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Abstract 
The unprecedentedly violent communal riots that broke out in Bengal in August 1946 spread to other 

Indian Provinces, and the spate continued for about a year. The bloodshed that Calcutta witnessed 

during the few days of August 1946 has been infamously recorded in the memory and history of the 

city as the great Calcutta killing. The incidents of the Noakhali riots in East Bengal, on the other 

hand, were nothing short of a horror. A killing spree accompanied by plunder and abduction occurred 

across an area of about 200 square miles in Noakhali, and it led to an extremely panicked atmosphere 

in the district. The pattern of communal violence was similar everywhere in East Bengal, starting 

from Noakhali, Tipperah and Comilla to Dhaka and Chittagong – looting, forced conversion, 

abduction of women, killing characterised the violence everywhere. Consequently the anarchy and 

panic that ensued in East Bengal compelled many flabbergasted families to abandon their homes. 

Thus, the migration of refugees from East Bengal ensued even before independence and partition. 

And the relief camps for refugees were also setup during this period and continued to function well 

after partition. The problem of refugee influx and rehabilitation haunted India for several decades 

after partition. When communal riots once again broke out in Dhaka, Barisal and a few other districts 

in East Pakistan from 10 February 1950, a large number of Hindus from East Pakistan crossed the 

border to enter west Bengal. As contemporary records suggest, Hindus were the ones who suffered 

damage and deaths in this spate of riots. During the period between partition and mid-October 1948, 

a large number of refugees migrated to west Bengal. The next two large waves of migration occurred 

in the winter of 1950 and in the spring of 1952. According to an estimate done by the West Bengal 

government, about 250, 00, 00 displaced refugees migrated to West Bengal in early 1953. In 1962, 

after the massacre of minorities in Rajshahi and Pabna in East Pakistan, another 55,000 people got 

themselves officially registered to migrate to West Bengal. Another large-scale influx of refugees 

into West Bengal occurred in 1971. Although about 75, 00, 000 refugees migrated to West Bengal 

during this time, must of them went back to their native land in East Pakistan that eventually became 

Bangladesh.  
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Discussion  
১৯৪৬-এর আগঙ্গে এক অভূতপূবব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাি আঙ্গদায়িত হঙ্গিয়িঙ্গিা ভারতবর্ব, দসটা চঙ্গিয়িি এক 

বিঙ্গরর মঙ্গতা সমি ধঙ্গর। দাঙ্গার সূত্রপাত হঙ্গিয়িি ১৯৪৬ সাঙ্গির ১৬ই আগে প্রতযক্ষ সংগ্রাঙ্গমর য়দবঙ্গসর য়দন 
দকািকাতাঙ্গত, তারপর তা ধীঙ্গর ধীঙ্গর িয়িঙ্গি পঙ্গিয়িি দনািাখািী, য়বহার এবং অবঙ্গশঙ্গর্ পাঞ্জাঙ্গব য়গঙ্গি রক্তাক্ত 
হানাহায়নর মাধযঙ্গম দশর্ হঙ্গিয়িি ১৯৪৭ সাঙ্গির মাচব মাঙ্গস, এই দাঙ্গাগুয়িই এই উপমহাঙ্গদঙ্গশর সংখযাগয়রষ্ঠ য়হদু ও 
মুসয়িমঙ্গদর মঙ্গধয দে ধারণা বদ্ধমূি কঙ্গরয়িি তা হি দদশ ভাগ অপয়রহােব, অধযাপক সুরঞ্জন দাঙ্গসর মঙ্গতা গঙ্গবর্ক 
এঙ্গক ‘partition riots’ বঙ্গি অয়ভয়হত কঙ্গরঙ্গিন।১ প্রতযক্ষ সংগ্রাম য়দবঙ্গসর য়দন দেঙ্গক কিকাতাি ঘটা নারকীি এই 
হতযাকাণ্ড, ো ‘ঙ্গগ্রট কযািকাটা য়কয়িং’ নাঙ্গম ইয়তহাঙ্গস কুখযাত হঙ্গি আঙ্গি। কিকাতার য়বস্তীণব অঞ্চি জুঙ্গি এই 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা িয়িঙ্গি পঙ্গিয়িি। এই দাঙ্গাি কিকাতার দে সমস্ত জািগাগুয়ি দবয়শ ক্ষয়তগ্রস্ত হঙ্গিয়িি, দসগুয়ি হি– 
রাজাবাজার, য়মজবাপুর, কঙ্গিজয়িট, হযায়রসন দরাড সংিগ্ন এয়রিা, মায়নকতিা, য়শিািদহ এয়রিা, কিাবাগান এয়রিা, 
কুিাতিা-মুরয়গহাটা এয়রিা, বউবাজার, ধমবতিা, এন্টািী, দমায়টিাব্রুজ এবং টায়িগঞ্জ প্রভৃয়ত য়বস্তীণব অঞ্চি।২ 
 কিকাতার সাম্প্রদায়িক উঙ্গেজনা ও ভীয়ত খুব দ্রুত পূবববঙ্গঙ্গও িয়িঙ্গি পঙ্গিয়িি। এইভাঙ্গব এই সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা িয়িঙ্গি পঙ্গিয়িি পূবববঙ্গসহ অয়বভক্ত ভারতবঙ্গর্বর য়দয়ি, উেরপ্রঙ্গদশ, দবাম্বাই, য়বহার প্রভৃয়ত প্রঙ্গদঙ্গশ, তঙ্গব এই 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাি সব দবয়শ ক্ষয়তগ্রস্ত হি পূবববঙ্গঙ্গর দনািাখািী, কুয়মিা, য়টঙ্গেরা (Tippera) প্রভৃয়ত অঞ্চি। 
 এই ভিাভহ দাঙ্গা য়নহঙ্গতর সয়িক সংখযা পাওিা সম্ভব নি, কারণ দাঙ্গাবাঙ্গজরা বহু মৃতঙ্গদহ দিাপাট কঙ্গরয়িি, 
পুয়িঙ্গি দেঙ্গিয়িি এবং নদীঙ্গত দেঙ্গি য়দঙ্গিয়িি, োর েঙ্গি সয়িক কতজন এই দাঙ্গাি য়নহত হঙ্গিয়িঙ্গিন, দসটা বিা 
কয়িন, তঙ্গব সরকায়র য়রঙ্গপাটব, য়বয়ভন্ন আয়ধকায়রক ও সংবাদমাধযঙ্গমর দদওিা তেয দেঙ্গক অঙ্গনকটা অনুমান করা োি 
প্রকৃত হতাহঙ্গতর সংখযা। ২২ঙ্গশ আগে দয দেটমযান পয়ত্রকার এক য়রঙ্গপাটবাঙ্গরর দদওিা তেয অনুসাঙ্গর ১৬ই আগে 
দেঙ্গক ২১ঙ্গশ আগে পেবন্ত এই পাাঁচ য়দঙ্গন কিকাতাি য়নহত এবং আহঙ্গতর সংখযা য়িি দমাট প্রাি ১৫,০০০ এর মঙ্গতা।৩ 
অবসরপ্রাপ্ত দকন্দ্রীি প্রঙ্গদশগুয়ির গভনবর সযার দহনরী দটনহযাম (Henry Twyanham) - এর বক্তবয দেঙ্গক য়কিুটা 
অনুমান করা োি কিকাতার দাঙ্গার য়নহঙ্গতর সংখযা। ১৯৪৬ সাঙ্গির ৮ই অঙ্গটাবর ইংিযাঙ্গের য়িভারপুঙ্গি রিটারঙ্গক 
দদওিা এক সাক্ষাৎকাঙ্গর য়তয়ন বঙ্গিয়িঙ্গিন দে, কিকাতার দাঙ্গাি হতাহঙ্গতর সংখযা দদখাঙ্গনা হঙ্গিঙ্গি মাত্র চার হাজার। 
এয়বর্ঙ্গি য়তয়ন বঙ্গিয়িঙ্গিন–  

