার হােড়ায়া থানা এলাকার ইংেরজ জিমদার (লটদার) �কা�ানী�িলর 

�ারা জিম �থেক উে�দ হওয়া কৃষকরা কৃষক সভার �নতৃে� সংগিঠত হেয় আে�ালন কের 

অেনেক কারা�� হন। �শষপয�� ১৯৩৮ ি��াে� ভূিম রাজ� ম�ীর কােছ �ডপুেটশন 

�দওয়ার ফেল এই �িতেরােধর িকছু সাফল� পাওয়া যায়। 
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১৯৩৯ ি��াে�র শরৎকােল কৃষকসভার �নতৃে� আেরা একিট আে�ালেনর সূ�পাত 

হয়। �সিট হল ‘আিধয়ার আে�ালন’। িদনাজপুর এবং জলপাই�িড়েত এই আে�ালনিট 

ছিড়েয় পেড়। এই আে�ালেন বগ�াদারেদর মূল দািব িছল িনেজেদর খামাের ধান �তালার এবং 

জিমদাররা ধান চােষর জন� �য ঋণ িদেতন তার সুেদর হার কমােনা। কৃষকসভার 

���ােসবকেদর উপি�িতেত বগ�াদাররা ধান �কেট িনেজেদর খামাের জমা করত। এই 

আে�ালেনর সবেথেক ল��ণীয় িবষয় হল রাজবংশী ও মুসলমান কৃষকেদর অংশ�হণ। 

মুসলমান কৃষকেদর সংঘব� কেরিছেলন িদনাজপুর �জলার হািজ দােনশ। িযিন আিলগড় 

িব�িবদ�ালেয়র �াতক এবং �পশায় উিকল িছেলন আর কিলকাতা িব�িবদ�ালেয়র �াতক 

সেত�ন রায় িযিন জিমদার পিরবার �থেক এেসিছেলন। রাজবংশী ভাষায় ব�ৃতা িদেয় িতিন 

কৃষকেদর সংঘব� করেতন। জলপাই�িড় �জলার �বাদা, পচাগড় এবং �দবীগ� এলাকার 

কৃষকেদর এই ধান স�য় করার িব�ে� �গাখ�া �সন�েদর �ােম পাহারা িদেত পাঠােনা হয় 

এবং কেয়কজন �নতা সহ �ায় দুেশা কৃষকেক ব�ী করা হয়। জলপাই�িড়েত এই িবে�াহেক 

দমন করা হেলও িদনাজপুর �জলার ঠাকুরগাঁও মহকুমােত ব�সংখ�ক বগ�াদার সমেবত হেয় 

িবে�াভ �দশ�ন করেত থােক। যার ফল�িতেত মহকুমা শাসক �ঘাষণা করেত বাধ� হন এই 

িববােদর মীমাংসা করার জন� একিট �বাড� গঠন করা হেব বগ�াদার আর জিমদারেদর সমি�ত 

কের এবং তারাই ভিবষ�েত ধান �কাথায় সংরি�ত হেব �স িবষেয় িস�া� �হণ করেব। 

আিধয়ার আে�ালেনর মধ� িদেয় আমরা উপলি� কেরিছলাম িকভােব একিট শাি�পূণ� 

আংিশক আে�ালন, আংিশক সাফল� লাভ করেত পাের।  

 

�তভাগা আে�ালেনর পূেব� বাংলােদেশর কৃষকেদর অিধকারেক কাি�ত লে�� �প�েছ 

�দওয়ার জন� কৃষকসভার �নতৃ�েক অ�ীকার করা অস�ব। এই কারেণই বলা যায় িতিরেশর 

দশেকর ি�তীয়াধ� �থেক ‘ব�ীয় �ােদিশক কৃষকসভা’ -র সদস� সংখ�া �মশঃ বৃি� �পেয়েছ।  
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                 ব�ীয় �ােদিশক কৃষক -সভার দশিট সে�লন (১৯৩৭ – ৪৭)        

সে�লন �ান    বছর  �াথিমক সদস� সংখ�া 

১ম  পা�সায়র (বাঁকুড়া)  মাচ�, ১৯৩৭  ১১,০৮০ 

২য়  বড়া (�গলী)   িডেস�র, ১৯৩৮  ৩৫,৫০০  

৩য়            নঘিরয়া (মালদহ)  �ম, ১৯৩৯  ৫০,০০০ 

৪থ�  পাঁিজয়া (যেশাহর)  জুন, ১৯৪০  ৩৫,০০০ 

৫ম  �ডামার (রংপুর)   জুন, ১৯৪২  ৩৫,০০০ 

৬�  নািলতাবািড় (ময়মনিসংহ) �ম,১৯৪৩  ১,২৪,৮৭২ 

৭ম  ফুলবািড় (িদনাজপুর)  ���-মাচ�,১৯৪৪ ১,৭৮,৫০০ 

৮ম  হাটেগািব�পুর (বধ�মান)  মাচ�,১৯৪৫              ২,৫৫,০০০ 

৯ম  �মৗেভাগ (খুলনা)    �ম,১৯৪৬  ২,১৭,৩০৪ 

১০ম  পাঁচখুির (�মিদনীপুর)  ���-মাচ�,১৯৪৭ ২,০৩,৩৮২  

                                 [সূ�: কৃষক সভার ইিতহাস, আবদু�াহ রসুল]
১৭
 

  

তেব একথাও �ীকায� ‘কৃষকসভা ত�গতভােব সম� কৃষকেক ঐক�ব� করেত 

চাইেলও, কায�তঃ বগ�াদার, দির� কৃষক ও ��ত মজুরেদর সংগঠন সব�� বাড়িছল। �য 

আংিশক দাবীর িভি�েত লড়াই�িল হেয়িছল, �সই দাবীসমূেহর ��িণচির�ও সংগঠেনর এই 

গণিভি�র সে� সাম�স�পূণ� িছল। জিমদারী �থা উে�দ কৃষকসভার একিট �মৗিলক দাবী 

হেলও, ঐ দাবীেক �ক� কের রাজ�ব�াপী �কােনা বড় আে�ালন গেড় �তালা স�ব হয়িন।’
১৮
  

�াভািবকভােবই সামি�ক একিট �হণেযাগ� কম�সূচী গঠেনর �েয়াজনীয়তা অনুভূত হয়। এরই 

পিরে�ি�েত কৃষক �াথ� সুিনি�ত করার লে�� ফজলুল হেকর ম�ীসভা ১৯৩৮ ি��াে�র 

নেভ�র মােস স�ার �াি�স �াউেডর সভাপিতে� একিট ভূিম রাজ� কিমশন িনেয়াগ কের। 

কিমশেনর কােছ দািব করা হয় ‘জিমর উপর খাজনা (rent) তুেল িদেয় �গিতশীল কৃিষ কর 



27 

 

বসােত হেব। কর আদায় সিঠক ভােব করার জন� গণতাি�ক প�িতেত িনব�ািচত কৃষক 

কিমিট গড়েত হেব। এই সম� করেত �গেল জিমদারী �থা বািতল করা আবশ�ক। রাে�র 

হােত জিম �গেল জুয়াচুিরর স�াবনা �বিশ, তাই �ত�� চাষীেদর জিম �দওয়া �হাক। িক� 

তােত অেনেকই লাভবান হেবন না, কারণ তােদর বীজ �কনারও পয়সা �নই। সুতরাং �যৗথ 

খামার গেড় �তালাই সমস�া সমাধােনর পথ।’
১৯
 

 

