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(সারসংক্ষেপঃ- ঔপনিক্ষেনিক িাসক্ষির শুরুক্ষে চব্বিিপরগিার দনেক্ষে নেস্তীি ন এলাকা ছাড়াও েেনমাি োংলাক্ষদক্ষির 

খুলিা, োখরগঞ্জ যক্ষিাক্ষরর দনেিাংি  জকু্ষড় নছল সুন্দরেক্ষির অেস্থাি । ১৬৫৮ খ্রীস্টাক্ষে মমাঘল সম্রাট িাহজাহাি 

পুত্র সুজার মিেৃক্ষে জনরক্ষপ সুন্দরেি নচনিে হক্ষেনছল মুরাদখািা ো ব্বজরাৎ খািা নহসাক্ষে । মকাম্পািীর িাসক্ষি নেিটট 

নিনিিক্ষি এই েিিূনমক্ষক িাগ করা হে- ২৪ পরগিা,খুলিা ও োখরগক্ষঞ্জ । ১৭৯৩-এ নচরস্থােী েক্ষন্দােস্ত পক্ষে ন 

সুন্দরেিক্ষক  প্রথম ২৪ পরগিািুক্ত করা হে । ১৮১৬ খ্রীঃ ৯ িম্বর মরগুক্ষলিি অিুসাক্ষর সুন্দরেক্ষির িার িযাস্ত হে 

নমঃ স্কট  িামক কনমিিাক্ষরর উপর । ১৯০৩ নখ্রঃ হযানমল্টি সাক্ষহে সুন্দরেক্ষির মগাসাো ও রাঙাক্ষেনলো দ্বীক্ষপ (লট 

িং ১৪৩ ও ১৪৯ মে) ৯০,০০০ নেঘা জনম কক্ষেকটট িেন সাক্ষপক্ষে ৪০ েছক্ষরর জিয নলজ নিক্ষে গক্ষড় মোক্ষলি  

'মকা-অপাক্ষরটটি এক্ষস্টট' । ১৯০৪ খ্রীষ্টাক্ষে লিন কাজনি সমোে আইি জানর কক্ষরি । প্রজাকলযািকামী লটদার 

নহসাক্ষে স্বনিিনরোর উক্ষদযাক্ষগর মধ্য নদক্ষে মগাসাো েথা িারেের্ নক্ষক গ্রাম স্বরাজ অজনি করার প্রোক্ষসর পথ 

মদনখক্ষেনছক্ষলি সযার িযানিক্ষেল হযানমলটি ।) 

 িদী-দ্বীপ  জল-জঙ্গক্ষল িরা মিািা মাটটর মসা োঁদা মসা োঁদা গক্ষে মাক্ষোোরা সুন্দরেি 

েদ্বীপ নেশ্বপনরক্ষেি িামক প্রাকৃনেক মূলধ্ক্ষির মছাট্র একটট মিৌগনলক অংি যা দনেি পূে ন 

িারক্ষের জলোেুর নিেন্ত্রক । এই এলাকা ‘িাটট’ িাক্ষম পনরনচে নছল ।োক্ষরা িাটটর 

মদি,োক্ষরাজি রাজার অধ্ীক্ষি নছল এই এলাকা ।মমাগলক্ষদর কাক্ষছ দনেি োংলার এই 

অঞ্চল েুল্গাখািা-নেক্ষরাহীক্ষদর আস্তািা । পনরপূে ন রূক্ষপ সমগ্র এলাকা কখক্ষিাই মমাগল 

অনধ্কাক্ষর আক্ষসনি।১ ১৬৫৮ নখ্রস্টাক্ষে োংলাক্ষদি পুিরাে জনরপ করা হক্ষল সাজাহাি পুত্র 

সুলোি সুজার মিেৃক্ষে-এই জনরক্ষপ সুন্দরেি নচনিে হল মুরাদখািা ো ব্বজরৎখািা নহসাক্ষে 

। (In the settlement, the sundarbans were included in the name of 
murad  khana or Jerad khana: W.B.S.A Judical papers 1773 waren 

Hastings, Letter to the court of Directors.,)মামুদ িাক্ষহর রাজেকাক্ষল 

িোে জাফর খা োঁর মিেৃক্ষে েৃেীেোক্ষরর মক্ষো জনরপ করা হক্ষল । সুন্দরেিক্ষক কক্ষেকটট 

পরগোর মক্ষধ্য খুোঁক্ষজ পাওো মগল। োরমক্ষধ্য উক্ষেখক্ষযাগয-নিমক মহল, জঙ্গল মহল, 

োনলো, োলান্দা, সরফরাজপুর, আনমরোদ, পাইহাটট, মাইহাটট, মদিমে, হানেোগড়, 

সাগর, খাসপুর ইেযানদ । পব্বিমেক্ষঙ্গর হুগনল িদীর মমাহিা মথক্ষক োংলাক্ষদক্ষির মমঘিা 

িদী পয নন্ত নেস্েৃে এলাকা হল সুন্দরেি। েেনমাক্ষি দনেে ২৪ পরগো মজলার নেদযাধ্রী 

িদীর েীরেেী দ্বীপমে অঞ্চলটট মগাসাো িাক্ষম পনরনচে ।২ 

 মকাম্পানির িাসক্ষির শুরুক্ষে সুন্দরেি েলক্ষে কলকাো এেং মমদিমে পরগোর 

পাি নেেী অঞ্চল মথক্ষক দনেে এেং পূে ন-পব্বিক্ষম নেস্েৃে সুনেিাল েিিুনমক্ষক মোঝাে । 

পূে ননদক্ষক এর সীমািা নছল মমঘিা িদী আর পব্বিম নদক্ষক হুগলী । নিটটি িাসক্ষি নেিটট 

নিনিিক্ষি এই েিিূনমক্ষক িাগ করা হে । ২৪ পরগো নিনিিি, খুলিা নিনিিি এেং 

োখরগঞ্জ নিনিিি । পরেেী সমক্ষে ২৪ পরগিা ও খুলিা নিনিিক্ষির সুন্দরেি একসাক্ষথ 

িানসে হে । োখরগঞ্জ শুধ্ুমাত্র আলাদািাক্ষে নচনিে থাক্ষক । কলকাো োনেব্বজযক মকন্দ্র 

নহসাক্ষে প্রনেটিে হওোর সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ নিটটি মকাম্পানির োনেব্বজযক োহক্ষির নিরাপত্তার স্বাক্ষথ ন 

সুন্দরেি আোদ করা প্রক্ষোজি হক্ষে পক্ষড়নছল ।৩ সুন্দরেি এেং ২৪ পরগো সীমান্ত 
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মকাম্পানির িাসক্ষির সূচিাকাক্ষল দসুয-েস্কক্ষর পনরপূে ন নছল । ফানম নঙ্গাক্ষরর নফফথ নরক্ষপাক্ষটন 

২৪ পরগো ও সুন্দরেক্ষি িাকানে ও দসুযোর নেস্েৃে নেেরে আক্ষছ । জনমদাররাও িাকাে 

পুর্ক্ষেি এেং িাকানেক্ষে সহক্ষযানগো করক্ষেি, এরূপ অজস্র দৃষ্টান্ত পাওো যাে ।৪ ২৪ 

পরগো, িদীো, যক্ষিার-খুলিা (মুরনল) এেং োখরগঞ্জ সীমান্তেেী জানমদার-োলুকদাররা 

নিক্ষজক্ষদর উক্ষদযাক্ষগ সুন্দরেক্ষির মক্ষধ্য আোদী জনম নেস্েৃে করক্ষে থাক্ষকি এই যুক্ষগ । এই 

জনমর নিনদনষ্ট মকাি সীমা নছল িা । অক্ষিক সমে 'দাওোল' ো দাউক্ষল নদক্ষে েক্ষির উোঁচু 

অংক্ষি চার্ হে ।৫  

ইংক্ষরজ নসনিল সানিনস এেং সুন্দরেি কনমিিার মেিানরক ইক্ষিি পারনগটার ো োঁর 

নেেরেীক্ষে উক্ত নেি জনমদাক্ষরর িাম োরোর নলনপেদ্ধ কক্ষরক্ষছি । এোঁরা হক্ষলি োরুইপুক্ষরর 

রাজেেি রাে, খানড়, হানেোরগড় ও িাহাপুক্ষরর রামরেি নমত্র ও রািী িঙ্করী দাসী । 

কাক্ষলক্টর স্কক্ষটর েত্ত্বােধ্াক্ষি মলফক্ষটিযান্ট মনরসি যখি সুন্দরেক্ষির মযাপ প্রস্তুে শুরু 

কক্ষরি েখি এোঁরাই হক্ষেনছক্ষলি মূল ো োঁধ্া । এর মক্ষধ্য রাজেেি রাক্ষের জনমদানর নছল ২৪ 

পরগো, িদীো এেং যক্ষিার সীমাক্ষন্তর অিযন্তর পয নন্ত নেস্েৃে ।৬ মকাম্পানির সরকার 

উক্ত জনমদারক্ষদর দখনলকৃে জনমর কাগজপত্র মদখাক্ষে নিক্ষদনি নদক্ষল ো োঁরা ো অস্বীকার 

কক্ষরি । পারব্বজটার  নলক্ষখক্ষছি-"The zamindars were all arraved against 
him (Morrieson) and  chief among them were Raj Ballav Rai, Ram 

Ratan Mitra and the Sankari Dasi, The land Holders declined to 

produce their documents, and when visited with fines, offered 

copies of the 1190 (1783 A.D.) chittas, which were found to be 

utterly untrustworthy,…."৭   

মুনি নদকুনল খা োঁর িাসক্ষির (১৭১৭-১৭২৭) পরেেী যুক্ষগ সুন্দরেি অঞ্চক্ষলর উপর 

োংলার িোেক্ষদর মকাি আগ্রহ মদখা যােনি । ১৭৩৭ সাক্ষলর প্রেল ঝড়-েৃটষ্ট ও 

জক্ষলাচ্ছ্বাক্ষসর পর সুন্দরেক্ষি মািে েসনের সমস্ত আক্ষোজি ধ্বংস হে ।৭ ফক্ষল আনলেনদন 

ো নসরাজ সুন্দরেি নিক্ষে নেক্ষির্ নকছু িাোর অেকাি পািনি । পলানির যুক্ষদ্ধর পর 

নমরজাফর মকাম্পানির পছন্দমে ২৪টট পরগো ক্লাইিক্ষক উপহার নদক্ষেনছক্ষলি । মসই 

নহক্ষসক্ষে লিন ক্লাইি ২৪ পরগিার জনমদার । ক্লাইক্ষির মৃেুযর (১৭৭৪)পর এই জনমদানরর 

মানলক হে ইংক্ষরজ মকাম্পানি । েক্ষে এখাক্ষি মক্ষি রাখা কেনেয ময, উক্ত ২৪টট পরগিার 

মক্ষধ্য সুন্দরেক্ষির মকাি দ্বীপিূনম অন্তিুনক্ত িে । মকাম্পানি ২৪ পরগিা ও কলকাোর 

জনমদার হওোর পর সুন্দরেক্ষির জলপথ ও সম্পক্ষদর উপর ো োঁক্ষদর আগ্রহ সটৃষ্ট হে । 

মূলেঃ কলকাোর নিরাপত্তা নেধ্াি প্রধ্াি উক্ষেিয হক্ষলও এখািকার লেে, কাঠ, ব্বঝিুক 

এেং ধ্াক্ষির উৎপাদক্ষির প্রনে আগ্রহ নছল মকাম্পানির । কলকাোর িোিীপুক্ষরর কাক্ষঠর 

োজার নকংো উত্তর কলকাোর চুি সুড়নকর কারোর ও োজার নিছক মহলাক্ষফলার নছল িা 

। অেএে পরনগটার ো এযাসকনল(F.D.Ascoli)যেই নলখুি কলকাোর নিরাপত্তানেধ্াি 

প্রধ্াি উক্ষেিয নছল, ো একমাত্র কারে েক্ষল মক্ষি হে িা । নেক্ষির্ে লেে োনেক্ষজয ও 

উৎপাদক্ষি মকাম্পানির এক্ষজন্টক্ষদর আগ্রহ মচাক্ষখ পড়ার মে । পনল মদা োঁোস মাটটক্ষে ধ্াি 

উৎপাদক্ষির নেপুল সম্ভােিার কথা মহক্ষঙ্কক্ষলর মে নেচেে প্রিাসক্ষকর েক্তক্ষেয স্পষ্টিাক্ষে 

