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২০২১ সাললর ফসলেম্বর মালস আসালমর দারাাং ফেলার ফ ালপুর চর এলাকায় শাসকদল 

ভারতীয় েনতা পার্টি  (বিলেবপ)-র ফনততি লে ফে গণউলেলদর ঘটনা ঘলট তার ফশষ হলয়বিল 

পুবললশর হালত দুেলনর মততুুলত। পূিিতন  পূিি িাাংলা ফেলক আসা মুসবলম েনলগাষ্ঠীর অাংশ, 

তোকবেত বমঞারা এই োয়গা ফিআইনীভালি দখল কলরলিন িলল অবভলোগ করা হয় োলক 

আসালমর অনুানু োয়গায় উলেদ চাবললয় োওয়ার অেুহাত বহলসলি িুিহার করা হলয়লি। 

ফ ালপুর চর এলাকার ফেলে প্রশাসলনর দািী বিল, এই দখলীকত ত েবম আসলল ফপশাদার 

পশুচারলণর েনু সাংরবেত এলাকা িা ফপ্রালফশানাল ফেবোং বরোভি  (বপবেআর) ও োলমর 

পশুচারলণর েনু সাংরবেত এলাকা িা বভললে ফেবোং বরোভি  (বভবেআর) বহলসলি ফেণীিদ্ধ 

এিাং এই "ফিআইনী" দখলকারীরা তাই আবদ িাবসন্দালদর হাত ফেলক তাাঁ লদর েীিনবনিিালহর সুলোগ ফকলে বনলেন। তলি, সরকালরর এই দাবি েলেষ্ট 

বিভ্রাবি ততবর কলর। আদলত ব্রহ্মপুে নলদর চরগুবল আাংবশক িা তুলনামূলকভালি স্থায়ী স্থলভাগ। ব্রহ্মপুলের িলয় আনা পবল সাধারণত আট ফেলক দশ 

িির ধলর েলম েলম এই চরগুবল গলে ওলে। এক িা, খুি ফিবশ হলল, দুই প্রেন্ম এই চর িুিহার করার সুলোগ পায় এিাং তারপর এগুবল আিার েলল 

ডুলি োয়। আসালমর ফমাট েনসাংখুার ৪.৫ শতাাংশ এখালন িসিাস কলর।        

 

১৯৫০ সাললর আসালমর ভূবমকলের ফলল উপনদী ও শাখানদী সহ ব্রহ্মপুে নলদর গবতপে িদলল োয়। ভূবমকলের ফলল নদীর খাত উঁচু হলয় োওয়ায় 

িনুা ও নদীতীলরর ভাঙন ধরা শুরু হয়। রাস্তা, ফসতু ও নদীলত িাাঁ ধ বনমিালণর মত উপবনলিশ-পরিতী উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুবল এই অিস্থালক আরও 

িাবেলয় ফতালল। এই ধরলণর বনমিালণর প্রলয়ােলন নদীর েললরাতলক ঘুবরলয় ফদওয়া হয়, োর ফলল নদীর পালের অসাংখু োয়গায় েলয় ফেলত োলক। 

এর সলে েুক্ত হয় িনুা এিাং নদীর ভাঙলনর ফলল ঘর ও েীবিকাবনিিালহর উপায় হাবরলয় উপদ্রুত অঞ্চললর িাবসন্দালদর আভুিরীণ পবরোন। এই রালেু 

োবত ও ধমিলকবিক সাংঘষি এিাং পবরচয় বনলয় ফে বিতকি  ইবতমলধুই বিদুমান বিল তা এই েলিায়ু ও উন্নয়নমূলক পবরিতি লনর কারলণ সাংঘর্টত 

পবরলিশগত ঘটনাগুবলর কারলণ আরও গভীরতর হলয় উলেলি। বিলেবপ সফলভালি ভূবমহীনতা ও েীিনধারলণর সুলোলগর অভাি সাংক্রাি সমসুার মূল 

কারণ বহলসলি বমঞালদর এই "েবম বেহাদ"-ফক একর্ট রােুিুাপী সমসুা বহলসলি সামলন এলন সাম্প্রবতক গণউলেলদর প্রলচষ্টালক এই পবরচয়লকবিক 

