গগগোররগো ললগোন্ড ককী শ্রমমিক গশ্রণকীর দগোমব?
সস শ শগোভন ধর
দগোমররমললিং আর একবগোর জ্বশল উশঠেশছ! গগগোররগোললগোশন্ডর দগোবকীশতে আশনগোলশনর এই তেকীব্রতেগো, সগোম্প্রমতেক
অতেকীশতে রসব একটগো গদরগো যগোয় মন। রগোসগোয় আরও গবমশ গবমশ কশর সগোধগোরণ মিগোনসশষের ঢল নগোমিশছ এবলিং এই
মিসহুশতের তেগোশদর হগোশতেই মবশকগোশভর রগোশ। এবগোশরর আশনগোলশনর আওয়গোর আর এই রগোরল বগো গদশশর মিশধল
সকীমমিতে নয়, আন্তররগোমতেক মিহশলও ছমড়িশয় পশড়িশছ।
যমদও মবষেয়টগোর সস ত্রপগোতে পমশ্চিমিবঙ্গ সরকগোশরর বগোলিংলগোশক মদ্বিতেকীয় ভগোষেগো মহসগোশব রগোশরলর সমিস
রনশগগোষকীর ওপর চগোমপশয় গদওয়গোশক গকন্দ্র কশর, মকন্তু এই আশনগোলন শুধস ঐ মসদগোশন্তর মবশরগোমধতেগোয় গথেশমি
থেগোশক মন। বরলিং এই ঘটনগোশক গকন্দ্র কশর আরও বড়ি স্বতেসস তের আশনগোলন গশড়ি উশঠেশছ আলগোদগো রগোশরলর
দগোমবশতে। প্রথেমি মদশক শগোমন্তপস ণর অবসগোন, ইতেলগোমদর মিগোধলশমি শুরু হশলও ক্রমিশ আশনগোলন রমঙ্গ রূপ মনশতে
শুরু কশর এবলিং পসমলশশর গুমলশতে গবশ কশয়করন আশনগোলনকগোরকীর মিমতেসল ঘশট। পগোহগোশড়ি এর মিশধল
ইনগোরশনট সহ গবশ মকছস পমরশষেবগো বন্ধ এবলিং বহু রগোয়গগো গথেশক কগোযরতে ররুরকী অবসগোর ছমব গভশস
আসশছ। যমদও এই ধরশণর রমঙ্গ আশনগোলন এই প্রথেমি নয়। এর আশগ ৮০-এর দশশকর আশনগোলশন
সহসগোমধক মিগোনসষে প্রগোণ মদশয়মছশলন।
গগগোররগো রগোমতেসতগোর বগোমিপনকী ইমতেহগোস
এই আশনগোলশনর পশক-মবপশক যগোরগো মিননশকীল সওয়গোল করশছন তেগোরগো প্রগোয় প্রশতেলশকই তেগোশদর
আশলগোচনগোর গকশন্দ্র গগগোররগো রগোমতেসতগোর প্রশ্নমটশক রগোরশছন। গগগোররগো রগোমতেসতগোর প্রশ্নটগো অবশলই গুরুত্বপস ণর
কগোরণ দগোমররমললিং গকগোনকগোশলই বঙ্গশদশশর "অমবশচ্ছেদল" অলিংশ মছল নগো। দগোমররমললিং গয মঠেক কগোর অমবশচ্ছেদল
অলিংশ এ মনশয় নগোনগো মবতেকর বগো রমটলতেগো থেগোকশতেই পগোশর, মকন্তু তেগো বশল এই অঞ্চশলর গকগোন ননমতেক দগোমব
বগোঙ্গগোমল রগোমতের থেগোকশতে পগোশর নগো। এর আশগ ১৮৩০-৪০ সগোল গথেশক ইস্ট ইমন্ডয়গো গকগোমগোমন এরগোশন শগোসন
চগোলগোশলও বগো তেগোরও আশগ দগোমররমললিং গনপগোল বগো মসমকশমির অলিংশ হশলও ভগোরশতের স্বগোধকীনতেগোর পশরই এই
পগোহগোমড়ি গরলগোশক পমশ্চিমিবশঙ্গর সগোশথে যস ক্ত করগো হয়। অতেএব বগোঙ্গগোমলর দগোমররমললিংশক পমশ্চিমিবশঙ্গর
'অমবশচ্ছেদল' অলিংশ মহসগোশব গদরশতে চগোওয়গোর দগোমব গধগোশপ গটশক নগো।
