সংsােরর নােম বাজার দখেলর পিরকlনা ব থ কrন
িঠক হেয়েছ িবধাননগর িবিড বাজার ভে দoয়া হেব। সখােন গেড় uঠেব eকটা বhতল বািণিজ ক কমেpk। বাজার
সংsােরর তকমায় মুেড় unয়েনর লেবল সঁেট নানা ভােব eেক eকটা বধতা দবার চ া চলেছ। eভােবi ধু িবিড
বাজার নয়, ভে দoয়া হেয়েছ বশাখী বাজারo। oখােনo uঠেছ বhতল শিপংমল। আবার িবিড bেকর নােকর ডগােতi
তরী হেয়েছ িসিট স টার। মাটামুিট eক িকেলািমটার ব াসােdর eকটা বৃেtর মেধ i িতন িতনেট শিপংমল গেড় তালার
িপছেন আর যাi হাক, পুরসভার িনিদ য কান পিরকlনা নi eটা পিরsার। eর িপছেন আেছ আসেল an মূলধনী
িহেসব। মূলতঃ dেটা বািণজ sাথ eখােন কাজ করেছ। eক, িরেয়ল eেsট। di, খুচেরা ব বসার বাজার দখল।
বাজার সংsােরর নােম বাজারgিলেক তাi আmানীেদর িরলােয়n শ, গােয় ােদর snার বা িবড়লােদর মােরর মতন
eকেচিটয়া পুিঁ জর কারবারীেদর হােত তুেল দoয়া হে । eরা eখন কঁাচা সবিজ, জুেতা, জামাকাপড়, oষুেধর ব বসায়
নেম পেড়েছ। তাi বাজারgিলেক নতুন কের সািজেয় িনেয়, kুd ব বসায়ীেদর হিটেয় oরা িনেজরাi eখন মিনহারী দাকান
oষুেধর দাকান iত ািদ খুলেছ। কােজi কবলমাt িবিড- বশাখী নয়, eেক eেক থাবা পড়েব সব bেকi।
oেদর দরকার ঝঁা চকচেক দাকান। দরকার জায়গা। সi জায়গা জাগাড় করার দািয়t িনেয়েছ িবিভn পুরসভা - শহর o
শহরতলীর। িদেক িদেক তাi বাজার সংsােরর ধুেঁ য়া তুেল চলেছ eখন বাজার দখেলর খলা। পাকসাকাস, কেলজTীট,
সাদপুর, বারাসাত সবti চলেছ ei আgাসন। দখল নবার সময় চুিk কের, পের সi চুিk ভে পুরসভা পুেরান
ব বসায়ীেদর জায়গা দয়িন eমন eকািধক uদাহরণ আেছ। eর সবচাiেত jলn সাk ব ারাকপুর নানাচnন পুkর
বাজার। সখােন আদালেতর আেদশ িনেয়o িকছু না করেত পের eখনo ব বসায়ীরা আেnালন চািলেয় যাে ন।
eরা kতা িবেkতা di গা ীেকi আলাদা কের িনেত চাiেছ। aথাৎ িনm মধ িবt বা মধ িবt, বা aবসরpাp সরকারী
কমচারীরা ei বাজােরর খেdর নন। anিদেক সামাn পুঁিজর কারবারীরাo ei নতুন ব বsার িবেkতা নন। বাজার বদেলর
রাজনীিতটা তাi বশ জিটল। eমন কী ধুমাt sানীয় রাজনীিত নয়, আnজািতক বাজার, uৎপাদন o ব টন ব বsা দখল
করেত য ভােব িবেদশী বhজািতক সংsাgিল নেম পেড়েছ eটা তারi aংশ। দখা যাে তাi িরলােয়n eকা নয়, oর
সে ঢুকেছ ডাu কিমক াল। িঠক তমনi িমtালেদর ভারতীর সােথ যুk হেয়েছ মািকিন oয়ালমাট। eমন uদাহরণ aজs।
