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স্টোরিোইদের লিরুদে প্রলিিো্ – থুথুকুলিদি (িুলিদকোলরন) পুলিদের গুলিচোিনো েোরফৎ েণহিযো

২০১৮  োদির ২২-এ মে িোলেিনোিুর িন্দর েহর থুথুকুলিদি 
স্টোরিোইে িোেো কোরখোনোর দূষদণর লিরুদে লিদষোভ জোনোদি 
জেোদেি হওেো ২০,০০০ জনেদণর উপর গুলি চোলিদে 
পুলিে ১৩ জনদক হিযো কদর। অদনদক আহি হন। পৃলথিীর 
অনযিে িৃহত্তে ধোিু ও খলনজ প্োথে খনদনর িহুজোলিক 

 িংস্থো িন্ডদনর মি্োন্ত লরদ ো ে-এর একেো অিংে হি এই স্টোরিোইে। এই িোেো 
কোরখোনোদক আরও  ম্প্র োলরি করোর মে প্রস্তোি আনো হদেলিি িোর লিদরোলধিো 
কদর এই কোরখোনোদক িরিং  মূ্পণেভোদি িন্ধ কদর ম্ওেোর ্োলি জোনোলিি 
জেোদেি জনিো। জনেদণর লেলিি েখন কোদিক্টর অলফদ র  োেদন আদ  
িখন পুলিে ম ই লেলিদির উপর দুিোর গুলি চোিোে। এই গুলি চোিনোর ঘেনোর 
প্রলিিো্ জোনোদি  ন্ধযোদিিো মজদিদ্র গ্রোে মে পুরোদে লকিু জনেণ 
জেোদেি হদি পুলিে আিোর গুলি চোিোে। অলধকোিংদেরই গুলি মিদেদি েুদখ, 
িুদক, নেদিো মপদে। এর েদধয একজন আিোর ১৭ িির িেস্ক একেো মেদে। 
২২-এ মে-র এই লিদষোভ  েোদিদের আদে মথদকই ১০০ ল্ন ধদর জনেণ 
লিলভন্ন ধরদণর েোলন্তপূণে প্রলিিো্ জোলনদে আ লিদিন। এর েদধয লিি 
অলনলদে ষ্টকোদির জনয অনেন েোদি ২৫০ জন অিংেগ্রহণ কদরলিদিন এিিং পদর 
মগ্রপ্তোরও হদেলিদিন, ২৫-এ েোচে  প্রোে ৫০-েো  িংেঠন লেদি িোকো একেো 
ধেেঘে মেেোও ্োরুণভোদি  ফি হদেলিি, িুলিদকোলরন-এ হোজোর হোজোর 
জনেদণর লিরোে লিদষোভ  েোদিে, এিিং এেনলক িন্ডদন মি্োন্ত  িংস্থোর প্রধোন 
অলনি আেরওেোি-এর িোলির  োেদন লিটিে িোলেিদ্র লিদষোভ  েোদিে। 
 রকোর অজুহোি ল্দি মে জনেদণর প্রলিিো্ লহিং োত্মক হদে ওঠোে পুলিে 
গুলি চোলিদেদি। অথচ, প্রলিিো্ীদ্র িক্তিয লিনো প্রদরোচনোে পুলিদের 
গুলিচোিনোর ফদিই লকিু জনিো লহিং োত্মক হদে ওদঠ। লিদেষি মেভোদি 
পুলিেদক েোলির উপর ্োাঁ লিদে লিদষোভকোরীদ্র লনেোনো কদর কদর গুলি 
চোিোদি ম্খো লেদেদি িো মথদক এরেই একেো ধোরণো হে মে এই আক্রেণ লিি 
পূিে-পলরকলিি। 

১৯৯৬  োদি এই িোেো কোরখোনো তিরী হওেোর পর মথদকই জনেণ এর 
লিদরোলধিো জোলনদে এদ দি। এই িোেো কোরখোনো মথদক লনেেি হওেো দূলষি িজে য 
প্োথে আর িোর ষলিকর প্রভোি লনদে লিদষোভকোরীরো ্ীঘেল্ন ধদরই  রি। 
২০০৮  োদির একেো েদিষণো অনুেোেী ঐ কোরখোনোর কোিোকোলি অিলস্থি দুদেো 
গ্রোদে জদির লিলভন্ন উৎদ র েদধয মে পলরেোণ মিোহো পোওেো লেদেদি িো 
অনুদেোল্ি েোত্রোর ২০ গুণ। ঐ কোরখোনো মথদক ষলিকর েোত্রোে  োিফোর-িোই-
অক্সোইি লনেেেদনর ঘেনো িোরিোর প্রকোদেয এদ দি। লিরুদনদভলি মেলিকোি 
কদিজ ২০০৮  োদি ঐ কোরখোনোর ৫ লকলে িযো োদধের েদধয ি িো  করো 
৮০,৭২৫ জদনর েদধয েদিষণো চোলিদে ম্খদি পোে মে িোদ্র েদধয ১৩.৯%-
ই লিলভন্ন ধরদণর শ্বো দরোদে ভুেদি। কুেোরদরলরেোপুিদে গ্রোেিো ীরো অলভদেোে 
জোলনদেদিন মে স্টোরিোইদের কোরখোনো মথদক লনেেি দূলষি প্োদথের প্রভোদি 
িোাঁ রো শ্বো কষ্ট িোিোও চোেিোর  ে যো, হোদেে র  ে যোে ভুেদিন এিিং এেনলক 
অদনদক এর ফদি কযোন্সোর মরোদেও আক্রোন্ত। ২০১১  োদি  ুলপ্রে মকোেে  
নযোেনোি এনভোেরনদেন্টোি ইলিলনেোলরিং লর োচে  ইন্সটিটিউে (NEERI)-দক 
এই িোেো কোরখোনোে ি্ন্ত চোলিদে একেো লরদপোেে  মপে করদি লনদ ে্ ে ম্ে। 
এই ি্দন্ত ম্খো েোে মে ঐ অঞ্চদির েোটির নীদচর জদি ভোরীেোত্রোে িোেো, 
মিি, কযোিলেেোে, এিিং ফু্লওরোইি িিে েোন। ২০১৩  োদির েোচে  েোদ  ঐ 

কোরখোনো মথদক েযো  লিক করোে ফদি ে’মে ে’মে স্থোনীে েোনুষ শ্বো কষ্ট, িলে 
িলে ভোি, এিিং েিোর  িংক্রেদণ ভুদেলিদিন।  োরো পৃলথিী জুদিই িোেো খনদনর 
ফদি েোটির নীদচর জি আদ েলনক, মিি, ম দিলনেোে এিিং অযোিুলেলনেোে 
ইিযোল্ দ্বোরো  িংক্রোলেি হদেদি। এগুদিোর প্রলিেোই েোনুদষর স্বোদস্থযর পদষ 
অিযন্ত ষলিকর, এিিং লিদেষদেরো েদন কদরন ঐ এিোকোে মিেীরভোে 
জনেদণরই কযোন্সোদর আক্রোন্ত হওেোর লপিদন এগুদিোর েদথষ্ট ভূলেকো আদি। 

লনেেকোনুন িঙ্ঘন আর স্টোরিোইদের লেথযো ্োলির লন্েেনও প্রচুর। এেনলক 
লকিু কোেজপত্র মথদক স্পষ্টই মিোঝো েোে মে এই কোরখোনোর  ম্প্র োরদণর জনয 
২০০৯  োদি পলরদিে িংক্রোন্ত িযোপোদর মে অনুদেো্ন ম্ওেো হদেলিি ম েোও 
মিআইনী। লিলভন্ন ভুদেো কোেজপত্র িোলনদে এই িোিপত্র ম্ওেো হদেলিি স্থোনীে 
জনেদণর  োদথ মকোনও রকে আদিোচনো িোিোই। ২০১০  োদির ম দেের 
েোদ  হোইদকোেে  এই  িংস্থোদক িোর িুলিদকোলরদনর কোরখোনোেো িন্ধ কদর 
ম্ওেোর লনদ ে্ ে ল্দেলিি।  িংস্থোেো িোরপর  ুলপ্রে মকোদেে  আলপি জোনোে এিিং 
হোইদকোদেে র রোেদক স্থলেি রোখোর একেো অন্তিেিীকোিীন আদ্ে ম্ে  ুলপ্রে 
মকোেে । েোচে  ২০১৩  োদি একেো েযো  লিদকর ঘেনোর পদর িৎকোিীন েুখযেন্ত্রী 
মজ. জেিলিথো (িিে েোদন প্রেোি) এই কোরখোনোদক িন্ধ কদর ম্ওেোর লনদ ে্ ে 
ল্দি এই  িংস্থো নযোেনোি গ্রীন ট্রোইিুনোি-এর দ্বোরস্থ হে।  রকোদরর লনদ ে্ দের 
লিপরীি রোে ম্ে ট্রোইিুনোি, েোর লিদরোলধিো কদর আিোর রোজয  ুলপ্রে মকোদেে র 
দ্বোরস্থ হে। িিে েোদন আদি্ন এখনও ম খোদনই পদি আদি। ২০১৮  োদির 
২৭-এ েোচে  মথদক কোরখোনো িন্ধ। ১৫ ল্দনর জনয রষণোদিষদণর কোজ চোিোদনো 
হদি িদি অজুহোি ল্দেলিি কিৃে পষ। েল্ও িোস্তি হি ৩১-এ েোচে  িোলেি 
নোিু পলিউেন কদরোি মিোিে  (TNPCB)-এর মথদক এই কোরখোনোদক ম্ওেো 
িোইদ দন্সর মেেো্ও ফুলরদে মেি। ইলিেদধয আিোর এই  িংস্থো আদরকেো 
ইউলনে িোলনদে কোরখোনোদক  ম্প্র োলরি কদর লনদজর ধোরণষেিো লদ্বগুণ িৃলে 
করদি চোইলিি। 