‘‘It is within my knowledge that least 4000 dead were counted in the streets of Calcutta and 

I believe more than that number were thrown into the Hooghly River.’’৪  
অনযয়দঙ্গক পূবববঙ্গঙ্গর দাঙ্গাঙ্গত দনািাখািী ও য়টঙ্গেরা দজিা সব দেঙ্গক দবয়শ অতযাচায়রত ও ক্ষয়তগ্রস্ত হঙ্গিয়িি। দজার কঙ্গর 
ধমবান্তয়রতকরণ, অপহরণ ও নৃশংসভাঙ্গব অতযাচায়রত হঙ্গিয়িি পূবববঙ্গঙ্গর নারীরা। পূবববঙ্গঙ্গর দনািাখািী, য়টঙ্গেরা, কুয়মিা, 
ঢাকা, চট্টগ্রাম- সব জািগাঙ্গতই আক্রমঙ্গণর মূি চয়রত্র য়িি এই ধরঙ্গনর – িুি, ধমবান্তয়রতকরণ, অপহরণ এবং হতযা। 
এরেঙ্গি পূবববঙ্গঙ্গ দে অরাজকতা এবং ভীয়তর পয়রঙ্গবশ ততয়র হঙ্গিয়িি, তার পয়রঙ্গপ্রয়ক্ষঙ্গত বহুমানুর্ য়দঙ্গশহারা হঙ্গি 
ঘরবায়ি দিঙ্গি য়বয়ভন্ন ত্রাণ-য়শয়বঙ্গর আশ্রি য়নঙ্গিয়িি। পূবববঙ্গঙ্গর দাঙ্গা-কবয়িত দনািাখািীঙ্গক শান্ত করার জনয 
মহাত্মাগান্ধীও িুঙ্গট য়গঙ্গিয়িঙ্গিন। এর পাশাপায়শ য়বয়ভন্ন সমাজকমবীরাও এয়গঙ্গি এঙ্গসয়িঙ্গিন। এই সমঙ্গি দাঙ্গা য়বধ্বস্ত 
উদ্বাস্তুঙ্গদর পয়িমবঙ্গঙ্গ ত্রাণ ও সাহঙ্গেযর জনয য়বয়ভন্ন দব-সরকায়র ও দেচ্ছাঙ্গসবী সংগিন কিকাতা ও হাওিাঙ্গত তাঙ্গদর 
ত্রাণ ও পুনববাসন দকন্দ্র খুঙ্গিয়িি। এর েঙ্গি োধীনতা ও দদশভাঙ্গগর আঙ্গগই শুরু হঙ্গি োি পূবববঙ্গ দেঙ্গক উদবাস্তু 
আগমন।  
 ১৯৪৬ সাঙ্গির দসঙ্গেম্বর মাস দেঙ্গকই বাংিা প্রঙ্গদশ স্থািী শায়ন্ত দেরাঙ্গত য়বয়ভন্ন সংবাদপঙ্গত্র এয়ডটরঙ্গক দিখা 
য়চয়িঙ্গত সুয়চয়ন্তত নাগয়রকগণ বাংিাঙ্গক ভাগ করার প্রস্তাব য়দঙ্গিয়িঙ্গিন। য়চয়িঙ্গত বিা হঙ্গিয়িি, য়হদু-সংসৃ্কয়তর সঙ্গঙ্গ 
সামঞ্জসযপূণব য়হদু প্রধান অঞ্চিগুয়িঙ্গক য়নঙ্গি য়হদু প্রয়ভণ্ডা গিন করা হঙ্গব, োর রাজধানী হঙ্গব কযািকাটা, আর ঢাকা বা 
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চট্টগ্রাম হঙ্গব মুসয়িম অধুযয়র্ত প্রঙ্গদঙ্গশর রাজধানী।৫ অবঙ্গশঙ্গর্ ১৯৪৭ সাঙ্গির ১৫ই আগে োধীনতার মধয য়দঙ্গি দদশভাগ 
সম্পন্ন হি। পূবববঙ্গঙ্গর ঢাকা সহ মুসয়িম প্রধান অঞ্চিগুয়ি চঙ্গি োি পায়কস্তাঙ্গনর মঙ্গধয, নাম হি পূবব পায়কস্তান।  
 োধীনতার পঙ্গর উদ বাস্তু আগমন এবং পুনববাসঙ্গনর সমসযা য়নঙ্গি ভারতবর্ব দবশ কঙ্গিক দশক সমি ধঙ্গর 
জজবয়রত য়িি। এই উদ বাস্তু আগমন শুরু হঙ্গিয়িি ১৯৪৬-এর দনািাখািী দাঙ্গার পর দেঙ্গক। এরপঙ্গর োধীনতা ও 
দদশভাঙ্গগর পর এক য়বরাট সংখযক উদবাস্তু পয়িমবঙ্গঙ্গ চঙ্গি আঙ্গস। োধীনতার পঙ্গর পূবববঙ্গ দেঙ্গক এই য়বরাট সংখযাি 
উদ বাস্তু আগমনঙ্গক কংঙ্গগ্রস তো প্রধানমন্ত্রী জওহরিাি দনহরু ভাঙ্গিা দচাঙ্গখ দননয়ন। য়তয়ন পয়িমবঙ্গঙ্গ য়হদুঙ্গদর পায়িঙ্গি 
আসার য়বর্িয়টঙ্গক কাল্পয়নক ভীয়ত ও য়ভয়েহীন গুজঙ্গবর েি য়হসাঙ্গব গণয কঙ্গরয়িঙ্গিন।৬ দনহরু য়বশ্বাস কঙ্গরয়িঙ্গিন দে, 
এই অোভায়বক উদবাস্তু আগমন বন্ধ হঙ্গত পাঙ্গর একয়ট আন্তঃ দডায়ময়নিন সঙ্গেিঙ্গনর মাধযঙ্গম। য়তয়ন দভঙ্গবয়িঙ্গিন 
পূবববঙ্গঙ্গর অবস্থা োভায়বক হঙ্গি উদ্বাস্তুরা আবার তাাঁঙ্গদর োভায়বক জীবঙ্গন য়েঙ্গর দেঙ্গত পারঙ্গব। দসই মঙ্গতা ১৯৪৮ 