উক্ষঠ এক্ষসক্ষছ ।৮ মসখাক্ষি লাক্ষির নহক্ষসে মপি করা হক্ষেক্ষছ উদ্ধনেি কেৃনপক্ষের কাক্ষছ । 

অেএে সামনগ্রক নেক্ষেচিাে মকাম্পানি জনমদার নহক্ষসক্ষে সুন্দরেক্ষির উপর অনধ্কার স্থাপক্ষি 

আগ্রহী হে । নকন্তু নেনিন্ন পরগিার প্রোপিালী জনমদার ও োলুকদার, যা োঁরা সুন্দরেক্ষির 
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মক্ষধ্য অোক্ষধ্ জনম নেস্েৃে কক্ষরনছক্ষলি, ো োঁরা মসই অনধ্কার মকাম্পানির হাক্ষে ছাড়ক্ষে 

রাব্বজ হিনি । ফক্ষল ১৭৭০ মথক্ষক ১৮৫০-৫২’ পয নন্ত সুন্দরেক্ষির সীমািা নিক্ষে মকাম্পানির 

সাক্ষথ ২৪ পরগিার স্থািীে জনমদার ও োলুকদারক্ষদর একানধ্ক মামলা-মকেমা চক্ষলনছল । 

১৮১৭-মে মকাম্পানি সরকার সুন্দরেিক্ষক সরকানর সম্পনত্ত নহসাক্ষে মঘার্ো কক্ষর । ১৮২৮-

এ মলফক্ষটিযান্ট হজ সুন্দরেক্ষির সীমািা স্পষ্টিাক্ষে নিক্ষদনি করক্ষলও পনেোোনদ 

োলুকদারক্ষদর সাক্ষথ সীমািা নেক্ষরাধ্ োক্ষে মির্ হক্ষে যােনি। ১৮৫৩ সাক্ষলর েক্ষন্দােক্ষস্তর 

পূে ন সমে পয নন্ত এই সীমািা নেক্ষরাধ্ অনেচল নছল ।৯ 

২৪ পরগিাে মকাম্পানির জনমদানর প্রনেটিে হওোর পর সুন্দরেক্ষির জনম সম্পক্ষকন 

প্রথম আগ্রহ মদনখক্ষেনছক্ষলি কাক্ষলক্টর মজিাক্ষরি ক্লি রাক্ষসল । ১৭৭০-১৭৭৩ পয নন্ত সমে 

পক্ষে ন কলকাোর দনেে-পব্বিক্ষম নেস্েৃে সুন্দরেক্ষি নেনি েক্ষন্দােস্ত মদওো শুরু কক্ষরি ।১০ 

মযক্ষহেু এই সমস্ত অঞ্চক্ষল েক্ষির ঘিে কম নছল মসক্ষহেু খুে রেু আোদ হে । েক্ষন্দােস্ত 

গ্রহেকারীক্ষদর প্রথম সাে েছর মকাি রাজস্ব নদক্ষে হে িা । োরপক্ষর ক্রনমক উন্নেক্ষির 

নিনত্তক্ষে ১২, ৮ ও ৬ আিা প্রনে নেক্ষঘ োনর্ নক রাজস্ব আক্ষরানপে হে । ক্লি রাক্ষসক্ষলর 

েক্ষন্দােস্তকৃে এই িূনম ‘পনেোোনদ োলুক’ িাক্ষম পনরনচে । পারনগটাক্ষরর নেেরে অিুযােী 

সল্টক্ষলক (Salt water lake)মথক্ষক কুলনপর নিম্নিাগ পয নন্ত উক্ত পনেোোদী মহল 

নেস্েৃে নছল ।১১ ১৮১৫-মে ২৪ পরগিার কাক্ষলক্টর মোক্ষিনর কাক্ষছ মপ্রনরে প্রনেক্ষেদক্ষি 

মমাট ১২২টট পনেোোদী মহক্ষলর কথা উক্ষেখ করা হক্ষেক্ষছ ।১২ মিািািগর, হনরমাল, 

গঙ্গাধ্রপুর, মেলপুকুনরো, লক্ষ্মীপািা, কানিিগর, িগোিপুর প্রিৃনে পনেোোদী 

োলুকগুনল অদযােনধ্ স্বিাক্ষম পনরচে েজাে মরক্ষখক্ষছ । পনেোোদী মহলগুনলর মক্ষধ্য চারটট 

অনধ্ক উৎপাদিিীল ও উন্নে িূনমিাগক্ষক েলা হে ‘কাটনকিা োলুক’ । এগুনল হল 

িগোিপুর, িালুো, রািাঘাট এেং খানড় ।১৩ ১৮১৭ নখ্রস্টাক্ষে সরকার পনেোোদী মহল 

এেং কাটনকিা মহল মথক্ষক যথাক্রক্ষম ৩,৬৯৫ টাকা এেং ৮৭,৩৫২ টাকা রাজস্ব প্রেযািা 

কক্ষর । কাটনকিা মহলগুনল কেখানি উন্নে নছল এ মথক্ষক অিুমাি করা যাে । ১২২টট 

পনেোোদী মহক্ষলর মক্ষধ্য ৩৫টটর মানলকািা নছল হানেোগড় ও িাহাপুর পরগিার । 

মযখািকার জনমদার নছক্ষলি িরনসংহক্ষদে রাক্ষের পত্নী িঙ্করী দাসী এেং রামরেি নমত্র । 

অিযনদক্ষক ো োঁিড়া(ঘুটটোরী িনরফ) মথক্ষক হাসিাোদ পয নন্ত নেদযাধ্রী ও নপোলী িদীর 

েীরেেী পনেোোদী মহলগুনল নছল োরুইপুক্ষরর রাজেেি রাক্ষের অধ্ীি ।১৪ 

মোিনেনে জহুরািামা’ে নকংো ‘গানয-কালু-চম্পােেী’ মলাককানহিীক্ষে দনেে রাে 

িাক্ষম পীর-গাযীক্ষদর নেরুক্ষদ্ধ ময চনরত্রটট নিনম নে হক্ষেক্ষছ ো সম্ভেে নিম্নেক্ষঙ্গর রাে 

পদেীধ্ারী জনমদারক্ষদর প্রনেরূপ । অসহাে েিজীেীক্ষদর কাক্ষছ ো োঁক্ষক ‘োঘ’ রূক্ষপ 

প্রেীেমাি করা হক্ষেক্ষছ । দনেে রাক্ষের অিযাে দানে িসযাৎ করার জিয েিনেনে ও িাহ 

জঙু্গনল িাক্ষম দুই িাইক্ষোক্ষির আনেিনাে । িাঙড় িাহ, মমাোরক গানয প্রিৃনে চনরত্র 

োস্তেো ও কল্পিার অদ্িুে এক সংনমশ্রে। কৃষ্ণরামদাক্ষসর ‘রােমঙ্গল কাক্ষেয’ দনেে 

রাক্ষের মক্ষধ্য ময দদেী সত্ত্বার প্রকাি মদখাক্ষিার মচষ্টা হক্ষেক্ষছ ো আসক্ষল মোিনেনে 

জহুরািামা’র জিনপ্রেো প্রনেক্ষরাক্ষধ্র একটট উপাে মাত্র । নহন্দ ুজনমদাররা যার পিৃক্ষপার্ক 

েক্ষল মক্ষি হে ।১৫ ২৪ পরগোর প্রধ্াি নেি জনমদার ছাড়া সমসমক্ষে পনেোোদী মহল 

অঞ্চক্ষল কক্ষেকজি োলুকদাক্ষরর িাম জািা যাে । এোঁক্ষদর মক্ষধ্য িঙ্করী দাসীর অধ্ীি 

খারনেক্ষলর দেদযিাথ মোস, কালা জঙ্গক্ষলর িেিচা োঁদ মোস অিযেম ।১৬  

http://www.jetir.org/


© 2019 JETIR  January 2019, Volume 6, Issue 1                                    www.jetir.org  (ISSN-2349-5162) 

 

JETIR1901A23 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 168 

 

মহক্ষঙ্কল সুন্দরেক্ষি আোদ কক্ষর কৃনর্িূনম সটৃষ্টক্ষে নেক্ষির্ আগ্রহী নছক্ষলি । নকন্তু নেনি 

জনমদানর প্রথা পছন্দ করক্ষেি িা । রােমঙ্গল হনরেঘাটা েীক্ষর ১৭৮৯ পয নন্ত নেনি 

রােেওোনর নিনত্তক্ষে েক্ষন্দােস্ত প্রদাি কক্ষরি । যনদও ো োঁর প্রকল্প সফলো পােনি । মমাট 

প্রদত্ত ১৪৪টট েক্ষন্দােক্ষস্তর মক্ষধ্য ১৬টট মির্ পয নন্ত টটোঁক্ষক নছল । মহক্ষঙ্কক্ষলর আোদ করা 

িূনম মহক্ষঙ্কলগঞ্জ ো নহঙ্গলগঞ্জ িাক্ষম আজও পনরচে েহি কক্ষরক্ষছ ।১৭  

োংলার িূনমরাজস্ব েযেস্থা সম্পক্ষকন অক্ষিক পরীো-নিরীোর পর লিন কে নওোনলক্ষসর 

উক্ষদযাক্ষগ ১৭৯৩ নখ্রস্টাক্ষে নচরস্থােী েক্ষন্দােস্ত চালু হে । নকন্তু সীমািা সম্পনকনে জটটলো 

এেং অনিব্বিে উৎপাদক্ষির কারক্ষে সুন্দরেক্ষির আোদিূনমক্ষে এই েযেস্থা চালু করা যােনি 

। সুন্দরেক্ষি পনরকনল্পেিাক্ষে েক্ষন্দােস্ত মদওো শুরু হে ১৮২৮ নখ্রস্টাক্ষে মরগুক্ষলিি III 

অিুসাক্ষর, মলফক্ষটিযান্ট হজ কেৃনক সীমািা নিনদনষ্ট হওোর পর । েখি সুন্দরেি 

কনমিিার নছক্ষলি নমস্টার িাম্পম্পোর। সাক্ষিনোর হজ এেং িাম্পম্পোর-এর িামািুসাক্ষর 

সুন্দরেক্ষির উত্তর সীমার িাম হে ‘িাম্পম্পোর’-হক্ষজস লাইি’ ।১৮ মনরিি ভ্রােৃদ্বে, 

নপ্রক্ষেপ, মযাক্ষলাক, হজ প্রমুক্ষখর ঐকানন্তক প্রক্ষচষ্টার ফল উক্ত সীমািাক্ষরখা । পরেেী 

সমক্ষে (১৮৪৪-১৮৫৩)োঙানল সাক্ষিনোর উমাকান্ত মসি সুন্দরেক্ষির পাশ্ব নেেী জনমদারক্ষদর 

সাক্ষথ েক্ষির সীমা নস্থরকরক্ষে উক্ষেখক্ষযাগয িূনমকা নিক্ষেনছক্ষলি । 

১৮২৮ এর আইক্ষি সুন্দরেক্ষির সীমািা নিনদনষ্ট হওোর পর ১৮৩০ মথক্ষক েক্ষন্দােস্ত 

মদওো শুরু হে । ১৮৩৬ পয নন্ত ১৬, ৬৮, ৩৪০ নেক্ষঘ জনম েক্ষন্দােস্ত হক্ষে যাে । েক্ষে 

এই সমক্ষের অনধ্কাংি েক্ষন্দােস্তগ্রহীো ো লটদার নছক্ষলি ইংক্ষরজ মকাম্পানির প্রনেনিনধ্ । 

মমাট ১১০টট েক্ষন্দােস্ত প্রদাি করা হক্ষেনছল, যার প্রধ্াি প্রধ্াি গ্রহীোরা হক্ষলি- নমঃ 

মকর, স্টারমার, মযাকিরমট, মযাক্ষকব্বঞ্জ, নি.মকাস্টা, মেটস, ক্লাকন, হযামারটি, নহটনল, 

স্টম ন, রজাস ন, কযাম্পক্ষেল প্রমুখ। োঙানল নহসাক্ষে নেিজি লটদাক্ষরর িাম পাওো যাে । 

এরা হক্ষলি- রাধ্াকৃষ্ণ দত্ত, গুরুপ্রসাদ মচৌধ্ুরী এেং হানফজউব্বেি।১৯ মক মকাি এলাকাে 

