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ভাযাঠা ংযক্ষণ প্রসঙ্গ
ম্প্রলি সাালর অ্ুান্ড এিুসেনারী ফুােওয়ািড  েুাসেগলয 

(SEBC)-য অ্ন্তবুড ক্ত ভাযাঠাসেয জনু ১৬% ংযক্ষসণয প্রস্তাফ 
জালনসয় গি ২৯-এ নসবম্বয ভাযাষ্ট্র লফধানবায় ফডম্মলিক্রসভ এেো 
লফর া েযা সয়সে। এয আসগ যোযী চােলয এফং লক্ষায় ভাযাঠা 
ম্প্রোসয়য (যাসজুয সভাে জনংখ্ুায প্রায় ৩০%) জনু ংযক্ষসণয 
সম ুালয সেে ফুােওয়ািড  ক্লা েলভন (SBCC)-এয িযসপ 
জানাসনা সয়লের িায অ্ুােন সেসেন লযসােড  (ATR) জভা 
লেসয়লেসরন ভুখ্ুভন্ত্রী সেসবন্দ্র পড়নফী। এই নিুন প্রস্তাফনা োমডেযী 
সর ংযক্ষসণয ীভা ৫২% সেসে ফৃলি সসয় সফ ৬৮%। খ্ড়া 
প্রস্তাসফ ফরা সয়সে – “এো এেো ফাধুিাভূরে লফসল অ্ফস্থা সমো 
াংলফধালনে োঠাসভায ভসধু সেসে লফসল ভাধাসনয োলফ জানাসে”। 
এখ্াসন আযও ফরা সয়সে সম লক্ষাগি সক্ষসে উঁচু স্থাসন ভাযাঠাসেয 
উলস্থলি “অ্িুন্ত েভ”, এফং ভাযাঠা জনগসণয “প্রায় ৭০%-ই োাঁ চা 
ফালড়সি ফা েসযন, ভাে ৩৫.৩৯%-য োসে লনসজসেয ফুলক্তগি 
েসরয জসরয সমাগান আসে, ৩১.৭৯% জ্বারানী োসঠয লচযাচলযি 
উৎসয উসযই লনবড যীর। ২০১৩-২০১৮ াসরয ভসধু সভাে 
১৩,৩৬৮ জন আত্ম-ননোযী েৃলসেয ভসধু ভাযাঠা েৃলসেয ংখ্ুাই 
র ২,১৫২ জন।” 

লফগি েসয়ে ফেয ধসয ভাযাঠা ম্প্রোয়বুক্ত জনগণ লনসজসেয 
জনু ংযক্ষসণয োলফসি আসদারন েযসেন। েংসে-NCP যোয 
ভাযাঠা ংযক্ষসণয সম অ্নুভলি লেসয়লের সো ২০১৪ াসরয ১৪-ই 
নসবম্বয ফসম্ব াই সোেড  স্থলগি যাসখ্। ফরা সয়লের ুলপ্রভ সোেড  
লনধডালযি ংযক্ষসণয ৫০% ীভা রঙ্ঘন েযসে যাজু এফং এোড়াও 
ভন্ডর েলভন (১৯৮০), নুানার েলভন পয ফুােওয়ািড  ক্লাস 
(২০০০), এফং ফাাি েলভন (২০০৮) ইিুালে েলভন েিৃড ে এয 
আসগ ভাযাঠা ম্প্রোয়সে াভালজেবাসফ অ্েয ম্প্রোয় লাসফই 
লফসফচনা েযা সয়লের। ২০১৫ াসরয জানুয়াযী ভাস যাজু যোয 
আেরসি অ্লিলযক্ত িেু জভা লেসি ভনলস্থয েসয। িাযয ২০১৬ 
াসরয ১৩-ই জুরাই এেজন ভাযাঠা নাফালরোয ধলডণ এফং খু্সনয 
ঘেনাসে সেন্দ্র েসয ম্প্রোসয়য োলফ আযও িীব্র য়। ২০১৭ ার 
মডন্ত সগাো যাজু জুসড় ৫৮-ো সজাড়োয নীযফ ভাযাঠা সভাচড া 
আসয়ালজি য়। এই ফেয জুরাই এফং আগে ভাস এই উসেজনা 
এেো লংাত্মে আোয ধাযণ েসয। মলেও, সম প্ল্ুাোিড  এফং সগরুয়া 
িাোগুসরা িাাঁ যা ফুফায েসযন িাসি ফযাফযই বীলি প্রেডনোযী 
লফলবন্ন ফািড া সেওয়া সয় োসে। 