সাঙ্গির এয়প্রি মাঙ্গস ইন্টার-ঙ্গডায়ময়নিন কনোঙ্গরন্স অনুয়ষ্ঠত হি এবং ভারঙ্গত পায়কস্তাঙ্গনর মঙ্গধয উভি দদঙ্গশর 
সংখযািঘুঙ্গদর সমসযা য়নঙ্গি একয়ট চুয়ক্ত সম্পায়দত হি। এই চুয়ক্ত উভি দদঙ্গশর সংখযািঘুঙ্গদর মন দেঙ্গক মানয়সক ভীয়ত 
দূর করার জনয পূবব ও পয়িমবঙ্গঙ্গ ‘মাইনয়রয়ট দবাডব’ গিঙ্গনর য়সদ্ধান্ত য়নঙ্গিয়িি।৭ য়কন্তু এই চুয়ক্ত সাময়িকভাঙ্গব য়কিুয়দঙ্গনর 
জনয পূবববঙ্গ দেঙ্গক উদ্বাস্তু আগমন দিকাঙ্গত পারঙ্গিও, সেি হিয়ন। কারণ এই চুয়ক্তর কঙ্গিক সপ্তাহ পঙ্গরই আবার উদ্বাস্তু 
আগমন দবঙ্গি োি। এই সমঙ্গি উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করার জনয পয়িমবঙ্গ সরকার একয়ট দপ্রসঙ্গিট দঘার্ণা কঙ্গরয়িি 
দে, ২৫ঙ্গশ জুন ১৯৪৮ সাঙ্গির পঙ্গর োরা পূবব পায়কস্তান দেঙ্গক আসঙ্গব দসই সকি য়িন্নমূি মানুঙ্গর্র ‘উদ্বাস্তু’ য়হঙ্গসঙ্গব 
গণয হঙ্গব না বা তাাঁরা য়নঙ্গজঙ্গদর ‘য়রয়েউয়জ’ য়হসাঙ্গব নাম নয়েভুক্ত করাঙ্গত পারঙ্গব না। কারণ য়হঙ্গসঙ্গব দদখাঙ্গনা হঙ্গিয়িি 
দে, ওই সমঙ্গি উদ্বাস্তুরা অেবননয়তক কারঙ্গণ পূবব পায়কস্তান তযাগ কঙ্গরয়িি। তঙ্গব এটা সতয য়িি দে, ইন্টার-ঙ্গডায়ময়নিন 
কনোঙ্গরঙ্গন্সর পঙ্গর দে উদ্বাস্তু প্রবাহ পয়িমবঙ্গঙ্গ এঙ্গসয়িি, তার সমঙ্গি সরাসয়র সাম্প্রদায়িক সংঘঙ্গর্বর দকান সম্পকব য়িি 
না। মূি কারণ বা েযাটর য়িি আেব-সামায়জক। য়কন্তু এটা অনেীকােব দে, এই আেব-সামায়জক েযাটর য়িি সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার মধয য়দঙ্গি দদশভাঙ্গগর প্রতযক্ষ েিােি।৮ এই দঘার্ণার পঙ্গর পূবব পায়কস্তাঙ্গনর য়হদুঙ্গদর অবস্থা ‘োাঁঙ্গদ পিা জন্তুর 
মত’। কারণ, তাাঁরা পূবব পায়কস্তান তযাগ করঙ্গত চাইঙ্গিও, এই দঘার্ণা তাাঁঙ্গদর মঙ্গধয অনয ধরঙ্গনর ভীয়তর সঞ্চার কঙ্গরয়িি।  
 এর পঙ্গর ১৯৫০-এর ১০ই দেব্রুিায়র দেঙ্গক পূবববঙ্গঙ্গর ঢাকা, বয়রশাি প্রভৃয়ত অঞ্চঙ্গি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু 
হঙ্গি বহু সংখযক য়হদু পূবব পায়কস্তান তযাগ কঙ্গর ভারঙ্গত প্রঙ্গবশ কঙ্গরয়িি। এই সমঙ্গির দাঙ্গা য়িি ভীর্ণ ভিাবহ। এই 
দাঙ্গাি বিা হি একতরো ভাঙ্গব য়হদুরাই ক্ষয়তগ্রস্ত হঙ্গিয়িি। পাক-মন্ত্রীসভার সদসয শ্রী দোঙ্গগন্দ্রনাে মণ্ডি এই দাঙ্গার 
ভিাবহতা দদঙ্গখ আতয়িত হঙ্গিয়িঙ্গিন। তাাঁর য়হসাঙ্গব পূবববঙ্গঙ্গর এই দাঙ্গাি বয়ির সংখযা য়িি দমাট – ১০,০০০-এর 
কািাকায়ি।৯ এই সমিকাঙ্গি পাক-প্রধানমন্ত্রী য়িিাকৎ আয়ি খান পূবববঙ্গঙ্গর দাঙ্গা য়বধ্বস্ত এিাকা পয়রদশবঙ্গন এঙ্গসয়িঙ্গিন। 
এই পয়রয়স্থঙ্গত ভারত ও পায়কস্তান উভি দদঙ্গশর দনতৃবৃদই উয়দ্বগ্ন য়িঙ্গিন। এই য়বর্ঙ্গি আিাপ আঙ্গিাচনার জনয ভারত 
সরকার পাক প্রধানমন্ত্রীঙ্গক আমন্ত্রণ জানাঙ্গি দসই আমন্ত্রণ গ্রহণ কঙ্গর য়িিাকৎ আয়ি খান ২ এয়প্রি (১৯৫০) য়দয়ি 
পদাপবণ কঙ্গরন। চারয়দন আিাপ-আঙ্গিাচনার েিেরূপ ৮ই এয়প্রি একয়ট চুয়ক্ত োক্ষয়রত হি, ো দনহরু-য়িিাকৎ চুয়ক্ত 
নাঙ্গম খযাত। এই চুয়ক্তঙ্গত দুই বঙ্গ, য়ত্রপুরা ও আসাঙ্গমর সংখযািঘুঙ্গদর সমসযা সমাধাঙ্গনর উপর গুরুত্ব আঙ্গরাপ করা হি। 
এই চুয়ক্তঙ্গত পূবববঙ্গ, পয়িমবঙ্গ এবং আসাঙ্গমর জনয একয়ট কঙ্গর মাইনয়রয়ট কয়মশন গিন করার কোও বিা হি, োর 
