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ফেদিোলিপ ফ্ওয়োর ফেদে লিদরক্ট ফেলনলেট্ ট্রোন্সেোর-এর প্রকৃত েোস্তে 

ভোরদতর েদেষক পড়য়ুোদ্র  োমদন একটো কঠিন  ময় 
উপলিত। একল্দক আধোর-এর  োিংলেধোলনক যথোথেতোদক 
 ুলপ্রম ফকোদটে  চ্যোদিঞ্জ জোলনদয় ২৭-টো লপটিিন করো হদয়দে। 
আধোর তথয েোাঁ   হদয় যোওয়োর একোলধক ঘটনো  োম্প্রলতক 

 মদয় আমরো ফ্দেলে। লেলভন্ন পলরদষেোর  োদথ আধোর নোেোর যুক্ত করোর 
 ময় ীমো অলনলদে ষ্টকোদির জনয েোলড়দয় ল্দয়দে  ুলপ্রম ফকোটে । আেোর 
অনযল্দক ফেদিোলিপ ফ্ওয়োর েযোপোদর লিদরক্ট ফেলনলেট্ ট্রোন্সেোর (DBT) 
েযেিো চ্োিু করোর েদি দুদভে োদের  মু্মেীন হদয়দে এই ফ্দির তরুণ 
লেজ্ঞোনীরো। এই েযেিো অনুযোয়ী েদেষকদ্র ফেদিোলিদপর টোকো তোদ্র আধোর-
এর  োদথ  িংযুক্ত করো েযোঙ্ক অযোকোউদে  রো লর চ্দি আ োর কথো। লকন্তু েোস্তে 
অেিো হি অতযন্ত ফিোচ্নীয়। অলধকোিংি েদেষকদ্রই হয় আট-নয় মো  ধদর 
ফেদিোলিদপর টোকো ফ্ওয়ো হয়লন, নয়দতো ফেদিোলিদপর টোকো ফপদত তোদ্র 
অদনক ফ্রী হদয়দে। 

ল্ল্লী ইউলনভোল েটি (DU)-র েদেষকরো যোরো কোউলন্সি অফ্  োদয়লেলেক 
অযোন্ড ইন্ডোলিয়োি লর োচ্ে  (CSIR)-এর আওতোয় আদে তোরো অলভদযোে 
জোলনদয়দে ফয ভলতে  হওয়োর  ময় ফথদক এেনও পযেন্ত JRF লহ োদে তোরো 
তোদ্র প্রথম ফেদিোলিদপর টোকোটোও পোয়লন। ইউলনভোল েটি গ্রোে কলমিন 
(UGC)-এর আওতোয় থোকো েদেষকদ্র ফেদেও অেিোটো আিো্ো লকেু নয়। 
এেোড়োও, ২০১৭-১৮  োদির জনয েদেষকদ্র কলেন দজলন্স লেিগুদিোও 
এেনও পোি করো হয়লন। স্বভোেতই এেন তোর ফময়ো্ ফিষ হদয় যোওয়োর মুদে, 
আর ফময়ো্ ফিষ হদয় ফেদি েদেষকরো তোদ্র লনদজদ্র জনয েরোদ 
কলেন দজলন্স েোে্ েরোদ টোকো ফথদকই েলিত হদে। ইলন্ডয়োন ইন্সটিটিউট অফ্ 
 োদয়ন্স (IISc)-এর একজন ল লনয়র েদেষক পড়য়ুো  Change.org-দত একটো 
লপটিিন শুরু কদর ফ টোর মোধযদম  ময়মদতো ফেদিোলিদপর টোকো ফ্ওয়োর 
্োলে তুদিদে। এই অনিোইন লপটিিন এেনও অেলধ ৩,২০০-রও ফেিী  ই 
 িংগ্রহ কদরদে। যল্ও েদেষক পড়ুয়োদ্র দুদভে োদের  েটো এর ফথদক ফেোঝো 
 ম্ভে নয়, তেুও পলরলিলতর একটো আন্দোজ এেোন ফথদক পোওয়ো যোয়।  োধোরণত 
লিেো প্রলতষ্ঠোনগুদিো েদেষকদ্র ফেদিোলিদপর টোকো প্র্োন কদর ফ্য় এেিং 
তোরপর ফেদিোলিপ প্র্োনকোরী প্রলতষ্ঠোদনর  োদথ টোকোর লহ োে েুদঝ ফনয়। লকন্তু 
DBT-র আওতোয় পলরলিলত  মূ্পণে আিো্ো।  োম্প্রলতক  রকোরী লনদ ে্ ি 
অনুযোয়ী CSIR / UGC ফেদিোলিপদক আধোর নেদরর  োদথ  িংযুক্ত করদত 
হদে। NEFT-র মোধযদম DBT-দক েোস্তেোলয়ত করোর  ম্ভোেনোদক েোলতি কদর 
 রকোর ফেদিোলিদপর টোকো ফ্ওয়োর েযোপোদরও আধোর-দক েোধযতোমূিক 
করদে DBT-দক অজুহোত েোলনদয়। 

ফযল্ন ফথদক DBT-দক ফজোড় কদর চ্োলপদয় ফ্ওয়ো হদয়দে ফ ল্ন 
ফথদক ফেদিোলিদপর টোকো পোওয়োর েযোপোদর CSIR েদেষকরো একটো 
অপ্রদয়োজনীয় জটিি প্রলিয়োর মদধয ল্দয় যোদে। প্রথদমই, লনদজদ্র আধোর 
নোেোর, েযোঙ্ক অযোকোউে নোেোর, এেিং অনযোনয তথয ল্দয় তোদ্র একটো েমে 
ভলতে  করদত হদে। প্রলত মোদ র ১০ তোলরদের মদধয লিেো প্রলতষ্ঠোনদকও একটো 
গ্রোে-ইন-এড্ পোঠোদত হদে। এেোড়োও, প্রলতটো লিেোেদষের ফিদষ ফমিলেক 
পরীেো এেিং তোরপর ফ টোর উপর লভলি কদর লতন  ্দ যর একটো লরদপোটে  
জমো ল্দি তদেই CSIR পরেতী লিেোেদষের জনয ফেদিোলিদপর টোকো েোড়দে। 
ফেদিোলিদপর টোকো আ দত ঠিক ফকোথোয় ফ্রীটো হদে ফ টো এরকম একটো 

জটিি প্রলিয়োয় েুঝদত পোরোটো অতযন্ত কঠিন। এেোড়ো, ফকোনও পেই 
ফকোনওরকম ্োলয়ত্ব লনদত চ্োইদেনো, যোর েি ফভোে করদত হদে একমোে 
েদেষক পড়য়ুোদ্রদকই। একল্দক CSIR এই েদি লনদজর ্োলয়ত্ব এড়োদে 
ফয লিেো প্রলতষ্ঠোনগুদিোর কোে ফথদক প্রদয়োজনীয় কোেজপে ঠিকঠোক 
আ দেনো, আর তোই একোলধক েদেষকদক ফেদিোলিপ ফ্ওয়ো CSIR-এর 
পদে  ম্ভে নয়। আর অনযল্দক ফেদিোলিপ ফপদত ফ্রী হওয়োর ্োলয়ত্ব লনদত 
রোজী নয় লিেো প্রলতষ্ঠোনগুদিো। অ হোয় পড়ুয়োরো লনদজদ্র লিেো প্রলতষ্ঠোন 
আর ফেদিোলিপ প্র্োনকোরী প্রলতষ্ঠোদনর মদধয লচ্দড়চ্যোপ্টো হদে। এর  োদথ 
আধোর  িংদযোেকোরী পদ্ধলতর মদধয একোলধক  ম যো েদেষক পড়য়ুোদ্র েতে মোন 
অেিোদক আরই ফিোচ্নীয় কদর তুদিদে। 

IISc এেিং DU-দত পড়ুয়োরো ফযমন অলনয়লমত েো ফ্রীদত ফেদিোলিপ 
পোওয়োর ঘটনোর কথো জোলনদয়দে, ফতমনই িখ দনি-এর ফ ন্ট্রোি ড্রোে লর োচ্ে  
ইন্সটিটিউট (CDRI)-এর একজন লেজ্ঞোনী প্রতীক নোরোইন জোলনদয়দেন ফয 
লতলন েেদর মোে একেোর ফেদিোলিপ পোন। ফয মস্ত লিেো প্রলতষ্ঠোন 
অদপেোকৃত ফেিী প্রল দ্ধ ফ েোদন পলরলিলত লকেুটো ভোদিো। ফেোটো েযোপোদর 
কোরও ফকোনও প্রলতলিয়ো নো ফপদয় IISc-দত এই দুদভে োদের লিকোর হওয়ো 
পড়ুয়োরো ফহোয়োট্   অযোপ গ্রুদপর মোধযদম লনদজদ্র  িংেঠিত কদর। িীঘ্রই 
এই গ্রুদপর  ্ য  িংেযো ১০০ েোলড়দয় যোয়। এই পড়ুয়োদ্র েোনোদনো একটো 
তোলিকো অনুযোয়ী (দযেোদন ২০১৭  োদির লিদ ের মো  অেলধ ফেদিোলিপ 
পোওয়োর লহ োে ফ্েোদনো হদয়দে) ২০১৭  োদির এলপ্রি মোদ  DBT প্রকল্প 
চ্োিু হওয়োর পর ফথদক প্রোয় ৩০ জন পড়ুয়ো লনদজদ্র েদকয়ো টোকো পোয়লন। 
এই তোলিকোয় এরকম ১০ জন আদে যোরো ২০১৭  োদির আেস্ট মো  অেলধ 
ফেদিোলিপ পোয়লন। এরকম আদরকটো অ মূ্পণে তোলিকোয় ৬০ জন পড়ুয়োর 
নোম আদে যোদ্র ফেদিোলিদপর টোকো ফপদত ফ্রী হদয়দে। লকেু 
আলধকোলরদকর ফথদক ফযরম প্রলতলিয়ো পোওয়ো লেদয়দে তো মত প্রকোদির 
স্বোধীনতোদক েেে করোরই  মোন। ফ টো অেিয এেন ভোরদতর প্রলতল্নকোর 
েোস্তে লচ্ে। DU-এর ভোই  চ্যোদন্সির-এর কোদে DU-এরই অথে লেভোদের 
ফ কিন অলে োদরর লেরুদদ্ধ প্রোয় ৫০ জন েদেষক পড়ুয়ো  ই দমত একটো 
অলভদযোে ্ োদয়র কদর। এই অলে োর পড়ুয়োদ্র হুমলক ল্দয়লেি ফয তোদ্র 
কোেজপে েোলরজ কদর ফ্ওয়ো হদে েো ইেোকৃতভোদে ফ্রী করো হদে। 

