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 [Abstract: ‘জল’ ‘জঙ্গল’ ও ‘জনপদভূমি’ অর্ থাৎ মিন ‘জ’-য় সুন্দরবন 

মবশ্বপমরববশনািক প্রাকৃমিক িূলধবনর ছ াট্ট একটি ছভৌব ামলক অংশ যা দমিণ-পূব থ 

ভারবির জলবায়-ুমনয়ন্ত্রক। ১৭৯৩-এ মিরস্থায়ী ববন্দাবস্তপবব থ সুন্দরবনবক প্রর্ি ২৪ 

পর ণাভুক্ত করা হয়। ১৮১৬ সাবল ৯ নম্বর ছরগুবলশন অনুসাবর সুন্দরববনর ভার নযস্ত 

হয় মি. স্কি নাবি একজন কমিশনাবরর উপর। ১৯০৩ মরিঃ হযামিল্টন সাবহব 

সুন্দরববনর ছ াসাবা ও রাঙাববমলয়া দ্বীবপ (লি নং ১৪৩ ও ১৪৯) ৯০,০০০ মবঘা জমি 

কবয়কটি শিথ সাবপবি ৪০ ব বরর জনয মলজ মনবয়  বে ওবে 'ছকা-অপাবরটিভ 

এবেি'। ১৯০৪ রীষ্টাবে লর্থ কাজথন সিবায় আইন জামর কবরন। ১৯০৫ মরষ্টাবে লর্থ 

কাজথবনর বঙ্গমবভাজবনর ফবল ছদবশ মবপ্লববাবদর সশস্ত্র পন্থার িুলনায় সিবায় 

সম্বাদরাজ  োর িধয মদবয় সুন্দরববনর ছ াসাবা ির্া ভারিবর্ থবক স্ববদশী স্তবে স্বমনভথর 

করার অনযিি উবদযা  মনবয়ম বলন সযার র্যামনবয়ল হযাা্মিল্টন।] 

Co-operative বা সিবায় শবের ইংরাজী মববশর্যপদ Co-operation 

অর্ থাৎ সহবযাম িা সম্মিমলি প্রবিষ্টায় জনকলযান। এর িূল নীমি হল All for 

each of all. সিবাবয়র িূলকর্া –‘‘সকবলর িবর সকবল আিরা, প্রবিযবক 

আিরা পবরর িবর।’’ ১৮৯৫ মরষ্টবে ছের্ামরক মনকলসন সিবায়-আবন্দালবনর 

সূত্রপাি ঘিান। সিবায় হল সিিান িানুবর্র ছস্বচ্ছািূলক একটি স্বশামসি 

সং েন যা মনবজবদর আর্ থ-সািাম্মজক উন্নয়বনর জনয কাজ কবর এবং এই 

লবিয অংশীদামরবের মভমিবি  ণিামন্ত্রকভাবব মনয়মন্ত্রি বযবসা পমরিালনা কবর। 

সটৃষ্টকুবলর সববিবয় পমরশ্রিী িুদ্র প্রাণী ছিািাম  সারামদন ফুবল-ফুবল মবিরণ 

ক’ছর মবন্দ ু মবন্দ ুিধু সংগ্রহ কবর। আবার অসিবয় ছসই িধুপান ক’ছর িারা জীবন 

ধারণ কবর। সিবাবয়র ছিবত্রও একই কর্া ছযন প্রবযাজয। 

ঊমনশ শিবক ইংলযাবে শুরু এবং ওই শিবকরই ছশর্ দশবক বাংলা 

অঞ্চবল সিবায় আবন্দালন আরে হয়। সব থপ্রর্ি মক ু মিটিশ মসমভমলয়ান িাবদর 

কি থস্থল-ছজলাগুমলবি এই উবদযা  গ্রহণ কবর এবং উবেখবযা য সাফলয লাভ 

কবর। ১৯০৪ সাবল ‘ছকা-অপাবরটিভ ছেমর্ি ছসাসাইটিজ অযাক্ট’ পাশ ক’ছর 

বাংলা  ভন থবিন্ট সিবায়ী উবদযা  গ্রহণ কবর। ইউবরাবপর সিবায়ী জনসাধারণ 
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ছযখাবন সম্মেয় ও সং টেিভাবব িাবদর মনমদথষ্ট  স্বার্ থরিার আবন্দালবন ঝা াঁমপবয় 