এই সম� দািবর িভি�েত বগ�াদারেদর জন� �তভাগা চালু করার সুপািরশ কের �াউড 

কিমশন। কিমশেনর সুপািরেশ বগ�াদারেদর �জা িহেসেব গণ� করার কথা বলা হয়। এছাড়া 

�জাতদােরর ভাগ অেধ�েকর পিরবেত� এক– তৃতীয়াংেশ কিমেয় আনার সুপািরশ করা হয়। এর 

ফেল বগ�াদােরর ভাগ হেব  দুই–তৃতীয়াংশ। এই �সে� সুপািরেশর ব�ব�িট হল-   

“…বগ�া �থা এই নীিতেক ল�ন কের �য জিম �য চাষ কের তার অিতির� খাজনার হাত 

�থেক িনরাপ�া ও র�ণব�ব�া থাকা দরকার। একথা �কউই অ�ীকার কের না �য ফসেলর 

অেধ�ক অিতির� খাজনা। তদুপির সবেদেশই অিভমতটা এই িদেক �য চােষর এই ব�ব�া 

অথ�ৈনিতক িদক িদেয় লাভজনক নয় এবং �সই �হতু সামি�কভােব সমােজর �াথ�ানুগ নয়। 

উৎপাদেনর �কােনা�প বৃি� হেল তার মূেল�র মা� অেধ�েকর ফায়দাটুকু কৃষক পায়, আর 

�সটা হেলা তার িনেজর �ম বা উেদ�ােগর পুর�ার। ফসল যিদ আংিশকভােব ব�থ� হয়, 

তাহেল �স চােষর খরচও পায় না। 

 “আমােদর সুপািরশ হেলা … �য সব বগ�াদার লাঙল, �গা� – বলদ ও কৃিষ উপকরণ 

�যাগায় তােদর �জা িহেসেব গণ� করা �হাক … আমরা এও সুপািরশ করিছ �য তােদর কােছ 

আইনস�তভােব আদায়েযাগ� ফসেলর ভাগ অেধ�েকর পিরবেত� এক তৃতীয়াংশ করা 

�হাক…।”২০ 

 আর এরপর ব�ীয় �ােদিশক কৃষকসভার যেশার �জলার পাঁিজয়ােত অনুি�ত চতুথ� 

সে�লেন (১৯৪০ ি��া�) �াউড কিমশেনর সুপািরশ অনুযায়ী �তভাগা – র দািব �তালা হয়। 
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যিদও সুপািরশেক কায�করী কের �তালার ��ে� দীঘ� কালে�প করা হয়। �াথিমকভােব 

�তভাগার দািব িনেয় িবিভ� �জলায় �চার চালােনা হেলও �ায় পাঁচ – ছয় বছর পের ১৯৪৬ 

– ৪৭ ি��াে� �তভাগা আে�ালন �� হল।  

 

     �তভাগার দািব �হণ করার পরও তা কায�করী করেত এই দীঘ� কালে�েপর িপছেনও 

িকছু কারণেক িনেদ�শ করা �যেত পাের। মূলত কংে�সী রাজনীিতর সিদ�ার অভাব 

কৃষকসভােক কায�করী ভূিমকা িনেত ব�লাংেশই ব�াহত কেরিছল। ‘একথা বলা ভুল হেব না 

�য, কৃষকসভার �নতৃে�র �চেয় কংে�স ��িণ�ােথ�র িবষয়টা অেনক ভােলা বুঝত। তাই 

জিমদারী �থা িবেরাধী আে�ালনেক সমথ�ন করা, িবেশষত �দেশর �ত��ভােব বৃিটশ 

শাসনাধীন অ�েল, তােদর কাম� িছল না।’
২১
 এর সে� যু� হেয়িছল ি�তীয় িব�যু�কালীন 

জিটলতা। ‘ভারতর�া আইন’ এর সহায়তায় সা�াজ�বাদী শি� সম� গণ আে�ালনেক �ংস 

কের �দওয়ার �চ�া কের। যিদও এই সা�াজ�বাদী শি�র �কুিটেক তু� কের �কােনা �কােনা 

রােজ� কৃষক সং�াম চলেত থােক। িক� বাংলােদেশ কৃষক আে�ালন থমেক যায়। “�সই 

সে� যু� হয় গা�ীর �নতৃ�াধীন ‘একক আইন অমান�’ আে�ালন। এই আে�ালেনর দুিট 

�বিশ�� িছল। একিদেক ভারতীয় ধিনক ��িণ রাজৈনিতক �মতার ভাগ না �পেল ইংেরজেদর 

যু� �য়ােস অসহেযােগর কথা বেলিছল। এই আে�ালন িছল তারই �িতফলন। অন�িদেক 

‘একক আইন অমান�’ করার অথ� দাঁড়াল কংে�েসর �নতৃবগ� ���ার হেয় যাওয়া এবং গণ 

আে�ালন গেড় �তালার দািয়�েক এিড়েয় যাওয়া।”
২২
 

 

 সুনীল �সন এ �সে� ন�াশনাল ��েক উ�ৃত কের বলেত �চেয়েছন – “মহা�া 

গা�ীর উে�শ� িক িছল তা পির�ার নয়। িক� সরকােরর মূল�ায়ন �বাঝা যায় এক �গাপন 

িরেপােট� : ‘আ� ও �ানীয় ফলটা ভােলা িছল, �নেহ� �য ধরেণর কৃষক িবে�াভ জািগেয় 

তুলেত �চ�া কের আসিছেলন এটা তার অবসান ঘিটেয়েছ।’ এটা ঘটনা �য ‘ব�ি�গত’ আইন 
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অমান� আে�ালন আর কৃষক আে�ালন একটা অিভ� সা�াজ�বাদিবেরাধী সং�ােম িমেশ 

একাকার হেয় যায়িন।”
২৩
 

 

 ১৯৪১–৪২ ি��াে� আ�জ�ািতক রাজৈনিতক সংকেটর ফল�িতেত কৃষকসভা একিট 

কিঠন পিরি�িতর সামেন উপি�ত হয়। �সািভেয়ত ইউিনয়ন জাম�ািনর �ারা ১৯৪১ ি��াে� 

আ�া� হেল কৃষকসভা এই যু�েক ফ�াসীিবেরাধী যু� িহেসেব �ীকৃিত �দয়। ফেল কংে�স 

সমাজত�ীেদর সে� একধরেণর মতেভদ �তির হয়। যিদও সাধারণ কৃষকেদর কােছ এই যু� 

িবেশষ �কােনা অথ� বহন কের আেনিন।  

 

 অন�িদেক �ােদিশক ব�ীয় কৃষকসভােক ১৯৪২–৪৩ ি��াে� নানািবধ সংকেটর 

স�ুখীন হেত হয়। এই সময় বাংলােদেশ পরপর �াকৃিতক িবপয�য় ঘটেত থােক। ১৯৪২ 

ি��াে� �মিদনীপুেরর সাইে�ান, ১৯৪৩ ি��াে� ম��র এবং এই একই বছের দােমাদেরর 

বন�া �াভািবকভােবই কৃষক সমােজর উপর সব�ািধক �ভাব �ফেলিছল। িবপয�য়��, 

ম��রি�� কৃষেকর নূ�নতম �াণধারেণর তািগদ এত �বল হেয় উেঠিছল �য সং�ামী �চতনা 

এই চরম িবপেদর মুেখ অেনকটাই দুব�ল হেয় পেড়িছল। ১৯৪৩ ি��াে�র ম��র মানুষেক 

এক ভয়াবহ সংকেটর িদেক �প�েছ িদেয়িছল। লাখ লাখ মানুেষর মৃতু� �িতবােদর পিরবেত� 

আ�সমপ�েণর পেথ িনেয় িগেয়িছল বাংলার মানুষেক। িব�েবর আ�নেক ��িলত করার 

জন� �য মানিসক শি�র �েয়াজন িছল তা ল� ল� মানুেষর মৃতেদেহর �ূেপর আড়ােল চাপা 

পেড় �গল।  

 

 এই সময় বাংলােদেশ কিমউিন�রা জনি�য় হেয় ওেঠন। কারণ বাংলার ভয়াবহ 

দুিভ�ে� কিমউিন�রা অত�� সাফেল�র সে� �ােণর কােজ অংশ�হণ কেরিছল। এর 

পাশাপািশ সরকােরর খাদ�নীিতর সমােলাচনা কের ‘ব�ীয় �ােদিশক কৃষকসভা’ ও ‘মিহলা 
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সিমিত’– র মাধ�েম বাংলা ��িসেডি�র িবিভ� �ােম সাহায� কের এবং উ�র ও মধ� বাংলার 

দির� কৃষক ও ভাগচাষীেদর মেধ� তারা ব�াপক জনি�য়তা লাভ কের। ‘১৯৪৪ সােল 

আে�ালেনর মূল সুর িছল, ফসল বাড়ােত হেব। বাঁধ বাধা, জিমদখল এসেবর মধ� িদেয় 

কৃষকেদর নতুন কের সংগিঠত করা হল। �াম �ের রাজৈনিতক �াস �নওয়া হত। �ায় 

হাজার খােনক সবসমেয়র কম�ী �জলা�িলেত কাজ করেতন।’
২৪ 

  

 

