
সু্ফলিঙ্গ 
  ইসু্ু – ১৩, আগস্ট ২০১৮  

 

সু্ফলিঙ্গ, ইসু্ু – ১৩, আগস্ট ২০১৮ 

যে রাষ্ট্র প্রশ্ন পছন্দ কররনা 
“যেখারন গণলপটুলনরে লনহে হওয়াটা একটা অনুায়, গরীব হওয়াটা একটা অনুায়, গরীবরক রক্ষা করার অর্থ হি 

স্রকাররক উৎখাে করার পলরকল্পনা”

যেরের অবস্থা এেটাই ভয়াবহ যে স্াম্প্রলেক টুুইটার হুােটুাগ যেন্ড 
যর্রকও বেথ মারনর অর ালিে জরুরী অবস্থার ভারিামে আঁচ পাওয়া 
োরে। হুেটুাগটা হি – #লমটুআবথাননকোি, এবং যস্খারন ‘আবথান 
নকোি’ বা ‘েহুরর নকোি’ কর্াটার একটা ের্ার্থ বুাখুা করর বিা 
হরয়রছ – “আমার বুলি আরছ, আলম অন্ধ নই, আমার মরন প্রশ্ন জারগ, আলম 
আমার যেরের জনু ভালব, আলম মরন কলর যেরের স্রকাররর একটা োলয়ত্ব 
আরছ, আমার স্াহস্ আরছ স্রেুর পরক্ষ োঁড়ারনার। আলম একজন – েহুরর 
নকোি”। ‘যেে-লবররাধী’ েকমাটা এেই বুবহৃে হরয়রছ, লবরেিে গে 
চার বছরর, যে যস্টা োর স্মস্ত গাম্ভীেথ হালররয় একটা মজায় পলরণে 
হরয়রছ। েরব বেথ মারন স্মস্তরকম লবরুি মেরক গারয়র যজারর েমন করার 
জনু োস্করেণী এই ‘েহুরর নকোি’ বা ‘েহুরর মাওবােী’-র নেুন 
েকমাটা বাজারর এরনরছ। োস্করেণীর উরেেু হি এই েকমা বুবহার 
করর স্কি লবরুি-মে যপািণকারীরের একটা লনলিথ ষ্ট লনলিি স্ংগঠরনর 
স্ারর্  লনষ্ঠ লহস্ারব প্রলেপন্ন করা এবং োরপর যস্ই ছুরোয় োরের লবরুরি 
UAPA-র মরো কািা আইরনর অপবুবহার করা। স্ম্প্রলে যেেজুরড় 
মানবালধকার কমীরের বুাপক যেপ্তারী এবং লনলবথচারর আরও অরনরকর  রর 
েল্লােীর যে নমুনা আমরা ৬-ই জুিাই আর ২৮-এ আগস্ট যেরখলছ োরে 
োস্করেণীর উরেেু আরই স্পষ্ট হরয়রছ। 

গে ২০১৭ স্ারির ৩১-এ লিরস্ম্বর েলিে স্ম্প্রোরয়র জনগণ এিগার 
পলরিরের অনুষ্ঠারন জমারয়ে হন এবং বেথ মান স্রকাররর লবরুরি োঁরের 
যক্ষাভ প্রকাে কররন। এই যমােী-স্রকাররক োঁরা ‘নেুন যপেওয়াই’ নাম 
যেন। পররর লেন ভীমা যকাররগাঁও-এ এই লমলছরির উপর আক্রমণ চািায় 
লহনু্দত্ব গুন্ডারা, োর ফরি যস্খারন লকছু লহংস্াত্মক  টনার সূ্ত্রপাে হয়। এই 
 টনার প্রকৃে অপরাধীরা হি দুই লহনু্দত্ব-পন্থী কমী – স্াম্ভাজী লভরড় এবং 
লমলিন্দ একরবারে, োঁরা দুজরনই BJP-RSS এর খুব  লনষ্ঠ। এর পর 
যর্রকই এই  টনার স্ারর্ যোগারোগ র্াকার কাল্পলনক েত্ত্ব খাড়া করর 
যেেজুরড় মানবালধকার কমীরের উপর আক্রমণ শুরু করররছ রাষ্ট্রেন্ত্র। 
এবুাপারর যকানও স্রন্দহ যনই যে এইভারব স্রকার একলেরক একটা 
ভরয়র বাোবরণ তেরী কররে চায় আর অনুলেরক এই লহংস্াত্মক  টনার 
লপছরন োরের আস্ি হাে ররয়রছ োরের আড়াি কররে চায়। যস্ কাররণ 
বেথ মান স্রকার োবেীয় প্ররচষ্টা চালিরয় োরে এটা প্রলেষ্ঠা করার জনু যে 
এই যগাটা  টনার লপছরন মাওবােীরের হাে ররয়রছ। 

গে ৬-ই জুন ২০১৮ োলররখ IAPL-এর যজনাররি যস্রক্রটারী 
আইনজীবী সু্ররন্দ্র গুািলিং এবং স্ারর্ আরও চারজনরক যেরের লবলভন্ন 
েহর যর্রক যেপ্তার করর পুরন পুলিে। বালকরা হরিন – প্ররফস্র যস্ামা যস্ন 
(রিলখকা), সু্ধীর ধাওয়ারি (েলিে স্মাজকমী), যরানা উইিস্ন (পাব লিক 
লররিেন স্ যস্রক্রটারী অফ্ CRPP), এবং মরহে রাউে (লবস্থাপন-লবররাধী 
স্মাজকমী)। স্বভাবেই, যেেজুরড় লবলভন্ন মানবালধকার স্ংগঠন এই 
যেপ্তারীর প্রলেবাে জানায়। IAPL-এর ভাইস্ যপ্রলস্রিন্ট সু্ধা ভরদ্বাজ-ও 
েীব্র প্রলেবাে জানান, এবং মলরয়া রাষ্ট্রও স্ারর্ স্ারর্ োঁর কন্ঠররাধ করার 
জনু হাে বাড়ায়। প্রর্রমই, ৪-ঠা জুিাই ২০১৮ োলররখ রাষ্ট্র-রপািু একটা 
টিলভ খবররর চুারনরি োঁরক ‘েহুরর নকোি’ েকমা যেওয়া হয়। এরপর, 
২৮-এ আগস্ট ২০১৮ োলররখ একইরকম একটা যেেরজাড়া পুলিেী 
অলভোরন পুরন পুলিে সু্ধা ভরদ্বাজ স্রমে আরও চারজনরক যেপ্তার করর। 
এঁরের মরধু লছরিন – ভানথন গনস্ািরভস্ (রিখক এবং স্মাজকমী), 
ভারাভারা রাও (কলব এবং মার্ক্থ বােী োলত্ত্বক), যগৌেম নওিাখা (রিখক 
এবং স্মাজকমী), এবং অরুণ যফররইরা (আইনজীবী এবং স্মাজকমী)। 

এছাড়াও, সু্োন আব্রাহাম (আইনজীবী), ক্রালন্থ যেকুিা (স্াংবালেক), স্টুান 
স্বামী (স্মাজকমী), অধুাপক স্েুনারায়ণ (রিখক এবং স্মাজকমী), এবং 
অধুাপক আনন্দ যেিেুরম্ব (রিখক এবং স্মাজকমী) – প্রমুখরের  রর 
েল্লােী চািারনা হরয়লছি। এঁনারের যকউই এিগার পলরিরের লমলছরি 
উপলস্থে লছরিন না। েরব, আমরা েলে এঁনারের তেনলন্দন কাজকরমথর লেরক 
োকাই োহরি যেখব যে এঁনারা প্ররেুরকই এই যেে ও যেরের জনগরণর 
স্াংলবধালনক মেথাোরক েুরি ধরার জনু লনরজরের যগাটা জীবনটাই উৎস্গথ 
করররছন। যেপ্তারী আর েল্লােীর পররায়ানা অনুোয়ী এগুরিা ভীমা-
যকাররগাঁওরয়র মামিার েেরের অংে। লকন্তু, আোিরে এই মামিার 
যকানও প্রস্ঙ্গই যোিা হয়লন। বরং, যেপ্তার হওয়া স্মাজকমীরের লবরুরি 
আোিরে একালধক লভলিহীন অলভরোগ করা হরয়রছ, যেমন – মাওবােী 
েরির েীিথ-রনেৃরত্বর স্ারর্ এই ‘েহুরর নকোি / মাওবােীরের’ 
যোগারোগ বেথ মান, োঁরা স্করিই লনলিি CPI (মাওবােী) েরির স্েস্ু, 
ভারে জুরড় লবলভন্ন করিজ যর্রক একালধক েুবক-েুবেীরের যস্ই লনলিি 
েরি লনরয়াগ কররছন োঁরা, এমনলক প্রধানমন্ত্রী যমােীরক হেুা করার 
িড়েরন্ত্রও োঁরা নালক স্ালমি। 

অেীরে সু্লপ্রম যকারটথ র লনরেথ রে জানারনা হরয়লছি যে েেক্ষণ না 
যকউ প্রেুক্ষভারব যকানও লহংস্াত্মক কােথকিারপ েুক্ত হরেন েেক্ষণ 
যকবিমাত্র যকানও লনলিি েরির স্েস্ু হওয়ার অপরারধ পুলিে োঁরক 
যেপ্তার কররে পারর না। লকন্তু, বেথ মারন অবস্থা এেটাই যোচনীয় যে ২৯-
এ আগস্ট পাব লিক প্রলস্লকউটার বরিই যফিরিন যে যেপ্তার হওয়া 
স্মাজকমীরা একটা “ফুালস্বাে-লবররাধী” ফ্রন্ট তেরী করলছরিন োর 
উরেেু লছি বেথ মান স্রকাররক উৎখাে করা। সু্েরাং, একর্া লেলন লনরজই 
স্বীকার করর লনরিন যে বেথ মান োস্কেি একটা ‘ফুালস্বােী’ েি, এবং 
UAPA-র আওোয় এই যেপ্তারীগুরিা আস্রি লবরুি মে যপািণকারীরের 
উপর ‘ফুালস্বােী’ হামিা ছাড়া আর লকছুই নয়। অলভরোগগুরিা এেটাই 
লভলিহীন যে এমনলক এই যেপ্তারীর লবরুরি সু্লপ্রম যকারটথ  োলখি করা 
একটা আরবেরনর উিরর লচফ্ জালস্টস্ পেথে বিরে বাধু হন যে – “লবরুি 
মে প্রকাে হি গণেরন্ত্রর যস্ফ্ টি ভাল ভ। েলে যস্ই যস্ফ্ টি ভাল ভ-রক বন্ধ 
করর যেওয়া হয় োহরি যপ্রস্ার কুকার লবরস্ফারণ  টারব।” যেস্মস্ত 
স্মাজকমীরক যেপ্তার করা হরয়লছি োরের োন লস্ট লরমান্ড স্থলগে যররখ 
োরেররক গৃহবন্দী রাখার আরেে লেরয়রছ স্রবথাচ্চ আোিে। এছাড়াও, 
একটা লবজ্ঞলপ্ত জালর করর সু্লপ্রম যকাটথ  মহারাষ্ট্র স্রকার এবং মহারাষ্ট্র 
পুলিেরক লনরেথ ে লেরয়রছ োরে োরা ৪-ঠা যস্রেম্বররর মরধু যেপ্তারীর 
লবরুরি সু্লপ্রম যকারটথ  োলখি করা আরবেনটার একটা উির যেয়। এমনলক, 
যেপ্তারীর কারণ লনরেথ লেে কাগজপরত্রর প্ররয়াজনীয় অনুবারের প্রলেলিলপ 
যেপ্তার হওয়া বুলক্তরক না যেওয়ার কাররণ লেল্লী হাই যকাটথ ও মহারাষ্ট্র 
পুলিেরক লেরস্কার করররছ। নুােনাি লহউমুান রাইট স্ কলমেন যর্রকও 
জালনরয়রছ যে যেপ্তারীর স্মরয় পুলিরের েরফ যর্রক আইনী প্রলক্রয়া মানা 
হয়লন, অর্থাৎ এই যেপ্তারী আস্রি মানবালধকার িঙ্ঘন ছাড়া আর লকছুই 
নয়। অরুন্ধেী রয় স্ঠিকভারবই লিরখরছন – “লেনজন আইনজীবী এবং 
স্ােজন সু্পলরলচে স্মাজকমী - যমাট েেজন বুলক্তর যেপ্তারীর মাধুরম 
যেরের স্মস্ত অসু্রলক্ষে জনগণরক োঁরের নুারয়র বা প্রলেলনলধরত্বর আো 
যর্রক লবলেন্ন করর যেওয়া হরয়রছ। কারণ এঁরাই লছরিন োঁরের প্রলেলনলধ। 
... যেন এঁরের চালরলেক যর্রক ল রর ধরর যজাড় করর চুপ কলররয় যেওয়া 
হি। এভারবই প্রলেবােীরের কন্ঠররাধ করা হরয় চরিরছ।” 