পেি, এখানকার সরকারী কিৃথবের অধীবন সিবায় প্রমিষ্ঠানগুমল ম ল টেক িার 

মবপরীি। রবীন্দ্রনার্ োকুর,  ান্ধীম্মজ, মিিরঞ্জন দাশ ও স্বািী মবববকানবন্দর 

ছপ্ররণা জন বণর িবন স্বমনভথর বা মনবজ উপাজথবনর িাধযবি আর্ থ-সািাম্মজক 

উন্নমির মিন্তাধারার িননবিত্র প্রস্তুি কবর। 

১৯০৪ রীষ্টাবে লর্থ কাজথন সিবায় আইন জামর কবরন। ১৯০৫ মরষ্টাবে 

লর্থ কাজথবনর বঙ্গমবভাজবনর ফবল ছদবশ মবপ্লববাবদর সশস্ত্র পন্থার িুলনায় 

সিবায় সম্বাদরাজ  োর িধয মদবয় সুন্দরববনর ছ াসাবা ির্া ভারিবর্ থবক স্ববদশী 

স্তবে স্বমনভথর করার অনযিি উবদযা  মনবয়ম বলন সযার র্যামনবয়ল হযাা্মিল্টন। 

হযামিল্টন সাবহব ছ াসাবা ও রাঙাববমলয়া দ্বীবপ শিথসাবপবি জমি মলজ মনবয় 

 বে ছিাবলন ছকা-অপাবরটিভ এবেি। ভূমিহীন ছিিিজরু, কুমল, প্রামন্তক 

 রীব িার্ীবদর র্াকা, খাওয়া, পরার বযবস্থাসহ মশিা ও স্বাস্থযরিার সিসযা 

সিাধান করার অনযিি পন্থা মহসাবব স্বমনভথর ও সিবায় আবন্দালবনর পর্ ছদখান 
। 

ঔপমনববমশক পদ্ধমির িাবপ ছদবশর পুরুর্াণুেমিক গ্রািীণ ঋণ-প্রম্মেয়া 

মবপয থস্ত হয়। ফবল গ্রািীণ অর্ থনীমি েিান্ববয় িহাজমন ঋবণর ওপর মনভথরশীল 

হবয় পবে। ঔপমনববমশক বমণকপুাঁম্মজর প্রভাবব কৃমর্র বামণম্মজযকীকরবণর সবঙ্গ 

সবঙ্গ গ্রািীণ সিাজ আবরা ঋণভাবর জজথমরি হয়। ঊমনশ শিবকর ছশর্াবমধ 

কৃমর্জীবী এবং অনযানয ছপশাজীবী ছশ্রণীর প্রায় সকবলই অিযমধক সুদবখার 

িহাজবনর হাবি সব থস্বান্ত হবয় যায়। কৃর্ক ও ছপশাজীবী ছশ্রণীর ওপর ঋণভার 

ছববে যাওয়ায় ঔপমনববমশক সরকার িাবদর মনজস্ব সব থবরা হর ‘ছকা-অপাবরটিভ 

ছসাসাইটিজ’ মনবয় এম বয় আবস। ১৯০৪ সাবলর অযাক্ট অনুসাবর প্রমি ছজলায় 

 টেিবয ছকা-অপাবরটিভ ছসাসাইটি-বযবস্থাপনার জনয  ণিামন্ত্রক প্রম্মেয়ার মবধান 

করা হয়। সকল সদসয-সিন্ববয় সাধারণ সভার ওপর সিুদয় কিৃথে অপ থন করা 

হয়। সাধারণ-সভা বযবস্থাপনা কমিটি একজন ছিয়ারিযান মনব থািন কবর। 

দায়দ্বাময়ে, ধারবদনা, ঋণ, মবমনবয়া , সুদ ইিযামদ প্রবে সকল মসদ্ধান্ত এই 

সাধারণ সভার ওপর বিথায়। এই আবন্দালন শুরুর প্রর্ি ব রগুমলবি সরকাবরর 

কা বর্বক ধার মকংবা ছবসরকামর বযম্মক্তর কা  ছর্বক ছসাসাইটিগুমলর জনয 

অর্ থসংস্থান করা হি এবং সদসযরা অর্ থ  ম্মচ্ছি রাখি। সরকামর ঋণ একটি 

মনমদথষ্ট পমরিাণ পয থন্ত সুদিুক্ত করা হি। গ্রািমভমিক কৃমর্ঋণ-ছসাসাইটি উপযুক্ত 

প্রার্ীবক ঋণ মদি। ছজবল ও িা াঁমি সম্প্রদায়, ছভাক্তা এবং মক ু শহুবর কিুযমনটির 

িবধযও ছকা-অপাবরটিভ ছসাসাইটি  েন করা হয়। কৃর্ক ও ছপশামভমিক ছশ্রণীর 

িবধয এই আবন্দালবনর প্রমি বযাপক আগ্রহ পমরলমিি হয়। 

 ‘জল’ ‘জঙ্গল’ ও ‘জনপদভূমি’ অর্ থাৎ মিন ‘জ’-য় সুন্দরবন 

মবশ্বপমরববশনািক প্রাকৃমিক িূলধবনর ছ াট্ট একটি ছভৌব ামলক অংশ যা দমিণ-

পূব থ ভারবির জলবায়ু-মনয়ন্ত্রক। ককথিোমন্তর সািানয দমিবণ ২১.৩২০-২২.৪০০ 

উির অিবরখা এবং ৮৮.১০০-৮৯.৫১০ মিিার উবে অবমস্থি। ১৭৯৩-এ 
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মিরস্থায়ী ববন্দাবস্তপবব থ সুন্দরবনবক প্রর্ি ২৪ পর ণাভুক্ত করা হয়। ১৮১৬ সাবল 