দগোমররমললিং এর আলগোদগো প্রশগোসমনক মিযরগোদগোর দগোমবশতে আশনগোলশনর ইমতেহগোস একশশগো বছশরর ওপর
পসরশনগো। ১৯০৭ সগোশল রননক গসগোনগোমি ওয়গোশঙ্গল লগোশডেনলগো এই মিশমির দগোমবপত্র গদন। মতেমন দগোমররমললিং
পসমলশশর অলগোমসস্টলগোন সস পগোমরশননশডেন মহসগোশব অবসর গ্রহণ কশরন। পগোহগোশড়ির মিগোনস ষে মহসগোশব মতেমনই

প্রথেমি এতে উচ্চপশদ আসকীন হন। তেগোর পশর বহু দগোমবপত্র, সগোরকমলমপ, ইতেলগোমদ রমিগো পশড়িশছ দগোমররমললিং-এর
স্বগোয়ত্বশগোসশনর দগোমবশতে। ১৯৮০ -এর দশশক এবলিং ২০০৭ সগোশল দগোমররমললিংশক গকন্দ্র কশর আলগোদগো প্রশদশশর
দগোমবশতে আশনগোলন হয়। মিরগোর কথেগো গহগোল গগগোররগো প্রশদশশর দগোমবর একটগো গশ্রণকীগতে মিগোত্রগো আশছ এবলিং গসই
কগোরশণই এই দগোমব ভকীষেণভগোশব বগোমিপনকী। মকন্তু এ রগোশরলর সলিংসদকীয় বগোমিপনকীশদর মদ্বিচগোমরতেগোর কগোরশণ
আশনগোলশনর এই মদকটগো আর উশপমকতে, অবশহমলতে ও মবসম তে। ১৯৮০ এর দশশক ও ২০০৭ পরবতেরকী
সমিশয় কমিতেগোসকীন বগোমিফ্রশনর গগগোররগোললগোন্ড আশনগোলশনর মবশরগোমধতেগো এবলিং তেগোর ওপর দমিন - মনপকীড়িন
চগোলগোশনগো পগোহগোশড়ির মিগোনসষেশক শুধস মিগোত্র কমমিউমনস্ট মবশরগোমধতেগোর পশথে গযশতে বগোধল কশর মন, এই আশনগোলশনর
গশ্রণকীগতে মিগোত্রগোশক এশকবগোশর গপছশনর সগোমরশতে মনশয় মগশয় গফেশলশছ। এবলিং, পগোহগোশড়ি সস ভগোষে মঘমসলিং গথেশক
মবমিল গুরুলিং - সমিস গনতেমত্বই শ্রমমিকশদর মবপসল সমিথেরশন গনতেগো হশয় উঠেশলও কগোযরতে এই আশনগোলনশক
শ্রমমিক গশ্রণকীর রগোরনকীমতে গথেশক কশয়কশশগো মিগোইল দস শর মনশয় গগশছন।
ইলিংশরররগো এশদশশর গরশমির হগোতে গথেশক বগোবাঁচগোর রনল দগোমররমললিংশক গশড়ি গতেগোলগোর কগোরশণই এই
রগোয়গগো সবরসগোধগোরশণর কগোশছ পমরমচতে হয়। মকন্তু বগোসশব দগোমররমললিংশক গকন্দ্র কশর চগো মশশল্পের পতন নগো হশল
এর গুরুত্ব এতে বগোড়িতে ককী? দগোমররমললিং এ প্রথেমি চগো বগোমগচগোর পতন হয় ১৮৫৬ সগোশল। তেগোরপর অমতে দ্রুতে
গগগোটগো দগোমররমললিং রসশড়িই চগো বগোগগোন ছমড়িশয় পড়িশতে থেগোশক। কগোমসরয়গোলিং এর মিকগোইবগোমড়ি, দগোমররমললিং এর আলস বগোমড়ি
চগো বগোগগোন, টসকভগোর, গসগোনগোদগোর নকীশচ গহগোপটগোউন, ইতেলগোমদ হল প্রথেমি মদশকর বগোগগোন। এরপর ১৮৫৯ গথেশক
১৮৬৪ এর মিশধল গশড়ি ওশঠে রলিংমিসক অলগোন্ড গসডেগোসর, আমস মটয়গো, মিগোরগগোশরটস গহগোপ, ফেসবশশমরলিং, তেগোকদগোহ,