েক্ষন্দােস্ত নিেনছক্ষলি জািা িা মগক্ষলও মমাটামুটটিাক্ষে েলা মযক্ষে পাক্ষর, োখরগঞ্জ ও ২৪ 

পরগিা সীমান্তেেী দ্বীপগুনলক্ষে আোদ শুরু হে। কলকাোর পািাপানি ৫৪িং লট 

মােলা(পরেেী কযানিং) এই েক্ষন্দােস্ত আইি অিুসাক্ষর ১৮৩০ এেং ১৮৪৭-এ দু’োর 

েক্ষন্দােস্ত হক্ষেনছল । নকন্তু এই সমক্ষের েক্ষন্দােস্তগুনল অনধ্কাংি েযথ ন হে । মযক্ষহেু 

মকাম্পানির কম নচারীক্ষদর অধ্ীক্ষির পনরনমে শ্রনমক নছল িা, মসক্ষহেু োরা সাফলয পােনি । 

োছাড়া োক্ষদর কায নকাক্ষলর স্থানেক্ষের উপর আোক্ষদর সাফলয নিিনর করে । ফক্ষল ১৮৫৩ 

সাক্ষল এক্ষদিীে ধ্িীক্ষদর সুন্দরেি আোক্ষদ উৎসাহী করোর জিয িেুি আইি প্রেনেনে হে। 

মথুরাপুর, জেিগর, কযানিং, কাকদ্বীপ প্রিৃনে পব্বিমনদক্ষকর সুন্দরেক্ষি এই আইি 

অিুসাক্ষর প্রদত্ত েক্ষন্দােস্তগুনল নকছুটা সাফলয পাে । ৯৯ েছক্ষরর মমোদী নলজ েক্ষন্দােস্ত । 

এ কারক্ষে কলকাোর অক্ষিক িেয ধ্িী সুন্দরেক্ষির জনমদার হক্ষে এনগক্ষে আক্ষসি; নকন্তু 

মূল সমসযা, েি নিধ্ি ও ো োঁধ্ নিম নাক্ষে শ্রনমক্ষকর সংকট মথক্ষকই যাে । এই সমক্ষের 

অিযেম েক্ষন্দােস্ত গ্রহীো “মপাটন কযানিং লযান্ড ইিক্ষিস্টক্ষমন্ট, নরক্লযাক্ষমিি এযান্ড িক 

মকাম্পানি নলনমক্ষটি” এ কারক্ষে চীি, মারাজ, জাব্বঞ্জোর প্রিৃনে স্থাি মথক্ষক শ্রনমক 

সরেরাক্ষহর পনরকল্পিা কক্ষর ।২০ 

সুন্দরেক্ষির অন্তে ১৩ মথক্ষক ১৫ টট লক্ষটর লটদার নছল মপাটন কযানিং মকাম্পানি । 

কীিাক্ষে এই মকাম্পানি দেরী হল এেং কী োক্ষদর উক্ষেিয নছল এখাক্ষি আক্ষলাচিা হওো 

দরকার । কলকাোর সরকারী একটট েন্দর নিম নাক্ষির জিয ১৮৫৩ নখ্রস্টাক্ষের ৫ জলুাই 
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লিন িালক্ষহৌনস সরকার মােলা িদীর েীক্ষর ৫৪িং লটটট ক্রে কক্ষর । এখাক্ষি উক্ষেখয 

১৮৩০-এ ৫৪ িং লট অনিনদনষ্ট কাক্ষলর মমোক্ষদ েক্ষন্দােস্ত হে । নকন্তু সাফলয পােনি । 

১৮৪৭-এ আোর হাে েদল হে । এোক্ষর ১৮৫৩-মে সরকার এটট ক্রে কক্ষর 

১১০০০টাকাে । পক্ষর ৫২ িং লটটটও এর সাক্ষথ ক্রে কক্ষর সরকার । মমাট েন্দক্ষরর জনম 

দা োঁড়াে ৬৩৭৫ একর ো মমাটামুটট ১০ েগ নমাইল ।২১ এখাক্ষি একটট প্রশ্ন হক্ষে পাক্ষর কার 

কাছ মথক্ষক সরকার লট দুটট ক্রে কক্ষর । মকিিা ১৮৪৭-এ ৯৯ েছক্ষরর মমোক্ষদ নলজ 

হক্ষেনছল উক্ত লটিূনম । লটদাক্ষরর কাছ মথক্ষক মকিা হক্ষেনছল, িানক সরকার কেৃনক 

পুিগৃহীে হওোর পর মরনিনিউ নিপাটনক্ষমন্ট-এর কাছ মথক্ষক সরকার নকক্ষিনছল োর উক্ষেখ 

পাওো যাে িা । যাক্ষহাক সরকানর উক্ষদযাক্ষগ ১৮৬২ পয নন্ত কযানিং েন্দক্ষরর নেকাি হওোর 

পর, একটট মকাম্পানির হাক্ষে মপাটন কযানিং নমউনিনসপযানলটট সহ আরও ১৩টট লট েুক্ষল 

মদওো হে । উক্ত মকাম্পানির হল েহু আলনচে মপাটন কযানিং মকাম্পানি । যার কে নধ্ার 

নছক্ষলি নমস্টার ফানদনিান্দ নিলার(F.Schiller) । নেনি ছাড়াও আরও ৮জি িারেীে ও 

ইউক্ষরাপীে এই উক্ষদযাক্ষগর সাক্ষথ যুক্ত হক্ষেনছক্ষলি । যার মক্ষধ্য অিযেম নছক্ষলি দুই োঙানল 

রামক্ষগাপাল মঘাস এেং মেঙ্গল মচম্বার অে কমাক্ষস নর সিাপনে পযানরচা োঁদ নমত্র ।২২ নিলার 

সাক্ষহে আগ্রক্ষহর আনেিক্ষযয সুন্দরেিক্ষক আলাদা মজলা করার পরামি ন মদি সরকারক্ষক । 

নকন্তু মির্পয নন্ত নিলাক্ষরর সমস্ত উক্ষদযাগ েযথ ন হে । ১৮৬৪ সাক্ষল এেং ১৮৬৭ সাক্ষল প্রেল 

ঘূনে নঝড় ও জক্ষলাচ্ছ্বাস ো োঁর স্বপ্ন চুরমার কক্ষর মদে । ১৮৬৮ সাক্ষলর আগস্ট মাক্ষস 

নিলাক্ষরর সমস্ত উক্ষদযাগ পনরেযক্ত হে । ১৮৭০ সাক্ষলর পর েন্দর এেং নমউনিনসপযানলটটও 

ক্রমি জলমািেিূিয হক্ষে থাক্ষক । সরকার সমস্ত লটগুনল অনধ্গ্রহি কক্ষর । ১৮৮১ পয নন্ত 

২৪ পরগিার কাক্ষলক্টর এই এক্ষস্টক্ষটর মযাক্ষিজার হক্ষেনছক্ষলি । োরপর ১৮৮৩ সাক্ষলর ৫ 

িক্ষিম্বর ৫০ হাজার টাকাে সরকার সমস্ত এক্ষস্টটটট ক্রে কক্ষর ।২৩  

১৮৬১ সাক্ষলর ‘নফ-নসম্পল’ আইি সাফলয লাি িা করার সরকার সুন্দরেি 

েক্ষন্দােস্ত নের্ক্ষে িেুি কক্ষর িােক্ষে শুরু কক্ষর । ১৮৭৯ সাক্ষল একক্ষযাক্ষগ ‘লাজন 

কযানপটানলস্ট’ এেং ‘স্মল কযানপটানলস্ট রুল’ িাক্ষম দুটট আইি পাি হে এই নের্ক্ষে । 

লাজন কযানপটানলস্ট আইি সুন্দরেি েক্ষন্দােস্ত নের্ক্ষে সে মথক্ষক সফল আইি । প্রথম পক্ষে ন 

১৯০৪ পয নন্ত এই আইক্ষি েলেৎ থাক্ষক । ২৪ পরগিাে ১৮২টট লক্ষটর েক্ষন্দােস্ত হক্ষে যাে 

১৮৮২ মথক্ষক ১৯০৪ এর মক্ষধ্য । মমাট জনম নছল ৫০৯ েগ নমাইল । অিযনদক্ষক োখরগক্ষঞ্জ 

৭০ েগ নমাইল জােগাে ২৯টট নলজ কায নকরী হে । এই পয নাক্ষের প্রাে সমস্ত েক্ষন্দােস্ত 

সাফলয লাি কক্ষরনছল । আক্ষেদিকারী লটগ্রাহক ইচু্ছকক্ষদর সংখযা মদক্ষখ সুন্দরেি নের্ক্ষে 

অথ নিালীক্ষদর আগ্রহ মটর পাওো যাে । এযাসক্ষকানলর নেেরে অিুযােী ১৮৯৪ মথক্ষক ১৯০৪ 

পয নন্ত ৮০৪ জি আক্ষেদিকারীর মক্ষধ্য মাত্র ১৭১ জিক্ষক েক্ষন্দােস্ত মদওো সম্ভে হক্ষেনছল 

।২৪ েক্ষে আক্ষলাচয সমে পক্ষে ন ‘স্মল কযানপটানলস্ট আইি’ িাক্ষমর ময েক্ষন্দােক্ষস্তর েযেস্থা 

হক্ষেনছল ো সফলো পােনি । লাজন কযানপটানলস্ট আইক্ষি মযখাক্ষি ৫ হাজার নেক্ষঘ নছল 

সক্ষে নাচ্চ সীমা, মসখাক্ষি স্মল কযানপটানলস্ট আইক্ষি সক্ষে নাচ্চ ২০০ নেক্ষঘ পয নন্ত ইজারা মিওো 

মযে । লাজন কযানপটানলস্ট আইক্ষি মমোদ নছল ৪০ েছক্ষরর । েক্ষে সাফক্ষলযর নিনত্তক্ষে 

মমোদ মির্ হক্ষল আোর ৩০ েছক্ষরর জিয ইজারা নমলে ।২৫ 

১৯০৪ নখ্রস্টাক্ষে উচ্চপদস্থ ইংক্ষরজ আমলাক্ষদর আপনত্তক্ষে লাজন কযানপটানলস্ট আইি 

োনেল হে । ১৯০৫ মথক্ষক রােেওোনর নিনত্তক্ষে েক্ষন্দােস্ত মদওো শুরু হে । মির্ 

সুন্দরেি কনমিিার নমস্টার সান্ডাক্ষরর েত্ত্বােধ্াক্ষি ২৪ পরগিার মেজারগক্ষঞ্জ এই েযােস্থা 

চালু হে । ৫০ মথক্ষক ৭৫নেক্ষঘ পয নন্ত জনম রােে স্থােী নিনত্তক্ষে মপক্ষে পারে এই আইক্ষি 
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। নকন্তু নেপুল আক্ষোজি সক্ষত্ত্বও সরকানর কেৃনপক্ষের আন্তনরকোর অিাক্ষে রােেওোনর 

উক্ষদযাগ েযথ ন হে । ১৯০৮ সাল মথক্ষক আোর লাজন কযানপটানলস্ট নিনত্তক্ষে েক্ষন্দােস্ত মদওো 

শুরু হে । ১৯১৫ পয নন্ত অোক্ষধ্ চক্ষল লট নেক্রে । অেক্ষিক্ষর্ সযার নস্টক্ষিিসি মুযর 

িামক এক উচ্চপদস্থ আমলা এেং মসচ দপ্তক্ষরর প্রেল আপনত্তক্ষে লটদানর নসক্ষস্টম 

নচরকাক্ষলর মে পনরেযক্ত হে ১৯১৯ এ ।২৬ 

লটদানর নসক্ষস্টম-এর নেরুক্ষদ্ধ সে নানধ্ক আপনত্তর নের্ে নছল এক্ষদর 

ফাটকাোব্বজ(Speculative) করোর । পা োঁচ হাজার নেক্ষঘ সক্ষে নাচ্চ সীমা েলা হক্ষলও 

েহুক্ষেক্ষত্র এই সীমা মািা হেনি । চনেি-মেোনেি হাজার নেক্ষঘ পয নন্ত েক্ষন্দােস্ত মপক্ষেক্ষছ 

এমি অজস্র দৃষ্টান্ত মচাক্ষখ পক্ষড় । আোদ হওোর পর োস্তক্ষে যা দা োঁড়াে লোনধ্ক নেক্ষঘ । 