 োরো ফ্ি জুদড়ই লেলভন্ন েোে  িংেঠদনর উপর  কি  ম্ভোেয উপোদয় 
আিমণ নোলমদয় আনো হদে। লিেোর ফে রকোরীকরণ, ফ লমস্টোর লে-এর 
অতযলধক মোেোয় েৃলদ্ধ, ফপোস্ট-মযোট্রিক স্কিোরলিপ প্রতযোহোর করো, লিেো 
প্রলতষ্ঠোদনর গেলরকীকরণ, এেিং  েদথদক গুরুত্বপূণেভোদে লিেোঙ্গদণ 
েণতোলিক আওয়োদজর উপর আিমণ ইতযোল্ এতলকেুর  োদথ েতে মোদন 
ফেদিোলিদপর টোকো আ দত ফ্রী হওয়োটোও পড়ুয়োদ্র কোদে একটো লচ্ন্তোর 
লেষয়। তদে, েদেষণোর েোইি ফথদক শুরু কদর প্রলতষ্ঠোদনর কতৃে পে অেলধ 
লেলভন্ন স্তর ফথদক িমোেত হুমলক পোওয়ো  দেও পড়ুয়োরো এই  েলকেুরই 
প্রলতদরোধ কদর চ্দিদে। এরকমই একটো পলরলিলতদত েতে মোন লিতোেিোর 
পলরেতে দনর জনয ফয মস্ত তরুণ পড়ুয়ো িড়োই চ্োলিদয় যোদে তোদ্র পোদি 
্োাঁ ড়োদনো আমোদ্র কতে েয। 
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মত প্রকোদের স্বোধীনতোদক খর্ে করোর জনয রোষ্ট্রীয়  ন্ত্রো  – 

ভীমো-ককোদরেোাঁ ও মোমিোয় ্লিত এর্িং মোনর্োলধকোর কমীদ্র কেপ্তোরী
রোষ্ট্রীয়  ন্ত্রো  নোলমদয় এদন প্রোলিক জনেদের কন্ঠদরোধ 
করোর জনয ২০১৮  োদির ৬-ই জুন পুদন পুলিে 
নোেপুর, লনউ ল্ল্লী, এর্িং মুেই পুলিদের  োদে 
একদ োদে পোাঁ চজন  মোজকমীদক কেপ্তোর কদর। 
পুলিদের অলভদ োে হি ভীমো-ককোদরেোাঁ ও মোমিোয় 

লহিং োত্মক ঘটনোর  োদে এদ্র ক োে আদে। কেপ্তোর হওয়ো 
 মোজকমীদ্র মদধয আদেন একজন আইনজীর্ী এর্িং ইলিয়োন 
অযোদ োলেদয়েোন অফ্ লপপল   িইয়ো ে (IAPL)-এর  োধোরে 
 ম্পো্ক –  ুদরন্দ্র েযোিলিিং, কলমটি ফর ল্ লরলি  অফ্ পলিটিকোি 
লপ্র নো ে (CRPP)-এর পোব লিক লরদিেন   ক দেটোরী – করোনো 
উইি ন, প্রদফ র এর্িং নোেপুর লর্শ্বলর্্যোিদয়র ইিংরোজী লর্ভোদের 
প্রধোন তেো উইদমন এদেইন্সট ক কু্সয়োি ভোদয়োদিন্স অযোি কস্টট 
লরদপ্রেন (WSS) – ক োমো ক ন, একজন প্রর্ীে ্লিত অলধকোর রক্ষো 
কমী এর্িং লর্দরোহী নোমক একটো রোজননলতক পলিকোর  ম্পো্ক – 
 ুধীর ধোওয়োদি, এর্িং একজন লর্স্থোপন লর্দরোধী  মোজকমী তেো 
প্রোইম লমলনস্টো ে রুরোি কিদভিপদমন্ট কফদিো (PMRDF) – মদহে 
রোউত। এাঁনোদ্র  কিদক লনদয়  োওয়ো হয় পুদনর লর্শ্রোমর্োে েোনোয় 
ক খোদন ২০১৮  োদির ৮-ই জোনুয়োরী এাঁদ্র লর্রুদে লহিং োত্মক 
কো েকিোদপ প্রদরোচনো ক্ওয়োর অলভদ োে এদন একটো FIR নলেভুক্ত 
করো হয়। এাঁদ্র  কিদকই আন িফুি অযোলিলভটি  (লপ্রদভনেন) 
অযোি (UAPA) আইদন অলভ ুক্ত করো হদয়দে। রোদষ্ট্রর 
পক্ষপোলতত্বটো আরই স্পষ্ট হদয়  োয়  খন ক্খো  োয় ক  ভীমো-
ককোদরেোাঁ ওদয় লহিং োত্মক ঘটনোর জনয প্রকৃত অলভ ুক্ত  োরো অেেোৎ শ্রী 
লেভ্ প্রলতষ্ঠোন লহনু্দস্থোন  িংেঠদনর প্রলতষ্ঠোতো  োম্ভোজী লভদে গুরুজী 
এর্িং  মস্থ লহনু্দ আঘোলে  িংেঠদনর প্রলতষ্ঠোতো লমলিন্দ একদর্োদত, 
 োাঁ দ্র নোদম লহিং োয় প্রদরোচনো ক্ওয়োর জনয একোলধক অলভদ োে 
এর্িং FIR নলেভুক্ত আদে, তোরো এখনও স্বোধীনভোদর্ ঘুদর কর্েোদে। 

পুদন েহদরর র্োইদরর ল্দক একটো কেোদটো েোম হি ভীমো-
ককোদরেোাঁ ও। এই র্েরটো লেি ভীমো-ককোদরেোাঁ ওদয়র  ুদের ২০০-তম 
র্র্েপূলতে র র্ের। এই  ুে হদয়লেি লিটিে এর্িং ক ই রোদজযর 
তৎকোিীন কপেওয়ো েো দনর মদধয। লিটিে স দনযর অিংে লহ োদর্ 
্লিত মোহোর  ম্প্র্োয় রোদজযর িোক্ষ্মে কপেওয়ো েো নদক উদে্ 
করোর জনয িেোই কদরলেি এর্িং জয়ী হদয়লেি। ২০১৮  োদির ১-িো 
জোনুয়োরী ে’কয় ে’কয় ্লিত জমোদয়ত হন এই র্র্েপূলতে র অনুষ্ঠোন 
উদ  োপন করোর জনয। কেরুয়ো পতোকো হোদত লকেু ্লক্ষেপন্থী 
জোতীয়তোর্ো্ী কেোষ্ঠী এই উ্ োপনদক ‘ক্ে-লর্দরোধী’ আখযো ল্দয় 
এদত র্োধো ক্য়। অনুষ্ঠোদন অিংেেহেকোরীরো ভীমো-ককোদরেোাঁ ও েোদম 
প্রদর্ে করো মোিই তোদ্রদক আেমে করো হয় এর্িং তোদ্র েোেী 
পুলেদয় ক্ওয়ো হয়।  িংঘদর্ে একজন তরুে লনহত হন, এর্িং আহত 
হন র্হু মোনুর্। পুলিদের র্ক্তর্য হি ধোওয়োদি এর্িং কর্ীর কিো মদের 
 ্ যরো আদের ল্ন অেেোৎ ২০১৭  োদির ৩১-এ লিদ ের 
আপলিকজনক েোন েোয় এর্িং প্রদরোচনোমূিক র্কৃ্ততো ক্য়,  োর 
প্রভোদর্ পদরর ল্ন লহিং োত্মক ঘটনো ঘদট। কর্ীর কিো মে হি মূিত 
্লিত তরুে-তরুেীদ্র লনদয় েঠিত পুদন-ককলন্দ্রক একটো  োিংসৃ্কলতক 
কেোষ্ঠী  োরো েোন, কলর্তো, এর্িং পে-নোটিকোর মোধযদম ্লিত এর্িং 
আল্র্ো ী কেোষ্ঠীর উপর লনপীেন,  োমোলজক সর্র্ময, দুনীলত, এর্িং 
লহনু্দ-মু লিম ঐকয ইতযোল্ লর্র্দয় জনেেদক  দচতন কদর। 

পুলিদের অলভদ োে ক  কেপ্তোর হওয়ো  মোজকমীদ্র  োদে 
মোওর্ো্ীদ্র ক োে আদে, এর্িং কেপ্তোদরর লকেু পদরই কিপুটি 
কলমেনোর অফ্ পুলিে একটো  োিংর্োল্ক  দেিন কিদক পুলিেী 
ত্দির লর্স্তোলরত র্যোখযো ক্ন। অলভদ োেটো মূিত আনো হদয়দে 

দুদটো লচঠির উপর লভলি কদর। ্োলর্ করো হদে ক  এই লচঠিদুদটো 
অলভ ুক্তদ্র একজদনর কেদক উেোর করো হদয়দে। এই লচঠিদুদটোদত 
নোলক প্রধোনমন্ত্রী নদরন্দ্র কমো্ীদক হতযোর র্ে দন্ত্রর কেো র্িো আদে। 
এই পোাঁ চজন অলভ ুক্তদক আ্োিদত ্োলখি করোর আদেই ৭-ই জুন 
পুলিে এই লচঠির কেো জন মদক্ষ প্রকোে কদর। জনেদের 
লচিোভোর্নোদক লনয়ন্ত্রে করদত এর্িং লর্চোদরর ফিোফিদক প্রভোলর্ত 
করোর জনযই এমনটো করো হয়। এটো  মূ্পেেভোদর্ আইন িঙ্ঘন করো। 
২০১৪  োদির ৭-ই নদভের র্দে হোই ককোটে  স্পষ্ট লনদ ে্ ে ক্য় ক  
পুলিে ককোনও একটো মোমিোর ঠিক কতটো েেমোধযদমর প্রকোদেয 
আনদর্ এর্িং লকভোদর্ আনদর্। এর পদর  রকোরও একটো লর্জ্ঞলপ্ত জোলর 
কদর ক খোদন আ্োিদত চোজে -লেট ্োলখি করোর আদে প েি 
অলভ ুক্তদ্র নোম এর্িং ত্দির অনযোনয তেয প্রকোে করোর অনুমলত 
পুলিে কমী এর্িং পোব লিক প্রল লকউটোরদ্র ক্ওয়ো হয় নো। 

