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�িভ��, ১৯৪৩ সাধারণত প�ােশর ম��র (বাংলা ১৩৫০ সােল) িহেসেব পিরিচত ��তর �েয�াগ। এেত �েদেশর �ায় সাত ল� পিরবােরর অথবা ৩৮ ল� মানেুষর
অথ�ৈনিতক অব�া ও সামািজক ময�াদার ল�ণীয় অবনিত ঘেট। এর কারণ হেলা, তারা তােদর যাবতীয় স�ি� তথা ভূিম, লাঙল, গবািদপ�, গহনা, বাসন-�কাসন,
য�পািত ও কািরগির সাম�ী িবি� করেত বাধ� হয় এবং এভােব সােড় িতন ল� পিরবার চরম দািরে�্য িনপিতত হয়। এর �চেয় অিধক ���পূণ� িবষয় হেলা, একিট
িহসাব অনযুায়ী �দখা যায় �য, ১৯৪৩ �থেক ১৯৪৬ সালব�াপী �িভ�ে� এবং এর ফেল সৃ� মহামািরেত ৩৫ �থেক ৩৮ ল� �লাক মারা যায়। এ মৃতু�র হার িছল �াভািবক
মৃতু�র হােরর �চেয় �বিশ। �কৃত পে�, এ উপমহােদেশর �য �কােনা অংেশ ১৭৭০ সােলর পর �যসব �িভ�� আঘাত হােন তার মেধ� এিট িছল চরমতম।

�িভ�� তদ� কিমশেনর মতামত অনসুরণ কের ১৯৪২ সােলর �থমিদেক বাম�ার পতেনর পর �থেক �য সকল কারণ ও
ঘটনা পর�রা এ �িভ�ে�র জন� দায়ী তা আেলাচনা করা �যেত পাের। কৃিষজাত পেণ�র মলূ�, িবেশষত ি�তীয় িব�যেু�র
পর �থেক �মবধ�মান খাদ�শেস�র মলূ� এ সমেয় আরও �বেড় যায়। এর িপছেন চারিট কারণ িছল। �থমত, �েদেশ
জাপািন আ�মণ আস� বেল চতুিদ�েক ভীিত িছল এবং বৃহৎ এলাকাব�াপী অিন�য়তা িবরাজ করিছল। ফল��প, কৃষকরা
তােদর উৎপািদত পণ�ািদ িবি� করেত সতক�তা অবল�ন কের। একই সমেয় বাজাের সরবরাহ বৃি�র দািব বাড়েত থােক;
কারণ অব�াহত সরবরাহ িনি�তকরেণর লে�� �ভা�াগণ অিধকতর �য় করেত থােক। �স��েম উে�খ� �য, জাপান য�ু
�ঘাষণা করার পর সরকার �কাশ� �ঘাষণা িদেয় জনগণেক �মােসর খাদ� মজতু রাখেত িনেদ�শ �দয়। ি�তীয়ত, বাম�া �থেক
চােলর আমদািন ব� হেয় যায় এবং একই সময় ভারেতর অন�ান� �েদেশ, �য�িল বাম�া �থেক আমদািনর উপর িনভ�র
করত, চােলর র�ািন �বেড় যায়। তৃতীয়ত, জাপািন আ�মেণর ঝুঁিক সামিরক কতৃ �প�েক ১৯৪২ সােলর �থমিদেক �িট
ব�ব�াস�িলত ‘�ত�াহার’ নীিত কায�করী করেত বাধ� কের। একিট িছল ফসলবছর �শষ হওয়া পয�� সম�ু তীরবত�ী
�মিদনীপরু, বােকরগ� ও খলুনা �জলায় �ানীয় �েয়াজেনর অিতির� �য চাল ও ধান আেছ বেল িহসাব করা হেয়িছল তা
সিরেয় �নওয়া। অন� িস�া�িট অনযুায়ী, ১০ জন অথবা তার অিতির� যা�ী বহন করেত স�ম এ রকম �নৗকা সহেজ
