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 ম্পো্কীয়
সু্ফলিঙ্গ পো ল্ি এক িছদর। স ই উপিদে সু্ফলিঙ্গ-র এই 
লিদেষ  িংখ্যোদক আপনোদ্র হোদত তুদি ল্দত সপদর আমরো 
 কদিই আনলিত। আমরো  কি পোঠদকর কোদছ 
আন্তলরকভোদি কৃতজ্ঞ। তোাঁ দ্র অনুদেরণো,  মোদিোচনো, 
অি্োন আমোদ্রদক ভোলিদয়দছ। আমরো অনুভি কদরলছ 

েকৃত স্বোধীনতো এিিং নযোদয়র জনয সে মস্ত ছোত্রছোত্রী, কৃষক, শ্রলমক, িুলিজীিী 
মুলি- িংগ্রোম চোলিদয় েোদেন তোাঁ দ্র পোদে ্োাঁ ড়োদনোর জনয আেোমী ল্দন 
আমোদ্র আরও এলেদয় সেদত হদি। এিোদরর এই লিদেষ  িংখ্যো েকোে করোর 
জনয ইেোকৃতভোদিই আমরো ১৫-ই আেস্ট ল্নটোদক সিদছ লনদয়লছ। কোরণ – 
জন োধোরদণর ‘স্েদেমী’ সনতোরো েখ্ন একল্দক স্বোধীনতো ল্ি  উদ েোপন 
করদত িযস্ত তখ্ন অনযল্দক স্দের ৪০ িে জনেণ লনদজদ্র নোেলরকত্ব 
হোরোদনোর ঝুাঁ লক লনদয় অলনশ্চয়তোর ল্ন কোটোদেন। এই সনতোরো লক িুঝদত 
পোরদছনো সে ফদরনো ে ট্রোইিুনোি মোরফৎ জনেণদক  দিহজনকভোদি আটক 
করো হদে। এই ৪০ িে জনেণ আ দি কোরো ? এরো  কদিই েরীি, সমহনতী 
সশ্রণী, িোঙোলি মু লিম িো নমেূদ্র (একটো ্লিত উপজোলত), েোরো লেেো আর 
 ুদেোে ুলিধোর অভোদির ্রুণ এই আমিোতোলিক নোেলরক িযিস্থোর েোাঁ তোকদি 
লপষ্ট হদেন। আর লিপরীদত লনদজর জনেদণর খ্োদ্যর অলধকোর, কদমের 
অলধকোর, লেেোর অলধকোর, স্বোদস্থযর অলধকোর, এমনলক জীিদনর অলধকোরও 
লছলনদয় লনদত িতে মোদন এই তথোকলথত ‘স্বোধীন’ স্ে এদকিোদর েস্তুত। 

১৯৪৭  োদির ১৫-ই আেস্ট-এর পর ভোরদতর েো কদশ্রণী উত্তরোলধকোর 
 ূদত্র েোপ্ত ঔপলনদিলেক েো ন-েিটোদকই লনদজদ্র কোদজ িোলেদয়দছ। 
জনেণদক ঠকোদনোর জনয  োিংলিধোলনক বিভি ল্দয় স ই েিটোদক অিঙৃ্কত 
করো হদয়দছ মোত্র। েো কদশ্রণী লিেত ৭২ িছর ধদর লনদজদ্র স্বোদথে এই 
 িংলিধোনদকও লছন্নলভন্ন কদরদছ। আর িতে মোন েো ক্ি সতো ভোরতীয় 
 িংলিধোদনর সেোটোটোদকই েলতস্থোলপত করদত চোয় মনুসৃ্মলত ল্দয়। পোেোপোলে 
উ্োরীকরণ-দি রকোরীকরণ-লিশ্বোয়ন এর স্বোথে রেো কদর এদকর পর এক নীলত 
েণয়ন করোর িযোপোদর িতে মোন েো ক্ি অভূতপূিে নলজর স্থোপন কদরদছ। 
েদতযকটো সেদত্রর উপর সনদম আ ো নিয-উ্োরননলতক আঘোদতর তীব্রতো এই 
মোদকে ট-মনু আাঁতোদতর সেেোপদট সেন আরও িৃলি সপদয়দছ। এই নীলতগুদিো 
স্পষ্টভোদি এটোই েমোণ করদছ সে “লহিুত্ব মতো্েে এিিং উ্োরননলতক 
অথেনীলতর শুধু সে লমিন ঘদটদছ তো-ই নয়, পোেোপোলে সেন এরো এদক অদনযর 
পলরপূরক লহ োদি কোজ কদর চদিদছ।” 

নিয-উ্োরনীলতিোদ্র  িদথদক জঘনযতম িলহিঃেকোে স্খ্ো লেদয়দছ 
লেেোদেদত্র। ইউলনভোল েটি গ্রোন্ট কলমেন (UGC)-এর িোলষেক লরদপোদটে  িিো 
হদয়দছ সে লিপোটে দমন্ট অফ্ ইন্ডোলিয়োি পলিল  অযোন্ড সেোদমোেন-এর েকোে 
করো তদথযর লহ োদি ভোরদতর লেেোর িোজোর, ২০১৬  োদি েোর সমোট মূিয লছি 
৯৭.৮ লিলিয়ন US িিোর, স টো িৃলি সপদয় ২০২০  োদি পলরণত হদি একটো 
১৪৪ লিলিয়ন US িিোদরর িোজোদর। ২০১৮  োদির সকন্দ্রীয় িোদজদট স্খ্ো 
সেদছ সে লকভোদি লেেোদেদত্র িরোদ্দ অদথের পলরমোণ কলমদয় স্ওয়ো হদয়দছ। 
উ্োহরণ স্বরুপ – িরোদ্দ অদথের পলরমোণ গ্র  সিোদমলস্টক সেোিোক্ট (GDP)-
এর ০.৪৯% সথদক কদম লেদয় হদয়দছ GDP-র ০.৪৫%। আলথেক অনু্োদনর 

এই েকোর ঘোটলত  ুদেোে ুলিধোহীন ছোত্রছোত্রীদ্র (লিদেষত ্লিত, আল্িো ী, 
এিিং মু লিম) লেেোর আধোর সথদক আরই দূদর লনদয় লেদয় সফিদি। সমকদি-
এর ল্ন সথদক শুরু কদর িতে মোন  রকোর অিলধ সকউই লেেোদক একটো 
সমৌলিক অলধকোর লহ োদি স্বীকোর কদরলন। ভোরত রোষ্ট্র সেখ্োদন সকোটি সকোটি টোকো 
 োমলরক সেত্রদক  োজোদনোর জনয িযয় করদছ, স খ্োদন লেেোয়  রকোরী 
খ্রদচর লনরীদখ্ ভোরদতর স্থোন িরোিদরর মদতো এখ্নও স ই অদনক নীদচই। 
BRICS স্েগুদিোর মদধয ভোরত-ই লেেোদেদত্র  িদথদক কম খ্রচ কদর। 

িতে মোদন ভোরদত লেেো, স্বোস্থয, জীলিকো, মেেো্ো, জীিন ইতযোল্র সমৌলিক 
অলধকোদরর পদে সকউ েশ্ন তুিদিই তোদক ‘স্েদদ্রোহী’ তকমো স্ওয়ো হদে। 
 ম্প্রলত  ুধো ভরদ্বোজ এিিং স্টযোন স্বোমী-ও এর লেকোর হদয়দছন। লিেত দুই ্ েক 
ধদর স্টযোন স্বোমী ভোরদতর আল্িো ী জনেণ এিিং আত্ম- ম্মোন আর মেেো্োপূণে 
জীিদনর ্োলিদত তোাঁ দ্র িড়োইদয়র  োদথ লনদজদক একোত্ম কদরদছন। ভোরতীয় 
 িংলিধোদনর আদিোদক লিলভন্ন  রকোরী নীলত আর আইদনর লিষদয় লতলন 
স্পষ্টভোদিই লিরুি মত েকোে কদরদছন।  ম্প্রলত আল্িো ীদ্র পোথোিেোলড় 
আদিোিনদক  মথেন করোর জনয ঝোড়খ্ন্ড  রকোর তোাঁ র লিরুদি রোষ্ট্রদদ্রোহীতোর 
অলভদেোে ্োদয়র কদরদছ। 

ইলতহো  স্বোেী আদছ – “সেখ্োদনই লনপীড়ন সনদম এদ দছ, স খ্োদনই 
েদড় উদঠদছ েলতদরোধ।” তোই একল্দক েখ্ন লিরুিমদতর কন্ঠদরোধ করোর 
জনয  মোজকমীদ্র উপর িতে মোন ফযোল স্ট  রকোর আন িফুি অযোলক্টলভটি  
(লেদভনেন) অযোক্ট-এর লিলভন্ন কদঠোর ধোরো আদরোপ করদছ তখ্ন স্দের 
ছোত্রছোত্রী আর িুলিজীিীরো এিিং সমহনতী সশ্রণীর জনেণ  োরো স্ে জুদড় চিদত 
থোকো রোদষ্ট্রর লনপীড়নমূিক কোজকদমের লিরুদি ল্ল্লীর পোিেোদমন্ট িীদট 
 মদিত হদয় লমলছি করদছ।  মস্ত  হয- ীমো ছোলপদয় আল্িো ীদ্র উপর 
সেোষণ আর লনপীড়ন চোিোদনো হদে। তোদ্র জলমর নীচ সথদক সে উৎকৃষ্ট 
খ্লনজ প্োথে খ্নন করো হদে স গুদিো  মৃি কদর তুিদছ িলহরোেত 
লেল্পপলতদ্র, আর আল্িো ীদ্র এতটোই ্ লরদদ্র পলরণত কদরদছ সে আল্িো ী 
জনেণ অনোহোদর মোরো েোদেন। তদি এরই পোেোপোলে ঝোড়খ্দন্ডর 
পশ্চো্ভূলমদত ল ধু, কোন হু, চিদ , বভরি, ফুদিো, ঝোদনো এিিং িীর ো মুন্ডোদ্র 
মদতো িীর েহী্দ্র উত্তর ূলরদ্র মোদঝ আধুলনক ভোরদতর নতুন েুিদেত্র 
েস্তুত হদে। তোাঁ দ্র অ্ময চলরত্র এিিং কখ্নও আত্ম মপেণ নো করোর ঐলতদহযর 
কোরদণ আল্িো ী জনেণদক সকোদনোল্নই জয় করো েোয়লন, এমনলক লব্রটিে 
ঔপলনদিলেক েো দনর চরম অিস্থোদতও নয়। আর লনপীড়দনর লিরুদি িড়োই 
করো এিিং একটো নযোেয িযিস্থো স্থোপন করোর স ই ঐলতহয তোাঁ রো আজও িহন কদর 
চদিদছন। 

মহোন লিপ্লিী ভেৎ ল িং লিশ্বো  করদতন সে কদঠোর  মোদিোচনো আর স্বোধীন 
লচন্তোভোিনো হি লিপ্লিী লচন্তোভোিনোর েদয়োজনীয় বিলেষ্টয। পলরদেদষ সু্ফলিঙ্গ-র 
কমী্ি আরও একিোর এই দুই বিলেষ্টযদক স্বোেত জোনোদে এিিং আেো করদছ 
সে নিয-উ্োরননলতক ফযোল স্টদ্র লিরুদি িড়োইদয় তোরো তোদ্র লনদজদ্র 
ভূলমকো েথোেথভোদি পোিন করদত পোরদি। 

- সু্ফলিঙ্গ-র কমী্ি 



 

সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেৎ ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ১২, জুিোই ২০১৮ 

NRC – অত্যন্ত দুঃখজনক একটো লিষয় 

নযোশনোি ররলজস্টোর অফ্ ল টিদজন   (NRC) হি 
আ োদের ভোরত্ীয় নোেলরকদ্র একটো ত্োলিকো, যোর 
 মূ্পর্ে খ ড়ো প্রকোলশত্ হদয়দে েত্ ৩০-এ জুিোই, 
২০১৮। খুি  হজভোদি িিদি আ োে অযোকিে  

অনুযোয়ী যল্ রকোনও অ-ভোরত্ীয় িযলি িো েলহিো িো ত্োাঁ র রকোনও 
িিংশধর ২৪-এ েোর্ে , ১৯৭১ ত্োলরদখর েোঝরোদত্র পর আ োদে প্রদিশ 
কদর থোদকন ত্োহদি র ই নোে এই ত্োলিকোয় থোকোর কথো নয়। ৩.৩ 
রকোটি আদি্নকোরীর েদধয ২.৯ রকোটি জনের্ এই ত্োলিকোয় 
লনদজদ্র স্থোন কদর লনদত্ রপদরদেন। ভোরত্  রকোদরর আলথেক 
আনুকূদিয তত্রী হদি এই ত্োলিকো, আর এটো িোস্তিোলয়ত্ করদি 
আ োে  রকোর।  ুলপ্রে রকোদটে র লনদ ে্ শ অনুযোয়ী লকভোদি এই প্রলিয়ো 
 মূ্পর্ে করো হদি ত্োর েক এই দই  রকোরই লেলিত্ভোদি লনধেোরর্ 
কদরদে। ৪০ িক্ষ অ হোয় জনের্, যোাঁ দ্র নোে এই ত্োলিকোয় রনই, 
ত্োাঁ রো এখন রোষ্ট্র-েোড়ো হওয়ো, রভোট র্ওয়োর অলধকোর হোরোদনো, এিিং 
রকোনও রকে  োেোলজক লনরোপত্তোর আওত্োয় নো থোকো ইত্যোল্  েস্ত 
 ম্ভোিনো লনদয় অলনলিত্ জীিন যোপন করদেন। এাঁরো রয শুধু একটো 
র্রে দ ে্ শোর েদধয রদয়দেন ত্ো-ই নয়, িরিং এই ত্োলিকো ত্োাঁ দ্র 
রেদি ল্দয়দে শো কদের্ীর ত্ীব্র রশোষদর্র  মু্মদখ। 