লটদাররা সরকানর কম নচারীক্ষদর সাক্ষথ মযাগাক্ষযাক্ষগ ‘মস্পিযাল নলজ’ মপক্ষেি; মযখাক্ষি 

জনমর মকাি সীমা থাকে িা । লট ইজারা মিওোর পর অসংখয িাক্ষগ িাগ কক্ষর 

জঙ্গলজনম নেব্বক্র কক্ষর নদক্ষেি লটদাররা । কলকাোক্ষে েক্ষসই নেজ্ঞাপি ো হযান্ডনেল মছক্ষপ 

চক, মঘনর গা োঁনে প্রিৃনে িাক্ষম অনিনহে নিনদনষ্ট লট-অংি ো োঁরা নেব্বক্র কক্ষর নদক্ষেি । ময 

দাক্ষম লট ক্রে হে োর মথক্ষক েহু গুে মূলয উক্ষঠ আসে এই পদ্ধনেক্ষে । চকদার-

গা োঁনেদাররা আোর অথ নিালী ও মলাকেল সম্পন্ন চানর্ক্ষদর জনমর মানলকািা নদক্ষে মেনি 

পছন্দ করক্ষেি । এোঁরাই হক্ষে উঠক্ষেি মঘনরদার সামাব্বজক চনরত্র নহসাক্ষে যা োঁক্ষদর েলা হে 

মজােদার ো মমাড়ল । চকদার ও গা োঁনেদারক্ষদর অধ্ীক্ষি নিক্ষোব্বজে হক্ষেনছক্ষলি অসংখয 

টঠকাদার । যারা মছাটিাগপুর মালিূনম ও উনড়র্যা মথক্ষক আনদোসী শ্রনমক সরেরাহ 

করক্ষেি ো োঁধ্ ো োঁধ্া ও জঙ্গল কাটার জিয । টঠকাদার পুরস্কার নহসাক্ষে মপক্ষেি হাজার 

হাজার নেক্ষঘ জনম । ফক্ষল হক্ষে উঠক্ষেি চকদার ো মঘনরদার । অিযানদক্ষক ো োঁধ্ ো োঁধ্া 

মথক্ষক মুক্ষড়া মারা ২৭ পয নন্ত সমস্ত কাজ েছক্ষরর পর েছর ধ্ক্ষর যা োঁরা কক্ষরনছক্ষলি ো োঁরা 

নকন্তু আোদিূনমক্ষে েড় জনমর মানলক হক্ষে পাক্ষরিনি ।  

সমগ্র সুন্দরেক্ষির আোদিূনমর উক্ষেখক্ষযাগয সফল কক্ষেকজি লটদার িফরচন্দ্র 

পালক্ষচৌধ্ুনর (িদীো), মক্ষহিচন্দ্র রােক্ষচৌধ্ুনর(িোিীপুর), নেপ্রদাস পালক্ষচৌধ্ুনর(িদীো), 

রাধ্াসুন্দরী পালক্ষচৌধ্ুরী(িদীো), মপাটন কযানিং মকাম্পানি(মোম্বাই), মগানেন্দ চন্দ্র 

আঢ্য(মচেলা), েরদাপ্রসাদ রােক্ষচৌধ্ুরী(কলকাো), সযার িযানিক্ষেল হযানমলটি(স্কটলযান্ড), 

হনরচরে রােক্ষচৌধ্ুরী(িনকপুর, খুলিা), নমক্ষসস মক্ষরল(ইংলযান্ড), রমাপনে 

মুখাজী(িোিীপুর), মহারাজ মিীন্দ্র চন্দ্র িন্দী(কানিমোজার),মুেী কালীিাথ রাে 

মচৌধ্ুনর(টাকী), দুগ নাচরে লাহা(মক্ষরলগঞ্জ), রাজা নদগম্বর নমত্র(মসািাখানল, োখরগঞ্জ), 

ঈশ্বরচন্দ্র পালক্ষচৌধ্ুরী(ধ্ুনলোপুর), মুিনস আনমর(হাক্ষড়াো), নপ.নস.লাহা(খুলিা), নেষু্ণরাম 

চক্রেেী(সােেীরা), শ্রীিাথ মুেী(টাকী), নিেচন্দ্র লাহা(কলকাো) প্রমুখ। সযার িযানিক্ষেল 

হযানমলটক্ষির মে েযনেক্রমী লটদার ছাড়া অিয সমস্ত লটদাররা চকদার, গা োঁনেদার ও 

হাওলাদার সটৃষ্ট কক্ষরনছক্ষলি ।২৮ খুে েযানেক্রমী মেক্ষত্র লটদারক্ষদর সুন্দরেক্ষির 

আোদিূনমক্ষে উপনস্থে হক্ষে মদখা যাে । এোঁক্ষদর িাম ো পনরোক্ষরর স্ত্রী-পুত্রক্ষদর িাক্ষম 

িেুি আোদিূনমর িামকরে হে । পুরক্ষিা সমক্ষে মজক্ষল-মাব্বঝক্ষদর মদওো খাল ো খানড়র 

িাম, দ্বীক্ষপর িাম হানরক্ষে মগক্ষছ লটদার-গা োঁনেদারক্ষদর িেুি িামকরক্ষে । ব্বঝক্ষঙোজ হক্ষে 

মগক্ষছ রাধ্ািগর, সূয নক্ষেক্ষড় হক্ষে মগক্ষছ মন্মথিগর, সােক্ষজনলো হক্ষে উক্ষঠক্ষছ হযানমলটি 

আোদ, অযািপুর, মজমসপুর, লাক্সোগাি, এনমনলোনড় সুধ্াংশুপুর প্রিৃনে গ্রাক্ষমর সমটষ্ট । 

লটদারক্ষদর পরেেী মধ্যস্বেক্ষিাগী চকদার, গা োঁনেদার এেং হাওলাদার । চনরত্রগেিাক্ষে এরা 
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নিনদনষ্ট িূখক্ষন্ডর অংিক্ষিাগী মধ্যস্বেক্ষিাগী সকক্ষলই । নকন্তু এলাকাক্ষিক্ষদ নিন্ন নিন্ন পনরচে 

মপক্ষেক্ষছি । হান্টার সাক্ষহে চকদার ও গা োঁনেদারক্ষদর মধ্য মকাি পাথ নকয কক্ষরিনি ।২৯ 

সুন্দরেক্ষির পব্বিমাংক্ষি কাকদ্বীপ, মথুরাপুর, কুলেিী, জেিগর, সাগর, 

পাথরপ্রনেমা ও িামখািাে উক্ত প্রকার মধ্যস্বেক্ষিাগীক্ষদর চকদার েলা হে । উক্ষেখক্ষযাগয 

চকদাররা হক্ষলি নেশ্বম্ভর নদন্দা, ঈশ্বরচন্দ্র নদন্দা(মমদিীপুর), দ্বানরক সামন্ত, িযামাচরে 

ব্বত্রপাঠী, মযাক্ষগি কাব্বঞ্জ(মমদিীপুর), িক্ষটন্দ্র িাসমল, িযামাচরে িন্দ, ইন্দ্রিারােে 

হাজরা, কামক্ষদে প্রধ্াি, নদগম্বর িন্দী, মেত্রক্ষমাহি দাস, রুরিারােি জািা(মমদিীপুর), 

নগনরজািূর্ে মন্ডল(টানলগঞ্জ), মযাক্ষগি চক্রেেী(হাওড়া), কালীপদ মনেক(মিািাোজার), 

মিীন্দ্র মাইনে(কাোঁনথ), নিেপ্রসাদ েক্ষন্দযাপাধ্যাে (কলযািপুর), মেুৃযঞ্জে গাক্ষেি, রাখালরাজ 

গাক্ষেি, নিেপ্রসাদ দত্ত, লালনেহারী দত্ত, নিনির নমত্র(কলকাো) প্রমুখ । এোঁক্ষদর িাক্ষম 

পব্বিম সুন্দরেক্ষির েহু গ্রামিাম নচনিে হক্ষে আক্ষছ । মধ্যেেী সুন্দরেি অথ নাৎ কযানিং, 

োসন্তী, সক্ষন্দিখানল, হাক্ষড়াো, নমিাখা োঁ ও নহঙ্গলগক্ষঞ্জ যা োঁরা লটদাক্ষরর কাছ মথক্ষক লক্ষটর 

নেনিন্ন অংি নকক্ষি পারস্পনরক সহক্ষযানগোর নিনত্তক্ষে ো োঁধ্ এেং আোক্ষদর কাজ 

কনরক্ষেনছক্ষলি, ো োঁক্ষদর েলা হে গা োঁনেদার । L.S.S.O’ Malley সাক্ষহে গা োঁনে িক্ষের অথ ন 

কক্ষরক্ষছি, “Assigned or allotted”,(and probably such tenures were 

originally created by the zamindars for the reclamation of waste 

land)৩০ । মগাসাো ব্লক্ষকর উক্ষেখক্ষযাগয গা োঁনেদাররা হক্ষলি কৃষ্ণক্ষমাহি মুখাজী, চন্ডীচরে 

চক্ষট্রাপাধ্যাে, ফনকরচা োঁদ মদ, ধ্ীক্ষরি মদ (কলকাো)৩০ নেজলীন্দ্র িহ্মা, ফেীন্দ্রিাথ িহ্মা, 

অনহধ্র মঘার্, সেযিারােি মনেক, নিেচন্দ্র মঘার্(কলকাো), িীলকন্ঠ জািা, মনি 

প্রধ্াি, িযামল জািা, কাজল জািা, মনি নদন্দা, ফিী নদন্দা, হক্ষরকৃষ্ণ নগনর, িক্ষগি 

মন্ডল(কাোঁনথ), িূক্ষপন্দ্র চক্রেেী(কলকাো), িুক্ষলা জমাদার(উত্তর ২৪ পরগিা), হনরিচন্দ্র 

রােমন্ডল(দনেে ২৪ পরগো), অমৃে লাহা(খুলিা), োরাপদ মঘার্(খুলিা), মঙ্গলচন্দ্র 

মন্ডল(২৪ পরগো), প্রমুখ। হযানমলটি এক্ষস্টক্ষট(মগাসাো চক, ১৪৯ িং, ১৪৩ িং ও 

১৪৮ িং লট) মকাি গা োঁনেদার নছক্ষলি িা । পাঠািখানল(১৩১ িং লট) নছল মপাটন কযানিং 

মকাম্পানির অধ্ীি । এখাক্ষি রােেওোনর নিনত্তক্ষে অসংখয মঘনরদার সটৃষ্ট হক্ষেনছল । 

মঘনরদাররাও নছক্ষলি িহরাগে । সক্ষন্দিখানল থািাক্ষেও মঘানরদারক্ষদর উপনস্থনে খুে মেনি । 

হাক্ষড়াো, নমিাখা োঁক্ষেও রােেওোনর নিনত্তক্ষে মঘনরদার সৃটষ্ট হক্ষেনছল । এোঁক্ষদর জনমর পনরমাে 

১০০ মথক্ষক ১০০০ নেক্ষঘ পয নন্ত । হাক্ষড়াোর নকছুস্থাক্ষি মুিনস আক্ষমক্ষরর লটদানর নছল । 

আোর দুলদুনল, সাক্ষহেখানল, কািাইকাটট প্রিৃনে অঞ্চক্ষল োলকার জনমদার ঈশ্বরচন্দ্র 

পালক্ষচৌধ্ুরীর(ধ্ুনলোপুর)লটদানর নছল ।৩১ 

রােেওোনর নিনত্তক্ষে মঘানরদার ও মাঝানর চানর্ সটৃষ্ট করা হে । িফরগঞ্জ, 

মজযানের্পুর, নহরন্মে, জেক্ষগাপালপুর প্রিৃনে স্থাক্ষির লটদার কৃষ্ণিগক্ষরর িফরোেু। আোর 

মূল োসন্তী মথক্ষক মহাগল িদীর েীরেেী সমস্ত িূনম মক্ষহি মকাম্পানির লটদানর । ১২৪-

১২৮, ১৩৩, ১৩৪ এেং ১৩৬ িং লটগুনল োসন্তীর অধ্ীি । এখাক্ষি অসংখয গা োঁনেদার 

এক্ষস্টট সৃটষ্ট হক্ষেনছল । যার মক্ষধ্য অিযেমরা হক্ষলি-িীলকন্ঠ জািা, নিেচন্দ্র মঘার্, 