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আ�া� হেত পাের িবেবচনা কের সম�ুতীরবত�ী �জলাসমহূ �থেক �স�িল �ত�াহার করা। চতুথ�ত, বাম�ার পতন বাংলােক য�ুে�ে�র িনকেট িনেয় আেস; ফেল �েদেশ
অভূতপূব� মা�ায় সামিরক ও �বসামিরক িনম�াণকাজ �� হয়। এর ফেল ম�ুা�ীিতর চাপ এেস পেড়, কারণ যেু�র খরচ �মটােত সরকার �নাট ম�ুেণর আ�য় �নয়।

িজিনসপে�র মলূ�বৃি�র কথা িচ�া কের সরকার হ�ে�েপর িস�া� �নয় এবং জনু মােস (১৯৪২) কলকাতার বাজাের �মাটা ও মাঝাির চােলর সংিবিধব� সেব�া� মলূ�
�বঁেধ িদেয় আেদশ জাির কের। অনিতিবলে� কলকাতা ও অেনক�িল �জলা �থেক সরবরাহ অদশৃ� হেয় যায়। এ সময় ‘�ত�াহার’ নীিত �হেণর মাধ�েম �য মজতু �তির
হয়, তা অত�� উপকারী �মািণত হয়। এ মজতুসমেূহর একিট অংশ কলকাতায় চালান করা হয় এবং তা িবতরণ করা হয়: (ক) িনয়ি�ত �দাকােনর মাধ�েম সাধারণ
জনগেণর মেধ�, (খ) িশ�-কারখানার মািলকেদর মাধ�েম, যারা িনেজেদর �য় প�িত ও খাদ�শেস�র �দাকান সংগিঠত কেরিছল এবং (গ) কলকাতা �পৗরসভার মাধ�েম।
অিত শী� সংিবিধ অনযুায়ী মলূ� সীমা �বঁেধ �দয়ার িনেদ�েশর অকায�কািরতা স�ু� হেয় ওেঠ। সতুরাং �জলা কম�ত�ােদর িনেদ�শ �দওয়া হয় �য আপৎকােলর সেুযাগ িনেয়
অিধক মনুাফা অজ�েনর ��� ব�িতেরেক তারা �যন �ব�মেূল�র িনয়�ণ �জারদার করার �চ�া না কেরন। ভারেতর অন�ান� �েদেশ র�ািনর উপর িনেষধা�াসহ এ
িস�া�িট পিরি�িতর িকছুটা �ি�িবধান কের এবং সরবরাহ ও মলূ� আবার িকছুটা ভারসাম� অব�ায় িফের আেস।

িক� অিত শী� পিরি�িতর অবনিত ঘেট। অে�াবর মােস উপকূলীয় �জলাসমেূহ ৩২০০ বগ�মাইল এলাকাজেুড় �চ� ঘূিণ�ঝড় আঘাত হােন। যার ফেল ��েতর আমন
ধােনর িবপলু �িত হয়। ঘূিণ�ঝেড়র পর ফসেল �রােগর আ�মণ �� হয় এবং এর পিরণিত��প ১৯৪২ সােলর �শষ িদেক আমন ধােনর সং�েহ ঘাটিত পেড়। এর ফেল
�সে��র/অে�াবর মােস �য মলূ�বৃি� �িতহত করা হেয়িছল তা আেরকবার নতুন গিত লাভ কের। ২০, ২২ ও ২৪ িডেস�র কলকাতায় িবমানেযােগ আ�মণ  (ি�তীয়
িব�য�ু কােল স�িটত হয় এবং ফেল �বশ িকছু খাদ�শেস�র �দাকান ব� কের িদেত হয়। এ�প অব�ায় সরকার নগেরর মজতুসমহূ িনজ দখেল িনেয় আসার এবং