পুলিে আ দি কচষ্টো কদরলেি ্লিতদ্র এই জমোদয়তদক 
মোওর্ো্ীদ্র একটো চেোি লহ োদর্ প্রচোর করদত। কের্ অর্লধ এটো 
এই ্োলর্দত লেদয় কপ াঁেোয় ক  কমো্ীর জীর্ন এখন লর্পদ্র  েুখীন। 
এই ্োর্ী  ল্ও নতুন লকেু নয়। অতীদত র্হুর্োর এই ্োর্ী কতোিো 
হদয়দে। এর শুরু খুাঁজদত কেদি চদি ক দত হদর্ ২০০৪  োদির 
ইেরোত জোহোন-এর ভুদয়ো খুদনর ঘটনোয়। ক দক্ষদিও ্োর্ী করো 
হদয়লেি ক  গুজরোদটর তৎকোিীন মুখযমন্ত্রী নদরন্দ্র কমো্ীদক হতযো 
করোর একটো লমেদন ক   ুক্ত। পরর্তীকোদির ত্দি ক্খো লেদয়দে 
ক  গুজরোট পুলিে তোদক ঠোিো মোেোয় হতযো কদরলেি। এমনলক 
মোওর্ো্ীদ্র ক োেোদ োে রোখোর পেলতর র্যোপোদর লর্দের্জ্ঞ প্রোক্তন 
পুলিে অলফ োদররোও এই লচঠিদুদটোদক  দন্দদহর কচোদখ ক্দখদেন। 
নোেপুদরর এক আইনজীর্ীর মদত লচঠিদুদটো  ল্  লতযকোদরর হত 
তোহদি ক খোদন আ ি নোম র্যর্হোদরর র্্দি েদ্মনোম,  োিংদকলতক 
েব্দ ইতযোল্র র্যর্হোর েোকত। র্োেোই করো লকেু লমলিয়ো হোউ  এর্িং 
BJP IT ক ি-এর কোদে এই লচঠি-র ফোাঁ   হদয়  োওয়োটোও অদনক 
প্রশ্ন তুদিদে। এেোেোও, ভোরদতর একোলধক আ্োিত অতীদত অদনক 
লর্চোদরর রোয়-ই ল্দয়দে ক খোদন র্িো হদয়দে ক  কোরও কোদে একটো 
লনলদে ষ্ট ্েেদনর  মেেদন শুধুমোি লকেু কিখোদিলখ েোকদি ক টো 
ককোনও অপরোধ র্দি েেয হদর্নো। অযোমদনলস্ট ইন্টোরনযেনোি এর্িং 
লহউমযোন রোইট   ওয়োচ-ও এই কেপ্তোরীগুদিোদত প্রশ্ন তুদিদে। 
লহউমযোন রোইট   ওয়োচ-এর ্লক্ষে এলেয়োর লিদরলির মীেোক্ষী েোঙু্গলি 
র্দিদেন – “ভোরদত  রকোদরর  মোদিোচক এর্িং  মোজকমীদ্র, 
লর্দের্ত  োাঁ রো প্রোলিক জনজোলতর হদয় কোজ কদরন, তোাঁ দ্র লর্রুদে 
পুলিে প্রোয়ই  ন্ত্রো -লর্দরোধী আইনগুদিোদক র্যর্হোর কদর।” 

কেপ্তোর হওয়ো পোাঁ চজন লনপীলেত এর্িং প্রোলিক জনজোলতর 
অলধকোর রক্ষোর জনয প্রলতলনয়ত কোজ করদতন, িোক্ষ্মেযর্ো্ী 
লপতৃতদন্ত্রর লর্রুদে কেো র্িদতন, জলমর উপর জনেদের অলধকোরদক 
তুদি ধরদতন, জনেদের জীর্ন আর ম েো্োর কেো র্িদতন, এর্িং 
রোজননলতক র্ন্দীদ্র মুলক্তর জনয কচষ্টো করদতন। ভোরদত জনেে 
 খনই লনদজদ্র অলধকোদরর কেো র্দিদে তখনই রোষ্ট্র তোদ্র উপর 
লনমেম  ন্ত্রো  নোলমদয় এদনদে, তো ক   োহোরোনপুর র্ো উনো কহোক, 
ভীমো-ককোদরেোাঁ ও র্ো েুেুকুলে কহোক। আইন আর লর্চোরর্যর্স্থোদক রু্দেো 
আঙু্গি ক্লখদয় েেতোলন্ত্রক কচতনোর উপর আেমে এর্িং একটো 
ভদয়র আর্ওহোওয়ো সতরী করো লনিঃ দন্দদহ লনন্দনীয়। ক  িোক্ষ্মেযর্ো্ী 
ফযোল স্ট েো ন  োমোলজক কশ্রেীলর্ভোেদক র্যর্হোর কদর জনেে এর্িং 
লর্লভন্ন  ম্প্র্োদয়র উপর নৃেিং  ্মনপীেন চোিোয় তোর লর্রুদে 
েমোেত িেোই চোলিদয়  োওয়োটো র্তে মোদন তোই আরও প্রদয়োজনীয় 
হদয় ্োাঁ লেদয়দে। 



 

সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেৎ ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ১১, জুন ২০১৮ 

চেন্নোই- োদিম এক্সদে ওদে চেোদজদের লিরুদে েলিিো্

থুথুকুলির রোস্তোে রদ র ্োে এওনও মুদয য়োেলন  
আর ওল্দক িোলমিনোিু  রকোর একোলিক কৃষক আর 
 মোজকমীর উপর আিোর নিুন কদর আক্রমণ 
চেদনদয। এঁরো  কদিই  োম্প্রলিককোদি েস্তোলিি 

চেন্নোই- োদিম গ্রীন কলরদিোর চেোদজদের লিদরোলিিো করলযদিন। 
থুথুকুলিদি স্টোরিোইট িোমো কোরওোনোর লিরুদে েলিিো্ জোনোদি 
লেদে রোদের পলরকল্পনোমোলিক  ন্ত্রোদ র কিদি েি মোদ  ১৩ জন 
লনেি েদেদযন এিিং আেি েদেদযন অদনদক। িওন চথদক শুরু 
কদর এওনও অিলি চজিো েশো ন লেিং োত্মক ঘটনোর জনয ২৪৩ টো 
মোমিোে ২৪৮ জনদক চগ্রপ্তোর কদরদয। থুথুকুলির এই অমোনলিক 
পুলিশী আক্রমদণর  োিোই চেদে লনিেজ্জ  রকোর ্োেী কদরদয 
জনেণদক। একল্দক চয়ওোদন  রকোর ্োলি কদরদয চয় জনেদণর 
েলিিো্ লেিং োত্মক আকোর িোরণ করোে পুলিশ িযিস্থো গ্রেণ কদরলযি  
চ ল্দক লিপরীদি জনেদণর ি িয েি পুলিশ লিনো েদরোেনোে গুলি 
েোলিদেদয  এিিং এটো িোদ্র আদে চথদকই পলরকল্পনো করো লযি। 
য়োইদেোক  েস্তোলিি চেন্নোই- োদিম ৮-চিন এক্সদে ওদের লিরুদে 
েলিিো্রি জনিোর উপর নোলমদে আনো রোেীে লনপীিদন আিোরও 
পলরষ্কোর েদে য়োে চয় চয়দকোনও রকম েণিোলন্ত্রক আওেোদজর 
লিরুদে রোদের মদনোভোি এদকিোদরই স্বৈরোেোরী। 

চেন্নোই- োদিম গ্রীনলিল্ড কলরদিোর চেোদজেটো েি ভোরিমোিো 
পলরদয়োজনো েকদল্পর অন্তেেি চকন্দ্রীে  রকোদরর আলথেক  েোেিো 
েোপ্ত রোস্তো ও েোইওদে স্বিরীর একটো চেোদজে। ১০ ০০০ চকোটি 
টোকো মূদিযর এই চেোদজদের উদেশয েি একটো ৮-চিন 
এক্সদে ওদে স্বিরী কদর চেন্নোই এিিং  োদিদমর মদিয য়োিোেোদির 
 মেদক কমোদনো। িদি য়োই চেোক নো চকন  এই ২৭৭.৩ লকলম িেো 
এক্সদে ওদে পলরদিশ আর জনেদণর জীলিকোদক ভীষণভোদি 
ক্ষলিগ্রস্ত করদি। এই রোস্তো য়োদি ১৫৯-টো গ্রোম এিিং ১১-টো লরজোভে  
িদরদস্টর মদিয ল্দে  এিিং এর জনয েদেোজনীে চমোট জলমর 
পলরমোণ ২৭৯১ চেের  য়োর মদিয রদেদয েোদষর জলম  লিলভন্ন 
কলমউলনটি িযোন্ড  এিিং ি িিোলির জলম। লিন-েোর েজন্ম িদর 
লনদজদ্র এিোকোে য়োঁরো িো  করদযন চ ই েরীি মোনুষদ্র উদে্ 
করদি েদিদয এই চেোদজে।  ি মদের মদিোই জলম অলিগ্রেদণর 
েলক্রেো অিযন্ত  দেেজনক। গ্রোমিো ী এিিং  রকোরপদক্ষর  িংলিষ্ট 
আলিকোলরকদ্র  োদথ এই লিষদে চকোনও লমটিিং েেলন  অথে জলম 
অলিগ্রেদণর জনয মোপোমোলপ শুরু েদে লেদেদয। এমনলক  উিের 
জলমগুদিোও িিপূিেক ্ওি কদর চনওেো েদে। ইেোকৃিভোদিই এই 
চেোদজদের িযোপোদর গ্রোমিো ীদ্র অন্ধকোদর রোওো েদেদয। একটো 
চেোদজে লিল লিলিটি লরদপোটে  (PFR) যোিো এই েস্তোলিি 
চেোদজদের ওরেো আর উপকোর  েদন্ধ চকোনও লরদপোটে  জনেদণর 
েকোদশয আনো েেলন। আর PFR-টোও চেোদজদের উপকোলরিো আর 
ওরেোর নযোয়যিো েমোণ করদি পোদরনো  িরিং  অিযলিক মোত্রোে নকি 
করো িথয আর অেো লঙ্গক িথযদি পলরপূণে। এযোিো  এর  োদথ এটোও 
মদন রোওো ্রকোর চয় চেন্নোই আর  োদিম এর মদিয  িংদয়োে স্থোপন 
কদর এমলনদিই লিনদট আিো্ো রোস্তো রদেদয  য়োর মদিয িিে মোদন 
 িদথদক কম দূরদের রোস্তোটো েি ৩১৯ লকলম ্ীঘে চেন্নোই-
লিরুভোন্নোমোিোই-ওরোেো্ম-িোেোরোম েদে য়োওেো রোস্তোটো। 