ইলিাসয লেসে িাোসর সেখ্া মাসফ সম েৃললোসজয াসে মুক্ত 
জালি কুনলফ-য সেসে এই ভাযাঠাসেয উৎলে। ভধুমুসগয ভয় সেসে 
এই কুনলফ-যা াভলযে োজেসভড লনমুক্ত লের। স্বাধীনিা যফিী ভসয় 
লফলবন্ন প্রলক্রয়ায ভাধুসভ এই জালিয ভসধু অ্সনে সেণী এফং সগুসরায 
ভসধু লফসবসেয ৃলি য়। অ্লবজািসেয ভসধু ক্ষভিাারী অ্েচ 
অ্িুন্ত কু্ষদ্র এেো অ্ং আত্মপ্রো েসয এফং লচলন-ভফায়, ফুাঙ্ক, 
লক্ষা প্রলিষ্ঠান, োযখ্ানা এফং যাজনীলি-সি লনসজসেয লনয়ন্ত্রণ প্রলিষ্ঠা 
েসয। এসেয ফরা য় গালধবাচড া (ীলডস্থানীয় স্তয) ভাযাঠা, এফং এসেয 
লনজস্ব যাজননলিে অ্লস্তসেয লযচয় াওয়া মায় NCP-য ভসধু। এয 
সযয স্তয-োয ভসধু আসে জলভয ভালরে, লিলিলফউান এসজন্সী, 
ট্রান্সসােড ায, েনট্রুােটং পাভড, এফং লফলবন্ন সগৌণ ভফায় ংস্থায 
লনয়ন্ত্রণোযী েিড াফুলক্তযা। এযা ওয়ালেয়াবাচড া (স্বের স্তয) ভাযাঠা নাসভ 
লযলচি এফং েংসে ও বাযিীয় জনিা াটড  (BJP)-য ভসধু এসেয 
উলস্থলি ফিড ভান। কু্ষদ্র েৃলেসেয লনসয় গঠিি ভাযাঠা ম্প্রোসয়য ফালে 
অ্ংো লযলচি ওয়ালেবাচড া (লনম্ন স্তসযয) ভাযাঠা নাসভ। এযা ভূরি 

লব সনা, ভাযাষ্ট্র নফলনভডাণ সনা (MNS) ইিুালে েরসে ভেডন 
েসয [১]। 

সোসন্ড এফং যাভাচন্দ্রন [২]-এয এেো গসফলণা সেসে সেখ্া 
মাসে সম ভাযাঠা-যা অ্নেয সগাষ্ঠীয সেসে প্রবাফারী 
সগাষ্ঠীগুসরাযই সফী োসেয। ভাযাঠাসেয ভাোলেু ফুয় খ্যচ অ্েডাৎ 
ায েুালো েনাম্পন এক্সসনলিচায (PCCE) ভাযাসষ্ট্রয 
ব্রাক্ষ্মণসেয সেসে েভ। লেন্তু অ্নুানু অ্েয জালি এফং OBC-সেয 
াসে িুরনায় ভাযাঠাসেয PCCE এসেয ভলযভাণ, এফং SC/ST-
সেয িুরনায় অ্সনেোই সফী। োলযদ্রিা ংক্রান্ত লফলসয় ব্রাক্ষ্মণ আয 
অ্নুানু অ্েয জালিয াসে ভাযাঠাসেয অ্সনে লভর োেসরও 
OBC-সেয াসে সিভন সনই, এফং SC/ST-সেয িুরনায় োলযদ্রিায 
প্রসো িাসেয অ্সনেোই েভ। িাযা অ্নুানু অ্সনে াভালজে 
সগাষ্ঠীয িুরনায় অ্সনে সফী লযভাসণই জলভয ভালরে ফা জলভসি 
চালফাসয ুসমাগ প্রাপ্ত। ভাযাঠা-যা গসড় ৬.৫৮ ফেয লক্ষারাব েসয, 
মা লসসফ ব্রাক্ষ্মণসেয সেসে ২.১৮ ফেয েভ এফং SC/ST-সেয সেসে 
১.২২ ফেয সফী, এফং অ্নুানু অ্েয জালি এফং OBC-সেয 
সক্ষসেও এই লসফ সভাোভুট এে। যোযী চােযীসি ভাযাঠা-সেয 
উলস্থলি ব্রাক্ষ্মণসেযই ভি, ফযং অ্নুানু অ্েয জালি এফং OBC-
সেয িুরনায় সফী, এফং SC/ST-সেয াসে লসসফ এেই লযভাণ। 