 

সু্ফলিঙ্গ, ইসু্ু – ১৩, আগস্ট ২০১৮ 

কেরলির বন্ুা – মানু্লেরই তৈরী এেটা লবপর্যয়

বীভৎস্ বন্ুায় কেরি এলেবালর লবধ্বস্ত। রালযুর ১৪-টা 
কযিাই ভীেণভালব ক্ষলৈগ্রস্ত। কেন্দ্রীয় স্রোর এলে ৈৃৈীয় 
স্তলরর দুলর্যাগ লিস্ালব ক ােণা েলরলে। কিাম-লমলন্লির ন্ুাশন্াি 
এমারলযন্সী করস্পন্স কস্ন্টার অনু্র্ায়ী এখলন্া অবলি ৪৮৮ যন্ 
মারা লগলয়লেন্ এবং ৫৪.১১ িক্ষ মানু্ে ক্ষলৈগ্রস্ত িলয়লেন্। ফলি 
রালযুর প্রায় ১৪.৫২ িক্ষ যন্গণ ত্রাণলশলবলর লিন্ োটালেন্। 
লিস্াব অনু্র্ায়ী ৫৭০ বগয লেলিালমটার এিাোর ফস্ি ন্ষ্ট িলয়লে 
এই বন্ুায়। এই বন্ুার েবলি ইলৈমলিুই কর্স্মস্ত মৃৈুু আর 
ধ্বংস্ িলয়লে কস্গুলিা োড়াও কগাটা রালযুর যন্গলণর োলে 
আলরেটা বড় স্মস্ুা িি করাগলভালগর প্রাদুভয াব। প্রাথলমে 
লরলপালটয  কর্ভালব কিলটালিলরালস্স্-এর লবলভন্ন  টন্া কিখা 
র্ালে ৈালৈ অবস্থা কস্ই লিলে র্াওয়ারই অশুভ ইলঙ্গৈ লিলে। 

এই বের কেরি রাযু ভারী বেযার স্মু্মখীন্ িওয়ায় স্রোর 
লস্দ্ধান্ত কন্য় কর্ ৫৪-টা বাাঁ লির মলিু ৩৫-টালেই স্মূ্পণযভালব খুলি 
কিওয়া িলব। কেরি স্রোর অলভলর্াগ যালন্লয়লে কর্ ৈালমি 
ন্াড়ু স্রোর এই বন্ুার আলরেটা মুখু োরণ িি েৈৃয ে 
মুল্লালপলরয়ার বাাঁ ি কথলে িঠাৎ েলর যি কেলড় কিওয়া। র্লিও 
ৈালমি ন্াড়ু স্রোর এই অলভলর্াগ অস্বীোর েলরলে। ৈলব, 
ওলয়স্টান্য  াট স্ ইলোিলয এক্সপাট যস্ পুালন্ি (WGEEP)-এর 
কেয়ারমুান্ এবং ইলোিলয লবেলয়র এেযন্ পলিৈ ডঃ মািব 
গুাডলগি বলিলেন্ কর্ এটা “মানু্লের তৈরী েরা এেটা লবপর্যয়”। 

WGEEP গুাডলগি েলমশন্ ন্ালমও পলরলেৈ। কিলশর 
লমলন্লি অফ্ এন্ভায়রন্লমন্ট অুাি ফলরস্টট  স্ (MoEF) এই 
েলমশন্লে লন্রু্ক্ত েলরলেি। ২০১১ স্ালি এই েলমশন্ লন্লযর 
লরলপাটয  প্রোশ েলর। অন্ুান্ু লেেু লবেলয়র স্ালথ এই লরলপালটয  
পলিম াটলে ইলোিলযোলি কস্ন্লস্টিভ কযান স্ (ESZ) লিস্ালব 
ক ােণা েরা িয়। এই লরলপালটয  বন্ুা বা এই িরলণর প্রােৃলৈে 
দুলর্যালগর এেটা আভাস্ও কিয়া িলয়লেি এবং কর্ভালব 
কস্খান্োর প্রেৃলৈর ক্ষলৈ িলয় েলিলে কস্টা বন্ধ েরার উপলিশ 
কিওয়া িলয়লেি। মলন্ রাখলৈ িলব কেরলির বন্ুায় ক্ষলৈগ্রস্ত 
কযিাগুলিার অলন্েেটাই এই পলিম াট এিাোর অন্তগযৈ। 
কর্স্মস্ত প্রস্তাবন্া এই লরলপালটয  কিওয়া িলয়লেি কস্গুলিা িি – 
লেেু এিাোয় বাাঁ ি তৈরী বন্ধ েরা, তযব উপালয় োে-আবাি শুরু 
েরা, ফলরস্ট রাইট স্ অুাক্ট  -এর বাস্তব রূপায়ন্, স্রোরী যলমর 
কবস্রোরীেরণ বন্ধ েরা, লেেু অঞ্চলি খন্ন্োয িীলর িীলর 
েলমলয় আন্ার মািুলম কশে পর্যন্ত বন্ধ েলর কিওয়া, পলরলবশ 
স্ম্বলন্ধ ও শলক্ত-উৎপািলন্র স্ামালযে প্রভাব স্ম্বলন্ধ শলক্ত-
কেৈালির লশলক্ষৈ েলর কৈািা, এমন্লে লবিাস্বহুি িালব 
েমালন্ার প্রলয়াযন্ীয়ৈা ইৈুালি। এই উপলিশগুলিা বাস্তলবেই 
ভীেণভালব পলরলবশ-বান্ধব এবং ‘উন্নয়ন্-লবলরািী’ িওয়ার 
অপরালি স্রোর এগুলিা খালরয েলর লিলয়লেি। এই 
প্রস্তাবন্াগুলিার মািুলম োলপর মুলখ পড়া লবলভন্ন লশল্প-কগাষ্ঠীরা 
স্রোলরর স্ালথ এমন্ই কবাঝাপড়া েরি কর্ স্রোর এই 
উপিশগুলিালে গ্রািুই েরিন্া। গুাডলগি-এর মলৈ এই 
প্রস্তাবন্াগুলিা অনু্র্ায়ী স্রোর র্লি বুবস্থা লন্ৈ ৈািলি শ’কয় 
শ’কয় যন্গলণর মৃৈুুর এবং িক্ষ িক্ষ যন্গলণর  রোড়া িওয়ার 
যন্ু িায়ী এই দুলর্যাগলে এড়ালন্া কর্ৈ, অন্তৈ আংলশেভালব কৈা 
এড়ালন্া কর্ৈই। লৈলন্ বলিলেন্ কর্ ৈথুানু্স্ন্ধান্ এবং লন্লভয যাি 

লবজ্ঞালন্র উপর লভলি েলর কিওয়া এই প্রস্তাবন্াগুলিালে 
বাস্তবালয়ৈ েরলৈ কগলি কর্ েুালিলের স্মু্মখীন্ িলৈ িলব কস্টা 
িি লেেু কগাষ্ঠীর “অৈুলিে মাত্রায় িাভ েরার কিাভ, এমন্লে 
েখন্ও েখন্ও অপরািমূিে উপালয়র স্ািার্ু লন্লয়ও”। 

এেলিলে র্খন্ কেরলির যন্গণ মৃৈুু, ধ্বংস্, এবং এেটা 
লবশৃঙ্খি পলরলস্থলৈর স্ালথ িড়াই েরলেন্ ৈখন্ BJP-RSS এর 
স্ালথ প্রৈুক্ষ বা পলরাক্ষভালব রু্ক্ত যন্গলণর লেেু অংশ এই 
বন্ুার যন্ু িায়ী েলরলেন্ লেেু অদ্ভূৈ এবং অববজ্ঞালন্ে 
োরণলে। েণযাটলের লবলযলপ MLA এবং প্রাক্তন্ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
বাস্ন্ালগৌড়া পাটিি ইয়াৈন্াি বলিলেন্ – “কেরলি যন্গণ 
প্রোলশুই গরু োলট। কিখাই কগি কর্ এর ফলি লে িি। এে 
বেলরর মলিু এই িরলণর (বন্ুা) এেটা দুলর্যাগ  টি। র্ারাই 
লিনু্দলির িমীয় লবশ্বালস্ আ াৈ েরলব ৈালির পলরণলৈ এরমই 
িলব।” RBI-এর ন্ৈুন্ পলরোিে এবং স্বলিশী যাগরণ মঞ্চ (RSS 
স্ংলিষ্ট)-এর ডঃ এস্. গুরুমূলথয বলিলেন্ ঋৈুমৈী ন্ারীলির 
কেরলির স্বরীমািা মলন্দলর প্রলবশ েরার অনু্মলৈ কিওয়ার যন্ু 
ভগবান্ আয়াপ্পা েুদ্ধ িলয়লেন্ এবং ৈার ফলিই িয়লৈা এই বন্ুা 
িলয়লে। রু্লক্ত আর োরলণর প্রলৈ অবজ্ঞা কর্ RSS-এর িশযলন্র 
মূলিই কপ্রালথৈ রলয়লে, এবং পুরাণলে ইলৈিাস্ আর েল্পন্ালে 
লবজ্ঞান্ লিস্ালব োিালন্ার কর্ অপলেষ্টা েিলে ৈার প্রলৈফিন্ 
পাওয়া র্ায় এইস্মস্ত বক্তলবু। কিলশর প্রিান্মন্ত্রী লন্লযই র্লি 
লবশ্বাস্ েলরন্ কর্ আবিাওয়া পলরবৈয ন্ কোন্ও বাস্তব  টন্া ন্য় 
(২০১৪), ভগবান্ গলণশ িলিন্ ভারলৈ প্লালস্টে স্াযয ারীর প্রথম 
উিািরণ (২০১৪), েণয িলিন্ লরলপ্রাডােটিভ কযলন্টিক্স-এর 
উিািরণ (২০১৪) ইৈুালি, ৈািলি ৈাাঁ র েুাডারবালিন্ীর কথলে 
এর কথলে কবশী আর লে-ই বা আশা েরা কর্লৈ পালর। 

উদ্ধারোলর্য কেরলির কযলিরা এেটা অন্বিু ভূলমো পািন্ 
েলরলেন্। ৈাাঁ লির এই ভূলমো আরই প্রশংস্ালর্াগু োরণ কোন্ও 
মিি কথলে কোন্ওরেম লন্লিয শ োড়াই বা এই োয েলর 
আলথযে পুরস্কার পাওয়া র্ালব কস্রম কোন্ও ক ােণা োড়াই ৈাাঁ রা 
এই োয েলরলেলিন্। বরং লবপরীলৈ, আস্িায় যন্গণলে স্ািার্ু 
েরার যন্ু ৈাাঁ রা ৈাাঁ লির লন্লযলির পুাঁলয বুয় েলরলেন্, লন্লযলির 
যীবলন্র ঝুাঁ লে লন্লয়লেন্। লিলস্ব অনু্র্ায়ী ২৯-এ আগস্ট পর্যন্ত 
ৈাাঁ রা বন্ুা-লবধ্বস্ত ৬৫,০০০ যন্গণলে উদ্ধার েলরলেন্। 