ৈোভোলিকভোদিই   রকোর কিৃে ক িোিোহুদিো কদর েস্তোলিি করো 
এই চেোদজদের উদেশযটোই এওন েদের মুদও।  রকোর পক্ষ চথদক 
এই চেোদজে  েদন্ধ চয় মস্ত ্োলি চিোিো েদেদয িোদি কৃষক আর 

পলরদিশকমীরো  ন্তুষ্ট েনলন  এিিং ইলিমদিযই জনেদণর  োদথ 
চকোদনোরকম আদিোেনো যোিোই লিলভন্ন স্থোদন চয় জলম অলিগ্রেণ শুরু 
েদে লেদেদয িোর লিদরোলিিো করদযন। রোদের এই স্বৈরোেোরী 
মদনোভোদির লিরুদে য়োঁরো েলিিো্ করলযদিন িোঁদ্রদক এওন 
য়দথে চগ্রপ্তোরী আর অনযোনয লিলভন্ন  ম যোর  মু্মওীন েদি েদে। 
িিপূিেক জলম অলিগ্রেদণর লিরুদে েলিিো্ জোনোদনোর জনয এওনও 
অিলি কমপদক্ষ ২৫ জন কৃষকদক চগ্রপ্তোর করো েদেদয। এমনলক  
অলভদনিো মন ুর আলি ওোন   মোজকমী ভোিোরমলথ  এিিং 
পলরদিশকমী পীয়ূষ মোনুশ-চক চগ্রপ্তোর করো েদেদয। িোঁদ্র অপরোি 
লযি এই চেোদজদের লিদরোলিিো করো এিিং এই চেোদজদের িদি য়ো 
য়ো ক্ষলিকর েভোি পিদি চ গুদিোদক িুদি িরো। রোদের ভোষোে য়ো 
েি য়থোক্রদম ‘লেিং োে েদরোেনো চ্ওেো’ এিিং কৃষকদ্র ভুি পদথ 
পলরেোিনো করো। কুপ্পোনুর গ্রোদমর একজন কৃষক মূলথে জোলনদেদযন চয় 
স্থোনীে পুলিশ কৃষকদ্র  োদথ এমনভোদি িযিেোর করদয চয় চয়ন 
িোরো  ন্ত্রো িো্ী। লিলন িদিদযন – “য়োরোই  রকোদরর ল েোন্তদক েে 
করদয  চেোদজদের  েদন্ধ লিলভন্ন িথয জোনদি েোইদয িোদ্রদকই 
চগ্রপ্তোর করো েদে।” আেোনকূট্টোপোট্টি এিিং কুপ্পোনুর গ্রোদম চয় জলম 
মোপোমোলপর েলক্রেো শুরু েদেদয িোর ল্দক চ্লওদে মূলথে এই 
গুরুেপূণে লিষেটো  োমদন এদনদযন চয় – “রোদজযর একমোত্র এই 
অিংদশই কৃষকরো লিনো ঋদণ লনদজদ্র অলস্তে টিলকদে রোওদি 
চপদরদয।”  ুিরোিং  উিের জলম িিপূিেক ্ওি কদর রোে একল্দক চয় 
শুিুমোত্র িক্ষ িক্ষ েরীি মোনুদষর জীিদনর লিলনমদে লকযু 
কদপেোদরটদক জোেেো কদর ল্দে িোই নে  এর  োদথ আদরকল্দক 
এমন এক পলরলস্থলি স্বিরী করদয য়োদি কৃষদকরো কৃলষ-ঋদণর জঘনয 
েদক্রর মদিয েদিশ করদি িোিয েে এিিং গ্রোমোঞ্চদি  োমন্তিোলন্ত্রক 
মেোজলন িযিস্থোর লভত্ আরও মজিুি েে। 

মি েকোদশর ৈোিীনিো েি েণিদন্ত্রর একটো েদেোজনীে অিংশ। 
লকন্তু  িোলমিনোিুদি েিদি থোকো রোেীে-লেিং ো এিিং লনপীিন েমোণ 
করদয চয় কদপেোদরটদ্র ৈোথে েলরিোথে করদি রোে এই েদেোজনীে 
অিংশটোদক েলিলনেি চযঁদট েদিদয। থুথুকুলির জনেদণর েদে এিিং 
স্টোরিোইদটর লিরুদে েলিিো্রি চেোষ্ঠীদ্র েদে একোলিক মোমিো 
িিদি থোকো আইনজীিী িলঞ্চনোথন-এর  োম্প্রলিক চগ্রপ্তোরী েি িোর 
আদরকটো লন্শেন। িোলমিনোিু চকোনও িযলিক্রম নে।  োম্প্রলিক 
 মদে ভোরদির লিলভন্ন অিংদশ কদপেোদরটদ্র ৈোদথে জনেদণর মি 
েকোদশর ৈোিীনিোদক ওিে করোর ঘটনোর একটো িেো িোলিকো রদেদয  
চয়মন – চ লিম গ্রুপ (একটো ইদেোদনলশেোন  িংস্থো)-এর জনয 
নেীগ্রোদম (পলিমিঙ্গ)  টোটো-র জনয কলিঙ্গনেদর (ওলিশো)  চি্োন্ত-
র জনয ্ন্ডকোরদণয (যলিশেি)। এই েলিটো জোেেোদিই  িংগ্রোমরি 
জনেণ  োক্ষী রদেদযন চয় লকভোদি রোেয়ন্ত্র  িে্ ো েকোদশযই 
কদপেোদরটদ্র পক্ষ লনদেদয এিিং িোঁদ্র উপর েরম লনপীিন নোলমদে 
এদনদয। েলিটো স্থোদনই ‘উন্নেন’ িিদি কদপেোদরট দৃলষ্টভলঙ্গদকই রোে 
িরোির িুদি িদরদয  আর চ টোও িোর লনদজর জনেণদক  ন্ত্রস্থ কদর  
িেুদকর নদির  োমদন চরদও।  মগ্র চ্শ জুদিই ভোরি রোে এিিং 
িোর কদপেোদরট  েদয়োেীরো লনদজদ্র জনেদণর উপর একটো িৃেির 
য়ুে চঘোষনো কদরদয। িোলমিনোিুদি রোেীে লনপীিদনর এই  োম্প্রলিক 
ঘটনোিিীদক এর একটো অিংশ লে োদিই চ্ওো উলেি। 



 

সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেৎ ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ১১, জুন ২০১৮ 

আয়দুবে্ – পোর্শ্ে প্রলিলিয়োয় ‘হযোাঁ ’, অথচ ফোর্েোদকোলভলজদিদের বযোপোদর ‘নো’

ফোর্েোদকোলভলজদিে-এর উদেশ্য হি ওষুদের 
বযবহোর  িংিোন্ত লবষদয় ররোেীদ্র যত্ন এবিং  ুরক্ষোর 
বযবস্থোদক আরও উন্নি করো। রযদহিু ভোরদি এবিং 
লবদ্দশ্ আয়ুদবেল্ক ওষুে বযবহোদরর পলরর্োণ ল্দনর 

পর ল্ন রবদেই চদিদে, র দহিু এই  র্স্ত আয়ুদবেল্ক ওষুদের 
ফোর্েোদকোলভলজদিে-এর প্রদয়োজনও িোর  োদথ পোল্লো ল্দয় রবদে 
চদিদে। লকেু ববজ্ঞোলনক েদবষণোয় র্খো লেদয়দে রয একোলেক 
আয়ুদবেল্ক ওষুদের র্দেয লবষোক্ত েোিব উপো্োন উপলস্থি রদয়দে 
এবিং র গুদিো বযবহোর করোর পর খোরোপ প্রলিলিয়ো হদয়দে। এই 
েরদণর লবষয় আয়ুদবেল্ক ওষুদের রক্ষদে ফোর্েোদকোলভলজদিদের 
অভোবদকই প্রকোদশ্য লনদয় আদ । 