�স�িলেক িনয়ি�ত �দাকান ও ‘অনেুমািদত’ বাজােরর মাধ�েম পিরেবশেনর িস�া� �নয়। কলকাতায় মজতুসমহূ িনজ দখেল িনেয় আসেত বাধ� হবার পর সরকারেক
এখন সরবরাহ বজায় রাখেত হয়। সরকার �য পিরমাণ খাদ�শস� সং�হ করেত মন� কেরিছল, িবমান আ�মেণর পর নতুন কের তার �চেয়ও ব�াপক আকাের সং�হ
অিভযান চাল ুকরেত বাধ� হয়। এ উে�েশ� ব�বসায়ীেদর মধ� �থেক সাতজন এেজ� বাছাই করা হয় এবং সেব�া� �য়মলূ� ধায� কের �দওয়া হয়। িক� এর ফলাফল
সে�াষজনক হয় িন; পিরণিত��প সং�হ অিভযান পিরত�� হয় এবং ধান ও চােলর িনধ�ািরত মলূ�সীমাও তুেল �নওয়া হয়। কলকাতায় তখন সরবরােহর পিরমাণ বৃি�
পায়, িক� একই সময় মলূ�সীমায়ও আকি�ক ও অ�ত�ািশত বৃি� পিরলি�ত হয়। কলকাতায় �মাটা চােলর দাম ১৯৪৩ সােলর ৩ মাচ� তািরেখর �িতমণ ১৫ টাকা
�থেক বৃি� �পেয় ১৭ �ম তা �ায় ৩১ টাকায় দাঁড়ায়। িক� ১৯৪২ সােলর জানয়ুাির মােস কলকাতায় �িতমণ চাল ৬ টাকার কেম িবি� হি�ল। স�ট িব�ার লাভ করায়
�কােনা �কােনা �জলায় �িতমণ চাল ১০০ টাকার উপের িবি� হয়।

চােলর এ অ�াভািবক মলূ�বৃি�র জন� অংশত দায়ী িছল খাদ� সরবরােহ ঘাটিত এবং তার �চেয়ও অিধক ���পূণ� কারণ িছল মানেুষর অন�ান� কারসািজ। ঘাটিতর
িপছেন �য িবষয়িট কাজ কেরেছ তা হেলা নেভ�র/ িডেস�র মােস (১৯৪২) আমন ধােনর �� উৎপাদন এবং বাম�া �থেক চাল আমদািন না করা। �িভ�� তদ� কিমশেনর
অিভমত িছল �য ১৯৪২ �থেক ১৯৪৩ সােল �জর টানা পরুােনা চােলর মজেুত কমিত িছল। এ কিমশেনর মত অনযুায়ী, �ায় িতন স�ােহর (অথ�াৎ শতকরা �ায় ছয়
ভাগ) �েয়াজনীয় চােলর সরবরােহ ঘাটিত িছল। তেব ঘাটিত এমন অিধক িছল না �য, �ব�মেূল�র এতটা ঊ��গিত অথবা এ কারেণ পরবত�ীসমেয় �য অনাহার ও মৃতু�
ঘেট তােক যিু�স�ত �িতপ� করেত পাের। অন�ভােব বলেত �গেল, চােলর মলূ�বৃি� িছল এেকবােরই অসাম�স�পূণ�।

�কৃতপে�, �যভােব পূেব� উে�খ করা হেয়েছ, �� �থেক (১৯৪২ সােল) সরবরােহর অব�া িচ�া করেল মলূ�বৃি�
ন�ায়স�ত িছল না। কারণ, বাম�া �থেক আমদািন ও ভারেতর অন�ান� �েদেশ র�ািন বাংলার �মাট উৎপাদেনর বৃহৎ অংশ
গঠন করত না। িক� অসাম�স�পূণ�ভােব মলূ� বৃি� পায়, কারণ উৎপাদনকারীরা তােদর িনকট থাকা উ�ৃে�র পেুরাটা পের
অিধক মলূ� পাওয়ার �ত�াশায় অথবা ভেয় বাজাের িবি� করেত অিন�ুক িছল, �ভা�াগণ তােদর বত�মান �েয়াজেনর