একেো কদপেোদরদের স্বোথে রষোর জনয রোষ্ট্র কিৃে ক েণহিযোর এই ঘেনো হি 
রোষ্ট্রীে  ন্ত্রোদ র একেো নৃেিং  উ্োহরণ। লনরস্ত্র জনিোর উপর গুলি চোিনোর এই 
ঘেনো রোদষ্ট্রর চলরত্রদক নগ্নভোদি প্রকোদেয লনদে এদ দি। একজন লিদষোভকোরী 
প্রশ্ন কদরদিন মে – “আেরো মকোন অপরোধ কদরলি মে আেোদ্র উপর গুলি 
চোিোদি হদি ? একেো মি রকোরী  িংস্থোদক এধরদণর  ুরষো ম্ওেোর মকোনও 
প্রদেোজনই িো লক ?” এই ঘেনোে আরই প্রেোণ হদেদি মে রোষ্ট্র মকোদনোভোদিই 
জনেদণর স্বোথে রষোকোরী নে এিিং জনেদণর েণিদন্ত্রর লিদেদফোাঁ েোও এখোদন 
মনই। েি ১০০ ল্ন ধদর জনেণ েোলন্তপূণেভোদি প্রলিিো্ জোনোলিদিন, লকন্তু 
পলরদিেদক রষো করোর মে ্োলি জনেণ িুদিলিদিন ম ল্দক মকোনও পোত্তোও 
ম্ওেো হেলন। ভোরদি েণিোলন্ত্রক আওেোজ আর প্রলিিোদ্র ভলিষযিদকই 
প্রদশ্নর েুদখ মফদি ল্দেদি এই ঘেনো। উন্নি ম্শুগুদিো লনদজদ্র ম্দে 
জনেদণর প্রলিিোদ্র মচোদে দূষণ- ৃলষ্টকোরী লেি স্থোপন করদি নো মপদর 
লনদজদ্র েোিিীে পরীষোলনরীষোর জনয লেলনলপে িোলনদেদি উন্নেনেীি 
ম্েগুদিোদক। নিয-উ্োরীকরদণর (িো নেো-উপলনদিেিো্) রেরেো েিই 
িোিদি, িিই একল্দক উন্নি ম্েগুদিো লিশ্ব পুাঁ লজ মথদক উদ্ভূি িোভ 
লনদজদ্র করোেত্ত কদর চদিদি এিিং অনযল্দক উন্নেনেীি ম্েগুদিোর কোদি 
মিকোরত্ব, ্োলরদ্র, আর পলরদিে দূষদণর মিোঝো িহন কদর চিোর একেোই লিকি 
রোস্তো মিদি ল্দি। 
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কোিে েোর্ক্ে -এর ২০০-তে জন্মল্দে তোাঁ র সৃ্মলতচোরণো

২০১৮  োদির ৫-ই মে লিি কোিে েোর্ক্ে -এর 
জন্মল্দের ২০০-তে বর্েপূলতে । কোিে েোর্ক্ে  পৃলিবীর 
মেষ্ঠ লচন্তোলবদ দ্র একজে লিদিে লিলে একিো বিোর 
 োহ  কদরলিদিে মি – “্োর্েলেদকরো মকবিেোত্র 

পৃলিবীর লবলভন্ন লবর্য়দক বযোখ্যোই কদরদিে। লকন্তু, আ ি কিো হি 
ম গুদিোর পলরবতে ে।” বতে েোদে েোর্ক্ে , তোাঁ র অব্োে, এবিং  ে োেলয়ক 
লবলভন্ন  িংগ্রোদের পলরদেলিদত তোাঁ র েো লঙ্গকতোর ২০০ বির পূলতে  
উদ িোপদের িদিষ্ট েদয়োজে রদয়দি। একিো লবেো দ্বদে বিো িোয় মি 
বতে েোদে ভোরত রোষ্ট্র তোর লেদজর জেেদণর উপর একটো িুদ্ধ ম োর্ণো 
কদরদি এবিং লহনু্দত্ব ফ্যোল বো্ী বোলহেী লেদজর আ্র্েেত  ঙ্কটদক 
মেটোদত কদপেোদরট েণেোধ্যেদক (দ োর্যোি লেলিয়ো  দেত) হোলতয়োর 
বোলেদয় িোরউইেবো্ মিদক শুরু কদর  েস্ত রকদের ববজ্ঞোলেক 
ধ্োরণোর উপর ক্রেোেত আক্রেণ কদর চদিদি। েোর্ক্ে বো্দক  েিেে 
করোর জেয  বদিদক েিদে ্রকোর িোরউইদের পদি ্োাঁ ড়োদেোর, 
কোরণ েোকৃলতক লবজ্ঞোদের মিদত্র দ্বেেূিক বস্তুবোদ্র লভলিই হি 
িোরউইদের কোজকেে। এই ে দঙ্গ িোরউইে এবিং েোর্ক্ে -এর েদধ্যকোর 
মিোেোদিোে  েদে এদঙ্গল   স্পষ্টভোদবই বদিলিদিে – “িোরউইে 
মিরে বজব েকৃলতর লববতে দের লেয়ে আলবষ্কোর কদরলিদিে ম রেই 
েোেব ইলতহোদ র লববতে দের লেয়ে আলবষ্কোর কদরলিদিে েোর্ক্ে ।” 

আন্তজে োলতক  বেহোরোদ্র জেয একটো আ্র্ে লহ োদব েোর্ক্ে বোদ্র 
জন্ম মিে একটো িোয়োেূলতে র  ৃলষ্ট কদরদি িো লবেত ১৫০ বির ধ্দর 
পুাঁলজবো্দক  ন্ত্রস্থ কদর মরদখ্দি। ম ল্ে মিদক শুরু কদর আজ 
অবলধ্ েোর্ক্ে -মক েতীকীভোদব অদেকবোর  েোলধ্স্থ করো হদয়দি। ঠোন্ডো 
িুদ্ধ চিোকোিীে  েোজতত্ত্বলবদ িযোলেদয়ি মবি ম োর্ণো কদরলিদিে 
“একটো আ্দর্ের  েোলি”। এটো ল্দয় লতলে েোর্ক্ে বোদ্র  েোলি 
মবোঝোদত মচদয়লিদিে। ১৯৮৯  োদি িখ্ে ম োলভদয়ত রোলর্য়ো ধ্বিং  
হদত শুরু করি, তখ্ে ইউএ  মস্টট্ লিপোটে দেন্ট-এর কেেকতে ো 
ফ্রোলি  ফু্কুয়োেো উ্োরনেলতক পুাঁলজবো্ কতৃে ক এর লেদজর 
েলতদ্বেীদক পরোলজত করো এবিং ভলবর্যদত এর আলধ্পতয করোর 
তত্ত্বদক “ইলতহোদ র অন্ত” লহ োদব বযোখ্যো কদরলিদিে। লকন্তু ইলতহো  
বদিদি অেয কিো। ২০০৮  োদির পর িখ্ে অিেনেলতক েন্দো ম্খ্ো 
ল্দয়লিি তখ্ে জোেেোেীর অিেেন্ত্রী লপয়োর মস্টইেব্রুক বিদিে – 
“েোর্ক্ে  মি কিোগুদিো বদিলিদিে ম গুদিো বতে েোদের  ে যোর উির 
লহ োদব খু্ব একটো অেো লঙ্গক েয়।” ফ্রোদির মেল দিন্ট লেদকোিো  
 োরদকোলজ কযোলপটোি-এর পোতো খু্দি এক োদি িলব মতোিোর অেুেলত 
ল্দয়লিদিে। বযোঙ্ক আর স্টক্ েোদকে দটর  ঙ্কটজেক অবস্থোদক বুঝদত 
ম ল্ে েোর্ক্ে -এর ম োর লবদরোধ্ীদ্রদকও েোর্ক্ে -এর কযোলপটোি-এর 
ল্দকই ঝুাঁ কদত হদয়লিি। েোর্ক্ে -এর  বদিদক  লেষ্ঠ কেদরি এদঙ্গল   
আজ মিদক ১৩৫ বির আদে েোর্ক্ে -এর  েোলধ্র কোদি ্োাঁ লড়দয় 
বদিলিদিে – “িুদের পর িুে ধ্দর এাঁেোর েোে এবিং এাঁেোর কোজদক 
 কদি েদে রোখ্দব”। েোর্ক্ে  এবিং তোাঁ র কোজ মি  লতযই িুদের পর িুে 
ধ্দর আদিোলচত হদয় চদিদি ম  লেদয় মকোেও  দন্দহ মেই। 

লবদের আপোের েোলন্তক জেেদণর কোদি লবপ্লব এখ্েও একটো 
 ম্পো্য কোজ। এলর্য়ো, আলফ্রকো, এবিং িোলতে আদেলরকোয় 
 োম্রোজযবো্ী িুদঠর লবরুদদ্ধ ম্র্ীয় েোেুর্দ্র চিেোে েলতদরোধ্, 
লেপীলড়ত ম্র্ আর জোলতগুদিোর স্বোধ্ীেতোর আকোঙ্খো, আধ্ো-
 োেন্ততোলন্ত্রক আধ্ো-ঔপলেদবলর্ক ম্র্গুদিোদত কৃর্ক আদন্দোিে 
 বে্ ো আন্তজে োলতক  বেহোরোদ্র উ্যে জুলেদয় চদিদি লবেবযোপী 
 েোজতন্ত্রদক জয়িুক্ত করোর িদিয। আেোদ্র ম্র্ আর লবে 

দু’জোয়েোদতই  বেহোরো মেণী চোকলর হোরোদেো, চুলক্তর লভলিদত চোকলর, 
মবতদের  োটলত মিদক শুরু কদর  োেোলজক লেরোপিো এবিং  িংেঠে 
েদড় তুদি িড়োই করোর অলধ্কোর, িো  বদিদক গুরুত্বপূণে একটো 
লবর্য়, তোর  োটলত ইতযোল্ েচুর চযোদিঞ্জ-এর  মু্মখ্ীে হদয়দি। 
পুাঁলজবো্ী উপোদয়  বেোলধ্ক িোদভর লেরন্তর মচষ্টো এবিং  োম্রোজযবো্ 
কতৃে ক েোকৃলতক  ম্পদ্র িুঠ পলরদবর্দকও মঠদি ল্দে ধ্বিংদ র 
ল্দক। আেোদ্র ম্দর্র লেপীলড়ত জেেণদক এবিং মেহেতী মেণীদক 
লবভক্ত করোর জেয র্ো কদেণী আর তোর রোজনেলতক েুখ্গুদিো িখ্ে 
 োম্প্র্োলয়কতোদক হোলতয়োর লহ োদব বযবহোর করদি ম ই  েয় এই 
েোর্ক্ে -এর সৃ্মলতচোরণ করোর েদয়োজে আদি, লিলে লবেো  করদতে মি 
– “ধ্েে জেেণদক মি  ুখ্ ল্দয় িোদক তো আ দি অিীক, এবিং 
জেেণদক েকৃত অদিেই  ুখ্ী করোর জেয ধ্দেের ধ্বিং   োধ্ে 
েদয়োজে। লেদজদ্র বোস্তব অবস্থো লেদয় তোদ্র মি অিীক ধ্োরণো 
ম টো তোদ্র পলরতযোে করদত বিোর অিেই হি তোদ্র ম ই 
অবস্থোটোদক পলরতযোে করদত বিো িোর লভলিটোই হি অিীক। তোই 
ধ্দেের  েোদিোচেো হি ভ্রূণোবস্থোয় ম ই দুুঃদখ্র উপতযকোটোরই 
 েোদিোচেো িোদক ল দর রদয়দি ধ্েে।” 

জন্মল্দের লদ্ব-র্তবর্ে পূলতে  উপিদি এটো এদকবোদরই িিোিি 
হদব িল্ আেরো ম ই মিলেদের ভোর্োয় েোর্ক্ে -মক েদে রোলখ্ লিলে 
রোলর্য়োদত  বেেিে েলেক মেণীর রোদষ্ট্রর  ূচেো কদরলিদিে। 
মিলেদের ভোর্োয় – “েোেবতোর  দবেোিে লচন্তোলবদ রো ইলতেদধ্যই 
মি েস্ত েদের উত্থোপে কদরলিদিে ম গুদিোর উির ল্দয়লিদিে 
েোর্ক্ে । এটো লিি তোাঁ র  হজোত েলতভো। ্র্েে, রোজনেলতক অিেেীলত, 
এবিং  েোজতদন্ত্রর  বেকোিীে ম রো েলতলেলধ্রো মি লর্িো ল্দয়লিদিে 
তোরই ধ্োরোবোলহকতো লহ োদব েোর্ক্ে বো্ েদড় উদঠলিি। েোর্ক্ে বো্  লতয 
কিোই বদি, আর ম  কোরদণই এটো েচন্ড েভোবর্োিী।” 