৯ নম্বর ছরগুবলশন অনুসাবর সুন্দরববনর ভার নযস্ত হয় মি. স্কি নাবি একজন 

কমিশনাবরর উপর। মিমন ২৪ পর ণা, নমদয়া, যবশাহর, ঢাকা, জািালপুর, 

বাখর ঞ্জ ছজলার দমিণ সুন্দরবন ভূখবের ছিৌহম্মি মনম্মিি কবরন। এই ২৪ 

পর ণা ছজলামস্থি ‘সুন্দরবন’-এর জনয পরৃ্ক কমিশনার মনযুম্মক্তর িবধযই মনমহি 

‘সুন্দরবন ছজলা’র বীজ।১ পম্মিিববঙ্গর হু মল নদীর ছিাহনা ছর্বক বাংলাবদবশর 

ছিঘনা নদী পয থন্ত মবসা্িৃি এলাকা হল সুন্দরবন। বিথিাবন দমিণ ২৪ পর ণা 

ছজলার মবদযাধরী নদীর িীরবিী দ্বীপিয় অঞ্চলটি ছ াসাবা নাবি পমরমিি।২ 

সুন্দরী, বামন,  জথন, ছকওোর জঙ্গল, নদী-নালা ছনানা-িাটির ছসা াঁদা 

 বন্ধ িাবিায়ারা এখানকার িানুবর্রা ছবশীর ভা  ভূমিহীন, ছিিিজুা্র, প্রামন্তক 

 রীব িার্ী। ছপশা মহসাবব অবনবক িা ধরা, িধুভাঙাবকই ছবব  মনবয়ব । লোই 

এবং সংগ্রাি ম ল এবদর মনিয সঙ্গী। জবল কুিীর, র্াঙায় বাঘ – এভাবব লোই 

কবর ছবাঁবি র্াকার উপায় অবলম্বন কবরম বলন। এরূপ ছপ্রিাপবি ২৪ পর ণা 

ির্া সুন্দরববনর িানুর্ ভারিবর্ থবক স্ববদশী স্তবে স্বমনভথর করার স্বপ্ন 

ছদমখবয়ম বলন। আর এই স্বমনভথরিার ভাবনাবক সটেকভাবব রূপায়ণ কবরম বলন 

সযার জন র্যামনবয়ল হযামিল্টন। ১৯০৫ রীিঃ লর্থ কাজথবনর বঙ্গমবভাজবনর ফবল 

ছদবশ মবপ্লবীরা মহংসার পবর্ প্রমিবাবদর কর্া ভাববি র্াবকন, ছসই সিয় িা াঁর 

িবন হবয়ম ল মবপ্লববাবদর সশস্ত্র পন্থার িুলনায় সিবায় সম্বাদরাজ  োর িধয 

মদবয় ছদশবক  বে ছিালা সহজসাধয হবব। এই রকি একিা সিবয় যখন সারা 

বাংলা স্ববদশী আবন্দালবনর মববিাবভ ছসাোর, িখন র্যামনবয়ল ভারিববর্ থর 

ইমিহাবস স্বমনভথরিা ও সিবায় আবন্দালবনর সূত্রপাি ঘিান। র্াকা, খাওয়া, 

পরার বযবস্থাসহ মশিা ও স্বাস্থযরিার সিসযার সিাধান কবর মিমন এক 

অর্ থননমিক পমরকাোবিা িালু কবরম বলন এবং িার নাি মদবয়ম বলন ‘িযান 

েযাোরা্র্থ মফনান্স’।৩ 

সিবাবয়র িূলনীমিিঃ  

১. স্বিিঃসা্ফূি থ ও অবাধ সদসযপদ 

২. সদবসযর  ণিামন্ত্রক মনয়ন্ত্রণ 

৩. সদবসযর আমর্ থক অংশগ্রহণ 

৪. স্বায়িশাসন ও স্বাধীণিা 

৫. মশিা, প্রমশিণ ও ির্য 

৬. আন্তিঃসিবায় সহবযাম িা  

৭. সািাম্মজক অঙ্গীকার 
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১৯০৩ মরিঃ হযামিল্টন সাবহব সুন্দরববনর ছ াসাবা ও রাঙাববমলয়া দ্বীবপ (লি 