এেো ঠিে সম লফগি ফেযগুসরাসি যোসযয নয়া-উোযননলিে 
লফলবন্ন নীলিয োযসণ তিযী ওয়া েৃলল-ঙ্কে, এফং লফগি লিনসে 
ভযশুসভ ভাযাসষ্ট্র ু চাসল লফমডসয়য পসর সই ঙ্কসেয আযও িীব্র 
আোয ধাযণ েযায পসর ভাযাঠাসেয ভৃলি দ্রুিগলিসি েভসে। এখ্ন 
েলরিসেয উয লনীড়সনয সক্ষসেও প্রলিসযাসধয মু্মখ্ীন সি সে 
ভাযাঠা-সেয। পসর ভাযাঠা ম্প্রোয় কু্ষব্ধ। অ্ুান্ডাযন-যা EPW-সি 
লরসখ্সেন সম – “আভাসেয যীক্ষায নভুনায় ভাযাঠা জালিবুক্ত জনগণ 
৩৮% োো সেও আভযা সেখ্রাভ সম িাযা অ্ংযলক্ষি োভ 
প্রধাসনয েগুসরায ৬৩%-ই েখ্র েসয আসে।” ভাযাসষ্ট্রয ১৮-জন 
ভুখ্ুভন্ত্রীয ভসধু ১২-জনই ভাযাঠা ম্প্রোয়বুক্ত। ৭৫%-এযও সফী 
জলভ েখ্র েসয আসে ৩২% ভাযাঠা। লেন্তু েৃলল সেসে রাসবয ঘােলি, 
লফশ্বায়ন-যফিী ভসয় লযসলফা ও জ্ঞান-লবলেে সক্ষসে আা 
আেলিে ভৃলিয ুসমাগ সনওয়ায ইো এফং যাজনীলিয ভই সফসয় 
অ্নুানু অ্নেয জালিগুসরা অ্সনেদূয উসঠ লগসয়সে এভন এেো 
লচন্তাবাফনায োযসণ এই ম্প্রোয় এখ্ন ংযক্ষসণয োলফ জানাসে। 

সফাঝাই মাসে সম যোয চায় সম ংযক্ষসণয ভি লফলসয়য লেসে 
জনগসণয দৃলি আেসে োকুে, মাসি লফলবন্ন প্রেৃি লফলয় সমভন – 
েৃলল-ঙ্কে, েৃলেসেয োলফ, সফোযে, জসরয প্রাদুবড াফ ইিুালে 
ম্পসেড  জনগণ বুসর োসে। যোয এেলেসে লক্ষা প্রলিষ্ঠাসন 
ভাযাঠাসেয ংযক্ষণ লেসে আফায অ্নুলেসে সু্কর আয েসরজ 
গুসরাসি পাাঁ ো লক্ষে ে গুসরা বলিড  েযসেনা। ভাযাসষ্ট্রয 
লফশ্বলফেুারয় এফং েসরজ গুসরাসি যোযী েসরজ লক্ষসেয প্রায় 
৭৫,০০০ ে খ্ালর সড় যসয়সে [৩]। ইউলনবালডট োন্ট েলভন 
(UGC)-এয ুালয অ্নুমায়ী ১.৫ রক্ষ লনয়লভি লক্ষসেয প্রসয়াজন 
আসে ভাযাষ্ট্র যাসজু, লেন্তু ূণড সয়সে ভাে ৫০% ীভা [৩]। সমখ্াসন 
প্রােলভে লক্ষা অ্ফসলরি এফং চােলযয ুসমাগ প্রলিফেয েসভই 
চসরসে সখ্াসন ংযক্ষসণয সোনও ভাসনই সনই। িাই ভাযাঠা 
ংযক্ষসণয োলফসি যোযসে এই ভুহুসিড ই খু্ফ এেো লফচলরি সি 
সেনা, োযণ এই োলফ নিুন চােলয তিযী েযায সভৌলরে োলফ নয়, 
ফযং এই আসদারসনয ভূর রক্ষু র ংযক্ষসণয যাস্তায় সেঁসে লেেু 
চােলয সজাগায েযা। 
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ইসেসমন ঙ্কট
ইসেসমন-এর রাজননলিক মুা বিত মাসন লবসের মসযু 