কেরলি ১৯২৪ স্ালি কর্ বন্ুাটা িলয়লেি ৈার পর কথলে এই 
বন্ুাই এরম ভয়াবি আোর িারণ েরি। আযলের লিলন্ আর 
রু্লগ লবজ্ঞান্লে ৈার পূণয উপলর্ালগৈা স্লমৈ বুবিার েরা, 
যন্গলণর মলিু লবজ্ঞান্ কেৈন্া গলড় কৈািা, এবং রাযবন্লৈে 
কন্ৈৃলের কোন্ লবেয়লে অগ্রালিোর কিওয়া উলেৈ কস্টা লন্িযারণ 
েলর কিওয়া ইৈুালি ভীেণ প্রলয়াযন্ীয় োয লিস্ালব স্ামলন্ 
এলস্লে। এই প্রস্লঙ্গ ডঃ গুাডলগি র্থাথযই বলিলেন্ কর্ – “আলম 
লবশ্বাস্ েলরন্া কর্ অথযন্ীলৈ আর বাস্তুৈলন্ত্রর মলিু কোন্ও লবলরাি 
আলে। বাস্তুৈলন্ত্রর স্ালথ কর্টার লবলরাি আলে কস্টা িি অৈুলিে 
মাত্রায় িাভ েরার কিাভ, এমন্লে েখন্ও েখন্ও অপরািমূিে 
উপালয়র স্ািার্ু লন্লয়ও।” 



 

সু্ফলিঙ্গ, ইসু্ু – ১৩, আগস্ট ২০১৮ 

মহামান্যুর বনু্ধ – স্াভারকার
ভারন্ে উগ্র দেশন্েন্মর দ ায়ার বেত মান্য এময একটা যেুয 

মাত্রায় এন্স্ দ  ৌঁন্েন্ে দে োৌঁ রাই শাস্কন্েণীন্ক েশ্ন করন্েয োৌঁ ন্ের 
স্কন্ির গান্য়ই ‘দেশ-লবন্রাধী’ েকমা দেওয়া হন্ে। ভারন্ের 
ইলেহাস্ন্ক লবকৃে কন্র লমথ্ুা ইলেহাস্ েচান্রর  যু শাস্কন্েণী 
স্মস্তরকম স্াহান্েুর হাে বালিন্য় লেন্য়ন্ে। ফন্ি স্াভারকার, গড ন্স্, 
দগািওয়ািকার েমুখ স্ঙ্ঘ- লরবার স্ংলিষ্ট যায়ন্করা হঠাৎ কন্র এই 
যেুয লবকৃে ইলেহান্স্ ‘লবপ্লবী’-দের স্থায অলধকার কন্রন্ে। স্াধারণ 
 যগণন্ক একরকম বাধু করা হন্ে স্ঙ্ঘ- লরবান্রর দথ্ন্ক 
দেশন্েন্মর স্ার্টত লফন্কট লযন্ে। এই  লরলস্থলেন্ে স্ঙ্ঘ- লরবান্রর এই 
যায়কন্ের মুন্খাশ খুন্ি োন্ের ‘দেশন্েম’-এর যমুযান্ক  যস্মন্ে 
েকাশ করাটা ভীষণভান্ব েন্য়া যীয়। 

েেুালশেভান্বই স্ঙ্ঘ  লরবার লবশ্বাস্ কন্র এবং  যগন্ণর কান্ে 
েচার কন্র দবিায় দে স্াভারকার োবজ্জীবয এক য মহায লবপ্লবী 
লেন্িয। েন্ব স্মস্ুা হি অন্যক উোর ন্থী মাযুষও লবশ্বাস্ কন্রয দে 
স্াভারকার লযন্ র  ীবন্যর েথ্ম লেন্ক এক য মহায লবপ্লবী লেন্িয, 
এবং  রবেীকান্ি দস্িুিার দ ন্ি বন্দী থ্াকার স্মন্য় োৌঁ র 
লচন্তাভাবযার আমূি  লরবেত য ঘন্ট। দু’েরন্ফর ধারণাই স্মূ্পণত ভ্রান্ত। 
আমরা েলে স্াভারকান্রর েথ্ম  ীবন্যর কােতকিান্ র লেন্ক 
গভীরভান্ব য র লেই োহন্ি দেখন্ে  ান্বা লকেু জ্বািাময়ী ভাষণ-দক 
বাে লেন্ি অযুাযু স্মস্ত রুতরের দেন্ত্রই লেলয কা  হালস্ন্ির  যু 
বুবহার কন্রন্েয অযুাযু বুলিন্ের। বরং স্াভারকান্রর কথ্ায় 
েভালবে এই বুলিরা েকৃে লবপ্লবীন্ের মন্ো কা  কন্রন্েয এবং 
দেন্শর শৃঙ্খি-দমাচন্যর  যু লযন্ ন্ের  ীবয উৎস্গত কন্রন্েয। 
দেময – মেযিাি লধংিা। লব রীন্ে, ‘বীর’ স্াভারকার স্মস্ত দেন্ত্রই 
এই স্মস্ত লবপ্লবাত্মক কান্ র  লরণাম এিান্যার  যু লির্টশ স্রকান্রর 
কান্ে একালধকবার েমা দচন্য় লচঠি  াঠিন্য়ন্েয, এই ধরন্ণর কান্  
েুি যা থ্াকার েলেশ্রুলে লেন্য়ন্েয। ১৯১১ স্ান্ির ৪-ঠা  ুিাই দথ্ন্ক 
স্াভারকার আন্দামান্যর দস্িুিার দ ন্ি বন্দী হয, এবং কন্য়ক মান্স্র 
মন্ধু ঐ বেরই লির্টশ কেৃত  ন্ের কান্ে েমার আন্বেয  ালযন্য় লেলয 
োৌঁ র েথ্ম লচঠিটা  াঠায। এই লচঠির বিবু আ ও  াওয়া োয়লয। 
েন্ব, ১৯১৩ স্ান্ির ১৪-ই যন্ভম্বর  ুযরায় েমার আন্বেয  ালযন্য় 
দিখা োৌঁ র অযু আন্রকটা লচঠিন্ে ঐ  ুন্রান্যা লচঠিটার উন্েখ 
কন্রলেন্িয লেলয। এই লিেীয় লচঠিটা লযিঃস্ন্ন্দন্হ োৌঁ ন্ক লঘন্র স্ঙ্ঘ 
 লরবান্রর োবেীয় লমথ্ুাচান্রর মুন্খাশ খুন্ি দেওয়ার  যু েন্থ্ষ্ট। 
দগাটা লচঠি  ুন্ি স্াভারকার অেুাচারী ঔ লযন্বলশক শাস্কন্ের 
কখযও “লহস্ মুান্ লস্ট” কখযও “ইওর অযার” আবার কখযও “লে 
মাইর্ট” বন্ি স্ন্ম্বাধয কন্রন্েয।  রাধীয  যগণন্ক শান্ত রাখন্ে 
দেস্মস্ত দেন্িন্ভািান্যা যীলে স্মস্ামলয়ক লির্টশ স্রকার দঘাষণা 
কন্রলেি দস্রুন্িার ভূয়স্ী েশংস্া লেলয কন্রন্েয এই লচঠিন্ে। স্ান্থ্ 
বন্িন্েয – “লির্টশ স্রকান্রর েলে লবশ্বস্তো ব ায় রাখন্ে এবং 
স্াংলবধালযক উন্নলের  যু একলযষ্ঠভান্ব দচষ্টা চািান্বয লেলয।” 
লযেত োর স্মস্ত স্ীমাই অলেক্রান্ত হয় েখয এই লচঠিন্ে লেলয দিন্খয 
দে োৌঁ র মুলি “ভারন্ে এবং লবন্েন্শ োরা এেলেয ধন্র আমার 
 লরচািযায় কা  কন্রন্ে দস্ই স্কি েতরণন্ের আবার শালন্তর  ন্থ্ 
লফলরন্য় আযন্ব”, এবং “স্রকান্রর দস্বায় স্রকান্রর ইোমন্ো 
 লরন্ষবা দেওয়ার বুা ান্র” লেলয েস্তুে। এমযলক, ১৯০৬-০৭ স্ান্ির 
দ ান্িা স্মন্য়র ববপ্ললবক কা কন্মতর  যু লেলয লির্টশ কেৃত  ন্ের 
কান্ে দুিঃখ েকাশ কন্র বন্িয দে এই কা কমত লবপ্লবীন্ের “শালন্ত আর 
উন্নলের  থ্ দথ্ন্ক” এন্কবান্রই “লব ন্থ্”  লরচালিে কন্রলেি। 

দে স্মন্য় েমার আন্বেয কন্র এই লচঠিটা  াঠান্যা হন্য়লেি দস্ই 
স্ময়টার লেন্ক আমান্ের একবার োকান্যা েরকার। স্ময়টা লেি ১৯১৩ 
স্ান্ির যন্ভম্বর মাস্, েখয লবখুাে গের আন্ন্দািয ধীন্র ধীন্র একটা 
লবশাি আকার ধারণ করন্ে (১৯১৩ স্ান্ির ১-িা যন্ভম্বর োলরন্খ 
েকালশে গের স্াপ্তালহক-এর েথ্ম স্ংখুায় েকাশন্করা লযন্ ন্ের 
 লরচয় লেন্ে লগন্য়  াযায দে োৌঁ রা হন্িয “ইংলিশ রা -এর শত্রু”), 
েখয অযুশীিয স্লমলে-র মন্ো লবলভন্ন দগা য লবপ্লবী েি েীি গলেন্ে 
লযন্ ন্ের কা কমত চালিন্য় োন্ে। একটা কঠিয বাস্তন্বর লবষয় হি – 
িী ান্তন্র থ্াকাকািীয স্াভারকান্রর দু’বার েমার আন্বেন্যর মন্ধু 

ঐলেন্ক ভারন্ের মূি ভূখন্ে লবপ্লবীরা ইলেমন্ধুই দু’খাযা দবামা েুৌঁ ন্ি 
দফন্িন্েয; েথ্মটা লেেীন্ে ভাইস্রয় ি ত্  হাল ত্ ্জ-এর উ ন্র এবং 
লিেীয়টা িান্হান্র েৎকািীয লস্ন্িন্টর োিয স্াব-ল্লভশযাি 
অলফস্ার লমস্টার গ ত্ য-এর উ ন্র। ভারন্ের মূি-ভূখন্ে চিমায 
স্শস্ত্র লির্টশ-লবন্রাধী আন্ন্দািন্যর েীিো েখয ঠিক এেটাই লেি। 
দুভত ান্গুর লবষয় দস্ই স্ময় আমান্ের ‘বীর’ স্াভারকার েমার আন্বেয 
 ালযন্য় এবং ঔ লযন্বলশক অেুাচারী শাস্ন্কর স্াংলবধালযক স্ংস্কান্রর 
েশংস্া কন্র োৌঁ র লিেীয় লচঠির খস্িা বাযান্ে বুস্ত লেন্িয। দস্িুিার 
দ ন্ি অকথ্ু লযেতােন্যর লশকার হওয়া অযুাযু অন্যক লবপ্লবী এই 
ধরন্ণর লচঠি দিখার লবষন্য় স্বন্েও ভাবন্ে  ারন্েয যা। 

