খুলনায় ি�িতশীলতা
কািসয়া পাপেরাি�(Kasia Paprocki) এবং জয্সন েকানস( Jason Cons) -এর ��ত করা অ�ফামএ.িস.এস.এফ( Oxfam-ACSF) �ামীণ ি�িতশীলতা �কে�র একি �িতেবদন
এই �িতেবদেন আমরা বাংলােদেশর খুলনা েজলার দি�ণ-পূবর অ�েলর দুি স�দােয়র তু লনা করব,
স�দােয়র �িতি মানুেষর ব�বয খুঁিটে েদখব। ি�িতশীলতা স�েকর তাঁেদর িক ধারণা - ি�িতশীলতা বলেত
তাঁরা িক েবােঝন, তাঁেদর িনেজেদর স�দােয়র মেধয আেপি�ক ি�িতশীলতা, এবং েকান েকান িবষয়গেল
স�দােয়র সদসয্েদরি�িতশীলতা িনধর্ার কের (অথবা তার ঘাটিত)। উভয় স�দােয়ই ি�িতশীলতা
মূলত পরীি�ত হয় িচংিড় চােষর উপি�িত অনুপি�িতর সােপে�, যা এই অ�েলর বৃহত্ িশ� এবং েদেশর
ৈবেদিশক মু�া সং�েহর সবেচেয় বড় উৎস। েকানও সে�হ েনই খুলনার ি�িতশীলতা িনভর ্ কের আেছ এই
অ�েলর িচংিড় চােষর সমাজ-বা�তাি�ক বা�বতার ঘিন� আ�ঃস�েকর ্ উপর।
গ�া-��পু� ব�ীেপর এেকবাের দি�েণ খুলনা অবি�ত। এই অ�লিট অেনকগিল ব� বড়
"েপা�ার" (বাঁধ-এর ডাচভাষার �িতশ� েথেক গৃহীত) �ারা বাঁধ েদয়া, এবং এই েপা�ারগিল ন�র
িদেয় পিরিচত। িবেদিশ অথর সাহােযয 1960 েথেক 1980 সােলর মেধয িনিমর্ এই বাঁধগিল আসল
�েয়াজনীয়তা িছল অিনয়িমত েনানা জেলর ঝাপটা েঢউ েথেক বাঁচােনা এবং এলাকািটে খাদয সুরি�ত েথেক
খাদয র�ািনকাির িহেসেব �িত�া েদয়া। বাঁধ অ�লগিলে বয্াপ ভােব সবুজ িব�েবর কমর্সূি �হণ করা হয়।
সম� অ�ল জুেড় েদশজ বীেজর পিরবেতর নতু ন িম� বীেজর �বতর ্ ঘেট। আর পেরর িদেক বািণিজয্ ভােব
িচংিড় উৎপাদনেক উৎসািহত করা হয়। এই �িতেবদেন েয দুই স�দায়েক ধরা হেয়েছ তারা েপা�ার 22 ও
েপা�ার 23 নােম পিরিচত। লােগায়া �ীপদুিটে আলাদা কেরেছ একি িবশাল শাখা নদী। উভেয়র ৈনকটয
সে�ও এই িবি��করণ নাটকীয়ভােব সামািজক পিরেবশগত �েভদ ৈতির কের িদেয়েছ।
খুলনার ি�িতশীলতা বুেঝ িনেত �থেমই েবাঝা দরকার খুলনা এেকর পর এক বা�তাি�ক িবপযর্ে
হাঁসফাঁস করা একটা অ�ল। একিদেক জলবায়ুর পিরবতর ্ - িবেশষত �মবধর্মা �া�ীয় ঝ�া এবং সাইে�ান
অ�েলর িন�িবত, ভূ িমহীন �িমক এবং অনয্ান কৃ ষকেদর ব�গত ঝুঁ িকপূণর ভূ �কৃ িতেত নাটকীয়ভােব বদল
এেনেছ। অনয্িদে গত িতিরশ বছের খুলনায় িচংিড় চাষ �মশ ভূ িমেত অিধকার, ভূ িমর মান এবং েসখােন িটে
থাকার �মতার আমূল পিরবতর ্ এেনেছ। এই পিরে�ি�েত ি�িতশীলতা শি�শালী একটা আয়না হেত পাের যার
মাধয্ে সমাজ-বা�তাি�ক পিরবতর ্ �ামীণ সমােজ ভূ িমহীন ও নামমা� বা�ধারী মানুষেদর জীবনযাপেন
কতটা ছাপ েফেলেছ তার ছিবটা অনুধাবন করা েযেত পাের।
েপা�ার 23
েপা�ার 23 আমােদর ধারণায় সমাজ-বা�তাি�ক ি�িতশীলতা সংকেটর দৃ�া�। 1980-র �থম
িদেক শ হওয়ার পর, িচংিড়র উৎপাদন স�দায়িট ঐিতহয্বাহ কৃ িষবয্ব�াে স�ূণর্ দখল কের েফেল।
এখানকার মানুষজনেদর কথাবাতর ্া বারবার এই িচ�ার কথাি উেঠ এেসেছ। জায়গাি এইভােব িচংিড় এবং
বা�তাি�ক পিরবতর ্েন িনিবড় গ� বেল যাে� - যা বা�চু য্ি, ব�না এবং িনরাপত্তাহীনত কথা েশানায়।
খুলনার পাইকগাছা উপেজলার এই েপালডার আয়তেন আনুমািনক 5,852 েহ�র, জনসংখয্ আনুমািনক