স্টগোইনথেগোল, বগোদগোমিতেগোমি, ইতেলগোমদ। ১০ বছশরর মিশধল ৩৯ টগো বগোগগোন গশড়ি ওশঠে, আরও ৫ বছশরর মিশধল ৫৬
টগো বগোগগোন এবলিং ১৯০৫ সগোশল দগোমররমললিং গরলগোয় ৭৯ টগো বগোগগোন নতেমর হয়। চগো মশশল্পের আরও সম্প্রসগোরণ
ঘশট ১৯১৪ সগোশল ১৫৬ টগো বগোগগোন গশড়ি ওশঠে এবলিং ৩০ হগোরগোশরর ওপর সগোয়কী ও ১২ হগোরগোর অসগোয়কী শ্রমমিক
মমিশল ৫৪ হগোরগোর একর রসশড়ি চগো পগোতেগো উৎপগোদশন মনযস ক্ত থেগোশকন।
চগো মশল্পে গশড়ি ওঠেগোর সগোশথে সগোশথেই, মত্রশ-চমল্লিশ দশক নগোগগোদ, বগোমিপনকীরগো মবশশষে কশর মসমপআই
গসরগোশন চগো শ্রমমিকশদর সলিংগমঠেতে করশতে থেগোশক। মবমভন্ন রকশমির অথেরননমতেক দগোমবদগোওয়গো ছগোড়িগোও শ্রমমিকশদর
মিশধল গথেশক নগোনগোরকশমির রগোরননমতেক দগোমব উশঠে আশস। এর মিশধল প্রধগোন মছল গনপগোমল ভগোষেগোর স্বকীকম মতে।
১৯৫৬ সগোশলর ২৪ গশ আগস্ট রগোরলসভগোয় এই দগোমব গতেগোশলন সশতেলন্দ্র নগোরগোয়ণ মিরস মিদগোর। মতেমন মছশলন
মসমপআই এর দগোমররমললিং গরলগোর সবরকশণর কমিরকী। এর আশগ, মদ্বিতেকীয় মবশ্বযস শদর পশর মব্রমটশ ভগোরশতের
অমবভক্ত বগোলিংলগোর আইনসভগোর গশষে মনবরগোচশন দগোমররমললিং এর আসন সলিংরলগো এক গথেশক বগোমড়িশয় দস ই করগো
হয়। অসলিংরমকতে আসশন গগগোররগো লকীগ প্রগোথেরকী ডেমর মসলিং গুরুলিং মনবরগোমচতে হন। অনলমদশক ১২ টগো চগো বগোগগোন
মনশয় শ্রমমিকশদর রনল সলিংরমকতে আসশন কলিংশগ্রশসর গগোগগো গশমরলিং, চগো বগোগগোন মিগোমলকশদর দগোবাঁড়ি করগোশনগো প্রগোথেরকী
এস গক গশমরলিং এবলিং মসমপআই এর রতেনলগোল ব্রগোহ্মণ প্রমতেদ্বিমন্দ্বিতেগো কশরন। মস মপ আই শ্রমমিকশদর ১১ দফেগো
দগোমব তেসশল ধশর মনবরগোচশন লশড়ি। গকগোনরকমি ঘসমরশয় মফেমরশয় "উন্নয়শনর" বগোণকী প্রচগোর নগো কশর শ্রমমিকশদর

হশয় সরগোসমর কথেগো বলগোর রনল ৮৫ শতেগোলিংশ গভগোট গপশয় রয়কী হন রতেনলগোল ব্রগোহ্মণ। গসই মনবরগোচশন
কমমিউমনস্ট পগোমটরর গমিগোট ৩ রন রয়যস ক্ত হন। গরল শ্রমমিকশদর রনল সলিংরমকতে আসন গথেশক গরলগোমতে বসস ,
মদনগোরপসর গথেশক কমষেক গনতেগো রূপনগোরগোয়ণ রগোয় ও রতেনলগোল ব্রগোহ্মণ। রূপনগোরগোয়ণ রগোয় গতেভগোগগো
আশনগোলশনর গনতেমত্ব মদশয়মছশলন পরবতেরকীকগোশল মতেমন বগোলিংলগোশদশশর মিসমক্তযস শদ গগমরলগো বগোমহনকীরও সলিংগঠেক
মছশলন।
রতেনলগোল ব্রগোহ্মশণর মনবরগোচশন রয়লগোশভর ফেশল কমমিউমনস্ট পগোমটরর দ্রুতে প্রসগোর ঘটশতে থেগোশক