 ১৯৪৫ ি��াে�র যুে� ফ�ািস� শি�র পরাজেয়র পর ভারতবেষ� মুি� সং�ােমর 

�েচ�ার তী�তা ল�� করা যায়। আজাদ িহ� �ফৗজ িদবস, রিসদ আিল িদবস, �নৗ িবে�ােহর 

মধ� িদেয় কংে�স ও িলগ �নতৃে�র সম� বাধােক অিত�ম কের �বা�াইেয়র ল� ল� 

�িমক �য আে�ালেন অংশ�হণ কেরিছেলন তা �কৃতপে� িছল �াধীনতার দািব। �কােনা 

খি�ত �াধীনতা তােদর ল�� িছল না। সা�াজ�বাদী চ�া�েক নস�াৎ করার লে�� তারা 

সং�ামেকই ল�� িহসােব ি�র কেরিছেলন। ভারতবেষ� �ােদিশক আইনসভা�িলর িনব�াচন 

অনুি�ত হয় ১৯৪৬ ি��াে�র মাচ� মােস। বাংলার �ােদিশক আইনসভার িনব�াচেন 

কিমউিন�রা িতনিট আসেন জয়ী হয়। িক� তাৎপয�পূণ�ভােব মুসিলম িলগ পািক�ােনর 

দািবেক মূল দািব িহসােব �হণ কের িনব�াচেন �িত�ি�তা কের এবং �ায় �েত�কিট মুসিলম 

আসেন জয়লাভ কের। �সাহরাবিদ�র �নতৃে� বাংলার মি�সভা গিঠত হয়। িনব�াচেনর 

পরবত�ীকােল মজুির বৃি�র দািবেত �রল ও ডাক িবভােগর কম�ীরা ধম�ঘেটর জন� ��ত হয়। 

এই ধম�ঘট কৃষক ��িণর মেধ�ও িবপুল উ�ীপনার সৃি� কের। এই পিরি�িতেত ১৯৪৬ 

ি��াে� খুলনার �মৗভােগ �ােদিশক কৃষক সে�লেন �তভাগার দািব �তালা হয়। ১৯৪৬ 

সােলর নেভ�র মােস �কন �তভাগা আে�ালন সংঘিটত হল তার িপছেনও িবিভ� যুি�র 

অবতারণা করা হয়। ১৯৪৬ সােলর মধ�ভাগ �থেক ি�বাংকুর রােজ�র আেল�ী ও �শরতালাই 

অ�েল এবং হায়�াবাদ রােজ�র �তেল�ানা অ�েল কৃষক সং�াম �� হয়। এই আে�ালেনর 

�নতৃ� �দন কিমউিন� পািট�র সদস�রা। বাংলার কিমউিন� �নতৃ� এই আে�ালেনর 
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উ�াপেক অ�ীকার করেত পােরনিন। �াভািবকভােবই কৃষেকর অিধকােরর দািবেক �িতি�ত 

করার লে�� ব�ীয় �ােদিশক কৃষক সভা ১৯৪৬ সােলর ২৯ �শ �সে��র �তভাগা আে�ালন 

�� করার কথা �ঘাষণা কের। এই সময়টােক �বেছ �নওয়ার জন� িবিভ� মত �চিলত 

আেছ। ১৯৪৬ সােলর ১৬ই আগ� ‘�ত�� সং�াম িদবস’–�ক �ক� কের পূব� ভারেতর 

িবিভ� জায়গায় সা�দািয়ক বীভৎসতার এক চরম পিরি�িত উ�ূত হয়। ‘ি�িটশ 

সা�াজ�বােদর �কৗশল িছল ধেম�র িভি�েত ভারত ভাগ–ি�খি�ত বাংলা। পদ�ার আড়ােলর 

চ�াে� পািক�ান আদােয়র দািবেত মুসিলম িলগ ১৯৪৬ সােলর ১৬ই আগ� �ত�� 

সং�ােমর ডাক িদল। কার িব�ে� সং�াম তার �কান �ঘাষণা করল না। মুসিলম িলগ 

কলকাতার মনুেম� ময়দােন সমােবেশর আ�ান জানাল। সভা �শেষ উ� মূিত�েত �� হল 

সা�দািয়ক তা�ব ও লুটপাট। িবদু�ৎ গিতেত কলকাতার অিল – গিলেত ছিড়েয় পড়ল 

��দা� হানাহািন খুেনাখুিন। ি�িটশ বািহনীেক ১৪ ঘ�া ধের সামিরক ছাউিনর মেধ� িন�ুপ 

�রেখ �দওয়া হল।র��াত কলকাতা। রা�ায় গিলেত িহ�ু–মুসলমান–যুবক–বৃ�–িশ�–নারী– 

পু�েষর �াণহীন �দহ’।২৫ 

 

 এই মৃতেদেহর �ূেপর মধ� �থেকই ঐক�ব� হওয়ার লে�� সা�দািয়কতার 

িবষবা�েক �শিমত করার জন� একিট লড়াই–এর �েয়াজন িছল। িহ�ু–মুসলমান স�েক�র 

মেধ� ঐক� রচনা করার জন� এই আে�ালেনর �েয়াজন িছল। �তভাগা সং�ােমর দািব দা�ার 

আেগ �থেকই গৃহীত িস�া� িহসােব িছল। এই দা�ােক �িতেরাধ করার ��ে� কিমউিন� 

ব� �নতারই মেন হেয়িছল �তভাগা আে�ালেনর মাধ�েম এই দা�ােক �� করা �যেত পাের। 

‘মুসিলম িলগ �নতৃে�র উে�শ� িছল এই দা�ােক ব�বহার কের একিদেক কংে�স �নতৃ�েক 

�দশিবভাগ মানেত বাধ� করা, অপরিদেক কৃষক–মজুেরর ��িণ আে�ালন ও সংগঠন �ভেঙ 

�দওয়া। তাঁেদর �থম উে�শ� সফল হেয়িছল। িক� ি�তীয়িট হয়িন। বাংলার �তভাগা 

আে�ালন তার একিট উ�ল দৃ�া�। কৃষক–মজুর তাঁেদর অিভ�তা �থেক বুেঝিছেলন �য, 
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িহ�ু মুসলমােনর িমিলত সং�ামই তাঁেদর বাঁচার একমা� পথ; অপরপে� সা�দািয়ক দা�া 

তাঁেদর �ংেসর পথ’।
২৬

  

      �শষপয�� ১৯৪৬সােলর �সে��র মােস কৃষকসভার �নতৃে� ‘�তভাগা’ আে�ালেনর 

ডাক �দওয়া হল-  

                              ‘িনজ খামাের / �খালােন ধান – �তাল 

                              আিধ নাই �তভাগা চাই 

                              কজ�া ধােনর বািড়                              

                              �ব – আইনী আদায় নাই 

                              দলেবঁেধ ধান কােটা 

                              ভলাি�য়ার বািহনী গেড় �তাল। 

�শেষ রণ�িন িছলঃ         জান িদব তবু ধান �দব না’।
২৭
 

 

 ফসেলর দুই তৃতীয়াংেশর দািব িনেয় এই আে�ালন �ত ছিড়েয় পড়ল উ�রবাংলার 

িদনাজপুের, জলপাই�িড়, রংপুর, পাবনা, ব��মান, �গলী, �মিদনীপুর, হাওড়া, চি�শ পরগণা, 

যেশার, মালদহ �জলাসহ পি�ম ও পূেব�র আেরা িবিভ� �জলার ব�াপক এলাকায়।
২৮

 

 

 আে�ালেনর �াথিমক পয�ােয় বগ�াদাররা ভলাি�য়ােরর সাহােয� িনজ িনজ �খালােন 

ধান তুেলিছল। �সই সে� সে� বড় বড় জনসভা, িমিছল ও �চার চেলিছল। িক� �তভাগার 

লড়াই যত তী� হেত থােক ততই পুিলিস অত�াচােরর মা�া বৃি� �পেত থােক। ‘�েম 

�জাতদাররা (যােদর অেনেকই ভেয় শহের পািলেয় এেসিছল) হ�া তুলল কিমউিন�েদর 

�েরাচনায় চাষীরা ধান লুঠ করেছ এবং থানায় থানায় ধান লুেঠর ডােয়িরও তারা করল। 

রাজনীিত ��ে�ও তােদর প� হেয় �চ� �হ �চ বািধেয় িদল এই সব �জাতদারী এলাকায় 

অেনক কংে�িস �নতা -  খবেরর কাগেজ কাগেজ চাষীেদর িব�ে� িববৃিত ও িমথ�া িরেপাট�ও 
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�কািশত হেত থাকল। মুসিলম িলেগর �নতােদর মধ� �থেকও সরকােরর ওপর �চ� চাপ 

এল। �� হল চাষীেদর ওপের পুিলিস জুলুম ও অত�াচার’।
২৯   

     

 