220001। বািণিজয্ িচংিড় চােষর স�সারেণর ফেল 84% অিধবাসী ভূ িমহীন। ব�ত, এখানকার
েবিশরভাগ আবািদ জিম লীজিভিত্ েঘর-এ (িচংিড় চােষর জায়গা) পিরণত হেয় েগেছ। এমনিক
ভাসাভাসা ভােব অ�লিট ভূ ৈবিচে�যর িদেক েদখেলও এই রপা� আেপি�ক। �ামীণ বাংলােদেশ ভূ িমর িনিবড়
বয্বহািরকতা িনিরেখ েপা�ার 23-েক ব�য্ অ�ল মেন হয় (িচ� 1 েদখুন)।

িচ� 1: েপা�ার 23 এর িভতর েথেক েদখা
িদগ��সারী েনানা পািন, মািট িনচু বাঁধ িদেয় আলাদা করা েঘর এবং সুসি�ত কুঁে, িচংিড় চু ির রখেত
িনেয়ািজত েঘর-এর পাহারাদাররা েযগি বযবহার কেরন। েপা�ার 23-এর বািক �ােম েনানা পািন

অধুয্িষ ভূ িম পিরেবি�ত একিচলেত জিমেত �চু র মানুষ। হােমশাই েনানা পািন চেল আেস বসিতেত এমনিক
দুয়ােরও। তু লনামূলক ভােব �ামগিেত েমরামিত হয়না। েবিশরভাগ বাসায় একিচলেত সি�র বাগান। সি�র
বাড় েমােটই ভাল না হবার কারণ িহসােব �ামবাসীরা বলেছন মািট লবণা�তা। মুরিগছানা �ামজুেড় ছু েট
েবড়ায়, িক� বড় পশস�ি �ায় েচােখ পেড় না।
েপা�ার 23 তু েল ধের বা�তাি�ক সংকেটর িদকটা, বা�তাি�ক �ংেসর সীমায় যা দাঁিড়েয়। অিধবাসীরা
জানাে�ন িচংিড় ছাড়া অনয িকছু চােষর মত অব�া আর েনই। অথচ বাগদা চাষ2 শর আেগ এখােন েদশজ

এবং উ�ফলনশীল নানা �জািতর ধান উৎপাদন হত। এখন সামানয্ হয়। বাংলােদেশর ে�ািটেন অনয্ত
উৎস িমেঠ জেলর মাছচাষ এখন অস�ব। পশপালেন জনয সামানয্ জিম অবিশ� আেছ। ফেলর গাছ আর
বােড় না। (িচ� 2 েদখুন)

িচ� 2: েপা�ার 23-এর িভতর েথেক েদখা
েপা�ার 23 অিধবাসীেদর ব�বয অনুযায়ী বা�তাি�ক সংকট পুেরাদ�র �াণ পিরি�িতর মেধয েপৗঁেছ েগেছ।
একজন উত্তরদাত কথা অনুযায়ী:

িচংিড়র উৎপাদন শ হেয়িছল 1983 সােল। পা�ার আেগ েলাকজন ধানচাষ করত। ধান িবি�
করার পয়সায় অেনেকই ইেটর েনয়াও বািনেয়িছল। মানুেষর ঘের গর িছল মাছ িছল।
েখালামেনর মানুষ িছল তখন। অব�াপ� মানুষ যখন মাছ ধরত, গরীবেদর েছাট মাছ িদেয়
েযত। এখন আর েস সব েনই। সবাই এখন ধুঁকেছ। 1985, 1986, 1987 সােলর পর যখন লীজ
চালু হল আিম িনেজর েচােখ েদেখিছ িক কের গােছর পাতাগেল সব শিকে েগল। জিমেত নুন।

1988 সােলর 23েশ নেভ�র একটা ঝড় হল। েসই ঝড় জল (বনয্)র পর সম� মরসুিম কেয়কি

গাছ ছাড়া ফেলর গাছ ন� হেয় েগল। আমােদর েবঁেচ থাকার উপায় থাকল না। একজন মিহলা
যিদ শািড় িকনেত চায় 250 েথেক 300 টাকা ($3.20-$3.80) পড়ত। িকেন েখেত হেল আর
শািড় েকনা স�ব না। মানুষেক �ায় েরাজই িঠ করেত হত খাবার িকনেব না অনয দরকাির
িজিনস িকনেব। েবিশরভাগ সময় খাবারই েকনা হত।
1.

13000 হাজােরর েবিশ মানুষ পাইকগাছা টাউেন বসবাস কেরন। িচংিড় র�ািনেক েক� কের গেড় ওঠা

2.

একি বাজার।
েপা�ার 23-এ িচংিড় উৎপাদেনর �াথিমক রপ হল বাগদা। েনানা জেল বাগদা েবেড় ওেঠ।