দচিারমযান হঙ্গবন একজন কঙ্গর মন্ত্রী। এিািা দু-ঙ্গদঙ্গশর সরকার দুজন সংখযািঘু য়বর্িক দকন্দ্রীি মন্ত্রী য়নঙ্গিাগ করঙ্গবন, 
দাঙ্গা য়বধ্বস্ত এিাকা পয়রদশবন কঙ্গর শায়ন্ত য়েয়রঙ্গি আনার জনয।১০  
 ইন্টার-ঙ্গডায়ময়নিন কনোঙ্গরন্স বা দনহরু-য়িিাকৎ চুয়ক্ত দকান য়কিুই পূবববঙ্গঙ্গর সংখযািঘু য়হদুঙ্গদর মন দেঙ্গক 
মানয়সক ভীয়ত দূর করঙ্গত পাঙ্গরয়ন বা পূবববঙ্গঙ্গ স্থািী শায়ন্তর বাতাবরণ ততয়র করঙ্গত পাঙ্গরয়ন। এর েঙ্গি পূবববঙ্গ দেঙ্গক 
সংখযািঘু য়হদু উদ্বাস্তুঙ্গদর আগমনও বন্ধ হিয়ন। দদশভাঙ্গগর পর দেঙ্গকই ১৯৪৮ সাঙ্গির অঙ্গটাবঙ্গরর মাঝামায়ঝ সমি 
পেবন্ত বহু সংখযক পয়িমবঙ্গঙ্গ এঙ্গসয়িি। এর পঙ্গর বহু সংখযক উদ্বাস্তু আঙ্গস ১৯৫০ সাঙ্গির শীতকাঙ্গি এবং ১৯৫২ 
সাঙ্গির বসন্তকাঙ্গি। পয়িমবঙ্গ সরকাঙ্গরর য়হসাব অনুোিী ১৯৫৩ সাঙ্গির শুরুর য়দঙ্গক দে সমস্ত য়িন্নমূি মানুর্ এঙ্গদঙ্গশ 
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বসবাঙ্গসর জনয এঙ্গসয়িি, তাাঁঙ্গদর সংখযা য়িি ২৫ িক্ষ। ১৯৫৩ সাঙ্গির প্রেম য়দঙ্গক পয়িমবঙ্গঙ্গর দমাট জনসংখযা য়িি 
দমাটামুয়ট প্রাি ২৫০ িক্ষ, োর মঙ্গধয ২৫ িক্ষ য়িি এই য়িন্নমূি মানুর্ঙ্গদর সংখযা। এইভাঙ্গব ১৯৫৩ সাঙ্গি পয়িমবঙ্গঙ্গ 
প্রয়ত দশ জন মানুঙ্গর্র মঙ্গধয একজন কঙ্গর উদ্বাস্তু বা য়িন্নমূি মানুর্ য়িি। ১৯৬১ সাি পেবন্ত দকাঙ্গনা বি ধরঙ্গনর উদ্বাস্তু 
আগমন না ঘটঙ্গিও ১৯৫৩ সাঙ্গির পর দেঙ্গক য়কন্তু উদ্বাস্তু আগমন দেঙ্গম োঙ্গকয়ন। ১৯৫৮ সাঙ্গির এয়প্রি পেবন্ত উদ্বাস্তুঙ্গদর 
সংখযা দবঙ্গি হঙ্গিয়িি দমাটামুয়ট ৩১. ৩২ িঙ্গক্ষর মত। এরপর ১৯৬২ সাঙ্গি রাজশাহী ও পাবনাঙ্গত সংখযািঘুঙ্গদর হতযার 
ঘটনার পয়রঙ্গপ্রয়ক্ষঙ্গত আরও ৫৫ হাজার মানুর্ সরকায়রভাঙ্গব নাম নয়েভুক্ত কঙ্গর মাইঙ্গগ্রশঙ্গনর মাধযঙ্গম পয়িমবঙ্গঙ্গ 
এঙ্গসয়িি। তঙ্গব এই সংখযাটা দকবিমাত্র দসই সমস্ত উদ্বাস্তুঙ্গদর োরা সীমাঙ্গন্তর দচক-ঙ্গপাঙ্গে পুয়িঙ্গশর কাঙ্গি তেয য়দঙ্গি 
এঙ্গসয়িি। য়কন্তু দে সমস্ত মানুঙ্গর্র ১২০০ দমইি জনশূনয দপয়রঙ্গি পয়িমবঙ্গঙ্গ প্রঙ্গবশ কঙ্গরয়িি, দসইসব মানুর্ঙ্গদর দকান 
সরকায়র য়হসাব দনই।  
 ১৯৭১ সাঙ্গির পুনরাি একটা বৃহৎ সংখযা উদ্বাস্তু আগমন ঘঙ্গট পয়িমবঙ্গঙ্গ। এই সমঙ্গি দমাটামুয়ট ৭৫ িক্ষ 
উদ্বাস্তু এঙ্গসয়িি। েয়দও তাাঁঙ্গদর অয়ধকাংশই আবার য়েঙ্গর দগঙ্গি। য়কন্তু একটা গুরুত্বপূণব অংশ পয়িমবঙ্গঙ্গ স্থািীভাঙ্গব 
োকার জনয রঙ্গি য়গঙ্গিয়িি। ১৯৭৩ সাঙ্গি পয়িমবঙ্গ সরকার দে মাোর প্ল্যান ততয়র কঙ্গরয়িি দসখাঙ্গন উদ্বাস্তু মানুঙ্গর্র 
সংখযা দদখাঙ্গনা হঙ্গিয়িি দমাটামুয়ট ৫৮ িক্ষ। এরমঙ্গধয ১৯৭১ সাঙ্গি পয়িমবঙ্গঙ্গ আসা উদ্বাস্তুঙ্গদর সংখযা ধরা দনই।১১ 
দেঙ্গহতু তাাঁরা আবার য়েঙ্গর য়গঙ্গিয়িি বাংিাঙ্গদশ োধীন হবার পর।  
 োধীনতা ও দদশভাঙ্গগর পঙ্গর পূবববঙ্গ দেঙ্গক আসা য়িন্নমূি মানুর্ঙ্গদর দুয়ট ভাঙ্গগ ভাগ করা হঙ্গিয়িি। প্রেমত, 
১৯৫০ সাঙ্গির ১িা জানুিায়রর আঙ্গগ পেবন্ত দে সমস্ত উদ্বাস্তু ভারতবঙ্গর্ব এঙ্গসয়িি, তাঙ্গদরঙ্গক বিা হঙ্গিয়িি Displaced 