উলনশ শত্দকর েোঝোেোলঝ  েদয় যখন লব্রটিশরো আ োদে র্ো-
িোেোন তত্রী শুরু করি ত্খন আ োদের জন িংখযোয় একটো 
ভোরীেোত্রোয় পলরিত্ে ন ঘদটলেি। ঝোড়খন্ড অঞ্চি রথদক িক্ষ িক্ষ 
েলেকদক এই এিোকোয় আনো হদয়লেি।  োেোনয রিত্ন আর 
জীিনযোপদনর ভয়ঙ্কর অিস্থোদক  ঙ্গী কদর এই েলেদকরো এখোদন 
কোজ করদত্ন। লকন্তু এই লিরোট  িংখযক জনের্দক খো্য শ য 
 রিরোহ করদত্ লেদয় লব্রটিশদ্র রীলত্েদত্ো  ে যোয় পড়দত্ হয়। 
কোরর্ প্লোলিত্ এিোকোয় (প্রলত্ িের ব্রক্ষ্মপুত্র ন্ীদত্ জিস্ফীলত্র 
কোরদর্ আ োদের লিস্তীর্ে এিোকোয় িনযো হত্; ঘরিোলড়, র্োদষর জলে 
 িলকেুই ত্খন রভদ  রযত্) ধোন র্োষ করোর পদ্ধলত্ আ োদের 
কৃষকদ্র জোনো লেিনো। ত্দি পূিে িোিংিোর রয  েস্ত রজিো আ োদের 
 লিলহত্ র খোনকোর কৃষদকরো র ই পদ্ধলত্ জোনদত্ন। েয়েনল িংহ 
এিিং র্োরপোদশর এিোকোয় কৃষকদ্র প্রিুব্ধ করোর জনয লব্রটিশদ্র 
র্দররো ড্রোে লপটিদয় গ্রোদে গ্রোদে প্রর্োর করত্ রয রয েস্ত কৃষক 
আ োদে র্দি আ দিন ত্োাঁ দ্র জলে, ষোাঁ দড় টোনো িোঙ্গি, এিিং টোকো 
র্ওয়ো হদি। প্রর্োদরর এই প্রলত্শ্রুলত্দত্ আকলষেত্ হদয় পূিে িোিংিোর 
লিরোট  িংখযক কৃষক, েূিত্ েু লিে  ম্প্র্োয়ভুি, আ োদে ি লত্ 
স্থোপন কদরন। এর পদর পদরই ত্োাঁ দ্র জ্ঞোন এিিং কদেোর পলরেদের 
েোধযদে ঐ অনোিো্ী জলে র্োষদযোেয হদয় ওদে। লব্রটিশদ্র  িংরলক্ষত্ 
ত্থয অনুযোয়ী ব্রক্ষ্মপুত্র উপত্যকোয় রযখোদন ১৮৭৪  োদি ৫.৫৯% 
েু লিে জনের্ ি িো  করদত্ন র খোদন ১৯৪১  োদি এই শত্করো 
পলরেোর্ রিদড় ্োাঁ ড়োয় ২৩%-রত্। 

আ োদের আল্ে িোল ন্দো এিিং ইলত্হোদ র লিলভি  েদয় অনযস্থোন 
রথদক এদ  আ োদে ি লত্ স্থোপন করো জনেদর্র েদধযকোর  িংঘষে 
নতু্ন লকেু নয়। ‘িলহরোেত্’-র্র দূর করোর জনয আ োদে এককোদি 
রয আদন্দোিন হদয়লেি ত্োর রলোেোদনর েদধযই স্পষ্টভোদি এই 
তিরীত্োর েোপ পোওয়ো যোদি। িলহরোেত্দ্র একদত্র িিো হত্ – “আলি, 
কুলি, িঙ্গোলি / নোক র দপটো রনপোলি” (আলি-র অথে েু লিে, কুলি 
িিো হত্ র্ো-িোেোদনর লিহোরী েলেকদ্র, িঙ্গোলি শব্দটো লেি 
িোঙোলিদ্র জনয, আর নোক র দপটো রনপোলি িিো হত্ দধ 
উৎপো্নকোরী রভোাঁ ত্ো নোদকর রনপোলিদ্র)। যোইদহোক,  েদয়র  োদথ 

 োদথ প্রধোন শত্রু লহ োদি লর্লিত্ করো হদয়লেি িোিংিোভোষী 
েু লিেদ্র, যোদ্র অলধকোিংশদকই আ োদে আনো হদয়লেি 
 োম্রোজযিো্ী িুেত্রোজদক আরও িোড়োদনোর উদেদশয, রযেনটো 
আদেই আদিোর্নো করো হদয়দে। এর স্পষ্ট উ্োহরর্ হি আ োদের 
নওেোাঁ ও-এর ১৯৮৩  োদির রনল্লী ের্হত্যো, রযখোদন উপজোলত্ 
আদন্দোিদনর  োদথ যুি আ োদের আল্ে িোল ন্দোদ্র এক্ি উন্মত্ত 
জনত্ো ২১৯১ জন িোঙোলি েু লিেদক (দি রকোরী লহ োদি ১০,০০০-
এরও রিশী) নৃশিং ভোদি হত্যো কদর। িোঙোলি েু লিেদ্র এই লভিত্ো 
১৯৪৭  োদির পর রথদক  ি েয়ই আ োদের ক্ষেত্োশীি 
শো কদের্ীর  হজ িদক্ষয পলরর্ত্ হদয় এদ দে। এই জনেদর্র 
অলধকোিংশই হদিন র ই কৃষকদ্র িিংশধর, যোাঁ রো লব্রটিশ ভোরদত্ এক 
স্থোন রথদক অনয স্থোদন কৃলষকোদজর জনয স্থোনোন্তলরত্ হদয়লেদিন, 
এিিং রযখোদন স্থোনোন্তলরত্ হদয়লেদিন র খোনকোর রভৌদেোলিক 
অিস্থোদনর ্রুন লনয়লেত্ ত্োাঁ দ্র িনযোর  মু্মখীন হদত্ হদয়লেি। 
িেদরর পর িের এই ধরদর্র পলরলস্থলত্র  মু্মখীন হওয়োর পরও রয 
ত্োাঁ রো ত্োদ্র  েস্ত কোেজপত্র গুলেদয় লনদজদ্র কোদে ররদখ ল্দত্ 
রপদরদেন এেনটোই িো লকভোদি আশো করো হদে ? 

NRC প্রস্তুত্ করোর িযোপোদর BJP-র এই আগ্রহদক ত্োদ্র 
ল টিদজন ল প (অযোদেন্ডদেন্ট) লিি, ২০১৬-এর িযোপোদর 
আিেনোত্মক েদনোভোি এিিং ‘লভনদ্শী’-র্র আটক কদর রোখদত্ 
আ োদের রেোয়োিপোড়োয় আিো্ো কদর একটো িন্দীশোিো তত্রীর জনয 
রকদের ৪৬ রকোটি টোকো িরোে করোর ঘটনোর  োদথ একদত্রই র্খো 
উলর্ত্। উপলরউি এই লিিটোর েোধযদে ভোরদত্ শরর্োথীদ্র আেদয়র 
লিষদয় শুধুেোত্র েু লিে শরর্োথীদ্র রথদকই অলধকোর লেলনদয় রনওয়ো 
হদয়দে। অথর্ আফেোলনস্তোন, পোলকস্তোন, এিিং িোিংিোদ্শ রথদক 
শরর্োথীদ্র ভোরদত্ আেন্ত্রর্ জোনোদনো হদে যল্ ত্োাঁ রো এদ্দশর 
অনযোনয লিলশষ্ট ধদেের অনু রর্কোরী হন। অথেোৎ এই লিদির েোধযদে 
রোষ্ট্র র ই  েস্ত েু লিেদ্র অবিধ লহ োদি রঘোষর্ো করদি যোরো 
প্রদয়োজনীয় কোেজপত্র ্োলখি করদত্ পোরদিন নো। অনযল্দক, 
‘লভনদ্শী’-র্র জনয আ োদে ৬-টো িন্দীশোিো থোকো  দেও 
রেোয়োিপোড়োদত্ আদরকটো িন্দীশোিো তত্রীর উদ্যোে রনওয়ো হদয়দে। 
রকউ যল্ এর  োদথ নোৎ ী-লনয়লন্ত্রত্ অঞ্চদি ইহু্ীদ্র পৃথক কদর 
রোখো এিিং ত্োদ্র উপর লনষু্ঠর লনযেোত্ন নোলেদয় আনোর জনয িন্দীশোিো 
তত্রীর ঘটনোদক তু্িনো কদরন ত্োহদি র টো খুি ভুি লকেু হদি নো। 

‘রিআইনী িোিংিোদ্শী’-র্র র্খদিই গুলি কদর খুন করোর 
উপদ্শ একোলধকিোর BJP-র লনিেোলর্ত্ প্রলত্লনলধরো জন েদক্ষ 
ল্দয়দে। এর রথদকই রিোঝো যোয় রয জনের্দক ত্োরো ঠিক লক িোত্ে ো 
ল্দত্ র্োয়। NRC-রত্ যোাঁ দ্র নোে থোকদি নো ত্োাঁ দ্র  োদথ লক করো 
হদি র  লিষদয়  রকোদরর ত্রফ রথদক জন েদক্ষ এখনও রকোনও 
রঘোষর্ো করো হয়লন। অলভযুি রিআইনী িোিংিোদ্শীদ্র েোাঁ ই ল্দত্ 
িোিংিোদ্শ  রকোর অস্বীকোর করদি এই NRC-র লিষয় লনদয় তত্রী 
হওয়ো ের্-উন্মো্নো BJP-র রপোিোরোইদজশোদনর উদেশযদকই ল দ্ধ 
করদি। এই ‘লভি’ পলরলর্লত্-র ধুদয়ো তু্দি যল্ BJP লকেু করদত্ 
পোদর ত্োহদি ত্োদ্র ২০১৯-এর িক্ষযটোও পূর্ে হদি, লহনু্দ রোষ্ট্র 
স্থোপদনর ল্দকও একধোপ এলেদয় যোদি ত্োরো। এেোড়ো, এইভোদি 
 োেোলজক এিিং রোজবনলত্ক অলধকোর  মূ্পর্েভোদি প্রত্যোহোর কদর 
রনওয়োর ফদি স্বোভোলিকভোদিই িোজোদর লিদকোদত্ থোকদি  স্তোর েে। 
রযদকোনও ধরদর্র রশোষদকর কোদে এর রথদক রিশী আনদন্দর আর 
লক-ই িো হদত্ পোদর। 



 

সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেৎ ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ১২, জুিোই ২০১৮ 

লিক্ষোদক্ষদে মোদকে ট-মনু আঁতোত

প্রোচীন ভোরদতর ব্রোক্ষ্মণরো মদন করত যে যে্-ই হি 
জ্ঞোদনর একমোে আধোর, এেিং একটো জঘনয  োমোলজক 
যেণীলেভোে আদরোপ কদর িো ক পুদরোলহত যেণী 
ইচ্ছোকৃতভোদে যমহনতী যেণীর লেরোট  িংখ্যক 
জনেণদক তোদ্র জ্ঞোনিোদভর যমৌলিক অলধকোর 

যেদক েলিত করত। এর একোলধক উ্োহরণ পোওয়ো েোয় মনুসৃ্মলতদত। 
মনুসৃ্মলত অনুেোয়ী, েল্ িূদেরো বেল্ক মন্ত্র উচ্চোরণ কদর েো ভুি 
কদরও েল্ তোরো বেল্ক মন্ত্র শুদন যেদি তোহদি েেোক্রদম তোদ্র 
লজভ্ যকদট লনদয় েো তোদ্র কোদন েলিত  ী ো যেদি তোদ্র িোলি 
ল্দত হদে। একলেিংি িতদক যপোঁদেও ভোরদতর অেস্থো খু্ে একটো 
আিো্ো লকেু নয়। লেদিষত েতে মোন িো ক যেণী, েোরো এমনলক 
ভোরদতর  িংলেধোনদকও মনুসৃ্মলত ল্দয় প্রলতস্থোলপত করদত চোয়, তোরো 
যতো তোদ্র কদপেোদরট গুরু-য্র বতরী কদর য্ওয়ো নীলতগুদিোদক 
েোিেোলয়ত করোর েযোপোদর আদের  মি যরকিে দক েোলপদয় লেদয়দে। 

২০১৮  োদির যকন্দ্রীয় েোদজদট লিক্ষোদক্ষদে অনু্োন ভীষণভোদে 
কলমদয় য্ওয়ো হদয়দে। উ্োহরণ স্বরূপ – গ্র  যিোদমলস্টক যপ্রোিোক্ট 
(GDP)-এর লহ োদে লিক্ষোদক্ষদে েরোদ্দ অদেের পলরমোণ GDP-র 
০.৪৯% যেদক কলমদয় করো হদয়দে ০.৪৫%। এর মদধয আেোর 
উচ্চলিক্ষোর যক্ষদে েরোদ্দ অদেের পলরমোণ GDP-র ০.২৫% যেদক 
কদম হদয়দে ০.১৯%। ইউলনভোল েটি  গ্রোন্ট কলমিন (UGC)-এর 
জনয েতেেদরর লরভোইস ি এলস্টদমদটর যেদক ২০০ যকোটি টোকো কম 
অেে েরোদ্দ করো হদয়দে। ২০১৫-১৬  োদি ৩২৯-টো রোজয   রকোরী 
লেশ্বলে্যোিদয়র জনয UGC যমোট ৬৪৮.৩ যকোটি টোকো েরোদ্দ কদর, 
অেেোৎ প্রলতষ্ঠোন-লপেু েদে মোে ২ যকোটি টোকো। এমনলক ইলিয়োন 
ইন্সটিটিউট অফ্ যটকদনোিলজ (IIT) এেিং নযোিনোি ইন্সটিটিউট অফ্ 
যটকদনোিলজ (NIT)-র যক্ষদেও েেোক্রদম যমোট ১৯১৮ যকোটি টোকো 
এেিং ৪৬৫ যকোটি টোকো কম অনু্োন য্ওয়ো হদয়দে। যকন্দ্রীয় 
লেশ্বলে্যোিয়গুদিোর যক্ষদে এই ঘোটলতর পলরমোণ ৮১৬ যকোটি টোকো। 
এই মি পলর িংখ্যোন যেদক এটো এদকেোদরই স্পষ্ট যে েতে মোন 
 রকোর লিক্ষোদক্ষে যেদক  রকোরী  হোয়তো তুদি লনদচ্ছ। লকন্তু, 
েতে মোন  রকোদরর ‘যমক্ ইন ইলিয়ো’ যলোেোদনর  োদে এগুদিো 
এদকেোদরই  োমঞ্জ যপূণে নয়। তোহদি  রকোদরর উদদ্দিযটো ঠিক লক ? 