স্রকার েলেও স্ন্ঙ্গ স্ন্ঙ্গ লযন্ র ধারণা বেিায়লয। বরং 
স্াভারকান্রর লবশ্বস্তোর ও য কেটা দস্টা  রখ করলেি। স্াভারকার-
ও ‘মহামাযু’-র কান্ে লযন্ র লবশ্বাস্ন্োগুোন্ক আরও দবশী কন্র 
েমাণ করার েথ্াস্াধু দচষ্টা চািালেন্িয। েথ্ম লবশ্বেুন্ে েখয েুকী 
ইংিুান্ের লবতরন্ে  ামতাযীন্ক স্মথ্তয  াযাি েখয স্াভারকার এই 
ঘটযান্ক ‘ ুায-ইস্িালমক’ লহস্ান্ব েচার কন্র লির্টশ েভুন্ক খুশী 
করার ভীষণ দচষ্টা করন্িয। েৎকািীয ভারে স্রকান্রর উন্েন্শু 
একটা লচঠি লিন্খ লেলয োৌঁ র স্াহােু োন্যর  লরকল্পযার কথ্া  াযান্িয; 
“ভারেীয় বস্যুবালহযীন্ে আরও দবশী কন্র লযন্য়ান্গর আন্বেয 
 াযান্িয” োন্ে োরা স্কন্ি এই েুন্ের স্মন্য় “ভারন্ের রোন্থ্ত 
এবং ইংিুান্ের  ন্য়র  যু দস্ই বস্যুবালহযীন্ে লযন্ ন্ের  লরন্ষবা 
লেন্ে  ান্র।” এমযলক, ১৯১৮ স্ান্ি েখয ভারন্ের লবপ্লবীরা েীিভান্ব 
মন্েরু-দচম স্ন্ফা ত্  স্ংস্কান্রর লবন্রাধীো করন্েয েখয লব রীন্ে 
দস্ই স্ংস্কান্রর েশংস্ায়  ঞ্চমুখ লেন্িয স্াভারকার। োৌঁ র লযন্ র 
ভাষায় – “ওৌঁযার কমীবৃন্দন্ের মন্ধু এক য লযষ্ঠাবায কমী হওয়ার 
খালেন্র আলম স্ৎভান্ব দচষ্টা চালিন্য় োব োন্ে এই স্ংস্কার স্ফি 
হয়।” সু্েরাং, েমার আন্বেয োিাও একালধক উোহরণ লেন্য় 
দেখান্যা োয় দে লকভান্ব লির্টশ রান্ র স্মথ্তন্য লেলয েচার 
চালিন্য়ন্েয। োই  ুরস্কার লহস্ান্ব অবন্শন্ষ লির্টশ কেৃত  ে োৌঁ ন্ক 
লয ত য লযবতাস্য দথ্ন্ক মুলি দেয় এবং একটা দেি-ল্ন্ ার েধায কমী 
লহস্ান্ব োৌঁ ন্ক লযেুি কন্র। এর র দথ্ন্ক, দ ন্ির মন্ধুই লেলয লবলভন্ন 
স্াম্প্রোলয়ক েচার শুতর কন্রয, এবং লির্টশ কেৃত  েন্ক  লরষ্কারভান্ব 
বুল ন্য় দেয দে োৌঁ ন্ক দ ি দথ্ন্ক মুলি দেওয়া হন্ি বা অন্তে মূি-
ভূখন্ের দকাযও দ ন্ি স্থাযান্তলরে করা হন্ি দস্খান্য লেলয আরও 
বি মাত্রায় এই স্াম্প্রোলয়ক েচার চালিন্য় লির্টশ রা -দক োন্ের 
“ভাগ কন্র শাস্য কন্রা”-র যীলেন্ে স্াহােু করন্বয। 

১৯২১ স্ান্ির দম মান্স্, োৌঁ ন্ক মূি-ভূখন্ের রত্নলগলর দ ন্ি 
স্থাযান্তলরে করা হয় দেখান্য লেলয োৌঁ র কুখুাে বই ‘লহনু্দত্ব’ দিখা 
স্মূ্পণত কন্রয। দশষ  েতন্ত ১৯২৪ স্ান্ির ৬-ই  াযুয়ারী োরন্বো দ ি 
দথ্ন্ক (রত্নলগলর দ ি দথ্ন্ক োৌঁ ন্ক  ুন্যন্ে এই দ ন্ি স্থাযান্তলরে 
করা হন্য়লেি) স্াভারকার-দক শেত াধীয মুলি দেওয়া হয়। শেত  লেি – 
“লেলয স্রকান্রর অযুমলে োিা েকান্শু বা দগা ন্য দকাযও ধরন্ণর 
রা নযলেক কা কন্মত  লিে হন্ব যা।” এর  রবেীকান্ির ঘটযা ো 
দস্টা স্াভারকার-এর কােতকিা ই দহাক, বা স্াভারকান্রর স্ান্থ্ েীঘত 
আন্িাচযার  র ১৯২৫ স্ান্ি ্িঃ দক. লব. দহড ন্গওয়ার কেৃত ক 
েলেলষ্ঠে স্ংগঠয রাষ্ট্রীয় স্বয়ম ন্স্বক স্ঙ্ঘ (RSS)-এর কা কমতই 
দহাক, বা লহনু্দ মহাস্ভার কমতকােই দহাক, েলেটাই স্াভারকান্রর ঐ 
স্ই করা শন্েত র স্ান্থ্ স্াম্জস্ু দমন্যই চন্িলেি। এটাই হি ‘বীর’ 
স্াভারকার-এর বাস্তব। চট্টগ্রাম লবন্রান্হ দযেৃত্ব-োযকারী বীর লবপ্লবীন্ের 
মন্ো লেলয লির্টশন্ের স্ান্থ্ িিাই করন্ে করন্েও মারা োযলয, বা 
ভগৎ লস্ং বা েুলেরাম-এর মন্ো কাউন্ক  ন্রায়া যা কন্র ফাৌঁ লস্র মন্ঞ্চ 
শহীেত্বও বরণ কন্রযলয। বরং ঔ লযন্বলশক ভারন্ে লেলয োৌঁ র 
‘মহামাযু’-র লবশ্বাস্ন্োগু বনু্ধর মেই আচরণ কন্রলেন্িয। আর 
 রবেীকান্ি গান্ধী-হেুার (১৯৪৮)  লরকল্পযা দথ্ন্ক শুতর কন্র লযন্ র 
দশষ লযিঃশ্বাস্  েতন্ত ভারন্ে স্াম্প্রোলয়ক ঘৃণা েলিন্য়  যগন্ণর দৃলষ্টন্ক 
েকৃে উন্িন্গর লবষয় দথ্ন্ক অযুলেন্ক ঘুলরন্য় লেন্য় শাস্কন্েণীর 
দশাষণ-লয ীিন্যর েলক্রয়ান্ক আরও শলিশািী কন্রলেন্িয। 
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পাথািগালি আন্দািন – ‘জি-জঙ্গি-জলিন’ রক্ষার িিাই

ভারন্ের এন্েবান্র িধ্ুভান্গ, যেখান্ন আলিবাস্ী এবং 
িূিলনবাস্ী জনগণ বাস্ েন্রন, যস্খান্ন এন্েবান্র আগুন্নর িন্ো 
ছলিন্ে পিন্ছ পাথািগালি আন্দািন। এই আন্দািন শুরু 
হন্েলছি ঝািখন্ড রান্জুর খুন্তী যজিা যথন্ে। লেন্তু, বেত িান্ন খুন্তী 
ছািাও, গুিিা, লস্িন্িগা, এবং পলিি লস্ংভূি যজিার এোলধ্ে 
গ্রান্ি যেস্িস্ত আলিবাস্ী পল্লী আন্ছ যস্খান্ন লবস্তার িাভ েন্রন্ছ 
এই পাথািগালি আন্দািন। লবগে লেছু বছর ধ্ন্রই পল্লীন্ে 
প্রন্বন্ের িুন্খই পাথন্রর ফিে পুুঁন্ে োর উপর লিন্খ যিওো 
হন্ে লবলভন্ন বােত া। যেিন – বলহরাগে, লবন্েষে স্রোরী 
আলধ্োলরেন্ির জনু স্েেত বােত া, োন্ে োুঁ রা গ্রািস্ভার অনুিেী 
ছািা গ্রান্ি প্রন্বে েরন্ে না পান্রন। 

পাথািগালি-র অথত – এেটা পাথন্রর ফিে স্থাপন েরা। 
ঝািখন্ন্ডর িুন্ডা জনজালের োন্ছ এটা েন্েেন্ো বছন্রর 
পুরান্না এেটা ঐলেহু। পরম্পরার লহস্ান্ব পাথর স্থাপন েরা হে 
স্ীিানা, ঘরবালি, জলি, জঙ্গি এবং শ্মোন ইেুালি লেছু গুরুত্বপূণত 
জােগান্ে আিািা েন্র লিলিে েরার জনু। ১৯৯৬ স্ান্ি 
পঞ্চান্েে (এক্সন্টনেন টু লস্লিউল ি এলরো) অুাক্ট (PESA 
আইন) িািু হে। দু’জন প্রাক্তন আিিা – IAS অলফস্ার লব. লি. 
েিতা এবং IPS অলফস্ার বাদী ওুঁিাও পাথন্রর ফিন্ে এই 
PESA আইন্নর লনেিোনুন লিন্খ যস্গুন্িান্ে স্থাপন েরার এই 
রীলে িািু েন্রন। োুঁ ন্ির উন্েেু লছি আলিবাস্ীন্ির িন্ধ্ু এই 
লবষন্ে স্ন্িেনো বৃলি েরা এবং এন্েবান্র েৃণিূি স্তন্র 
গণেন্ত্রন্ে েলক্তোিী েরা। 

এই PESA আইন্ন বিা হন্ে – “... প্রলেটা গ্রান্ি এেটা 
গ্রািস্ভা থাো উলিে, এবং গ্রাি স্তন্র পঞ্চান্েন্ের লনবতািনী 
োলিোে োন্ির নাি থােন্ব োন্ির লনন্ে গঠিে হন্ব যস্ই 
গ্রািস্ভা; (ঘ) জনগন্ণর আিারলবিার ও পরম্পরা, জনগন্ণর 
স্াংসৃ্কলেে পলরিে, স্ম্প্রিােগে স্ম্পলি, এবং লবন্রাধ্ লনষ্পলির 
রীলেনীলে ইেুালিন্ে রক্ষা েরা আর স্ংরক্ষণ েরার জনু উপেুক্ত 
হন্ে হন্ব গ্রািস্ভান্ে; (ঙ) প্রলেটা গ্রািস্ভার উলিে – স্ািালজে 
এবং অথতননলেে লবোন্ের উন্েন্েু গ্রাি স্তন্র পঞ্চান্েে েেৃত ে 
যোনও পলরেল্পনা, োেতক্রি এবং প্রেল্প বাস্তবােন্নর িালেত্ব 
যনওোর আন্গ যস্ই পলরেল্পনা, োেতক্রি এবং প্রেল্প-যে 
অনুন্িািন েরা; িালরদ্রো দূরীেরণ এবং অনুানু োেতক্রন্ির 
সু্লবধ্া োন্ির যিওো হন্ব োর লনবতািন বা স্নাক্তেরন্ণর িালেত্ব 
যনওো।” লেন্তু, এন্ের পর এে রাজু স্রোর এন্স্ন্ছ যগন্ছ, 
যোনও স্রোরই ভারেীে স্ংলবধ্ান্নর লফফ থ লস্লিউি অনুোেী 
আলিবাস্ী জনগণ অবলধ্ যেস্িস্ত সু্ন্োগসু্লবধ্া যপ ুঁন্ছ যিওোর 
েথা যস্গুন্িা যপ ুঁন্ছ যিেলন। গ্রাি স্ভার স্ান্থ যোনও আন্িািনা 
না েন্রই ঐস্িস্ত এিাোে এোলধ্ে েন্পতান্রট প্রেন্ল্পর 
অনুন্িািন যিওো হন্েন্ছ। জনগন্ণর িন্ধ্ু অস্ন্ন্তান্ষর সৃ্লি 
হন্েন্ছ এবং ক্রিেই ো আোর লনন্েন্ছ আলিবাস্ী জনগন্ণর 
আন্দািন্ন। ‘জি-জঙ্গি-জলি’-র যে স্ংলবধ্ান স্বীেৃে অলধ্োর 
োুঁ ন্ির আন্ছ যস্ই অলধ্োরন্ে রক্ষাই হি এই িিাইন্ের 
উন্েেু। লেন্তু, এই িিাইন্ে িাওবািী ও আলফি িান্ষর স্ান্থ 
েুক্ত অপরাধ্ীন্ির দ্বারা তেরী এেটা প্রলেরক্ষািূিে আবরণ 
লহস্ান্ব প্রলেপন্ন েন্র স্রোর এই আন্দািনন্ে িিন েরন্ে 
িাইন্ছ, োলিিালিপ্ত েরন্ে িাইন্ছ। ইলেিন্ধ্ুই ঝািখন্ড পুলিে 