দ্বযিেহীেভোদব এই কিো বিো িোয় মি ১৮৬০-এর ্র্দক পুাঁলজ আর 
পুাঁলজবোদ্র মি  েোদিোচেো েোর্ক্ে  কদরলিদিে তো লিি রীলতেদতো 
ববপ্ললবক। অিেেীলত আর  েোদজর িিযণীয় পলরবতে দের  োদি  োদি 
পুাঁলজবোদ্র েতুে পলরলস্থলত এবিং  বেহোরোদ্র মেণী  িংগ্রোদের েদধ্য 
অবর্যম্ভোবীভোদবই েোর্ক্ে বো্ লেদজদক েদড় তুদিলিি। লবেত ২০০ 
বির ধ্দর েোর্ক্ে বোদ্র ববপ্ললবক েদয়োে লেুঃ দন্দদহ তোর তদত্ত্বর 
 োধ্োরণ ভোন্ডোরদক আরও  েৃদ্ধ কদরদি। আর েোর্ক্ে বো্ মকোেও 
মেোাঁ ড়োলে েয়, বরিং েোর্ক্ে বো্ হি লবপ্লবী তত্ত্ব এবিং েদয়োদের িিোিে 
মেিবেে। ম  কোরদণই লেদজর পলরণত পিেোদয় েোর্ক্ে বোদ্র লবকোর্ 
 ম্ভবপর হদয়দি। 

এই েহোে লবপ্লবীর ২০০-তে জন্মবোলর্েকীদত আদে্কোর ভেৎ 
ল িং স্টোলি  োদকে ি তোাঁ র েলত েদ্ধো ে লেদব্ে করদি। েোর্ক্ে -এর িিয 
লিি – “মিদকোেও উপোদয় পুাঁলজবো্ী  েোজবযবস্থো এবিং ম খ্োদে 
উদ্ভূত লবলভন্ন রোষ্ট্রীয় েলতষ্ঠোেদক পরোস্ত করো, আজদকর  বেহোরোদ্র 
েুলক্তর জেয কোজ কদর িোওয়ো”। আর তোাঁ র ম ই িিদক পূরণ করোর 
উদেদর্য ভোরদত চিেোে েণ- িংগ্রোে গুদিোর  োদি আদে্কোর 
ভেৎ ল িং স্টোলি  োদকে ি লেদজদক একোত্ম করদত চোয়। 



 

সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেৎ ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ১০, মে ২০১৮ 

আয়দুবে্ লক আদ্ৌ মকোনও লবজ্ঞোন ?

প্রোচীন ভোরতীয় লচলকৎ ো পদ্ধলতদত ‘আয়ুদবে্ ’ 
কথোটোর অথে হি – “্ীর্ে জীবন  িংক্রোন্ত জ্ঞোন”। 
েূিত “চরক  িংলহতো” এবিং “ ুশ্রুত  িংলহতো” নোদে 
দুদটো প্রোচীন লচলকৎ ো লবষয়ক  িংকিন গ্রন্থদকই 

আয়ুদবেদ্র আকর গ্রন্থ লহ োদব লবদবচনো করো হয়। লবজ্ঞোন আর তোর 
ঠিক লবপরীদতর একটো অদ্ভূত এবিং লবভ্রোলন্তকর  িংলেশ্রণ থোকো  দেও 
একথো লনিঃ দেদহ বিো চদি মে ‘অথবেদব্’-এ মরোে লনরোেদয়র জনয 
েোদুেন্ত্র-মকলিক মে প্রোথলেক মচতনো েদে উদেলিি তোদক অলতক্রে 
কদর লচলকৎ ো লবজ্ঞোদনর ববজ্ঞোলনক লবকোদের ল্দক একধোপ এলেদয় 
েোওয়োর লচহ্ন লিি এই দুই  িংকিন গ্রন্থ। তদব এই দুই গ্রদন্থ মে েস্ত 
অববজ্ঞোলনক প্রবণতো লব্যেোন ম গুদিোদক মেখোদন আধুলনক 
্োেেলনদকরো তৎকোিীন এবিং পরবতীকোদির  োেোলজক-রোজবনলতক 
প্রভোব (লবদেষত ব্রোক্ষ্মণযবো্ী প্রভোব) লহ োদব লবদবচনো কদরদিন 
ম খোদন আেরো অনুেোন করদতই পোলর মে এই উগ্র ম্েদপ্রদের েুদে 
আয়ুদবে্ -এর অবস্থোটো ঠিক লকরকে হদয়দি। এিোেোও, এই একলবিংে 
েতোব্দীদত প্রেোণ-লভলিক লচলকৎ োর মে লবকোে র্দটদি তোর  োেদন 
আয়ুদবেদ্র প্রো লঙ্গকতোই এখন প্রদের েুদখ। 

“একজন ঋতুেতী নোরীর লক করো উলচত ? তোর উলচত ফুদির 
েোিো এবিং  ো্ো কোপে পদর থোকো ! প্রলতবোর মভোজদনর পর তোর 
উলচত পোন- ুপোলে মচবোদনো !” – এই ধরদণর অলভজ্ঞতোরই  মু্মখীন 
হদেন এখন বযোদচির অফ্ আয়ুদবে্  মেলিল ন অযোন্ড  োজে োরী 
(BAMS)-এ ভলতে  হওয়ো পেুয়োরো। প্রোচীন মপৌরোলণক আখযোনদক 
লর্দর অববজ্ঞোলনক প্রচোর, ব্রোক্ষ্মণযবো্ী  িংলহতোর উপর প্রেোতীতভোদব 
অন্ধলবশ্বো ,  োেন্ততোলন্ত্রক এবিং লপতৃতোলন্ত্রক লচন্তোভোবনো, আধুলনক 
ঔষলধর অববজ্ঞোলনক লবদরোধীতো – ইতযোল্দক “লবকল্প ঔষলধ”-র 
অজস্র লেক্ষো-প্রলতষ্ঠোদনর েোধযদে তুদি ধরোই হি আয়ুে (লিপোটে দেন্ট 
অফ্ আয়ুদবে্ , মেোেো ও নযোচুদরোপযোলথ, ইউনোলন, ল দ্ধ, এবিং 
মহোলেওপযোলথ)-এর উদেেয। ২০১৪  োদির মে েোদ  নদরি মেো্ীর 
মনতৃদে েো ক্ি লহ োদব লবদজলপ ক্ষেতোয় আ োর পর মথদক 
আয়ুে এখন একটো পলরপূণে েন্ত্রক। এই  োেোলজক-রোজবনলতক প্রভোব 
অস্বীকোর করদিও আধুলনক প্রেোণ-লভলিক ঔষলধর আদিোদক 
আয়ুদবেদ্র লভলিদক প্রে করোই েোয়। আয়ুদবে্ ্োাঁ লেদয় আদি লতনদট 
অতযন্ত গুরুেপূণে লভলি (বো ম্োষ) – বোত, লপি, কফ-এর উপদর। 
 িংদক্ষদপ বিো েোয় মে স্নোয়ুতদন্ত্রর কোজকেেদক  োেিোয় বোত; হজে 
এবিং অনযোনয লবপোক প্রলক্রয়ো  ম্পন্ন কদর লপি; এবিং ধেনীদত পুলির 
মজোেোন ম্য় কফ। এই লতনদট লভলির প্রলতটোই আকোে, বোতো , 
আগুন, জি, এবিং েোটি এই পোাঁ চটো বস্তুর একটো বো দুদটোর  েন্বদয় 
বতরী। আধযোলিক হেবরি-র েুদে েোনুদষর েরীর- িংক্রোন্ত লব্যোর 
এদহন প্রোথলেক স্তদরর বস্তুবো্ী লবদেষণ লনিঃ দেদহ এক গুরুেপূণে 
অগ্রেলত। লকন্তু ম্োষ-টো আ দি ঠিক লক ? মকোথোয় আর লকভোদব 
ম টো থোদক ? এবিং েরীদরর লভতদরর লবলভন্ন রো োয়লনক প্রলক্রয়োর 
উপর এর প্রভোব ঠিক লকরকে ম ই েস্ত প্রদের  দন্তোষজনক জবোব 
ল্দত এদকবোদরই বযথে হদয়দিন আয়ুদবেদ্র প্রবক্তোরো। বরিং তোাঁ রো 
 ব েয়দতই এই প্রেগুদিো এলেদয় েোন, আর অজুহোত ম্ন মে 
আয়ুদবেল্ক পদ্ধলত আর আধুলনক লচলকৎ ো পদ্ধলতর ্েেনেত লভলি 
মেদহতু এদকবোদরই আিো্ো তোই এই দুইদয়র েদধয মকোনও তুিনোই 
চদিনো। এই ‘লবকল্প ঔষলধ’ (েোর মকোনও রকে েথোেথ ববজ্ঞোলনক 
ববধতোই মনই) বযবস্থোর ল্দক ম োাঁ কোর মে প্রবণতো ভোরদত এবিং 
লবদ্দে ক্রেোেত মবদে চদিদি তোর উদেেয হি েোনুদষর জীবদনর 
লবলনেদয় একটো লবলিয়ন িিোদরর বোজোর বতরী করো। 