 রকোদরর উদদ্দিযটো এদকেোদরই স্পষ্ট হদয় েোয় েখ্ন  রকোদরর 
তরে যেদক লজও ইন্সটিটিউট নোদম এমন একটো প্রলতষ্ঠোনদক 
ইন্সটিটিউট-অফ্ -এলমদনন্স (IoE)-এর আওতোয় একটো প্রলতষ্ঠোন 
লহ োদে যঘোষণো করো হয় েোর েোিদে যকোনও অলিত্বই যনই। যমো্ীর 
যনতৃত্বোধীন  রকোর  ম্প্রলত এই নতুন IoE প্রকল্প যঘোষণো কদরদে 
েোর আওতোয় ১০-টো  রকোরী এেিং ১০-টো যে রকোরী প্রলতষ্ঠোনদক 
যেদে যনওয়ো হদে এেিং তোরপর এদ্র প্রদতযকদক ১০০০ যকোটি 
টোকো কদর য্ওয়ো হদে।  ুতরোিং, েযোপোরটো এদকেোদরই এরম নয় যে 
উচ্চলিক্ষোর প্রলতষ্ঠোনগুদিোদক অনু্োন য্ওয়োর জনয পেেোপ্ত অেে 
যকন্দ্রীয়  রকোদরর যনই। েরিং,  রকোদরর প্রকৃত উদদ্দিয হি 
উচ্চলিক্ষো যক্ষদের যে রকোরীকরদণর  োমদন যে মি আইনী েোধো 
রদয়দে য গুদিোদক লিেীি কদর য্ওয়ো। এরই প্রলতেিন য্খ্ো েোয়  
IoE প্রকদল্পর আওতোয় ২০-টো প্রলতষ্ঠোনদক  মূ্পণে স্বোয়ত্তিো দনর 
অলধকোর য্ওয়োর ল দ্ধোদের মদধয। এই প্রলতষ্ঠোনগুদিো স্বোধীনভোদে 
লেদ্িী পেুয়ো ভলতে  করদত পোরদে এেিং তোদ্র যেদক লে-েোে্ 
যেদকোনও পলরমোণ অেে গ্রহণ করদত পোরদে। আর এই েযোপোদর 
 রকোর যকোনও েোধো প্র্োন করদে নো। এটো স্পষ্ট যে যজনোদরি 
এলগ্রদমন্ট অন্ যেি ইন  োলভে দ   (GATS)-এর  ুপোলরি অনুেোয়ী 
 রকোর লেদ্িী পেুয়ো ভলতে  কদর আয় েোেোদনোর যচষ্টো করদে। 
েতে মোদন একজন লেদ্িী পেুয়োদক টিউিন-লে লহ োদে এদ্দির 
একজন পেুয়োর যেদক ৩-গুণ যেিী টোকো ল্দত হয়, এেিং লিক্ষোদক 

েোজোরী পণয লহ োদে লেদেচনো করোর এই প্রেণতোদক েতে মোন িো ক 
যেণী তোর নতুন লকেু প্রকদল্পর মোধযদম লনিেজ্জভোদে প্রেয় ল্দয় 
চদিদে। লেদ্িী অধযোপক লনদয়োে করো, UGC-র বতরী করো 
পোঠ্যক্রদমর কোঠ্োদমো অনু রণ নো করো, ইচ্ছোমদতো অনিোইন যকো ে 
চোিু করো ইতযোল্ েযোপোদর IoE-গুদিো এদকেোদরই স্বোধীন। েতে মোদন 
এই  মি স্বোধীনতোগুদিো উপদভোে করোর জনয এগুদিোর 
প্রলতটোদতই লকেু  ীমো লনধেোলরত কদর য্ওয়ো হদয়দে, তদে য গুদিো 
যে ভলেষযদত আেোর লিেীি কদর য্ওয়ো হদে য টো েতে মোদনর 
প্রেণতো যেদকই স্পষ্ট যেোঝো েোয়। যেভোদে যস্পিোি ইকনলমক যজোন 
(SEZ)- গুদিোদত েলমকদ্র মঙ্গি- োধনকোরী যকোদনো  রকোরী 
নীলতই আর কোেেকরী হয়নো, ঠিক একইভোদে  রকোর-লনধেোলরত লে, 
 িংরক্ষণ, স্কিোরলিপ, এেিং অনযোনয নযোয়-লভলত্তক লেলভন্ন নীলতও 
উচ্চলিক্ষোর এই নতুন SEZ-গুদিোদত এদকেোদরই কোেেকরী হদেনো। 
আর উচ্চলিক্ষোর এই SEZ-গুদিো যেদক লনদজদ্র মুনোেো িুটদে 
একদচটিয়ো েযে ো করো লেলভন্ন যে রকোরী  িংস্থো। 

‘লেশ্ব-মোদনর লিক্ষো’ প্র্োন করোর অজুহোদত িীষেস্থোদন েোকো 
 রকোরী প্রলতষ্ঠোনগুদিোর যে রকোরীকরদণর জনয যে িো কদেণী 
খু্িীমদন  রকোরী ২০০০০ যকোটি টোকো ল্দয় য্য় য -ই আেোর 
উচ্চলিক্ষোর প্রলতষ্ঠোনগুদিোদক পরোমিে ল্দচ্ছ টিউিন লে, পরীক্ষোর 
লে, যহোদস্টি লে, এেিং অনযোনয লেলভন্ন রকদমর লে েৃলদ্ধ কদর  রকোরী 
আলেেক অনু্োদনর ঘোটলত যমটোদত।  রকোর ইলতমদধযই হোয়োর 
এিুদকিন েোলিিং এদজন্সী (HEFA) বতরী কদরদে এেিং 
লরভোইটোিোইলজিং ইনফ্রোস্ট্রোকচোর অযোি ল দস্টম   ইন এিুদকিোন 
(RISE) নোদম একটো উদ্যোে চোিু কদর উচ্চলিক্ষোর 
প্রলতষ্ঠোনগুদিোদক য খ্োন যেদক ঋণ যনওয়োর েযোপোদর উৎ োলহত 
করদে। এই প্রলতশ্রুলতও য্য়ো হদয়দে যে  রকোর এই ঋদণর  ুদ্র 
ভোর েহন করদে।  ুতরোিং, যেোঝোই েোদচ্ছ যে লক ভীষণ মোেোয় 
জনেদনর টোকোদক যে রকোরী পঁুলজপলতদ্র হোদত তুদি য্ওয়োর 
েযেস্থো করো হদচ্ছ। এ দের  োদে যলোেোি ইলনলিদয়টিভ অফ্ 
অযোকোদিলমক যনটওয়োক্ ে  (GIAN) যকো ে, মযোল ভ ওদপন 
অনিোইন যকোদ ে  (MOOC) ইতযোল্ চোিু করোর েযোপোদর উৎ োহ 
য্ওয়ো হদচ্ছ, লেশ্বলে্যোিয় এেিং কদিজগুদিোর জনয যগ্রদিি 
অদটোনলম এেিং আউটকোম যেস ি এিুদকিন (OBE) ইতযোল্ েযেস্থো 
চোিু করো হদচ্ছ, স্বীকৃলত প্র্োদনর জনয নযোিনোি অযোদ  দমন্ট অযোি 
অযোলক্রলিদটিন কোউলন্সি (NAAC) এেিং নযোিনোি যেোিে  অফ্ 
অযোলক্রলিদটিন (NBA) চোিু করো হদয়দে, UGC-যক অকোেেকরী 
কদর য্ওয়োর ল দ্ধোে যনওয়ো হদয়দে। এই  ে লকেুই করো হদয়দে 
GATS-এর লনদ ে্ ি মোনয কদর, েোদত েোজোদরর মূদিযর উপর লনভে র 
কদর ভোরদতর উেের লিক্ষোদক্ষেদক িলি পঁুলজর হোদত তুদি য্ওয়ো 
েোয়। এই মি নীলতর েদি েতে মোন ভোরদত উচ্চলিক্ষোর খ্রচ 
ইলতমদধযই যমহনতী যেণীর জনেদণর, প্রোলেক জনেদণর আয়দত্তর 
েোইদর চদি লেদয়দে। 

এই  মি লকেুই েতে মোন িো কদেণীর প্রতযক্ষ ম্দত হদয় 
চদিদে। এরোই হি য ই প্রোচীন মনুর আ্িে যমদন চিো  েোদনর ্ি। 
তদে, য ই অতীদতও মনুর জঘনয ্িেনদক প্রলতদরোদধর  মু্মখ্ীন 
হদত হদয়লেি, এেিং এমনলক েতে মোদনও ভোরদতর একোলধক 
যে রকোরী এেিং  রকোরী লিক্ষো প্রলতষ্ঠোদনর (দেমন লেলভন্ন IIT, 
TISS, BITS) পেুয়োরো এই মোদকে ট-মনু আঁতোদতর ভয়ঙ্কর 
অলভ লির লেরুদদ্ধ এেিং এই আঁতোদতর েদি তোদ্র উপর যে 
আক্রমণ যনদম এদ দে য গুদিোর লেরুদদ্ধ প্রলতেো্ করদে। তোই, 
 েেোদগ্র আমোদ্র উলচত তোদ্র এই  মি িেোইগুদিোদত 
প্রতযক্ষভোদে অিংিগ্রহণ করো, েো অেত ঐ িেোইরত পেুয়োদ্র 
নযোেয ্োলের  মেেদন  িংহলত জোলনদয় তোদ্র পোদি ্োঁেোদনো। 



 

সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেৎ ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ১২, জুিোই ২০১৮ 

আয়দুবে্ – শুরুর ল্দকর ববজ্ঞোলিক লিন্তোভোবিোয় ব্রোক্ষ্মণ্যবো্ী বোধো

লবেত লতি  হস্রোব্দ ধদর ভোরতীয় লিলকৎ ো লবজ্ঞোদির 
পথ িিোটো ববশ আকর্েণ্ীয়। প্রোিীি বেোষ্ঠীলভলিক 
 মোজ বথদক শুরু কদর জোলত-রোদের বতে মোি ধোরণ্ো 
পর্েন্ত লবলভন্ন  মদয়র  োমোলজক-রোজনিলতক 
পলরলিলত ভোরতীয় লিলকৎ ো লবজ্ঞোদির এই পথ 

িিোদক প্রভোলবত কদরদে। বতে মোদি, আয়ুদবে্  বিদত আমরো র্ো বুলি 
ব টো বকোিওভোদবই লবজ্ঞোি িয়, বরিং ব টো একটো প্রোিীি ধোরণ্োর 
ব্রোক্ষ্মণ্যবো্ী  িংস্করণ্ েোড়ো আর লকেুই িয়। তদব একটো  মদয় এই 
ধোরণ্োটো প্রকৃলত লবজ্ঞোদির আধুলিক লিন্তোভোবিোদক ফুটিদয় তুদিলেি 
প্রোিীি ভোরদতর লিলকৎ ো পদ্ধলতর মোধযদম। আয়ুদবে্ এবিং তোর  োদথ 
আয়ুদবেল্ক ঔর্দধর ফোমেোদকোলভলজদিদের বর্ অভোব তোর 
ববজ্ঞোলিক  মোদিোিিোর পোশোপোলশ আমোদ্র এটোও বজদি রোখো 
প্রদয়োজি বর্ প্রোিীি ‘র্োদু-ধমে-বকলিক লিলকৎ োলবজ্ঞোি’-এর ধোরণ্ো 
বথদক ‘রু্লি-বকলিক লিলকৎ োলবজ্ঞোি’-এর ধোরণ্োয়, বো  ম োমলয়ক 
লিলকৎ কদ্র ভোর্োয় ‘ব্ব-বযোপোশ্রয়-বভর্জ’ বথদক ‘রু্লি-
বযোপোশ্রয়-বভর্জ’-এর ধোরণ্োয় উপিীত হওয়োর লপেদি আয়ুদবেদ্র 
ভূলমকো লেি ববশ গুরুত্বপূণ্ে। 