িম্িুিাথ পব্বন্ডে, ধ্রিী িট্রাচায ন, নিোরে োগ, সীোিাথ চক্রেেী, মিপাল রাে, সেীি 

দুোরী ঠাকুর প্রমুখ ।৩২ হাওোলাদার িাক্ষম মধ্যস্বেক্ষিাগীরা পনরনচে হক্ষেি পূে ননদক্ষকর 

েক্ষলশ্বর ও মমঘিা েীরেেী অঞ্চক্ষল । সেীিচন্দ্র নমত্র নলক্ষখক্ষছি-“মামুদিাহী পরগিাে ো 

যক্ষিাক্ষরর উত্তরাংক্ষি উহাক্ষদর িাম মজােদার, যক্ষিাহক্ষরর দনেে িাক্ষগ ও খুলিার 

পব্বিমাংক্ষি উহাক্ষদর িাম গা োঁনেদার এেং খুলিার পূে নাংক্ষি ো োক্ষগরহাট অঞ্চক্ষল উহাক্ষদর 
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িাম হাওোলাদার ।”৩৩ W.W. Hunter উক্ষেখ কক্ষরক্ষছি হাওোলার পরেেী স্তক্ষর নিম-

হাওোলা, ওসে-হাওোলা প্রিৃনে মধ্যস্বেক্ষিাগীরা নছক্ষলি ।৩৪ োখরগঞ্জ নেিাক্ষগর(মজলা) 

সুন্দরেিাংক্ষি মক্ষরলগঞ্জ মথক্ষক ১,২,৩,৪ প্রিৃনে ক্রমািুসাক্ষর নেিি’-এর কাছাকানছ লট 

সটৃষ্ট হক্ষেনছল । মিালা, েক্ষলশ্বর এেং হনরেঘাটা িদীর মধ্যেেী অঞ্চল মথক্ষক ক্রমি 

মমঘিার নদক্ষক এই লট সংখযার নেস্তার ।৩৫ েব্বঙ্কমচন্দ্র চক্ষট্রাপাধ্যাে এই সমে খুলিার 

মহকুমা মযাব্বজক্ষেট নছক্ষলি। নেনি অক্ষিক প্রক্ষচষ্টার পর নহনলও ো োঁর সাঙ্গপাঙ্গক্ষদর মগ্রফোর 

কক্ষরি । যক্ষিাক্ষর এই মামলার নেচাক্ষর একজক্ষির ফাোঁনস ও ৩৪ জক্ষির যােজ্জীেি দ্বীপান্তর 

হে । মক্ষরল িাইরা মামলা চালাক্ষে নগক্ষে মদিাে পক্ষড় যাি । ১৮৭৮ সাক্ষল ো োঁক্ষদর 

জনমদানর নেব্বক্র হক্ষে যাে । দুগ নাচরে লাহা ও নদগম্বর নমত্র িাক্ষম খুলিার জনমদাররা এই 

সম্পনত্ত ক্রে কক্ষরি ।৩৬ 

সুন্দরেি কনমিিাক্ষরর জনুরিনিকসাক্ষির মক্ষধ্য নছল িা । ১৮১১ নখ্রস্টাক্ষে হুগনল 

িদীক্ষে মিৌ পনরেহক্ষির সুনেধ্ার জিয সরকার এখাক্ষি আোদ শুরু কক্ষর । নমস্টার মজাি 

িাক্ষম এক ইংক্ষরজ ১৮২২ নখ্রস্টাক্ষে গঙ্গাসাগর ইজারা মিি । প্রথম দিেছর রাজস্বমুক্ত 

িাক্ষে নেনি ইজারা পাি । নকন্তু েযথ ন হি । এরপর ১৮১৩ নখ্রস্টাক্ষে নমস্টর নেউমাউন্ট 

(Beaumount) ইজারা গ্রহে কক্ষরি এই অঞ্চক্ষলর । নলউক্ষটিযান্ট মব্লি-এর সাক্ষিন অিুসাক্ষর 

১৮১৩-১৪-মে সাগরদ্বীক্ষপ মমাট জনমর পনরমাে নছল ৪,৩৪,২২৮ নেক্ষঘ । ১৮১২-মে 

েক্ষন্দােক্ষস্তর িেন প্রকানিে হক্ষল প্রাে ৬৫ জি ইউক্ষরাপীে ও মদিীে অথ নিালী এখাক্ষি 

েক্ষন্দােস্ত মিওোর জিয আক্ষেদি কক্ষরি । ২৪ পরগিার েৎকালীি কাক্ষলক্টর উক্ত 

আক্ষেদক্ষির নিনত্তক্ষে আিুপানেক হাক্ষর আমলিামা েক্ষন্দােক্ষস্তর প্রস্তাে নদক্ষেনছক্ষলি । নকন্তু 

েক্ষন্দােস্ত গ্রহক্ষি ইচু্ছকরা সমস্ত দ্বীপটট নিজচক্ষে মদখার পর আগ্রহ হানরক্ষে মফক্ষলি । 

যা োঁরা েক্ষন্দােস্ত নিক্ষেনছক্ষলি নেক্ষির্ মকাি উন্ননে করক্ষে পাক্ষরিনি । ফক্ষল সরকার ১৮১৭ 

নখ্রস্টাক্ষে প্রথম পক্ষে নর সমস্ত উক্ষদযাগ োনেল কক্ষর ।৩৭ 

সরকার মসাসাইটটক্ষক নচরস্থােী নিনত্তক্ষে সাগরদ্বীক্ষপর জনমদার েক্ষল স্বীকার কক্ষর মিে 

। ১৮২০ সাক্ষলর ১ জািুোনর মথক্ষক ৩০ েছর পয নন্ত রাজস্ব মুক্তিাক্ষে জনমদানর অনধ্কার 

পাে মসাসাইটট। এরপর মথক্ষক চার আিা প্রনে নেক্ষঘ রাজস্ব ধ্ায ন করার কথা হে । 

মসাসাইটটর ট্রানস্ট নছক্ষলি মমাট ১৩জি । এোঁরা আন্তনরক প্রক্ষচষ্টার দ্বারা ১৮৩৩-এর মক্ষধ্য 

মাি পক্ষেন্ট, মফনরিক্ষটাস, ট্রাওোরলযান্ড, নিকারপুর এেং ধ্েলাট িাক্ষম পা োঁচটট এলাকাক্ষক 

কৃনর্ কাজ উপক্ষযাগী কক্ষর েুক্ষলনছক্ষলি । নকন্তু ১৮৩৩ এর মম মাক্ষস প্রেল জলচ্ছাক্ষস 

সাগর আইলযান্ড মসাসাইটটর সমস্ত উক্ষদযাগ ধ্বংস হক্ষে যাে। ো োঁরা প্রকল্পটট মঘার্ো কক্ষরি 

। এই সমে চারজি ইউক্ষরাপীে িরক্ষলাক মহোর, মযাকফারসি, হান্টার এেং কযাম্পক্ষেল 

সাগক্ষরর উত্তর নদক্ষকর আোনদকৃে চারটট অঞ্চল ক্রে কক্ষরি । সরকার নচনকৎসা েযেস্থা, 

পুনলি প্রিাসি, নমনলটানর এেং মপাস্টঅনফস নিম নাে কক্ষর িোগে প্রজাক্ষদর েসোক্ষস 

উৎসানহে করক্ষে চাে । ১৮৩৪-৩৫ সাল মথক্ষক উক্ত েযব্বক্তগি লেে ও ধ্াি উিেই 

উৎপাদি শুরু কক্ষরি এই িূনমক্ষে । নকন্তু আোরও প্রাকৃনেক দুক্ষয নাগ ও উক্ত চার 

উক্ষদযাগীর সমস্ত প্রোস িীর্িিাক্ষে নেপয নস্ত কক্ষর । ১৮৪২ সাক্ষলর জিু এেং ১৮৪৮ 

সাক্ষলর অক্ষক্টাের নিম্নচাপজনিে ঘূে নঝড় সাগরদ্বীপক্ষক নেপন্ন কক্ষর । এরপর মথক্ষক লেে 

খালানড় নিম নাি কক্ষর লেে উৎপাদি চলক্ষে থাক্ষক নেব্বচ্ছন্ন িাক্ষে । ধ্েলাট সম্পূে নিাক্ষে 

পনরেযক্ত হে । ইনেমক্ষধ্য রাজসেমুক্ত প্রথম ৩০ েছক্ষরর সীমা মির্ হে । নকন্তু সরকার 

১৮৩৩ এর প্রেল জক্ষলাচ্ছ্বাক্ষসর কথা মাথাে মরক্ষখ ঐ েছর মথক্ষক ৩০ েছর গেিা করার 
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সুক্ষযাগ মদে েক্ষন্দােস্তগ্রহীোক্ষদর । মসই অিুযােী ১৮৬৩ সাক্ষল নে-টাম ন মির্ হে । 

নমস্টার মগাক্ষমস িাক্ষম একজি ইংক্ষরজ সাক্ষিনোর এই সমে সাগরদ্বীপ সাক্ষিন কক্ষরি । ো োঁর 

সাক্ষিন অিুযােী মমাট ছ’টট ব্লক আংনিক ও সম্পূে নিাক্ষে আোদ হক্ষেনছল এেং কৃনর্কাজ 

উপক্ষযাগী নছল । এগুনল হল-মািপক্ষেন্ট(সম্পূে ন) মফনরিক্ষটাস(আংনিক), 

োমিখানল(২০৯৬নেক্ষঘ), ট্রাওোরলযান্ড(আংনিক) নিকারপুর(২৫৭৯ নেক্ষঘ) এেং 

ধ্েলাট(২৩১১ নেক্ষঘ) । সমস্ত আোনদকৃে এলাকা পারনগটার-এর নেেরে অিুযােী ৩১,১৯০ 

নেক্ষঘ । মগাক্ষমজ-এর সাক্ষিন অিুযােী অেনিষ্ট জঙ্গলাচ্ছানদে িূনম হল ৩,২৬,৩৬৮ নেক্ষঘ 

। এই এলাকা িাক্ষগ িাক্ষগ নিলাম কক্ষর িেুি েক্ষন্দােস্ত মদওোর আক্ষলাচিা শুরু হে । 

নকন্তু ১৮৬৪ সাক্ষলর ৫ অক্ষক্টাের এেং ১৮৬৭ সাক্ষলর ১ ও ২ িক্ষিম্বর প্রেল সাইক্ষক্লাি ও 

জক্ষলাচ্ছ্বাস সাগরদ্বীক্ষপর নেস্েৃে চার্জনম িষ্ট কক্ষর মদে। অজস্র প্রািহানি ঘক্ষট । এই 

ঝক্ষড়র পর মাত্র ২৭৫০ নেক্ষঘ জনমক্ষে চার্োস চলে, োনক সে পনরেযক্ত হে । 

মাি পক্ষেন্ট-১১৭৮৩ নেক্ষঘ, মফানরিক্ষটাস-১৫২৫৮ নেক্ষঘ, নিকারপুর-৭৪৮২, 

ট্রাওোরলযান্ড-৭৩৪৯ নেক্ষঘ, োমিখানল-৩৮২৬, ধ্েলাট-১৭,৭২৬ নেক্ষঘ (Govt of W.B. 