১৯৭৮  োি রথদক রেোটো লবর্শ্জুদে আয়ুদবেল্ক ওষুে বযবহোদরর 
র্োেযদর্ র্োনবশ্রীদর রিি-র লবষোক্ত প্রভোদবর ৮০-টোরও রবশ্ী ঘটনো 
ঘদটদে। এক ্ি েদবষক ২০০৩  োদি ৭০ রকদর্র ওষুদের উপর 
পরীক্ষোলনরীক্ষো চোিোয়। ওষুেগুদিোর  বই ্লক্ষণ এলশ্য়োদি বিরী হি 
এবিং বস্টন, র্যো োচুদ ট   ইিযোল্ জোয়েোয় লবিী হি। েদবষণোয় 
র্খো যোয় রয এগুদিোর ২০%-র র্দেযই রিি, র্োকে োলর, আদ েলনক 
রদয়দে, এবিং এই ক্ষলিকর েোিব উপো্োনগুদিোর পলরর্োণ 
বযবহোরদযোেয পলরর্োদণর রথদক অদনক রবশ্ী। জোনেোি অফ্ ল্ 
আদর্লরকোন রর্লিকোি অযোদ োলশ্দয়শ্োন (JAMA)-এ প্রকোলশ্ি 
একটো লরদপোটে  অনুযোয়ী US এবিং ভোরি উভয় স্থোদনই বিরী হওয়ো 
আয়ুদবেল্ক ওষুে, রযগুদিো অনিোইন ইন্টোরদনদটর র্োেযদর্ 
রকনোদবচো চদি, র গুদিোদি ভোরীর্োেোয় রিি, র্োকে োলর, এবিং 
আদ েলনক বিে র্োন। এই েদবষণো রথদক আরও জোনো রেদে রয 
ভোরদি বিরী লকেু র -শ্োস্ত্র (আয়ুদবেল্ক ওষুে প্রস্তুলির  র্য় 
ভোরীর্োেোয় েোিব উপো্োন রর্শ্োদনোর প্রলিয়ো) ওষুে রযগুদিো US-
এর লবলভন্ন ওদয়ব োইদটর র্োেযদর্ লবিী করো হয় র গুদিোদি 
গ্রহণদযোেয পলরর্োদণর ১০০ রথদক ১০০০ গুণ রবশ্ী রিি এবিং 
র্োকে োলর বিে র্োন। এর রূ্ি কোরণ হি ঐলিহয রর্দন এই ওষুেগুদিোদক 
ভস্ম ল্দয় বোনোদনো হদয় থোদক, এবিং এই ভস্ম বিরী হয় লবলভন্ন 
েরদণর েোিব রযৌে রযর্ন র্োরলকউলরক  োিফোইি, রিি  োিফোইি, 
আদ েলনক  োিফোইি, আদ েলনক ট্রোইঅক্সোইি ইিযোল্র  িংলর্শ্রদণ। 
উ্োহরণ স্বরূপ, র -শ্োস্ত্র প্রলিয়োয় বিরী হওয়ো একটো লবখযোি ওষুে 
একোঙ্গবীর র  আ দি বিরী হয় রিি এবিং র্োকে োলর ল্দয়। এই বোস্তব 
পলরলস্থলিদি আয়ুদবেল্ক ওষুদের কোরদণ রিি-এর লবষোক্ত প্রভোদব 
রয র্স্ত ররোেী ভুেদেন িোাঁ দ্র  ঠিক লচলকৎ োর পূদবে 
অযোবদিোলর্নোি ল ম্প টম্প  -এর জনয এদডোস্কলপ বো অযোলনলর্য়ো-র 
জনয রবোন র্যোদরো বোদয়োপ ল  করো হয়। 

আয়ুদবেল্ক ওষুে উৎপো্ন এবিং লবিীর েোরোটো বিে র্োদন একটো 
পলরপূণে বযব োর আকোর েোরণ কদরদে। প্রোচীনকোদি যল্ও বযোপোরটো 
এরর্ লেিনো। ফদি, আজদকর দুলনয়োয় আয়ুদবেল্ক ওষুদের 
ফোর্েোদকোলভলজদিদের অভোব একটো  োঙ্ঘোলিক ঝুাঁ লকরই  র্োন। 
লকন্তু, আয়ুদবেল্ক ওষুদের ফোর্েোদকোলভলজদিে চোিু করোর রক্ষদে 
 বদথদক বে বোেো হি আয়ুদবে্  লচলকৎ কদ্র লপলেদয় থোকো 
র্োনল কিো এবিং আয়ুদবেদ্র প্রলি অন্ধত্ব। এর্নলক আয়ুদবেল্ক 
ওষুদের ক্ষলিকর প্রভোব এবিং র গুদিো  েদন্ধ  ঠিক স্থোদন খবর 
র্ওয়োর বযোপোদর িোদ্র অনীহো র্দখ আশ্চযে হদি হয়। ৮০ জন 
ববদ্যর র্দেয একটো  র্ীক্ষো চোলিদয় র্খো রেদে রয এাঁদ্র র্দেয ১৪ 
জন র্োনদিই রোজী নন রয এই ব ওষুদের ক্ষলিকর প্রভোব থোকদি 

পোদর। বোলকদ্র র্দেয ৪৮ জন স্বীকোর কদরদেন রয আয়ুদবেল্ক ওষুে 
বযবহোদরর ফদি লকেু ‘অপ্রিযোলশ্ি’ প্রলিলিয়ো িোাঁ রো র্দখদেন। 
যল্ও এই ৪৮ জদনর র্দেয র্োে ১৪ জন র ই ঘটনোর কথো যথোস্থোদন 
জোলনদয়দেন। 

ওষুদের  ুরক্ষো  িংিোন্ত লবলভন্ন  র্ যো  র্োেোদনর লবষদয় 
েদবষণোর  ঠিক পদ্ধলির অভোব আয়ুদবেদ্র রক্ষদে যদথষ্ট প্রকট। 
একইভোদব, আয়ুদবেল্ক ওষুদের গুণর্োন যোচোই এবিং উৎপো্ন 
লনয়ন্ত্রদণর অভোদবর ফদি আয়ুদবেল্ক ওষুদের লবরূপ প্রলিলিয়োর 
লচলকৎ োদকও অদনক  র্ যোর  মু্মখীন হদি হয়। এখোদন আদরকটো 
লচন্তোর লবষয় হি আয়ুদবেল্ক ওষুে বিরী এবিং লবলির বযোপোদর 
অ িংখয রেোদটোর্োদপর অ িংেঠিি রক্ষদের উপর লনভে রশ্ীিিো। এর 
ফদি রকোন ওষুেটো রয আ দি লবরূপ প্রলিলিয়োর কোরণ র টো খুাঁদজ 
রবর করো প্রোয় অ ম্ভব হদয় ্োাঁ েোয়। রু্েই-এর TNMC & BYL 
নোয়োর হো পোিোদির লিপোটে দর্ন্ট অফ্ লিলনকোি ফোর্েোদকোিলজ-র 
করো একটো  র্ীক্ষোয় র্খো লেদয়দে রয আয়ুদবেল্ক ওষুদের লবরূপ 
প্রলিলিয়োর ১৫৪-টো আদব্দনর র্দেয র্োে ২২-টোর রক্ষদে ওষুদের 
 ঠিক উপো্োদনর বযোপোদর েদবষকরো জোনদি পোদরন। বোলক ১৩২-
টোই লেি অ িংেঠিি রক্ষদে বিরী, রযখোদন ‘িোক্তোর’-রো লনদজরোই 
র গুদিো লনদজদ্র র্দিো বিরী কদরদেন। এেোেোও, আয়ুদবেল্ক 
ওষুদের লবরূপ প্রলিলিয়ো  েদন্ধ িথযও রদয়দে এল্ক ওল্ক েলেদয় 
লেটিদয়। অদনক েদবষণোপে রিো এর্নলক লপয়োর-লরলভউি 
জোনেোদিরও নয়, এবিং এগুদিোর গুণর্োন লনদয়ও প্রশ্ন রিোিোই যোয়। 
িদব, এিলকেুর পদরও  বদথদক র্জোর বযোপোরটো হি লবলভন্ন রকর্ 
আয়ুদবেল্ক ওষুে  েদন্ধ রিখো আদে এরর্ ১০০-রও রবশ্ী বই খুাঁদজ 
পোওয়ো যোদব রযখোদন ১ িদক্ষরও রবশ্ী ওষুে বিরীর উপোয় বণেনো 
করো আদে। লবলভন্ন এিোকোয়, লবলভন ঋিুদি, বো র্োটির লবলভন্ন অবস্থোয় 
রবদে ওঠো একই েোদের  লিয় উপো্োদনর পলরর্োদণ যদথষ্ট পলরর্োদণ 
িোরির্য থোদক। ফদি, রভষজ গুদণর  োহোদযয রকোনও একটো লনলেে ষ্ট 
 র্ যোর প্রলিবোর একই প্রকোর  র্োেোন করো অিযন্ত কঠিন একটো 
কোজ, এবিং স্বোভোলবকভোদবই র ই ওষুদের গুণর্োন আর কোযেকোরীিোর 
উপদরও এর প্রভোব পদে। 

আয়ুদবে্  যল্ লবজ্ঞোন হি িোহদি পলরলস্থলি এর্নটো হিনো। 
ফোর্েোদকোলভলজদিদের অভোবটো এদকবোদরই ইচ্ছোকৃি। কোরণ – 
এর্নলক আয়ু -এর আওিোদিও ভোরি এখনও এই আয়ু -এর 
লবলভন্ন বযবস্থোর রকোদনোটোরই ঠিকঠোক পযেোদিোচনো কদর ওদঠলন। 
র্যোডর্োই  ি কদরোি ট্রোয়োি (RCT) অথেোৎ রয িোক্তোরী পরীক্ষোয় 
ওষুদের কোযেকোরীিো পরীক্ষো করো হয়, িোর অভোবও অিযন্ত  ুস্পষ্ট। 
আয়ুদবে্ দক লনদয় রর্োহোলিি হওয়োটো ঠিক আয়ুদবেদ্র র্দিোই 
অববজ্ঞোলনক। কোরণ আয়ুদবেদ্র প্রদণিোরো এর্নলক এটোও র্োনদি চোন 
নো রয প্রোচীন পুাঁলথগুদিো রিখো হদয়লেি বহু কোি আদে, এবিং র ই 
 র্য় রথদক বিে র্োন  র্দয়র র্দেয চোরপোদশ্র পলরদবদশ্র র্দেযও 
অদনক পলরবিে ন এদ দে, যো বিে র্োন  র্দয় আয়ুদবেদ্র 
প্রো লঙ্গকিোদকই অদনক কঠিন প্রদশ্নর  োর্দন এদন রফদিদে। 

 



 

সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেৎ ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ১১, জুন ২০১৮ 

আবোল ক িোক্তোরদ্র উপর কোদজর অত্যলিক চোপ
পোঠদকর মত্োমত্ – IMS-BHU (SFC)-র িঃ ফলর্-এর লিখো

২০১৮  োদির ২৭-এ লফব্রুয়োরী লনদজর  হকমীদ্র 
হত্বোক কদর ল্দয় PGIMER-এ কমেরত্ ২৪ বছর 
বয়স্ক একজন আবোল ক িোক্তোর আত্মহত্যো কদরন। 
 হকমীরো জোলনদয়দছন লে ্ীর্ে  ময়বযোপী কোজ এবিং 