ইউএ  নযোেনোি ম ন্টোর ফর কেলিদেন্টোলর অযোন্ড অল্টোরদনটিভ 
মেলিল ন (নযোেনোি ইসটিটিটিউ   অফ্ মহল থ-এর একটো েোখো)-এর 
বতরী করো একটো েদবষণোেূিক ্লিদি বিো হদয়দি মে – 
“আয়ুদবেল্ক পদ্ধলতর অলধকোিংেই স্বল্প েোত্রোর িোক্তোরী পরীক্ষোলনরীক্ষো, 
অজস্র ত্রুটিপূণে েদবষণো পদ্ধলত, েথোেথ লনয়ন্ত্রদণর অভোব, এবিং 
অনযোনয লবলভন্ন  ে যোয় জরোজীণে। ফদি পরীক্ষোলনরীক্ষোর ফি আদ্ৌ 
কতটো  ঠিক ম ই প্রেও মতোিো েোয়।” অদনদক েোাঁ রো অতযন্ত েোত্রোয় 
জোতীয়তোবো্ী তোাঁ রো হয়দতো উপদরর েন্তবযদক গুরুে ম্দবন নো। 
তোই তোাঁ দ্র এখবরও ম্ওয়ো প্রদয়োজন মে আয়ুদবে্  লচলকৎ ো কদরন 
এেন অদনক বযলক্তও এইকথো বদিদিন মে আয়ুদবেদ্র কোেেকোরীতো 
 েদন্ধ উপেুক্ত প্রেোদণর অভোব রদয়দি। আয়ুদবেদ্র একজন দৃঢ় 
 েথেক িিঃ এে. এ . ভোলিয়োথন ফ্রন্টিোইন েযোেোলজনদক ম্ওয়ো 
একটো  োক্ষোৎকোদর স্বীকোর কদরদিন মে – “মরোেীরো আয়ুদবেল্ক 
হো পোতোদি লভে বোেোদনো  দেও িব্লুএইচও [ওয়োর্ল্ে  মহল থ 
অেেোনোইদজেোন]-র উ্োর েোন্ন্ডদক অলতক্রে করোর জনয মেটুকু 
িোক্তোরী পরীক্ষোলনরীক্ষোর প্রদয়োজন তোর পলরেোণও ভোরদত মেোচনীয় 
েোত্রোয় কে।” ২০০৪  োদি জোনেোি অফ্ আদেলরকোন মেলিকযোি 
অযোদ োলেদয়েোন (JAMA) জোনোয় মে আয়ুদবেল্ক মভষজ ঔষদধর 
বযবহোদরর  োদথ মিি, েোকে োলর, এবিং আদ েলনক-লবষলক্রয়ো 
ওদতোদপ্রোদতোভোদব জলেত। ল্ল্লীর ইিপ্রস্থ অযোদপোদিো হো পোতোদির 
একজন প্রবীণ লচলকৎ ক এবিং লিভোর লবদেষজ্ঞ িিঃ অজয় কুেোর 
ইলন্ডয়োন এক্সদপ্র  (২৯-এ মে, ২০০৫)-মক জোলনদয়দিন মে – 
“আেরো একোলধক ধোতব লবষলক্রয়ো-র র্টনো ম্খদত মপদয়লি েোর েূি 
কোরণই লিি ্ীর্েল্ন েোবৎ আয়ুদবেল্ক ওষুদধর বযবহোর।” আর এই 
লবষদয় ভোরতীয় কতৃে পদক্ষর ভোবদিেহীন প্রলতলক্রয়োও ম্খোর েদতো। 
খবদরর কোেদজর ঐ একই লরদপোদটে  আয়ুে-এর েুগ্ম- ম্পো্ক 
বদিদিন – “লকিু আয়ুদবেল্ক ওষুদধর প্রস্তুলতর প্রলক্রয়োর েদধযই 
ধোতুর বযবহোর একরকদের বোধযতোেূিক, এবিং েতদকর পর েতক 
ধদর এভোদবই ম গুদিো বযবহৃত হদয় আ দি। মেদহতু এগুদিো খুব 
 ুরলক্ষতভোদবই বযবহৃত হদয় আ দি এবিং আেোদ্র প্রোচীন 
পুাঁলথদতও মেদহতু এরেই মিখো আদি তোই এগুদিোর িোক্তোরী পরীক্ষো 
করোর মকোনও প্রেই ওদেনো।” েূিতিঃ র েোস্ত্র অভযো  করোর 
পদ্ধলতদতই লবলভন্ন আয়ুদবেল্ক ওষুধ প্রস্তুলতর প্রলক্রয়োদত ভোরীেোত্রোয় 
ধোতব উপো্োন মেোে করোর কথো বিো আদি। আয়ুদবে্  লচলকৎ কদ্র 
্োবী এদত নোলক মভষদজর কোেেক্ষেতো বৃলদ্ধ পোয়। তদব এরেটো 
কখনই উপেুক্ত প্রেোণ  দেত  েথেন করো হয়লন, এবিং েথোথে 
রো োয়লনক বযোখযো িোেো এটোদক মকোনওেদতই লবজ্ঞোন বিো েোদবনো, 
বেদজোর েধযেুেীয় র োয়ন-েোস্ত্র (অযোিদকলে) বিো মেদত পোদর। 

মকোনও একটো আয়ুদবেল্ক ওষুদধর বযবহোর মে  ুরলক্ষত এবিং 
 লতযই কোেেকরী ম টো প্রেোণ করোর জনয ঐ আয়ুদবেল্ক ঔষধদক 
বতে েোদন ভোরদত মকোনও রকে প্রেোণ ্োলখি করদত হয়নো। এটোই 
হি  বদথদক বে লচন্তোর বযোপোর। এত লকিু  দেও নযোেনোি মহল থ 
পলিল  ২০১৫-মত আয়ুে-এর  োদথ আধুলনক ঔষলধ বযবস্থোর বৃহির 
 িংেুলক্তকরণ র্টিদয় একধরদণর “ক্র -পযোলথ” বযবস্থো বতরী করোর 
উপদ্ে ম্ওয়ো হদয়দি। এর তীব্র লবদরোলধতো জোলনদয়দি ইলন্ডয়োন 
মেলিকযোি অযোদ োল দয়েোন। 



 

সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেৎ ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ১০, মে ২০১৮ 

আদেলরকোয়  রকোরী লিক্ষোপ্রলিষ্ঠোদে লিজ্ঞোে- িংক্রোন্ত েদিষণোর জেয খরচ

মেদকোেও  েোদজর জেযই লিজ্ঞোে এিিং প্রেুলির 
লিকোি  অিযন্ত প্রদয়োজেীয়। আর িোর জেয জরুরী 
হি েদিষণো। েল্ও, আ ি গুরুত্বপূণে লিষয়টো হি 
েদিষণোর উদেিয। িদি ম ই উদেিয লক জ্ঞোদের 

লখদ্ মেটোদেো এিিং জেেদণর জীিেেোপদের উপোয়দক আরও উন্নি 
করো ? েোলক  েোদজর প্রকৃি প্রদয়োজদের কথোদক  মূ্পণে উদপক্ষো 
কদর শুধু িোভ করোর কথো ভোিো ? এর উত্তদরর অলধকোিংিটোই লেভে র 
করদে মক এই েদিষণোর জেয প্রদয়োজেীয় অদথের মজোেোে ল্দে 
িোর উপর। েল্ অদথের মজোেোে  রো লর মকোেও কদপেোদরট-এর কোে 
মথদক আদ  িোহদি উদেিয এক্েই স্পষ্ট। আর িিে েোদে  রকোরী 
লিশ্বলি্যোিয় িো  রকোরী লিক্ষো-প্রলিষ্ঠোদের কথো ধরদি লিষয়টো আরই 
লিিকে েূিক হদয় ওদে। 

ইউেোইদটি মস্টট   অফ্ আদেলরকোয় পড়োদিোেোর খরচ আর 
েদিষণোর খরচ ম্ওয়োর িযোপোদর রোষ্ট্রীয়  হদেোলেিো ভীষণেোত্রোয় 
কদে েোওয়ো, মকোে লিষয় পড়োদেো হদি, মকোে লিষদয় েদিষণো হদি 
িো পলরিিে ে ইিযোল্ লিলভন্ন  ে যোর ফদি লিেি আড়োই ্িক ধদর   
ম খোেকোর  রকোরী লিশ্বলি্যোিদয় পড়োদিোেো এিিং েদিষণোেূিক 
কোজকদেের ভলিষযৎ অদেদকর কোদেই একটো েভীর লচন্তোর কোরণ 
হদয় ্োাঁ লড়দয়দে। ২০০০  োি মথদক আদেলরকোর  রকোরী 
লিশ্বলি্যোিয়গুদিোদি পড়ুয়ো-লপেু ২৫% কদর ঘোটলি ম্খো ল্দয়দে 
রোষ্ট্রীয়  হদেোলেিোয়। ম্দির এক অেযিে প্রধোে েদিষণোধেী 
 রকোরী লিশ্বলি্যোিয় হি িোকে দি-র কযোলিদফোলেেয়ো লিশ্বলি্যোিয়। 
ম খোদে িিে েোদে মেোট খরদচর েোত্র ১৩%-এর েদিো রোষ্ট্র িহে কদর। 
কদয়ক ্িক আদেও এর পলরেোণ লেি ৫০%। ১৯৬৫  োদি 
েুিরোষ্ট্রীয়  রকোর মেোট েদিষণোেূিক কোজকদেের ৬০%-এরও 
মিিীর খরচ িহে করি। ২০০৬-এর েদধযই লহ োিটো পুদরোপুলর উদে 
েোয়। িখে আদেলরকোর ৬৫% েদিষণোেূিক কোজকদেের খরদচর 
মজোেোে ল্ি লিলভন্ন মি রকোরী  িংস্থো।  রকোরী লিশ্বলি্যোিদয় 
েদিষণোর মি রকোরীকরদণর লকেু  রো লর প্রভোি হি – 

১)  েস্ত জোয়েোয়, এেেলক  রকোরী লিশ্বলি্যোিদয়ও উচ্চলিক্ষোর 
জেয পড়ুয়োদ্র আলথেক খরচ িৃলি পোওয়ো। 

২) কর্োিোদ্র টোকোয় কদপেোদরট িোদভর ভিুে লক। 
৩) েদিষণোর লিশ্বো দেোেযিো কদে েোওয়ো। 
৪) মেৌলিক েদিষণো মথদক িোজোর-মকলিক িযিহোলরক েদিষেোর 

ল্দক েদিষণোর ধরদণর পলরিিে ে হওয়ো। 

 রকোরী লিক্ষোর েো খরচ িোর একটো িড় অিংদির মিোঝোই িহে 
কদর আদেলরকোর পড়ুয়োরো, েোর পলরেোণ রোষ্ট্র েিটো িহে কদর িোর 
মথদকও মিিী। এটো একটো িক্ষযণীয় পলরিিে ে। এক ্িক আদেও 
পড়ুয়োরো এই খরদচর এক-িৃিীয়োিংি িহে করি, আর রোষ্ট্র িহে করি 
িোলকটো।  রকোরী কদিজগুদিোর টিউিে লফ-র উপর লেভে রিো িোড়দি 
থোকোর ফদি পড়ুয়োদ্র মেওয়ো ঋদণর পলরেোণও উত্তদরোত্তর িৃলি 
পোদে, আদেলরকোদি েোর মেোট পলরেোণ ইলিেদধযই ১ িক্ষ মকোটি 
িিোর েোলড়দয়দে। রোদষ্ট্রর খরচো কেদিই িোর মকোপ এদ  পদড় 
পড়ুয়োদ্র উপর, িোদ্র পেদের উপর। লকেু লিশ্বলি্যোিয় লেম্ন-
আদয়র পড়ুয়োদ্র জেয লিলভন্ন মপ্রোগ্রোদের  ুদেোে কলেদয় ল্দয়দে। 
আিোর লকেু লিশ্বলি্যোিয় পড়ুয়ো-লেদয়োদের মক্ষদত্রই লেয়ন্ত্রণ এদেদে। 

১৯৮০  োদির আদে েদিষণো খোদি রোষ্ট্রীয় অেু্োদের মক্ষদত্র 
চুলি লেি মে েুিরোষ্ট্রীয় অেু্োদে মকোেও আলিষ্কোরক লকেু আলিষ্কোর 
করদি িোর েোলিকোেো িুদি ল্দি হি েুিরোষ্ট্রীয়  রকোদরর হোদি। 