বসেসক ভোনক একটা মানলবক ঙ্কটজনক অবস্থার ৃলি কসরসছ। 
ইসেসমন-এর প্রাে ২২.২ লমলেন (১ লমলেন = ১০ ক্ষ) জনগসের 
এই মুহুসিত  ককান না ককান যরসনর মানলবক সযালগিা বা 
ুরলক্ষি আশ্রসের প্রসোজন, আনুমালনক ১৭.৮ লমলেন জনগে 
খাসযুর লযক কেসক অুরলক্ষি, যার মসযু ৮.৪ লমলেন জনগে 
এিটাই াঙ্ঘালিক রকসমর অুরলক্ষি কয িারা প্রাে অনাাসর লযন 
কাটাসনার কযারসগাড়াে। ১৬.৪ লমলেন জনগে পযতাপ্ত পলরমাসে 
স্বাস্থু পলরসবা পাসেন না [১]। US-মলেতি কৌলয আরব এবং িার 
সযাগী কযলগুসা প্রযান প্রযান বন্দর গুসাসি কয অবসরায কসর 
করসখসছ িার ফস কি-এর কযাগান িালনসি এস কেসকসছ। 
পলরোসম জ রবরা  স্বাস্থুবুবস্থা এসকবাসর কভসঙ পসড়সছ 
এবং এর ললকার সেন ১৬ লমলেন ইসেসমলন জনগে। লজলনসর 
যাম সেসছ আকালসছাোঁ ো। পানীে জসর ভেঙ্কর অভাব আর অচ 
স্বাস্থুবুবস্থার ফস বতত্র কসরা আর িাসেলরো করাগ কযখা লযসেসছ 
[২]। খাসযুর কযাগাসন টান পসড়সছ, কারে ইসেসমন িার প্রসোজনীে 
৯০% খাযুদ্রবুই আমযালন কসর। বসেসক ক্ষলিগ্রস্ত সেসছন 
এমলনসিই যলরদ্র পলরবাসরর ললশু আর মলারা। 

২০১১-১২ াস ইসেসমন-এর উপর লযসে বসে লগসেলছ আরব 
লরং-এর ঝড়। পলরোসম ক্ষমিাচুুি সেলছ গি ৩৩ বছর যসর 
ক্ষমিাে োকা ইসেসমন-এর িৎকাীন রাষ্ট্রপলি আল আবদুল্লাহ্  
াসহ্ । রাষ্ট্রক্ষমিা স্তান্তলরি সেলছ আব্দ্রাবু্বহ্  মনুর ালয এবং 
িাোঁ র অনুগামীসযর কাসছ। াউলে-রা, যারা াসহ্ -কক ক্ষমিাচুুি 
করসি একটা গুরুত্বপূেত ভূলমকা পান কসরলছ, িারা প্রস্তালবি 
রকারী ংস্কাসরর কারসে কল অবলয অখুলীই ে। াউলে বালনী 
রকারী অলফস ামা চাাে এবং রাজযানী লর ানা-কক 
লনসজসযর লনেন্ত্রসে লনসে আস। ২০১৫ াস িারা ালয রকাসরর 
পিন কঘাো কসর, ংয কভসঙ কযে, একটা অন্তবতিী লবপ্লবী 
কলমটি স্থাপন কসর এবং লনসজসযরসকই রকার পলরচাক লাসব 
কঘাো কসর। কৌলয-র াাসযু ালয বন্দর লর আসযন-এ পালসে 
আস াসহ্  এবং কঘাো কসর কয ক-ই কযসলর  ববয রাষ্ট্রপলি 
আর আসযন-ই  এখন ইসেসমন-এর অস্থােী রাজযানী। এক মাসর 
মসযু US এবং িার লমত্র কযলগুসার কেসক ললজলিকা এবং 
ইসেলসজন্স-এর কক্ষসত্র সযালগিা কপসে কৌলয আরব ইসেসমন-
এ াউলে-লনেলন্ত্রি এাকাে আক্রমে শুরু কসর। শুরু সে যাে 
ালয-র অনুগামী কগাষ্ঠী এবং াউলে বালনীর মসযু যুদ্ধ। US-কৌলয 
কজাট াউলে-লনেলন্ত্রি এাকাে মুদ্র, আকাল এবং স্থপসে 
অবসরায বিরী কসর, যার ফস ঐমস্ত এাকাে ভোব দুলভত ক্ষ 
এবং মামারীর ৃলি ে। 