বিতলকি র অাংশ কলর তুলললি।     

 

আসাম সরকালরর ২০১৮ সাললর একর্ট বিিতবতলত প্রস্তাি ফদওয়া হয় ফে, ১৯৫০ সাল ফেলক নদীর ভাঙলনর কারলণ ৪২৭,০০০ ফহক্টর ভূবম নষ্ট হলয়লি। 

অেিাৎ ফে রালেু খুি কম মানুলষরই েবমর মাবলকানা সাংক্রাি বনরাপত্তা আলি, ফসই রালেুর ফমাট ভূবমর ৭.৪ শতাাংশ এইভালি ধ্বাংস হলয়লি। বকন্তু, 

সরকালরর েবম সাংক্রাি নীবত এখনও চর এলাকা সহ সমস্ত েবমলক একর্ট স্থায়ী এিাং অপবরিতি নীয় পণু বহলসলিই ফদলখ। নদীর অিস্থা িদলানর সলে 

সলে েখন িাস্তলির েবমর আকার ও অিস্থান বনতুই িদলল োলে, তখন বপবেআর ও বভবেআলরর সীমানা বনধিারলণর অসাংখু পুরলনা নবে েবম দপ্তলর 

বনরাপলদ রাখা আলি। তাই, ভূবমেলয়র ফলল েবম হারালনা চলরর িাবসন্দারা হয় বিশাল েবমর ফখাাঁ লে অনুে চলল ফগলিন অেিা কত বষর সলে সমস্ত 
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সেকি  তুাগ কলর বদনমেুলর পবরণত হলয়লিন। েখন এই অবধকারচুুত মানুষরা কালের ফখাাঁ লে আসালমর উপলরর অাংলশ (এই এলাকালক রালেুর 

আবদ িাবসন্দালদর সুরবেত দুগি িলল ধরা হয়) োন তখন তাাঁ লদর িাাংলালদশ ফেলক আসা অবিধ অবভিাসী িলল ফদখা হয়। এই ধারণার্ট আসালমর 

রােবনবতক বিতলকি র গভীলর  ুলক ফগলি। লাবচত ফসনা, োতীবয়তািাদী েুি িাে পবরষদ এিাং অল আসাম সু্টলডন্ট ইউবনয়লনর মত আসালমর 

রােনীবতর মূললরালতর দলগুবলর হালত তাাঁ লদর এমনভালি অপমাবনত হলত হয় ফেন তাাঁ রা আবদ িাবসন্দালদর েবম ফিআইনীভালি েিরদখল কলরলিন।        

 

অনুবদলক, ফকান রকম সরকারী প্রবক্রয়ার সাহােু িাো এই বিন্নমূল েনতা ঘুলর ফিোলি আর ফশলষ িসবত স্থাপলনর েনু আলরকর্ট নতুন চলর িা 

সাংরবেত অরণু অেিা অভয়ারলণুর অলনক বভতলর িসবত স্থাপন করলি। ফসখালন েখন আিার তাাঁ লদর উলেদ করার কাে শুরু হয় তখন এই 

েনলগাষ্ঠী অনু ফকান োয়গায় সলর োন। আসালমর বনলচর ও উপলরর অাংশ ফেলক ফসই অঞ্চললর আবদ িাবসন্দা ও অবভিাসীলদর এই সুবিশাল পবরোন 

গত বেশ িির ধলর আসালমর রােনীবতর একর্ট অন্ধকার অধুায়। কত ষক ফেণীর আবদ িাবসন্দারা ভূবমচূুত হলল তাাঁ রা বনলেলদর সাংগঠিত কলর স্থায়ী 

ফময়ালদর েবমর অবধকার বিষলয় সরকালরর সলে আললাচনার প্রবক্রয়া শুরু করলত পালরন। বকন্তু, ফে কত ষকরা পূিি িাাংলা ফেলক আসালম এলসলিন তাাঁ লদর 