নং ১৪৩ ও ১৪৯) ৯০,০০০ মবঘা জমি কবয়কটি শিথ সাবপবি ৪০ ব বরর জনয 

মলজ মনবয়  বে ছিাবলন 'হযামিল্টন সাবহববর ছকা-অপাবরটিভ এবেি'।৪ 

ছ াসাবার কাজ যখন আরে হল িখন সযার র্যামনবয়বলর সবঙ্গ ম বলন 

কবয়কজন মবশ্বাসভাজন কিী আর কবয়কজন কুমল। প্রর্ি কাজ ম ল জঙ্গল 

পমরষ্কার কবর জমি উদ্ধার করা, বা াঁধমনি থাণ এবং মবশুদ্ধ পানীয় জবলর বযবস্থা 

করা। ১৯০৯ মরিঃ ছ াসাবায় প্রর্ি ছলাক ণণা হয়। এই সিবয় ছিাি ছলাকসংখযা 

ম ল ৯০০ জন। এর িবধয ৬০০ জন কুমল ও ছবশ মক ু কি থিারী। নমলনীিন্দ্র 

মিত্রবক নিুন িযাবনজার এবং সুধাংশুভূর্ণ িজিুদারবক সরকামর িযাবনজার 

মহসাবব মনা্যুক্ত করা হয়। এভাবব হযামিল্টন িানুবর্র িবধয জায় া কবর 

মনবয়ম বলন এবং ১৯৪০ মরিঃ ছ াসাবার িাটিবি সিবায় আবন্দালবনর সূত্রপাি 

কবর ‘ছকা-অপাবরটিভ কিনওবয়লা্র্’-এর িাধযবি।৫ এই সিবাবয় কিকগুমল 

মবমধ ছিবন িলবি হি – 

 সিবায়  াো ছকউ ছলাক মনবি পারবব না  

 সিবায়বক না জামনবয় ছকউ জমি েয়-মবেয় করবব না। 

 উৎপন্ন ফসল সিবায়  াো মবেয় মনমর্দ্ধ। 

আবার কিকগুমল মনবদথশও িানবি হি, যর্া – 

 িদযপান  বজথন 

 প্রমিববশীর সবঙ্গ সদা্ভাব 

 মনজ আয়-বযাবয়র সিিা রিা 

 এবেবির সবঙ্গ সকল কাবজ সহবযাম িা করা।৬ 

প্রর্বি মিমন এই কাবজ মক ু প্রমিবন্ধকিার সিুখীন হবলও পরবিী 

ব রগুমলবি িা াঁর  েনিূলক মিন্তাভাবনা িা াঁবক এইকাবজ সাহাযয কবরম ল। মিমন 

ভাববি শুরু কবরম বলন, এখানকার সিসযাগুমল কী? সিসযা সিাধাবনর উপায় 

বা কী? একজন স্কিলযােবাসী মনিঃসন্তান সাবহব সুন্দরববনর ভূমিপুত্রবদর মনজ-

সন্তানিুলয িবন করবিন এবং িৎকালীন জমিদার ছজািদার-ছশ্রণীর ছর্বক মিমন 

এক বযমিেিী জমিদার ম বলন। ছসিাই ম ল িা াঁর আবরকটি অিযন্ত গুরুেপূণ থ 

ববমশষ্টয। 

আইন ি মভমিিঃ – ১৯১২ সাবল কলকািার ‘ছবঙ্গল ছকা-অপাবরটিভ 

ছফর্াবরশন’ প্রমিটষ্ঠি হয়। ১৯২২ সাবল এর পুনিঃনািকরণ হয় ‘প্রাবদমশক ছকা-

অপাবরটিভ বযাঙ্ক’। ইম্মেয়া অযাক্ট অফ ১৯১৯-এর অধীবন ছকা-

অরাবরটিভগুমলবক প্রাবদমশক মবর্য় ববল  ণয করা হয়। ফলস্বরূপ, ১৯২০-র 

দশবক ছকা-অপাবরটিভ আবন্দালন মবরাি ছপ্ররণার মবর্য় হবয় ওবে। ১৯০৬-০৭ 

সবন বাংলায় ছকা-অপাবরটিভগুমলর ছিাি সংখযা ম ল ২২২। ১৯২৮ সাল ন াদ 

১১৩টি ছসন্ট্রাল ছকা-অপাবরটিভ ছসাসাইটিই বে ধরবণর ঘািমির মশকার হয় এবং 

বযবস্থাপনা সংকবি পবে। ঋণগ্রহীিারা পাওনা পমরবশাবধ বযর্ থ হয় এবং ঋণদািারা 
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িাবদর  ম্মচ্ছি িাকা িুবল ছনয়। িদুপমর ছবঙ্গল ছকা-অপাবরটিভ অযাক্ট ১৯৩৫-