১৯৮০  োদি আদেলরকোর মিইহ -মিোি আইে চোিু করো হি েোর 
েোধযদে েুিরোষ্ট্রীয় অেু্োদে হওয়ো েদিষণোর ফিোফদির উপর 
মপদটন্ট করোর অেুেলি ম্ওয়ো হি, এিিং িোর েোলিকোেোদক 
 রকোদরর ি্দি মি রকোরী কিৃে পদক্ষর হোদি িুদি ম্ওয়োর 
অেুেলিও ম্ওয়ো হি। ফদি মেোটো টোকোর মিিদের লিলেেদয় লকেু 
েদিষকদক পুদষ লিরোট পলরেোদণ িোভ করোর উদেিয লেদয় লিলভন্ন 
 িংস্থো হোি িোড়োদিো িোভজেক েদিষণোর ল্দক, মেগুদিোর মেোট 
খরদচর খুি  োেোেয অিংিই রোষ্ট্র িহে কদর। স্বোদস্থযর মক্ষদত্র “ রকোরী 
স্বোস্থযিযিস্থো”-র জেয এরো লকেু কদরেো িিদিই চদি। িরিং, লিলভন্ন 
জটিি মরোে এিিং কযোন্সোর-মক লঘদর তিরী হদয়দে িোভজেক িযি ো, 
ফদি স্বভোিিই এ দির খরচ মপৌাঁদেদে  োধোরণ েোেুদষর ধরোদেোাঁ য়োর 
িোইদর। অেযোেয লিলভন্ন মক্ষদত্র েদিষণোর অিস্থোও একই। এককথোয় 
িিো েোয় মে কর্োিোরো মি রকোরী  িংস্থোদক ভিুে লক প্র্োে কদর 
চদিদে েোদি এই  িংস্থোগুদিো ম্্োর িোভ কদর চদি। 

কদপেোদরট-এর অেু্োদে েদিষণো চিদি িোর কোেেকোরীিো কিটো 
হয় ম টো আিোরও প্রদের  মু্মখীে। এর একটো চরে উ্োহরণ হি 
েোল ফ অফ্ মেলিদকোদি লিটিি মপদরোলিয়োে (BP)-এর মিি পদড় 
েোওয়োর পদরর লকেু ঘটেোিিী। এই ঘটেো লেি আদেলরকোদি 
এজোিীয় দুঘেটেোর েদধয  িদথদক িড় দুঘেটেো েোদি ১১ জে কেী 
েোরো েোে, এিিং ৬৬৫ েোইি ্ীঘে উপকূি এিোকো লিষোি হয়। 
 োরোইকোদজর একেোদ র েদধযই িোকে দি-র কযোলিদফোলেেয়ো 
লিশ্বলি্যোিদয়র িোস্তুিন্ত্র-লিদ্ মটরী হযোদজে একটো েিুে েোইদক্রো-
অেেোলেজ ে এর  ন্ধোে পোে মেটো েোলক এিটোই দ্রুি  েুদে পদড় 
েোওয়ো মিি মখদয় লেদয় ম খোে মথদক CO2 আর জি তিরী 
করলেি মে ঐ পদড় েোওয়ো মিি মিি দ্রুিই মিষ হদি থোকলেি। 
এই েদিষেোপত্রটো  োদয়ন্স জোেেোি-এ প্রকোলিি হদয়লেি এিিং 
লেলিয়োদিও মিি হইচই মফদিলেি। লেলিয়োদি শুধু এটোই িিো 
হলেিেো মে এই েদিষণোটো হদয়দে BP-র অেু্োদে। অদেদকই এই 
েদিষণোটো লেদয়  দেহ প্রকোি কদরলেদিে মে এভোদি আ দি BP 
 কিদক আশ্বস্ত করদি চোইদে মে এই ঘটেোয় ভদয়র লকেু মেই। 

আদেলরকোদি কদপেোদরট অেু্োদে েদিষণোর জেয মেৌলিক 
েদিষণো মথদক িযিহোলরক েদিষণোর ল্দক েদিষণোর ধরদণ একটো 
পলরিিে ে িক্ষয করো েোদে। জেেদণর ্রকোদর িোেদি এেে লিলভন্ন  
লিষদয় মেৌলিক েদিষণোর ি্দি িোভজেক অযোলিদকিোে-এর উপর 
েদিষেোর ল্দক লিক্ষোজেৎ ঝুাঁ কদে, েোদি ম ই অযোলিদকিোে 
কদপেোদরট  িংস্থোর কোদে লিলক্র কদর প্রচুর িোভ করো েোয়। মেৌলিক 
েদিষণো  েয় োদপক্ষ হদিও এটোই প্রধোে লভলত্ত। লকন্তু লিলভন্ন  িংস্থো 
শুধু িোদভর িযোপোদরই আগ্রহী হওয়োয় মেৌলিক েদিষণোয় িোদ্র 
মকোেও ইেো মেই। ফদি েদিষণোর ধরদণ একটো পলরিিে ে এদ দে। 

লিজ্ঞোদের লিকোিদক আেরো লকভোদি ম্খি এিিং কোদ্র ভোদিোর 
জেয উচ্চলিক্ষো আর েদিষণো পলরচোলিি হদি ম ই গুরুত্বপূণে ল িোন্ত 
আেোদ্রদকই লেদি হদি। একেোত্র িখেই এই অেু্োদের ধরণ আর 
িোর লপেদের উদেিয আেরো িুঝদি পোরি। লিক্ষো আর েদিষণোর 
মক্ষদত্র ভোরদিও আেরো িিে েোদে একই রকদের ঘটেো ম্খদি 
পোলে। লিক্ষোয় িযলিেি খরচো এিিং কদপেোদরট খরচোয় েদিষণো এই 
দুইদয়র ল্দক ক্রেোেি মঝোাঁ দকর ফদি পড়ুয়োদ্র উপর খরদচর 
মিোঝো মিদড়দে আর েদিষণোর ধরদণও এদ দে পলরিিে ে। এই 
ধরদণর পলরিিে দের িযোপোদর শুধু অিেি থোকদিই চিদিেো, 
এগুদিোর লিরুদি দৃঢ় প্রলিদরোধও আেোদ্র েদড় িুিদি হদি। 
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ছোত্র এবিং রোজনীলি – ভেৎ ল িং (১৯২৮)
জুিোই ১৯২৮  োদি ‘কীলিে ’ পলত্রকোয় একটো গুরুত্বপূর্ে রোজননলিক লবষয় লনদয় আদিোচনোর জনয এই প্রবন্ধটো প্রকোলিি হদয়লছি। িৎকোিীন  েদয় অদনক 
মনিোই পড়ুয়োদ্র উপদ্ি ল্দিন রোজননলিক কোজকদেে জলড়ি নো হদি। ম  দবর উত্তদর এই প্রবন্ধটো মিখো হদয়লছি। পলত্রকোর ঐ  িংখযোর  ম্পো্কীয় 
লহ োদব মিখোটো প্রকোলিি হদয়লহি, এবিং এটো লিদখলছদিন ভেৎ ল িং।  োম্প্রলিক  েদয়ও পলরলিলি খুব একটো আিো্ো লকছু নয়। ১৯৪৭-এ লিটিিদ্র 
মেদক ভোরিীয় িো কদের্ীর হোদি ক্ষেিোর হস্তোন্তর হদিও বড় কদপেোদরট আর  োেন্ত প্রভু েোরফৎ জনের্দক মিোষদর্র উপোয়গুদিোর মকোনও পলরবিে ন 
হয়লন। এখনও লবলভন্ন মনিো আর প্রিো লনক বযলতিররো পড়ুয়োদ্র ‘অরোজননলিক’ েোকোর উপদ্ি ল্দয় েোদকন। ম কোরদর্, আজও এই প্রবন্ধ ঠিক িিটোই 
প্রো লঙ্গক, যিটো ১৯২৮  োদি লছি। ম ই কোরদর্ই এই প্রবন্ধটোদক পুনরোয় প্রকোি করো ল দ্ধোন্ত লনদয়লছ আেরো। 

যুব- ম্প্র্োদয়র যোরো এখনও পড়োদিোনো করদছ, অেেোৎ 
পড়ুয়োদ্র রোজননলিক কোজকদেে যুতির হওয়ো উলচি নয় 
– এই েিবোদ্র  েেেদন বিে েোদন খুব হইচই মিোনো 
যোদে। পোঞ্জোব  রকোদরর দৃলিভলঙ্গটো মবি মেৌলিক। 

িোদ্র েদি কদিদজ ভলিে র আদে পড়ুয়োদ্র একটো িদিে   ই করো 
্রকোর ময িোরো মকোনও রোজননলিক কোজকদেে জলড়ি েোকদব নো। এটো 
খুবই দুঃখজনক ময জনলপ্রয়ভোদব লনবেোলচি েদনোহর, লযলন এখন 
লিক্ষোেন্ত্রী, লিলন  েস্ত সু্কি-কদিদজর নোদে লবজ্ঞলি জোলর কদরদছন ময 
মকোনও পড়ুয়ো বো লিক্ষক-লিলক্ষকোরো রোজনীলিদি অিংিগ্রহর্ করদি 
পোরদব নো। এই  দব কদয়কল্ন হদয়দছ িোদহোদরর একটো ছোত্র ইউলনয়ন 
পড়ুয়ো- িোহ উদ যোপন কদরদছ। এেনলক ম খোদনও  যর আবু্দি কোদ্র 
এবিং প্রদফ র ঈশ্বরচন্দ্র নন্দ লনদজদ্র বতিরদবয মবি মজোড় ল্দয়ই 
বদিদছন ময পড়ুয়োদ্র রোজনীলিদি অিংিগ্রহর্ করো উলচি নয়। 

পোঞ্জোবদক ম্দির েদযয রোজননলিকভোদব  বদেদক লপলছদয় েোকো 
রোজয বিো হয়। এর কোরর্ লক ? পোঞ্জোব লক কে আত্মিযোে কদরদছ ? 
পোঞ্জোব লক কে কদি আদছ ? িোহদি মকন এই মক্ষদত্র আেরো লপলছদয় ? 
কোরর্টো খুবই স্পি। আেোদ্র লিক্ষো ্িদরর অলফ োদররো হি  মূ্পর্ে 
েূখে। পোঞ্জোব কোউলিদির আজদকর অলযদবিদন এটো স্পিই মবোঝো 
লেদয়দছ ময এর কোরর্ হি আেোদ্র লিক্ষোবযবিো  মূ্পর্ে অকোযেকরী, 
এবিং আেোদ্র ম্দির  োদে  ম্পলকে ি লবলভন্ন লবষদয় আেোদ্র পড়ুয়ো 
যুব- ম্প্র্োয় মকোদনোভোদব অিংিগ্রহর্ই কদরনো। এই লবষদয় িোরো 
এদকবোদরই অজ্ঞ। িোদ্র পড়োদিোনো মিষ হওয়োর পর িোদ্র লকছুজন 
উচ্চলিক্ষোর ল্দক যোয়, লকন্তু িোরো এিটোই েূদখের েদিো কেো বদি ময 
িোদ্র কেো মভদব অনুিোপ করো ছোড়ো আর মকোনও উপোয় েোদকনো। 
ভলবষযদি ম্িদক এলেদয় লনদয় যোওয়োর কেো ময যুব ম্প্র্োদয়র, 
িোদ্রদক  মূ্পর্ে মবোযহীন কদর মিোিোর মচিো করো হদে। আেোদ্র 
লনদজদ্রই মবোঝো উলচি ময আেরো এর মেদক লক ফি পোদবো। আেরো 
বুলঝ ময পড়ুয়োদ্র প্রযোন কোজ হি পড়োদিোনো করো, এবিং এই 
পড়োদিোনোর প্রলি িোদ্র পূর্ে েদনোলনদবি করো উলচি। লকন্তু আেোদ্র 
ম্ি মকোন অবিোদি আদছ ম  লবষদয় জোনো এবিং লকভোদব ম ই অবিোর 
উন্নলি  ম্ভব ম  লনদয় লচন্তো করোর ক্ষেিো েদড় মিোিোটো লক লিক্ষো 
বযবিোর মকোনও অিংি নয় ? যল্ িো নো হয়, িোহদি আেরো এই শুযুেোত্র 
মকরোর্ী তিরীর লিক্ষোদক আদ্ৌ মকোনও কোদজর বদি েদনই কলরনো। এই 
যরদর্র লিক্ষোর কোযেকোরীিোটোই বো লক ? লকছু চোিোক বযলতির আবোর 
পড়ুয়োদ্র উদেদিয বদি েোদকন – “মিোেোদ্র রোজননলিকভোদব 
পড়োদিোনো করো এবিং লচন্তো করো উলচি, লকন্তু কখনই রোজনীলি অভযো  
করো উলচি নয়। যখন মিোেরো আরও মবিী লিলক্ষি হদয় উঠদব, িখন 
আেোদ্র ম্দির জনয আরও কোদজ আ দব মিোেরো।” 