      ‘�তভাগা’ আে�ালেনর মধ� িদেয় �শািষত কৃষক ��িণ তার অথ�ৈনিতক �াধীনতার 

আকা�া �যমন কেরিছল �তমিন এর পাশাপািশ এই আে�ালেনর রাজৈনিতক সং�ামী 

চির�েক অ�ীকার করা যােব না। �াধীনতাপূব� ভারতবেষ�র এই গণসং�াম মধ���েভাগী 

�জাতদারেদর িব�ে� একিট সংগিঠত সং�াম িহসােব এর পরবত�ী কৃষক সং�ামেক 

িবেশষভােব উে�ািধত কেরেছ। িহ�ু – মুসলমান উভয় জািতরই কৃষক – ভাগচাষী – বগ�াদার 

– ��তমজুর এবং মধ�মবগ�ীয় কৃষকরা সি�য়ভােব এই আে�ালেনর শিরক হেয় িনেজেদর 

ন�ায� অিধকােরর জন� �তঃ�ূত�ভােব এই লড়াই কেরেছ। এরই ফল�িতেত “আে�ালন 

�ভািবত অ�েল ‘�তভাগা এলাকা’ বা ‘মু�া�ল’ গিঠত হেয়িছল।�ানীয় �জাতদাররা 

এলাকাচু�ত হেয়িছল; ‘গণ–কিমিট’ গঠন কের সমা�রাল �শাসন পিরচালনা করা হত; িববাদ 

িবস�ােদর মীমাংসার জন� গিঠত হেয়িছল ‘গণ–আদালত’; কৃষকেদর সরকাির আদালত বজ�ন 

করেত বলা হেয়িছল; পুিলশ ও �জাতদারেদর গিতিবিধ ও হানাদারীর উপর নজর রাখার জন� 

গিঠত হেয়িছল ��চর বা �গােয়�া শাখা এবং ���ােসবক বািহনীেক নারী–পু�ষ, িকেশার 

িকেশারী িনিব�েশেষ িচরাচিরত �ামীণ অে� সি�ত কের শ�পে�র আ�মেণর �িতেরােধর 

নানা িবভােগ িবন�� করার ব�ব�া �নওয়া হেয়িছল’’।
৩০

 

 

 �তভাগা আে�ালেনর সং�ামী চির� আেরা একিট নতুন �বিশে��র সূ�পাত 

ঘিটেয়িছল। এই আে�ালেন কৃষক নারী বািহনীর �ত�ূত� �যাগদান বাংলার কৃষক সং�ােম 

একিট অনন� নিজর। নারীবািহনীর এই �যাগদান আে�ালনেক একিট নতুন মা�া দান কের। 

নারীর অিধকার �িত�ার পেথ এই আে�ালন তথাকিথত নারীবাদী আে�ালেনর হাত না ধের 
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সরাসির নারীর অথ�ৈনিতক ও সামািজক অিধকােরর �ে� একিট নতুন িদগ�েক উে�ািচত 

কের।   

 

 তবুও এই আে�ালন সফল হল না। িবিভ� রাজৈনিতক দেলর িবিভ� �ােথ�র স�ান 

‘�তভাগা’–�ক তার কাি�ত উে�শ� সাধেন ব�থ� কের িদল। কংে�সী �নতৃ� �থমিদেক ‘পূব� 

ও উ�রবে�র িহ�ু �জাতদারেদর িব�ে� �তভাগার সং�ামেক মুসলমানেদর প� �থেক 

সংগিঠত সা�দািয়ক দা�া�েপ িচি�ত করেত ি�ধা কেরিন। িক� যখনই �দশিবভাগ ও 

পৃথক রা� পািক�ান গঠন ি�িটশ অপেকৗশেল ও জাতীয় বুেজ�ায়ােদর আেপাস মদেত 

এক�কার অিনবায� হেয় উঠল–তখন �তভাগা আে�ালন স�েক� কংে�েসর �ােদিশক �নতৃ� 

হেয় �গেলন িন�ৃহ ও উদাসীন’।
৩১
 আর অন�িদেক মুসিলম িলেগর পািক�ান দািব যখন 

সুিনি�ত হেয় �গল তখন নতুন �চতনায় উে�ািধত কৃষকেদর আে�ালনেক �িতহত করার 

জন� �সাহরাওয়ািদ� সরকার মিরয়া হেয় উঠল। �াভািবকভােবই তারা ভীত হেয় পেড়িছল এই 

�ভেব যিদ এই আে�ালেনর সাফেল�র �াদ কৃষক ��িণ একবার �পেয় যায় তেব আর 

সা�দািয়ক উ�ািন িদেয়ও তােদর �িতেরাধ করা যােব না। �তভাগা আে�ালেনর 

পিরে�ি�েত কিমউিন� পািট� সদথ�ক ও সং�ামী ভূিমকা �হণ করেলও তােদর িকছু 

সীমাব�তা িছল। সা�দািয়কতার িব�ে�, দা�া �ঠকােত কিমউিন� পািট�র �েচ�া স�েক� 

সংশয় না থাকেলও ১৯৪৫ – ৪৬ সােল আে�ালেনর তী�তােক অনুধাবন কের �য ধরেণর 

গণসং�ােমর ��িত �নওয়া উিচৎ িছল কিমউিন� পািট� তা করেত ব�থ� হয়। �তভাগা 

আে�ালেনর �থম পয�ােয়র সমাি� ঘেট যায় হঠাৎ কেরই। “আে�ালন সং�ােমর চােপ যখন 

সরকার কৃষকেদর দািবর ন�ায�তা �ীকার কের িনে�ন এবং ‘�ব�ল বগ�াদার� �টে�ারাির 

�র�েলশন িবল’ যখন ক�ালকাটা �গেজট – ভু� হওয়ার ফেল (২২ জানুয়াির, ১৯৪৭) �তভাগা 

আে�ালেন নতুন গিতেবগ ও তী�তা সৃি� হেয়েছ িঠক �সই মুহূেত� কিমউিন� পািট� ও 
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কৃষকসভার প� �থেক �কন আে�ালন �ত�াহার করা হেলা তা িনেয় ইিতহাসিব�, গেবষক 

এবং রাজৈনিতক তাি�কেদর মেধ�ও নানা �� ও আেলাচনা ইেতামেধ� উ�ািপত হেয়েছ। 

“িনঃসে�েহ ‘বগ�াদার িবল – ১৯৪৭’ িছল �তভাগা কৃষক সং�ােমর একিট ���পূণ� িবজয়। 

বগ�াদার িবেলর �ধান �ধান িবিধ�িল িছল :  

 ১। জিমর মািলক বলদ, লাঙল, বীজ ইত�ািদ চােষর উপকরণ সরবরাহ করেল 

ফসেলর অেধ�ক পােব বগ�াদার। যিদ বগ�াদারেকই তা সরবরাহ করেত হয় তেব �স ফসেলর 

িতনভােগর দু’ভাগ পােব। 

 ২। �জাতদার যিদ �ধু বীজ ধান সরবরাহ কের থােক তেব বগ�াদারেক তা পিরেশাধ 

করেত হেব, বগ�াদার উে�দ করা যােব তখিন, যিদ িকনা : (ক) জিমর মািলক িনেজ অথবা 

তার পিরবােরর সহায়তায় চাষবাদ করেত চায়, (খ) �কােনা ভােব জিমর অপব�বহার হেয় 

থােক, (গ) বগ�াদার যথাযথ ভােব জিম চাষ না কের অথবা, (ঘ) আইন অনুযায়ী বা মািলেকর 

সে� চুি� মেতা ফসেলর ভাগ না �দয়।”
৩২
 

 

 বগ�াদার িবল িনঃসে�েহ কৃষকেদর মেধ� একিট তী� উ�ীপনা সৃি� কেরিছল। 

আইেনর সহায়তা পাওয়ার আশায় কৃষকরা আে�ালনেক উ� জ�ী তৎপরতায় অ�সর করেত 

�চেয়িছল। �ত�ূত� এই আে�ালেনর িব�ে� �াভািবকভােবই �িতেরাধ গেড় �তালার �চ�া 

করল তদানী�ন িলগ সরকার। পুিলস �শাসনেক কােজ লািগেয় কৃষকেদর উপর চরম 

অত�াচার �� হয়। তখনও পয�� কিমউিন� পািট� সশ� �িতেরাধ গেড় �তালার মধ� িদেয় 

এই আে�ালনেক চািলেয় িনেয় �যেত �চেয়িছল। “এই পয�ােয়র �তভাগা আে�ালন �ধুমা� 

আর অথ�ৈনিতক �ের সীমাব� িছল না, তা রাজৈনিতক চির� লাভ কের। ইেতামেধ� ১৯৪৭ – 

এর ২৭ ���য়াির �থেক ১ মাচ� পয�� �মিদনীপুেরর পাঁচখুিড় �ােম কৃষকসভার দশম 

�ােদিশক সে�লন অনুি�ত হয় কৃ�িবেনাদ রােয়র সভাপিতে�। এই সে�লেনর অন�তম 

�বিশ�� িছল কিমউিন� পািট�র �ােদিশক স�াদক ভবানী �সেনর উেদ�ােগ �তভাগা 
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আে�ালেনর নতুন তাি�ক রণনীিত ‘লাঙল যার জিম তার’, ‘িবনা �িতপূরেণ জিমদারী 