এই আবন্দালবন আবরকটি আঘাি হাবন। এই অযাবক্টর অধীবন মরববি ছসবিলবিন্ট 

ছবার্থ বসাবনা হয়। এই ছবার্থ ছকা-অপাবরটিভ ছসাসাইটিগুমল ‘িামনবলোস থ অযাক্ট 

১৯৩৯’-এর অধীবন ছভা ামন্তর িুবখ পবে। 

সযার জন র্যামনবয়ল হযামিল্টবনর কি থকােগুমলবক আবলািনার সুমবধাবর্ থ 

কবয়কটি পয থাবয় ভা  করা ছযবি পাবর – 

প্রর্ি পয থায়িঃ (১৯০৩ মরিঃ – ১৯১০ মরিঃ)- ছ াসাবা মনবয় ববন্দাবস্ত কায থারে 

করার পর ১৯০৩-১৯০৭ সাবলর িবধয বা াঁধ মনি থাবণর কাজ অবনকিা এব াবলও 

১৯০৭-এর বনযায় বা াঁধ িমিগ্রস্ত হয়। পূব থবা াঁধ সংস্কার, নিুন বা াঁধ মনি থাণ ও 

জঙ্গল সাফ করার কাজ শুরু হয়। ১৯০৭ মরিঃ ছলবকন সাবহব ম বলন এবেবির 

িযাবনজার এবং জ্ঞান িেল ম বলন নাবয়ব। ১৯৮০ মরিঃ নমলনীিন্দ্র মিত্রবক 

িযাবনজার করা হয় পমরকল্পনা বাস্তবায়বনর জনয এবং সহকামর িযাবনজার হন 

সুধাংশুভূর্ণ িজিুদার। ছ াসাবায় সপ্তাবহ প্রমি শমনবার ‘হাি’ িালু করা হয়। 

১৯০৯ সাবল সািবজমলয়া দ্বীবপ পূব থ ছিয়াবদ ৪০,০০০ মবঘা জমির লািদামর গ্রহণ 

এবং প্রার্মিক মশিার জনয অনবিমনক মবদযালয় স্থাপন করা হয়। ১৯১০ 

রীষ্টাবের িবধয  বে ওবে দািবয মিমকৎসালয় (একজন অমভজ্ঞ র্াক্তার ও 

কম্পাউোর), পানীয় জবলর পুকুর, জল-সঞ্চয়ী িযাঙ্ক, যািায়াবির রাস্তা, 

র্াক-ছযা াবযা  ও কৃর্কবদর স্বল্প ও দীঘ থ ছিয়াদী কৃমর্ঋণ সরবরাহ করার জনয 

সিবায় সমিমি। এইভাবব মিমন সিবায়-আবন্দালবনর ভাবনার প্রসার ঘিান এবং 

সিবায়-নীমির উপর িা াঁর প্র াঢ় আস্থা ও সিাজ বযবস্থার সবঙ্গ সিবায়-নীমির 

ঐকয িা াঁবক আনুপ্রামণি কবর ছিাবল। হযামিল্টবনর বনু্ধ গুরবল সাবহব ম বলন এই 

সিয় সিবায় মবভাব র ছরম্মজস্ট্রার।৭  

মদ্বিীয় পয থায়িঃ (১৯১১ মরিঃ – ১৯২০ মরিঃ)- এই পয থাবয় মিমন ১৯১১ মরিঃ 

ছ াসাবাবি একটি প্রামিষ্ঠামনক ছপাে অমফস-এর শাখা ছখাবলন, ছযটি 

অর্ থননমিক মদক ছর্বক মববশর্ গুরুেপূণ থ ম ল।৮ ১৯১২ মরিঃ ছ াসাবাবি ‘ছসন্ট্রাল 

ছকা-অপাবরটিভ’ স্থাপন কবরন। এই পয থাবয় অবনক স্থানীয় বযম্মক্ত ঋণবশাধ 

করবি না পারার জনয িহাজন কিৃথক জমি ছর্বক মবিামেি হওয়ার অমভবযা  

মনবয় সাবহববর সাবর্ ছদখা কবরন এবং িাবদর জনয এবেি ছর্বক মবনা সুবদ 

ধার ছদওয়ার ববন্দাবস্ত করা হয়। এ-প্রসবঙ্গ স্থানীয় অজুথন িেল নাবি একজন 

প্রজার কর্া উবেখ করা ছযবি পাবর। এই সিয় জমিদাবরর কা  ছর্বক ঋণগ্রহণ 

মনমর্দ্ধ হয়। ১৯১৫ মরিঃ স্কিলযাে কৃমর্ফাি থ ছর্বক উন্নি  রুর জাি বৃম্মদ্ধ, ১৯১৬ 

মরিঃ ১৫জন সদসয মনবয় কৃমর্ সমিমি  েন কবরন। ধীবর ধীবর সিবায় আবন্দালন 

প্রসামরি হবি র্াবক। সিবায় মবভাব  ইনা্সবপক্টর শ্রী অিয়কুিার মিত্র ছ াসাবা 

ও পম্মিি আরািপুরবক মনবয় একটি ছেমর্ি বযাঙ্ক স্থাপন কবরন। ১৯১৭ মরিঃ 

একটি ধান কবলর প্রমিষ্ঠা কবরন। ১৯১৮ সাবল ছ াসাবায় আদশ থ কৃমর্ সিবায় 

ফাি থ মনি থাণ এবং ১৯১৮ মরিঃ ৬ই মর্বসম্বর ছ াসাবায় সিবায়-ভাোর প্রমিটষ্ঠি 

হয়।৯ ১৯১৯ মরিঃ স্থামপি হয় ছ াসাবা ইংরাজী সু্কল এবং ছসই সবঙ্গ বয়ন-মশল্প 
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মবদযালয় স্থাপন কবরন। এই সিয় ছ াসাবায় কবলরা িহািারী রূবপ ছদখা 