আপোিদৃলিদি, এটো শুনদি খুব ভোদিো িোেদিও, আেরো এই 
লচন্তোদকও খোলরজ কদর ল্ই, কোরর্ এটোও খুব ভো ো-ভো ো ভোদবই বিো। 
নীদচর ঘটনোদি ম টো আরও স্পি হদয় যোয়। একল্ন একটো ছোত্র লপ্রি 
মরোদপোৎলকন-এর মিখো “যুব- ম্প্র্োদয়র প্রলি আদব্ন” বইটো 
পড়লছি। একজন প্রদফ র লজজ্ঞো ো করদিন বইটো ঠিক লক যরদর্র ? 
মিখদকর নোে ম্দখ িোাঁ র েদন হদয়দছ মিখক বোঙ্গোিী ! মছদিটো িখন 
বদি – লপ্রি মরোদপোৎলকন যদেি লবখযোি একজন বযলতিরত্ব। লিলন 
অেেনীলির একজন েদবষক, প্রদিযক প্রদফ দরর িোাঁ দক জোনো উলচি। 
ফদি এই প্রদফ দরর “মযোেযিো” লনদয়ই ম  হো ো শুরু করি। িোরপর 
ম  জোনোি ময মিখক একজন রোলিয়োন ভদ্রদিোক। বয  ! এটো জোনোর 

পদরই মযন “রোলিয়োন বোজ” েোেোয় মভদঙ্গ পড়ি। প্রদফ র বিদিন – 
“িুলে রোজননলিক বই পড়ছ, িুলে লনশ্চই একজন বিদিলভক।” 

প্রদফ দরর অবিোটো ম্খুন! এই অ হোয় পড়ুয়োরো লক লিখদব িোাঁ র 
মেদক ? এই পলরলিলিদি আেোদ্র যুব- ম্প্র্োয়ই বো লক লিখদব ? 

লিিীয় কেো হি – রোজনীলি অভযো  করোটো ঠিক লক বস্তু ? েহোত্মো 
েোন্ধী, জওহরিোি মনহরু, এবিং  ুভোষচন্দ্র মবো -মক স্বোেি জোনোদনো 
আর িোাঁ দ্র বতিরবয মিোনোটো যল্ রোজনীলি অভযো  করো হয় িোহদি 
একটো কলেিনদক বো একজন ভোই রয়-মক স্বোেি জোনোদনোটো ঠিক লক ? 
এটো লক িদব রোজনীলির আদরকটো ল্ক নয় ? যল্  রকোর বো ম্দির 
প্রিো দনর  োদে  ম্পলকে ি মযদকোনও লকছুদকই রোজনীলি যরো হয়, 
িোহদি এটোও লক রোজনীলি নয় ? লকন্তু িখন বিো হদব এটো  রকোরদক 
খুিী করদব মযখোদন অনযোনয লকছু লজলন   রকোরদক লবলরতির কদর। 
 ুিরোিং, আ ি কেো হি কোজটোয়  রকোর খুিী হদে, নোলক লবরতির 
হদে। িোহদি লক জদের পর মেদকই পড়ুয়োদ্র চোটুকোলরিোর লিক্ষো 
ম্ওয়ো উলচি ? আেরো েদন কলর যিল্ন লবদ্িী িোকোদিরো ভোরিদক 
িো ন করদব, িিল্ন যোরোই িোদ্র প্রলি লবশ্বস্তিো ম্খোদব িোরো 
মকউই লবশ্বস্ত নয়, বরিং লবশ্বো ঘোিক। িোরো মকউই েোনুষ নয়, িোরো 
মকবি িোদ্র প্রভুর ্ো । িোই পড়ুয়োরো এদ্র মেদক লবশ্বস্তিোর লিক্ষো 
পোদব এেনটো আেরো ভোববই বো লক কদর। 

প্রোয় প্রদিযদকই স্বীকোর কদরন ময এই পলরলিলিদি ভোরদির এেন 
ম্িদপ্রলেকদ্র প্রদয়োজন যোাঁ রো ম্দির স্বোযীনিোর জনয িড়োই করদি 
 মূ্পর্েভোদব লনদবল্ি এবিং লনদজদ্র  োরো জীবনদক লব জে ন ল্দিও 
 ্ো প্রস্তুি। বয়স্ক ম্িবো ীদ্র েদযয লক আেরো এাঁদ্র খুাঁদজ পোদবো ? 
 োিং োলরক ঝোদেিো এবিং অনযোনয পোলেেব বযোপোদর জলড়দয় েোকো 
মিোকজদনর েদযয লক আেরো িোাঁ দ্র খুাঁদজ পোদবো ? এইযরদর্র মকোনও 
ঝোদেিোয় জলড়দয় মনই এেন যুব- ম্প্র্োদয়র েদযযই আেরো এই যরদর্র 
েোনুষদক খুাঁদজ পোদবো। আর পড়ুয়োরো বো যুব- ম্প্র্োয় এই যরদর্র 
ঝোদেিোয় জলড়দয় পড়োর আদেই মকবিেোত্র এই ল্ক বরোবর ভোবদি 
পোদর। এর  োদে লকছুটো বোস্তব জ্ঞোদনরও প্রদয়োজন। পরীক্ষোয় নোেোর 
পোওয়োর জনয শুযু েলর্ি আর ভূদেোি েুখি করদি ম টো হয়নো। 

লনদজদ্র কদিজ মছদড় ইিংিযোন্ড আর জোেেোনীর পড়ুয়োরো যখন 
যুদদ্ধ মযোে্োন কদর িখন ম টো রোজনীলি নয় ? ম ই েয় আেোদ্র 
ভোষর্্োিোরো মকোেোয় লছদিন ? িখন িোাঁ রো মকন ম ই পড়ুয়োদ্র লেদয় 
পড়োদিোনো কররো কেো বদিনলন ? নযোিনোি কদিজ, আহ দে্োবো্-এর 
পড়ুয়োরো, যোরো বরদ্ৌলির  িযোগ্রহীদ্র  োহোযয করদছন িোরো লক িদব 
েূখে? িোহদি ম্খো যোক পোঞ্জোব লবশ্বলব্যোিদয়র পড়ুয়োরো এদ্র িুিনোয় 
কিটো মযোেয ? ময ব ম্ি আজ স্বোযীন ম ই ব ম্দি পড়ুয়ো এবিং যুব-
 ম্প্র্োদয়র মচিোর ফদিই স্বোযীনিো এদ দছ। ভোরদির স্বোযীনিো  িংগ্রোে 
মেদক লনদজদ্র লবলেন্ন কদর মরদখ লক ভোরদির যুব- ম্প্র্োয় ও 
পড়ুয়োরো লনদজদ্র অলস্তত্ব রক্ষো করদি পোরদব মিো ? ১৯১৯  োদি 
পড়ুয়োদ্র উপর ময লনপীড়ন চোিোদনো হদয়লছি িো যুব- ম্প্র্োয় ভুদি 
মযদি পোদরনো। িোরো এও অনুভব কদর ময আেোদ্র একটো লবপ্লদবর 
প্রদয়োজন আদছ। িোদ্র লনুঃ দন্দদহ পড়োদিোনো করো ্রকোর, লকন্তু িোর 
 োদে িোদ্র রোজননলিক জ্ঞোনিোভও প্রদয়োজন। যখন ্রকোর িখন 
লবনো িদে িড়োইদি ঝোাঁ লপদয় পড়ো আর ম ই কোদজ লনদজদ্র জীবন 
উৎ েে করো প্রদয়োজন, আত্মিযোে করো প্রদয়োজন। এই পলরলিলি মেদক 
রক্ষো মপদি অনয মকোনও লবকল্প রোস্তো আর মনই। 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদগ আদেদকোয বগৎ লিং স্টোলড োদকে র, ইুয – ১০, মভ ২০১৮ 

ছোত্রছোত্রীদদয জ্বদর ঠো – 

বোযত এফিং বোযদতয ফোইদয োম্প্রলতক ছোত্র আদদোরদনয খলতয়োন

একটো ছোত্র িংগঠদনয মনতোদদয অযণ 
কযর মতদরঙ্গোনো ুলর 

মডদভোদেটিক সু্টদডন্ট   ইউলনয়ন (দতদরঙ্গোনো)-এয 
যোজয ম্পোদক কোঞ্চোযরো ফদ লয, কোমেলনফেোী 

কোউলিদরয দয ুধীয, এফিং OU কলভটিয দয যলিথ-মক ২০১৮ 
োদরয ৬-ই জুন অযণ কদয মতদরঙ্গোনো ুলর। মকোন ক্ষলতোধন 
নো কদয আদোরদত োলজয কযো এফিং তোদদয ভুলিয ফযফস্থো কযোয দোলফ 
জোলনদয়দছ এই ছোত্রযো। এই ছোদত্রযো আয জোলনদয়দছ মম তোযো মখন 
মফযকোযী লফশ্বলফদযোরয় লফর এফিং লক্ষোয মফযকোযীকযদণয লফরুদে 
গ্রোদভ গ্রোদভ প্রচোয চোরোলির তখন যোদজযয মগোদয়দো দপ্তয মথদক 
তোদদয মপোন কযো দয়লছর। লফলবন্ন ছোত্র ইউলনয়নগুদরোদক মমবোদফ 
আেভণ কযো দি এটো তোযই একটো অিং ফদর তোযো জোলনদয়দছ। 