persons বা পুরাতন উদ্বাস্তু। আর ১৯৫০ সাঙ্গির ১িা জানুিায়রর পর দেঙ্গক দে সমস্ত উদ্বাস্তুরা ভারঙ্গত প্রঙ্গবশ কঙ্গরয়িি, 
তাঙ্গদরঙ্গক বিা হঙ্গিয়িি নব উদ্বাস্তু (Displaced persons)১২ এর পঙ্গরর য়দঙ্গক আবার ১৯৭১ সাঙ্গির ২৬ দশ মাচব দে 
সমস্ত মানুঙ্গর্রা পূবববঙ্গ তযাগ কঙ্গর এঙ্গসয়িি, তাাঁঙ্গদরঙ্গক দুয়ট গ্রুঙ্গপ য়বভক্ত করা হঙ্গিয়িি। প্রেমত, দে সমস্ত উদ্বাস্তুগণ 
১৯৪৬-এর অঙ্গটাবর দেঙ্গক ১৯৬৩ সাঙ্গির ৩১ দশ য়ডঙ্গসম্বঙ্গরর মঙ্গধয ভারঙ্গত এঙ্গসয়িি, তাাঁরা ওল্ড মাইগ্রান্টস  য়হসাঙ্গব 
পয়রয়চত হঙ্গিয়িি এবং দে সমস্ত উদ্বাস্তুগণ ১৯৬৪ সাঙ্গির ১িা জানুিায়র দেঙ্গক ১৯৭১ সাঙ্গির ২৫ দশ মাঙ্গচবর মঙ্গধয 
এঙ্গসয়িি, তাাঁরা য়নউ মাইগ্রান্টস  য়হসাঙ্গব পয়রয়চত িাভ কঙ্গরয়িি।১৩ ১৯৪৯ সাঙ্গির ১৮ই জুন পেবন্ত পাওিা আই. য়ব 
য়রঙ্গপাটব অনুসাঙ্গর পূবববঙ্গ দে সমস্ত উদ্বাস্তুরা ত্রাণ ও পুনববাসঙ্গনর জনয পয়িমবঙ্গঙ্গ এঙ্গসয়িি, তাঙ্গদর একয়ট পয়রসংখযান 
তুঙ্গি ধরা দেঙ্গত পাঙ্গর। এই সমঙ্গির মঙ্গধয বৃহের কিকাতা সংিগ্ন অঞ্চঙ্গি দে সব উদ্বাস্তুরা এঙ্গসয়িি, তাাঁঙ্গদর দমাট 
সংখযা য়িি ৯ িক্ষ ৭৪ হাজার ৫৪৯ জন। এর মঙ্গধয কযাঙ্গম্প য়িি ১৮ হাজার ৩২৯ জন এবং কযাঙ্গম্পর বাইঙ্গর য়িি ৫ 
িক্ষ ৮১ হাজার ২০ জন উদ্বাস্তু। বাকী ২৩ জন উদ্বাস্তুঙ্গক অপরাঙ্গধর জনয আটক কঙ্গর রানাঘাট এবং অনযানয স্থাঙ্গন 
স্থানান্তয়রত করা হঙ্গিয়িি।১৪ তাহঙ্গি ১৯৪৯ সাঙ্গির ১৮ই জুন অয়ি পাওিা তেয অনুসাঙ্গর কযাঙ্গম্প বসবাসকারী দমাট 
উদ্বাস্তুঙ্গদর সংখযা য়িি = ১৮,৩২৯ + ৩৩,৭১৫ = ৫২ হাজার ৪৪ জন। আর কযাঙ্গম্পর বাইঙ্গর বসবাসকারী উদ্বাস্তুঙ্গদর 
দমাট সংখযা দাাঁয়িঙ্গিয়িি ৯৫৬,২২০ + ৫,৮১, ০২০ = ১৫ িক্ষ ৩৭ হাজার ২৪০ জন। 
 োধীনতার পঙ্গর পয়িমবঙ্গঙ্গর য়বয়ভন্ন কযাঙ্গম্প পূবববঙ্গঙ্গর উদ্বাস্তুঙ্গদর অবস্থা য়িি খুবই দুয়ববসহ। ঐ সমঙ্গি 
য়শিািদহ দেশন য়িি মৃতুযপুরী। দেশন চত্বর দেঙ্গক উদ্বাস্তুঙ্গদর রানাঘাট, ধুবুয়িিাসহ পয়িমবঙ্গঙ্গর য়বয়ভন্ন কযাঙ্গম্প য়নঙ্গি 
োওিা হত এবং তার জািগাি শূনযস্থান দখি করত নতুন আগত উদ্বাস্তুরা। ঐ সমঙ্গি উদ্বাস্তুঙ্গদর মঙ্গধয কঙ্গিরা, বসন্ত 
ইতযায়দ দরাঙ্গগর প্রকাশ দদখা য়দঙ্গিয়িি। এিািা সন্তান-সম্ভবা নারীরাও খুব অসহািভাঙ্গব এই দূরাবস্তার মঙ্গধয পঙ্গিয়িি। 
প্রািশই দশানা দেঙ্গতা য়শশু মৃতুযর কান্না। দসই সমঙ্গি রাঙ্গজযর মুখযমন্ত্রী ড. য়বধান চন্দ্র রাি রাঙ্গজযর খারাপ অেবননয়তক 
অবস্থার দরুন এই ১৫ িক্ষ য়িন্নমূি মানুর্ঙ্গদর ত্রাণ ও পুনববাসঙ্গনর জনয দকঙ্গন্দ্রর প্রধানমন্ত্রী দেঙ্গক অনযানয মন্ত্রীঙ্গদর 
কাঙ্গি আয়েবক সহািতার জনয অঙ্গনক অনুনি-য়বনি কঙ্গরয়িঙ্গিন। েখন য়তয়ন দদঙ্গখয়িঙ্গিন অনয রাঙ্গজয পয়িম পায়কস্তান 
দেঙ্গক আসা উদ্বাস্তুঙ্গদর জনয দকন্দ্র দে আয়েবক সাহােয য়দঙ্গিয়িি, পয়িমবঙ্গ দসই একই সাহেয পাঙ্গচ্ছ না এবং পয়িমবঙ্গঙ্গর 
জনয ত্রাণ কািামঙ্গত দকঙ্গন্দ্রর দদওিা আয়েবক সাহােয অঙ্গনকটাই কম য়িি, তখন য়তয়ন অতযন্ত হতাশ হঙ্গি পঙ্গিয়িঙ্গিন। 
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দসই সমঙ্গি রাঙ্গজযর আয়েবক দুরাবস্থার কো জায়নঙ্গি প্রধানমন্ত্রী দনহরুঙ্গক দিখা য়চয়িঙ্গত ড. রাি তাাঁর মতামত বযক্ত 
কঙ্গরয়িঙ্গিন।১৫ ঐ সমঙ্গি পয়িমবঙ্গ সরকার ১৬৩ য়ট কঙ্গিায়ন গঙ্গি দতািার কাজ শুরু কঙ্গরয়িি উদ্বাস্তুঙ্গদর পুনববাসঙ্গনর 
জনয। এর মঙ্গধয ১১৮ য়ট কঙ্গিায়ন ২৪ পরগণাি, ১৫ য়ট কঙ্গিায়ন নদীিাি, ১৩ য়ট কঙ্গিায়ন মুয়শবদাবাঙ্গদ, ১১য়ট কঙ্গিায়ন 
জিপাইগুয়িঙ্গত, ৩য়ট কঙ্গিায়ন দায়জবয়িং-এ, ২ য়ট কঙ্গিায়ন মািদঙ্গহ, এবং ১ য়ট কঙ্গিায়ন পয়িম য়দনাজপুঙ্গর গিঙ্গনর কাজ 
চঙ্গিয়িি। ২৪ পরগনা দজিার ১১৮ য়ট কঙ্গিায়ন য়নঙ্গনাক্ত স্থাঙ্গন গিঙ্গনর কাজ শুরু করা হঙ্গিয়িি – আয়িপুর সদঙ্গর ১৯ 
য়ট কঙ্গিায়ন, ডািমণ্ড হারবাঙ্গর ১ য়ট কঙ্গিায়ন, বনগ্রাঙ্গম ২৪ য়ট কঙ্গিায়ন, বযারাকপুঙ্গর ৩৫ য়ট কঙ্গিায়ন, বারাসাঙ্গত ২৪ য়ট 
কঙ্গিায়ন এবং বয়সরহাঙ্গট ২৫ য়ট কঙ্গিায়ন ইতযায়দ। এিািা নদীিাঙ্গত ১৫ য়ট কঙ্গিায়নর মঙ্গধয রানাঘাট মহকুমাি ১২ য়ট 