প্রলত্ষ্ঠোদন  োিংর্োলত্ক মোত্রোয় লরোেীদ্র লভদে ত্োাঁ রো প্রদত্যদকই কঠিন 
িকদির মদিয ল্দয় েোদেন। PGI-লত্ একজন আবোল ক িোক্তোরদক 
১২ র্ন্টো কোজ করদত্ হদব এমনটোই লনয়ম। ত্দব অলিকোিংশ জনদকই 
এই লনিেোলরত্  মদয়র অদনক লবশী  ময় িদর কোজ করদত্ হয়। 
ল্দশর অলিকোিংশ  রকোরী হো পোত্োদির একই েল্প হি হো পোত্োদি 
কমীর অভোব এবিং  োমঞ্জ যহীনভোদব অত্যলিক  িংখযোয় লরোেীদ্র 
লভে। এই চোদপর অলিকোিংশটোই পদে হো পোত্োদির নবীণ আবোল ক 
িোক্তোরদ্র উপর। িদরই লনওয়ো হয় লে প্রবীণ িোক্তোদররো েো বিদবন 
ত্ো এদ্র লমদন চিদত্ হদব। BHU-এর  যর  ুন্দরিোি 
হো পোত্োদির দুর্েটনো (কযো ুয়োিটি) লবভোদে একজন প্রথম বদষের 
আবোল ক িোক্তোরী পেুয়োদক একটোনো ৩০ র্ন্টোরও লবশী কমেরত্ 
থোকদত্ ল্খোটো খুব  োিোরণ একটো র্টনো। আবোল ক িোক্তোরদ্র জনয 
কঠিন লনয়মকোনুন আর কোদজর  ময় লনিেোরণ কদর ল টো বোস্তবোলয়ত্ 
করোর ্োলবদত্ অত্ীদত্ অদনকবোর একোলিক প্রলত্বো্  িংেঠিত্ 
হদয়দছ। ল মিোর IGMC-র আবোল ক িোক্তোরদ্র একটোনো ৩৬ র্ন্টো 
আপ্কোিীন লবভোদে কোজ করদত্ হত্ বদি ত্োাঁ রো এই বছদরর 
জোনুয়োরী মোদ  রোজয  রকোদরর লবরুদে প্রলত্বোদ্ নোদমন। এমনলক 
হো পোত্োদি একটো ঠিকঠোক কোদজর র্র অবলি লনই লেখোদন বদ  
ত্োাঁ রো কঠিন বযস্তত্োর মদিয লথদক লকছুটো  ময় লবশ্রোম লনদত্ পোদরন। 
প্রলত্ল্ন েদে ২০০-রও লবশী লরোেী IGMC-র আপ্কোিীন লবভোদে 
ভলত্ে  হন, েোাঁ দ্র লচলকৎ োর জনয ল খোদন অন্তত্ ১২ জন আবোল ক 
িোক্তোদরর লনেুক্ত থোকো প্রদয়োজন। লকন্তু বোস্তদব ল খোদন থোদক মোত্র ৬ 
জন। ফোাঁ কো প্রলত্শ্রুলত্ ল্ওয়ো ছোেো এই বযোপোদর এখনও লকোনও 
প্দেপ লনওয়ো হয়লন। 

‘লনচোর’ জোনেোদি প্রকোলশত্ একটো  োম্প্রলত্ক প্রবন্ধ লথদক জোনো 
েোদে লে ২৪ র্ন্টো লজদে থোকদি কেলনটিভ এবিং লমোটর 
পোরফদমেদের েো হোি হয় ত্ো রদক্ত ০.১% অযোিদকোহি থোকদি ত্োর 
প্রভোদবর  োদথ  মতু্িয। অদনক ল্দশ রদক্ত অযোিদকোহদির এই 
মোত্রো েোেী চোিোদনোর  ময় ড্রোইভোরদ্র জনয আইনীভোদব লনিেোলরত্ 
মোত্রোর লথদকও লবশী। এইরকম ক্লোন্ত আবোল ক িোক্তোরদ্র প্রোয়ই 
অস্ত্রপোচোদরর ্োলয়ত্ব এবিং লরোেীদ্র জীবন-মৃতু্যর  লন্ধেদণ ্োাঁ ে 
কলরদয় গুরুত্বপূণে ল েোন্ত লনওয়োর ্োলয়ত্ব ল্ওয়ো হয়। এদত্ লে 
শুিুমোত্র িোক্তোরদ্র শোরীলরক এবিং মোনল ক স্বোস্থ্য েলত্গ্রস্ত হয় ত্ো 
নয়, এদত্ লরোেীদ্র জীবদনর ঝুাঁ লকও থোদক প্রচুর। চন্ডীেদের 
PGIMER-এর করো েত্বছদরর একটো অনিোইন ইদমি  মীেোয় 
কমেরত্ িোক্তোরী লপশো্োরদ্র মদিয লবলভন্নরকম মোনল ক  ম যোর 
(অব ো্, মোনল ক চোপ, এবিং বোনেআউট) উপলস্থ্লত্র র্টনো উদঠ 
এদ দছ। এই  মীেোয় আরও জোনো লেদছ লে আবোল ক িোক্তোরদ্র 
মদিয এই মস্ত মোনল ক  ম যোয় লভোেোর প্রবণত্ো িেযণীয়ভোদব 
লবশী। আবোল করো ৪০%  ময় আনুষলঙ্গক কোজকদমেই বযয় কদর, েোর 
অলিকোিংশই প্রশো লনক কোেজপদত্রর কোজ, লরোেীর লচলকৎ ো  িংক্রোন্ত 
লকোনও কোজ নয়। এই িরদণর কোজ  হদজই হো পোত্োদির অনযোনয 
 হকোরী কমীদ্র ল্দয় করোদনো লেদত্ পোদর। আবোল ক িোক্তোরদ্র 
কোদজর  মদয়র কঠিন লনয়ন্ত্রণ এবিং ল টোদক বোস্তবোলয়ত্ করো, 

হো পোত্োদি  হকোরী কমীদ্র  িংখযো বৃলে করো, এবিং নতু্ন  রকোরী 
হো পোত্োি স্থ্োপদনর মদিয ল্দয় অত্যলিক কোদজর চোদপর এই 
 ম যোর  মোিোন করো লেদত্ পোদর। 

লেোেয মোদনর িোক্তোরী লপশো্োদরর ভীষণ অভোব আদছ ভোরদত্। 
ভোরদত্ িোক্তোর-লরোেীর অনুপোত্ প্রলত্ ২০০০ জন লরোেীর জনয ১ 
জন িোক্তোর, লেখোদন WHO-র লনয়ম অনুেোয়ী থোকোর কথো প্রলত্ 
১০০০ জন লরোেীর জনয ১ জন িোক্তোর। এই পলর িংখযোদনও বোস্তব 
লচদত্রর লেোটোটো পোওয়ো েোয় নো, কোরণ স্বোস্থ্য পলরদষবো প্রিোনত্ 
শহরোঞ্চদিই  ীমোবে, লেখোদন গ্রোমোঞ্চদি রমরমো হোতু্দে 
িোক্তোরদ্র। WHO-র একটো লরদপোটে  অনুেোয়ী ভোরদত্র গ্রোমোঞ্চদির 
অযোদিোপযোলথক িোক্তোরদ্র মদিয মোত্র ১৮.৮% হি লেোেয। লবদশষত্, 
জমু্ম ও কোশ্মীর এবিং উত্তর-পূদবের রোজযগুদিোদত্ পলরলস্থ্লত্ ভীষণ 
লশোচনীয়। নতু্ন লমলিকযোি কদিজ এবিং হো পোত্োি চোিু করোর 
লকোনও  ল্েো  রকোদরর লনই। অথচ লবপরীদত্  রকোর লব রকোরী 
লেত্রদক এই বযোপোদর আমন্ত্রণ জোলনদয়ই চদিদছ। এর  োম্প্রলত্কত্ম 
লন্শেন হি  রকোদরর নযোশনোি লমলিকযোি কলমশন লবি লপশ করো, 
েোর উদেশযই হি  মগ্র স্বোস্থ্যদেত্রদক িীদর িীদর লব রকোরী কদর 
লফিো। নীলত্ লনিেোরদণর প্রলত্টো িোদপ ফোমেোল উটিকযোি  িংস্থ্োগুদিো 
এবিং কদপেোদরটরো লে  রকোরদক লবলভন্ন প্দেপ লনদত্ বোিয করদছ 
ল টো খুব  হদজই লবোঝো েোদে। 

 োম্প্রলত্ককোদি প্রশো লনক বযথেত্োর খুব  হজ লশকোদর পলরণত্ 
হদয়দছন িোক্তোদররো।  রকোলর কতৃ্ে পে লনদজদ্র ল্োষ ঢোকদত্ 
িোক্তোরদ্র িেযবতু ব বোনোদে। এর এক ভয়ঙ্কর নলজর পোওয়ো েোয় 
 োম্প্রলত্ক বছরগুদিোদত্ আবোল ক িোক্তোরদ্র উপর লহিং োত্মক 
আক্রমদণর র্টনোগুদিোদত্। ত্োই ল্দশর  রকোরী স্বোস্থ্যবযবস্থ্োদক 
আরও উন্নত্ করোর বযোপোদর  রকোদরর ইেোকৃত্ অনীহোর লবরুদে 
এবিং হো পোত্োিগুদিোদত্ লরোেী আর িোক্তোর উভয় পদের জনযই 
একটো স্বোস্থ্যকর পলরদবশ েদে লত্োিোর িদেয আমোদ্র আওয়োজ 
ওঠোদত্ হদব। 



 

সু্ফলঙ্গ – উদ্যোদগ আদে্কোর ভগৎ লিং স্টোলড োদকে , ইুয – ১১, জুন ২০১৮ 

ভোরত এবিং ভোরদতর বোইদর োম্প্রলতক ছোত্র আদদোদনর খলতয়োন

ততদঙ্গোনোয় রোজয জুদে একোলিক ছোত্র 
িংগঠদনর িমেঘট 

ততদঙ্গোনোর একোলিক ছোত্র িংগঠন একদত্র সু্টদডন্ট   
ইউলনয়ন  ইউনোইদটড কলমটি নোদম গত ৫-ই জুোই 