TISS-এয ছোত্র আদদোরন ১০০ লদন অলতেভ কযর 
TISS-এয ভুেই, তুরজোুয, োয়দ্রোফোদ, এফিং গুয়োোটি-য ড়ুয়োদদয 
আদদোরন এই ভোদয মদল ১০০ লদন অলতেভ কযদছ। ডোইলনিং আয 
মোদস্টর লপ ফৃলেয লফরুদে এফিং ললডউল ড কোস্ট (SC), ললডউল ড 
ট্রোইফ (ST), এফিং আদোয ফযোকয়োডে  ক্লো (OBC) ড়ুয়োদদয লপ-
ভকুদফয ফযফস্থো তুদর মনয়োয লফরুদে ২১-এ মপব্রুয়োযী মথদক তোযো 
প্রলতফোদ কযদছ। প্রলতফোদযত ড়ুয়োযো আদরোচনোয জনয প্রস্তুত 
থোকদর প্রোন তোদদয উয চো ৃলি কযোয জনয লফলবন্ন লভথযো 
অলবদমোদগ ড়ুয়োদদয লফরুদে আইনী লফজ্ঞলপ্ত আয মো-কজ মনোটি 
জোলয কযোয থ লনদয়দছ। ভোচে  ভোদ ৬ জন ড়ুয়োয লফরুদে আইনী 
লফজ্ঞলপ্ত জোলয কযো দয়দছ, এফিং এই ভোদ ২৬ জন ড়ুয়োদক মো-কজ 
মনোটি মদয়ো দয়দছ। এই ২৬ জদনয ভদধয ৫ জন SC, ৪ জন ST, ২ 
জন মনোভোলডক ট্রোইফ-বুি, ২ জন ভুলরভ, এফিং ৭ জন OBC 
ম্প্রদোয়-বুি। এই মনোটিদয লফরুদে তোদদয ১৯ োতোয উত্তদয 
আদদোরনকোযীযো ফদরদছ – ‚ড়ুয়ো লোদফ দোলফ জোনোদনোয জনয আভযো 
মকফরভোত্র প্রলতফোদই কযদত োলয। এই মনোটিদয কোযদণ আভযো অতযন্ত 
অভোলনত এফিং অম্মোলনত মফোধ কযলছ। ভোজকভী য়োয জনয 
আভোদদয প্রলক্ষণ মদয়ো দি, লকন্তু, প্রথভফোদযয জনয আভোদদয ভদন 
দি মম এই লক্ষো শুধুভোত্র চোকলয োয়োয জনয, এফিং মকোদনোবোদফই 
এভন লকছুয লফরুদে একটো অফস্থোন মনয়োয জনয নয় মো আভোদদয 
ক্ষলত কদয চদরদছ।‛ যো আয জোলনদয়দছ মম – ‚ড়ুয়োদদয দরফে 
প্রলতফোদদয জনয এক এক জন কদয ড়ুয়োদদয আেভণ কযো ফন্ধ মোক। 
ড়ুয়োদদয োদথ তোদদয দোলফগুদরো লনদয় একটো আদরোচনোয ফযফস্থো কযো 
মোক, এফিং মই দোলফগুদরো ূযণ কযো মোক।‛ 

থুথুকুলড়য যোষ্ট্রীয় তযোয প্রলতফোদ জোনোদরো ছোত্রছোত্রীযো 
থুথুকুলড়য প্রলতফোদযত জনতোয োদথ িংলত প্রকোদয জনয এফিং 
মখোদন মম যোষ্ট্রীয় লনীড়দনয পদর ১৩ জন ভোযো লগদয়দছন আয ফহু 
জনগণ আত দয়দছন তোয লনদো জোনোদনোয জনয গত ২৫-এ মভ 
২০১৮ তোলযদখ IIT ফদেয ছোত্রছোত্রীযো আদেদকোয মলযয়োয পুদর স্টোলড 
োদকে র (APPSC) িংগঠদনয ছত্রছোয়োয় একটো প্রলতফোদ ভোদফ আয 
লভলছদরয আদয়োজন কদয। এই িংলতভূরক প্রলতফোদদ প্রোয় ৬০ জন 
ভদতো ড়ুয়ো অিংগ্রণ কদযলছর। IIT ভোদ্রো এফিং অনযোনয লকছু লক্ষো 
প্রলতষ্ঠোদনয ড়ুয়োযো এই ধযদণয লকছু ভোদফদয আদয়োজন কদযলছর। 

AMU-এয উদয লদুত্বফোদী আেভদণয বোযতজুদড় 
প্রলতফোদ জোনোদরন ড়ুয়োযো আয লক্ষকযো 

আলরগড় ভুলরভ ইউলনবোলেটি (AMU)-মত প্রলতফোদযত ড়ুয়োদদয 
ছত্রবঙ্গ কযোয জনয ২-যো মভ ুলর রোঠিচোজে  কযোয় এফিং কোাঁ দোদন গযো 
ফযফোয কযোয় ২০ জদনয মফী ছোত্রছোত্রী আত য়। ঐলদন দুুদয 
লকছু ফলযোগত কযোম্পোদ ঢুদক লগদয় লফশ্বলফদযোরদয়য ড়ুয়োদদয োদথ 
িংঘদলে জড়োয় এফিং ছোত্র ইউলনয়দনয অলপ মথদক ভম্মদ আলর লজন্নো-
য ছলফ যোদনোয দোলফ জোলনদয় মলোগোন মদয়। এই ফলযোগতদদয মগ্রপ্তোযীয 
দোলফ জোনোলির লফশ্বলফদযোরদয়য ছোত্রছোত্রীযো। ফলযোগতদদয অলধকোিংই 
লছর লদু মুফো ফোলনীয (উত্তযপ্রদদদয ভুখযভন্ত্রী মমোগী আলদতযনোথ-এয 
ততযী িংগঠন) দয। বোযদতয প্রোিন উ-যোষ্ট্রলত এফিং AMU-এয 
প্রোিন বোই-চযোদিরয োলভদ আনোলয মইভয় কযোম্পোদ একটো 
ফিৃতো মদয়োয জনয উলস্থত লছদরন। এয োদথ এটো ফরো দযকোয মম 
ইউলনয়দনয অলপদ অনযোনয অদনক গুরুত্বূণে ফযলিদত্বয ছলফয োদথ 
১৯৩৮ োর মথদক লজন্নোয ছলফটো যদয়দছ, মখন মথদক AMU-এয 
ুপ্রোচীন ইলতো আয ঐলতদযয অিং লোদফ লজন্নোদক ইউলনয়দনয 
োযোজীফদনয দযদ মদয়ো য়। AMU-এয প্রোয় ৩৫,০০০ ছোত্রছোত্রী 
এফিং একোলধক লক্ষক ২-যো মভ মথদক প্রলতফোদ জোনোদিন। অযোধীদদয 
োলি মদয়োয মম দোলফ তোাঁ যো জোনোলিদরন মটো কতৃে ক্ষ নো মোনোয় 
তোাঁ যো ১২-ই মভ মথদক অনন শুরু কযদত ফোধয ন। JNU, জোলভয়ো 
লভলরয়ো ইরোলভয়ো, HCU, এরোোফোদ লফশ্বলফদযোরয়, োটনো 
লফশ্বলফদযোরয়, IIT খড়গুয ইতযোলদ একোলধক লফশ্বলফদযোরদয়য ড়ুয়োযো 
AMU-এয ছোত্রছোত্রীদদয োদথ িংলত প্রকো কদয প্রলতফোদদয 
আদয়োজন কদয। আদদোরদনয ভুদখ চোদ দড় কতৃে ক্ষ প্রলতফোদযত 
ড়ুয়োদদয অদনক দোলফই মভদন লনদত ফোধয য়, এফিং ঐ ঘটনোয োদথ 
জলড়ত লতনজন ুলর অলপোযদক োদন্ড কযো য়। 

মভ লপ-য লফযোট ফৃলেয ফযোখযো চোইর IIT ফদেয ড়ুয়োযো 
২০১৮ োদরয ৮-ই মভ IIT ফদে-য ছোত্রছোত্রীদদয তযপ মথদক 
আদেদকোয মলযয়োয পুদর স্টোলড োদকে র (APPSC) দোলফ কদযদছ মম 
কতৃে ক্ষ মভ লপ ফৃলেয কোযণ ফযোখযো করুক। PG এফিং UG ড়ুয়োদদয 
জনয মভ লপ মথোেদভ ৭০০০ টোকো আয ২০০০ টোকো ফোড়োদনো দয়দছ। 
গতফছয মখন কতৃে ক্ষ মোদস্টর লপ ৩০০%, লজভখোনো লপ ১৬৭%, 
এফিং যীক্ষোয মযলজদেন লপ এফিং মভলডকোর লপ ১০০% ফোড়োয় 
তখন IIT ফদেয ড়ুয়োযো প্রলতফোদ জোলনদয়লছর মোয য IIT ফদে 
কতৃে ক্ষ লপ-ফৃলে আিংলকবোদফ প্রতযোোয কযদত ফোধয দয়লছর। 

ভোত্রোলতলযি লপ-ফৃলেয প্রলতফোদ জোনোর BITS লরোলন, 
মগোয়ো এফিং োয়দ্রোফোদ-এয ড়ুয়োযো 

BITS-এ দযয লক্ষোফলে মথদক মম ফোললেক লপ-এয মম ফৃলে ঘটোদনো 
দয়দছ তোয লফরুদে BITS লরোলন-মত এফিং মগোয়ো আয োয়োদ্রোফোদদ 
অফলস্থত তোয োখো কযোম্পোগুদরোদত ড়ুয়োযো গত ৫-ই মভ, ২০১৮ 
তোলযখ মথদক প্রলতফোদ জোনোদি। এভনলক মল যীক্ষো চরোয ভোদঝ 
লফযোট িংখযক ড়ুয়ো আদদোরদন অিংগ্রণ কদয। োয়দ্রোফোদ কযোম্পোদ 
প্রোয় ১২০০-এয মফী ছোত্রছোত্রী প্রলতফোদদ অিংগ্রণ কদয এফিং 
লনদজদদয মোদস্টর মথদক অযোকোদডলভক ব্লক অফলধ লভলছর কদয মেঁদট 
মোয়। তোযয মখোদন তোযো ধণেো লদদয় লডদযক্টয, লডন , এফিং একোলধক 
লফলি লক্ষকদদয কোছ মথদক তকলপয়ত চোয়। লফগত লকছু ফছয মোফৎ 
টিউন লপ প্রলত ফছয ১৫% কদয ফোড়োদনো দয় চদরদছ। ২০১৮-১৯ 
োদর মম ড়ুয়ো এখোদন বলতে  দফ তোদক এই ভুহুদতে  ১,৬০,০০০ টোকো 
লদদত দফ, মমখোদন চোয ফছয আদগ একজন ড়ুয়োদক বলতে  য়োয 
ভদয় লদদত ত ৮৯,০০০ টোকো। 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদগ আদেদকোয বগৎ লিং স্টোলড োদকে র, ইুয – ১০, মভ ২০১৮ 

মদযীদত লপ মদয়োয জলযভোনো ফোড়োদনোয লফরুদে 
প্রলতফোদ জোনোদরো MDU মযোতোক-এয ড়ুয়োযো 