কঙ্গিায়ন এবং কৃষ্ণনগর সদঙ্গর ৩ য়ট কঙ্গিায়ন প্রয়তষ্ঠার কো বিা হঙ্গিয়িি। আর মুয়শবদাবাঙ্গদর ১৩ য়ট কঙ্গিায়নর মঙ্গধয 
মুয়শবদাবাদ দজিা সদঙ্গর ৭ য়ট কঙ্গিায়ন, জয়ঙ্গপুঙ্গর ৩ য়ট কঙ্গিায়ন এবং িািবাঙ্গগ ৩ য়ট কঙ্গিায়ন গিঙ্গনর কো বিা 
হঙ্গিয়িি।১৬ য়কন্তু দসই সমঙ্গি প্রচুর সংখযাি উদ্বাস্তু আসার েঙ্গি এই পুনববাসন বযবস্থা য়িি য়নতান্তই সামানয বযাপার। ঐ 
সমঙ্গি য়শিািদহ দেশঙ্গন উদ্বাস্তুঙ্গদর ভীর কমাঙ্গনার জনয য়কিু ট্রানয়জট উদ্বাস্তু য়শয়বর দখািা হঙ্গিয়িি। এর মঙ্গধয 
উঙ্গিখঙ্গোগয হি – নদীিার রাণাঘাঙ্গটর কুপাসব কযাম্প এবং ধুবুয়িিা কযাম্প। এই উদ্বাস্তু য়শয়বরগুয়িঙ্গত য়শিািদহ দেশন 
দেঙ্গক নবাগত উদ্বাাস্তুঙ্গদর আনা হত। তার পঙ্গর এই সব উদ্বাস্তুঙ্গদর দপশা ও বৃয়ে অনুোিী য়বয়ভন্ন নবগয়িত কঙ্গিায়নঙ্গত 
পুনববাসন দদওিা হত।  
 ১৯৫০ সাঙ্গির মঙ্গধয গয়িত কঙ্গিকয়ট উদ্বাস্তু য়শয়বঙ্গরর বণবনা করঙ্গি, দসই সমিকার উদ্বাস্তুঙ্গদর বাস্তয়বক 
জীবনোত্রার হাি-হয়ককত দকমন য়িি – দসটা বুঝঙ্গত পারা োঙ্গব। প্রেঙ্গমই আঙ্গিাচনাি আসা োক উদ্বাস্তু য়শয়বরগুয়িঙ্গত 
য়চয়কৎসা বযবস্থা দকমন য়িি, তা য়নঙ্গি। নদীিার ধুবুয়িিা উদ্বাস্তু য়শয়বঙ্গর সাধারণ দরাগীঙ্গদর জনয ৫০ য়ট এবং সংক্রামক 
দরাগীঙ্গদর জনয ১০ য়ট দবড সম্বয়িত একয়ট হাসপাতাি য়িি। উদ্বাস্তুরা এখাঙ্গন এঙ্গস দপৌঁিাঙ্গি তাাঁঙ্গদর কঙ্গিরা ও বসন্ত 
দরাঙ্গগর টাকা দদওিা হত। এিািা বসন্ত দরাগীঙ্গদর জনয ২০ য়ট অস্থািী তাাঁবুর বযবস্থাও করা হঙ্গিয়িি। এই য়শয়বঙ্গরর 
হাসপাতাঙ্গি একয়ট জরুরী য়বভাগ য়িি, দেয়ট ২৪ ঘণ্টাই দখািা োকঙ্গতা। এই সমঙ্গি সাধারণ দরাগীঙ্গদর জনয ৪০ য়ট 
দবড সহ একয়ট আন্তজবায়তক দরডক্রস হাসপাতািও করা হঙ্গিয়িি এই উদ্বাস্তু য়শয়বঙ্গর। তািািা ৫ জন সযায়নটায়র 
ইন্সঙ্গপটর, কঙ্গিকজন সহকারী এবং একদি ঝািুদার এই য়শয়বঙ্গরর োস্থয রক্ষার প্রয়ত নজর রাখার দায়িঙ্গত্ব য়িঙ্গিন।১৭ 
এই য়শয়বঙ্গর অঙ্গনক উদ্বাস্তুর মৃতুয হঙ্গিয়িি য়বয়ভন্ন দরাঙ্গগ ভুঙ্গগ। ১৯৫০ সাঙ্গির ১০ই এয়প্রি দেঙ্গক ১৩ই জুিাই পেবন্ত 
অেবাৎ এই য়তন ধুবুয়িিার দুয়ট উদ্বাস্তু য়শয়বঙ্গর ৬২৪ জন উদ্বাস্তু মারা য়গঙ্গিয়িি। য়হসাব কঙ্গর দদখা য়গঙ্গিয়িি দে ঐ মৃতুয 
সংখযার হার প্রয়ত বিঙ্গর হাজাঙ্গর শতকরা ৪০ জন। অেবাৎ সমগ্র পয়িমবঙ্গঙ্গ প্রয়তবিঙ্গর হাজাঙ্গর গি-পিতা ৩০ জন 
কঙ্গর উদ্বাস্তু মারা দেত। উদ্বাস্তুঙ্গদর মৃতুয হার দবয়শ োকার কারণ য়হসাঙ্গব বিা হঙ্গিয়িি, এই সকি উদ্বাস্তু য়শয়বঙ্গর আসার 
আঙ্গগ পঙ্গে তাাঁঙ্গদর দে কে সহয করঙ্গত হঙ্গিয়িি, তারেঙ্গি তাাঁঙ্গদর জীবনশয়ক্ত অঙ্গনক কঙ্গম য়গঙ্গিয়িি। প্রাপ্ত বিস্ক 
অঙ্গপক্ষা য়শশুঙ্গদর উপর ঐ কঙ্গের মাত্রা আরও দবয়শ হওিাি য়শশু মৃতুযর হার য়কিুটা দবয়শ য়িি, এই য়শয়বর দুয়টঙ্গত।১৮ 
য়টটাগর ১ নং ময়হিা উদ্বাস্তু য়শয়বঙ্গর একয়ট হাসপাতাি সহ একয়ট আউটঙ্গডার য়ডসঙ্গপনসায়র য়িি। এই হাসপাতাঙ্গি 
সববক্ষঙ্গণর জনয একজন য়চয়কৎসক ও কম্পাউণ্ডার য়িঙ্গিন। য়টটাগর ২ নং ময়হিা উদ্বাস্তু য়শয়বঙ্গরও একয়ট হাসপাতাি 
য়িি। এখাঙ্গন ২০ য়ট দবড য়িি। এই হাসপাতাঙ্গি সববক্ষঙ্গণর জনয য়নেুক্ত একজন দিয়ড ডাক্তার, চারজন নাসব, দুইজন 
োস্থয পয়রদশবক এবং একজন সযায়নটায়র ইন্সঙ্গপটর য়িঙ্গিন।১৯  
 রাণাঘাঙ্গটর কুপাসব কযাঙ্গম্প ১৯৫০ সাঙ্গির মাচব মাঙ্গস একয়ট য়চয়কৎসা দকন্দ্র সরকাঙ্গরর পক্ষ দেঙ্গক দখািা 
হঙ্গিয়িি উদ্বাস্তুঙ্গদর য়চয়কৎসা পয়রঙ্গর্বা দদওিার জনয। এর আঙ্গগ এই উদ্বাস্তু য়শয়বঙ্গর য়চয়কৎসা পয়রঙ্গর্বা য়দঙ্গিয়িি য়কিু 
দমাবাইি ইউয়নট, োরা য়বঙ্গশর্ য়বঙ্গশর্ প্রঙ্গিাজঙ্গন উদ্বাস্তুঙ্গদর টাকা ও ভযাকয়সন প্রঙ্গিাগ কঙ্গর য়গঙ্গিয়িি। এিািা এখাঙ্গন 
কঙ্গিরা ও স্মি পক্স দরাগীঙ্গদর জনয আিাদা একয়ট হাসপাতাি ততয়র করা হঙ্গিয়িি। এই কযাঙ্গম্প বহু উদ্বাস্তু কঙ্গিরা 
দরাঙ্গগ মারা য়গঙ্গিয়িি, এিািা মাচব মাস (১৯৫০) দেঙ্গকই কযাম্পঙ্গবি হসয়পটাি য়রয়িে অযাঙ্গসায়সঙ্গিশন (Campbell 