Revenue Department, to Board of Revenue No. 808, Dt. 01/03/1871)৩৮ 

ইনেমক্ষধ্য ১৯১৫ সাক্ষল িেুি ো োঁধ্ নের্েক আইি প্রেীে হে(Bengal Embankment Act, 

Sundarbans, IV B.C. of 1915) । জনমদারক্ষদর কাছ মথক্ষক সুন্দরেক্ষির ো োঁক্ষধ্র 

দানেে সরকার গ্রহে কক্ষর । (Sir C.J.Stevenson Moore) সযার নস্টক্ষিিসি মুর 

লটদানর েযেস্থা সম্পক্ষকন েীি আপনত্ত উত্থাপি কক্ষরি । রােেওোনর নিনত্তক্ষে েক্ষন্দােস্ত 

করার জিয নেনি সরকারক্ষক উদ্েুদ্ধ কক্ষরি । সরকানর মসচ দপ্তরও লটদানর েযেস্থাে 

অোধ্ ও যত্রেত্র ো োঁধ্ নিম নাক্ষের নেক্ষরানধ্ো কক্ষর । “The Government of Bengal 
took advantage of the complaint of the irrigation department 

regarding the damage caused to the drainage of the country by 

indiscriminate embanking.”৩৯  

মগাসাো থািার নেপ্রদাসপুর স্থািটট িদীোর মক্ষহিগক্ষঞ্জর নেক্ষলে মফরে জনমদার 

নেপ্রদাস পালক্ষচৌধ্ুরীর িাক্ষম । োর পাক্ষি আক্ষছ মন্নথিগর এেং মন্নথপুর । নেপ্রদাসোেুর 

েড় মছক্ষল অকৃেদার ,মন্নথ পালক্ষচৌধ্ুরীর িাক্ষম স্থাি দুটটর িামকরি হক্ষেক্ষছ । 

নেপ্রদাসোেুর স্ত্রী রাধ্াসুন্দরী পালক্ষচৌধ্ুরীর িাক্ষম ১৩৫ িং লটটটর িাম রাধ্ািগর । নেপ্রদাস 

পালক্ষচৌধ্ূরীর েড়িাই িরফচন্দ্র পালক্ষচৌধ্ুরীর (কলকাো িফরোেু)ের্ত্ নাি োসনন্ত থািার 

নেস্েৃে িূনমক্ষে লটদানর করক্ষেি । ো োঁর িামািুসাক্ষর িফরগঞ্জ গ্রাম । িফরোেুর িাক্ষম 

গ্রাম হক্ষলও সু্কলটটর িাম িফরগঞ্জ দেদযিাথ নেদযানপঠ । উক্ত দেদযিাথ হক্ষলি োর 

অধ্ীিস্ত গা োঁনেদার িীলকণ্ঠ জািার নপো । িীলকন্ঠ জািার নপো । িীলকন্ঠ জািার 

জনমক্ষে স্বাধ্ীিো পরেেীকাক্ষল এই নেদযাক্ষলযর প্রনেিা হে ো োঁর োদািযোে । িফরোেুর 

নেি পুত্র ।, মজযানের্,সেীর্,নিরীর্ । মজযানেক্ষর্র িামািুসাক্ষর োসনন্তর মজযানের্পুর গ্রাম 

। সেীি-এর স্ত্রী হীরন্মেীপুর । মলাকমুক্ষখ হক্ষে মগক্ষছ হীরন্মেীপুর । মজযানেক্ষর্র স্ত্রী িাম 

রাধ্ারািী। ো োঁর িামািুসাক্ষর রাধ্ারািীপুর । মজযানের্পুর পঞ্চাক্ষেক্ষের জযক্ষগাপালপুর হল 

পালক্ষচৌধ্ুরীর নেশ্বস্ত িাক্ষেে জযক্ষগাপালোেুর িামািুসাক্ষর । রািীগড় স্থািটটও সম্ভেে 

িফরোেুর পনরোক্ষরর মকাি সদক্ষসযর িাক্ষম । োসন্তীর নিেগঞ্জ হল িোনিপুক্ষরর িীেচন্দ্র 

মঘাক্ষসর িামািুসাক্ষর । ইনি নছক্ষলি গা োঁনেদার । োসনন্তর িামটট এক্ষসক্ষছ ল্টদার মক্ষহিচন্দ্র 

রােক্ষচৌধ্ুরীর কিযা োসন্তীর িাম মথক্ষক । মক্ষহিোেুর িামিুসাক্ষর িরেগক্ষড়র মক্ষহিপুর ।৪০  
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মগাসাো থািার িম্িুিগর গ্রামটট হক্ষেক্ষছ কলকাোর দকলাি মোস নেক্ষটর স্বিামধ্িয 

মিপুটী মমব্বজক্ষেট রােোহাদুর চব্বন্ডচরে চক্ষটাপাধ্যাক্ষের পুত্র িম্িুচরে চক্ষটাপাধ্যাক্ষের িাক্ষম 

। চন্ডীচরক্ষের স্ত্রী কামাখযা স্নরী িাম মথক্ষক কামাখযাপুর গ্রাম কনিি পুত্র িূক্ষপন্দ্র চযাটাজীর 

িাম মথক্ষক িূক্ষপন্দ্রপুর । চব্বন্ডোেুর িামিুসাক্ষর চব্বন্ডপুর গ্রাম । ১৩২ িং লক্ষট ৫ টট 

মমৌজার গা োঁনেদার নছক্ষলি চব্বন্ডচরিোেু ।পালক্ষচৌধ্ুরীক্ষদর সাক্ষথ পনরচে সূক্ষত্র পুক্ষত্রশ্মিুর 

অন্নপ্রািি উপলক্ষেয চব্বন্ডোেু এই জনমদানর উফার মপক্ষেনছক্ষলি েক্ষল মিািা যাে । 

িম্িুিগর জনমদানরর মমযক্ষিজার নছক্ষলি নশ্রযুক্ত িন্দলাল েযািাব্বজন । িম্িুিগর হাইসু্কক্ষলর 

প্রনেিাো নেনি ।৪১ আনলপুর মকাক্ষটনর উনকল মচেলার ফিীন্দ্র িহ্ম নছক্ষলি চব্বন্ডোেুর েেু 

ো নমত্র । মসকথা মক্ষি মরক্ষখই িম্িুিগর আর কামাখযাপুক্ষরর মাক্ষঝ নমত্রপুর । এখািকার 

গা োঁনেদার হক্ষেনছক্ষলি ফিীন্দ্র িহ্ম এেং ো োঁর স্ত্রী আনকিঞ্চি িহ্ম । পক্ষর এোঁক্ষদর পুত্রদে 

নেজলীন্দ্র িহ্ম এেং মিফালীন্দ্র িহ্ম এই স্থাক্ষি গা োঁনেদার কক্ষরি ।৪২ রাধ্ািগর এেং 

িম্িুিগক্ষরর পাি নেেেী োরািগর মমৌজাটট খুলিার োরাপদ মঘাক্ষসর িাম মথক্ষক । ইনি 

একজি গা োঁনেদার । আমলেলীর অমৃেিগর খুলিার লাহাোেুক্ষদর পনরোক্ষরর প্রনেনিনধ্ 

অমেৃ লাহার িাক্ষম । অমেৃ লাহা আমলেলীর গা োঁনেদার পাশ্বেেী কুনমরমানরক্ষে নছক্ষলি 

অসংখয মঘনরদার । মধৃ্ার মঘনর মন্ডল মঘনর,মকষ্ট মুখাজীর মঘনর,ঠাকুরোনড়র মঘনর,গদাই 

মঘাক্ষর্ড় মঘনর,ঋনর্ সাহার মঘনর, েব্বঙ্কম গাক্ষেক্ষির মঘনর, নদগম্বর নমক্ষত্রর মঘনর প্রিৃনে 

মঘনরর অব্বস্তে এখাক্ষি নছল । এোঁরা সম্ভেে রােেওোনর নিনত্তক্ষে ৩০০ মথক্ষক ১০০০ নেক্ষঘ 

পয নন্ত জনমর মানলক হক্ষেনছক্ষলি । নকন্তু সামাব্বজক িাক্ষে জনমদারক্ষদর মে আচরে 

করক্ষেি। এোঁক্ষদর অক্ষিক্ষকর িাক্ষেে নছল। কুনমরমানর ১৪১ িং লট ।৪৩ 

মগাসাোর মূল লটদার স্কটলযান্ডোসী সযার িানিক্ষেল হযানমলটি । ো োঁর িামািুসাক্ষর 

সােক্ষজনলোর একটট মমৌজা হযানমলটি আোদ । হযানমলটক্ষির আর্ত্ীো মমনর লাক্স এেং 

নমক্ষসস এল্মসনল । এোঁক্ষদর িামািুসাক্ষর লাক্সোগাি ও এনমনলোনড় । িযানিক্ষেল হযানমলটক্ষির 

মেুৃযর পর মগাসাোর লটদার (ট্রানস্ট) হি মজমস হযানমলটি । মজমস-এর িাম মথক্ষক 

মমজস এেং ো োঁর স্ত্রী অযানি হযানমলটক্ষির িাক্ষম অযািপুর । মগাসাোর মযাক্ষিজার 

সুধ্াংশুিূর্ে মজমুদাক্ষরর িাম মথক্ষক সােক্ষজনলোর সুধ্াংশুপুর । কম নচারী মেি নমত্র এেং 

সুব্বজে লানহড়ীর পদেী অিুসাক্ষর দুটট গ্রাক্ষমর িাম নমত্রপুর ও লানহড়ীপুর । সােক্ষজনলোর 

িাক্ষেে হনর দত্ত । ো োঁর পদেী অিুসাক্ষর পাশ্বেেী  িদীটটর িাম দত্ত িদী ।৪৪ 

মগাসাোর আমলাক্ষমথী দ্বীক্ষপ োনল-১ ও ২-এ অসংখয গা োঁনেদার নছক্ষলি। সেযিারােে 

মনেক । নেরাজমনে িাক্ষম মলাকমুক্ষখ প্রচনলে । নেরাজোলা গা োঁনেদার নিেচন্দ্র মঘাক্ষর্র 

রনেো । নেরাক্ষজর সাক্ষথ মমদিীপুর মথক্ষক আগে মেীন্দ্র প্রধ্াক্ষির সুসম্পকন স্থানপে হে। 

মেীন্দ্র প্রধ্াি হক্ষেনছক্ষলি নেরাজিগক্ষরর গা োঁনেদার ।৪৫ মথুরাখক্ষন্ডর জািার মঘনর েলক্ষে 

মোঝাে িযামল জািা ও কাজল জািা িাক্ষম কলকাোোসী দুই িাইক্ষের নেস্েৃে জনম । 

োনল ১-এ ধ্িমনে মক্ষিল হাইসু্কল িাক্ষম একটট নেদযালে আক্ষছ ধ্িমনে হক্ষলি গা োঁনেদার 

ধ্ীক্ষরি মদ’র(নসমলা নেট, কলকাো) স্ত্রী । এখাক্ষির গা োঁনেদানর স্থাপি কক্ষরি ধ্ীক্ষরি 

মদ’র নপো ফনকরচা োঁদ মদ । এোঁরা েড়োজাক্ষর সূো েযেসােী নহসাক্ষে অথ নিালী হক্ষেনছক্ষলি 

।৪৬  োনলর সেক্ষচক্ষে েড় িূস্বামী মচেিার আঢ্য োেুরা । মগানেন্দ্র আঢ্য নছক্ষলি মূল 

জনমদার । ো োঁর নেি স্ত্রী । পদ্মমনে, সম্পে ন এেং িগেেী । পদ্মমনের পুত্র রাখালদাস 

আঢ্যর িাম মথক্ষক আমলাক্ষমনের রাখালোজার (কলকাোর মচেলার রাখালদাস আঢ্য মরাি 

যা োঁর িাক্ষম) । িগেেী মদেীর পুত্র নেজে আঢ্যর িামািুসাক্ষর আমলাক্ষমনের নেজেিগর ।৪৭ 

আমলাক্ষমনে ১৫০ িং লট । মগাসাোর আক্ষগ এখাক্ষি আোদ শুরু হে ।  
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নেপ্রদাস পালক্ষচৌধ্ুরীর সুন্দরেি মগাসাো ব্লক্ষকর নেস্েৃে অঞ্চক্ষলর জনমদার নছক্ষলি । 

নেংি িেক্ষকর প্রারক্ষম্ভ  লিন কাজনক্ষির উৎসাক্ষহ োংলাে যখি সমোে েযােস্থার নেকাক্ষির 

সূচিা, নেপ্রদাসোেু নছক্ষলি মসই শুিেক্ষির অিযর্ত্ নদিানর । এ নের্ক্ষে নেনি মগাসাোর 

অপর লটদার সযারিযানিক্ষেল হযানমলটক্ষির পূে নসূরী নছক্ষলি । ‘দকলাক্ষিশ্বরী ফান্ড’ িাক্ষম 

সমোে সংস্থা প্রনেিা কক্ষরনছক্ষলি নেনি িদীোে মক্ষহিগঞ্জ সনন্ননহে কক্ষেকটট গ্রাক্ষম । 

সরকাক্ষরর কাক্ষছ নেনি এই ফান্ড োেদ ১৯০৩ খ্রীষ্টাক্ষে পা োঁচ হাজার টাকা জমা মদি । 

উক্ষেখয েখি োংলাে সমোে আইি পাি হেনি । সরকানর েরক্ষফ পালক্ষচৌধ্ুরী মহািে 

উপযুক্ত সহক্ষযানগো পাি নি । নেনিন্ন অজহুাক্ষে ো োঁর উক্ষদযাগক্ষক থানমক্ষে মদওোর মচষ্টা 

হে । এমিনক প্রনমিানর মিাট মকিার পরামি ন নদক্ষে পা োঁচি হাজার টাকা োক্ষক নফনরক্ষে 

মদওো হে । নকন্তু ো সক্ষেও নেনি হাল ছাক্ষড়ি নি । ১৯০৫-এ সমোে আইি পাি 

হওোর পর নেপ্রদাস পালক্ষচৌধ্ুরীর ‘দকলাক্ষিশ্বনর ফান্ড’ স্বীকৃনে পাে ।৪৮ িনব্লউ. আর. 