পরবতীকোদির ব্রোক্ষ্মণ্যবো্ী প্রভোবদক উদপক্ষো কদর বিো র্োয় বর্ 
আয়ুদবেদ্র বমৌলিক লভলি ্োাঁ লড়দয় আদে দুদটো ধোরণ্োর উপর ভর 
কদর। প্রথমত, লবজ্ঞোদির পদ্ধলত বো বস্তুবো্ী দৃলিভলঙ্গ,  োদথ মোিুর্ 
এবিং প্রকৃলতর মদধযকোর  ম্পকে ; এবিং লিতীয়ত, কোর্ে-কোরণ্  ম্পকে , 
অথেোৎ প্রতযক্ষ অলভজ্ঞতো আর কোরদণ্র বযবহোর। আয়ুদবেদ্র আকর-
গ্রন্থ িরক- ম্লহতো এবিং  ুশ্রুত  ম্লহতোয় এই ধোরণ্োগুদিোর একোলধক 
প্রলতফিি পোওয়ো র্োয় র্ো িীদি  িংলক্ষপ্তভোদব আদিোিিো করো হি। 

 বস্তুবো্ী দৃলিভলঙ্গ –  মগ্র উপলির্্ জুদড় পোওয়ো র্োয় আত্মোর 
অলিত্ব এবিং অিযোিয একোলধক অলধলব্যোমূিক মতবোদ্র 
জয়জয়কোর। শরীদরর লবর্দয় তীব্র লবদরোধী মদিোভোব ব্খো র্োয় 
এখোদি। লকন্তু, এই ধরদণ্র মতবো্দক িযোদিঞ্জ জোলিদয় িরক 
 ম্লহতো এবিং  ুশ্রুত  ম্ লহতো উভদয়ই ব োর্ণ্ো কদরলেি বর্ 
মোিুদর্র শরীদর র্ো লকেু আদে তোর  বই বকবিমোত্র প্রোকৃলতক 
প্োথে (ভূত) ল্দয়ই বতরী। ব ই  ময়কোর লবদরোহী শরীরলবদ দ্র 
মদত এই প্োথে লেি পোাঁ ি রকদমর (পঞ্চ-ভূত), বর্মি – আকোশ 
(অন্তরীক্ষ), বোতো  (বোয়বীয়), আগুি (আদেয়), জি (অপয), 
এবিং পৃলথবী (পোলথেব)।  ম োমলয়ক লিলকৎ কদ্র লবশ্বো  লেি বর্ 
প্োদথের এই পোাঁ িটো প্রকোদরর বকোিও একটোর প্রতযক্ষ প্রভোদবর 
উপরই একটো লিলদে ি মোিব শরীদরর ববলশিয লিভে র কদর। িরক 
 ম্ লহতোয় স্পিভোদবই বিো হদয়দে বর্ – “লবদশ্ব বোিদব র্ো লকেু 
বতে মোি, ব গুদিো মোিুদর্র মদধযও বতে মোি” এবিং “মোিব শরীদর 
র্ো র্ো বতে মোি, ব গুদিো লবদশ্বও বতে মোি”।  ুশ্রুত  ম্ লহতোয় এই 
ধোরণ্োদকই আরও এলেদয় লিদয় লেদয় বিো হদয়দে – “প্োদথের 
পোাঁ ি রকম রূদপর লিদজদ্র মদধযকোর পোরস্পলরক আন্তঃ ম্পকে , 
পোরস্পলরক আন্তঃলিভে রতো, এবিং পোরস্পলরক অিুপ্রদবদশর কোরদণ্ 
পৃলথবীর  বলকেুই এই পোাঁ ি রকদমর প্োথে ল্দয় েঠিত।” মোিুর্ 
এবিং প্রকৃলতর লবর্দয় এই ধরদণ্র একটো ববোিোপড়ো লিঃ দেদহ 
ববজ্ঞোলিক লিন্তোভোবিোর ল্দক একটো লবরোট প্দক্ষপ লেি। 

 প্রতযক্ষ পর্েদবক্ষদণ্র উপর গুরুত্ব – শোস্ত্র-বলণ্েত জ্ঞোিদক দূদর 
 লরদয় বরদখ তোর ব্দি প্রোকৃলতক  টিোবিীর প্রতযক্ষ 
পর্েদবক্ষদণ্র উপর গুরুত্ব আদরোপ করো, এবিং তোরপর পরীক্ষোিব্ধ 
তদথযর রু্লিরু্ি লবদের্দণ্র একটো প্রবণ্তো িরক  ম্ লহতো এবিং 
 ুশ্রুত  ম্ লহতো উভদয়র মদধযই ব্খদত পোওয়ো র্োয়। িরক 
 ম্ লহতো বিদে – “ মি রকদমর প্রমোদণ্র মদধয  বদথদক 
লিভে রদর্োেয প্রমোণ্ ব গুদিোই বর্গুদিো প্রতযক্ষভোদব বিোদখ ব্খো 
লেদয়দে।” এমিলক  ুশ্রুত  ম্ লহতো-ও পরীক্ষোিব্ধ জ্ঞোদির 

উপদর্োলেতোর স্বপদক্ষ আরও একধোপ এলেদয় লেদয় 
লিলকৎ কদ্র  তকে  করদে র্োদত তোাঁ রো লবশুদ্ধ কোরদণ্র প্রলত 
অদহতুক বমোহগ্রি িো হদয় পদড়ি। ব খোদি বিো হদে বর্ – 
“এমিলক হোজোরটো রু্লি ল্দয়ও অেষ্ঠ বেোষ্ঠীর ঔর্ধদক 
লবদশোধক লহ োদব বযবহোর করো  ম্ভব িয়।” রু্লির ব্দি 
পরীক্ষোিব্ধ জ্ঞোদির উপর এই ধরদণ্র বজোড় ব্ওয়ো স্পিভোদবই 
আধুলিক লিলকৎ ো লবজ্ঞোদির লভলি বতরী কদর ল্দয়লেি। 

আয়ুদবে্ - িংক্রোন্ত এমি অদিক প্রোিীি ধোরণ্ো বতে মোি বর্গুদিো 
মূিধোরোর ব্রোক্ষ্মণ্যবো্ী ববোিোপড়োর  োদথ এদকবোদরই খোপ খোয় িো, 
ফদি আধুলিক  মদয় আয়ুদবে্  িোদম র্ো িোিোদিো হদে তোর 
প্রিোরদকরো ব ই ধোরণ্োগুদিো লিদয় আদিোিিোয় এদকবোদরই খুশী 
হদবি িো। বর্মি – ব্রোক্ষ্মণ্যবো্ী প্রভোব আয়ুদবে্ দক বমোটোমুটিভোদব 
বভর্জ েোেেোেড়োর  োদথ এদকবোদর  মোথেক কদর ল্দয়দে। লকন্তু, 
বোিদব, শুধু িরক  ম্ লহতো-বতই ১৬৫ রকদমর প্রোণ্ী এবিং লিলকৎ োর 
উদদদশয লবলভন্ন প্রোণ্ীর শরীর বথদক প্রোপ্ত প্োদথের আদিোিিো করো 
আদে। ব্রোক্ষ্মণ্যবো্ী প্রিোরদক প্রিন্ড অস্বলিদত বফদি ল্দয় এখোদি 
এও বিো হদে বর্ েরুর মোিং , িলবে, এবিং লশিং েরুর দুধ, মূত্র, এবিং 
মি-এর মদতোই উপকোরী। লিলকৎ করো েরুর মোিংদ  বপ্রোটিদির 
উচ্চমোত্রোয় উপলিলতর গুণ্েোি করদেি এবিং বর্ মি বযলির শরীদর 
মোিংদ র পলরমোণ্ কম লিলকৎ করো তোদ্র েরুর মোিং  খোওয়োর লবদশর্ 
পরোমশে ল্দেি এমি একোলধক প্রমোণ্ পোওয়ো র্োয় এই প্রোিীি 
পুাঁলথদত। লকন্তু, র্দব বথদক েরু একটো রোজনিলতক হোলতয়োদর পলরণ্ত 
হদয়দে তদব বথদক শো কদশ্রণ্ী, তো ব  ‘িরম’ বো ‘কঠিি’ বর্রকম 
লহেুদত্বর ধোরক-বোহকই বহোক িো বকি, আয়ুদবেদ্র এই মি ল্ক 
বর্গুদিো রোজনিলতক প্রভোবপূণ্ে ব্রোক্ষ্মণ্যবো্ী প্রিোদরর  োদথ খোপ 
খোয়িো ব গুদিোদক  ব ময় ইেোকৃতভোদব দূদর  লরদয় বরদখদে। 
 হস্রোদব্দর পর  হস্রোব্দ ধদর এই ধরদণ্র ব্রোক্ষ্মণ্যবো্ী প্রভোদবর ফদি 
ভোরতীয় লিলকৎ োশোদস্ত্রর আকড়-গ্রন্থগুদিো আমোদ্র কোদে একটো 
অদ্ভূত রূপ লিদয় বপৌাঁদেদে, বর্খোদি আমরো লবজ্ঞোি এবিং লবজ্ঞোদির 
লবপরীত দুদটোদকই একই  োদথ খুাঁদজ পোই। এই লবর্দয় লবদশর্দজ্ঞরো 
এই আপোত ববপরীতযদক লিলকৎ ো লবজ্ঞোদির উপর আদরোলপত লবলভন্ন 
ধমীয় প্রভোব লহ োদবই বযোখযো কদরদেি, এবিং তোাঁ দ্র মদত এই 
প্রভোদবর ববশীরভোেটোই লেি ববল্ক প্রভোব। িরক  ম্ লহতো এবিং 
 ুশ্রুত  ম্ লহতোর অদিক অধযোদয়ই আমরো কু িংস্কোরোেন্ন লিন্তোভোবিো 
খুাঁদজ পোদবো বর্গুদিো এই প্রোিীি পুাঁলথগুদিোর বস্তুবো্ী মদিোভোদবর 
 োদথ খোপ খোয়িো। বরিং, এই পুাঁলথগুদিোর মদধয বর্ লবজ্ঞোি-মিস্কতোর 
পলরিয় পোওয়ো লেদয়দে ব গুদিো প্রোিীি ভোরদতর ব ই স্পিবিো 
বস্তুবো্ী বিোকোয়ত বো িোবেোক-ব্র বিদবযর  োদথই  োমঞ্জ যপূণ্ে, 
র্োাঁ দ্রদক ব ই আমদি শোস্ত্র-প্রদণ্তো এবিং অিযোিযরো িি-
কন ফরলমস্ট বদি ব ের কদর রোখত। 

প্রকৃলত, মোিুর্, এবিং ঔর্ধ  ম্পদকে  এই ধরদণ্র লিন্তোভোবিো 
লিঃ দেদহ পুদরোলহত বশ্রণ্ীর কোদে একটো বড়  ম যো হদয় উদেলেি। 
মোিুদর্র  োদথ  ম্পলকে ত  বলকেুদকই ‘অদৃি’, বো েত জীবদি করো 
বকোিও কোদজর ফি লহ োদব ব্খোদিোর লবশ্বো দক প্রিোর করোর জিয  
পুদরোলহত বশ্রণ্ী কমেফদির ধোরণ্োদক তুদি ধরোর বিিো করত।  ুতরোিং, 
লবজ্ঞোদির পদথ  ম োমলয়ক লিলকৎ কদ্র এই লবরোট প্দক্ষপটো 
লেি রোজনিলতক িুাঁ লকদত পলরপূণ্ে, এবিং ব ই কোরদণ্ই হয়দতো র্মজ 
ভেবোি - অলশ্বিরো তোাঁ দ্র লিদজদ্র লিলকৎ ো পদ্ধলত ও শিয 
লিলকৎ োয় ্ক্ষতোর জিয ঋগ দব্-এর প্রোিীিকোদির রিিোয় 
্োরুণ্ভোদব প্রশিংল ত হদিও পরবতীকোদির লবলভন্ন রিিোয় ঐ 
লিলকৎ ো-বকলিক অতীদতর জিয তোাঁ দ্রদক হীি লহ োদব ব্খোদিো 
হদয়দে। 



 

সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেৎ ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ১২, জুিোই ২০১৮ 

জনেদের আইনজীবী  ুধো ভরদ্বোদজর উপর জঘনয আক্রমে

ছলিশেড় হোই ককোদটে র আইনজীবী  ুধো ভরদ্বোজ 
 োধোরেত লনদজদক  িংবো্মোধযদমর ঝিমদি দুলনয়ো 
কেদক দূদরই রোদেন এবিং নীরদব নোেলরক অলধকোর 
রক্ষোর কোজকমে চোলিদয় যোন। লকন্তু, ক ই  ুধো 
ভরদ্বোজ এেন েবদরর লশদরোনোদম। েবদরর চযোদনি 