Hospital Relief Association) তাাঁঙ্গদর ১২২ জন ডাক্তার য়কিু য়সয়নির িাত্রঙ্গদর য়নঙ্গি এই কযাঙ্গম্প উদ্বাস্তুঙ্গদর 
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য়চয়কৎসা পয়রঙ্গর্বা য়দঙ্গত শুরু কঙ্গরয়িি। এসব িািাও এই কযাঙ্গম্প মূমুর্ব দরাগীঙ্গদর জনয য়কিু বািয়ত য়চয়কৎসা পয়রঙ্গর্বা 
দদওিার বযবস্থা য়িি। এই পয়রঙ্গর্বা দদওিার দায়িঙ্গত্ব য়িঙ্গিন একজন সুপায়রনঙ্গটনঙ্গডণ্ট, োঙ্গক সহঙ্গোয়গতার জনয য়িঙ্গিন 
য়তন জন অযায়সেযান্ট, দুজন দোরয়কপার এবং ১৬ জন ক্লাকব। এিািা একটা বৃহৎ সংখযক উদ্বাস্তু এই পয়রঙ্গর্বা 
দদওিার জনয দেচ্ছাঙ্গসবঙ্গকর কাজ করত।২০ এই সমঙ্গি য়শয়বরগুয়িঙ্গত টাইেঙ্গিড, মযাঙ্গিয়রিা, আমাশি, পাাঁচিা ও 
চুিকায়ন প্রভৃয়ত দরাঙ্গগর প্রাদুভবাব দদখা য়দঙ্গিয়িি। য়বয়ভন্ন য়শয়বঙ্গর অ-োস্থযকর পয়রঙ্গবঙ্গশ অঙ্গনক য়শশু মারা য়গঙ্গিয়িি। 
দে সমস্ত য়শয়বঙ্গর স্থািী হসয়পটাি য়িি না, দসখাঙ্গন একজন ডাক্তার এঙ্গস দরাগীঙ্গদর দদখাঙ্গশানা করঙ্গতন। য়কন্তু দসটা 
য়িি অপেবাপ্ত। েঙ্গি বহু সংখযক উদ্বাস্তু সয়িক য়চয়কৎসার অভাঙ্গব মারা য়গঙ্গিয়িি। 
 ঐ সমঙ্গি সরকার য়বয়ভন্ন উদ্বাস্তু য়শয়বঙ্গর উদ্বাস্তুঙ্গদর নগদ অেব এবং চাি, ডাি ইতযায়দ প্রদান কঙ্গরয়িি। তঙ্গব 
য়বয়ভন্ন য়শয়বঙ্গর দদওিা ডাি ও খাবাঙ্গরর ধরণ য়ভন্ন য়ভন্ন য়িি। প্রেঙ্গমই আসা োক ধুবুয়িিা উদ্বাস্তু য়শয়বঙ্গরর কো। এই 
উদ্বাস্তু য়শয়বঙ্গর ১৫ য়দন অন্তর একজন প্রাপ্তবিস্ক উদ বাস্তুঙ্গক ২ টাকা নগদ অেব এবং একজন অ-প্রাপ্ত বিস্ক উদ বাস্তুঙ্গক 
১ টাকা ৬ আনা কঙ্গর নগদ অেব প্রদান করা হত। অনযানয সাহােয য়হঙ্গসঙ্গব এই য়শয়বঙ্গর একজন প্রাপ্ত-বিস্ক উদ্বাস্তুঙ্গক 
২ দসর ৭ িটাক চাি ও ডাি এবং একজন অ-প্রাপ্ত বিস্ক উদ্বাস্তুঙ্গক ১ দসর ৩ িটাক চাি ও ডাি দদওিা হত। এিািা 
অয়তয়রক্ত সাহােয য়হঙ্গসঙ্গব এই য়শয়বঙ্গর পাাঁচ বিঙ্গরর কম বিস্ক য়শশুঙ্গদর প্রতযহ এক দপািা দুধ এবং দরাগীঙ্গদর বায়িব 
প্রদান করা হত। উঙ্গটাডাঙ্গা উদ্বাস্তু য়শয়বঙ্গর উদ্বাস্তুঙ্গদর দকান নগদ অেব প্রদান করা হত না। শুধুমাত্র প্রাপ্ত বিস্কঙ্গদর 
জনয ৩ িটাক চাি এবং অ-প্রাপ্ত বিস্কঙ্গদর জনয দদি িটাক চাি বরাদ্দ য়িি। তঙ্গব এই য়শয়বঙ্গর রুগ্ন য়শশু অেবা 
বিস্কঙ্গদর জনয দুধ, বায়িব য়কংবা য়চরা-গুর এর বযবস্থা য়িি। এই য়শয়বঙ্গর রান্নার বযবস্থা য়িি না। রামকৃষ্ণ য়মশঙ্গনর 
তদারয়কঙ্গত দু-বার ডাি ভাত দদওিা হত।  
 মহিদী উদ্বাস্তু য়শয়বঙ্গর সপ্তাঙ্গহ একজন প্রাপ্ত-বিস্ক উদ্বাস্তুঙ্গক ২ টাকা ও একজন অ-প্রাপ্ত বিস্ক উদ্বাস্তুঙ্গক ১ 
টাকা ৬ আনা কঙ্গর নগদ অেব প্রদান করা হত। অনযানয সাহােয য়হঙ্গসঙ্গব এই য়শয়বঙ্গর একজন প্রাপ্ত-বিস্ক সদসযঙ্গক চাি 
ও আটা য়ময়িঙ্গি ২ দসর ৭ িটাক ও ৭ িটাক ডাি এবং একজন অ-প্রাপ্ত বিস্ক সদসযঙ্গক চাি ও আটা সহ ১ দসর 
সাঙ্গি ৩ িটাক এবং সাঙ্গি ৩ িটাক ডাি প্রদান করা হত। এিািা এই য়শয়বঙ্গর প্রতযহ জমাট বাাঁধা দুধ জি য়ময়শঙ্গি 
দিাট্ট য়শশুঙ্গদর এক দপািা কঙ্গর দদওিা হত। কখনও কখনও প্রাপ্ত-বিস্ক নারী ও পুরুর্ঙ্গদর ১ খানা কঙ্গর ধুয়ত ও শায়ি 
প্রদান করা হত। রাণাঘাঙ্গটর কুপাসব কযাঙ্গম্প সপ্তাঙ্গহ একজন প্রাপ্ত-বিস্ক উদ্বাস্তুঙ্গক ২ টাকা এবং একজন অ-প্রাপ্ত বিস্ক 
উদ্বাস্তুঙ্গক ১ টাকা ৬ আনা কঙ্গর নগদ অেব প্রদান করা হত। অনযানয সাহােয য়হঙ্গসঙ্গব এই য়শয়বঙ্গর একজন প্রাপ্ত-বিস্ক 
উদ্বাস্তুঙ্গক ২ দসর ১০ িটাক চাি ও ৭ িটাক ডাি এবং একজন অ-প্রাপ্ত বিস্ক উদ্বাস্তুঙ্গক ১ দসর ৫ িটাক চাি ও সাঙ্গি 
য়তন িটাক ডাি প্রদান করা হত, এিািা ৫ বিঙ্গরর নীঙ্গচ য়শশুঙ্গদর চার িটাক কঙ্গর দুধ দদওিা হত প্রয়তয়দন এই 
য়শয়বঙ্গর। সববপয়র খুব দয়রদ্রঙ্গদর মাদুর, কম্বি, ধুয়ত, শায়ি দদওিা হত।২১ তাহঙ্গি দদখা োঙ্গচ্ছ দে, ধুবুয়িিা উদ্বাস্তু য়শয়বর, 
মহািদী উদ্বাস্তু য়শয়বর এবং রাণাঘাঙ্গটর কুপাসব কযাঙ্গম্প উদ্বাস্তুঙ্গদর দদওিা ডাি ও খাবাঙ্গরর ধরণ দমাটামুয়ট একই য়িি 