বােজয়া�করণ’; ‘ভূিমহীন কৃষকেদর মেধ� জিম িবিল’ �ভৃিত আমূল ভূিমসং�ােরর �ব�িবক 

নীিতসমূহ কায�কর করার দািবেত আে�ালন তী�তর করার িস�া� �হণ করা হেয়িছল।”
৩৩ 

    

 

 �য উ�ীপনা–উ�াদনা ও উৎসােহর মধ� িদেয় ছিড়েয় পেড়িছল �সই অনুযায়ী এই 

আে�ালন তার �ত�ািশত সাফল� লাভ করেত পােরিন। এই আে�ালেনর মূল ব�থ�তার কারণ 

িহসােব িচি�ত করা যায় এর িবি�� চির�। শহরেকি�ক িবিভ� সং�ামী আে�ালেনর সে� 

�তভাগা সংযু� হয়িন। ফলত শ�ের মধ�িব�, �িমক ও ছা� আে�ালেনর �থেক এই 

আে�ালন পৃথকই �থেক �গেছ। এই আে�ালন ব�থ� হওয়ার িপছেন আেরা একিট ভুল িস�া� 

হেলা মধ�ে�িণর কৃষক,��তমজুর ও �াি�ক কৃষকেদর এই আে�ালেনর সে� যু� করেত না 

পারা। �ধুমা� আিধয়ারেদর দািব পূরেণর �চ�া না কের সম� �েরর কৃষক এবং বৃহ�র 

জনসমােজর জন� যিদ �তভাগা আে�ালেনর এই ব�াপক �ত�ূত�তােক কােজ লাগােনা �যত 

তাহেল হয়েতা এই আে�ালেনর ইিতহাস অন�ভােব �লখা হত। 

 

 ‘‘বগ�াদার িবল–১৯৪৭’–�ক ধামাচাপা িদেয় মুসিলম লীগ সরকােরর প� �থেক 

ফজলুর রহমান ২১ এি�ল (১৯৪৭) ‘জিমদারী অিধ�হণ ও �জা�� িবল’ নােম একিট িবল 

�পশ কেরন। এই িবেলর উে�শ� িছল কৃষকেদর মেধ� জিম িবিল বে�াব� করার জন� 

পিরবার িপছু একশ’ িবঘা বা মাথা িপছু দশ িবঘার িনিদ�� সীমার উেধ� সকল জিম সরকার 

অিধ�হণ করেবন এবং অিধগৃহীত জিমর জন� �িতপূরণ বাবদ নানা �ের জিম �থেক নীট 

আেয়র আট �থেক পেনর �ণ পিরমাণ পয�� অথ� জিমর মািলকেক �দান করা হেব।”
৩৪ 

এই 

িবল �শষপয�� আইেন �পা�িরত হেত পােরিন। কারণ জিমদারী �থা উে�দ করার আইন 

অেনেকরই �ােথ� আঘাত কেরিছল। সরকার িবলিটেক িসেল� কিমিটেত পাঠােনার িস�া� 

�নন। ১৫ ই জুলাইেয়র মেধ� িরেপাট� �দওয়ার কথা বলা হয়। তেব তার আেগই ৩ রা জুন 
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লড� মাউ�ব�ােটন ভারত ও বাংলা িবভাগ স�েক� তাঁর ব�ব� �পশ কেরন। ফেল িবলিট আর 

আইেন পিরণত হল না।
৩৫

 

 

 �তভাগা আে�ালন �িগত হেয় �গল ১৯৪৭ সােলর মাঝামািঝ। “এত িবি��তা, এত 

িবেরািধতা, এত �িতকূল পিরেবেশর মেধ� ল� ল� ভাগচাষী ৫/৬ মাস ধের অসীম বীরে�র 

সে� �য িত� ��ণী–সং�াম ও গণতাি�ক সং�াম চািলেয়িছল তা সত�ই অতুলনীয়। এবং 

যিদও িবিভ� কারেণ �তভাগার লড়াই তখনকার মত দিমত হেয়িছল এবং বগ�াদার আইেনর 

��াব ধামাচাপা পেড় িগেয়িছল তবু ভাগচাষীেদর এই বীর�পূণ� সং�াম ভূিম সং�ােরর মূল 

��েক সেজাের সামেন এেন হািজর কেরিছল।”
৩৬

 �মতাশালী �িতপে�র িনম�ম অত�াচােরর 

িব�ে� �মাকািবলা করার শি� অজ�ন কেরিছল কৃষেকরা িক� অিধকােরর �চতনা স�েক� 

�� ধারণা না থাকায় বৃহ�র গণ আে�ালেনর মধ� িদেয় দািব আদােয়র পিরসরেক িব�ৃত 

করা স�ব হয়িন। তেব �িতিট ব�থ�তা একিট নতুন িশ�ার জ� �দয়। লাি�ত, �শািষত, 

অস�ািনত কৃষক এই �থম আ�স�ােনর �াদ �পল এবং অিধকার ও দািব আদােয়র �ে� 

�তভাগা আে�ালন কৃষকেক তার �কৃত অব�ান িক হেত পাের �স িবষেয় সেচতন কের 

তুলল। 

 

 �তভাগা �থেক নকশালবািড় অিত�ম করার পথটা কুসুমা�ীণ� িছল না । কৃষক 

সমােজর উ�িতর লে�� �াধীনতার অব�বিহত পূেব� ঘেট যাওয়া �তভাগা নামক একিট 

আংিশক আে�ালেনর দায় িনেয় �াধীনতা এল। �াধীনতার �� িছল জীবেনর সম� 

�িতকূলতােক অিত�ম কের আকাি�ত সম� চািহদােক পূরণ করা। িক� ��পূরণ হল না।  

রাজনীিতর চ�বূ�েহ মানুষ �মশঃ আব� হেয়েছ। কেঠার ��হীন, আশাহীন, আদশ�হীন এক 

পৃিথবীর অংশীদার হেত হেয়েছ মানুষেক। এর �থেক মুি�র পথ িক? �তভাগা আে�ালেনর 

ইিতহাস িনেয় চচ�াকারী কুণাল চে�াপাধ�ােয়র মেন হেয়েছ- ‘�তভাগার জন� লড়াই �থেক দুিট 
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পথ �বিরেয় এেসেছ। �থমিট হল, যতিদন স�ব সং�ারবাদ চািলেয় যাওয়া এবং সং�ােরর 

পেথ কৃষকরা স�� না হেল িহং� দমননীিত �েয়াগ করা–�যমন হেয়েছ যু��� ও 

বাম�ে�র আমেল। ি�তীয়িট হল �তভাগা �থেক নকশালবাড়ীর কৃষক আে�ালন, ও তােকও 

অিত�ম কের সমাজতে�র জন� সং�ােম �ােমর ��তমজুর ও দির� কৃষকেক সািমল 

করােনা। তৃতীয় �কােনা পথ আজ আর স�ব নয়।’৩৭ 

 

 সময়ই এর উ�র �দেব। তেব �তভাগার পর �� হেয়িছল সং�ােরর িকছু িকছু 

কাজ। “�াধীনতা- উ�র পেব� ১৯৫০ সােল বগ�াদার আইন পাশ হয়; ১৯৫৩ সােলর ‘জিমদাির 

অিধ�হণ’ িবল ১৯৫৪ সােল আইেন পিরণত হয় এবং ১৯৫৫ সােল �বিত�ত হয় ভূিম– 

সং�ার আইন।”
৩৮  

 

 