ছদওয়ার ফবল র্যামনবয়ল, ছলমর্ হযামিল্টন ও সুধাংশুবাবু পমরত্রািার ভূমিকা 

ছনন। িা াঁবদর ছসবা ছসমদন অবনক িানুর্বক প্রাণ মফমরবয় মদবয়ম ল। 

িৃিীয় পয থায়িঃ (১৯২১মরিঃ - ১৯৩০মরিঃ)- এই সিবয় দ্রিু জমি উদ্ধাবরর কাজ 

িলবি র্াবক এবং ছসই সবঙ্গ জনসংখা বৃম্মদ্ধ পায় ১০,০০০ জন। ১৯২১ রীিঃ 

ছ াসাবায় ছসন্ট্রাল বযাঙ্ক স্থাপন কবরন এবং ১৯২৪মরিঃ ছ াসাবায় একটি ধান-

মবেয় কমিটি  টেি হয়। প্রর্বি ধান-মবেয় সমিমির ছকালকািায় মনজস্ব আেি 

না র্াকায় অসুমবধা হবি র্াবক, উপযুক্ত িূলয ও ওজন-জমনি অসুমবধা দরূ 

করার জনয ‘ছকন্দ্রীয় সিবায় ধানয মবেয় সমিমি’  টেি হবয়ম ল। ১৯২৭মরিঃ 

বহু অর্ থ-বযয় কবর সিবায় পদ্ধমিবি প্রমিটষ্ঠি হল ‘যামিনী রাইস মিল’। এই 

সিবায় সমিমির ছরম্মজস্ট্রার শ্রী যামিনীভূর্ণ মিবত্রর নাবিই মিবলর নািকরণ করা 

হয়। ১৯২৮মরিঃ ছফবা্রুয়াা্মর িাবস উদা্ছবাধন করা হবয়ম ল কৃমর্ প্রদশ থনী। এ াো 

এই সিয় িি থমশল্প,  ািা-মনি থাণ মশল্প, উইমভং ইনমেটিউশন স্থাপন উবেখবযা য। 

১৯২৯ মরিঃ প্রজাবদর ভমবর্যৎ িঙ্গবলর জনয র্যামনবয়ল সাবহব প্রবিযক গ্রাবি 

একটি কবর ‘সিবায় ধি থব ালা’  বে ছিালার বযবস্থা কবরন।১০ 

িিুর্ থ পয থায়িঃ (১৯৩০মরিঃ-১৯৪০মরিঃ)-১৯৩২ সাবল সািবজমলয়া দ্বীপ ববন্দাববস্তর 

ফবল অবনকগুমল গ্রাবির উত্থান ঘবি এবং এই নিুন নিুন গ্রািগুমলর নািকরণ 

করা হয় জমিদার, লািদার ও কৃর্কবদর নািানুসাবর।১১ সুধাংশুপুর নািকরণ করা 

হয় ছযবহিু সুধাংশুভূর্ণ িজিুদার এবেবির িযাবনজার ম বলন। হযামিল্টন সাবহব 

এরকি ছকাা্বনা গ্রাবির নািকরণ মনবজর নাবি কবর যান মন। এখাবন এবসম বলন 

বাংলার  ভন থর সযার জন এোরসন। ১৯৩২-এর মর্বসম্ববর আিন্ত্রণ ছপবয় 

রবীন্দ্রনার্ োকুর আবসন হযামিল্টবনর সিবায় বযবস্থার কি থকাে ছদখার জনয। 

মিমন ম বলন ছ াসাবার ছবকন বাংবলাবি। শ্রবির মভমির উপর প্রমিটষ্ঠি ছ াসাবার 

সিবাময়কার প্রভাব ছদবখ মিমন িুগ্ধ হন। ১৯৩৪ মরিঃ ৭ই ছফবা্রুয়ামর িহাত্মা 

 ান্ধীর একান্ত সমিব শ্রী িহাবদব ছদশাই আবসন ছ াসাবায়।১২ এই সিয় 

ছ াসাবায় রুরাল মরকনস্ট্রাকশান ইনমেটিউি এবং ছভাবকশনাল ছেমনং ছসন্টার 

িালু হয়। ১৯৩৪মরিঃ ছর্বক ছ াসাবার পেী সং েন িহামবদযালবয়র কাজ আরে 

হয়। ১৯৩৮ মরিঃ এই পেী সং েন মবদযালয়টির অধীবন একটি অনবিমনক উে 

ইংরাজী মবদযালয় ছখালা হয়। এখাবন পোবনা হি- 

 

 

*সিবায় 

*কৃমর্ 

*ছ াপালন 

*িা াঁিমশল্প 

*বামণম্মজযক ভূব াল 

*মহসাবরিা 
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*বয়স্কবদর জনয বনশমবদযালয়, প্রভৃমি মবর্বয়।১৩ 