দগোমররমললিং এর পগোহগোশড়ি এবলিং শকীঘ্রই পগোমটরর দগোমররমললিং গরলগো সশম্মেলন হয় রলগোপগোহগোশড়ি গস্নেহগোলিংশু আচগোশযরর
বগোমড়িশতে। সশরগোর মিসশরগোপগোধলগোয় ও ভবগোনকী গসন পগোমটরর বঙ্গকীয় প্রগোশদমশক কমমিমটর পশক ঐ সশম্মেলশন
অলিংশগ্রহণ কশরন। গসই সশম্মেলশনর প্রসগোশব একথেগো বলগো হয় "গরলগো কমমিমট গয স্বগোধকীন ভগোরশতে স্বগোধকীন
গগগোররগোসগোশনর দগোমব সমিশয় সমিশয় তেসশল ধশরশছ তেগো বহগোল রগোরগো গহগোল এবলিং পসনরগোয় বলক্ত করগো হল।"
প্রগোশদমশক কমমিমটর গনতেমশত্বর উপমসমতেশতে দগোমররমললিং গরলগোর প্রথেমি সশম্মেলশন গগগোররগোসগোশনর দগোমবশতে এই
প্রসগোব গ্রহণ করগো গথেশক পমরষগোর গয তেগো শুধস দশলর দগোমররমললিং গরলগোর শগোরগোর অবসগোন মছল নগো বরলিং দশলর
সগোমিমগ্রক অবসগোন মছল। এর পর রতেনলগোল ব্রগোহ্মণ ও গশণশলগোল সস বগো (মস মপ আই এর তেৎকগোলকীন
দগোমররমললিং গরলগো সমগোদক) সলিংমবধগোন সভগোর কগোশছ ১৯৪৭ সগোশলর ৬ই এমপ্রল গগগোররগোসগোন গঠেশনর দগোমবশতে
সগোরকমলমপ গপশ কশরন। সগোরকমলমপশতে তেগোবাঁরগো মবমভন্ন গভভৌশগগোমলক, রগোরননমতেক, ঐমতেহগোমসক, সগোলিংসম মতেক,
ভগোষেগোগতে ও রগোমতেগতে মবষেশয়র উশল্লির কশরন। এবলিং দগোমব কশরন "অতেএব ভগোরশতের কমমিউমনস্ট পগোমটর
দগোমব করশছ গয বতেরমিগোন সকীমিগোনগোগুশলগোর প্রশয়গোরনকীয় সলিংশশগোধশনর মিগোধলশমি দগোমররমললিং গরলগো, দমকণ মসমকমি ও
গনপগোল, এই মতেন লগোশগগোয়গো অঞ্চলশক গগগোররগোসগোন নগোমিক একটগো অঞ্চশল একমত্রতে করশতে হশব।" তেৎকগোলকীন
মস মপ আই গলমনশনর রগোমতেগতে আত্মমনয়ন্ত্রশণর অমধকগোশরর মথেমসস ভগোরশতের মবমভন্ন রনশগগোষকীর গকশত্র
প্রশয়গোগ কশর। এরই অলিংশ মহসগোশব তেগোরগো গগগোররগোসগোশনর দগোমব গতেগোশলন। মস মপ আই 'বকীর গগগোররগো' নগোশমি
পগোমটরর কগোগর প্রকগোশ কশর যগোর প্রচ্ছেশদ গগগোররগোসগোশনর প্রসগোমবতে মিগোনমচত্র ছগোপগো হশয়মছল। মিসশমকল হল গয
পরবতেরকীকগোশল পমশ্চিমিবশঙ্গ কমিতেগোয় আসগোর পর মসমপআইএমি এর মদ্বিচগোমরতেগোর ফেশল এই ইমতেহগোস
সমিসগোমিময়ক ভগোষেল গথেশক প্রগোয় হগোমরশয়ই গগশছ।
তেগোরগো কমিতেগোয় আসগোর পশর ১৯৭৮ ও ১৯৮১ সগোশল মবধগোনসভগোয় দগোমররমললিং ও তেগোর সলিংলগ্ন এলগোকগোর
রনল স্বগোয়ত্বশগোসশনর প্রসগোব পগোশশর মিশধলই সকীমিগোবদ থেগোশকন। দশলর সগোলিংসদ আনন পগোঠেক ১৯৮৫ সগোশলর
৯ই আগস্ট গলগোকসভগোয় এই দগোমব মনশয়, মবধগোনসভগোর প্রসগোশবর মভমতশতে, প্রগোইশভট গমিমগোর মবল আশনন।