লk করেল দখেবন eরা ধুমাt খুচেরা ব বসায় নামেছ না, সােথ সােথ কৃিষ ব বsাটােকo িনেজর মতন কের সািজেয়
িনে । চুিk চাষ করাে , eলাকার পর eলাকার দখল িনেয় বািণিজ ক চােষর জেn জিম দখল িনে । তাi ei বাজার
সংsােরর সােথ সােথ যুk হেয় যাে গাটা ব বsাটাi। পুরসভা আসেল তাi সংsােরর নােম oেদর বাজার দখেলর কমসূচী
rপায়েন সেচ হেয়েছ।
সমাজ মােন তা ধু িকছুমাt kতা আর িকছুমাt িবেkতা নয়। তাi আধুিনকতার aথ পুেরান বাজারgিল ভে নতুন
বাজার sাপন eমনটাo নয়। কাথায় িবধাননগের তা eত gিল কম বতেনর sুল আেছ সgিল তা সাজােনা হয় না, eকটা
সরকারী আধুিনক পাঠাগার যখােন সবাi িগেয় বi পড়েত পারেবন তা তা গেড় তালা হয় না, রাsাঘাট gিলর যা aবsা
সgিলেক তা মরামত করার uেদ াগ নi ? সরকারী sাs েকndটােক তা নতুন কের সাজােনা হে না ? কননা e সমs
kেt দখলদারেদর eখনo নজর পেড়িন। কননা সখােন ‘টাকা’ নi। তাi পিরকlনাo নi।
বলা হে িবিড bেক বhতল বািড় হেল নািক যানজেটর কান সমs হেব না। aথচ eখিন িস e আiল ড, পা াব ব াে র
জ াম িনত কার ঘটনা। বলা হে eলাকায় রাsা নািক eতi pশs সখােন ei dি nা িনছক aমূলক। eখনi বাজার
সিnিহত a লgিলর কী aবsা তা eলাকার মাnষ জােনন। পােশ eকটা বhতল বািড় uঠেব, তাi চাi pভুত জল, িনকাশী
ব বsা, কােtেক আসেব সi জল ? নতুন জল যাগােনর পিরকlনা হেয়েছ িকছু ? eখনi তা gী কােল জেলর টান। স
pস তালাi যােব না। eটা তা unয়েনর p । কার ? সমাজ মােনi eখন িবেশষ িকছু ব িk, kমতাবান, pভাবশালী,
িবtশালী মাnষ, সরকারটাo তােদর বািকরা কঊ নন।
বলা হে সাuথ িসিটর কথা। কােদর বাস সখােন ? ঐ eলাকায় eখনi মিলন কাপেড় কu গেল তােক িনরাপtাকমীরা
হিটেয় িদে । eটা ঘটনা। aথাৎ দেশর িভতেরi বভেবর pাচীর ঘরা আলাদা আলাদা a ল গেড় তুেল আধুিনকতার
গl ফঁাদেছ eখন শাসকদল, যখােন সংখ া গিরে র pেবশ িনেষধ। নতুন নতুন আবািসক pকl হােত নoয়া হে ।
সীিমত আেয়র নাগিরকেদর পিরsার বাতা দoয়া হে তামরা শহর ছােড়া। eখােন তারাi থাকেব যারা িবtশালী, যােদর

পেকেট বাড়িত নগদ আেছ, যারা িবলাসবhল আবাসনgিলেত থাকেবন, শিপংমেল ঢুকেবন, সেn টা পাব বা বাের কািটেয়
িদেয় যারা ডিমেনাজ বা িপৎজাহােট রােতর খাবারটা খেয় বািড়েত ঢুকেবন। প া টালুন বা শপার প ছাড়া ant ঢুকেবন
না। আর ei বাজােরর হাত ধেরi সমs টাকা চেল যােব িবেদশী বhজািতক সংsাgিলর পেকেট। eiভােবi oরা
বাজারটােক কbা করেছ। eটাi সংsােরর চহারা, যার pকৃত aথ লু ঠন, যােক বেল হে unয়ন।