 ‘জিমদাির অিধ�হণ আইন’–এর মধ� িদেয় খাস জিমর সেব�া� সীমা কিমেয় ২৫ 

একের িনেয় আসা হয়। ১৯৫৫ সােলর আইেনর মধ� িদেয় আেরা ি�র করা হয় বা� ছাড়া 

২৫ একেরর �বিশ জিম রায়ত দখল করেত পারেব না। এই কারেণ জিমদারেদর জিম 

অিধ�হেণর জন� �িতপূরেণর ব�ব�া করা হয়। খাজনা আদােয়র দািয়� সরকার িনেজই 

�হণ কের । বগ�াদারেদর অিধকার িনেয় িবিভ� সমেয় িবিভ� কিমশন গিঠত হেলও (১৯২৭– 

এর কার কিমশন এবং ১৯৪০– এর �াউড কিমশন) ১৯৫৩ সােলর আইেন বগ�াদারেদর নাম 

নিথভু� করার িনেদ�শ �দওয়া হয়িন ফেল �জাতদাররা �ত বগ�াদার উে�দ করেত �� 

কের। ‘১৯৫৪–র অিড�ন�াে� বলা হয় ১৯৫৩–র �ম মাস পয�� �য সব জিম ভােগ �দওয়া িছল 

তা �সই অব�ােতই রাখেত হেব অথ�াৎ ভাগচািষ বা বগ�াদার উে�দ চলেব না। বগ�াদার যােত 

মহকুমা হািকেমর কােছ আপীল করেত পাের– �স ব�ব�ার কথাও বলা হয়। পরবত�ী 

সংেশাধেন বলা হয় ১৯৫৪–র িডেস�র পয�� �য সব ভাগচািষ উে�দ হেয়েছ–তারা �� িফের 

পােব। ১৯৫৬–র আইেন তােদর পু�ষানু�িমক অিধকার (১৯৫০–এর িবেল যা পূেব�ই �ীকৃত 



39 

 

হেয়িছল) �ীকার কের �নওয়া হয় এবং �াপ� িনিদ�� করা হয় এইভােব-- মািলক হাল–বলদ 

সার – বীজ ইত�ািদ িদেল আধাআিধ ,অন�থায় বগ�াদার ৬০% ; মািলক ৪০%’।
৩৯

 

 

        এই ব�েব�র একিটই উে�শ� �াধীনতার পর �থেক কৃষকেদর অিধকার মূলত 

বগ�াদারেদর অিধকার সুরি�ত করার জন� িকছু আইিন ব�ব�া �নওয়া হেয়িছল । িক� কায�ত 

আইিন ব�ব�ার সুফল সাধারণ কৃষক লাভ কেরিন। আইেনর ফাঁক িদেয় জিমদাররা 

�িতপূরেণর পিরমাণ বািড়েয় িনেয়িছেলন। আর জিমর িসিলং এর দায় এড়ােনার জন� �বনােম 

জিম িলিখেয় িনেয়িছেলন। �াভািবকভােবই বগ�াদারেদর অিধকার বােরবােরই লাি�ত হয়। 

��তমজুরেদর সংখ�াও �মশ �বেড় �গেছ। মূল�বৃি�র সংকেটর ফেল কৃিষকােজর খরচ 

�মশ �বেড় যাি�ল।  যােদর হােত অ� জিম আেছ তারা এই চােষর খরচ করেত পারিছল 

না। ফেল তারা িনেজেদর জিম িবি� কের িকংবা লীজ িদেয় ভাগচািষ বা ��তমজুরেদর বৃি� 

অবল�ন কেরিছেলন। ��তমজুরেদর মজুিরর হার সব�� সমান নয়। পাশাপািশ সামািজক – 

রাজৈনিতক ব�না মূল�বৃি�র ফেল ��তমজুরেদর সংখ�াও �মশ বধ�মান। 

 

      ‘চতুথ� �যাজনার ��েত �ামা�েল শতকরা পাঁচভাগ পিরবােরর হােত �মাট কিষ�ত 

জিমর ৩৭.২৯ ভাগ এবং ৭০ ভাগ চাষী পিরবােরর হােত ২০ ভাগ জিম �ক�ীভূত হল । 

��তমজুরেদর সংখ�াবৃি� হেয়িছল �তগিতেত   

১৯৫১ সােল ২৭৫.১ ল� 

১৯৬১ সােল ৩১৫ ল� 

১৯৭১ সােল ৪৫৫.৭ ল�’ ৪০ 

 

        এই পিরে�ি�েতই ষােটর দশেকর �শষ �থেক ��তমজুর বগ�াদার এবং রায়তেদর 

দািবর উপরই �বিশ ��� আেরাপ করা হয় । সংখ�ািধেক�র দািবেক �মেন িনেয় গণতাি�ক 
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প�িতেত কৃষেকর অিধকােরর সং�ামেক িবকিশত কের �তালার �চ�া করা হয় । রাজৈনিতক 

��ি�ত �থেক যিদ িবষয়িটেক িবে�ষণ করা হয়, তাহেল এই সহজ সত�িট সম� রাজৈনিতক 

দলই অনুভব কেরিছল রাজৈনিতক �িতপি� তথা �মতা দখেলর িহসাব যিদ �মলােত হয় 

তেব ভূিম ব�ব�া এবং কৃষেকর অিধকারেক সুরি�ত করার �চ�া চালােত হেব। তাই কৃষক 

আে�ালনেক সুসংগিঠত করার �য়াসী হয় �ায় সম� রাজৈনিতক দলই। �তভাগা ও 

�তেল�ানা িবে�ােহর আংিশক সাফল�েক মেন �রেখ বামপ�ী ভাবনাপু� কৃষকসভা িবি��ভােব 

�ামীণ দির� কৃষকেদর জন� আে�ালন সংগিঠত করেত থােক। িক� উপযু� সংগঠেনর 

অভােব আে�ালন সাথ�কভােব বা�বািয়ত হেত পােরিন। এই সময় পি�মবে� সবেথেক বড় 

সমস�া হেয় �দখা িদল খাদ� সংকট। �জাতদার ও মজুতদারেদর �াথ� র�া করেত িগেয় খাদ� 

ব�ন ব�ব�া স�ূণ� �ভেঙ পেড়িছল। িনত� �েয়াজনীয় সম� �ব� বাজার �থেক অ�িহ�ত হেয় 

�গল। সরকারী খাদ�নীিতর ব�থ�তার িব�ে� খাদ� আে�ালন �� হল মূলত বিসরহাট ও 

��পনগের। ১৯৬৬ সােলর ১৬ই ���য়াির বিসরহােট জনতা ও পুিলেশর সংঘেষ� পুিলেশর 

�িলেত ছয়জন আহত হেয়িছেলন এবং চি�শজন ���ার হেয়িছেলন। পেররিদন অথ�াৎ ১৭ই 

���য়াির পুিলেশর �িলেত একজন ছাে�র মৃতু� হয় ও একজন ছা� আহত হয়। 

�াভািবকভােবই সারা পি�মব� এর িব�ে� তী� �িতবােদ �সা�ার হেয় উঠল। বামপ�ী ছা� 

সংগঠন ও বামপ�ী �� এই আে�ালেনর �নতৃ� িদেয়িছেলন। ধম�ঘট ও সরকারী অিফস 

�ঘরাওেয়র পাশাপািশ সরকাির অিফেস আ�ন লাগােনাও হেয়িছল। ফেল পুিলশ �ায় পাঁচেশা 

রাজৈনিতক কম�ীেক ব�ী কের। ‘পি�মবে�র সব িব�িবদ�ালয়, কেলজ এবং মধ�িশ�া 

পষ�েদর অধীন যাবতীয় �ুল সরকাির �কুেম অিনিদ��কােলর জন� ব� কের �দওয়া হল। 

িশ�া�িত�ান�েলা ব� কের িদেয় িক� �কান লাভ হল না। �কননা, এটা �ধু ছা�িবে�াভ 

িছল না। আবার িনছক খাদ�-আে�ালনও  নয়, এ িছল শাসকে�ণীর িবগত আঠােরা উিনশ 

বছেরর িনয�াতন, লা�না এবং অপশাসেনর িব�ে� �ু�, ি�� সাধারণ মানুেষর ঘৃণাভরা 

�জহাদ। এই �জহােদ সাধারণ মানুেষর সে� ছা�রাও ঝাঁিপেয় পেড়িছল’।৪১  
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         এই আে�ালেনর ফল�িতেত �ক�ীয় সরকার সমস�ার সমাধােন �তী হেলন। 