মকন্তু মবল মনশয় মবতেশকরর পর তেগোর সমিথেরশন গভগোট পশড়ি ১৭ টগো মবপশক ৪৭। এরপশরর ইমতেহগোস অনল
রগোশতে বশয় চশল। সস ভগোষে মঘমসশঙ্গর গনতেমশত্ব গগগোররগোললগোশণ্ডের দগোমবশতে পগোহগোশড়ি উতগোল আশনগোলন এবলিং
মসমপআইএমি ও বগোমিফ্রশনর এর উগ্র মবশরগোমধতেগো, পসমলমশ মনপকীড়িন, বগোঙ্গগোমল রগোতেকীয়তেগোবগোদ উশস মদশয়
সসগোর রগোরনকীমতের মিগোধলশমি গযনশতেন প্রকগোশরণ কমিতেগোয় মটশক থেগোকগোর গকভৌশল, ইতেলগোমদর ফেশল পগোহগোশড়ির

রগোরনকীমতে অনল মদশক গমিগোড়ি গনয়। গগগোররগোললগোশন্ডর দগোমবর শুধস মিগোত্র রগোমতেগতে মদকটগো প্রধগোন গথেশক একমিগোত্র
মদক হশয় ওশঠে, প্রগোয় সমস ণররূশপ হগোমরশয় যগোয় গশ্রণকীগতে মিগোত্রগো।
দগোমররম ললিং এর চগো শ্রমমিকশদর আরশকর অবসগো ও তেগোশদর লড়িগোই
বতেরমিগোশন দগোমররমললিং এ ১৯ হগোরগোর গহক্টর (৪৬, ৯৫০ একর) রসশড়ি ৫২ হগোরগোর সগোয়কী শ্রমমিক কমিররতে।
আরও ১৫ হগোরগোর অসগোয়কী শ্রমমিক এই ৮৭ টগো বগোগগোশন কগোর কশরন, মিস লতে পগোতেগো গতেগোলগোর মিরশুশমি (মিগোচরনশভমর)। অনস মিগোন করগো হয় গয ২ লশকরও গবমশ পমরবগোর চগো মশশল্পের সগোশথে সরগোসমর যস ক্ত। এই শ্রমমিকশদর
অমধকগোলিংশ মিমহলগো। বগোমষেরক ১ গকগোমট মকশলগোগ্রগোমি চগো উৎপন্ন হয় এই বগোগগোনগুমল গথেশক যগোর গকমর প্রমতে গড়ি
বগোমণমরলক মিস লল কমিপশক ৭০০ গথেশক ৮০০ টগোকগো । ২০১৪ সগোশল এক গকমর চগোশয়র দগোমি উশঠেমছল ১ লকল
১২ হগোরগোর টগোকগো। মকন্তু এরগোনকগোর শ্রমমিকশদর মিরসরকী অশনক গবশড়ি-গটশড়ি নদমনক ১৩২ টগোকগো ৫০ পয়সগো।
একই অবসগো তেরগোই-ডেসয়গোশসরও। অনলমদশক দমকণ ভগোরশতের চগোশয়র গড়ি দগোমি অতেলন্ত কমি। মকন্তু গসরগোনকগোর
শ্রমমিকশদর নদমনক মিরসরকী - গকরগোলগোয় ৩১০ টগোকগো ০৪ পয়সগো, তেগোমমিলনগোড়িসশতে ২৪১ টগোকগো ৩১ পয়সগো এবলিং
কনরগোটশক ২৬৩ টগোকগো ২৯ পয়সগো।
উপশরগোক্ত তেথেলগুশলগো গথেশক এ কথেগো পমরষগোর গয দগোমররমললিং এর গয শ্রমমিকরগো অতেলন্ত দগোমমি চগো
উৎপগোদশনর মিগোধলশমি গদশমবশদশশর মিগোমলক ও অনলগোনল বগোমণমরলক পসমবাঁ রশক সমিমদ কশরশছ গসই তেগোরগোই চস ড়িগোন্ত
গশগোষেশণর মশকগোর। মিরসরকী ছগোড়িগো শ্রমমিক কললগোশণ অনলগোনল গয আইনকগোনস ন আশছ চগো বগোগগোশনর মিগোমলকরগো
গসগুশলগোশক গতে শতেশকর গশষেমদক গথেশক মনমদ্বিরধগোয় বগোশর কগোগশরর বগোশক্সে গফেশল মদশয়শছন। অনলমদশক
শ্রমমিকশদর ওপর কগোশরর গবগোঝগো বগোড়িশতে গথেশকশছ এবলিং আইশনর শগোমসমিস লক ধগোরগোগুশলগো কশঠেগোর হশস