েপা�ার 23-এ জীবনযাপেনর সম� পিরি�িত �ংস হেয় যাবার পর সংখয্গির� ভূ িমহীন �িমকেদর
ভয়াবহ পিরণিতর িদেক িনেয় যায়। �ানীয় মানুষ দাবী কেরন েপা�াের িচংিড় চােষর অনু�েবশ
ঘটার আেগ ভাগচািষ ও িদনমজুরেদর পে�ও েপা�ােরর খাস (সাধারণ) জিমেত �ম দান ও চাষ
কের �িনভর ্র িদনগজরান স িছল। এখন খাসজিম সেমত েপা�ােরর েবিশরভাগ জিম, িচংিড়েত
দখল কের িনেয়েছ। পিরণােম, �ানীয় েলাকজন েকবল েয পুি�কর খাবােরর অভােবর কথা বলেছন
তাই নয়, কােজর সুেযােগর অভােবর কথা, েছেলেমেয়েদর �ু েল পাঠােনার অ�মতার কথা, এবং �ানীয়
সুদেখার ও মাইে�ািফনা� সং�াগিলর বাবাড়� হওয়ার কথাও বেলেছন।
িচংিড় উৎপাদন েপা�ার েথেক অেনকেক বা�চূ য্ত কেেছ। �ানীয় মানুষেদর যখন িজে�স
করা হল িচংিড় চাষ শর হবার আেগ এখকার ভূ িমহীন মানুষজনরা েকাথায়? উত্তরদাতা �ংস,
িবলু�, েশষ এই শ�গিল বয্বহার কেরন। এই ে�ি�, এই স�দােয়র ি�িতশীলতার েবাঝাপড়ার
�ভাব কিঠ। বাদবািক বািস�ােদর মেধয্ �ু�চািরা তাঁেদর জিম ন� হেয় যাবার কারেণ িদনমজুের
পিরণত হেয়েছন অথবা তাঁেদর জিম বড় িচংিড় উৎপাদকেক নামমা� টাকায় িবি� করেত বা লীজ
িদেত বাধয্ হেয়েছন। অেনেকই েপা�ার েছেড় িগে খুলনা শহের বি�েত আ�য় িনেয়েছন, ইঁটভাটায়
কাজ খুঁজেছন। আরও অেনেকই, বািস�ােদর মেত, সময় সময় ভারেত যান িনমর্াণিশে� কাজ খুঁজেত।
েঘর-এ সারা�ণ েনানা পািন আর িচংিড় চােষ বয্বহৃত রাসায়িনেকর সং�েশর্,-মজুিরর
িদনমজুর িহেসেব কাজ কের যাঁরা েকানভােব িদন গজরান কেরন তাঁরা চমর্েরাগ েথেক সং�ম
পযর্� নানা রকম �া�য্ সমসয্ার িশকার হবািস�ারা জানােলন েপা�ার 23-এ খুবই অ� খাস
ট আেছ। িচংিড় উৎপাদক জিমর বড় মািলকরা �ায় সমভােব সব �াস কের
(সাধারণ) জিম িেক
িনেয়েছ। খাস জিমেত অিধকার না থাকার মােন, এখানকার বািস�ােদর খাবার, �ালািন, পািন ইতয্ািদ
িনতয্�েয়াজনীয় িজিনসপ� সং�হ করেত েরাজই পাইকগাছা েযেত হ - একসময় এখােনই এগেলা
উৎপ� হত।
এই স�দায়িটেতি�িতশীলতার ধারণা স�েকর ্ এখানকার েলাকজেনর কথাবাতর্ায় আর
উপলি� হয় েয, স�ল এবং শাি�পূণ্ জীবনযাপেনর অথর্ এখােন ি
র
যাঁেদর সা�াৎকার েনয়া হেয়েছ
েপা�ােরর পিরি�িত তাঁেদর কােছ একটা িবরাট উে�েগর কারণ। একজন উত্তরদাতা েয বেলেছন,

যখন েলােক িচংিড় চােষর কােজ েযত না, মিহলারা িবেকেল ফাঁকাই থাকেতন আর সকেল
িমেল গ�গাছা করেতন। েপৗষ (িডেস�র-জানুয়াির) মােস আপিন মেনামু�কর ধােনর জিম
েদখেত েপেতন, গ�গাছাও করেতন। এখন আর েকানও সময় েনই কারণ সব সময় টাকার
িপছেন ছু টেত হে�। মানুেষর সােথ একসে� বেস কথা বলার সময় েনই। আেগ আপনার
ঘের চাল িছল, গর িছ, পুকুর িছল মাছ িছল। তখন মানুষ এত দুি��ায় থাকত ন,
অেনক ভাল িছল।
�ানীয় মানুষ বারবার েবাঝােত চাইিছেলন িচংিড় চাষ শর হবার আর জীবেনর সে� পেরর
পিরি�িতর িবপুল ফারাক। েপা�ার 23-এর িচংিড় চাষ েকবল মা� েয জীবনযাপেন বদল এেনেছ
তাই নয়, স�দােয়রও রপা� ঘেট েগেছ। আসেল, েপা�ার 23-এর বািস�ােদর কথায় �� কের
বলেল িচংিড় উৎপাদন বয্ি�গ/পািরবািরক ও েগা�ীগত �ের সংকট হািজর কেরেছ। আেগকার
জীবন স�েকর ্ �ৃিতেমদুরত েপা�াের ে�ণী িনরেপ� ভােব ল�যণীয়। েলাকজন বারংবার েগা�ীগত
কাজকমর্ �ংস হেয় যাবার কথাও উে�খ কেরেছ। যা�া, েঘাড়েদৗেড়র মত জনি�য় অনু�ান
অনুপি�ত, �িতেবশীর সে� কাটাবার মত সময়ও েশষ হেয় েগেছ।
এই ধরেনর �মবদেলর ফলাফেল জীবনযা�ার িন�গািমতা সুি�িতর িনজ� ধারণা গেড়
ওঠার �ধান অ�রায়। এই িবষয়টার �ভাব খুবই গর�পূণর্। িশীলতার �মতার িনিরেখ এই

সম� িবষয়গিলেক মাথায় রাখেল পিরি�িতর গর� অসীম। সামািজক ি�িত যিদ শধুমা�
থাকা না হয় বরং �েমা�য়ন হয় তাহেল মানুষজেনর ভাবনায় ভােলা থাকা অনয্তম গরে�র দা
রােখ।
এই ধরেনর �ৃিতেমদুরতােক খুব সহেজ ভাবালুতা বেল উিড়েয় েদয়া যায়। িবেশষত েপা�ার
22-এর অিভ�তার(পের আেলািচত) িনিরেখ। যিদও ভূ িমহীন বািস�ারা আসেল তাঁেদর
ি�িতশীলতার �মতার ঐিতহািসক রপা� স�েকর ্ ওয়ািকবহাল এবং উ��। একজন েযমন
বলেলন:

আমােদর বতর ্মানদুরব�া ও আেগর দািরে�য্র মেধয্ গর�পূণর্ ফারাক রেয়েছ।
আমােদর খােদয্র অভাব িছল না। জল(িনচু জিম)র েকানও িলজ িছল না। মাছ ধরেত
পারতাম। েশাল, গজাল, কই, বান, পুঁি, িচংিড়। আমােদর পিরবােরর ভরণেপাষণ হত। মাছ
যখন েথেক পযর্া� পাওয়া েযেত থাক, আমােদর ধরা মােছর আর দাম রইল না, বড় েজার
2টাকা 3টাকা। এখন িক� এই মাছগেলা �ায় পাওয়াই যায় না আর �চুর দাম। যােদর
বয়স 25-30 তারা এই সম� মাছ েচােখই েদেখিন। একিদন আমার বড় েছেল আমােক
গজালমাছ আর কই মাছ িনেয় িজে�স করল। আিম েতলািপয়া মাছ েদিখেয় বললাম কই
মাছ এই ধরেনরই। একিদন আিম পাইকগাছা বাজাের কই মাছ েপলাম। 250 �াম 17 টাকা
আিম চাইিছলাম আমার েছেলেক েদখােত কইমাছ েকমন। আেগকার িদেন আমােদর গর
থাকত, দুধ েখেত েপতাম। আমােদর �া�য্ ভাল িছ, শি�ও িছল, এখন আর নাই।

এই ধরেনর ছিবগিল িচংিড় চােষর এলাকায় সামিহক �িতই েকবল নয় জীবনযা�ার মান
এবং িনরাপত্তা ন� হেয় যাওয়া �� কের। এই পিরে�ি�েত এলাকার বািস�ারা েয েকবল েনা
পািন আর িমঠা পািনর কথাই বেলেছন তাই নয়, তাঁরা েনানাজিম আর উবর্র জিমরকথাও
বেলেছন। জলজ উৎপাদন এই অ�েলর পেড় থাকা মানুষগিলর জনয্ ভূিমিচ�িটেকও আমুল বদ
িদেয়েছ। এর সে� সংযু� সামািজক ও অথর্ৈনিতক অব�াও েগেছ �েয়। ন� েয েকবল ভূিমই
হেয়েছ তাই নয় সং�ৃ িতও েগেছ। আেপাস শধু জীবন যা�ােতই নয় অথর্নীিতেতও হেয়ে একিট
েগা�ীর ি�িতশীলতা ও রপা�র বুঝেত েগে এই সংযু� বা�তাি�ক, সামািজক, অথর্ৈনিতক
স�মতাসমূহ অবশয্ বুঝেত হেব।
জিম এবং উৎপাদেনর উপর িনয়�ণ হারােনা েপা�াের �ংসাত্মক �ভাব েফেলেছ। যার
িচংিড়চাষ েথেক লাভবান হে� এবং েসই লাভ বজায় রাখেত যারা এেদর �িমেক রপা�িরত হেয়েছ
উভেয়র উপরই। েপা�ার 23 কৃ িষেত �িনয়�ণ হারােনার ছিবটা �� েদিখেয় িদে�। এটা একটা
চলমান সংকেটর ে��। এমনিক যাঁরা এর সুফল েভাগ করেছন তাঁরাও কৃ িষঅতীেত িফের েযেত
চাইেছন। একজন িযিন লীজ িদেয়েছন এই এলাকার ভিবষয্ত িনেয় িজ�সা করা হেল বলেছন:

আিম জািন না িক বলব। �াথর্না কির আমােদর �জ� বা আিম েয ধেনর দুদর্শার মধয
িদেয় িদন কাটাি� আমােদর পরবত� �জ�েক েযন তা েপায়ােত না হয়। আিম েদখেত চাই
এই সম� জিম ধােন ভের েগেছ। েনয়ার িপছেন সবিজ ফেল আেছ। আর েকানও ক�
থাকেছ না। মেন আেছ আিম আর একটা �ােমর কথা বলিছলাম েযখােন েঘর েনই। ওই
�ােমর সম� পিরবাের অ�ত একিট কের ফেলর গাছ রেয়েছ। আমরা যখন েসখােন যা,
ওরা আমােদর জনয্ িনেজেদর বাগােনর সবিজ রা�া কের। েব, দুধ এেন েদয়। আমরা
যােত সরবত বানােত পাির। ওরা সুখী। তােদর খাওয়া িনেয় েকানও সমসয্া েনই। ওরা
লীজ িবজেনেসর পিরণিত স�েকর ্ ধারণা রােখ। তােদর কােছ লীজেদয়া ফালতু । একবছের
ধান যিদ তারা ফলােত পাের তাই িদেয় দুবছর পিরবােরর খাবার জুেট যােব। িতলডাঙায়

এক আত্মীেয়র সায় কেয়ক মাস আেগ আিম িগেয়িছলাম। গিরব েলােকরা লীেজর
িবেরািধতা করেছ িক� যােদর 15-10 িবেঘ জিম [3-5 একর] তারা িদেয় িদেত চাইেছ।
পের ধনীরা বুেঝেছ িনেজেদর জনয্ই লীজ ভােলা হেব না। তারাও গিরবেদর সে� েযাগ িদেয়
েঘর বয্ব�ার িবরে� �িতেরাধ করেছ। এখন আর ওই এলাকায় েকানও েঘর েনই। আমা
মেন হয় ওরা িঠকইকেরেছ। মানুষজন গর রাখেত পারে, দুধ েখেত পারেব, ফল পােব।
এই বয্ি�র �বয্ েযমনটা দশর্ায় েপা�া23-এর ি�িতশীলতার ে�ে� ফসল ফলােত না পারাটা
সবেচেয় বড় বাধা। সুতরাং, ি�িতশীলতা আরও েবিশ �মতার অজর্েনরউপর িনভর রশীল।
েপা�ার 22
েপা�ার 23 েথেক সরাসির নদী েপেরােলই অনয্ানয্ েপা�ার েঘরা িচংিড় চােষর জন
দখলীকৃ ত িব�ীণর্ এলাকাই হল েপা�ার22। উপর েথেক েদখা এবং মানুষ জেনর সে� কথা বেল
েবাঝা েগল পাশাপািশ অনয্ানয্ এলাকা েথেক এই এলাকা অেনক েবিশ ি�িতশীলতা অজর্ন কর
েপেরেছ। িচংিড়চাষ�বণ অনয্ান এলাকার তু লনায় েপা�ার 22 অেনক েবিশ সবুেজ েঘরা (িচ� 3
েদখুন)।