মগাক্ষরল সাক্ষহে জনমদারক্ষদর সমোে প্রনেিাে উৎসানহে কক্ষরনছক্ষলি । প্রকৃেপক্ষে এর 

মক্ষধ্য নদক্ষে এক ধ্রক্ষির মহাজনি কারোর সাধ্ি করোর সুক্ষযাগ দেনর হক্ষেনছল । মকিিা, 

িূনমহীি এেং ঋক্ষির দাক্ষে যা োঁক্ষদর নিক্ষট মাটট ছারক্ষে হে, জনমদানর সমোক্ষের সদসয 

হওোর েমো ো োঁক্ষদর থাকে িা । ফক্ষল সমোক্ষের যা োঁরা মমম্বার হক্ষেি ো োঁরা মজাে্দার ো 

েযােসােী । মগারক্ষল আোর সাক্ষহে ো জনমদার অক্ষপো নেক্ষদনি জনমদারক্ষদর মেিী পছন্দ 

করক্ষেি । সমসামনেক স্কটলযাক্ষন্ডর েযেসােী মগাসাোর জনমদার িযানিক্ষেল হযানমলটি 

সম্পক্ষকন িে েযে ক্রক্ষে মগক্ষল কাপ নেয মদনখক্ষেক্ষছি । অথচ নেপ্রদাস পালক্ষচৌধ্ুরী 

প্রজাকলযািকামী সমোে প্রনেিাে প্রথম উক্ষদযানগ হক্ষেনছক্ষলি ।৪৯ 

 সুন্দরেক্ষির লটদাররা ময পনরমাে জনম সরকাক্ষরর কাছ মথক্ষক ইজারা মপক্ষেি োর 

মথক্ষক েহুগুি মেনি জনম আোদ করার পর পাওো মযে । গা োঁনেদানর এেং চকদানর 

নিনত্তক্ষে এই জনম িাক্ষগ িাক্ষগ নেব্বক্র হক্ষে মযে । গা োঁনেদার এেং চকদানর নিনত্তক্ষে এই 

জনম িাক্ষগ িাক্ষগ নেব্বক্র হক্ষে মযে । পালক্ষচৌধ্ুরীক্ষদর কইক্ষেক লে নেক্ষঘ জনম এইিাক্ষে 

নেব্বক্র হক্ষেনছল ।মক্ষহিগক্ষঞ্জর জনমদার নেপ্রদাস পালক্ষচৌধ্ুরী নছক্ষলি অিয সকল জনমদার 

এেং লটদার অক্ষপো নিন্ন প্রকৃনের মািুর্ । ১৮৮৩ নখ্রষ্টাক্ষে লন্ডি মথক্ষক মমকানিকযাল 

ইব্বঞ্জনিোনরং পাি কক্ষর আসার পর প্রথাগে জনমদার ছক মিক্ষঙ একানধ্ক গঠিমূলক 

উক্ষেযাগ গ্রহি কক্ষরনছক্ষলি । লন্ডি মথক্ষক মফরার পর ো োঁর একটট উব্বক্ত এখাক্ষি স্মরি করা 

মযক্ষে পাক্ষর (concluding remarks of biprodas) । “Agriculture is a poor 
paymaster and can but pay scanty uncertion wages on which we die. 

Industry will pay higher and let us live longer and happier 

lives.”৫০ 

নেপ্রদাস ো োঁর সমে অক্ষপো অক্ষিখানি এনগক্ষে নছক্ষলি প্রজাকলযােকামী মািনসকোর 

সাক্ষথ আধ্ুনিকোর এক সংনমশ্রে ঘটটক্ষে নেনি সফল জনমদার হক্ষে উক্ষঠনছক্ষলি । 

সুন্দরেক্ষির নেস্েৃে আোদিূনম নেপ্রদাসপুর, রাধ্ািগর, মন্মথিগর প্রিৃনে িাক্ষম ো োঁর 

পনরচে আজও েুক্ষল ধ্ক্ষর । িদীোে কৃষ্ণিগর নে.নপ.নস. পনলক্ষটকনিক কক্ষলজ 

নেপ্রদাক্ষসর আধ্ুনিক মািস্কোর অিযেম সােী নহসাক্ষে আজও উজ্জ্বল । ১৯১৪ নখ্রষ্টাক্ষের 

২৫ অক্ষক্টাের ইংলযাক্ষন্ডর মকিনসংটি গাক্ষিনি – এ আকব্বস্মক  হৃদক্ষরাগ আক্রান্ত হক্ষে নেনি 

মেুৃয মুক্ষখ পনেে হি । মৃেুযকাক্ষল স্ত্রী রাধ্াসুন্দরী এেং নেি পুত্র মন্মথ, অনমে এেং 

রেব্বজৎ ো োঁর িীেক্ষর উপনস্থে নছক্ষলি । নপোর মৃেুযর পর অকৃেদার মন্মথ সুন্দরেক্ষির 
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কচুকাখানল, রাধ্ািগর, মন্মথিগর, মেলেলী, নেপ্রদাসপুর প্রিৃনে স্থাক্ষির লটদানর 

রোোক্ষেেে করক্ষেি । ো োঁর মেুৃযর পর অনমে পালক্ষচৌধ্ুরীর পুত্র অনমোি সুন্দরেক্ষির 

জনমদার নহসাক্ষে নিক্ষজক্ষক প্রনেটিে কক্ষরি ।৫১  

লাজন কযানপটানলস্ট েযেস্থা অিুযােী ১৮৯৩-৯৪ মথক্ষক েযাপকিাক্ষে সুন্দরেক্ষি লটদানর 

মকিার নহনড়ক পক্ষড় যাে । এই সমে মছাটিাগপুর মালিূনম অঞ্চক্ষল মুন্ডা-ওোঁরাওক্ষদর 

জীেি-যাপি নেনিন্ন িাক্ষগ নেপন্ন হক্ষে উঠক্ষল িেুি েক্ষির সোক্ষি োরা োসিূনম ছাড়ক্ষে 

প্রস্তুে হে । লটদার-গা োঁনেদারক্ষদর মপ্রনরে আড়কাটঠ ো টঠকাদাররা এই সুক্ষযাক্ষগ সুন্দরেক্ষি 

স্বািানেক স্বচ্ছন্দ জীেক্ষির প্রেযািা জানগক্ষে েুক্ষলনছল োক্ষদর মক্ষি । মিৌকাে ও মরলপক্ষথ 

দক্ষল দক্ষল আনদোসী শ্রনমকক্ষদর আিা শুরু হে । ১৮৯৯ এর পর এই আগমি আরও 

েরানিে হে । োস্তনেক ১৯০০ সাক্ষলর পর মথক্ষক রেুোর সাক্ষথ আোদ হক্ষে থাক্ষক 

সুন্দরেক্ষির জঙ্গলিূনম ।৫২  

িযানিক্ষেল হযানমলটি গিীর িাক্ষে আধ্যাব্বর্ত্ক জীেক্ষি মক্ষিানিক্ষেি কক্ষরি । 

মপ্রাক্ষটস্টযান্ট নখ্রস্টাি ধ্ক্ষম ন ো োঁর গিীর আস্থা নছল । নমিিানর সু্কক্ষলর নিনেকা মাগ নাক্ষরক্ষটর 

সানন্নক্ষধ্য মসই আধ্যাব্বর্ত্ক মচেিা আরও গিীরো পাে । হযানমলটি নস্থর কক্ষরি সুন্দরেক্ষির 

আোদিূনমক্ষে িেুি উপনিক্ষেি গক্ষড় দনরর-পীনড়ে জনমদার-মহাজিক্ষদর দ্বারা লানিে 

জিসাধ্ারেক্ষক মািুক্ষর্র মে কক্ষর ো োঁচার অনধ্কার মদক্ষেি । মপ্রাক্ষটস্টযান্ট চাচন প্রনেিা কক্ষর 

ো োঁক্ষদর মক্ষধ্য ধ্ম নিাে জাগ্রে করাও ো োঁর অপর একটট উক্ষেিয নছল মক্ষি হে । লন্ডি 

নমিিানর মসাসাইটটর উইন্টার নরচািন মলক্ষকি (Lequesne) ো োঁর হক্ষে সুন্দরেক্ষির মগাসাোর 

লটগুনল ইজারা মিি ।৫৩  আোক্ষদর সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ মসখাক্ষি প্রনেটিে হে মসন্ট এযান্্ডরুজ 

চাচন(১৯০৬ নখ্রঃ)। লন্ডি নমিিানর মসাসাইটটর িিীিূর্ে প্রামানিক মসখাক্ষি নিযুক্ত হে পানর 

। মগাসাোর সূচিাকালীি আোদী অঞ্চল জকু্ষড় নখ্রস্টািক্ষদর েসোস গক্ষড় মোলা হে । নকন্তু 

ধ্ক্ষম নর মচক্ষে মািনেক প্রক্ষোজি ময এই িূনমক্ষে অেযন্ত জরুনর হযানমলটি ো অনচক্ষরই 

েুঝক্ষে পাক্ষরি । মপক্ষটর নচন্তাে কক্ষঠার ো োঁচার সংগ্রাম যাক্ষদর, োক্ষদরক্ষক ধ্ম নিাক্ষে উদ্েুদ্ধ 

করা সহজ িে । েরং োঘ-সাক্ষপর মদক্ষি ো োঁচার োনগক্ষদ মািুর্ েিনেনে, গানযোো, দনেে 

রাক্ষের থাক্ষি আর্ত্সমপ নে করক্ষে অিযস্থ । হযানমলটি িেুি উপনিক্ষেক্ষির সমসযার মকক্ষন্দ্র 

নগক্ষে অিুধ্ােি কক্ষরি, আক্ষগ দরকার । মহাজিী মিার্ি রদ কক্ষর দানরর মমাচি । 

এইসমে লিন কাজনক্ষির উক্ষদযাক্ষগ সমোে নিনত্তক জনমদানর প্রনেিার আক্ষোজি শুরু হে ।  

িযানিক্ষেল অথ নিালী েযােসােী নহক্ষসক্ষে লিন কাজনক্ষির সাক্ষথ পনরনচে নছক্ষলি । ১৯০৪ 

নখ্রস্টাক্ষে সমোে আইি পাি হে । প্রথম সমোে নিোমক হি W.R Gourlay । ইনি 

িযানিক্ষেল হযানমলটক্ষির েক্তেয ও েযব্বক্তক্ষে নেক্ষির্ উৎসানহে হি । ১৯০৬ সাক্ষলর ২৪ 

জলুাই োনকংহাম পযাক্ষলক্ষস িাইটহুি লাি কক্ষরি িযানিক্ষেল । সযার িযানিক্ষেল িাক্ষম নেনি 

সুপনরনচে হক্ষে ওক্ষঠি প্রোসী ইউক্ষরাপীেক্ষদর কাক্ষছ । মগাসাো ও রাঙাক্ষেনলো লট নেনি 

ইনেপূক্ষে ন নকক্ষিনছক্ষলি(১৪৩, ১৪৯, মগাসাো চক) । এখি িেুি কক্ষর নকিক্ষলি ১৪৮িং 

সােক্ষজনলো লট । ১৯০৯-১০ নেনি মগাসাোর আোদী িূনমর ৫০০ নেক্ষি জনম ‘দয মেঙ্গল 

ইেংক্ষমে জনমিদানর মকা-অপাক্ষরটটি মসাসাইটট’ িাক্ষম েরুে নেপ্লেীক্ষদর একটট সংস্থাক্ষক 