িরেয়ল eেsট বািণজ sােথর বহরটা বাঝা যােব যিদ িকছু তথ দoয়া যায়। পি মবে য িবপুল িবিনেয়াগ আসেছ তার
িপছেন eকটা বড় কারণ িকnt ei িনমান িশlেkt। বাজার সংsার, শিপংমল, বhতল আবাসন সবti eটা s । যমন
eিশয়ান িরয়াল eেsট iনেভশট ব াে র কণধার মাiেকল িsথ ঘাষণা কেরেছন –‘eটা (ভারত) eিশয়ার মুখ দশgিলর
মেধ পেড় থাকা শষ drত pসারণশীল (িরেয়ল eেsট) বাজার’। মিরল িলে র মতন সংsার মেত ভারতীয় িরয়ািl সkর
২০০৫ সােল ১২ িবিলয়ন ডলার থেক ২০১৫ সােল বেড় দঁাড়ােব ৯০ িবিলয়ন ডলাের। মুmাi eবং িদিl খুব িশগিগির
ম ানহাটােনর ধঁােচ আকাশচুmী বhতল gিলর মতন Tাm টাoয়ার পেত চেলেছ, কননা মািকন কাmানী Tাm ভারেত
আগামী eক বছের ব পকমাtায় িবিনেয়াগ করেত চেলেছ। eিদেকi eেগাে কলকাতা।
িবধাননগেরর ei ঘনসিnিব বাজার গেড় তালা আসেল নতুন িকছু নয়, মুmাi বা িদিlেতo e ঘটনা ঘেটেছ। যমন মুmাieর মুলেু n d িকেলািমটার ব াসােধর মেধ গেড় uেঠেছ িবগবাজার, আপনা বাজার, sিবkা, িsনাচ, শপরাiট ফুডল ড,
sানীয় সাi sপার মােকট। eকi ঘটনা ঘেটেছ gরগঁাoেত যখােন মাt কেয়ক িকেলািমটােরর মেধ i গেড় uেঠেছ kিড়
থেক িতিরশটা মল। u আয় সmn eলাকাgিলেত ei সমsাটা pকট হেয় uঠেছ। আশপােশর ছাট দাকান gিল uেঠ
যাে । eখােনo তাi হেব। kুd ব বসায়ীরা িটঁেক থাকেত পারেবন না। আর eমন sপিরকিlত ভােব eরা বাজার
ব বsাটােক বদেল িদে য নতুন নতুন আবাসেনর আশপােশ ছাট কারবারীেদর জায়গা নেব িবগবাজার, বাজার কলকাতা।
আর রাজারহাট িনuটাuেনর মতন a েল থাকেব ধুi বৃহৎ বািণিজ ক কnd।
কৃিষর পেরi ভারেত সেবা কমসংsান িকnt ei kুd ব বসায়। eখােনi লুিকেয় আেছ p n বকারt। িহেসব টাটা িবড়লা
আmানীরা আজেক িগেল িনেত চেলেছ চার কািট মাnেষর জীিবকা o জীবন। সে িনভরশীল পিরবােরর সদs ধরেল eটা
হয় kিড় কািট। যিদ বৃহৎপুিঁ জ খুচেরা ব বসার kিড় শতাংশ বাজারo ধরেত পাের, তাহেল কাজ হারােব ৮০ লk মাnষ, আর
কাজ পােব ১ লk ৮০ হাজার। যারা কাজ হারােবন, আর যারা পােবন তারা সmূণ di গা ীর মাnষ। বাsেব িকnt দশীিবেদশী বৃহৎপুিঁ জ য দেশi খুচেরা ব বসায় ঢুেকেছ, স দেশi িসংহভাগ বাজার oেদর হােত চেল গেছ। আেজি টনা,
থাiল া ড, মিkেকা, চীন eর jলn uদাহরণ।
ei বাজার বদল জn িদে eকটা নতুন সংsৃিতর। aবসর িবেনাদেনর জায়গা হেয় যাে eখন শিপং মল। যখােন
aেনেকi বাজার করেত যান না, যান সময় কাটােত। তাছাড়া eরা বদেল িদে খাদ সংsৃিতo। eেক eেক সমs বাজার