�ধানম�ীর সে� �জ�ািত বসু ও পি�মবে�র িবেরাধী এম.িপ. �দর �বঠেকর পর ি�র হয় দীঘ� 

িদন ধের যারা রাজৈনিতক ব�ী এবং খাদ� আে�ালেনর ফেল যােদর আটক করা হেয়েছ 

তােদর সবাইেক �ছেড় �দওয়া হেব। আর পি�মবে�র মানুষেদর জন� একেশা �াম কের 

�রশন বািড়েয় �দওয়া হেব। খাদ� আে�ালেনর এই পিরসমাি�েত খাদ� সমস�া দূরীভূত হল 

না। তেব রাজৈনিতক ব�ীেদর মুি� আে�ালনকারীেদর কােছ একিট সদথ�ক বাত�া �প�েছ 

িদেত স�ম হয় যা পরবত�ী নকশালবািড় আে�ালেনর িভি� িনম�ােণ পেরাে� সাহায� 

কেরিছল। �কৃতপে� সং�ােমর ইিতহাস িবি�� ইিতহাস নয়। পূব�বত�ী ধারা �ত�� িকংবা 

পেরাে� সং�ােমর ধারােক পু� কেরই থােক। তাই খাদ� আে�ালন পি�মব�বাসীর 

জনমানেস �য সুদৃঢ় ছায়াপাত ঘিটেয়িছল তার �ত�� �মাণ পাওয়া �গল ১৯৬৭ সােলর 

সাধারণ িনব�াচেন । কংে�িস সরকােরর িবশ বছেরর একািধপত� ধূিলসাৎ হেয় �গল । ‘বাংলা 

কংে�েসর অজয় মুখািজ�েক মুখ�ম�ী কের পি�মবে� �থম যু��� সরকার �মতায় এেলা। 

িবধানসভার �মাট ২৮০ িট আসেনর মেধ� ১২৭ িট �পেয় কংে�স সংখ�ালঘু দেল পিরণত 

হল’।
৪২
  

           �থম যু��ে�র সরকােরর সময় �থেকই �বআইিন ভূিম উ�ার এবং ব�েনর 

কাজ �� হেয়িছল। এছাড়া এই সমেয়ই সরকার তার ভূিমনীিতেক নতুন কের গেড় তুলেত 

চাইেলন। এই নতুন নীিতর অ�ভু�� হল–�বনািম এবং িসিলং উ�� জিমর দখল এবং 

গিরবেদর মেধ� তার ব�ন। ভূিমসং�ােরর �য আমূল পিরবত�ন ঘটােনা দরকার তা সরকার 

উপলি� করেত পারেলও কায�ত �য তা স�ব নয় তা ভূিম রাজ� ম�ী হেরকৃ� �কাঙােরর 

ব�ব� �থেকই �� হেয় ওেঠ। িবধানসভায় হেরকৃ� �কাঙার বেলন, ‘…বত�মান সামািজক , 

রাজৈনিতক পটভূিমকায় এবং বত�মান সংিবধােনর গি�র মেধ� সিত�কােরর ভূিমসং�ার– �য 

ভূিমসং�ার সিত�কােরর ভূিমর সমস�ার সমাধান করেত পাের, যা গরীব কৃষকেদর সত�ই 
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জিম িদেত পাের , যা জিমদার ও মহাজনেদর লু�নেক স�ূণ��েপ অপসারণ করেত পাের �স 

-  এই কাঠােমার মেধ� স�ব নয়’।
৪৩
 

 

          ফেল একটা কথা �� হেয় উঠল সরকার এবং রাজৈনিতক দেলর �নতৃবৃ� 

িনব�াচন �বতরণী পার করার জন� �জাতদার িবেরাধী এবং গিরব ও ভূিমহীন কৃষক দরদী �য 

�িত�িত িদেয়িছেলন তা পূরণ করা স�ব হল না। এছাড়াও সংসদীয় রাজনীিতর সে� যু�  

হওয়াটা িস.িপ.এম–এর বামপ�ী অংশ সৈব�বভােব �মেন িনেত পােরিন । তােদর ধারণা িছল 

এই সরকারী কাঠােমার মধ� িদেয় জনগেণর �কৃত মুি� আনা স�ব নয়। যিদও ‘এই 

িনব�াচেন িস.িপ.এম–এর অেনকখািন সাফেল�র কারণ হল কৃষকেদর মেধ� খাস জিম ব�ন, 

বগ�া�� , খাদ�, কাজ, মজুির ইত�ািদ িনেয় কৃষকসভার  মাধ�েম  ব�াপক আে�ালন। এ সমেয় 

আে�ালন �ধু �য অথ�ৈনিতক দািব–দাওয়ার মেধ�ই সীমাব� িছল তাই নয়, কৃষকেদর 

রাজৈনিতক �চতনারও এ সময় যেথ� িবকাশ ঘেটিছল এবং তাঁরা গণতাি�ক অিধকার ও 

�মতা দখেলর জন�ও সংঘিটত হেত �� কেরিছেলন। এর কারণ ভারেত পঁুিজবাদী ব�ব�া 

এ পয�ােয় এমন এক সংকেটর মেধ� িনি�� হেয়িছল যা কম�সং�ােনর অভাব, ছাঁটাই, মজুির 

�াস, িনত��েয়াজনীয় িজিনসপে�র মূল�বৃি� ও ব�াপক রাজৈনিতক িনয�াতেনর মাধ�েম শহর 

ও �ামা�েলর জনগেণর জীবন সবিদক িদেয় িবপয�� কেরিছল। জনগণ এই পিরি�িত �থেক 

উ�ার লােভর জন� �ধু অথ�ৈনিতক সুিবেধই নয়, রাজৈনিতক পিরবত�নও তী�ভােব কামনা 

কেরিছেলন’।
৪৪
 

 

          এই রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতক পিরি�িতর পিরবত�েনর লে�� কৃষকসভা কৃষকেদর 

সংগিঠত করেত চায় । কৃষকেদর উপলি� করােনা হয় তােদর িনেজেদর সংগঠন যিদ মজবুত 

না হয় তাহেল �মতায়েনর �ে� তারা িপিছেয় পড়েব এবং তােদর কাি�ত কৃিষর সং�ার 

এবং জীবেনর মােনা�য়েনর �কানও উে�খেযাগ� পিরবত�ন ঘটেব না। কায�ে�ে� িস.িপ.এেমর 
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বামপ�ী অংশ উপলি� কেরন সংসদীয় গণতাি�ক কাঠােমার মেধ� থাকার ফেল কৃিষসং�ােরর 

��ে� মূল �িতব�কতা সৃি� করেছ আমলাতাি�ক �শাসিনক ব�ব�া এবং িবচারব�ব�ার �িত 

আ�া। ‘সম� �শাসনব�ব�া ভূিম মািলকেদরেক (আমলারাও অেনেকই ভূিম মািলক অথবা 

ভূিম মািলকেদর ঘিন� আ�ীয়) �বনািম জিম রাখা, নানাভােব আইন ফাঁিক �দওয়া ইত�ািদ 

ব�াপাের সাহায� করল, �তমিন অসংখ� মামলা দােয়র কের ভূিম মািলকরা আইন কায�কর 

করার পেথ বাধা সৃি� করল। �মতায় থাকা �যেহতু রা�ব�ব�ার এই দুই অ�েক �ীকার কের 

চলার উপর স�ূণ� িনভ�রশীল �সজন� সং�ার কােজ হাত িদেলও মাক�সবাদী কিমউিন� পািট� 

জিম উ�ার, জিম িবতরণ ও বগ�াদারেদর উে�দ ব� করার ব�াপাের �কানও উে�খেযাগ� 

সাফল� অজ�ন করেতই স�ম হল না’।
৪৫
   

 

      যু��� সরকােরর এই দুব�লতা �মশ �জাতদার ও মহাজনেদর পু� করেত থাকল । 

সাধারণ কৃষেকর অব�া �শাচনীয় হেয় উঠল। জনসংখ�ার বৃি�ও জিমর উপর চাপ সৃি� 

করেত থাকল। �যেহতু এেদেশ িশে�র িবকােশর হার অত�� �ীণ, ফলত ভূিমহীন  এবং 

দির� কৃষক িবক� কম�সং�ােনর পথ খুঁেজ �পল না। সাম�তাি�ক �শাষণব�ব�ার �কানও 

পিরবত�ন ঘটল না। কারণ কাগেজ কলেম দির� কৃষক জিমর অিধকার �পেলও  �সই জিমেক 

ধের রাখা বা তােত চাষ করার মেতা পুিজঁ তার িছল না। সরকার গিরব কৃষকেদর সহেজ 

পিরেশাধেযাগ� ঋণ �দওয়ার ব�ব�া করেলও, তার সুেযাগ দির� কৃষকেদর কােছ িগেয় �প�ছয় 

না। � ামীণ ধনী স�দায়ই  এই ঋণদােনর �ি�য়ােক িনয়�ণ কের। ঋেণর সুিবধােভাগ 

কের ধনী কৃষকরা। আর মহাজনেদর কবেল পেড় দির� কৃষকরা। অথ�াৎ �য সাম�তাি�ক 

�শাষণ ব�ব�া দীঘ�িদন ধের চেল এেসিছল, তার �থেক মুি� ঘটার �কানও স�াবনা  �তরী 

হল না।  
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       এই অসহায় অব�ার িব�ে� নকশালবািড় কৃষক সং�ামর সূ�পাত ঘেট । ‘১৮ই মাচ�, 