প্রশয়গোগ করগো হশয়শছ। এ রগোশরলর ঐমতেহল গমিশন বহু বগোগগোন মিগোমলক মনয়মমিতে প্রমভশডেন ফেগোশন্ডর টগোকগো রমিগো
গদন নগো। মট গবগোডের পযরন্ত এ কথেগো স্বকীকগোর কশরশছ গয বগোগগোশনর উন্নয়শনর রনল মট গবগোশডেরর গদওয়গো অথের
মিগোমলকরগো বগোগগোশন মবমনশয়গোগ নগো কশর ফেগোটকগোবগোমরশতে লগোমগশয়শছ। চগো বগোগগোন গথেশক বগোইশরর গলগোশকরগো প্রভস তে
উপগোররন কশর যগোশচ্ছেন অথেচ বগোগগোশনর শ্রমমিকরগো বলিংশগোনস ক্রশমি কসমল আর অদক শ্রমমিক মহসগোশব পশড়ি
রশয়শছন।
গকগোন ধরশনর সরকগোরকী মবমধমনয়মি বগো মনয়ন্ত্রশণর অভগোশব এই মশশল্পে মিরস রকী ও সগোধগোরণভগোশব
শ্রমমিকশদর অবসগো অতেলন্ত গশগোচনকীয়। নস লনতেমি মিরসরকী চগোইশতে গগশলই মিগোমলকরগো রব গতেগোশলন গয চগো মশল্পে
সলিংকশট এবলিং তেগোরগো বগোগগোন বন্ধ করশতে বগোধল হশবন। গমিগোদগো কথেগো হল গয সরকগোরকী পম ষশপগোষেকতেগোয় এই
মশশল্পের মিগোমলকরগো গবশ রশসবশসই আশছন। আসশল যগোরগো সলিংকশট মপষ্ট তেগোরগো হশলন এই মশশল্পের সগোশথে
যস ক্ত শ্রমমিক ও তেগোশদর পমরবগোর পমররশনরগো। দস শটগো মবষেশয়র মদশক নরর মদশল এই মশশল্পের শ্রমমিকশদর
সগোমিমগ্রক পমরমসমতে মদশনর আশলগোর মিতেন পমরষগোর হয় যগোয়। এ মশশল্পে গকগোন গঘগোমষেতে নস লনতেমি মিরসরকী গনই।
এবলিং শ্রমমিকরগো গযশহতেস বগোগগোশন থেগোশকন, তেগোশদর বগোসসগোন ও অনলগোনল গমিভৌমলক মবষেয় সস রমকতে রগোরগোশক

মনয়ন্ত্রণ করগো হয় পগোশনশনস গলবগোর অলগোক্ট ১৯৫১ অনস যগোয়কী। এই আইশনর বশল শ্রমমিকশদর পগোকগো বগোমড়ি,
স্বগোসল পমরশষেবগো, কলগোমনন, গক্রশ, শ্রমমিকশদর বগোচ্চগোশদর মশকগোর বলবসগো, গরশন ও চগো পগোতেগো, শুকশনগো জ্বগোলগোমন
কগোঠে, পগোনকীয় রল, মিগোতেমত্বকগোলকীন সস শযগোগ সস মবধগো, ইতেলগোমদ গদওয়গোর কথেগো। মকন্তু, এশক এই আইশনর
ফেগোবাঁকশফেগোকর প্রচসর; এছগোড়িগো মিগোমলকরগো এই আইনশক যশথেচ্ছে বসশড়িগো আঙস ল গদমরশয় যত্রতেত্র শ্রমমিক গশগোষেণ
চগোলগোশচ্ছেন। সরকগোশরর তেরফে গথেশকও এই আইশনর মঠেকঠেগোক প্রশয়গোশগর বলগোপগোশর মবনসমিগোত্র উৎসগোহ গনই।
এই গশগোষেশণর হগোতে গথেশক মিসমক্ত পগোওয়গোর লশকলও দগোমররমললিং এর শ্রমমিকরগো গগগোররগোললগোশন্ডর স্বপ
গদরশছন। একমদশক হগোড়িভগোঙ্গগো রগোটসমন অনলমদশক মনরভস শমি মদ্বিতেকীয় গশ্রণকীর মিগোনস ষে হশয় গববাঁশচ থেগোকগোর জ্বগোলগো।