২০ জন্নর লবরুন্ি রাষ্ট্রন্দ্রাহীোর িািিা নলথভুক্ত েন্রন্ছ। এুঁন্ির 
িন্ধ্ু আন্ছন খ্রীিান োজে স্টুান স্বািী এবং প্রাক্তন েংন্গ্রস্ 
MLA লথওন্িার লেন্রা। জুন িান্স্ পাুঁ িজন NGO েিীর গণ-
ধ্ষতন্ণর ঘটনার িাে রাজু পুলিে এই আন্দািন্নর উপর িালপন্ে 
লিন্ে িাইন্ছ, লেন্তু স্িাজেিীরা স্পিই বিন্ছন যে এর এেিাত্র 
উন্েেু হি এই আন্দািন্নর যনোন্ির হেরান েরা। 

২০১৬ স্ান্ির নন্ভম্বর িান্স্ BJP স্রোর যছান্টানাগপুর 
যটনালি অুাক্ট (CNT) এবং স্ান্থাি পরগণা অুাক্ট (SPT) নান্ি 
দুন্টা আইন্নর স্ংন্োজন্নর যিিা েরার পর যথন্ে এই 
আন্দািন্নর গলে আরও বৃলি যপন্েন্ছ। আলিবাস্ী নে এিন 
যিােজন্নর োন্ছ আলিবাস্ী জলি লবলক্র লনলষি েরা এবং 
স্ম্প্রিােগে স্ম্পলি রক্ষা েরা ইেুালি হি এই আইনদুন্টার 
লবন্েষ ক্ষিো। এই ক্ষিো খবত েরার জনু স্রোর এই আইন্নর 
স্ংন্োজন্নর প্রস্তাব এন্নলছি, এবং এর িাধ্ুন্ি স্রোর যিিা 
েন্রলছি োন্ে েথােলথে ‘উন্নেন’-এর জনু আলিবাস্ী জলির 
অলধ্গ্রহণ িািু েরা োে। এোলধ্ে প্রলেবান্ির পর স্ংন্োজন্নর 
খালেন্র প্রস্তালবে লবিগুন্িা প্রেুাহার েরা হে। লেন্তু স্রোর 
আন্রেটা স্ংন্োজন লবি লনন্ে হালজর হন্েন্ছ, আন্গরগুন্িার 
েুিনান্েও োর প্রভাব হন্ব আরও ভেঙ্কর। লবিটা হি – রাইট টু 
যফোর েন্ম্পনন্স্োন অুান্ড ট্রািপান্রলি ইন িুান্ড 
অুাকুইলস্েন, লরহুালবলিন্টেন অুান্ড লরন্স্ট িন্িন্ট অুাক্ট ২০১৩ 
(ঝািখন্ড অুান্িন্ডন্িন্ট) লবি। রঘুবর িাস্ স্রোর এই 
আইনগুন্িা স্ংন্োজন েরন্ে িাে োরণ োর উন্েেু হি 
উচ্চাোঙ্খী ‘যিান্িন্টাি ঝািখন্ড’ প্রেন্ল্পর জনু এেটা জলি-বুাঙ্ক 
তেরী েরা, োন্ে আলিবাস্ী জলিগুন্িান্ে েন্পতান্রট এবং 
লেল্পপলেন্ির হান্ে েুন্ি যিওোর এেটা বুবস্থা েরা োে। 

িক্ষ িক্ষ আলিবাস্ী জনগণন্ে োন্ির লনন্জন্ির গ্রাি যথন্ে 
উৎখাে েরা হন্ে, োন্ির জঙ্গন্ির উপর যথন্ে োন্ির 
অলধ্োরন্ে লছলনন্ে যনওো হন্ে। যেন্দ্রীে স্রোর এবং রাজু 
স্রোর বি বি খলন যোম্পানী এবং লেল্প স্ংস্থার স্ান্থ এোলধ্ে 
যিন্িারান্ডাি অফ আন্ডারস্টুালন্ডং (MoU) স্ই েন্রন্ছ। এই 
স্ংস্থাগুন্িার অলধ্োংন্ের িালিেই হি লবন্িেী এেন্িটিো বুবস্া 
আর লবলভন্ন আলথতে স্ংস্থার িালিে এবং োন্ির ভারেীে 
িািান্িরা, োরা খলনজ স্ম্পি িুঠ েরার আর আলিবাস্ীন্ির জলি 
হস্তগে েরার সু্ন্োগ েন্র যিন্ব এই স্িস্ত স্ংস্থান্ে। েখনই 
আলিবাস্ীরা োন্ির জলি আর জঙ্গি যথন্ে োন্ির উৎখাে েরার 
বিপূবতে প্রন্িিার লবন্রাধ্ীো েন্রন্ছ স্রোর োন্ির িাওবািী 
েেিা লিন্েন্ছ এবং োন্ির উপর নালিন্ে এন্নন্ছ রাষ্ট্রীে স্ন্ত্রাস্। 
ভুন্ো এনোউন্টান্র ে’যে ে’যে আলিবাস্ী েরুণ/েরুণীন্ে খুন 
েরন্ছ পুলিে এবং যেন্দ্রীে আধ্াস্ািলরে বালহনী। ভারে স্রোর 
োর লনন্জর জনগন্ণর উপরই যে বৃহিি েুি নালিন্ে এন্নন্ছ 
যস্ই অপান্রোন গ্রীন হান্ট বা োর নেুন স্ংস্করণন্ে বাস্তবালেে 
েরন্ছ এই পুলিে আর আধ্াস্ািলরে বালহনী। স্রোন্রর আস্ি 
উন্েেু যে স্িস্ত আলিবাস্ী জনজালেন্ে োন্ির জলি আর জঙ্গি 
যথন্ে উৎখাে েন্র লিন্ে বা প্রন্োজন্ন গণহেুার িাধ্ুন্ি 
লনন্েে েন্র লিন্ে খলন যোম্পানীগুন্িান্ে অবাধ্ িুন্ঠর সু্ন্োগ 
েন্র যিওো, যস্টা আলিবাস্ীরা স্হন্জই বুঝন্ে পারন্ছ। 



 

সু্ফলিঙ্গ, ইসু্ু – ১৩, আগস্ট ২০১৮ 

লিক্ষাঙ্গণে আণদািন এবং অনুানু কার্যক্রণের খলিয়ান

লি-বৃলির প্রলিবাদ জানাি পড়ুয়ারা 
ওস্োলনয়া ইউলনভালস্যটি কণিজ ির উইণেন (OUCW)-র 

ছাত্রছাত্রীরা বালষযক লি-বৃলির লবরুণি গি ৮-ই আগস্ট প্রলিবাদ 
জানায়। কণিণজর উণটালদণক একটা জায়গায় ি’য়য় ি’য়য় 
পড়ুয়ারা জোণয়ি হয় প্রলিবাদ জানাণি। গি ১০ লদণনর েণযুই 
িারা এই লবষণয় লিিীয় বাণরর জনু রাস্তায় নােি, কারে কিৃয পক্ষ 
এর আণগ এক স্প্তাণহর েণযু এই স্েস্ুার স্োযান করার 
প্রলিশ্রুলি লদণিও বাস্তণব লকছুই কণরলন। পড়য়ুারা জালনণয়ণছ য়র্ 
বালষযক লি ৫৬০০ টাকা য়েণক বৃলি কণর ৮০০০ টাকা করা 
হণয়ণছ। এছাড়াও, আলেযকভাণব লপলছণয় োকা পড়ুয়াণদর 
স্কিারলিপ পাওয়ার লবষণয়ও স্েস্ুা আণগর য়েণক অণনক বৃলি 
য়পণয়ণছ। িাণদর বয়ান অনুর্ায়ী স্কিারলিণপর আণবদণনর প্রায় 
৯০%-ই প্রিুাখুান করা হণে। অুাকাণেলেক লবলডং এবং 
য়হাণস্টণি পলরষ্কার-পলরেন্ন ওয়ািরুে-এর দালবও িারা 
জালনণয়ণছ। পড়ুয়াণদর েণযুকার ১৫ জণনর একটা প্রলিলনলয 
দণির স্াণে কো বিার জনু রালজ হণয়ণছ কিৃয পক্ষ এবং স্েস্ুা 
স্োযাণনর জনু পড়ুয়াণদর কাণছ ১৫ লদণনর স্েয় য়েণয়ণছ। 

কিকািায় GKCIET-র ছাত্রছাত্রীণদর অনিন 
ববয লেণলাো আর লব.ণটক স্াটিয লিণকণটর দালবণি গলে খান 

য়েৌযুরী ইন্সটিটিউট অফ্ ইলিলনয়ালরং অুান্ড য়টকণনািলজ 
(GKCIET), োিদা-র পড়য়ুারা এখনও িাণদর আণদািন জালর 
য়রণখণছ, এবং প্রায় ৫০ জন পড়ুয়া ১০-ই আগস্ট য়েণক 
কিকািায় লরণি অনিন করণছ। ২০১০ স্াণি বিরী হওয়া এই 
GKCIET হি য়কন্দ্র স্রকাণরর আলেযক স্াহার্ুপ্রাপ্ত স্ব-িালস্ি 
একটা কণিজ। িৎকািীন প্রযানেন্ত্রী েনণোহন লস্ং এই 
প্রলিষ্ঠাণনর লভলিপ্রস্তর স্থাপন কণরলছণিন। োর বছর পর 
িৎকািীন রাষ্ট্রপলি প্রেব েুখার্জ্জী-র হাণি আনুষ্ঠালনকভাণব এই 
প্রলিষ্ঠাণনর উণিাযন হয়। িণব িিলদণন, ২০১০ স্াি য়েণকই এই 
প্রলিষ্ঠান পড়ুয়াণদর ভলিয  করণি শুরু কণর লদণয়ণছ। লকন্তু, ২০১৮ 
স্াি পূেয হণি েিি, এখনও এই প্রলিষ্ঠান য়কানও লবশ্বলবদুািণয়র 
স্াণে স্ংলিষ্ট হয়লন। িণি এখনও অবলয পাি করা ছাত্রছাত্রীরা 
লনণজণদর য়কানও ববয স্াটিয লিণকট পায়লন, য়র্গুণিা িাণদর 
উচ্চ-লিক্ষার য়ক্ষণত্র বা োকলরণি লনণয়াণগর য়ক্ষণত্র একান্ত 
প্রণয়াজনীয়। ২০১৬ এবং ২০১৭ স্াণি ৮০০-জণনরও য়বিী 
ছাত্রছাত্রী এই প্রলিষ্ঠান য়েণক পাি কণর। লকন্তু অুালিলিণয়িাণনর 
অভাণব িারা য়কানও স্াটিয লিণকট পায়লন। বিয োণনর এই 
আণদািণনর িণি োণপ পণড় রাজু স্রকার য়েৌিানা আবুি 
কািাে আজাদ ইউলনভালস্যটি অফ্ য়টকণনািলজ-য়ি িাণদর 
লেণলাো আর লব.ণটক য়কাণস্যর অুালিলিণয়িাণনর বুবস্থা কণর। 
লকন্তু, য় াষো করা হণয়ণছ য়র্ শুযুোত্র র্ারা নিুন লিক্ষাবণষয, 
অেযাৎ ২০১৮ স্াণি ভলিয  হণয়ণছ িারাই এই লবশ্বলবদুািণয়র 
স্াটিয লিণকট পাণব; র্ারা ইলিেণযুই িাণদর য়কাস্য স্মূ্পেয কণরণছ 
বা ২০১৮ স্াণির আণগ ভলিয  হণয়ণছ িারা পাণব না। িণি 
দুণভয াণগর লিকার হণয়ণছ লবরাট স্ংখুক ছাত্রছাত্রী। িাণদর 
রু্লিরু্ি দালব োনা না হণি আণদািন আরও য়জাড়দার করা 
হণব বণি জালনণয়ণছ আণদািনরি পড়ুয়ারা। পরবিী পদণক্ষপ 
লহস্াণব িারা রাজভবন পর্যন্ত একটা লেলছণির লস্িান্ত লনণয়ণছ। 