বিা োি। তঙ্গব উঙ্গটাডাঙ্গা উদ্বাস্তু য়শয়বঙ্গর ঐ সমঙ্গি উদ্বাস্তুঙ্গদর দকাঙ্গনা নগদ অেব দদওিা হি য়ন। তািািা ঐ উদ্বাস্তু 
য়শয়বঙ্গর রান্নার দকান বযবস্থা য়িি না। রামকৃষ্ণ য়মশঙ্গনর তদারয়কঙ্গত অনয জািগা দেঙ্গক রান্না করা খাবার এখাঙ্গন 
পয়রঙ্গবশন করা হত। অঙ্গনক সমঙ্গি খাবাঙ্গরর মানও খুব ভাঙ্গিা য়িি না। রান্না করা খাবার িািা য়চিা মুয়ি জাতীি জি-
খাবাঙ্গরর দকাঙ্গনা বযবস্থা এখাঙ্গন য়িি না। তািািা দুপুঙ্গরর রান্না করা খাবার দপঙ্গত দবিা ২ দটা দপয়রঙ্গি দেত। এর েঙ্গি 
য়শশুঙ্গদর পঙ্গক্ষ এত দবিা অবয়ধ অভুক্ত োকা কয়িন হঙ্গি পঙ্গিয়িি। এইসব কারঙ্গণর জনয এই য়শয়বঙ্গরর উদ্বাস্তুঙ্গদর 
মঙ্গধয আমাশা দরাঙ্গগর প্রঙ্গকাপ অতযন্ত দবয়শ য়িি। এর পরবতবী স্থান দখি কঙ্গরয়িি েোক্রঙ্গম উদরামি ও মযাঙ্গিয়রিা।২২  
 এতদ সঙ্গেও য়কিু উদ্বাস্তু য়শয়বঙ্গর এই কযাশ ডাি ও অনযানয সুঙ্গোগ সুয়বধা বন্ধ কঙ্গর দদওিাি উদ্বাস্তুরা প্রচণ্ড 
অসুয়বধার মঙ্গধয পঙ্গিয়িি। সঙ্গববাপয়র দীঘবয়দন তাাঁবুর মঙ্গধয বাস করা, অ-পুয়েকর খাদয গ্রহণ বা অধবাহাঙ্গরর েঙ্গি প্রঙ্গতযক 
য়শয়বঙ্গর আশ্রি প্রােবীর জীবনীশয়ক্ত ক্রমশঃ হ্রাস দপঙ্গিয়িি। এর উপর টাইেঙ্গিড ও য়নউঙ্গমায়নিার প্রঙ্গকাপ উদ্বাস্তুঙ্গদর 
মঙ্গধয য়বস্তার িাভ কঙ্গরয়িি। এত কে সহয কঙ্গরও উদ্বাস্তুঙ্গদর মঙ্গনাবি অটুট য়িি। তাাঁরা প্রঙ্গতযঙ্গকই বঙ্গিয়িি দে, েয়দ 
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ভারত রাঙ্গে তাাঁঙ্গদর দশর্ য়নঃশ্বাস তযাগ করঙ্গত হি, তবুও তাাঁরা শায়ন্তঙ্গত মরঙ্গত পারঙ্গব। কারণ, তারা তাঙ্গদর য়প্রি 
জন্মভূয়মর মািা য়চরতঙ্গর কায়টঙ্গি এঙ্গসঙ্গি। সুতরাং দসখাঙ্গন তাাঁরা আর য়েঙ্গর োঙ্গব না। তাাঁরা ভারত-রাঙ্গের অয়ধবাসী 
হঙ্গত দচঙ্গিয়িি।২৩  
 সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দদশভাঙ্গগর বয়ি পুবববঙ্গঙ্গর সংখযািঘু য়হদু উদ্বাস্তুগণ অঙ্গনক আশা য়নঙ্গি তাাঁঙ্গদর 
য়পতৃপুরুঙ্গর্র য়ভঙ্গট মায়ট দিঙ্গি এঙ্গদঙ্গশ চঙ্গি এঙ্গসয়িঙ্গিন। তাাঁঙ্গদর আশা য়িি, এপার বাংিাি দকানরকম তাাঁঙ্গদর মাো 
দগাাঁজার বযবস্থা সরকার কঙ্গর দদঙ্গব। দসইকারঙ্গণ য়নরাপো ও আশ্রঙ্গির আশাি দিচয়িঙ্গশর দাঙ্গার পর দেঙ্গকই পুবববঙ্গঙ্গর 
সংখযািঘু য়হদুরা পূবববঙ্গ তযাগ করঙ্গত শুরু কঙ্গরয়িি। য়কন্তু পয়িমবঙ্গঙ্গ এঙ্গসও তাাঁঙ্গদর কঙ্গের দশর্ য়িি না। পয়িমবঙ্গঙ্গর 
য়বয়ভন্ন কযাঙ্গম্পর সযাাঁত-ঙ্গসাঁঙ্গত ও অ-োস্থযকর পয়রঙ্গবঙ্গশ তাাঁবুর য়ভতঙ্গর বদী জীবন তাাঁঙ্গদর মানয়সক শয়ক্তঙ্গক দুববি কঙ্গর 
য়দঙ্গিয়িি। ঐ সমঙ্গি উদ্বাস্তুগণ বাংিার মঙ্গধয সুষু্ঠ পুনববাসঙ্গনর জনয অধীর অঙ্গপক্ষাি য়িি। কারণ, উদ্বাস্তুরা য়িক কঙ্গরই 
য়নঙ্গিয়িি দে, তাাঁরা আর পূবববঙ্গঙ্গ দকান য়দন য়েঙ্গর োঙ্গব না। দসই সমঙ্গি দকন্দ্রীি সরকার উদ্বাস্তুঙ্গদর এই মানয়সক 
অবস্থাটা বুঝঙ্গত বযেব হঙ্গিয়িি। আর দসই কারঙ্গণই দকন্দ্রীি সরকার উদ্বাস্তুঙ্গদর পুনববাসঙ্গনর পয়রবঙ্গতব ত্রাণ ও সাহাঙ্গেযর 
উপঙ্গরই অয়ধক গুরুত্ব আঙ্গরাপ কঙ্গরয়িঙ্গিন। সুতরাং উদ্বাস্তুঙ্গদর চাওিা ও পাওিার মঙ্গধয একটা শূনযতা ততয়র কঙ্গরয়িি 
দকন্দ্রীি সরকার। োর েঙ্গি উদ্বাস্তুঙ্গদর মঙ্গধয দক্ষাঙ্গভর সঞ্চার হঙ্গিয়িি কংঙ্গগ্রস সরকাঙ্গরর উপর। য়িক এই সমঙ্গিই 
১৯৫০ সাঙ্গির ১২ই আগে সয়েয়িত দকন্দ্রীি বাস্তু হারা পয়রর্দ (ইউ. য়স. আর. য়স.) জন্মিাভ কঙ্গরয়িি। এই সংগিঙ্গনর 
উঙ্গদ্দশয য়িি আঙ্গদািন ও দাবী আদাঙ্গির মাধযঙ্গম পয়িমবঙ্গঙ্গর মঙ্গধযই উদ্বাস্তুঙ্গদর জনয সুষু্ঠ পুনববাসঙ্গনর বযবস্থা করা 
এবং উদ্বাস্তু দসয়ন্টঙ্গমন্টঙ্গক কাঙ্গজ িায়গঙ্গি কংঙ্গগ্রস সরকাঙ্গরর য়বরুঙ্গদ্ধ তীব্র প্রচার ও আঙ্গদািন গঙ্গি দতািা। এর েঙ্গি 
১৯৫০ সাঙ্গির দশর্ য়দক দেঙ্গকই শুরু হঙ্গি োি পয়িমবঙ্গঙ্গ িাগাতার উদ্বাস্তু আঙ্গদািন, ো তীব্রভাঙ্গব চঙ্গি দগাটা 
পঞ্চাঙ্গশর দশক জুঙ্গি। এইভাঙ্গব ইউ.য়স.আর.য়স. হঙ্গি উঙ্গিয়িি উদ্বাস্তু আঙ্গদািঙ্গনর দকন্দ্রীি চয়রত্র বা মধযময়ণ। 
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