গগগোররগোললগোন্ড আশনগোলশন সবসমিশয়ই শ্রমমিকশদর অলিংশগ্রহণ গচগোশর পড়িগোর মিতেন এবলিং এই আশনগোলশনর সগোশথে
সগোশথে শ্রমমিকরগোও পশথে গনশমিশছন নস লনতেমি মিরসরকীর দগোমবশতে। মিগোমলকরগো আর সরকগোর ছগোড়িগো সবগোই গবগোশঝন
গয গযরগোশন রগোশরলর অসলিংগমঠেতে মশশল্পে সরকগোর গঘগোমষেতে সবরমনম মিরসরকী ২০৬ টগোকগো গসরগোশন চগো বগোগগোশনর
শ্রমমিকরগো মক কশর এতে কমি পয়সগো পগোন? আরও মিরগোর বলগোপগোর হল গয গদশশর দগোমরদ্রসকীমিগোর নকীশচর
রনগণশক অমনপসণ বগো অদরমনপসণ কগোর মদশয় তেগোশদর ক্রয়কমিতেগোর উন্নমতেসগোধন করগোর লশকল চগোলস
এনআরইমরএ-এর আওতেগোয় ১০০ মদশনর কগোশরর মিরসরকীও নদমনক ১৮০ টগোকগো, গসরগোশন মবশদশকী মিসদ্রগো
অররন কশর এমিন একমট মশশল্পের শ্রমমিকরগো মক কশর অধরগোহগোশর-অনগোহগোশর থেগোকগোর মিতেন গকগোন একটগো মিরসরকী
গপশয় যস শগর পর যস গ গগোধগোর রগোটমন রগোটশতে বগোধল হন। এর ফেশল বগোগগোনগুশলগো গথেশক মিগোনস ষে বগোইশর চশল
যগোশচ্ছেন রকীমবকগোর সন্ধগোশন। পগোহগোশড়ির বগোগগোনগুশলগোশতে বতেরমিগোশন অনস পমসমতের হগোর ৪০ শতেগোলিংশ। যগোরগো পশড়ি
আশছন তেগোরগো গকগোনক্রশমি লড়িগোই কশর যগোশচ্ছেন গববাঁশচ থেগোকগোর তেগোমগশদ।
গকন বগোমিপনকীরগো এই লড়িগোইশতে থেগোকশবন?
গগগোররগোললগোশন্ডর আশনগোলন মনশয় গকগোনরকশমির উপসলিংহগোর টগোনগোর আশগ একথেগো মিগোথেগোয় রগোরশতে হশব
গয আশনগোলশনর গনতেমত্ব গযই গহগোক নগো গকন এই লড়িগোই ঐ অঞ্চশলর মিগোনস শষের দকীঘরমদশনর বঞ্চনগোর মবরূশদ
এক ধরশনর অমভবলমক্ত। গযশহতেস সগোধগোরণ মিগোনস ষে মিশন কশরন গয তেগোরগো বগোঙ্গগোমলশদর দ্বিগোরগো অবদমমিতে গসশহতেস
তেগোশদর আত্মমনয়ন্ত্রশণর দগোমবশতে আশনগোলন অবশলই গণতেগোমন্ত্রক ও নলগোযল। রগোমতেসতগো কতেটগো বগোসমবক বগো
কতেটগো কমল্পেতে গস অনল কথেগো। প্রগোথেমমিকভগোশব আমিগোশদর মিগোথেগোয় রগোরশতে হশব গয পগোহগোশড়ির মিগোনস ষে অবশলই
গণতেগোমন্ত্রক দগোমবশতে লড়িশছন। এবলিং গসই কগোরশণই এই লড়িগোইশয় এবলিং আশনগোলশনর সমিথেরশন বগোমিপনকীশদর
আরও গবমশ গবমশ কশর পশথে নগোমিগো দরকগোর। বগোমিপনকীরগো যমদ এই লড়িগোইশতে নগো থেগোশকন তেগোহশল এর
গশ্রণকীগতে উপগোদগোন হগোমরশয় মগশয় এমিন এক অসস স উগ্র-রগোতেকীয়তেগোবগোদকী প্রমতেদ্বিমন্দ্বিতেগো গশড়ি উঠেশব গযরগোশন
বগোঙ্গগোমল আর গনপগোমল শ্রমমিক পরস্পশরর মবরুশদ দগোবাঁড়িগোশব। রগোমতেগতে কলহ ও দগোঙ্গগোর ফেশল গশ্রণকীগতে ঐকল