পড়ুয়া-লবণরাযী একালযক নীলির প্রলিবাদ জানাি 
BHU-এর ছাত্রছাত্রীরা 

অেযননলিকভাণব লপলছণয় োকা SC/ST পড়য়ুাণদর লি-েকুব 
করার য়র্ নীলি আণগ লছি য়স্টা প্রিুাহার করার লবরুণি BHU-
এর পড়য়ুারা গি ৩০-এ আগস্ট য়েণক আণদািন োলিণয় র্াণে। 
প্রলিবাদ েিাকািীন একজন পড়ুয়ারা বিবু – “গি ৩-৪ বছণর 
অেযননলিকভাণব লপলছণয় োকা SC/ST পড়ুয়াণদর য়র্ লি-েকুব 
করা হণয়লছি য়স্টাও এখন কিৃয পক্ষ য়বআইনীভাণব িাণদর 
য়েণক পুনরুিার করণছ। আর এই কাজ করার জনু পাি হণয় 
র্াওয়া ছাত্রছাত্রীণদর লেগ্রী আটণক য়রণখ য়দওয়া হণয়ণছ।” িার 
য়েণক আরও জানা য়গণছ য়র্ িারা গি দুইলদন যণর লবণক্ষাভ 
োলিণয় র্াণে, লকন্তু বস্বরাোরী কিৃয পক্ষ িাণদর স্াণে কো বিার 
য়কানও রকে আগ্রহ প্রকাি কণরলন। 

বনুা-কবলিি য়করণি য়েলেকাি কুাম্প-এ 
অংিগ্রহে করি IIT M-এর পড়ুয়ারা 

আণেদকার য়পলরয়ার স্টালে স্াণকয ি, IIT োদ্রাস্-এর পড়য়ুারা 
অনুানু লকছু স্ংগঠণনর স্াণে লেণি একণত্র ২৫ এবং ২৬-এ 
আগস্ট এই দুই লদন বুাপী একটা য়েলেকাি কুাম্প-এর আণয়াজন 
কণরলছি এর নাকুিে য়জিায়। কুনু্নকারা এবং কারুোিুর 
পঞ্চাণয়ণির একালযক ত্রাে লিলবর স্ণেি ঐ য়জিার লবলভন্ন অংণি 
এই য়েলেকাি দণির স্দস্ুরা লগণয়লছি। প্রায় ১৫০০ জনগণের 
কাণছ োিারী স্াহার্ু য়পৌৌঁণছ য়দওয়া হণয়ণছ। 

োকলরর লনয়ে-িঙ্ঘণনর লবরুণি প্রলিবাদ জানাণিন 
IIT খড়গপুণরর অযুাপকরা 

আইণনর লনয়ে, আইনানুগ লবোর, োকলরর লনয়ে ইিুালদ 
িঙ্ঘণনর অলভণর্াগ জালনণয় গি ২৩-এ আগস্ট স্ন্ধ্ুাণবিায় IIT 
খড়গপুণরর য়েন লবলডং-এর স্ােণন য়স্খানকার অযুাপকরা 
লনণজণদর প্রলিবাদ েঞ্চস্থ কণরন। িাৌঁ ণদর অনুানু অলভণর্াণগর 
েণযু লছি – স্বেিার অভাব, আগাে না জালনণয়ই য়বিণনর লকছু 
অংি য়কণট য়নওয়া, টাকা কাটার লহস্াণব একালযক ভুিভ্রালন্ত, 
MHRD-র লনণদয িণক জনস্েণক্ষ প্রকাি না করা, কিৃয পণক্ষর 
কাণছ পাঠাণনা একালযক লেঠির য়কানও উির না য়দওয়া, এবং 
অযুাপকণদর িরি য়েণক করা একালযক আণবদনণক অগ্রাহু করা 
ইিুালদ। গি ২৭-এ আগস্ট য়েণক প্রলিলদন িাৌঁ রা িাৌঁ ণদর 
লনণজণদর দালবণি প্রলিবাদ জালর য়রণখণছন। পড়ুয়াণদর একাংি 
আণেদকার ভগৎ লস্ং স্টালে স্াণকয ি (ABSC)-এর বুানাণর 
অযুাপকণদর স্াণে স্ংহলি জালনণয় একটা লববৃলি প্রকাি কণরণছ। 
গি কণয়ক বছর যণর লিক্ষাঙ্গণে একালযক লবষণয় আণদািণনর 
লদণক দৃলষ্ট আকষযে কলরণয় ABSC য়স্ই লববৃলিণি লিণখণছ – 
“IIT খড়গপুণরর বিয োন প্রিাস্নণক একটা লবণিষ আেি 
লহস্াণব ঐলিহালস্কভাণব েণন রাখা হণব, কারে এই আেণি স্েস্ত 
য়ক্ষণত্রর োনুষ – ছাত্রছাত্রী য়েণক শুরু কণর অযুাপক এবং 
এেনলক কেযোরীরা পর্যন্ত এই অনুার্ু প্রিাস্ণনর লবরুণি 
প্রলিবাণদ রাস্তায় য়নণেণছ।” 



 

সু্ফলিঙ্গ, ইসু্ু – ১৩, আগস্ট ২০১৮ 

পড়ার িালিকা য়েণক বইণয়র নাে বাদ য়দওয়ার 
লনদা জানাণিন DU-এর লিক্ষকরা, বিণিন 
বগলরক োণপর েুণখ নলি-স্বীকার করণছ DU 
পড়ার িালিকা য়েণক লকছু বই বাদ লদণয় য়দওয়ার কণঠার 

লনদা জানাি য়েণোণক্রটিক টিোস্য ফ্রন্ট (DTF) নাণে লদল্লী 
লবশ্বলবদুািণয়র এক লিক্ষক-স্ংগঠন। লদ টাইম স্ অফ্ ইলন্ডয়া-য়ি 
গি ৩০-এ আগস্ট খবর করা হয় য়র্ স্টুালন্ডং কলেটি অন্ 
অুাকাণেলেক অুাণিয়াস্য ইলিহাস্ লবভাগণক উপণদি লদণয়ণছ 
র্াণি পড়ার িালিকা য়েণক নলদনী সু্দর-এর “স্াব অটান্ যস্ 
অুান্ড স্ণভণরইন্ স্ – অুান অুানণরাণপািলজকাি লহস ট্রি অফ্ 
বস্তার, ১৮৫৪-২০০৬” এবং অেয না প্রস্াদ-এর “এণগইন্সস ট 
ইণকািলজকাি য়রাোলন্টলস্স ে – য়ভলরয়ার এল উইন অুান্ড লদ 
য়েলকং অফ্ অুান অুালন্ট-েোনয ট্রাইবাি আইণেলন্টটি” এই 
বইদুণটাণক বাদ লদণয় য়দওয়া হয়। কারে – বইদুণটা নালক “DU-
এর ছাত্রছাত্রীণদর জনু অণর্াগু”। স্টুালন্ডং কলেটি লনণজণদর রু্লি 
লহস্াণব বণিণছ য়র্ নলদনী সু্দর-এর বইণয় নালক “নকিািণদর 
কাজকেযণক নুার্ুিা প্রদান করা হণয়ণছ এবং বিা হণয়ণছ য়র্ 
য়বকারণের কারণেই এরা এই যরণের কাজকণেয রু্ি োণক।” 
য়র্খাণন লকছু লনলিয ষ্ট রাজননলিক কেযকাণন্ডর জনু দায়ী কণর 
য়দখাণনা হণয়ণছ অেযননলিক কারেণক, য়স্খাণন য়স্টাণকই 
অজুহাি লহস্াণব বুবহার কণর একটা অুাকাণেলেক কলেটির 
এণহন একটা কাজ করা লনিান্তই জ নু  টনা বণি েণন কণরন 
লিক্ষণকরা। িাৌঁ রা বণিণছন এেনটা কণর DU আস্ণি বগলরক 
োণপর েুণখই নলি-স্বীকার করণছ। এর স্াণে অবিু িাৌঁ রা এই 
লস্িাণন্তর পর্যাণিােনার জনু এবং িারপর অুাকাণেলেক 
কলেটিণি এই লবষয় লনণয় একটা পলরপূেয বাদানুবাণদর আণবদনও 
জালনণয়ণছন। 

হয়রালনর লবরুণি প্রলিবাণদ েুখর হি HNLU-এর 
পড়ুয়ারা, লিক্ষাঙ্গণে আরও য়বিী কণর গেিালন্ত্রক 

পলরেন্ডণির দালব জানাণিা িারা 
লবশ্বলবদুািণয়র কিৃয পণক্ষর হাণি ছাত্রীণদর িীিিাহালন এবং 

এই যরণের লবলভন্ন জ নু হয়রালনর লবরুণি, এবং ছাত্রী-আবাণস্র 
বালস্দাণদর জনু রাি ১০ টা ৩০-এর কািুয  প্রিুাহার কণর 
য়নওয়ার দালবণি লহদায়ািুল্লাহ্ নুািনাি ি’ লবশ্বলবদুািয় 
(HNLU), রায়পুর-এর পড়ুয়ারা গি ২৭-এ আগস্ট য়েণক 
প্রলিবাদ জালনণয় েণিণছ। ছাত্রীণদর লবণক্ষাভ লহস্াণব য়র্টা শুরু 
হণয়লছি য়স্টা একটা য়গাটা পড়ুয়া-স্ম্প্রদাণয়র পলরপূেয প্রলিবাণদ 
পলরেি হণয়ণছ। পড়ুয়াণদর বার অুাণস্ালিণয়িান ১৪-টা দালবর 
একটা িালিকা লনণয় একটা লবিদ লববৃলি প্রকাি কণরণছ। এই 
দালবর িালিকায় স্থান য়পণয়ণছ – দুনীলিগ্রস্ত এবং য়র্ৌন 
য়হনস্থাকারী কেযকিয াণদর েুখু প্রিাস্লনক পদ য়েণক বরখাস্ত 
করার দালব, লবশ্বলবদুািণয়র েুখু পলরোিক স্লেলি ও কার্যলনবযাহী 
পলরষদ-এ পড়ুয়াণদর পর্যাপ্ত পলরোণে প্রলিলনলযে লনলিি করার 
দালব, এবং প্রিাস্ণনর োিু করা পরস্পরলবণরাযী ও য়স্বোোরী 
লনয়ে পলরবিয ণনর জনু একটা লরলভউ কলেিন গঠন করার দালব 
ইিুালদ। এই দালবগুণিা োনার লবষণয় র্িক্ষে না প্রিাস্ণনর কাছ 

য়েণক য়কানও লিলখি প্রলিশ্রুলি পাওয়া র্াণে িিক্ষে 
ছাত্রছাত্রীরা লনণজণদর প্রলিবাদ োোণব না বণি জালনণয়ণছ। 