�চেয় অিধক �য়�বণ হেয় উেঠিছল এবং ব�বসায়ীরা ফটকামলূক �কনা ও �গাপন-মজেুতর আ�য় িনেয়িছল। পি�েমর
�জলাসমেূহ আঘাত হানা ঘূিণ�ঝড়, আমন ধােনর িন� ফলন, কলকাতার উপর িবমান আ�মণ, বাম�া �থেক আগত
উ�া��েদর ঢল, চাল সং�হ এবং মলূ� িনয়�েণর ব�ব�াসমহূ পিরত�� হেল উৎপাদনকারী, �ভা�া ও ব�বসায়ীেদর এ
ধরেনর �বণতা বৃি� পায়। �লাভ ও ভীিতর �য পিরেবশ িবরাজ করিছল তা সম�িতি�য়াধারােক উসেক �দয়। এিট মলূ�-
�রেক এত উে� িনেয় যায় �য তা অনৎুপাদনকারী গিরব ��িণর বৃহৎ সংখ�ক জনগণ (যােদর মেধ� কৃিষকােয� িনেয়ািজত
�িমকরা অ�ভু��) এবং এক ��িণর চািষ যারা তােদর িনেজেদর �েয়াজন িমটােনার মেতা যেথ� পিরমাণ উৎপাদন করত
না তােদর �য় �মতার বাইের চেল যায়। �স��েম, উিনশ শ ি�েশর দশেকর �শষ িদেক শতকরা �ায় ৪০ ভাগ চািষ
পিরবারিপছু �ই একেরর কম পিরমাণ জিমর মািলক িছল এবং �ামীণ জনসংখ�ার শতকরা �ায় আট ভাগ িছল
কৃিষকােয� িনেয়ািজত �িমক। অিধক�, িবিভ� কািরগির িশ�, মাছ ধরা, ধান ভানা এবং অন�ুপ অন�ান� �পশায়
িনেয়ািজত �লাকজেনর �বশ িকছুসংখ�কও িছল গিরব। এভােব, �াভািবক সময়ও গিরব ��িণর �বশ িকছু �লাক
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জীবনধারেণর জন� যতটুকু না হেলই নয় ততটুকু �খেয়ই �বঁেচ থাকত, কারণ তারা যেথ� পিরমাণ খাদ� উৎপাদন করেত পারত না এবং তােদর যতটুকু খাদ� �েয়াজন
তা �েয়র জন� পয�া� পিরমাণ অথ�ও তারা উপাজ�ন করত না। তােদর জন� অনাহার ও জীবনধারেণর জন� িন�তম খাদ�সং�েহর মধ�কার ভারসাম� এত সূ� িছল �য
মলূ� ও খাদ� সরবরােহর মেধ� সামান� তারতম� ঘটেল তা তােদর নাগােলর বাইের চেল যাওয়ার জন� যেথ� িছল এবং তােদর অনাহার ও মৃতু� ঘটােত পারত। এটাই িছল
১৯৪৩ সােল বাংলার �ভ�াগ�পূণ� অব�ার িচ�।

�িভ�� তদ� কিমশন কতৃ �ক �দ� ১৯৪৩ সােলর �িভ�ে�র কারণ স�েক� উপের উি�িখত ব�াখ�া ১৯৭০-এর দশক পয�� অেনক বছর যাবৎ �মাটামিুটভােব স�ত বেল
িবেবিচত হেতা। এরপর অমত�� �সন তাঁর ‘িবিনময় অিধকারদান’ (exchange entitlement) স�িক�ত মতবাদ উপ�াপেনর মাধ�েম �স ধারণা পাে� �দন। �নােবল
পরু�ার িবজয়ী অথ�নীিতিবদ �সন যিু� �দখান �য, ১৯৪৩ সােল বাংলায় �তমন বড় রকেমর খাদ�শেস�র ঘাটিত িছল না। িক� এত�সে�ও �িভ�� �দখা �দয়। কারণ,