রোজযজুদে একটো িমেঘট ডোদক। রোজয রকোরদর কোদছ ছোত্রছোত্রীরো 
্োলব জোনোয় তয রোজয জুদে রকোরী সু্ক আর কদদজর একোলিক 
মযোর মোিোন করদত দব এবিং পোলোপোলল ললক্ষক আর অিযোপক-
ত্র ফোাঁ কো প্গুদোদক ভলতে  করদত দব। রকোরী োোযযপ্রাো্ 
ললক্ষো প্রালতষ্ঠোনগুদোর তবরকোরীকরদের োদে তবরকোরী এবিং 
কদপেোদরট পলরচোলত সু্ক  কদজগুদোদত পেোদলোনোর খরচ 
লনয়ন্ত্রদের মদিয রোখোর ্োলব তোরো জোলনদয়দছ। 

মলেপুর লবশ্বলব্যোদয় পেুয়োদ্র প্রালতবোদ্র মেেদন 
প্তযোগ করদন ২৮ জন HoD 

ভোই চযোদের (VC) আডয প্রাো্ পোদে-তক বরখোস্ত করোর 
তয ্োলব পেুয়োরো জোনোদে তোর মেেদন মলেপুর লবশ্বলব্যোদয়র তমোট 
২৮ জন লবভোগীয় প্রািোন লনদজদ্র প্তযোগপত্র ্োলখ কদরদছন। 
প্রালোলনক এবিং আলেেক অলনয়দমর অলভদযোগ আদছ VC-র লবরুদে। 
গত ১-ো জুোই এবিং ২-রো জুোই মলেপুর ইউলনভোলেটি সু্টদডন্ট   
ইউলনয়ন (MUSU), মলেপুর ইউলনভোলেটি টিচোে অযোদোললদয়লোন 
(MUTA), এবিং মলেপুর ইউলনভোলেটি স্টোফ  অযোদোললদয়লোন 
(MUSA) একদত্র একটো প্রালতবো্ লমলছ তবে করদ তোর মোদঝই 
লবভোগীয় প্রািোদনরো লনদজদ্র প্তযোগপত্র ্োলখ কদরন। পেুয়োদ্র 
প্রালতবোদ্র োদে িংলত প্রাকোল কদর ছয়জন লডন আদগই লনদজদ্র 
প্তযোগপত্র ্োলখ কদরলছদন। ৩০-এ তম তেদক MUSU 
লনদজদ্র লবদক্ষোভ শুরু কদরদছ এবিং তখন তেদকই লবশ্বলব্যোদয়র 
অযোডলমলনদেটিভ ব্লক এবিং এক্সোলমদনলোন কদরো ব্লক তোো বন্ধ 
রদয়দছ। 

MCI-এর লনয়ম অনুযোয়ী তোদস্টদ েোকোর বযবস্থো 
করোর ্োলব জোনোদো ককোতোর ডোক্তোরী পেুয়োরো 
ককোতোর তমলডকযো কদজ এবিং োপোতোদর পেুয়োরো গত 

২-রো জুোই তেদক ক ছোত্রছোত্রীদ্র জনয, লবদলত যোদ্র 
প্রাদয়োজন তোদ্র জনয তোদস্টদ েোকোর বযবস্থো করোর ্োলবদত 
প্রালতবো্ জোনোদে। তমলডকযো কোউলে অফ  ইলেয়ো (MCI)-এর 
লনয়ম অনুযোয়ী প্রাদতযক ললক্ষোবদে অন্তত ৭৫% পেুয়োর তোদস্টদ 
েোকোর বযবস্থো করদত তমলডকযো কদজগুদো বোিয। প্রালতবো্রত 
ছোত্রছোত্রীরো জোলনদয়দছ তয গত ৩ বছর িদর তোরো কতৃে পক্ষদক েোকোর 
বযবস্থো করোর জনয অনুদরোি কদর চদদছ, লকন্তু এই মযো মোিোন 
করোর জনয তকোন প্দক্ষপই তনয়ো য়লন। তোরো অলভদযোগ 
জোলনদয়দছ তয একটো নতুন তোদস্ট ততরী দয়দছ লকন্তু কতৃে পক্ষ 
জোলনদয়দছ তয পুদরোদনো ছোত্রছোত্রীদ্র তই তোদস্টদ েোকোর বযবস্থো 
করো দবনো, তকবমোত্র োমদনর ললক্ষোবদে যোরো ভলতে  দব তোদ্রদক 
ঐ তোদস্টদ রোখো দব। এছোেো, তোদস্টদর ুপোরভোইজোর 
লোদব প্রালতষ্ঠোদনর তকোন অিযোপকদক নো তরদখ লোক্ তৃেমূ 
কিংদেদর একজন পোটে -টোইম তনতো এবিং প্রালতষ্ঠোদনর প্রাোক্তনীদক 
তই ্োলয়দে রোখো দয়দছ। পুদরোদনো তোদস্টদর পলরকোঠোদমোর 
অবস্থো অতযন্ত তলোচনীয় এবিং পেুয়োরো তগুদোর িংস্কোদরর ্োলব 
জোলনদয়দছ। 

োরো ভোরত জুদে পেুয়োরো UGC-তক তভদঙ্গ 
তফোর লবরলিতো করদছ 

োরো ভোরত জুদে একোলিক ছোত্র িংগঠন UGC-তক তভদঙ্গ 
তফোর এবিং তোর ব্দ োয়োর এডুদকলোন কলমলন অফ  ইলেয়ো 
(HECI অযোক্ট, ২০১৮) চোু করোর লেোদন্তর লনদো জোলনদয় লববৃলত 
প্রাকোল কদরদছ। ছোত্র িংগঠনগুদো জোলনদয়দছ তয HECI-তত 
তযমস্ত লনয়ম করো দয়দছ তোদত ললক্ষো প্রালতষ্ঠোনগুদোদত রোদের 
রোজননলতক লনয়ন্ত্রে বোেদব এবিং আলেেক স্বোয়ত্ত্বলোদনর নোদম এই 
আইন ললক্ষোর তবরকোরীকরেদক আর জোিয কদর তুদব। 
এছোেো, লনলদে ষ্ট ‘ললক্ষোগত গুেমোন’ বজোয় রোখদত নো পোরদ ললক্ষো 
প্রালতষ্ঠোনগুদোদক (কদজ, লবশ্বলব্যোয়) বন্ধ কদর ত্য়োর 
ক্ষমতো েোকদব HECI-র কোদছ। প্রাোলন্তক জনগদের কোদছ যেোযে 
গুেমোন ম্পন্ন ললক্ষো তপ াঁদছ ত্য়োদক আর কঠিন কদর তুদব 
HECI। 

পেুয়োদ্র কোছ তেদক চোপ আোর পর তম-লফ বৃলে 
প্রাতযোোর কদর লনদত বোিয  IIT BHU কতৃে পক্ষ 
গত ২৬-এ জুন অলিকোিংল পেুয়ো একটো তভোটোভুটি মোরফৎ 

লনদজদ্র মতোমত জোনোদ IIT BHU-এর কতৃে পক্ষ তম-লফ বৃলে 
প্রাতযোোর কদর লনদত বোিয য়। সু্টদডন্ট   ফর তচঞ্জ (SFC) একটো 
প্রাকোলয লমটিিং-এর আদয়োজন কদর এবিং আদোচনো কদর তয এই 
িরদের লফ-বৃলের লপছদন আদছ পেুয়ো-লবদরোিী জন-লবদরোিী একোলিক 
নীলত। এরপর তোরো লফ-প্রাতযোোর করোর ্োলব জোলনদয় ৭৭৩ জন 
ছোত্রছোত্রীর ই দমত একটো লপটিলন ্োলখ কদর লডদরক্টদরর কোদছ। 
সু্টদডন্ট   পোেোদমন্ (কতৃে পদক্ষর ততরী করো একটো িংগঠন যোরো 
পেুয়োদ্র প্রালতলনলিে কদর) শুিুমোত্র কতৃে পদক্ষর কেোগুদোই 
পেুয়োদ্র তবোঝোদনোর তচষ্টো করদ এই লমটিিং-এর পর তোরো একটো 
তভোটোভুটির আদয়োজন করদত বোিয য়, যোর ফোফ অনুযোয়ী তল 
অবলি লফ-বৃলে প্রাতযোোর করো য়। 

োপুর-এ লপটিদয় তযো করোর ঘটনোর লবরুদে পেুয়োদ্র 
প্রালতবো্ 

ত্দল ক্রমোগত বোেদত েোকো গেলপটুলনদত তযোর ঘটনোর লবরুদে 
লনউ ল্ল্লীর পোেোদমন্ েীট-এ গত ২২-এ জুন পেুয়োরো প্রালতবো্ 
জোনোয়। কোললম নোদমর এক বযলক্তদক োম্প্রলতককোদ লপটিদয় তযোর 
প্রালতলক্রয়ো লোদব এই প্রালতবো্ িংগঠিত করো দয়লছ। োপুর-এর 
মোিোপুর েোদমর বোলদো কোললমদক এক্ গুেো লপোখুয়ো লদরর 
বোদঝরো খু ে্  েোদমর একজন গরু পোচোরকোরী লোদব দদ কদর 
তোমবোর লপটিদয় তযো কদর। এই আক্রমদে তোর েোদমরই একজন 
৬৫ বছর বয়স্ক মম্ম্ োলমউলদন োঙ্ঘোলতকভোদব আত ন। 