FTII-এ একটা িেুলেত্র য়দখাণি না য়দওয়ার 
প্রলিবাদ জানাণিা ছাত্রছাত্রীরা 

রাষ্ট্রীয় স্বয়ম ণস্বক স্ঙ্ঘ (RSS)-এর স্াণে স্ংলিষ্ট দলক্ষেপন্থী 
য়গাষ্ঠী অলখি ভারিীয় লবদুােী পলরষদ (ABVP)-এর য়েণক 
হুেলক পাওয়ার পর ২৩ লেলনণটর একটা িেুলেত্র য়দখাণনার 
অনুেলি বালিি করি লিল্ম অুান্ড য়টলিলভিন ইন্সটিটিউট অফ্ 
ইলন্ডয়া (FTII)। ‘য়হারা’ (ভলবষুৎ বিা) নােক এই িেুলেণত্রর 
পলরোিক হলরিঙ্কর নালেেুেু, লর্লন এই প্রলিষ্ঠাণনর অলন্তে বণষযর 
একজন পড়য়ুা এবং FTII সু্টণেন্টস  স্ অুাণস্ালিণয়িান (FSA)-
এর প্রািন য়প্রলস্ণেন্ট। ABVP-র িরি য়েণক এই িেুলেণত্রর 
লবণরালযিা করা হণয়ণছ কারে এই িেুলেণত্রর লবষয় হি কবীর 
কিা েঞ্চ (KKM) – য়র্টা প্রযানি দলিি আর য়েহনিী য়েেীর 
জনগেণক লনণয় গঠিি একটা লবলবী স্াংসৃ্কলিক য়গাষ্ঠী। এই 
িেুলেণত্রর েূি লবষয়টা র্লদও FTII-এর অযুাপকণদর িারা 
অনুণোলদি। িাৌঁ রা য়স্টা র্াোই কণরণছন এবং প্রণয়াজনীয় 
পরােিযও লদণয়ণছন। FTII-এর প্রিাস্ণনর এই পদণক্ষণপর 
লবরুণি FSA-র িরি য়েণক একটা লববৃলি জালর করা হণয়ণছ, 
য়র্খাণন বিা হণয়ণছ – “েিপ্রকাণির স্বাযীনিার লবরুণি 
আক্রেোত্মক হওয়ার একটা ইলিহাস্ আণছ উপলরউি এই 
স্ংগঠণনর [ABVP]। আেরা, পড়ুয়া স্ম্প্রদায়, জানণি োইলছ য়র্ 
এই যরণের য়কানও স্ংগঠন র্লদ কুাম্পাণস্র েণযু বানাণনা 
আোণদর লিণল্মর লবষয় লক হণব য়স্ বুাপাণর হুকুে লদণি পাণর 
িাহণি একটা আটয -সু্কি লক আণদৌ কখনও স্বাযীনভাণব কাজকেয 
করণি পারণব ? পূবয-লনযযালরি স্েণয়ই র্াণি ঐ িেুলেত্র য়দখাণনা 
র্ায় এবং প্রলিষ্ঠাণন লিক্ষা আর লিক্ষা-স্ংক্রান্ত কার্যক্রণে র্াণি 
য়কউ য়কানও বাযা না লদণি পাণর য়স্স্ব লবষয় লনলিি না কণর 
উণট প্রলিষ্ঠান কিৃয পক্ষ এই োণপর েুণখ নলি-স্বীকার কণরণছ 
এবং এই িেুলেত্র য়দখাণনার অনুেলি বালিি কণরণছ।” এই 
লববৃলিণি আরও বিা হণয়ণছ য়র্ – “[KKM] য়কানও লনলষি 
স্ংগঠন নয় এবং িাণদর য়র্ প্রকািু অনুষ্ঠান এই িেুলেণত্র 
য়দখাণনা হণয়ণছ য়স্ই অনুষ্ঠানটা পুলিণির য়েণক অনুেলি লনণয়ই 
করা হণয়লছি। িেুলেণত্র য়দখাণনা লকছু গান এবং অনুষ্ঠান 
বাবাস্াণহব আণেদকাণরর আদিয এবং দিযনণক ল ণরই রেনা করা, 
এবং স্পষ্টভাণবই এটা কখনও ‘োওবাদী’ হণি পাণরনা, য়র্েনটা 
ABVP দালব কণরণছ। আেরা এেন একটা স্েণয়ই বাস্ করলছ 
য়র্খাণন এরকে একটা য়র্ণকানও স্ংগঠন দালব করণি পাণর য়র্ 
প্রলিষ্ঠাণনর লভিণর প্রলিষ্ঠাণনরই একজন পড়ুয়ার বিরী করা 
লিল্ম-এর প্রদিযনী বালিি কণর য়দওয়া য়হাক।” 
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অধ্ুাপক তেিেুম্বে এবং অধ্ুাপক স্েুনারায়ণ-এর েল্লাশীর এবং অনুানু একালধ্ক মানবালধ্কার 
কমীম্বের েল্লাশী আর তেপ্তারীর লনন্দা জানান ! 

তেপ্তার হওয়া মানবালধ্কার কমীম্বের অলবিম্বে লবনা শম্বেে  মুলির োলব জানান ! 
               রাষ্ট্রীয় লনপীড়নম্বক প্রলেম্বরাধ্ করুন !

লবলিন্ন লবজ্ঞান ও প্রযুলিলবেুার লশক্ষা প্রলেষ্ঠাম্বনর একালধ্ক 
প্রগলেশীি এবং গণোলিক সু্টম্বেন্ট অুাম্বস্ালশম্বয়শান-এর একটা তযৌথ 
স্ংগঠন COSTISA – অধ্ুাপক তেিেুম্বে এবং অধ্ুাপক 
স্েুনারায়ণ-এর েল্লাশী এবং অনুানু একালধ্ক মানবালধ্কার কমীম্বের 
েল্লাশী আর তেপ্তারীর লনন্দা জানাম্বে। আনন্দ তেিেুম্বে এবং অনুানু 
স্মাজকমীরা লনম্বজম্বের তগাটা জীবন অলেবালহে কম্বরম্বেন আলেবাস্ী, 
েলিে, ধ্মীয় স্ংখ্ুািঘু ও অনুানু লনপীলড়ে জনগম্বণর হম্বয় কথা বম্বি। 
IIT খ্ড়গপুর-এর প্রািন অধ্ুাপক তেিেুম্বে বেে মাম্বন তগায়া 
ইন্সটিটিউট অফ্ মুাম্বনজম্বমন্ট (GIM)-এর একজন প্রবীণ অধ্ুাপক। 

প্রাকৃলেক স্ম্পে িুঠ করা, জনগম্বণর শ্রমম্বক তশাষণ করা, এবং 
স্াধ্ারণ জনগম্বণর জীবম্বনর লবলনমম্বয় অথেননলেক বাজারম্বক উনু্মি 
কম্বর তেওয়া  ইেুালে যাম্বে অবাম্বধ্ চিম্বে পাম্বর োর জনু 
মানবালধ্কার কমীম্বের উপর প্রবি আক্রমণ নালমম্বয় আনা হম্বয়ম্বে। যম্বব 
তথম্বক এই ফ্ুালস্স্ট BJP-RSS যুগি ক্ষমোয় এম্বস্ম্বে তস্ই গে 
২০১৪ স্াি তথম্বক এই আক্রমম্বণর েীব্রো ক্রমাগে তবম্বড়ই চম্বিম্বে। 
েীঘেকাি ধ্ম্বরই অধ্ুাপক তেিেুম্বে স্রকাম্বরর নয়া-উোরননলেক 
নীলের কম্বঠার স্মাম্বিাচক। বেে মাম্বন এই নয়া-উোরননলেক অথেনীলের 
তয আক্রমণাত্মক পযোম্বয়র মম্বধ্ু লেম্বয় আমরা চম্বিলে োর লবরুম্বেও 
লেলন প্রশ্ন উঠিম্বয়ম্বেন। এই েল্লাশী আর তেপ্তারীর লপেম্বন স্রকাম্বরর 
উম্বেশু একেমই পলরষ্কার। স্মস্ত লবরুে মম্বের কন্ঠম্বরাধ্ করার জনু 
এবং স্কি প্রগলেশীি শলি যারা বাস্তুহারাম্বের হম্বয়  কথা বম্বি োম্বের 
স্িস্থ করার জনুই এই কাজ করা হম্বয়ম্বে। 

লশক্ষাম্বক্ষত্র হি এমন একটা তমৌলিক তক্ষত্র তযটা পম্বরর পর 
স্রকাম্বরর নবু-উোরননলেক লবলিন্ন নীলের তবাঝা বহন কম্বর চম্বিম্বে। 
প্রাইমারী সু্কি বন্ধ কম্বর তেওয়া, উচ্চ-লশক্ষার প্রলেষ্ঠাম্বন আলথেক স্াহাযু 
িয়ানকিাম্বব কলমম্বয় তেওয়া, লশক্ষায় তবস্রকারী লবলনম্বয়াগম্বক প্রশ্রয় 
তেওয়া, করোোম্বের টাকায় তবস্রকারী প্রলেষ্ঠানগুম্বিাম্বক আলথেক 
স্াহাযু প্রোন করা, লফ্-বৃলে কম্বর এবং কম্বপোম্বরট লবলনম্বয়াম্বগ মাধ্ুম্বম 
গম্ববষণা চালিম্বয় লশক্ষা-প্রলেষ্ঠানগুম্বিাম্বক লনম্বজম্বের আয় বৃলে করম্বে 
বাধ্ু করা ইেুালেম্বক আিাো আিাো ঘটনা লহস্াম্বব তেখ্ম্বি চিম্বব না। 
উোরীকরণ, তবস্রকারীকরণ, এবং লবশ্বায়ন-এর নবু-উোরননলেক  
রাকু্ষম্বস্ পলরকল্পনার অংশ এগুম্বিা। অল্ ইলিয়া তফ্ারাম ফ্র রাইট টু 
এেুম্বকশান (AIFRTE)-এর বুানাম্বর নাগলরক স্মাম্বজর একালধ্ক 
স্মাজকমী এবং োত্রোত্রীরা লবগে লকেু স্ময় ধ্ম্বর জােীয় স্বাম্বথের স্াম্বথ 
যুি এই লবষয়গুম্বিাম্বক অলবরামিাম্বব জনস্মম্বক্ষ েুম্বি ধ্রম্বে। 
িারেবম্বষের লশক্ষাম্বক্ষত্রম্বক রক্ষা করার জনু তেশম্বজাড়া এই 
আম্বন্দািম্বন একজন তনলত্রত্ব-োনকারী বুলিত্ব হম্বিন অধ্ুাপক আনন্দ 
তেিেুম্বে। 

প্রম্বফ্স্র আনন্দ তেিেুম্বের তগায়ার বালড়ম্বে েল্লাশী চািাম্বনা 
হম্বয়ম্বে এবং োাঁ ম্বক োপ্তারীর হুমলকও তেওয়া হম্বয়ম্বে। ইংলিশ অুাি 
ফ্ম্বরন িুাঙু্গম্বয়ম্বজস্ ইউলনিালস্েটি (EFLU)-এর অধ্ুাপক তক. 
স্েুনারায়ণ-এর বালড়ম্বেও েল্লাশী চািাম্বনা হম্বয়ম্বে। স্াম্বথ অনুানু 
একালধ্ক স্মাজকমীম্বেরও তেপ্তার করা হম্বয়ম্বে। স্ারা জীবন ধ্ম্বর 
োাঁ ম্বের কাজকম্বমের জনু োাঁ রা সু্পলরলচলে। জঙ্গি-জলমম্বে, তযখ্াম্বন 
লবরাট-স্ংখ্ুক আলেবাস্ী জনগণ বস্বাস্ কম্বরন, তস্খ্াম্বন কম্বপোম্বরট 
িুম্বঠর লবরুম্বে োাঁ রা প্রলেবাে কম্বরম্বেন। স্রকার এবং প্রস্াশন তযিাম্বব 
কম্বপোম্বরটম্বের স্বাম্বথে কাজকমে চালিম্বয় যাম্বে এবং এই অঞ্চম্বির প্রকৃে 
বালস্ন্দাম্বের োম্বের লনম্বজম্বের জলম তথম্বক উৎখ্াে কম্বর চম্বিম্বে োর 
বারংবার প্রলেবাে জালনম্বয়ম্বেন োাঁ রা। লনপীলড়ে শ্রলমক, েলিে, এবং 

ধ্মীয় স্ংখ্ুািঘুম্বের পাম্বশ স্বেোই োাঁ রা োাঁ লড়ম্বয়ম্বেন। এই ‘গণোলিক’ 
তেম্বশর জনগণ যাাঁ রা লনম্বজম্বের তমৌলিক অলধ্কার তথম্বক বলঞ্চে, বরং 
উম্বে কঠিন লনপীড়ন, অেুাচার, খু্ন, ধ্ষেণ ইেুালে  যাাঁ ম্বের লনেুস্ঙ্গী, 
োাঁ ম্বের হম্বয় কথা বিম্বেন এই মানুম্বষরা। 