লরপোব লিক টিলভ-কক এর জনয ধনযবো্ ল্দত হয়। ৪-ই জুিোই, ২০১৮ 
তোলরদে এই চযোদনি ্শেকদ্র জোনোয় কয তোরো একটো লচঠি েুুঁদজ 
কপদয়দছ যোর মোধযদম প্রমোলেত হদে কয “শহুদর নক শোি আর 
কোশ্মীলর লবলেন্নতোবো্ীদ্র মদধয একটো প্রতযক্ষ কযোেোদযোে আদছ।” 
এই টিলভ চযোদনদির অলভদযোে অনুযোয়ী লচঠিটো “কমদরি আইনজীবী 
 ুধো ভরদ্বোজ”-এর কিেো, আর এটো লতলন লিদেদছন “কমদরি 
প্রকোশ” নোদম একজন মোওবো্ীদক উদেশয কদর। “কোশ্মীর-এর” 
মদতো একটো অবস্থো ততরী করোর কেো নোলক বিো হদয়দছ এই লচঠিদত। 
 ুধো ভরদ্বোজ এই অলভদযোে প্রতযোেযোন কদরদছন এবিং এই “হো যকর, 
অমোলজে ত, লমেযো, এবিং  মূ্পেেভোদব লভলিহীন অলভদযোে”-এর জনয 
MD অেেব কেোস্বোমী-কক ্োয়ী কদরদছন। লতলন মোওবো্ী-ক্র কেদক 
টোকো কপদয়দছন এমন অলভদযোেও তোুঁ র লবরুদে করো হদয়দছ।  ুধো-র 
লবরুদে এই মস্ত “লবদদ্বষমূিক, পূবে-পলরকলিত এবিং ভুদয়ো আক্রমে” 
হোনোর কোরে একটোই। ইলিয়োন অযোদ োলশদয়শোন অফ্ লপপল   
িইয়ো ে (IAPL)-এর ভোই  কপ্রল দিন্ট  ুধো  ম্প্রলত ল্ল্লীদত একটো 
কপ্র  কনফোদরদে IAPL-এর নযশনোি ক দক্রটোলর ও আইনজীবী 
 ুদরন্দ্র েযোিলিিং এবিং অনয চোরজন  মোজকমীর কেপ্তোরীর লনন্দো 
জোনোন। লতলন এও জোনোন কয স্টোরিোইট-লবদরোধী েে-প্রলতবোদ্ গুলি 
চোিোদনোর ঘটনোর পর ভোলচনোেন এবিং ভীম-ক নোর চন্দ্রদশের-এর 
মদতো কয মস্ত আইনজীবীদক কেপ্তোর করো হদয়দছ তোদ্র 
লবষয়গুদিোও IAPL শক্ত হোদত ক্েদব।  ম্প্রলত কোশ্মীদর 
আইনজীবীরো কয মস্ত  ম যোর মুদে পদড়দছন ক গুদিো  েদে 
লবশদ্ জোনদত IAPL একটো তেযোনু েোন-এর আদয়োজনও 
কদরলছি। এটো এদকবোদরই স্পষ্ট কয রোষ্ট্র এই ধরদের আইনজীবী এবিং 
অনযোনয  মোজকমীদ্র িক্ষযবস্তু বোনোদে যোদত জনেে নযোয় ঙ্গত 
উপোদয় আইনী বযবস্থোদক বযবহোর নো করদত পোদর। যোুঁ রোই 
নোেলরকদ্র েেতোলিক এবিং  োিংলবধোলনক অলধকোরদক রক্ষো করদত 
এলেদয় আ দছন তোুঁ দ্র  কদিরই কন্ঠদরোধ করোর কচষ্টো করো হদে। 

 ুধো জন্ম ূদে লছদিন একজন আদমলরকোন নোেলরক। লকন্তু যেন 
তোুঁ র ১১ বছর বয়  তেন লতলন ভোরদত লফদর আদ ন এবিং ১৮ বছর 
বয়দ  লতলন US-এর নোেলরকত্ব পলরতযোে কদরন। তোুঁ র মো হদিন 
অেেনীলতলব্ কৃষ্ণো ভরদ্বোজ, লযলন JNU-এর ক ন্টোর ফর ইদকোনলমক 
স্টোলিস্ অযোি প্ল্যোলনিং প্রলতষ্ঠো কদরলছদিন।  ুধো IIT কোনপুদর ভলতে  
হদয়লছদিন েলেত লবষদয় পড়োদশোনো করোর জনয এবিং ১৯৮৪  োদি 
ক ই পোুঁ চ বছদরর ককো েটো লতলন কশষ কদরন। IIT-কত লতলন এমন 
একটো লশক্ষো-জেদতর  মু্মেীন হদিন কযটো পুরুষ-প্রোধোনয আর 
আলভজোদতয লনমলিত। তদব, ক েোনকোর অলভজ্ঞতো পুদরোপুলর 
কনলতবোচক লছিনো, কোরে ক ই বছরগুদিোদতই লতলন এদকবোদর 
তৃেমূি স্তর কেদক  োমোলজক কোজকমে শুরু কদরন। কোদছর 
কিযোেপুর েোদমর বোচ্চোদ্র লতলন লনয়লমত পড়োদতন, এবিং 
কযোম্পোদ র কম  কমীদ্র লবলভন্ন  ম যো  মোধোদনর জনযও কোজ 
করো শুরু কদরন লতলন। একটো  োিংসৃ্কলতক কেোষ্ঠীরও  লক্রয়  ্ য হন 
লতলন। ছলিশেড় মুলক্ত কমোচে ো (CMM)-র প্রলতষ্ঠোতো শঙ্কর গুহ 
লনদয়োেী ১৯৮২  োদি কেপ্তোর হওয়োর পর লতলন  ই- িংেদহর জনয 
JNU-এর কযোম্পোদ  আদ ন। CMM-এর  োদে যুক্ত েোকোর ্রুে 
উিরপ্রদ্শ, পলিমবঙ্গ এবিং লবহোদর শ্রলমকদ্র কোদজর পলরদবদশর 
ভয়ঙ্কর অবস্থোর বযোপোদর লতলন যদেষ্ট ওয়োলকবহোি লছদিন। লভিোই-
এর েলন আর কোরেোনোয় কমেরত শ্রলমকরো যোদত ঠিকঠোক কবতন পোন 
ক টো লনলিত করোর জনয দুনীলতেস্ত আমিোদ্র লবরুদে লতলন 

মদনপ্রোদে আইনী িড়োই িড়দতন। ১৯৯১  োদি লনদয়োেী-কক েুন করো 
হয় এবিং পদরর বছর লভিোই-এ শ্রলমকদ্র উপর পুলিশ গুলি চোিোয়, 
যোদত অন্তত ১৫ জন শ্রলমক লনহত হন। ক ই  ময় যেন লতলন 
আইনজীবীদ্র  োহোযয করদছন এবিং মোমিোর  মূ্পেে লববরে 
মদনোদযোে  হকোদর ক্েদছন তেন  রকোরী প্রল লকউটোর তোুঁ দক 
আইনজীবী হওয়োর উপদ্শ ল্দিন। শ্রলমকদ্র অবস্থোর উন্নলতর জনয 
দৃঢ়- িংকি  ুধো রোয়পুদরর পলিত রলবশঙ্কর শুক্লো লবশ্বলব্যোিদয়র 
অন্তভুে ক্ত একটো কদিজ কেদক ২০০০  োদি আইদনর লবষদয় লিেী 
িোভ কদরন। একজন আইনজীবীদত পলরেত হওয়োর পর লতলন লনদজর 
কেি ইউলনয়দনর মোমিোগুদিো িড়ো শুরু করদিন। পোশোপোলশ 
চুলক্তভুক্ত শ্রলমকদ্র স্থোয়ী কমীদত পলরেত করোর জনয আইনী 
িড়োইও লতলন িড়দতন। মোমিোগুদিো যেন হোইদকোটে  অবলধ কযদত 
িোেি তেন ক েোদনও লতলন প্রযোক টি  শুরু করদিন। তেন ২০০৭ 
 োি। ক ই  ময় কেদকই লনদজদ্র অলধকোদরর জনয িড়োইরত দুবেি 
 ম্প্র্োদয়র জনেে আইনী  োহোদযযর জনয তোুঁ র  োদে কযোেোদযোে 
শুরু কদরন। এই কপ্রক্ষোপদট লতলন জন লহত নোদম একটো আইনী  িংস্থো 
ততরী কদরন। তোুঁ র উদেশয লছি লচরোচলরত আইনী  োহোযয কেদক 
বলিত জনদেোষ্ঠী এবিং  ম্প্র্োয়দক  োহোযয করো। কযমন – জলম 
অলধেহে লনদয় িড়োইরত একটো েোময জনদেোষ্ঠী বো জঙ্গদির অলধকোর 
এবিং পলরদবশরক্ষোর লবষয় লনদয়  িংেোমরত একটো আল্বো ী কেোষ্ঠী। 
আজও লতলন ছলিশেড় রোদজয লনদজর কোজকমে অবযোহত করদেদছন, 
স্থোনীয় জনেদের পক্ষ লনদয় পুলিশ ও রোদষ্ট্রর কযৌে বোলহনীর প্রলতদরোধ 
করদছন। একোলধক মোনবোলধকোর িঙ্ঘদনর ঘটনোয় মোনবোলধকোর রক্ষোদেে 
নযোশনোি লহউমযোন রোইট   কলমশন-এ লতলন প্রলতলনলধত্ব কদরদছন। 
ছলিশেড় কস্টট লিেোি  োলভে দ   অদেোলরটি-র একজন  ্ য 
হওয়োর জনয ককোদটে র তরফ কেদক তোুঁ দক মদনোনীত করো হদয়লছি। 
এছোড়োও লতলন ল্ল্লীর নযোশনোি ি ইউলনভোল েটি-র একজন লভল টিিং 
প্রদফ র এবিং ছলিশেড় লপপল   ইউলনয়ন ফর ল লভি লিবোটিে   
(PUCL)-এর  োধোরে  ম্পো্ক। 

মোনবোলধকোর রক্ষো কমীদ্র মদধয যোুঁ দ্র বতে মোদন “শহুদর 
নক শোি” তকমো ক্ওয়ো হদে ক ই তোলিকোয়  ুধো ভরদ্বোজ হদিন 
নতুন  িংদযোজন। ‘স্বরোজয’ নোদম একটো ্লক্ষেপন্থী পলেকোয় ২০১৭ 
 োদির কম মোদ  প্রকোলশত একটো প্রবদে এই “শহুদর নক শোি” 
বিদত কবোঝোদনো হদয়দছ – “শহুদর বুলেজীবী, গুরুত্বপূেে  মোজকমী 
অেবো উৎ োহ প্র্োনকোরী বযলক্ত বো মলহিো”। তদব বোস্তদব যোুঁ রোই 
“লবরুে মত প্রকোশ করদছন, তো ক  কয মতো্দশের বযলক্ত বো মলহিোই 
কহোন নো ককন” তোুঁ দ্র আতলঙ্কত করোর জনয এই তকমোটো বযবহোর 
করো হদে। কযদকোনও বযলক্ত বো মলহিো বো ককোনও কেোষ্ঠী যোরো 
আল্বো ীদ্র স্বোদেে কোজ করদছ তোদ্রদক  রকোরীভোদব রোদষ্ট্রর শত্রু 
লহ োদব কঘোষেো করো হদয়দছ। আল্বো ীদ্র অলধকোর রক্ষোর জনয 
কযদকোনও প্রকোর আদন্দোিন  িংেঠিত করোদকই লবদরোহোত্মক 
কোজকমে লহ োদব ক্েো হদে। যোুঁ দ্র “শহুদর নক শোি” তকমো 
ক্ওয়ো হদে তোুঁ দ্র অলধকোিংশ কক্ষদেই আন িফুি অযোলিলভটি  
লপ্রদভনশন অযোি (UAPA)-এ লবলভন্ন ধোরোয় অলভযুক্ত করো হদে। 
এই জঘনয আইনটো হি এমনই একটো হোলতয়োর যোর মোধযদম লবলভন্ন 
প্রকৃলতর লভন্নমত কপোষেকোরী বযলক্ত বো মলহিোদক রোষ্ট্র কেপ্তোর করদত 
পোদর। ঠিক কযমনটো মোনবোলধকোর কমী কেৌতম নোওিোেো তুদি 
ধদরদছন – “প্রকৃত বোস্তব কেদক কোিলনক লবপ্-এর ল্দক দৃলষ্ট 
ঘুলরদয় ক্ওয়োর একটো পন্থোই হি প্রলতষ্ঠোদনর প্রদয়োজনমদতো 
কফৌজ্োরী আইনী বযবস্থোর অপবযবহোর।” 



 

সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেৎ ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ১২, জুিোই ২০১৮ 

ভোরত এবিং ভোরদতর বোইদর  োম্প্রলতক ছোত্র আদদোিদের খলতয়োে

ল্ল্লীদত রোষ্ট্রীয় লেপীড়দের প্রলতবো্ জোেোি 
ছোত্রছোত্রী, বুলিজীবী এবিং মেহেতী জেেণ 
জেেদণর উপর ক্রেোেত বোড়দত থোকো রোষ্ট্রীয় লেপীড়দের 
লবরুদি েত ৩-রো আেস্ট ল্ল্লীর পোিেোদেন্ট স্ট্রীদে 