লপ লদদত মদযী দর অলতলযি ৫০০০ টোকো জলযভোনো লদদত দফ। 
কদরজ কতৃে দক্ষয এই লেোদন্তয লফরুদে গত ৭-ই মভ, ২০১৮ তোলযখ 
MDU-এয ছোত্রছোত্রীযো লভলছর আয অফস্থোন লফদক্ষোব কদয। ড়ুয়োযো 
জোনোয় মম এই জলযভোনোয লযভোণ লকছু লকছু লফলদয় ড়োয ফোললেক 
খযদচয লিগুণ-এয মফী। এছোড়ো, একজন ড়ুয়ো প্রলতফোদদ 
অলনলদে িকোদরয জনয অনদন ফদলছর। ছোত্র এক তো ভঞ্চ নোভক এক 
ছোত্র িংগঠদনয তত্ত্বোফধোদন এই প্রলতফোদ িংগঠিত দয়লছর, এফিং ১৫০-
য মফী ছোত্রছোত্রী এদত অিংগ্রণ কদযলছর। 

আলদফোীদদয উয যোষ্ট্রীয়-লনীড়দনয লফরুদে BHU-
এয অনযোনয ড়ুয়োদদয োদথ লভলছদর োাঁ টর IIT-BHU 

এয ড়ুয়োযো 
গড়লচদযোলরদত একটো একতযপো বুদয়ো এনকোউন্োদয ৪০ জন 
আলদফোীয (মোয ভদধয অদধেদকয মফী র ভলরো) তযোয লফরুদে 
সু্টদডন্ পয মচিট   (SFC), বগৎ লিং ছোত্র মভোচে ো (BCM) এফিং BHU-
এয অনযোনয লকছু ছোত্র িংগঠন একদত্র একটো ভোদফ এফিং একটো 
লভলছদরয আদয়োজন কদয গত ২-যো মভ, ২০১৮ তোলযদখ। ঝোড়খদন্ডয 
চোইফোোয় আলদফোী গ্রোভগুদরোদত ভটে োয োভরোয লফদযোলধতো কদয 
তোযো। খফয োয়ো মগদছ মম চোইফোোয অদনক আলদফোীই এয পদর 
আত দয়দছন এফিং অদনকদকই তোদদয গ্রোভ মথদক োলরদয় মমদত 
ফোধয দয়দছন। ভোদফদ জভোদয়ত ড়ুয়োযো জোলনদয়দছ মম এইধযদণয 
লনীড়ন আদর বোযত যোদষ্ট্রয দোরুণবোদফ লযকল্পনো কদয যোখো 
মকৌদরযই অিং মোয ভোধযদভ ম চোয় আলদফোীদদয জর-জঙ্গর-জলভ 
মথদক তোদদয উৎখোত কদয লদদত মোদত লফদদী আয মদী কদেোদযটযো 
বোযত মথদক অফোদধ প্রোকৃলতক ম্পদ রুঠ কযদত োদয। 

IIT ভোদ্রো-এয ড়ুয়োদদয প্রলতফোদদয মু্মখীন দত 
র মভোদীদক 

১২-ই এলপ্রর ২০১৮ তোলযদখ মখন প্রধোনভন্ত্রী নদযন্দ্র মভোদীয কনবয় IIT 
ভোদ্রো-এয কযোম্পোদয ভদধয লদদয় মোলির তখন লকছু ড়ুয়ো কোদরো টি-
োটে  দয প্রলতফোদ জোনোয়। মভোদী যকোদযয লফলবন্ন নীলত মমভন মগ্রদডড্  
অদটোনলভ, োয়োয এডুদকোন পোলন্ডিং এদজলি (HEFA) এফিং 
ইিটিটিউট অফ্  এলভদনি ইতযোলদ ড়ুয়ো-লফদযোধী জন-লফদযোধী নীলতয 
লনদো কদয প্ল্যোকোডে  লনদয় ড়ুয়োযো প্রলতফোদ জোনোয়। IIT ভোদ্রোদয 
একটো স্বতন্ত্র ছোত্র িংগঠন আদেদকোয মলযয়োয স্টোলড োদকে র 
(APSC) মোযোর লভলডয়োদত মরদখ মম – ‚কোদফযী ভযোদনজদভন্ 
মফোডে  গঠন নো কযোয জনয মখন মগোটো তোলভরনোড়ু নদযন্দ্র মভোদীয উয 
মযদগ তখন প্রধোনভন্ত্রী জনগদণয প্রদেয উত্তয নো লদদয় এই অনুষ্ঠোন 
মথদক মই অনুষ্ঠোন রোলপদয় মফড়োদিন... এই ধযদণয নীলতগুদরো 
(HEFA, মগ্রদডড্  অদটোনলভ) IIT, আন্নো লফশ্বলফদযোরয়, ভোদ্রো 
লফশ্বলফদযোরয় ইতযোলদ মকন্দ্রীয় এফিং যোজয যকোদযয লক্ষো 
প্রলতষ্ঠোনগুদরোদক মফযকোযীকযদণয লদদক মঠদর লদদি।‛ 

অলবজোত মেঞ্চ লফশ্বলফদযোরদয়য ড়ুয়োযো অলবজোত-
লফদযোধী ছোত্র-লফদক্ষোদব অিংগ্রণ কযর 

মভ ভোদয শুরুদতই ভগ্র েোি জুদড় মম অলবজোত-লফদযোধী আদদোরন 
শুরু দয়লছর তোদত অিংগ্রণ কযর েোদিয একটো অনযতভ 
অলবজোত লফশ্বলফদযোরয় ইদকোদর নযভোদর ুললযলয-এয ড়ুয়োযো। 
পযোী লফপ্ল্দফয ভয় ততযী য়ো এই প্রলতষ্ঠোদন জাঁ  র োদত্রে  এফিং 
লভদচর পুদকো-য ভদতো মেঞ্চ দেদনয একোলধক যথী ভোযথী ড়দোনো 
কদযদছন। মপ্রলদডন্ ভোদকে ো উচ্চলক্ষোয মক্ষদত্র মমভি ফেজন-
লফদযোধী এফিং অলবজোত িংস্কোয চোরু কদযদছন তোয লফরুদে মগোটো েোি 

জুদড় ছোত্রছোত্রীযো কযোম্পো দখর কযো শুরু কদয। যকোদযয নতুন নীলতয 
পদর ড়ুয়োযো এখন আয স্বোধীনবোদফ লনদজদদয ইিোভদতো মকোন 
লফলদয় বলতে  দত োযদছনো, েোদি এতলদন মমটো এদকফোদযই তনো। 
কদরয জনয উচ্চলক্ষোয ফযফস্থো কযোয েোদিয মম োফেজনীন ঐলতয 
তোদক এইভি নীলতগত লযফতে ন যোলয আেভণ কযদছ ফদর 
জোলনদয়দছ লফদক্ষোবকোযীযো। এয আদগ এলপ্রর ভোদয ভোঝোভোলঝ ভদয় 
মেঞ্চ যোইয়ট ুলর একটো লফশ্বলফদযোরদয় োনো লদদয় ডজনখোদনক 
ড়ুয়োদক মখোন মথদক মফয কদয। উচ্চলক্ষোয ড়ুয়ো-লফদযোধী এই 
িংস্কোদযয প্রলতফোদ জোনোদত এই ড়ুয়োযো এক ভো ধদয এই 
কযোম্পোদক দখর কদয মযদখলছর। এই ঘটনোয় ১৯৬৮ োদরয মভ 
ভোদয মই লফোর আকোদযয ছোত্র লফদদ্রোদয কথো ভদন দড় মোয়। 
১৯৬৮ োদরয প্রলতফোদদয উদকন্দ্র লছর মোদফেোন লফশ্বলফদযোরয়। 
লকছুলদন আদগ অফলধ মখোদন লযলস্থলত এযকভই লছর। 

োযো বোযদতয ছোত্রছোত্রীদদয োদথ IIT-য ড়ুয়োযো 
আলপোয ধলেণ আয খুদনয ঘটনোয বীলণবোদফ প্রলতফোদ 

জোনোদরো 
োযো বোযদতয অিংখয ছোত্রছোত্রী এফিং ফুলেজীফীদদয োদথ IIT-BHU, 
IIT ভোদ্রো, এফিং IIT খড়গুয-এয ড়ুয়োযো জমু্ময আলদফোী ভুলরভ 
ম্প্রদোয়বুি ৮ ফছয ফয়ী আলপো-য ধলেণ আয খুদনয লফরুদে এলপ্রর 
ভোদয ভোঝোভোলঝ একোলধক ভোদফ আয লভলছর িংগঠিত কদয প্রলতফোদ 
জোলনদয়দছ। লকবোদফ জমু্ময ঐ এরোকো মথদক িংখযোরঘু মনোভোলডক 
ম্প্রদোয়দক উৎখোত কযোয জনয দলক্ষণন্থী পযোলস্ট ফোলনী লযকল্পনো 
কদয এই ধলেদণয ঘটনো ঘটিদয়দছ তোয আদরোচনো কদয এই জঘনয 
ঘটনোয লনদো জোনোদনো দয়দছ এই ভোদফ গুদরোদত। এই ঘটনোয় 
অলবমুিদদয আড়োর কযোয মম মচিো কদযদছন ভন্ত্রীযো তোয কদঠোয লনদো 
জোনোদনো দয়দছ এফিং অলবমুিদদয বোযী োলিয দোলফ জোনোদনো 
দয়দছ। IIT খড়গুদয কতৃে ক্ষ লভলছদরয জনয অনুভলত নো মনয়োয 
অজুোত মদলখদয় লভলছর ফন্ধ কযোয মচিো কদযলছর। মলদ ছোত্রছোত্রীযো 
মই কতৃে দক্ষয কথো নো শুদন পরবোদফ লভলছর মূ্পণে কদয। IIT-
BHU এফিং IIT খড়গুদযয লভলছরগুদরোদত ৪০০-য মফী ছোত্রছোত্রী 
অিংগ্রণ কদযলছর। IIT ভোদ্রোদয ভোদফদ অিংগ্রণ কদযলছর 
২০০-য মফী ড়ুয়ো। 

অস্থোয়ী লক্ষকদদয স্থোলয়দত্বয দোলফ জোনোদরো লক্ষক আয 
ড়ুয়োযো 

২০১৮ োদরয ৩০-এ মভ লদল্লী লফশ্বলফদযোরদয়য লক্ষদকযো অস্থোয়ী 
লক্ষকদদয স্থোলয়দত্বয দোলফ জোলনদয় এফিং লফশ্বলফদযোরয়গুদরোদক েভোগত 
মফযকোযীকযদণয লদদক মঠদর মদয়ো আয ‘স্বোয়ত্ত্বোন’-এয নোভ 
কদয মকোে লপ ফোড়োদনোয মভোদী যকোদযয মম নীলত তোয লফদযোলধতো কদয 
একটো অনন ধভেঘট চোরু কদয। গণ-অনন ধভেঘদটয ডোক লদদয় 
অযোদোলদয়োন প্রলতটো কদরজ মথদক ১০ জন কদয প্রলতলনলধ চোয় এই 
ধভেঘদট অিংগ্রণ কযোয জনয। লদল্লী ইউলনবোলেটি টিচোে 
অযোদোলদয়োন (DUTA)-এয ম্পোদক লফদফক মচৌধযী জোলনদয়দছন 
মম তোাঁ যো অনন-ধভেঘদটয থ লনদয়দছন কোযণ ভন্ত্রক এফিং DU-এই 
দু’ময়য কোদছ এই লফলদয় ফোযফোয আদফদন জোলনদয় মকোন রোব 
য়লন। 