একলেম্বক োমীণ এিাকায় েলিে, আলেবাস্ী এবং স্ংখ্ুািঘুম্বের 
উপর তঘালষে যুম্বের েীব্রো বৃলে করা, এবং অনুলেম্বক এই ধ্রম্বণর 
লবষম্বয় স্মস্তপ্রকার লবরুে মম্বের কন্ঠম্বরাধ্ করার তচষ্টা চালিম্বয় যাম্বে 
ক্ষমোস্ীন লহনু্দ ফ্ুালস্স্ট বালহনী। 

িীমা-তকাম্বরগাাঁ ওম্বয়র ঘটনার প্রস্ঙ্গ এবং প্রধ্ানমিী নম্বরন্দ্র তমােীম্বক 
হেুার ষড়যম্বির উম্বল্লখ্ করা একটা িুম্বয়া লচঠিম্বক তকন্দ্র কম্বর 
শাস্কম্বশ্রণী যেদূর স্ম্ভব েেদূর তগম্বেন। লমলেয়া চুাম্বনিগুম্বিাও 
তেপ্তার হওয়া স্মাজকমীম্বের ইলেমম্বধ্ুই ‘শহুম্বর নকশাি’ েকমা 
তেওয়া শুরু কম্বর লেম্বয়ম্বে। শাস্কম্বশ্রণীর কম্বপোম্বরট এম্বজিার স্াম্বথ 
একসু্ম্বর বাজম্বে না এরম তযম্বকানও জন-েরেী কাজ যাম্বে এই 
স্মাজকমীরা যুি থাম্বকন তস্গুম্বিাম্বক যাম্বে স্হম্বজই অনবধ্ প্রলেপন্ন 
করা যায় োর জনু এই নেুন েকমাটার আমোলন করা হম্বয়ম্বে। এই 
ধ্রম্বণর স্মাজকমীম্বের লবরুম্বে জনগম্বণর লচন্তািাবনাম্বক প্রিালবে 
করার জনু এই েকমাটা খু্ব স্হম্বজই বুবহার করা হম্বে, আর এর 
মাধ্ুম্বম আোিম্বে তকানও লবচার শুরু হওয়ার আম্বগ তথম্বকই একটা 
পক্ষপালেত্ব তেরী করা হম্বে। লকেু লমলেয়া এম্বজন্সীর মাধ্ুম্বম 
গণমাধ্ুম্বম তয উন্মত্তো তেরী করা হম্বে োর মাধ্ুম্বম স্নােন স্ংস্থা, 
িীমা তকাম্বরগাাঁ ওম্বয়র লহংস্াত্মক ঘটনায় লহনু্দত্ব তনো লমলিন্দ 
একম্ববাম্বে এবং স্াম্ভাজী লিম্বড়-র িূলমকা ইেুালে লবষয় তথম্বক 
জনগম্বণর দৃলষ্ট ঘুলরম্বয় তেওয়া হম্বে। 

এই তেপ্তারীগুম্বিা তয শুধু্ লবরুে মম্বের কন্ঠম্বরাম্বধ্র তচষ্টা ো নয়, 
পাশাপালশ এর মাধ্ুম্বম তেম্বশর স্কি প্রগলেশীি জনগম্বণর কাম্বে এই 
বােে াই তেওয়া হম্বে তয হয় স্রকার তযিাম্বব চাইম্বে তযইিাম্বব 
িাবনালচন্তা কম্বরা নয়ম্বো োর ফ্িম্বিাগ কম্বরা। 

লশক্ষার প্রাথলমক মূিুই িুলকম্বয় আম্বে অগলণে পম্বথ লনম্বজর 
লচন্তাম্বক প্রস্ালরে করার মম্বধ্ু এবং লবলিন্ন লবেম্বকে  অংশেহণ করার 
মম্বধ্ু, যাম্বে তকানও লবষম্বয় একটা স্ঠিক তবাঝাপড়ায় আস্া যায়। লকন্তু, 
িারে স্রকার বেে মাম্বন ফ্ুালস্স্ট BJP-RSS এর লনয়িম্বণ, এবং এরা 
চায় তয তগাটা পড়ুয়া-স্ম্প্রোয় শুধু্মাত্র এক পম্বথই িাবুক, আর এিাম্বব 
ধ্বংস্ হম্বয় যাক লশক্ষার অন্তলনেলহে মূিুম্ববাধ্। এই শলি চায় তয লবনা 
প্রম্বশ্ন কম্বপোম্বরট প্রিুম্বের োস্ত্ব করার জনু এই লশক্ষা হম্বয় যাক 
যালিক। লকন্তু, োম্বের এই স্বপ্ন তকানও লেনও পূরণ হম্বব না। 

 িারম্বের জনগম্বণর উপর তয রাষ্ট্রীয় লনপীড়ন নালমম্বয় আনা হম্বয়ম্বে 
োর প্রলেম্বরাধ্ করার জনু তেশম্বপ্রলমক, প্রগলেশীি এবং গণোলিক 
োত্রোত্রী, বুলেজীবী, স্মাজকমী এবং স্াধ্ারণ জনগণম্বক ঐকুবে 
হওয়ার আহ্বান জানাম্বে COSTISA। অধ্ুাপক আনন্দ তেিেুম্বে 
এবং অধ্ুাপক তক. স্েুনারায়ণ-এর বালড়ম্বে অনুায় েল্লাশীর লনন্দা 
জানালে আমরা। আমরা এই োলবও জানালে তয অলবিম্বে লবনা শম্বেে  
অনুানু তেপ্তার হওয়া মানবালধ্কার কমীম্বের মুলি তেওয়া তহাক। 



 

সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ১৩, আগস্ট ২০১৮ 

গণতালিক ছাত্র ংগঠননয লফরুনে লনু্দত্ব পুালস্ট ফালনীয চক্রানেয লনন্দা জানান ! 
জালত ও শ্রেণী-ভুক্ত বাযত গড়ায স্বপ্ন দীর্ঘজীফী শ্রাক !

গত ৪-ঠা শ্রনেম্বয ২০১৮ তালযনে একটা গুরুত্বূণঘ ফাংরা 
ংফাদত্র আনন্দফাজায লত্রকায় জানাননা য় শ্রম শ্রকন্দ্রীয় 
শ্রগানয়ন্দা লফবাগ লিভফঙ্গ যানজু লকছু ংগঠননক লচলিত কনয 
ফনরনছ শ্রম এই ংগঠনগুনরা “ভাওফাদী”-শ্রদয মু্মে-ংগঠন 
লানফ কাজ কনয। এই ংগঠনগুনরায তালরকায় COSTISA-য 
অেগঘত এক দু ংগঠন – আনম্বদকায বগৎ লং স্টালড 
ানকঘ র (ABSC)-এয নাভ কযা নয়নছ। 

“হুনয নকার”-শ্রদয লননক কযায উনেনু একালধক 
ভানফালধকায কভী, প্রনপয, আইনজীফী, এফং শ্ররেক-শ্রদয উয 
শ্রদনজাড়া শ্রম কনঠায দভনীড়ন নালভনয় আনা নয়নছ তায 
ানথ ম্পনকঘ য লবলিনতই শ্রগানয়ন্দা লফবানগয এই কাজনক 
আভানদয শ্রদেনত নফ। এই ধযনণয উনিজনাভূরক েফয স্পষ্টই 
প্রভাণ কনয লদনে শ্রম শ্রকন্দ্রীয় যকায তায লননজয লফরুনে ওঠা 
শ্রমনকানও ধযনণয আওয়ানজযই কন্ঠনযাধ কযনত বীলণবানফ 
ভলযয়া। লক্ষায ফালণলজুকীকযণ এফং গগলযকীকযনণয লফরুনে এফং 
দলরত, আলদফাী, ভুলরভ, ও অনুানু ংেুাররু্নদয উয 
শ্রদজুনড় ব্রাক্ষ্মণুফাদী পুালস্ট আক্রভনণয লফরুনে ABSC 
ফযাফযই লক্রয়বানফ প্রলতফাদ জালননয় এননছ। লপ-ফৃলেয লফরুনে 
IIT-েড়গুনয ২০১৬ ানর শ্রম ছাত্র-আনন্দারন নয়লছর 
শ্রোননও ABSC-য দু ছাত্রছাত্রীযা লক্রয় বূলভকা গ্রণ 
কনযলছর, এফং শ্রল মঘে কতৃঘ ক্ষ শ্রলভস্টায লপ-ফৃলেনক 
আংলকবানফ প্রতুাায কযনত ফাধু য়। এছাড়া, লক্ষাঙ্গনণ 
গণতি এফং ড়ুয়ানদয মথামথ অলধকানযয দালফনত ফভয়ই 
ছাত্রছাত্রীনদয ান দাাঁ লড়নয়নছ ABSC। 

ABSC ফঘদা নুানয়য নক্ষ এফং জনগনণয াংলফধালনক 
অলধকানযয নক্ষই দাাঁ লড়নয়নছ। তাই ABSC লক কাযনণ 
যকানযয চকু্ষূর নয়নছ শ্রটা এই কর লফলয় লফচায কনয 
স্পষ্টই শ্রফাঝা মানে। জনগনণয নক্ষ শ্রমভস্ত ংগঠন কথা ফনর 
যাষ্ট্র তানদয কালরভালরপ্ত কযায শ্রকৌর গ্রণ কনযনছ, এফং 
এইবানফ জনগনণয লচোবাফনানক এই ভস্ত ংগঠন ও অনুানু 
লফলবন্ন ভাজকভীনদয লফরুনে লযচারনা কযায শ্রচষ্টা চারানে 
যাষ্ট্র। এছাড়াও, ংফাদনত্র এই ধযনণয শ্রর্ালণায ভাধুনভ 
জনভানন উনিজনা ৃলষ্ট কনয আভানদয শ্রদনয লফলবন্ন ফাস্তফ 
ভুা শ্রমভন – শ্রফকাযত্ব, লক্ষা-স্বাস্থ্ু-জীফনধাযনণয ক্রভফধঘভান 
েযচ, প্রলতলনয়ত ফাড়নত থাকা দলরত-আলদফাী-ভুলরভনদয 
উয লনু্দত্ব পুালস্টনদয আক্রভণ, লফভুদ্রাকযণআয GST-য 
ভনতা জন-লফনযাধী দনক্ষ – ইতুালদ শ্রথনক জনগনণয দৃলষ্ট 
রু্লযনয় শ্রদওয়ায একটা শ্রচষ্টা চারাননা নে। 

াযা শ্রদজুনড় লনলফঘচায ধযাকড় এফং লভথুা উনিজনা ৃলষ্টয 
শ্রমভস্ত কাজ যাষ্ট্র কযনছ তায তীব্র লনন্দা জানানে COSTISA। 
আভযা কর শ্রদনপ্রভী, গণতালিক, এফং জনগনণয নক্ষ থাকা 
ছাত্রছাত্রী ও ফুলেজীফীনদয কানছ আনফদন জানালে মানত তাাঁ যা 
কনর যানষ্ট্রয এই অনচষ্টায লফরুনে রুনে দাাঁ লড়নয় লননজনদয 
আওয়াজ ওঠান। 

শ্রম গণতালিক শ্রচতনানফাধ আভানদয শ্রদন আনছ শ্রটা শ্রমন 
আভযা ালযনয় না শ্রপলর ! 

 

 

 
শ্রকাঅলডঘ ননান অফ্  ানয়ন্স অুান্ড শ্রটকননারলজ ইন্সটিটিউট  সু্টনডন্ট   অুানালনয়ান (COSTISA) 
(www.facebook.com/supportcostisa) 

আনম্বদকায শ্রলযয়ায স্টালড ানকঘ র (APSC), IIT ভাদ্রা 
আনম্বদকায শ্রলযয়ায পুনর স্টালড ানকঘ র (APPSC), IIT ফনম্ব 
সু্টনডন্ট   পয শ্রচঞ্জ (SFC), IIT BHU 
সু্টনডন্ট   পয শ্রচঞ্জ (SFC), IMS BHU 
আনম্বদকায বগৎ লং স্টালড ানকঘ র (ABSC), IIT েড়গুয 
শ্রপাযাভ পয লক্রটিকার লথলকং (FCT), IIT কানুয 
 