ভকীষেণভগোশব মবমঘ্নিতে হশব। আশনগোলনশক গকন্দ্র কশর পসমবাঁ রপমতেশদর স্বল্পেকগোলকীন অসস মবধগো হশলও শ্রমমিকশদর
মিশধল অননকল ও মবশভদ সম মষ্ট তেগোশদর পশক যগোশব।

এই আশনগোলনশক প্রগমতেশকীল লশকল মনশয় যগোওয়গোর রনলও এর গশ্রণকীগতে উপগোদগোনশক শমক্তশগোলকী
করগো দরকগোর। আমিরগো রগোমন গয এই আশনগোলশনর গনতেমশত্ব যগোরগো আশছন তেগোশদর মিশধল অশনশকই এই
লড়িগোইশক বলবহগোর করশতে চগোন তেগোশদর বলমক্তগতে উচ্চগোকগোঙগো সফেল করগোর লশকল দরকষেগোকমষের মিঞ্চ
মহসগোশব। মকন্তু গযশহতেস মিগোনস শষের গণতেগোমন্ত্রক আশগো-আকগোঙগো এর সগোশথে যস ক্ত গসশহতেস মবমিল গুরুলিংশদর
গনতেমশত্বর সকীমিগোবদতেগো গদমরশয় এই লড়িগোইশক সমিথেরন নগো করগো সঙকীণরতেগোর পমরচয় হশব। একইসগোশথে আমিরগো
একথেগোও ভসলব নগো গয রগোমতের আত্মমনয়ন্ত্রশণর অমধকগোর রগোরননমতেক প্রশ্ন বগোদ মদশয় শুধস মিগোত্র সগোলিংসম মতেক
প্রশ্ন হশয় উঠেশল মনপকীমড়িতে রগোমতেসমিস হ উগ্র বসশররগোয়গো রগোতেকীয়তেগোবগোশদর প্রভগোশব পশড়িন। এর ফেশল তেগোরগো
গমিগোহগোচ্ছেন্ন থেগোশকন, গবগোকগো বশনন ও তেগোশদর ঐকল গলগোপ পগোয় যগোর সস মবধগো মনশয় বসশররগোয়গোরগো তেগোশদর নগোশক
দমড়ি মদশয় গঘগোরগোশতে পগোশর।

এর প্রতেলক উদগোহরণ দগোমররমললিং গযরগোশন এই আশনগোলশনর গনতেমত্ব

ফেলগোমসস্টশদর সগোশথেও ঐকল সগোপন কশরন গগগোররগোললগোন্ড হগোমসল করগোর স্বপ গবশচ। মকন্তু এই পমরমসশতে
আমিগোশদর করণকীয় ককী? দম ঢ়কশণ্ঠে এই ধরশণর আবাঁতেগোশতের মবশরগোমধতেগো কশর প্রশয়গোরশন এই গনতেম ত্বশক ছস শবাঁ ড়ি
গফেলগোর ডেগোক মদশতে হশব। মকন্তু এই ছস শবাঁ ড়ি গফেলগো তেরনই সম্ভব যরন এই আশনগোলশনর গনতেমত্ব শ্রমমিকশশ্রণকীর
হগোশতে থেগোকশব। মঠেক এই রগোয়গগোশতে দগোমররমললিং এর চগো শ্রমমিক ও অনলগোনল শ্রমমিক এবলিং তেগোশদর সশচতেন
গনতেমত্ব গুরুত্বপস ণর ভস মমিকগো মনশতে পগোশর।
আত্মমনয়ন্ত্রশণর লড়িগোইগুশলগো গথেশক আমিরগো এই মশকগো মনই গয রনশগগোষকী বগো রগোমতে শুধস মিগোত্র গকগোন
মবমিস তের ধগোরণগো নয়। এর মবষেয়কীগতে উপদগোন, গযমিন রগোমতেসতগোর গচতেনগো, রগোমতেসতগোর রগোরননমতেক লড়িগোই,
ইতেলগোমদ রসব গুরত্বপস ণর। এই গচতেনগো এবলিং লড়িগোইশয়র অমভজ্ঞতেগোর মিশধল গশ্রণকী গচতেনগোও মমিমশ্রতে থেগোশক।
বগোমিপনকীশদর দগোময়ত্ব এশক আরও মবকমশতে করগো। এই কগোরশণই এই লড়িগোইশয় শ্রমমিক গশ্রণকীর অলিংশগ্রহণ ও
গনতেমত্ব রসবই ররুরকী।