শ্রলমকদ্র পোদল ্োাঁ েোদো পোঞ্জোব লবশ্বলব্যোদয়র 
পেুয়োরো 

গত ২২-এ জুন পোঞ্জোব লবশ্বলব্যোদয়র ছোত্রছোত্রীরো সু্টদডন্ট   ফর 
তোোইটি (SFS) নোমক িংগঠদনর ছত্রছোয়োয় চুলক্তবে তোদস্ট 
শ্রলমকদ্র লতন মোদর বদকয়ো তবতন ত্য়োর ্োলবদত ভোই 
চযোদেদরর (VC) অলফদর বোইদর চোরল্ন েো প্রালতবোদ্ বদ। 
তোরো জোনোয় তয তযদতু শ্রলমকরো চুলক্তবে তোই চোকলর োরোদনোর 
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ভদয় তোরো প্রালতবো্ করদত পোরদছ নো, আর কতৃে পক্ষ এর পলরপূেে 
ুলবিো তভোগ করদছ। এর আদগ লতন মোদর তবতন তোদ্র ত্য়ো 
য়লন, এবিং তই একই কোজ কতৃে পক্ষ আবোর করদছ। এই প্রালতবোদ্র 
পর কতৃে পক্ষ শ্রলমকদ্র বদকয়ো তবতন ল্দত বোিয য়। 

োদম-তচন্নোই েীন কলরদডোর তপ্রাোদজদক্টর লবদরোলিতো 
করোর জনয তে্োর  এক ছোত্র মোজকমী 

গত ১৯-এ জুন োদম-তচন্নোই েীন কলরদডোর তপ্রাোদজক্ট-এর 
লবদরোলিতো করদত লগদয় তে্োর দয়দছন সু্টদডন্ট   আপরোইলিং 
মুভদমন্ ফর তোলযো দয়দফয়োর (SUMS)-এর ছোত্র মোজকমী 
ভোোরমোলে। তোাঁ র লবরুদে ত্লদরোীতোর অলভদযোগ আনো দয়দছ। 
এই তপ্রাোদজদক্টর জনয লবলো পলরমোে উবের জলম অলিেে করো দব, 
যোর প্রাভোদব অিংখয কৃদকর জীবন  জীলবকোর উপর আঘোত তনদম 
আদব। প্রাোয় ৬০-টো ছোত্র িংগঠন লনদয় গঠিত অ ইলেয়ো কোউলে 
ফর সু্টদডন্ট   েোগ  (AICSS) নোদম একটো ত্লদজোেো 
তকোঅলডে দনলোন এবিং তগোটো ত্দলর অনযোনয একোলিক ছোত্র িংগঠন 
এই তে্োরীর প্রালতবো্ জোলনদয়দছ। 

তগ োটির পেুয়ো এবিং যুব ম্প্র্োয় লপটিদয় তযোর 
প্রালতবো্ জোনো 

গত ১১-ই জুন ছোত্র, যুব, নোগলরক অলিকোর রক্ষোর কমী এবিং 
অনযোনয অদনদক তগ োটি কমোে কদদজর োমদন এবিং তগোটো 
আোদমর অনযোনয জোয়গোয় লবরোট িংখযোয় জমোদয়ত দয় তছদিরো 
দদদ মিয আোদমর একটো েোদম নীদোৎপ ্ো এবিং অলভলজৎ 
নোে-তক লপটিদয় তযো করোর লবরুদে প্রালতবো্ জোনোয়। পদর এই 
প্রালতবো্ লিংোত্মক আকোর তনয় এই অলভদযোদগ পুলল জমোদয়দতর 
উপর োঠি চোোয়। পদরর ল্ন পযেন্ত এই প্রালতবো্ চদ। জোদজ 
লফল্ড েোউদে প্রালতবো্কোরীরো ্োলব জোনোয় তয অলভযুক্তদ্র লোলস্ত 
ল্দত দব এবিং তই পুলল কমী লযলন ‚লনতদ্র জীবন রক্ষো করোর 
্োলয়ে পোদন বযেে দয়দছন‛ তোাঁ দক লোলস্ত ল্দত দব। আোদমর 
মুখযমন্ত্রী বেোনদ তোদনোয়ো এবিং মন্ত্রী লমোন্ত লবশ্ব লমেো-র 
প্তযোদগর ্োলব তোরো জোনোয়। এই জমোদয়তদক একটো োম্প্র্োলয়ক 
রঙ ত্য়োর তয তনোিংরো প্রাদচষ্টো করো য় তোর লনদো জোনোয় 
প্রালতবো্কোরীরো। লপটিদয় তযোর এই ঘটনোর োদে যুক্ত েোকোর 
দদদ পুলল এখন পযেন্ত ৩০ জনদক তে্োর কদরদছ। 

ললক্ষোর স্বোিীনতোদক খবে করদত চোয়ো রকোরী লবদর 
প্রাস্তোবনোদক েোলমদয় ল্ তপোলল পেুয়োদ্র প্রালতবো্ 

লবশ্বলব্যোয়গুদোর স্বোয়েলোনদক রীলতমদতো মযোয় তফদছ 
এমন একটো লবদর প্রাস্তোবনোদক লকছুটো লপলছদয় ল্দত মেে দয়দছ 
তপোযোদের  পেুয়োদ্র প্রালতবো্। এই লবটো ২.০ নোদম পলরলচত। 
অযোকোদডলমক তপ্রাোদটস্ট কলমটি অলভদযোগ জোলনদয়দছ তয – ‚এই ২.০ 
আইনটো লবশ্বলব্যোদয়র ভলবযৎ গঠন করোর বযোপোদর অলিকোিংল 
পেুয়ো এবিং ললক্ষোলবদ দ্রই লনদজদ্র ভূলমকো তেদক বলিত করদব।‛ 
আিলক লবশ্বলব্যোয়গুদোদক তয আলেেক োোযয করো ত, 
তদ্রদক তয গদবেোর ুদযোগ ত্য়ো ত তগুদো কলমদয় 
ত্য়োর এবিং মলো গদবকদ্র অবদরর বয়ীমো কলমদয় 
ত্য়ো ইতযোল্র একোলিক প্রাস্তোব এই আইদন ত্য়ো দয়দছ। 
২০১৫ োদ ক্ষমতোয় আোর পর তেদকই তপোযোদের ্লক্ষেপন্থী 
লোক্ মোদজর লবলভন্ন লবদয়র উপর রকোরী লনয়ন্ত্রে বোলেদয়দছ, 
এবিং এই লবটোদক মোজকমীরো তরকমই একটো প্দক্ষপ লোদব 
ত্খদছন। প্রাোয় দুই ্ো িদর োরো ত্দলর লবশ্বলব্যোগুদোদক 

লনদজদ্র ্খদ কদর তরদখলছ পেুয়োরো এবিং পলরকলিত িংস্কোদরর 
লবদরোলিতো করলছ। লবশ্বলব্যোদয়র পোাঁ লচ, বোরোদো, এবিং ত্য়ো 
পেুয়োরো োদত ততরী বযোনোর, রঙ করো কোডে দবোডে , এবিং প্রাচোরপদত্র 
ভদর ল্দয়লছ। য়োর লবশ্বলব্যোদয় ৫-ই জুন তয িমেঘট শুরু 
দয়লছ তটো লীঘ্রই োরো ত্দলর লবলভন্ন ললক্ষোঙ্গদন ছলেদয় 
পদেলছ। 

ইয়িং লপপ  ফর মযোলদডোলনয়ো 
মযোলদডোলনয়োর রকোরী নোম পলরবতে ন কদর নেে মযোলদডোলনয়ো 

রোখোর লবরুদে প্রালতবো্ জোলনদয় ইয়িং লপপ  ফর মযোলদডোলনয়ো নোদম 
একটো ছোত্র আদদোন একটো লমলছদর আদয়োজন কদর। এই লমলছদ 
ল’তয় ল’তয় জনগে অিংলেে কদরন। ২৩-এ জুন তস্কোপদজ-তত 
মযোলদডোলনয়োন পোেোদমন্-এর বোইদর এই লমলছদর আদয়োজন করো 
দয়লছ। তলোগোন ত্য়ো দয়লছ – ‚তনভোর নেে, অদয় 
মযোলদডোলনয়ো‛ (কখনই উত্তর নয়, শুিুমোত্র মযোলদডোলনয়ো)। 
মযোলদডোলনয়োর নোম পলরবতে দনর লবদয় ১৭-ই জুন েী এবিং 
মযোলদডোলনয়ো একটো চুলক্ত োক্ষর করোর পর তেদক উভয় ত্দলই 
একোলিক প্রালতবো্ িংগঠিত দয়দছ। 

ফরোী পেুয়োরো রোস্তোয় নোম 
তপ্রালদডন্ এম্মোনুদয় মযোক্রন-এর উ্োরপন্থী িংস্কোদরর লবরুদে 

ফরোী তর শ্রলমকদ্র িমেঘদটর পর ফ্রোে এবোর ত্খদত তপ 
লবশ্বলব্যোদয়র পেুয়োদ্র একটো প্রালতবো্ আদদোন। পিোল বছর 
আদগ ফ্রোদের মোজদক নতুনভোদব ততরী কদরলছ তয গে 
আদদোন তই মদডদই ত্দল বতে মোদন চদত েোকো লবলভন্ন 
আদদোনদক একলত্রত করদত উদ্যোগী দয়দছ ছোত্র িংগঠদকরো। 
ফ্রোদের কোদছ ১৯৬৮ োদর তম মোদর সৃ্মলত এখন তোজো। তই 
ময় ছোত্রদ্র মদিয এবিং তমনতী তশ্রেীর জনগদের মদিয ততরী 
য়ো অদন্তো একোদে লমদ একটো বযোপক গে আদদোদনর 
আকোর লনদয়লছ যো তগোটো ত্লদক কদয়ক ্োদর জনয েমদক 
ল্দয়লছ। ম্প্রলত, লবশ্বলব্যোদয়র প্রাদবললকোর লবদয় রকোর তয 
িংস্কোদরর পলরকিনো কদরদছ তোর লবরুদে ত্দলর পদনদরোটো ললক্ষো 
প্রালতষ্ঠোদনর পেুয়োরো প্রালতবো্ শুরু কদরলছ। যোরো প্রালতবো্ করদছ 
তোদ্র আলঙ্কো তয ভলতে র বযোপোদর আর কদঠোর বোছোই পদবের তয 
পলরকিনো রকোর করদছ তোদত উচ্চললক্ষোর ুদযোগ তেদক অদনদকই 
বলিত দব। একছন ছোত্রদনতো এই লবদয় বদদছন – ‚অতীদত যো 
বযেে দয়দছ তটোয় আমরো যোদত এবোর োফয োভ করদত পোলর 
তোর জনয আমরো তই অতীতদক পুনরোয় গদে তুদত চোই।‛ 