িচ� :3 েপা�ার 22-এর অ�দৃর ্শ
বাইের েথেক েদখেল েদখা যােব ঘােস ঢাকা একটা চর ময্ানে�া গাছ ও অনয্ানয্ গাে
ভরা, েলাকজন কমর্র, িশশরা েখলা করে, অসংখয্ বসতবািড়। েপা�ার এবং অনয্ানয্ িচং 23

চােষর এলাকার তু লনায় েপা�ার সামািজকভােব 22, অথর্ৈনিতকভােব এবং কৃিষর িদক েথেক
বাংলােদেশর অনয্ �ােমরই মত। যিদ, খুলনার িচংিড় এলাকার মেধয্অবি�ত রে েপা�ারি
বয্াপকতর আ�িল বা�তাি�ক বদেলর জনয্ নানা ধেনর চােপর মেধয্আেছ। অ-লবণা� জিম
এবং কৃ িষজ উৎপাদেনর সাফলয অনয্ েপা�ােরর �চুর মানুষেক এখােন উে আসেত উৎসািহত
কেরেছ। এর ফেল েপা�ার 22-এর জিম বয্বহাের উপরই েয চাপ বাড়েছ তাই নয়, িমি� জেলর
উৎেসও সংকট ৈতির করেছ িবেশষত েযখােন পাশাপািশ এলাকাগেলােত ইিতমেধই অভাব �কট। এই
ধরেনর অব�া�র েপা�াের ে�ণী রাজনীিতেক �ভািবত করেতও পাের, কের, আমরা েযটা নীেচ
আেলাচনা করব।
ি�িতশীলতার কথাগিলর মেধয্ স�বত সবেচেয় �ভশালী বািস�ােদর সাইে�ান আয়লার
আেলাচনা,2009 -এর এই �া�ীয় ঝেড়র িব�ংসী �ভােব, অ�ফােমর িরেপাটর্ অনুযায়ী � ল�
মানুষ গৃহহীন হেয়িছেলন।1 এই সাইে�ান সম� এলাকািটেক একরকম েশষ কের িদেয়িছ, �ামেক �াম
িনি�� হেয় িগেয়িছল। েপা�ার িক� 22ঝেড়র সমেয় এবং এর পরবত�েত তু লনামূলক ভােব
সুরি�তই িছল। একজন উত্তরদা বয্াখয্া করিছে,

আমরা েদেখিছ আয়লা আমােদর েপা�ার 22-এ েতমন িকছু �িত কেরিন। িক� কাছাকািছ
এলাকা েযমন ল�ীেখালা, মউখািল, খাটািল, েধেলািট েযখােন ওরা িচংি চাষ করত, েগাটা
একটা বছর জেলর তলায় িছল। েকননা WABDA চর পুেরা ধুেয় িগেয়িছল। েনানা পািন
েঢাকাবার জনয্ েয �ইসেগট িছল েভেঙ েফলা হেয়িছল যােতপািন েঢােক এবং এর ফল
এত খারাপ হেয়িছল, এমনিক মানুষও েভেস িগেয়িছল। িক� আমােদর েপা�ার 22-এ িচংিড়
আর আয়লা দুেটা েথেকই বাঁচেত েপেরিছলাম... পািন েঢাকােত WABDA'র বাঁধ না কাটার
জনয আমরা �িতর হাত েথেক েবঁেচিছলাম। বাঁেধ অেনক গাছ, ঘাস। আমরা িচংিড় চােষর
জনয্ বাঁধ িদেয়পািন েঢাকাইিন। তাই বাঁধও শ� িছল। এমনিক আয়লার মত শি�শালী
ঝড়ও আমােদর �িত করেত পােরিন।
মানুষজন এও বেলেছন েয েসই সমেয় েয সম� ফসল হেয়িছল তারাও র�া েপেয়িছল।
একজন চািষ বলিছেলন, ধান দুস�াহ শে পেড়িছল, আে� আে� আবার খাড়া হল। তার সােথ,
তােদর পানীয়জেলর সরবরাহ বহাল িছল, অনয্েদর মত ন� হেয় যায়িন।  আপাত এই সুি�িতর
ফেল ঝেড়র আেগ, ঝেড়র সময় এবং কেয়কবছর পেরও আশপােশর এলাকার আয়লাদুগ্ত মানুষজন
র
তাঁেদর এলাকার অসহায়তার কারেণ এখােন উ�া� হেয় চেল আেসন।
েপা�ার 22-এর বািস�া এবং অনয্� বাস কেরন যারা এখানকার িনসেগরর েসৗ�যর এবং
িবপুল সুিবধা স�েকর ্ যেথ� ওয়ািকবহাল। তাঁরা িচংিড় চাষমু� থাকার লড়াইেয়র কথা ভীষণভােব
মেন েরেখেছন। এই এলাকার অনয্তম বড় �াম হিরণেখালায় একিট �ারক রেয়েছ করণাম
সদর ্ােরর।িচংিড় উৎপাদেনর মািলকেদর িবরে� তাঁর িমিছেল েনতৃ�েদয়ােক মেন েরেখ েসি ৈতির।
িচংিড় বয্বসায়ীেদর হােত তাঁর মৃতুর 7) নেভ�র (1990 বািষর্কীে এই েপা�ার এবং �ারকি
এলাকার ভূ িমহীন মজুর ও অবশয্ই,সম� বাংলােদেশর ও তার বাইের িচংিড় চাষ িবেরাধী
আে�ালনকারীেদর সংহিত জানায়।
িচংিড়চাষমু� উবর্রএই পিরেবশ েয সম� সুিবধা �দান করেছ তােদর মেধয্ সবেচেয়
উপেরর িদেক থাকেব িনেজর খাবার এবং ৈদনি�ন িজিনসপ� িনেজরাই েজাগাড় করেত পারা।
েপা�ার 22-এর বািস�ারা বারংবার েজার িদি�েলন বাজােরর উপর িনভর ্র না কের তেদর
উৎপাদন করার স�মতার কথায়। এক ভূ িমহীন মিহলা বলিছেলন, 'এমনিক যিদ আমার কােছ বাজাের