১৯৬৭ তািরেখ  মাক�সবাদী কিমউিন� পািট� িশিল�িড়  মহকুমা শাখার উেদ�ােগ একিট কৃষক 

সে�লন  অনুি�ত হয় । এই সে�লেন জিমর উপর ভূিমমািলকেদর একেচিটয়া  অিধকােরর 

অবসান, কৃষক সিমিতর মাধ�েম জিম ব�ন এবং �জাতদার ও �ামীণ �িতি�য়াশীলেদরেক 

উৎখাত করার জন� কৃষকেদরেক সশ� করার কম�সূচী গৃহীত হয়। মাচ�–এি�ল মােসর মেধ�ই 

হাজার হাজার কৃষক সি�য়ভােব সং�ােম অংশ�হেণর ��িত �নন এবং িশিল�িড় কৃষক 

সে�লেনর কম�সূিচ বা�বায়ন করেত উেদ�াগী হন। তারপর কৃষক কিমিট�িলর নােম তাঁরা 

জিম দখল, জিমজমার সম� �রকড� িবন� করা, মহাজনেদর ঋণ উে�দ, �জাতদারেদর �থেক 

অ� �কেড় �নওয়া ইত�ািদ �� কেরন। 

 

         এই আে�ালন চলাকােল  যু��� সরকােরর পুিলস কৃষকেদর উপর একািধকবার 

�িল বষ�ণ কের এবং ব�সংখ�ক কৃষক ���ার হন। যু��ে�র শিরক দল মাক�সবাদী 

কিমউিন� পািট� কৃষকেদর উপর এই পুিলিশ িনয�াতেনর �িতবাদ কের মুখ�ম�ী ও �রা�ম�ী 

অজয় মুখািজ�েক এ সেবর জন� দায়ী কের। এ সমেয় িশিল�িড়র আে�ালেনর �নতােদর 

সােথ পািট�র �নতারা একিট আেপাস মীমাংসার �চ�া কের ব�থ� হন এবং কৃষকেদর সং�াম ও 

পুিলিস িনয�াতেনর �দাটানায় পেড় �থমিদেক অ� সমেয়র জন� মাক�সবাদী কিমউিন� পািট� 

একিট অচলাব�ার মুেখামুিখ হয়। িক� যু��� ম�ীসভা কৃষকেদর উপর উপেরা� িনয�াতন 

চালােলও তাঁরা ম�ীে� থাকার িস�া�ই �হণ কেরন এবং �সই অনুযায়ী �শষপয�� 

নকশালবািড়র কৃষক আে�ালেনর সি�য় িবেরািধতা করেত বাধ� হন।’
৪৬
 

 

     নকশালবািড়েত কৃষেকর দািব িছল ‘তরাইেয়র সব জিম কৃষেকর’। িশিল�িড় 

মহকুমার নকশালবািড় এলাকায় সশ� আিদবাসী কৃষেকরা ধনী �জাতদার ও চা বাগান 

মািলকেদর উ�ৃ� জিম দখল করার  সং�ােম িকছুটা সফলও হয়। কােয়িম �ােথ�র িবনাশ 
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ঘটােনাই নকশালবািড়র উে�শ� িছল। িস. িপ.এম–এর অিত বামপ�ী অংশ �চেয়িছেলন 

সংসদীয় গণত�েক অ�ীকার কের এক �ব�িবক কম�সূচীর মাধ�েম �জাতদার পঁুিজবাদ ও 

সা�াজ�বাদীেদর হাত �থেক �মতা িছিনেয় িনেয় কৃষক সমাজ ও সব�হারা ��িণর হােত 

�মতােক অপ�ণ করেত হেব। িস.িপ.এম পািট� �থেক �বিরেয় এেস সুশীতল রায়েচৗধুরী, চা� 

মজুমদার, কানু সান�াল, �সৗরীন বসু, পিরমল দাশ��রা ১৯৬৯ সােলর ১লা �ম পািট� �িত�ার 

কথা আনু�ািনকভােব �ঘাষণা কেরন। ‘‘অিবভ� কিমউিন� পািট� িবভািজত হবার সময় 

�ােকেট (M) অথ�াৎ (Marxist) শ�িট �যাগ হল। এর অথ� দাঁড়ায় আেগর (C.P.I.) দলিট 

মাক�সবাদ �থেক িবচু�ত হেয়েছ। না হেল �যৗি�কভােব িবভাজন হয়না।  �সজন� এই পুেরােনা 

অংশেক আখ�ািয়ত করা হল ‘�শাধনবাদী’ এই শে�র অিভঘােত। ইিতহাস একইভােব িফের 

এেলা এবারও । যারা কিমউিন� পািট� (মাক�সবাদী) �থেক িবভািজত হেয় নতুন দল করেলন 

তাঁরা আেরা একিট ইংেরিজ অ�র (L) অথ�াৎ (Leninist) �যাগ কের িদেলন। কিমউিন� 

পািট� অব ইি�য়া (মাক�িস�–�লিনিন�) অথ�াৎ CPI(M-L)। যাঁরা িবভািজত হেয় নতুন পািট� 

বা দল বানােলন, কারণ িহসােব তাঁরাও  একিট যু� শে� িবেশিষত করেলন মূল অংশেক 

‘নয়া �শাধনবাদী’ । ‘�শাধনবাদী’ শ�িট ইিতহােস �তির করল এক নতুন অিভঘাত”।৪৭ 

 

        যিদও �শষপয�� নকশালেদর ‘কৃিষিব�ব’ কৃষকেদর জিমর লড়াইেক সমথ�ন করা 

�থেক সের এেস ��িণসং�ােমর দািয়� �থেক �� হেয় ‘��িণশ� খতম’ করার দািব িনেয় 

উ�ূত হেয়েছ। ১৯৭২ সােলর িনব�াচেনর পর এই আে�ালন এক চরম িবপয�েয়র স�ুখীন 

হয়। িব�বী কম�সূচী স�ূণ� ব�থ� হেয় পেড়। কারণ ‘��িণশ� খতম’ নকশালবািড়র উে�শ� 

িছল না–উে�শ� িছল গণ আে�ালন ও গণ সংগঠেনর মাধ�েম �চিলত সামািজক কাঠােমার 

পুনিব�ন�াস–যা কায�ত অপিরবিত�তই �থেক যায়। িব�বেক দীঘ�জীবী করার জন� �েয়াজন িছল 

সাংগঠিনক দ�তার এবং সুেযাগ� �নতৃে�র। িক� দুিটর �কােনািটই এই দল সাথ�কভােব 

কায�করী করেত পােরিন। �াভািবকভােবই নকশাল আে�ালেনর মধ� িদেয় যারা �� 
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�দেখিছেলন এক �শাষণহীন সমাজব�ব�ার তা ধূিলসাৎ হেয় �গল। ‘জনগেণর গণত�’ �ধুমা� 

একিট শ�ব�ই হেয় রইল। বা�ব পিরে�ি�েতর সে� তার �কােনা সাথ�ক �িতফলন ল�� 

করা �গল না।  

 

           নকশালবািড় আে�ালেনর পর আজ �ায় প�াশ বছেররও �বিশ সময় অিত�া� 

হেয় �গল। তবু কৃষক এখনও �� �দখেছ ফসেলর ন�ায� দাম পাওয়ার জন�। �সেচর সুিবধা, 

ঋেণর সুিবধা পাওয়ার আশা �তা এখনও পূরণ হল না। তেব নকশালবািড়র িহংসার পথ আজ 

পিরত�াগ করেতই হেব। শাি�পূণ� আে�ালনই আজ কৃষক আে�ালেনর মূল অিভমুখেক 

একিট নতুন মা�া িদেয়েছ। মহারাে�র কৃষকরা আজ নতুন পথ �দখাে�ন। শাি�পূণ� লঙ 

মােচ�র মধ� িদেয় ভারতীয় কৃষক যিদ তার দািব পূরেণর �ে� সফল হয়, তেব িনি�ত ভােবই 

বলা �যেত পাের নতুন �ভার আস�।  ‘অতীেতর কােছ বত�মান �কবল �� �তােল, ভিবষ�েত 

হয়েতা উ�র পাওয়া যােব। স�র কালপব� চেল যায়, ওই উ�েরর আশােতই অতীেতর মায়ািট 

বত�মােন রিহয়া �গল।’৪৮ বত�মান দাঁিড়েয় আেছ ভিবষ�েতর িদেক পািখর �চাখ �মেল। এই 

নতুন ধরেণর আে�ালেনর �িত পূণ� আ�া �রেখ।  
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