েলনু এই সমসুা বিগুণ কঠিন। তাই, তাাঁ লদর পবরক্রমলণর পুনরািতবত্ত হলত োলক, কখনও নদীর ভাঙলনর েনু আর কখনও িা েমতাসীন সরকালরর 

হস্তলেলপ। এর ফলল এই বিন্নমূল ও চবলষু্ণ অবভিাসী েনলগাষ্ঠীলক এমন এক েবম-ফলালুপ োোির ফগাষ্ঠী িলল বচবিত করা হয় োাঁ রা সুতীব্র "েবম-

বেহাদ"-এর েনু ততবর হলয় আলিন এিাং োবত ও ধমিলকবিক সাংঘলষির প্রলরাচক। এইভালি ফকৌশলী রােবনবতক পদলেলপর েবম ততবর করা হয়। 

আসালমর োতীয় নাগবরক বনিন্ধন িা নুাশনাল ফরবেস্টার অফ বসর্টলেনবশলপর সাম্প্রবতক পবরগণনা ফেলক ১৯ ললের ফিবশ মানুষ িাদ পলেলিন এিাং 

এই এন আর বস পবরকল্পনার্ট অাংশত এই িাস্তিতার দািী ফেলকই উলে এলসলি।        

 

এই ফপ্রবেলত, কত বষর সলে িাোলরর ক্রমশ িােলত োকা পারস্পবরক সেলকি র কারলণ আলরকর্ট নতুন পেিায় শুরু হলয়লি ফেখালন েবমর চাবহদা আরও 

ফিলে ফগলি োর ফলল োবত ও ধমিগত দািী ও সাংঘষি আরও িতবদ্ধ ফপলয়লি। অেিবনবতক ও প্রাকত বতক বিপেিয় প্রসূত দািী সামলালত ফে সাধারণ িা ফেৌে 

ভূবমলক িুিহার করা হয়, নদীর ভাঙন ফসগুবললকও ক্রমশ োস কলর বনলে। এমবনলতও, ঔপবনলিবশক সময় ফেলকই চা িাগান ও ফতল ফকাোনীগুবল 

ফে বিশাল পবরমাণ েবম দখল কলর ফরলখলি তার ফলল চলাচল ও িসবত ততবরর পবরসর আরও কলম ফগলি। তলি, ১৯৭০-এর দশক ফেলক, বিলশষ কলর 

আসালমর উপলরর অাংলশ, েুদ্র চা িাগান বিপ্লি শুরু হয় এিাং তালত এই িাস্তুহীন েনলগাষ্ঠীর হাত ফেলক এই সাধারণ েবম িুিহালরর সুলোগও চলল 

ফগলি। ফিাট বশলল্পালদুাগগুবল এই ধরলণর েবমলক চা চালষর কালে লাগালনার ফলল এই অঞ্চলল েবমর ঘাটবতর একর্ট নতুন ফেে ফদখ বদলয়লি। তলি, 

বনম্ন আসালমর চলরর িাবসন্দালদর গবতপে ও িাোলরর সলে তালদর সেকি  বভন্নতর। েখন এই চরিাসীরা বনলেলদর োয়গা ফিলে িহুদূলরর ফকান চলর 

ফপৌাঁিলতন তখন তাাঁ রা স্থানীয় িাবসন্দালদর কাি ফেলক েবম বকলন চাষিালসর েনু ফসগুবললক ততবর করলতন। িনুায় চরর্ট ডুলি োওয়ার আলগ, 

গরমকাললর শুরুলত, চার ফেলক পাাঁ চ মালসর মত অবত অল্প সমলয়র মলধুই ফসখালন বিবক্রর েনু সলষি আর পাট োতীয় ফসল ও বকিু পবরমালণ ধান 

চাষ হত। তলি, ১৯৮০-র দশক ফেলকই তাাঁ রা িাবণবেুক উলেলশু বিবভন্ন শাকসিবে চাষ করার বদলক ঝুাঁ লকলিন এিাং এইভালি কত বষ ও িাোলরর সলে 

সেলকি র একটা স্থায়ী নকশা গলে উলেলিেঃ ফুলকবপ, িাাঁ ধাকবপ, লঙ্কা এিাং ফিগুলনর পাশাপাবশ নানা ধরলণর শালকর চাষ হলে িলল ফদখা োলে।   