যাবার মত পয়সা নাও থােক অসুিবধা হয় না। িক� যিদ ওেদর (িচংিড়চােষর এলাকা) টাকা না
থােক বাঁচার েকানও উপায় েনই। আমরা এক স�াহ চািলেয় িনেত পারব। তাই আমােদর এলাকা
আর ওেদর এলাকার মেধয্ �চুর ফারাক' আর একজন বািস�া এক ভূ িমহীন িদনমজুর একই কথা
বলেলন, বলেলন এই জীবনযা�া েকমন কের স�ব হল,

েকবল িচংিড়র চাষ এই েদেশর অেনক �িত কের িদেয়েছ। মানুষজেনর আর গাছপালারও।
আমরা যিদ এক স�াহ বাজাের নাও যাই আমরা চািলেয় েনব। শাকপাতা তু লব, সবিজ
তু লব মাছ ধরব। িক� যারা িচংিড় কের তােদর উপায় েনই িনেজর খাবার উৎপাদন
করার।
আরও সাধারণভােব বলেত েগেল, এই ব�বয্গেলা আরও েবিশ কের েযটা িখেয় েদয় এই
এলাকার মানুষেদর সামূিহক েবাঝাপড়ার কারেণ এঁরা েগা�ীর খাবার উৎপাদেনর স�মতা বজায়
রাখেত েপেরেছন যা সদসয্েদ জীিবকািনবর্ােহর ি�িতশীলতা (আেপি�ক) িনি�ত কের।িনেজেদর
পিরবােরর ভরণেপাষেণর জনয্ িনেজেদর �ম িদেয় িনেজেদর এলাকায় যেথ� উপাজর্ন কি(িক�
অস�ব নয়) এই �ীকৃ িতর িভিত্ত এই সামূিহক েবাঝাপড়া দাঁিড়েয় আেছ। বলেত েগেল, একিট
পিরবােরর জীিবকার জনয্খাবার এবং অনয্ানয্ �েয়াজনীয় িজিনস উৎপাদেনর স�মতা িটেক থাক
লড়াইেত �াি�ক পিরবারগেলােক একটু জায়গা েয়।
বা�তাি�ক ভূ িচে�র উপর �াবর অ�াবর উভয় ে�ে�ই েযৗথ িনয়�ণ েপা�ার 22-এ
বাসরত মানুষজেনর �ধান সুিবধা িদেয়েছ। এক চািষর বয্াখয্,

গাছ আমােদর অি�েজন েদয়। ৈচ�-ৈবশাখ (মাচর-েম) মােস খর তােপর সময় কাজকেমর্র
পর এই গাছগিলর ছায়ায় আমরা িজিরেয় িনই। গােছর তলায় বেস আমরা অি�েজন পাই
আর আমরা েবঁেচও থািক এই অি�েজেনর জনয্ই। আমােদর শরীরও ছায়ায় আরাম পায়।
িক� েনানা এলাকায় েকানও গাছ েনই। সবুজ েনই। েকাথা েথেক ওরা অি�েজন পােব?
আমােদর এখােন যখন িবশাল ঝড়টা হল, গাছগেলা আমােদর ঘরগেলােক র�া কেরেছ
আমােদর যিদ গাছ না থাকত, েভেস েযতাম। েপা�ার 22-এ আর েকউ েবঁেচ থাকত না।
শধু মা� গােছর জন, অি�েজেনর জনয, গর, ছাগল, হাঁস-মুরিগ পালন করেত পাির বেল
ট আিছ।
আমরা িেক
এই কৃ ষেকর �ীকােরাি� একটা �ােণা�ল �কৃ িত যা গাছ আর অনয্নয সবুজেদর জনয্
আ�িরক, আর এর বসবাসকারীেদর সামািজক ও অথর্ৈনিতক জীবেনর অ�িনর্ত স�কর ্েক �� ভােব
�ি�ব� কের। এই িবে�ষণ েদখায় েয একিট স�দােয়র তার িনেজর কৃ িষ বয্ব�েক সং�ািয়ত
করার স�মতা এমন িকছু সুিবধা িনেয় আেস যা কৃ ষক-িভিত্তক উৎপাদন বয্ব�ার বাই ের েথ
পড়েত পারা অস�ব, আর যা একিট �ামীণস�দােয়র ি�িতশীলতার েমৗিলকতা।
েপা�ার 22-এ ভূিমহীনতা
যিদও েপা�ার 22-এ, েযখােন অিধবাসীরা জীবনযাপনেক সং�ািয়ত কের চেলেছন একটানা
এমনভােব যা এই অ�েল নমুনাহীন এক ি�িতশীলতার েবােধর উে�ক কের, এখনও, এই ি�িতশীলতার
সােথ েমেল েয িনরাপত্তা েবাধ এটা স�দােয়র সকেলর �ারা সমান ভােভাগ হয় না। েযখােন �ু �
কৃ ষেকর খাদয্ সাবর্েভৗমে�র সুিবধা , েসটা অবশয্ই ে�ণী ও িমর পিরমােণর িভিত্তর �ারা �
ভােব পৃথক।