আদয়োলজত একেো প্রলতবো্ অেুষ্ঠোদে অিংশগ্রহণ কদরে বহু ছোত্রছোত্রী, 
বুলিজীবী এবিং মেহেতী মেণীর জেেণ। এই অেুষ্ঠোদের আদয়োজে করো 
হদয়লছি লছি কযোদ ে এদেইসট ে মস্টে লরদপ্রশে-এর বযোেোদরর আওতোয়। 
চোর হোজোদররও মবশী জেেণ এদত অিংশগ্রহণ কদরলছদিে। অেুষ্ঠোদের 
 ভোপলতত্ব কদরলছদিে প্রদে র লজ. হরদেোপোি। জোলস্ট  লব. লজ. 
মকোিদ  পোটিি, লি. রোজো, েদেোরঞ্জে মেোহোলি, অরুন্ধতী রয়, ধরেভীর 
েোন্ধী, এ . ভোলচেোথে এবিং অেযোেযরো এই জেোদয়দত বক্তবয মরদখলছদিে। 
বক্তোরো থুথুকুলড়র রোষ্ট্রীয় েণহতযোর লবষদয় কথো বদিে এবিং কদ োর ভোষোয় 
এর লেদো জোেোে। ভীেো মকোদরেোাঁ ও েোেিোর  োদথ   দকে র অলভদগোদে 
 েোজকেীদ্র মগ্রপ্তোরীর লেদো এবিং গুন্ডো , UAPA, AFSPA ও 
অেযোেয লেপীড়েেূিক ঔপলেদবলশক আইে অলবিদে প্রতযোহোদরর ্োলব 
জোেোে তোাঁ রো। ঝোড়খদন্ড MSS-এর েদতো মেি ইউলেয়েদক লেলষি করোর 
লবষয় লেদয়ও  েোজকেীরো কথো বদিে। বিো হয় মগ ্লিত, আল্বো ী, 
েু লিে এবিং অেযোেয প্রোলিক  ম্প্র্োদয়র এক োদথ িড়ো প্রদয়োজে। 
মিলখকো অরুন্ধতী রয় ৯০-এর ্শদকর শুরুদত দুদেো তোিো ভোঙোর কথো 
েদে কলরদয় ম্ে। একেো হি বোবলর ে লজদ্র তোিো ভোঙো, এবিং অেযেো 
হি লেয়ন্ত্রদণর তোিো মভদঙ মশোষণেূিক লবশ্ব পুাঁ লজদক   ূণেভোদব 
লেয়ন্ত্রণেুক্ত কদর ম্ওয়ো। লতলে বদিে মগ রোদষ্ট্রর প্রকৃলতেো বুঝদত মেদি 
আেোদ্র পুাঁ লজবো্ এবিং জোলতবো্ এই দু’ময়র কথোই বুঝদত হদব, কোরণ 
এরো দু’জদেই হোদত হোত ধদর এক োদথ কোজ কদর। লতলে আরও বদিে মগ 
প্রদে র লজ. এে.  োইবোবো, মরোেো উইি ে, এবিং আইেজীবী  ুদরন্দ্র 
েযোিলিিং-এর মগ্রপ্তোরী এেোই প্রেোণ কদর মগ অতযি প্রলতলহিং োপরোয়ণ এই 
রোষ্ট্র এর পর আেোদ্র েদধয মগ কোউদক মগ্রপ্তোর করদত পোদর। ২০১৯ 
 োদির লেবেোচদে ক্ষেতো বজোয় রোখোর জেয মেোেো ম্শদক জ্বোলিদয় ছোরখোর 
করদত এই রোষ্ট্র   ূণে প্রস্তুত। রোষ্ট্রীয় লেপীড়ে এবিং েযোল বো্ মগভোদব 
ম্দশর  বেত্র প্রভোব লবস্তোর কদর চদিদছ তোর লবরুদি ম্দশর  কি 
েণতোলন্ত্রক শলক্তদক ঐকযবি হওয়োর িোক ম্ওয়ো হয় এই েঞ্চ মথদক। 

মগৌে লেগ্রহ এবিং পলরকো োদেোর অভোদবর লবরুদি 
প্রলতবো্ জোেোি TISS হোয়দ্রোবো্-এর পড়ুয়োরো 
৩১-এ জুিোই মহোদস্টদির কোদছ লতেজে ছোত্রীর লেগ্রদহর ঘেেোর পর 

TISS হোয়দ্রোবোদ্র ছোত্রছোত্রীরো এই লবষদয় উপগুক্ত প্দক্ষদপর ্োলবদত 
কতৃে পদক্ষর লবরুদি প্রলতবো্ শুরু কদর। ছোত্রছোত্রীরো ম্দখদছ মগ হোয়দ্রোবো্ 
কযো ো -মক লঘদর প্রধোে  ে যোেো হি এেো আ দি মকোেও কযো ো ই 
েয়। বতে েোদে লবশ্বলব্যোিয় চোিোদেো হয় একেো ভোড়ো করো বোলড় মথদক। 
প্রলতষ্ঠোদের লেজস্ব মকোেও মহোদস্টদির বযবস্থো মেই। মব রকোরী 
ঠিকো্োরদ্র েোরেৎ মহোদস্টি ভোড়ো মেওয়ো হদয়দছ, গোরো ব তবোলড় এবিং 
অযোপোেে দেন্ট ভোড়ো লেদয় ম গুদিোদক মহোদস্টি লহ োদব চোিোদে। এই 
 ে যোর একেো স্থোয়ী  েোধোে চোইদছ পড়য়ুোরো। YKA-এর লরদপোেে  অেুগোয়ী 
একজে েোস্টো ে-এর ছোত্রী জোলেদয়দছ মগ – “আেোদ্র মহোদস্টদির 
চোরপোদশ হোদেশোই মগৌে লেগ্রদহর ঘেেো ঘেদছ। প্রলতল্ে অিত এরকে 
লতেদে কদর ঘেেোর কথো আেরো শুেদত পোই। এেো অতযি হতোশোজেক 
একেো বযোপোর, এবিং পড়ুয়োরো লেদজর জীবদের জেয আতলিত। এই হতোশো 
মথদকই আেরো প্রলতবো্ জোলেদয়লছ। লেরোপত্তোর মগ মেৌলিক অলধকোর 
আেোদ্র প্রোপয শুধু তোর ্োলব-ই আেরো জোলেদয়লছ। এেো অতযি লবরলক্তকর 
মগ প্রদতযক বোর মকোথোও মগদত মেদিই আেরো লেরোপত্তোর অভোব অেুভব 
কলর। এই লবষয়েো লেদয় প্রলতষ্ঠোদের গুরুত্ব- হকোদর ভোবো উলচত।” 

লশক্ষক এবিং িোক্তোরদ্র  োদথ একদগোদে NMC 
লবদির লবদরোলধতো করি পোলতয়োিো-র িোক্তোরী পড়ুয়োরো 
পোলতয়োিোর  রকোরী মেলিকোি কদিজ এবিং রোলজন্দ্র হো পোতোদির 

িোক্তোরী পড়য়ুো ও লশক্ষক, আবোল ক িোক্তোর, এবিং মেলিকোি অলে োদররো 

েত ৩০-এ জুিোই েযোশেোি মেলিকোি কলেশে (NMC) লবদির লবরুদি 
দৃঢ় প্রলতবো্ জোেোয়। জরুরীকোিীে লবভোে ছোড়ো, মরোেীদ্র বলহলবেভোে 
 দেত অেযোেয  কি লবভোদের কোজকেে এবিং এেেলক হো পোতোদির 
অপোদরশোে লথদয়েোর পগেি দুই ঘন্টোরও মবশী  েয় ধদর বন্ধ লছি। ৪০০-
রও মবশী িোক্তোরী পড়য়ুো এই প্রলতবোদ্র  েথেদে লেদজদ্র ক্লোদ  গোওয়ো 
মথদক লবরত থোদক। প্রলতবো্রত লশক্ষক এবিং িোক্তোদররো কদিজ 
লপ্রলসট পোদির অলেদ র বোইদর একেো প্রলতবো্ লেলছদির আদয়োজে কদর 
এবিং মকন্দ্রীয়  রকোদরর লবরুদি মলোেোে ম্য়। ভোরদত উচ্চেোদের এবিং 
অলভন্ন িোক্তোরী লশক্ষো চোিু করোর ্োলয়ত্ব মগ  িংস্থোর হোদত তোর ক্রেবধেেোে 
রোজনেলতক মকন্দ্রীকরণই হি এই লবদির উদেশয। এছোড়ো িোক্তোরী 
লশক্ষোদক মকন্দ্র কদর বযব োলয়ক মেোষ্ঠীর িোভ করোর  ুদগোে কদর ম্দব এই 
লবি। এই  েস্ত কোরদণ স্বভোবতই ম্শজুদড় েণতোলন্ত্রক এবিং প্রেলতশীি 
শলক্তর  েোদিোচেোর েুদখ পদড়দছ এই লবি। 
পড়ুয়োদ্র প্রলতবোদ্র েুদখ পদড় েতুে পরীক্ষো এবিং 
মপ্রোদেোশদের লেয়ে প্রতযোহোর করদত বোধয হি 

মপ্রল দিসট ী লবশ্বলব্যোিয় 
পড়য়ুোদ্র প্রলতবোদ্র েুদখ পদড় েত ৩০-এ জুিোই মপ্রল দিসট ী 

লবশ্বলব্যোিদয়র কতৃে পক্ষ ল িোি লেদয়দছ মগ পরীক্ষো আর মপ্রোদেোশদের 
বযোপোদর চোিু করো এই েতুে লেয়দের  িংদশোধে করো হদব। পড়য়ুোরো এই 
েতুে লেয়দের লবদরোলধতো করলছি, কোরণ এই লেয়ে অেুগোয়ী মপ্রোদেোশদের 
জেয লবশ্বলব্যোিদয়র পড়য়ুোদ্র ৭৫% উপলস্থলত বোধযতোেূিক করো 
হদয়লছি, এবিং ম েো পূরণ েো হদি তোদ্র পুেবেোর ভলতে  হদত হদব বদি 
জোেোদেো হদয়লছি। এছোড়োও, মকোেও পড়ুয়ো গল্ পরীক্ষোয় তোর 
লবষয়গুদিোর েদধয দুদেো লবষদয় মেি কদর তোহদিও তোদ্র একই প্রলক্রয়ো 
অেু রণ করদত হদব। এর েদি এেে একেো পলরলস্থত ততরী হদয়লছি গোদত 
লবশ্বলব্যোিদয়র প্রোয় ৩০০ পড়ুয়োদক পুেরোয় ভলতে  হদত হত। 

পড়ুয়োদ্র প্রলতবোদ্র েুদখ লপছু হ দত বোধয হি 
গো্বপুর লবশ্বলব্যোিদয়র কতৃে পক্ষ 

পোাঁ চল্ে অেশে ধেেঘে এবিং  প্তোদহর পর  প্তোহ কতৃে পক্ষ এবিং রোজয 
 রকোদরর লবরুদি অলবরোে প্রলতবোদ্র পর েত ১১-ই জুিোই গো্বপুর 
লবশ্বলব্যোিদয়র পড়য়ুোদ্র ্োলব পূরণ করি কতৃে পক্ষ। দ্বো্শ মেণীর েের 
এবিং প্রদবলশকো পরীক্ষোর েের এই দুইদয়র উপদরই ৫০% শতোিংশ কদর 
গুরুত্ব ম্ওয়োর পুদরোদেো লেয়ে লেলরদয় আেদত বোধয হি কতৃে পক্ষ। 
লবশ্বলব্যোিদয় অলেলেে ষ্টকোদির জেয অেশে ধেেঘদে মগ ২০ জে পড়য়ুো 
অিংশগ্রহণ কদরলছি তোদ্র েদধয ৫ জদের শোরীলরক অবস্থো  িেজেক 
হদয় ও োয় তোদ্র হো পোতোদি ভলতে  করদত হয়। 

BE মকো ে-মক েুি-েোইে করোর ্োলব জোেোি জোলেয়ো 
লেলিয়ো ই িোলেয়ো-র পড়ুয়োরো 

বযোদচির অফ্ ইলঞ্জলেয়োলরিং (BE) মকো েেোদক একেো েুি-েোইে মকো ে 
লহ োদব মঘোষণো করোর ্োলবদত েত ২৩-এ জুিোই মথদক জোলেয়ো লেলিয়ো 
ই িোলেয়ো (JMI)-এর ছোত্রছোত্রীরো প্রলতবো্ জোেোদে। শ’ময় শ’ময় পড়য়ুোরো 
ধেেো ল্দয়দছ এবিং লবশ্বলব্যোিদয়র মেে মেেদক আেদক মরদখদছ। অল্ 
ইলন্ডয়ো কোউলসট ি অফ্ মেকলেকোি এিুদকশোে (AICTE) এই BE 
মকো েদক একেো েুি-েোইে মকো ে লহ োদব এখেও অেুদেো্ে কদরলে। অথচ 
ম  কথো লবশ্বলব্যোিদয়র তরে মথদক মকোথোও জোেোদেো হয়লে। এেেলক 
ছোত্রছোত্রীদ্র ভলতে র  েয়ও তোদ্র ম  কথো বিো হয়লে। বতে েোদে প্রোয় 
১৪০০ পড়ুয়ো ম খোদে চোর বছদরর BE মকোদ ে েলথভুক্ত, এবিং লবশ্বলব্যোিয় 
আেোেী বছদর েতুে ৩৫০ পড়য়ুো ভলতে র কথো ভোবদছ। পড়য়ুোরো অলভদগোে 
জোলেদয়দছ মগ কতৃে পদক্ষর তরে মথদক এই ভুি খবর ম্ওয়োর কোরদণ 
তোদ্র ভলবষযৎ এখে অন্ধকোদর। তোদ্র অদেদকই এই কোরদণর জেয 
চোকলর পোদে েো, এবিং অদেদকই M.Tech-এর জেয ভলতে  হদত পোরদছ 
েো, কোরণ তোদ্র BE মকো েেো পোেে -েোইে মকো ে। পড়ুয়োদ্র এই 
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প্রলতবোদ্র েুদখ চোদপ পদড় JMI-এর কতৃে পক্ষ প্রলতশ্রুলত ল্দয়দছ মগ 
তোরো এই লবষয়েো লেদয় AICTE-র  োদথ কথো বিদব। 