দখল কের eরা বদেল দেব মাnেষর খাদ াভ াস। িবjাপেন ভিরেয় দেব খবেরর কাগজ। যেntর মতন মাnষ ছুটেব টাটকা
ফল ছেড় b াে ডড জুস খেত। দেশর কৃষক না খেয় মরেব। কমলােলবু বাজাের আসেব না। তখন জিমgিলেক আেরা
বশী কের দখল িনেত ছুটেব িবেদশী কাmানীgিল। pিkয়াজাত খাদ gহেণ বাধ করেব আমােদর। লাuটা, kমেড়াফুলটা,
ডূমর
ু টা, পুঁi চ িড়টা আর পাoয়া যােব না। থানkিন পাতা, লাল শাক, নেট শাক আর জুটেব না। বািণিজ ক চােষ যা বশী
লাভজনক তাi oরা বাজাের আনেব। বািক সমs বাদ। eকটু ঘুের eকিদন eখনকার বাজােরর সােথ িস ি র তুলনা কrণ।
দখুন কীভােব কমেছ খাদ বিচt । eছাড়াo আেছ pিkয়াজাত খাবার িনেয় জনsাs সংkাn নানা p , যা আজেক পি মী
দশgিলেত ভয়াবহ আকার ধারণ কেরেছ।
িবিড বাজার ভা ার পিরকlনা ধুমাt তাi sানীয় eকটা সমsা নয়। unয়েনর নােম সারা রাজ তথা দশজুেড় য
িব ংসী pিkয়া r হেয়েছ eটা তারi আেরকটা u g pকাশ যখােন sানীয় মাnেষর আশা আকা ােক কান রকম grt
না িদেয় জার কের চািপেয় দoয়া হে eকটা পিরকlনা। যমন কানরকম গণতািntক রীিতনীিতর তায়াkা না কেরi
িবিড পাকটােক রাতারািত িঘের ফলা হেয়েছ। পােশi িবিড sুল তার কথা ভাবাi হয়িন। e ছাড়াo আেছ পিরেবেশর
সমsা। সব চাiেত বড় কথা হল য ei বাজারটা sানীয় মাnেষর চািহদা বশ ভাল ভােবi পূরণ করিছল। তােক সংsার
করা যায়, সটা uিচতo, িকnt সংsােরর aিছলায় eখন যভােব বাজােরর দখল নoয়ার পিরকlনা চলেছ তা eকটা
সংগিঠত aপরাধ।
িবেদশী মূলধেন পু শিপংমল তথা বhতল বািণিজ ক কndgিল গাটা সমাজটােকi আজেক বদেল িদে । eটা আসেল
eকটা নতুন ব বsা, যা আgাসী মািকিন বাজার সংsৃিতর ফসল। eর িবrেd pিতবাদ তাi eকটা বৃহtর সামািজক
আেnালেনর aংশ। eটা মাnেষর জীবন, জীিবকা, চযা, দশজ কৃিষ, দশজ সmদ, দশজ aথনীিত রkা করার আেnালন।

তাi বাজারমুখী সংsার তথা বাজার সবsতার হাত থেক সমাজ o sানীয় বাজার রkা করেত eিগেয় আসেত হেব eখন
দশpমী গণতািntক সমs মাnষেক। ei আgাসেনর িবrেd pবল জনমত গেড় তুলন
ু । মুেখাশ িছঁেড় মুখটােক বাiের আnন।
গেড় তুলন
ু pিতবাদ, pিতেরাধ।
_____________________________________________________________________________
eকেচিটয়া আgাসন িবেরাধী ম (pstিত সিমিত) – ২৯ e গেণnd িমt লন, কলকাতা- ৭০০ ০০৪ eর পেk রতন বs মজুমদার, িশলািদত মাল, কতৃক
pকািশত। যাগােযাগ – ৯৮৩১১ ২৫২০২।