অিধবাসীেদর �ারা �ি�ব� সাবর্েভৗমখাদয বয্ব�ার মূলয্েবাধগিলর �ধান েছাট েজােতর
অিধকারীেদর তাঁেদর পিরবােরর সম� েবঁেচ থাকার মত �েয়াজনটু ক, িনেজেদর জিমেত ধান, সবিজ,
ফল চাষ কের িমিটেয়েনয়ার স�মতা। েপা�ার 22-এ েছাট ও মাঝাির েজােতর কৃ ষকেদর
�ীকােরাি� িনভুর ্লভােব এটা �দশর্ন কের যেদর কােছ যেথ� স�দ আেছ একিট �ানীয় িনভর ্রখাদয্ বয্ব�া েথেক সুেযাগ �হণ কর, তাঁেদর কােছ এটার মূলয্। েপা�ার23-এর গিরবভূ িমহীনেদর সােথ তু লনা টানেল েদখা যােব, েযখােন তাঁরা �িতকূল ম-বাজার আর অিনয়ি�ত অকৃ ষক◌ীকরেণর মুেখ সং�াম কের েবঁেচ থাকার েচ�া কের যাে�ন, েপা�ার 22-এর ভূ িমহীন
কৃ ষকরা েসখােন সি�য়ভােব তাঁেদর খাদয্ সাবর্েভৗম� েথেক � সুিবধােক �ীকার কেরন। এক
ভূ িমহীন িদনমজুর বয্াখয্া করে-,

যিদ বাগদা িচংিড়র চাষ এই েপা�াের চলত, তাহেল আমরা িভখাির হেয় েযতাম, েখেত
েপতাম না, মরার জনয্ পেড় থাকতা, কারণ আমােদর েকান কাজ থাকত না। আমার
েকান কাজ না থাকেল আিম িক ভােব েখেত েপতাম? বাগদা িচংিড় চাষ েশষ হওয়ার সােথ,
আমােদর অেনক লাভ হেয়েছ, আমােদর �ােমর, আমার ঘেরর। এখন আমার খামােরর মেধয্ই
আম, জাম গাছ েবেড় উঠেছ, আমরা তােদর ফল েখেত পাির। এর উপর, কােজর িদক িদেয়,
েপৗষ মােস (জানুয়াির/িডেস�র), আমরা ধান কাটেত পাির, যার উপর আমরা 6 মাস পযর্�
েবঁেচ থাকেত পারেবা। িক� েসখােন যিদ এখেনা বাগদা িচংিড় চাষ হত, আমরা ধান চাষ
করেত পারতাম না। ফেল এটা আমার উপকার কেরেছ। আমরা দুেটা ছাগল আর একটা
গর পুষেত েপেরিছ। বাগদা িচংিড়র চাষ হেত থাকেল আমার এসব িকছুই হত না
এই কৃ ষেকর �ীকােরাি� সাবর্েভৗম খাদয্ বয্ব�ার সুিবধা স�েকর্ অেনক কথা বেল যা েপা22এ িদন মজুরেদর ঘুের দাঁড়ােত িদেয়িছল )তার উপর তাঁেদর যাঁরা আরও িনরাপদ মােপর জিমর

মািলকিবেশষ কের ।(, �াণধারেণর জনয ফেলর গাছ চাষ করার বা�ত�গত স�াবনা, আর সাধারণ
জিমেত গবািদ পশর জনয্ ঘাস চাষ করার পিরেবশ বা�ব িদক। এই দগিল বয্বহােরর সুেযা
ছাড়াও িদনমজুির পাওয়ার সুিবধা এই মানুষিটর পিরবারেক অেধর্ক বছর চালােনার মত ধােন
েযাগান েদয়। যিদও, পেরর িবষয়িটর উপ, এটা পির�ার হেয় যায় ভূ িমহীন স�দােয়র তােদর
পিরবারেক র�া করার জনয্ িফের আসেত পারা িনভ র্র কের অেপ�াকৃত স�দশালী জিম
কৃ ষকেদর কােছ তােদর �ম েবচেত পারার স�মতার উপর।
সিতয্, একটা পিরবােরর ঘুের
�িনভর ্রতার জনয্ও ভূ-হীনতা আর
পিরবার মেন কের 'ভূ িমহীনতা' আসেল
চােষর জনয তােদর গৃহ সংল� যেথ�

দাঁড়ােনার ে�ে�, এবং িনিদর ্� ভােব তার েভােগর মতা আর
ভূ িমর অিধকার একটা েক�ীয় িবষয়। যিদও েকান েকান
ট থাকার জনয্ ফল আরসবিজ
চােষর জিমর অভাব, তেব িেক
জিম আেছ, েযমন উপের িদনমজুর বেলিছেলন। যিদও অনয্রা

যােদর এই জিমটু কুরও অভাব আেছ তােদর িেক থাকা আরও ক� সাধয। এক মিহলা, তাঁর �ামীর
সােথ, খাদয্ আরগৃহ�ালীর �েয়াজনীয় িজিনষ েকনার অথর্ উপাজর্েনজনয্ িদন মজুিরর উপর িনভ র্
কেরন, বয্াখয্া কে, 'যখন আমরা দু'জেনই সারা স�াহ ধের কাজ কির তখন এটা খুব ভাল স�াহ।
আমরা যিদ যেথ� কাজ না পাই, আমরা 2 িদন �ু ধাতর ্ থাি, 2 িদন খাই।' সিতয্, ভূ িমহীন আর
ভূ িম-দির�েদর েবঁেচ থাকা অসম, ভাগচােষর বয্ব�, চ�াকার পিরযািয়তার ধরন, আর �ায়শই সদাঅি�ত জীবনযাপেনর �ারা গভীর ভােব িনয়ি�ত হয়।
িস�া�

এখােন আঁকা েপা�ার 22 ও 23-এর িচ� েথেক ি�িতশীলতােক েবাঝার জনয্ বহিনিহতাথর
েবিরেয় আেস। িবেশষ কের, তারা অধুনা খুলনা ব�ীেপর েগা�ীগত ি�িতশীলতার পতেনা�ুখ �ভােবর
পেথ বাধা িহসােব কাযর্রত িকছু িবষয়ে িচি�ত কের। েপা�ার 23-এ বয্াপক পিরমােণ বাগদা
িচংিড় চােষর ফেল এলাকার বা�তে�র স�ূণর্ ধংসসাধন নাটকীভােব এটা িচি�ত কের েয এই
পেথ েগা�ীর জীবনযাপেনর জনয আর সিতয্, কৃ ষকেদর অি�� র�ার জনয জরর স�দগিল
ঘাটিত েদখা েদয়। েপা�ার 23-এর অব�া িচি�ত কের বাগদা িচংিড় চােষর ফল িহসােব এটা
�াকৃ িতক স�দগিলর েথেক িবি��তা ঘটা, এর �কট রপ িহসােব ি�িতশীলতা, আর আনুষি�ক
ভােব অকৃ ষক-◌ীকরেণ।
এর িবপরীেত, েপা�ার 22-এ, েগা�ীগত সংগঠন 1990-এর শরেত বয্াপক হাের বাগদা িচংি
চােষর আ�মণেক বাধাদান কেরিছল আর খাদয্ আর �াকৃিতক স�েদ সাবর্েভৗম পিরেবশ ৈতির
িভত গঠন কেরিছল। সাধারণ স�েদর বযবহােরর অিধকার, েযমন সাধারণ জিমর বয্বহার শধুমা
েপা�ার 22-এর স�দােয়র িবকােশ বয্বহৃত হয়, যখন পা�র্বত� এলাকাগিল দুেভর্ােগ , িক�
এখােনর অিধবাসীরা একটা িনয়ি�ত মা�ার �শাসনও গেড় তু লেত েপেরিছল য-◌া েছাট-েজাত আর
ভূ িমহীন কৃ ষকেদর বাঁচেত সহায়তা কেরিছল। এটা বেল, েয এই ঐিতহািসক সং�ােমর ফসলেক একিট
িশ�া িহসােব েবাঝা উিচত। েপা�াের সকেলর জিমর সাবরেভৗমে�র অভাব থাকার অথর্ হল
ি�িতশীলতা ে�ণী, জিম ও িলে�র িভিত্তেত িভ�যু� আর পৃথক হেয়েছ। ভূ িমহীনরা শধমা� তােদর
ৈদনি�ন িনরাপত্হীনতা েথেকই কথা বেলিন, তাছাড়াও ভাগচােষর অসাময্ বয্ব, চ�াকার
পিরযািয়তার �েয়াজনীয়তা, এবং আরও িকছু যা জীবনেক িনরাপত্হীন কের েতােল তাও বেলেছন।
এখােন যা খুঁেজ পাওয়া েগেছ, তা েসই পেথর িদক িনেদর ্শ কে, েয বড় অেথর্ 'েগা�ীগত
ি�িতশীলতার' কথা বলা সমােলাচনােযাগয্ সামািজক ভুলগিলেক মুেশ পিরেয় রাখেত পাের
(একইভােব সাধারণ রেপ কৃষকেদর বয্াপাের বলেল কৃষক স�দােয়িভতেরর ভাগ আর অসাময্েক
মুেছ েফলা হয়)। েপা�ার 22-এ আরও ি�িতশীলতা হেত পারত যিদ ি�িতশীলতা সমান ভােব
ছিড়েয় পড়া েথেক আটেক না েযত।
গর�পূণর্ভ, েপা�ার 22 ও েপা�ার 23এর ি�িতশীলতা-র অিভ�তা (এর অভােবরও)
এটা জানায় েয কৃ ষক স�দায় যা◌ঁরা বা�ত�গত সংকেটর মুেখ আেছন, �ংেসর �ে�র সামেন
রেয়েছন, তাঁেদর জনয্ জি, খাদয, পািন এই স�দগিল বয্বহার করেত পারার অিধকার হল তেদর
স�দােয়র র�া পাওয়ার ে�ে� েক�ীয় িবষয়। ি�িতশীলতার অনয্ গিশীল িবষয়গিল েযম,
নাগিরক সং�া, অবকাশ, ইতয্ািদর অিধকারও ��তই গর�পূ, এগিলর সবটাই বা�তগত
পিরবতর ্েনর অ�গর্ত। েপা�া23-এর অিধবাসীরা �ায়শই তাঁেদর অতীেতর �ৃিতেমদুর কথা বলেত
থােকন, েযখােন েপা�ােরর িভতের একিট আরও �াণচ�ল জীবন িছ, তাঁেদর েখাঁজায় েগা�ীগত
জীবন েভে� পড়ার অনয্তম করণ হল বাগদা িচংিড়র রাজৈনিতক ও বা�ত�গত �েয়াগ। যখন
িজ�াসা করা হেয়িছল তাঁরা িক ধরেনর উ�ল ভিবষয্ৎ ক�না কেন, তাঁেদর �াথিমক গর� িছ
বাগদা িচংিড়র চাষ �ংস করা আর কৃ িষ জীবনযা�া নবীকরণ করা যা আেগ িছল।