১৯৩৬ সাবল সববর্বক গুরুেপূণ থ পদবিপ ছ াসাবার সযার হযামিল্টবনর 

‘এক িাকার ছনাি’ প্রিলন। সযার ছজিা্স গ্রীক অর্ থ মবভাব র অমধকিথা ম বলন। 

কাগুবজ ছনাবির আধুমনক দশ থন সম্ববন্ধ অমভজ্ঞ হযামিলিন বযাঙ্কগুমলর দ্বারা 

প্রবমিথি ছনাি সাদবর গ্রহণ কবরন এবং উপবরাক্ত স্তরগুমলর িধযমদবয় 

হযামিল্টবনর  েনিূলক সিবায় আবন্দালবনর মবকাশ সামধি হয় ও িানুর্ স্বমনভথর 

হবয় উেবি শুরু কবর।  

হযামিল্টন সাবহবব’র এবের কবয়কটি প্রধান মদক হল- 

*মবনািূবলয মশিার ফবল ২৫ শিাংশ িানুর্ মশমিি হয়, এবেি-এর 

পুনরুদ্ধারকৃি অংশ প্রাপ্ত হয়। 

*মবনা পয়সার মিমকৎসা-বযবস্থা ও ঔর্ধ। 

*ছিািরলবঞ্চর পমরবর্বা ও রাস্তা ছিরািি। 

*যুবকবৃবন্দর ছস্বচ্ছাবসবা, পাো ার, ছখলাধুলা ও সিাজবসবা। 

এ াোও- 

*এখাবন ছকাবনা পুমলশ ও ছকািথ ম ল না। 

*সরকামর মবমধমনবর্ধ ম ল না। 

*প্রায় িযাবলমরয়ািুক্ত ম ল। 

*জামিবভদ প্রর্া ও সাম্প্রদাময়কিা ম ল না। 

*প্রায় দুমভথিিুক্ত এবেি ম বলা, প্রভৃমি।১৪ 

হযামিল্টনবক স্বমনভথর ও সিবায় বযবস্থার প্রসাবরর পবর্ ছিিন ছকান কটেন 

সিাবলািনার সিুখীন হবি হয়মন। িবব ছলমনন, রবীন্দ্রনার্,  ান্ধীম্মজ এবং 

খযািনািা এযার্বভাবকি ও ছদশকিী শ্রী সনৎকুিার রায়বিৌধুরীর মক ু সিাবলািনা 

লিয করা যায়। ছলমনন কমিউমনে ম বলন। কমিউমনজবির মববরামধিাও কবরনমন 

সযার র্যামনবয়ল। মিমন ছকান ‘ইজি’ (ism)-এ মবশ্বাসী ম বলন না মকন্ত মিমন 

কমিউমনজিবক পয়জন (Poision) এবং কযামপিামলজিবক ছসই মবর্ম্মেয়ার 

প্রমিবর্ধক রূবপ বণ থনা কবরব ন। আিলািামন্ত্রক বযবস্থা ও সরকামর হস্তবিবপর 

উপর রবীন্দ্রনাবর্র অমবশ্বাস ম ল। আবার  ান্ধীম্মজর-র্যামনবয়ল প্রবমিথি সিবায় 

বযবস্থার প্রমিও আস্থা ম ল না। 

১৯৩৯ মরিঃ ৬ই মর্বসম্বর হযামিল্টবনর জীবনাবসাবনর সাবর্ সাবর্ সিবায় 

আবন্দালন অবনকাংবশ স্তব্ধ হবয় যায়।১৫ সিবায় ছর্বক িাকা ধার মনবয় িা 

ছফরি না ছদওয়ার প্রবণিা এই আবন্দালবনর বযর্ থিার অনযিি কারণ ম ল। িাকা 

ছফরি না ছদওয়ার প্রবণিার কারণ ম ল দুব থল আমর্ থক অবস্থা এবং একই সবঙ্গ 
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দাময়েজ্ঞানহীনিা। সিবয়র সবঙ্গ সবঙ্গ এই প্রবণিা ছববে ম বয়ম ল। অবনবকই 