জনগেণর একিট বৃহৎ অংশেক িবিনময় অিধকারদােনর ��ে� ব�থ�তা িছল। অন� কথায় বলেত �গেল, িবিভ� পািরপাি��ক অব�ার জন� কৃিষকােজ িনেয়ািজত �িমকেদর
মজিুর এবং িনিদ�� সংখ�ক অ-কৃিষজীবী ��িণ �য মেূল� তােদর িজিনসপ� ও �ম িবি� কেরেছ তার �চেয় খাদ��েব�র মলূ� অেনক �বিশ �বেড় িগেয়িছল। সূ� দিৃ�েত
িনরী�ণ করেল মেন হয় �য, অমত�� �সেনর ও �িভ�� তদ� কিমশেনর ব�েব�র মেধ� �তমন একটা পাথ�ক� �নই। এর কারণ হেলা, �সন �যখােন মত �পাষণ কেরন �য
�তমন বড় রকেমর খাদ� ঘাটিত িছল না, �সখােন �িভ�� তদ� কিমিটর মেত খাদ� সরবরােহ ঘাটিত িছল �ধমুা� শতকরা ছয় ভােগর মেতা। এর �চেয়ও অিধক
���পূণ� হেলা, �সন �যখােন যিু� �দিখেয়েছন �য িবিনময় অিধকারদান একে�িণর �লােকর ��ে� পািলত হয় িন, �সখােন তদ� কিমশন �দিখেয়েছ �য খাদ��ব�ািদর
মলূ� কৃিষকােয� িনেয়ািজত মজরু ও �াি�ক চািষসহ অিধকতর গিরব ��িণর জনগেণর ধরােছাঁয়ার বাইের চেল িগেয়িছল। অথ�াৎ �মৗিলক যিু� একই রকেমর।

১৯৪৩ সােলর �থম িদেকর কেয়ক মােস �েদেশর িবিভ� অংশ �থেক চরম �দ�শার িরেপাট� আসেত থােক। �ম ও জনু মােস চ��াম ও �নায়াখালীেত �িভ�� ���েপ
�িতভাত হেয় ওেঠ এবং মৃতু�-হার ল�ণীয়ভােব �বেড় যায়। জলুাই মাস নাগাদ �েদেশর অিধকাংশ এলাকা �িভ��কবিলত হয় এবং মৃতু�র হার �ায় সব �জলায়
�াভািবেকর মা�া ছািড়েয় যায়। ঐ সি��ণ �থেক মৃতু�র সংখ�া অিতির� বৃি� পায়। �িভ�� তদ� কিমশেনর মতানযুায়ী, �াম� এলাকাসমেূহর দির�তর ��িণসমেূহর
িভতর �থেক �ায় ষাট ল� (সংখ�ািট আরও �বিশ হেত পাের) �লাক আ�া� হয়। তােদর মেধ� সংখ�াগির� �লাকজন িনেজেদর বািড়েত �থেক যায়। িক� হাজার হাজার
�লাক শহর ও নগের িভড় কের। অে�াবর মােস (১৯৪৩) কলকাতায় তােদর সংখ�া এক লে�র মেতা হেব বেল িহসাব করা হয়। কংে�স কতৃ �ক ভারত ছাড় আে�ালন
��র পর �থেক �েদেশ রাজৈনিতক ঘটনািদর সব�েশষ অব�া, সা�দািয়ক �িত�ি�তা, গভন�র ও ম�ীেদর মধ�কার িবেরাধ, �শাসিনক অদ�তা ও কলকাতার �েয়াজন
স�েক� ব� ধারণা ইত�ািদ ঘটনা সামি�ক খাদ� পিরি�িতও �িভ�ে�র ��ে� সরকােরর মেনােযাগ �দানেক অস�ব কের �তােল। পিরণিত��প, অনাহার ও মৃতু� ঘটেত