কিকোতো মেলিকোি কদিদজর ছোত্রছোত্রীদ্র ১৪-ল্ে 
বযোপী িেো অেশে ধেেঘদের চোদপ পড়ুয়োদ্র ্োলব 

েোেদত বোধয হি কতৃে পক্ষ 
কিকোতো মেলিকোি কদিদজর পড়য়ুোরো ১৪ ল্ে িেো অেশে ধেেঘে 

চোিোদেোর পর কতৃে পক্ষ েত ২৩-এ জুিোই তোদ্র  কি প্রধোে ্োলবগুদিো 
মেদে লেদত বোধয হয়। MCI-এর লেয়ে অেুগোয়ী  কি িোক্তোরী পড়য়ুোদ্র 
ঠিক োক থোকোর বযবস্থো প্র্োে করোর লবষদয় কতৃে পক্ষ রোলজ হদয়দছ। 
এছোড়োও, ছোত্রছোত্রীদ্র প্রলতশ্রুলত ম্ওয়ো হদয়দছ মগ ভোঙোদচোরো 
মহোদস্টিগুদিোর প্রদয়োজেীয়  িংস্কোর করো হদব এবিং অদূর ভলবষযদত 
মহোদস্টদির তত্ত্বোবধোদের ্োলয়দত্ব মক থোকদব ম ই ল িোিও গথোগথ লেয়ে 
মেদেই মেওয়ো হদব। পড়য়ুোরো অলভদগোে তুদিলছি মগ মহোদস্টদির 
তত্ত্বোবধোয়ক লহ োদব মকোেও অধযোপকদক লেদয়োে েো কদর কতৃে পক্ষ ম ই 
্োলয়ত্ব শো কদেণীর তৃণেূি কিংদগ্রদ র একজে পোেে -েোইে মেতোদক 
ল্দয়দছ।  ুতরোিং, ম ই অলভদগোেেোও মশষ অবলধ শো কদেণীদক মেদেই 
লেদত হি। 

লেদজদ্র ্োলবর  েথেদে একোলধক পড়ুয়ো এবিং েোরী 
 িংে ে ধেেঘে িোকি েলণপুদর 

েত ১৩-ই জুিোই ম ো োলিস্ট সু্টদিন্টট    ইউলেয়ে অফ্ েলণপুর 
(SSUM), মপ্রোদিতোলরয়োে মেলেলেস্ট েুভ দেন্ট েলণপুর (PoFM) এবিং 
ম ো োলিস্ট উইদেে অযোদ োলশদয়শোে (SWA) েলণপুদর ২৪ ঘন্টো বযোপী 
একেো  োধোরণ ধেেঘদের িোক ম্য়। েলণপুর এবিং েোয়োেেোর-এর েদধয জলে-
লবতদকে র একেো  ঠিক  েোধোদের ্োলবদত এবিং ইেোর িোইে পোরলেে 
ল দস্টে (ILPS) লবিেো  িং দ্ পোশ হওয়োর আদে ম েোর একেো খ ড়ো 
লবি জে েদক্ষ প্রকোশ করোর ্োলবদত এই ধেেঘে িোকো হদয়লছি। এছোড়োও, 
 রকোরী লশক্ষকদ্র লেদয়োেস্থোে এবিং স্থোেোিদরর  েস্ত লববরণ প্রকোশ করো, 
ওদয়েলিফ্ েোর খুেুকচোে  োলঞ্জতোর মিোলপিং পরীক্ষোর লবষদয় েযোয়লবচোদরর 
্োলবও তোরো জোেোয়। এই ধেেঘদের  োড়ো ল্দয়  রকোরী বো  এবিং েোড়ী 
রোস্তোয় মবড়োদেো মথদক লবরত থোদক, ম্োকোে-বোজোর বন্ধ থোদক, এবিং 
আদদোিেকোরীরো এই  েস্ত ্োলবর  েথেদে লবলভন্ন স্থোদে রোস্তোঘোে বন্ধ কদর 
রোদখ। প্রধোে প্রধোে বোজোরগুদিো   ূণে লেজে ে স্থোদে পলরণত হয়। 
ল িংজোদেই এিোকোর েলহিোরো রোস্তোয় মবলরদয় এদ  এই ধেেঘদের  েথেদে 
রোস্তো বন্ধ কদর ম্য়।  রকোরী অলে গুদিোদত কেীদ্র উপলস্থলত লছি 
এদকবোদরই েোেেোত্র, এবিং  েস্ত বযোি ঐল্ে বন্ধ লছি। ধেেঘদের একল্ে 
আদে মেইরো পোইলব  (েলণপুদর েলহিোদ্র  োেোলজক আদদোিে)-এর 
েলহিোরো এই ্োলবগুদিোর  েথেদে লবলভন্ন স্থোদে েশোি লেলছি মবর কদর। 

চদয়স্ মবস্ ি মক্রলিে ল দস্টে (CBCS)-এর লবরুদি 
প্রলতবো্ জোেোি পোঞ্জোব লবশ্বলব্যোিদয়র পড়ুয়োরো 
েত ১৩-ই জুিোই সু্টদিন্টট    ের ম ো োইটি-র উদ্যোদে পোঞ্জোব 

লবশ্বলব্যোিদয়র পড়ুয়োরো মক্রলিে-এর  ীেো ৮০% মথদক ৫০%-মত কলেদয় 
আেো এবিং CBCS প্রতযোহোর করোর ্োলবদত VC-অলেদ র  োেদে ধেেোয় 
বদ । ইলতেদধযই লবলভন্ন লবশ্বলব্যোিদয়র ছোত্রছোত্রী এবিং অধযোপক  দেত 
মেোেো মকতোলবেহিই এই CBCS-এর লবদরোলধতো করো শুরু কদরদছ।  িংজ্ঞো 
অেুগোয়ী এবিং এর েকশো অেুগোয়ী মেোেো CBCS বযবস্থোেোই একেো পছদ-
লেভে র বযবস্থো। একেো মপ্রোগ্রোদের অিেেত মকো ে বো লবষয় লেবেোচদের মক্ষদত্র 
পড়য়ুোদ্র লেজস্ব পছদদর একেো  ুদগোে ম্ওয়োই হি এই বযবস্থোর েূি 
উদেশয। আর ম ই ‘মেেু’-মত থোকদব লবলভন্ন বযবহোলরক মথদক শুরু কদর 
 োধোরণ এবিং লস্কল্ -মবস্ ি ঐলেক লবষয়। লকন্তু মেণীকক্ষ, অধযোপক 
ইতযোল্র অভোব এবিং অেযোেয লবলভন্ন কোরদণ এই বযবস্থোর বোস্তবোয়ে করদত 
লেদয় একেো জেোলখচুলড় অবস্থোর  ৃলষ্ট হদয়দছ। এছোড়োও, CBCS বযবস্থোর 
আওতোয়  হদজই মকো েগুদিোর লবষয় ূচীর মকন্দ্রীকরণ করো  ম্ভব। 
অধযোপদকরো রোষ্ট্র-লেধেোলরত মেক্ট েবই পলড়দয় পলরণত হদবে সু্কি-লশক্ষদক। 
লবশ্বলব্যোিয়গুদিোর স্বোয়ত্তশো দে লবঘ্ন ঘেদব। এই বযবস্থোয় ম্শজুদড় 

একেো অলভন্ন মকো ে অেু রণ করো হদে মগখোদে প্রলতেো লবষদয়র লবলভন্ন 
স্থোেীয় খুাঁটিেোটিদক অবদহিো করো হদয় চদিদছ। 

পথ লেরোপত্তোর ্োলবদত লকদশোদররো প্রলতবোদ্ েুখর হি 
ঢোকোর লবলভন্ন এিোকোয় 

হোজোর হোজোর ছোত্রছোত্রী রলববোর বোিংিোদ্দশর রোজধোেীর লবলভন্ন 
অিংশদক অচি কদর ল্দয় ম্দশর পথ লেরোপত্তোর ভয়োবহ অবস্থোর লবরুদি 
প্রলতবো্ জোেোয়। লব্যোিদয়র মপোশোক পরো লকদশোদররো মেোেো শহর জুদড় 
মচক-পদয়ন্ট ততরী কদর, এবিং পুলিশ আর  রকোরী েন্ত্রীদ্র েোলেক আইে 
েোেদত বোধয কদর। েোলেক আইদের অবস্থো এেলেদতই অতযি মশোচেীয়। 
েত ২৯-এ জুিোই বো  স্টদপর  োেদে একেো বোদ র ধোক্কোয় দু’জে পড়য়ুোর 
েৃতুয হয় এবিং আরও ১২ জে আহত হয়। এই ঘেেোর প্রলতবোদ্ েযোয়লবচোর 
মচদয় ঢোকো শহদর আদদোিে শুরু হয়। দুই  প্তোহ হদয় মেি এই 
আদদোিে চিদছ।  এই আদদোিে থোেোর মকোেও লচহ্নই ম্খো গোদেেো। 
আদদোিে থোেোদত প্রশো ে পড়ুয়োদ্র উপর কোাঁ ্োদে েযো  মছোাঁ ড়োয় 
একোলধক স্থোদে তো লহিং োত্মক  িংঘদষের আকোর ধোরণ কদর। মেোবোইি 
ইন্টোরদেে পলরদষবো বন্ধ কদর ম্ওয়ো হয়।  রকোদরর ভোড়ো করো 
গুন্ডোবোলহেী সু্কি পড়য়ুোদ্র আক্রেণ কদরদছ, েলহিোদ্র অপহরণ কদর 
ধষেণ কদরদছ ইতযোল্ অদেক অলভদগোে পোওয়ো মেদছ। একোলধক 
আদদোিেকোরীদক খুে কদর ম্ওয়ো হদয়দছ বদি খবর পোওয়ো মেদছ। 
শো ক্ি আওয়োেী িীদের  ্ যরো অদেক  োিংবোল্কদ্র েোরধর কদরদছ, 
তোদ্র কযোদেরো মকদড় লেদয়দছ। প্রখযোত েদেোগ্রোেোর এবিং  েোজকেী 
শলহদুি আিে ঢোকো মথদক আি জোলজরো-মক জোলেদয়দছে মগ শুধু পথ 
লেরোপত্তো েয়, বরিং আরও ‘বড়েোদপর’ লবলভন্ন কোরণ লছি এই প্রলতবোদ্র 
লপছদে। লতলে অলভদগোে কদরদছে মগ লেরোপ্ পদথর ্োলবদত 
আদদোিেরত লেরস্ত্র পড়য়ুোদ্র শোদয়স্তো করোর জেয পুলিশ লেলেে ষ্টভোদব 
 শস্ত্র গুন্ডোদ্র কোদছ  োহোগয চোয়। লেিেজ্জ  রকোর মভদবলছি মগ ভয় আর 
লেপীড়দের বোতোবরণ ততরী কদর মেোেো ম্শদক আয়দত্ত আেো গোদব। লকন্তু 
 রকোদরর এই ভোবেো   ূণে ভুি প্রেোলণত হদয়দছ। স্থোেীয়  িংবো্েোধযদের 
খবর অেুগোয়ী আি জোলজরো-মক ম্ওয়ো এই  োক্ষোৎকোদরর পর ঢোকোয় 
পুলিশ আিেদক মগ্রপ্তোর কদর। 

দৃঢ় প্রলতবো্ জোেোদে GKCIET-র পড়ুয়োরো 
েত ২৫-এ জুিোই মথদক েোি্োর ঘলে খোে মচৌধুরী ইসট টিটিউে অফ্ 