দাি কক্ষরি । উক্ষেিয নছল নেপ্লক্ষের রাজিীনে মথক্ষক েরুেক্ষদর সনরক্ষে এক্ষি, গ্রামোংলার 

িূস্বামী নহসাক্ষে উৎপাদিিীল জিজীেক্ষির মিো দেরী করা । হযানমলটি ো োঁর রচিাে 

এোঁক্ষদর িরক্ষলাক েক্ষল উক্ষেখ কক্ষরক্ষছি । হযানমলটক্ষির েত্ত্বােধ্াক্ষি এই সনমনে পূে নোংলার 
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১৬৪ িং দকখানল লক্ষটও জনম ক্রে কক্ষর । “…. and the brain power of the 
bhadralok, allied to the hand labour of the common man, will do it 

with a little encouragement from the Government of India in the 

shape of sound modern finance, which encouragement will cost the 

Government nothing.”৫৪   

১৯১৫ নখ্রস্টাে িাগাদ সযার িযানিক্ষেল ‘মগাসাো সমোে েযাঙ্ক’ প্রনেিা কক্ষরি । 

১৯১৮-মে প্রনেিা হে ‘মগাসাো সমোে িাণ্ডার’ । কৃনর্জনমক্ষক উৎপাদিিীল কক্ষর 

মোলার জিয ১৯১৯-এ প্রনেিা কক্ষরি “মগাসাো আদি ন কৃনর্ গক্ষের্ো মকন্দ্র” । অক্ষিক 

পরীো-নিরীোর পর এই গক্ষের্ো মকন্দ্র মথক্ষক মলািা সহ ‘মগাসাো ২৩’ পাটিাই 

েীজধ্াি আনেসৃ্কে হে । ১৯২০ সাক্ষলর পর মথক্ষক সমোে েযাক্ষঙ্কর িাখা মখালা হে িেুি 

িেুি গ্রাক্ষম । ১৯২২ সাক্ষল সমস্ত িাখা সংগঠিগুনলক্ষক নিক্ষে গক্ষড় ওক্ষঠ ‘মগাসাো মকন্দ্রীে 

সমোে েযাঙ্ক’ । প্রজাক্ষদর মক্ষধ্য নিো নেস্তাক্ষরর জিয প্রনেিা কক্ষরি গ্রাক্ষম গ্রাক্ষম 

প্রাথনমক নেদযালে । অনিজ্ঞ পনরদি নক্ষকর অধ্ীক্ষি নেদযালেগুনল েত্ত্বােধ্াক্ষির েযেস্থা 

কক্ষরনছক্ষলি । হযানমলটক্ষির অিযেম আর একটট কীনে ন হল ১৯২৭ সাক্ষলর ১৩ই মসক্ষেম্বর 

‘যানমিীিূর্ে মকা-অপাক্ষরটটি রাইস নমল’ প্রনেিা । রাইস নমক্ষলর সহকানর সংগঠি 

নহক্ষসক্ষে গ্রাক্ষম গ্রাক্ষম গক্ষড় উক্ষঠনছল ধ্ম নক্ষগালা । ধ্ম নক্ষগালা মথক্ষক দুঃসমক্ষে চানর্রা ধ্াি ঋে 

মপে । আোর অনেনরক্ত ধ্াি জমা রাখক্ষে পারে । রাইসনমল চলে মিোরনিনত্তক িাক্ষে 

। মিোক্ষরর লিযাংি মপে সদসযরা । এক্ষস্টক্ষটর পাওিা খাজিা এেং ঋক্ষের সুদ আদাে 

মিওো হে রাইস নমক্ষল চানর্র প্রদত্ত ধ্াি মথক্ষক। েক্ষে এখাক্ষি একটট কথা উক্ষেখক্ষযাগয, 

হযানমলটক্ষির সমস্ত কম নকাক্ষন্ডর স্বেক্ষিাগীরা নছল সে নাংক্ষিই জনমর মানলকরা । িূনমহীি, 

িাগচানর্ ও মজরুক্ষদর সমোক্ষের সুনেধ্াক্ষিাগী হওোর অনধ্কার মদওো হেনি । মযক্ষহেু 

োরা িূনমহীি মসজিয ঋে পাওো ও পনরক্ষিাক্ষধ্র নের্েটট োক্ষদর মেক্ষত্র পক্ষযাজয হওোর 

মকাি সুক্ষযাগ নছল িা । মগাসাো এক্ষস্টক্ষটর কম নচারী এেং ধ্িাঢ্য চানর্ক্ষদর সক্ষেলক্ষি 

যানমিীিূর্ে রাইস নমক্ষলর কম নকান্ড পনরচানলে হে । সমোে েযাঙ্ক, সমোে িান্ডার সেই 

নছল োক্ষদর নিেন্ত্রক্ষে । হযানমলটি মযক্ষহেু েছক্ষরর মক্ষধ্য কক্ষেক মাস মাত্র মগাসাোে 

থাকক্ষেি, মসক্ষহেু সমোে প্রনেিাক্ষির লিযাংিক্ষিাগী একটট ধ্িাঢ্য মশ্রনে মযাক্ষিজার-

িাক্ষেক্ষের েত্ত্বােধ্াক্ষি সমস্ত ব্বক্রোকাক্ষন্ডর পনরচালক হক্ষে ওক্ষঠ । হযানমলটক্ষির সে নক্ষির্ 

কীনে ন মগাসাোর স্থািীে অথ নিীনেক্ষক সচল রাখক্ষে ‘মগাসাো মিাট’ িাক্ষম টাকার প্রচলি । 

কম নচারীরা মেেি মপক্ষেি এই মিাট-এ । সমোে িান্ডার মথক্ষক এর নেনিমক্ষে নিেয 

প্রক্ষোজিীে রেয নমলে । ১৯৩৯ এর ৬ নিক্ষসম্বর িযানিক্ষেক্ষলর মৃেুয হক্ষল এই মিাক্ষটর 

কায নকানরো মির্ হে ।৫৫    

োংলার গিে নর কারমাইক্ষকল (১৯১৬), এযান্ডারসি (১৯৩৭), সযার জজন সুস্টার 

(Schuster)(১৯৩১), রেীন্দ্রিাথ ঠাকুর(১৯৩২), মহাক্ষদে মদিাই (১৯৩৫ ও  ১৯৩৭) 

প্রমূখ ৫৬ । মিািা যাে জগদীি চন্দ্র েসু ও আচায ন প্রফুে চন্দ্র রােও মগাসাোক্ষে 

এক্ষসনছক্ষলি । রেীন্দ্রিাথ, গানে ও হযানমলটক্ষির মক্ষধ্য সমোে আদি নক্ষক মকন্দ্র কক্ষর একটট 

মসেুেেু রনচে হক্ষেনছল । রেীন্দিাথ ১৯৩২-এ মগাসাোে আসার পর মোলপুর – মগাসাো 

সমোে প্রনিেে মকন্দ্র প্রনেটিে হে । নিোথীরা েছক্ষরর মক্ষধ্য ছ’ মাস কক্ষর উিে স্থাক্ষি 

নিো গ্রহক্ষের অনধ্কার মপক্ষেি । মহার্ত্া গানে ১৯৩১ – এ নদ্বেীে মগালক্ষটনেল দেঠক্ষক 

সযার িযানিক্ষেল সমোেী কম নকাক্ষন্ডর কথা লন্ডক্ষি উক্ষেখ কক্ষরনছক্ষলি ৫৭ । রেীন্দ্রিাথ, 

িযানিক্ষেল এেং গানের মক্ষধ্য একানধ্কোর পত্র নেনিমে হক্ষেনছল । মগাসাোক্ষে সযার 
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িযানিক্ষেল হযানমলটি িরসন্তািক্ষদর মসনম নফউিাল একটট সমাজ েযেস্থার অঙ্গ কক্ষর 

েুক্ষলনছক্ষলি। যার মকক্ষন্দ্র নছল কৃনর্জনম । কৃর্জনমর সাক্ষথ িরসন্তািক্ষদর মযাগাক্ষযাগ নছল 

উৎপানদে ফসক্ষলর লিযাংক্ষি । সরাসনর  কৃনর্কাজ োরা করক্ষেি িা । িযানিক্ষেল এই 

েযেস্থাক্ষক উৎসানহে কক্ষরি সমোেনিনত্তক অথ নিীনের িাক্ষম । মযাক্ষিজার, িাক্ষেে, নিেক, 

নহসােরেক, চাপরানি, ইেক্ষপক্টর, সাধ্ারে কম নচারী প্রক্ষেযক্ষকই এক্ষস্টট মথক্ষক চাকরাি 

জনম মপক্ষেি । এছাড়া রাজস্ব আে নিব্বিে করার জিয উক্ষদযাগী েড় চানর্ক্ষদর মেনি 

ময নাদা মদওো হে । এক্ষদর প্রক্ষেযক্ষকর জনম এেং এক্ষস্টক্ষটর খাসজনম চার্ করে ময 

মানহন্দার ও কৃনর্মজরু োরা িূনমহীি ও েুরচানর্ মূল সমোে অথ নিীনের সাক্ষথ এক্ষদর 

মকাি সংক্ষযাগ নছল িা । হযানমলটি কনমউনিজক্ষমর মঘারের নেক্ষরাধ্ী । রািীোর 

সমাজেক্ষন্ত্রর প্রনেিাকাল মথক্ষকই মলনিিোক্ষদর নেরুক্ষদ্ধ নেনি প্রকাক্ষিয সরে ।“The lenin 
Road is the road travelled by the anit-god society-the way of the 

road travelled by the anti Christ, and it leads to the field of 

blood, with hell beyond.”৫৮  

নেপ্লনে আক্ষন্দালি, অস্পৃিযো নেক্ষরাধ্ী সংস্কার আক্ষন্দালি, সেনকছুর একটট 

সমাধ্াক্ষির পথ ো োঁর মোিুযানে, এই পক্ষথই িারক্ষের স্বাধ্ীিো আসক্ষে পাক্ষর, যা হল 

সমোে । “The co-operative Rusta is the quikest and straightest and 
the only safe road to independence, both for the individual and 

the nation.”৫৯ সমোে নিনত্তক সমাজেযেস্থার নেপ্রেীক্ষপ িযানিক্ষেল কনমউনিজমক্ষক 

স্থানপে কক্ষরক্ষছি । “Commnism is simply a gigantic from of capitalism 

which destroys the soul and personality of the worker.”৬০ দানররোর 

মক্ষধ্য কনমউনিজক্ষমর নেস্তার ঘক্ষট । অেএে সমোে নিনত্তক অথ নিীনে যখি প্রেযন্ত গ্রাম 

পয নন্ত স্বেম্ভরো আিক্ষে,৬১ সমকালীি ঔপনিক্ষেনিক সমাজেযেস্থার পনরক্ষপ্রনেক্ষে হযানমলটি 

প্রজাকলযােকামী একজি আধ্ুনিক জনমদার । সমোে ময েযাব্বক্তস্বাধ্ীিো ও স্বনিিনরো সৃটষ্ট 

কক্ষর, োক্ষেই  আদি ন মিার্েহীি সমাজ গক্ষড় উঠক্ষে েক্ষল নেনি নেশ্বাস করক্ষেি । 

সফলোও মপক্ষেনছক্ষলি অক্ষিকখানি । নকন্তু িূনমহীি িাগচার্ী ও েিজীেী আনদোসীরা ময 

েযেস্থাে েব্বঞ্চে নছল, মস েযেস্থা সমক্ষের আেক্ষেন আঘােপ্রাপ্ত হওোই িনেেেয নছল । 

োছাড়া সমোে প্রনেিাক্ষির ধ্ারক-োহক কক্ষর মোলা হক্ষেনছল ময িরসন্তািক্ষদর, োরা ময 

কাক্ষেমী স্বাথ ন প্রনেিা কক্ষর মগাসাোক্ষক িহরোসীক্ষদর উপনিক্ষেি কক্ষর েুলক্ষে, মস কথাও 

হেে হযানমলটক্ষির কল্পিাে নছল িা ।  অথচ নেনি স্বপ্ন মদখক্ষেি মগাসাো একনদি সারা 

িারেক্ষক পথ মদখাক্ষে । 
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৪২.  সাোৎকারঃ মগৌেম িহ্ম (নেজলীন্দ্র িহ্মার পুত্র), ৯/১০/২০১৬  

৪৩.  সাোৎকারঃ প্রদীপ নেশ্বাস , কুনমরমানর ৯/১০/২০১৬  
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