থােক এবং ১৯৪৩ সােলর িডেস�র মােস মৃতু�র হার সেব�া� �ের �পৗঁেছ। ঐ একই মােস আমন ধান �তালা হেল ও ভারেতর অন�ান� অংশ �থেক সরবরাহ �পৗঁছেল
চােলর মলূ� �বশ িকছুটা িনেচ �নেম আেস এবং �িভ�ে�র �েকাপ কেম যায়। িক� ১৯৪৪ সােলর পেুরা সময়ব�াপী মৃতু�র হার উ�ই �থেক যায়। এর কারণ িছল কেলরা,
বস�-�রাগ ও ম�ােলিরয়া মহামািরর �া��ভাব। ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালব�াপী �ুধা, অথ�ৈনিতক �দ�শা ও �রাগেভাগ চলেত থােক, তেব অেনকটা �াস�া� মা�ায়।

�িভ�ে�র তী�তর অব�া চলেত থাকার সময় জনতার �চ� দািবর মেুখ ভারতীয় সরকার কতৃ �ক �িভ�� তদ� কিমশন িনেয়াগ করা হয়। কিমিটেক ভারেত, এবং
িবেশষভােব বাংলায়, খাদ� ঘাটিত ও পরবত�ী সমেয় মহামািরর কারণ অনসু�ান করেত এবং ভিবষ�েত এ ধরেনর ঘটনা আর যােত সংঘিটত না হয় �সজন� করণীয়
স�েক� সপুািরশমালা �তির করেত বলা হয়। কিমশেনর �চয়ারম�ান িছেলন স�ার জন উডেহড এবং এর সদস�বৃ� িছেলন এস.িভ রামমিূত�, মিনলাল নানাবতী, এম.
আফজাল �সাইন ও ডি�উ.আর এ�েয়ড। ১৯৪৪ সােলর জলুাই মােস কিমশন িদি�েত িমিলত হয় এবং এরপর বাংলা ও ভারেতর িবিভ� �ান ঘেুর �দেখ। বাংলায়
অব�ানকােল কিমশন ���ার কে� ১৩০ জন �ত��দশ�ীর ব�ব� �শােন। কিমশন কতৃ �ক দািখলকৃত িরেপাট� িতন অংেশ িবভ� িছল যােত অ�ভু�� িছল সব�েমাট ১৯িট
অধ�ায় ও �াসি�ক তথ�সহ আটিট পিরিশ�। খাদ�শেস�র ঘাটিতর পিরমাণ ও িবদ�মান সরবরােহর ব�েনর মেতা িবষয়ািদ িনেয় কিমশেনর অভ��ের �বশ িকছু মতেভদ
িছল এবং এর অন�তম সদস� এম. আফজাল �সাইন পৃথক একিট িববরণ দািখল কেরন। কিমশন তার সংগৃহীত �ামািণক সাে��র ছয় খ� �কাশ করেত ব�থ� হয়
এবং একজন কিমশনার �চয়ারম�ােনর িব�ে� �ামািণক সাে��র �িতিলিপ �ংসসাধেনর �চ�া চালােনার অিভেযাগ �তােলন। উপের বিণ�ত �য �থায় �িভ�ে�র
কারণসমহূ শনা�করেণর �েচ�া �নওয়া হেয়েছ �সখােন কিমশন বাংলার মি�বগ� ও খাদ� িবভােগর সে� স�ৃ� আমলােদর নীিত ও িস�া�সমেূহর পেুরা
ধারাবািহকতােক অব�ার �মাবনিতর জন� �দাষােরাপ কেরেছ।  [এম �মাফা�খা�ল ইসলাম]
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এ পাতায় �শষ পিরবত�ন হেয়িছল ১২:৩৮টার সময়, ১৪ জানয়ুাির ২০১৫ তািরেখ।
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এ পাতািট ১৬,৭০০ বার �দখা হেয়েছ।