ইলঞ্জলেয়োলরিং অযোন্ড মেকদেোিলজ (GKCIET)-র ছোত্রছোত্রীরো ইসট টিটিউদের 
অযোকোদিলেক ব্লদকর  োেদে ধেেো ল্দয় পুেরোয় দৃঢ়ভোদব প্রলতবো্ জোেোদেো 
শুরু কদরদছ। এেো তোদ্র প্রলতবোদ্র লদ্বতীয় পগেোয়। প্রথে পগেোদয় তোরো ২৬ 
ল্ে ধদর প্রলতবো্ জোলেদয়লছি (৮-ই মে মথদক ২-রো জুে, ২০১৮)। তোদ্র 
্োলব লছি – ১) ২০১৮-১৯ লশক্ষোবদষে িযোেোরোি এলি-র েোধযদে B.Tech 
মকোদ ে ভলতে , ২) WBSCT & VE & SD অেুগোয়ী লতে বছদরর  েতুিয 
তবধ  োটিে লেদকে এবিং েোকে -ল ে মগেেেো অেযোেয  রকোরী পলিদেকলেক 
কদিদজ ম্য়, এবিং ৩) ITI-এ  োটিে লেদকে মকো ে-এর বো ১০+২ 
( োদয়সট )-এর মক্ষদত্র তবধ  োটিে লেদকে এবিং েোকে -ল ে। প্রলতবোদ্র প্রথে 
পগেোদয় পড়য়ুোরো ১৬ ল্দের অেশে ধেেঘে কদর। লকন্তু েোি্ো শহদর লেলছি 
বো রোস্তো বন্ধ  িংেঠিত হওয়োর পদরও প্রলতষ্ঠোে, মজিো, রোজয এবিং মকন্দ্রীয় 
প্রশো লেক কেেকতে োদ্র মথদক মকোেও  ুষু্ঠ প্রলতলক্রয়ো পোওয়ো গোয় েো। 
েোি্োর ADM (LR) এবিং েোি্ো পুলিদশর IC-র মথদক তোদ্র ্োলব পূণে 
হওয়োর প্রলতশ্রুলত মপদি তোদ্র ধেেঘদের প্রথে পগেোয় মশষ হয়। লকন্তু, এই 
ঘেেোর পর প্রোয় আরও দুই েো  মপলরদয় মেদিও কতৃে পক্ষ তোদ্র কথো 
রোদখেো। লবপরীদত আদদোিেকোরী পড়ুয়োদ্র ভয় ম্খোদেোর মকোেও 
রোস্তোই কতৃে পক্ষ বোলক রোদখলে। তো  দত্ত্বও পড়ুয়োরো এই  িংদব্েহীে মকন্দ্র 
ও রোজয প্রশো েদক পরোলজত করোর প্রলতজ্ঞোয় দৃঢ় থোদক। ৮০০ তরুণ 
ছোত্রছোত্রী, গোরো লেদজদ্র জীবদের ৪ মথদক ৬ বছর অবলধ  েয় উৎ েে 
কদরদছ তোদ্র লিগ্রীর জেয, তোদ্র জীবে এবিং ভলবষযত  েদন্ধ 
প্রশো েগুদিো ঠিক এতেোই উ্ো ীে। েত ৮-ই আেস্ট, ২০১৮ মথদক 
GKCIET েোি্োর এই ছোত্র আদদোিে কিকোতোর পথও ্খি কদরদছ। 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদে িঅদেদকোয বেৎ লিং স্টোলি োদকে র, িআুয – ১২, জুরোিআ ২০১৮ 

IISER করকোতোয ড়ুোদদয োদথ িংলত প্রকো ! 
ঐকযফদ্ধ হোন এফিং েদফলণোয হপদরোল ফোড়োদনোয দোলফ জোনোন !

হদদজোড়ো দৃঢ় প্রলতফোদদয ভুদে ২০১৪ োদরয 
িদটোফয ভোদ হলফোয েদফলণোয হপদরোল 
ফোড়োদনোয য ভোনফ-ম্পদ উন্নন ভন্ত্রক (MHRD) 
প্রলতশ্রুলত লদদলির হম এফোয হথদক প্রদতযক ৩-৪ 
ফিয িন্তয েদফলণোয হপদরোল ফোড়োদনো দফ। 

তোযয হথদক চোয ফিয হলযদ লেদদি, লকন্তু, MHRD এেন 
তোয প্রলতশ্রুলত ূযণ কদযলন। তোিআ এেন হপদরোলদয ৬০% ফৃলদ্ধ 
এফিং তোযয হথদক প্রলত ফিয ১০% কদয ফৃলদ্ধ কযোয দোলফ জোলনদ 
ম্প্রলত IISER করকোতোয েদফলক ড়ুোযো একটো নীযফ প্রলতফোদ 
িংেঠিত কদয। হেোদন তোযো লকিু গুরুত্বূণে লফল তুদর ধদয 
হমগুদরো লনদ িঅদরোচনো কযোয প্রদোজন িঅদি। লফলগুদরো র – 

 িদক্ষ কভীদদয নূযনতভ হফতন ৪২% ফৃলদ্ধ কযো দদি, লকন্তু 
PhD কযদিন এভন হমোেয ড়ুোদদয হপদরোল ফৃলদ্ধয জনয 
হকোন ফযফস্থো হনো দেনো। 

 একলদদক হমেোদন প্তভ CPC চোরু দ লেদদি, হেোদন 
উদে PhD িোত্রিোত্রীদদয োউ হযন্ট িযোরোদন্স (HRA) 
৬% কলভদ হদো দদি (৩০% হথদক ২৪%, ৭৫০০ টোকো 
হথদক কদভ দদি ভোত্র ৬০০০ টোকো)। 

 PhD ড়ুোযো িনযদদয ভত হকোন লিোযদন িযোরোদন্স 
(DA) োনো এফিং হপদরোলদয ফোললেক ফৃলদ্ধ কযো নো। 

 লষ্ঠ CPC-য য ২০০৬ োদর এফিং ২০১০ োদর PhD 
হপদরোল ফৃলদ্ধ কযো কদযলির। লকন্তু প্তভ CPC-য য এযভ 
হকোন ফৃলদ্ধ কযো লন। 

২০১৪ োদরয িদটোফয ভোদ হলফোয হপদরোল ফৃলদ্ধয য 
যকোয এদকয য এক ড়ুো-লফদযোধী নীলত হ োলণো কযদত 
এদকফোদযিআ ভ হনলন। ফদথদক ফড় িঅ োতটো হনদভ িঅদ লপ-
ফৃলদ্ধ ভোযপৎ। বোযদতয প্রো ভস্ত উচ্চলক্ষোয প্রলতষ্ঠোদন  B.Tech  
হথদক শুরু কদয PhD িফলধ কর ড়ুোদদয ড়োদোনোয েযচ 
লফযোট লযভোদণ ফৃলদ্ধ কযো । হিআভ োদ্রোফোদ হন্ট্রোর 
িআউলনবোলেটিয িোত্র হযোলত হবভুরোয প্রোলতষ্ঠোলনক তযোয (২০১৬ 
োদরয জোনুোযী ভো) প্রলতফোদদ হেোটো হদদয ড়ুোযো ভুেয। এভন 
একটো লযলস্থলতদত হজনোদযর  SC / ST ড়ুোদদয ভদধয একটো 
লফদবদ ততযী কদয হকৌদর তোদদয ঐকযফদ্ধ প্রলতফোদদ বোঙ্গন ধযোদত 
লপ-ফৃলদ্ধ হ োলণোয দয দযিআ SC / ST ড়ুোদদয জনয হটো 
ভকুদফয হ োলণো কদয যকোয। এয দযিআ যকোয হ কদয 
নযোনোর এিুদকনোর লরল (NEP) ২০১৬-এয একটো েড়ো, 
হমটো স্পষ্টিআ প্রভোণ কদয হদ হম একলদদক বোযদতয লক্ষো 
প্রলতষ্ঠোনগুদরোয হফযকোযীকযণ প্রলিোয েলতদফে ফোড়োদনোয জনয 
হজনোদযর এলিদভন্ট িন্  হেি িআন োলবে দ (GATS)-এয 
প্রস্তোফগুদরো ফোস্তফোলত কযোয প্রোণন হচষ্টো চোরোদে হভোদী যকোয 
এফিং িনযলদদক এিআ নীলতয ভোধযদভ লনু্দত্ব ভতোদেদক প্রচোয কযদত 
চোিআদি এিআ যকোয। হফযকোযীকযদণয এিআ ফৃৎ লযকল্পনোয িিং 
লোদফ যকোয িআলতভদধযিআ উচ্চলক্ষোয প্রলতষ্ঠোনগুদরোদত িঅলথেক 
োতো প্রতযোোয কদয হনো শুরু কদযদি, এফিং িআেোকৃতবোদফ 
প্রলতটো প্রলতষ্ঠোনদক লপ-ফৃলদ্ধ ভোযপৎ িঅ কযোয  ম্প্রলত চোরু কযো 
োোয এিুদকন পোলডিং এদজন্সী (HEFA) হথদক ঋণ হনোয 
লদদক হেদর লদদে। জনেদণয টোকোদক হফযকোযী ুুঁলজলতদদয 
োদত োচোয কযোয লনরেজ্জ একটো উদদযোে িোড়ো এিআ HEFA িঅয 
িনয লকিুিআ ন। শুধু IIT িঅয NIT-গুদরোিআ ন, এভনলক ২০১৭ 
োদরয ভোচে  ভোদ োঞ্জোফ লফশ্বলফদযোর (PU) টিউন লপ ফৃলদ্ধ কদয 
১০০০%। PU-এয ড়ুোযো এযয প্রলতফোদ শুরু কযদর তোদদয 

উয ুলরী িঅিভণ চোরোদনো  এফিং ৬৬ জন ড়ুোদক 
যোষ্ট্রদদ্রোীতোয িলবদমোদে িলবমু্ত  কযো । েত ফিয ভোদ্রো 
লফশ্বলফদযোর টিউন-লপ এফিং যীক্ষোয-লপ ৩০% ফৃলদ্ধ কদয। টোটো 
িআন্সটিটিউট িফ্  হোযোর োদন্স (TISS)-এয কতৃে ক্ষ হোস্ট-
ভযোট্রিক স্করোযল (PMS) প্রকল্পটো প্রতযোোয কদয হন। িতীদত 
এিআ প্রকদল্পয ভোধযদভ ড়ুোযো, লফদলত প্রোলন্তক ম্প্রদোদয ড়ুোযো 
লনিঃদন্দদ িদনক োোময হদদি। 

লফেত লকিু ফিয ধদয ভূরযফৃলদ্ধয োয োঙ্ঘোলতক ভোত্রো হফদড়দি। 
ভস্ত লনতয-প্রদোজনী দ্রদফযয দোভ িন্তত িঅদেয তুরনো ৫০-
১০০% ফৃলদ্ধ হদদি। এযভ একটো লযলস্থলতদত েদফলক ড়ুোদদয 
কোদি শুধু হম গুণভোন ম্পন্ন েদফলণো চোলরদ মোটোিআ কঠিন দ 
উদেদি তো ন, এভনলক এিআ ফযফস্থো লনদজদদয টিলকদ যোেোটোিআ 
একটো কঠিন চযোরঞ্জ দ দোুঁ লড়দদি। িথচ, এলদদক হপদরোল 
ফৃলদ্ধয হম প্রলতশ্রুলত হদো দলির তোয ফযোোদয লনরেজ্জ যকোয 
এদকফোদয চু। ফযিং, যকোদযয কভেকোড িঅযিআ জ নয রূ ধোযণ 
কদযদি। একটো িলবজোত-ন্থী এদজডোদক তুদর ধদয েদফলক 
ড়ুো ম্প্রদোদক লফব্ত  কযোয জনয একটো হনোিংযো হেরো শুরু 
কদযদি যকোয। এিআ যকোয লদ্ধোন্ত লনদদি IIT এফিং IISc হথদক 
২০০০ জন ‘হমোেয’ েদফলক ড়ুোদক হফদি হনো দফ, এফিং 
তোদদয হপদরোল ফৃলদ্ধ কদয কযো দফ ৭০,০০০ টোকো। ম্প্রলত IIT 
এফিং IISc-য হমভস্ত োী িোত্রিোত্রীযো হপদরোল ফৃলদ্ধয দোলফদত 
চরদত থোকো র্ব্ে বোযতী রড়োিআ-এয োদথ মু্ত  তোদদযদক হিআ 
ফৃৎ রড়োিআ হথদক হথদক লফলেন্ন কযোয উদেদযিআ এভন লদ্ধোন্ত 
হনো দদি। 

একোলধক লফেযোত লক্ষো প্রলতষ্ঠোদন, ’হ ’হ েদফলক ড়ুো 
হকোন হফতন িোড়োিআ লদদনয য লদন কোজ কযদি। লিদযট হফলনলপট 
েোন্সপোয (DBT) ভোযপৎ িঅধোয-িংমু্ত  ফযোঙ্ক িযোকোউদন্ট 
হপদরোল প্রদোদনয একটো লফভ্রোন্তকয ফযফস্থো চোরু কযোয পদর তরুণ 
েদফলক ড়ুোযো  ভোদয য ভো ধদয হকোন হপদরোল োদে 
নো, নদতো তোদদয হপদরোল হদত িদনক হদযী দে। তোিআ, 
এযকভ একটো িফস্থো IISER করকোতোয েদফলক ড়ুোযো 
হপদরোল ফৃলদ্ধয হম দোলফ তুদরদি হটো এদকফোদযিআ তফধ িঅয 
ভোনুে একটো দোলফ। দোলত্বফোন নোেলযক, লফজ্ঞোদনয েদফলক এফিং 
ড়ুো লোদফ IISER করকোতোয ড়ুোদদয োদথ িংলত প্রকোদ 
দোুঁ ড়োদনোটোিআ শুধুভোত্র িঅভোদদয দোলত্ব ন, ফযিং ঐকযফদ্ধ দ 
কযোম্পোদ কযোম্পোদ হপদরোল ফৃলদ্ধ লনদ িঅদন্দোরন শুরু কযোটো 
িঅভোদদয দোলত্ব। েদফলণোদক প্রলতলদন িঅয হফী কদয ফোজোযী ণয 
দ েো হথদক এফিং িঅভোদদয ভোদজয ভধয  লনম্ন োভোলজক-
িথেননলতক িিংদয িোত্রিোত্রীদদয হথদক িঅয দূদয দয মোো 
হথদক ফোুঁ চোদনোটো িঅভোদদয কতে ফয। িঅয একভোত্র এবোদফিআ িঅভযো 
িঅভোদদয কতে ফয োরন কযদত োযদফো। 