 

ভুট্টা (ভারতীয় কনি) ফলালত কম েমদান প্রলয়ােন ও ফলত বিগুণ লাভ এিাং তাই িাবণবেুক শসু বহলসলি ভুট্টা সামলনর সাবরলত উলে এলসলি। 

েীিনধারলণর অবনশ্চয়তা ও েবম এিাং তার উপর অবধকালরর বস্থরতা না োকললও, িাোর তাাঁ লদর বকিু মুনাফা অেি ন ও তার ফলল বকিুটা সমতবদ্ধর 

সুলোগ কলর বদলয়লি। বকন্তু, ওই চলরর েবম এই নতুন িাবসন্দারা বকলনলিন ফে আবদ িাবসন্দালদর ফেলক, তাাঁ লদর কালি এই সামানু উন্নবতও শত্রুতার 

কারণ হলয় ওলে। বনলেলদর িুিহালরর েনু চাষ প্রায় সময়ই লাভেনক নয় এিাং তালত ফকান রকম আবেিক উন্নবত হয় না িলল, অসমীয়াভাষী আবদ 

িাবসন্দারা আরও ফিবশ সাংখুায় ভারলতর ফমলরা নগরীগুবললত চলল ফেলত োলকন ও চলরর িাবসন্দারাও তাাঁ লদর অনুসরণ কলরন। অলনক সময় এর 



উলটা ঘটনা ঘলট, অেিাৎ চলরর িাবসন্দারা েীবিকার সন্ধালন ফমলরা শহরগুবললত চলল োন এিাং আবদ িাবসন্দারা তাাঁ লদর অনুসরণ কলরন। অবভিাসলনর 

এই নতুন নকশার ফলল ফে ফরােগার হয় তার উিতত্ত অাংশ আিার তাাঁ লদর বনলেলদর রালেুর কত বষলত বিবনলয়াগ করা হয়। এিাং মূল ভূখলে নয়, িরাং 

িাবণবেুক শসু উৎপাদলনর নকশা ইবতমলধুই ফেখালন ততবর হলয় আলি ফসই চর এলাকালতই এই বিবনলয়ালগর িুিহার ও কােিকাবরতা অলনক ফিবশ।         

 

ভারলতর ফকাবভড-19 অবতমারীর কারলণ ফদশ েুলে লকডাউন শুরু হলল অবভিাসীরা সুবিশাল সাংখুায় ঘলর বফলর আলসন এিাং এর পলরই "েবম 

বেহাদ" বনলয় উলিগ গণ আখুালন আরও ফিবশ কলর োয়গা ফপলত শুরু কলর। ২০২১ সাললর আসালমর বিধানসভা বনিিাচলন, শাসকদল বিলেবপ 

"আত্মবনভি রতা"-র পলে কো িলল অলনক ফভাট বনলের বদলক ফটলন বনলত সেম হয়। এই আত্মবনভি রতার অেি আসলল আবদ িাবসন্দালদর বশলল্পালদুালগ 

উৎসাহ ফদওয়া িললই ধলর ফনওয়া হলয়লি। ফ ালপুলরর ফে োয়গা ফেলক ফসখানকার িাবসন্দালদর উলেদ করা হলয়লি ফসই েবমলত িাবণবেুক শসু 

উৎপাদলনর েনু একর্ট সরকারী কত বষ প্রকল্পলক ফদওয়া হলয়লি। েলিায়ু পবরিতি নেবনত বিপলদর পাশাপাবশ আসালমর িদলল ফেলত োলক োমীণ 

রােনীবতর ফলাফল বহলসলি একর্ট নতুন োবত ও ধমিলকবিক হানাহাবন ও রক্তেলয়র অধুালয়র িীে ফরাপণ শুরু হলয়লি।   

 

অঙ্কুর তামুলী ফুকান কলকাতার মহাবনিিাণ কুালকাটা বরসাচি  গ্রুলপর একেন ফপ্রাোম ও বরসাচি  অুালসাবসলয়ট।           

 

 