মনমদথষ্ট কারবণ িাকা ধার মনবয় অনয খাবি বযয় কবরন। একই সবঙ্গ হবয়ম ল 

আইন-শৃঙ্খলার পমরমস্থমির অবনমি। এবেবির কি থিারীরা ম ল অসৎ, আবার 

সাবহব ছদশ ও মববদবশর অনযত্র এবং স্কিলযাবে প্রায়ই ছযবিন। িাবঝ িাবঝ 

শীিকাল মক ুিা মদন ছ াসাবায় ছর্বক ছযবিন। এই ‘কমিউমনবকশন  যাপ’ও 

দায়ী ম ল। আবার ভাবলা িানুর্ও িা াঁর ধি থবিিনার ছ াসাবাবক রিা করবি 

মবন্দিুাত্র সাহাযয কবরমন। আবার আর. এস. মপ.-র উত্থান মভমি িমলবয় ছদয়। 

সবব থাপমর মিমন মরোন হওয়ার ফবল সব থবশ্রণীর িানুর্ হয়ি হযামিল্টনবক অন্তবর 

স্থান ছদয় মন। 

হযামিল্টবনর মিন্তাধারা পরবিী কাবল ছসভাবব িানুবর্র িবধয না এবলও 

এবং সিবায় আবন্দালন বযর্ থিায় পয থবমসি হবলও বলা যায়, এর জনয 

অবনকাংবশ িাৎক্ষ্ণমণক কারণগুমল দায়ী ম ল। হযামিল্টনবক অবনক সিয় 

‘মহউি’-এর সবঙ্গ িুলনা করা হয়। বলা হয় মহউি ছযভাবব জািীয় কংবগ্রস 

প্রমিষ্ঠার কাবজ সাহাযয করার িাধযবি ছদশীয় জন বনর ছিাভ প্রশমিি করবি 

সাহাযয কবরম বলন, জািীয়িাবাদী আবন্দালবনর যুব  হযামিল্টবনর  েনিূলক 

কাজকি থও ছসইভাবব যুবকবদর কি থবযস্ত ছরবখম ল এবং ঔপমনববমশক সম্পবকথর 

মবরুবদ্ধ িাবদর ছিাভ প্রশমিি করবি সাহাযয কবরম ল।১৬ যমদও বলা যায়, 

হযামিল্টন সৎ উবিশয মনবয়ই িা াঁর কি থকাে িামলবয়ম বলন এবং  েনিূলক 

কাজকবি থর ফবল স্থানীয় জন বণর উপকারই হবয়ম ল। সিবায় বা পারস্পমরক 

মনভথরিার িাধযবি কাজ করবল জীববনর িান ছয উন্নি হয় িার পমরিয় সাধারণ 

িানুর্ ছপবয়ম ল। এই সিবায় বযবস্থার অবনিন হবলও ছসই উন্নি জীববনর 

আকাঙ্খা িানুর্বক মবমভন্ন আবন্দালবন উিীমপি কবরম ল। 

িবব সযার র্যামনবয়ল হযামিল্টবনর সিবাবয়র মিন্তাভাবনা ম ল িূলি উৎসাহ 

ও জনকলযাণ কি থসূমি অবযাহি রাখার জনয। সম্পবদর সিবায় হবব, সকবলরই 

সম্পদ র্াকবব-এই মিন্তাবক বাস্তবাময়ি করার ছিষ্টা ছবমশমদন ছিবকমন। সম্পমি 

রিা পায়মন। িবব ছ াসাবার আর্ থ-সািাম্মজক উন্নমিবি িা াঁর সিবায়-এর ভাবনা 

মববশর্ গুরুেপূণ থ। সব থপ্রর্ি ছ াসাবাদ্বীপ ভারিবর্ থবক স্বমনভথর ও সিবায় 

আবন্দালবনর পর্ ছদখায়। শুধু আর্ থ-সািাম্মজক ইমিহাবসর মদক ছর্বক নয়। 

আঞ্চমলক ইমিহাবস আবলািনার ছিবত্র মবর্য়টি অননযসাধারণ এবং এই ছজলার 

ইমিহাসবক দান কবরব  স্বিন্ত্রিা। 

বিথিাবন ছকা-অপাবরটিভ বযাবঙ্কর িাধযবি সিবাবয়র ভাবনা িানুবর্র আর্ থ-

সািাম্মজক পমরকাোবিার উন্নমিবি সহায়িা কবর িবলব । সরকামর নীমিবি 

সিবায় বযবস্থাও সিৃদ্ধির হবচ্ছ। সৃটষ্টকুবলর সববিবয় পমরশ্রিী িুদ্র প্রাণী ছিৌিাম  
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সারামদন ফুবল ফুবল মবিরণ কবর মবন্দ ু মবন্দ ুিধু সংগ্রহ কবর। আবার অসিবয় 

ছসই িধু পান কবর িারা জীবনধারণ কবর। সিবাবয়র ছিবত্রও একই কর্া ছযন 

প্রবযাজয। আিরা জামন, সিবায়বক কাবজ লাম বয় ভারি অমবস্মরণীয় সফলিা 

অজথন কবরব । জাপান, স্কযাম্মেবনমভয়াবনর রাবে সিবায়বক অর্ থনীমির িৃিীয় 

খাি মহসাবব প্রমিটষ্ঠি কবরব । নরওবয়, সুইবর্বনর িবিা ছদবশও সিবাবয়র 

িাধযবি কলযাণিুখী অর্ থনীমি  বে উবেব । কাবজই সিবায়বক কাবজ লাম বয় এর 

িাধযবি ছদবশ বযপক কি থসংস্থান সটৃষ্ট করা সেব। কি থসংস্থান ও বাজার-বযবস্থা 

উন্নয়বন সিবায় এক মবশাল শম্মক্ত। সারা পমৃর্বীর যাবিীয় কৃমর্পবণযর অবধ থক 

সিবাবয়র িাধযবি বাজারজাি হয়। ভারবির দুগ্ধ সিবায় ১১ মিমলয়ন সদবসযর 

ছনিওয়াকথ ২২টি রাবজয সিবায় ছফর্াবরশবনর িাধযবি ২৮৫টি ছজলাবি এক 

লাবখর অমধক গ্রাবি পণয বাজারজাি কবরব । িা াো ১৯৯৬ সাবল ছকা-

অপাবরটিবভর িাধযবি কি থসংস্থান হবয়ব  ইউবরাবপ ৫ মিমলয়ন, জাি থামনবি ৫ 

লাবখর অমধক, কানার্ায় ৭৩ হাজার এবং কুইববক প্রবদবশ ৪২ হাজার ছলাবকর। 

জামিসংবঘর মহসাব অনুযায়ী সিবাবয়র িাধযবি ছ ািা মববশ্ব প্রায় একশ মিমলয়ন 

িানুবর্র কি থসংস্থান হবয়ব । 
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