াউলে-রা  াম্রাজুবায-লবসরাযী একটা কগাষ্ঠী যারা লস্ত্র এবং 
লনরস্ত্র দুইভাসবই লনসজসযর ক্ষু পূরে করসি উসযুাগী। িাসযর 
অলভসযাগ  াসহ্  দুনীলিগ্রস্ত এক কনিা এবং ইসেসমলন 
জনগসের জীবসনর মূসু াসহ্  US-এর াসে কজাট করসছ। 
াউলে-কযর আসন্দাসনর মূ ক্ষু  ইসেসমন-এর অেতননলিক 
অনুন্নেন আর রাজননলিক প্রালন্তকীকরে-এর কমাকালবা করা এবং 
কযসলর াউলে-অযুুলি অঞ্চস বৃত্তর স্বােত্তলান আনার কচিা 
করা। ইসেসমন-এ একটা অলযক গেিালন্ত্রক অাম্প্রযালেক 
প্রজািন্ত্রসক মেতন করার যালব িারা জালনসেসছ। দুনীলির 
কমাকালবা করাসক িারা িাসযর রাজননলিক কমতূচীর ককন্দ্রীে 
প্রচার লাসব িুস যসরসছ। িাসযর কলাগান  – “ঈের মান, 
US-এর মৃিুু কাক, ইজরাসে-এর মৃিুু কাক, ইহুযীসযর 
অলভলাপ যা, ইাসমর জে কাক”। যলয াউলে কমতকিত ারা 
এইমস্ত কলাগাসনর আক্ষলরক বুাখুা প্রিুাখুান কসরসছ। িাসযর 

যালব অনুযােী এগুসা যিটা না আক্ষলরক িার কেসক কবলী  
আঙ্কালরক। এরা মূি ললো মুলমসযর মসযু যাইলয ম্প্রযােভুক্ত, 
যারা ইসেসমন-এ ংখুাঘু এবং ইসেসমন-এর পূবতবিী লাসন 
ববসমুর ললকার লছসন বস যালব কসরন [৩][৪][৫]। US-কৌলয 
কজাসটর যালব অনুযােী াউলে-কযর আলেতক সযালগিা প্রযান কসর 
ইরান, কয কযলটা  এই কজাসটর কাসছ লত্রু কযল। 

মযু-পূবত এললোসি লবলভন্ন প্রিুক্ষ এবং পসরাক্ষ কারসে US 
লনসজসক জলড়সে করসখসছ। লনসজসযর বাজাসরর ম্প্রারসে কযমস্ত 
বাযা রসেসছ কগুসা ব ধ্বং করাটা কসপতাসরট-লনেলন্ত্রি US 
রকাসরর কাসছ গুরুত্বপূেত একটা লবে। এছাড়া আসছ ামলরক 
কক্ষসত্রর াসে যুক্ত লবরাট ললল্প, কযগুসা এইমস্ত বড় বড় 
কসপতাসরট ংস্থার াসভর ঝুল ভরাে। পুোঁলজবাযসক কাযতকরী রাখার 
জনু যুদ্ধ আবলুক, লবসলি পুোঁলজবায যখন ঙ্কসট আর কই ঙ্কট 
যখন প্রলি ৮-১০ বছসরর মসযুই ঘুসরলফসর আসছ। লনসজর 
“ন্ত্রাসর লবরুসদ্ধ যুদ্ধ”-র নীলি অনুযােী এই মুহুসিত  US 
অন্তিপসক্ষ ১৪-টা কযসল লনসজর কনাবালনী মজুি কসর করসখসছ। 
ইসেসমন যুসদ্ধ কৌলয যুদ্ধ-লবমানসক পুনরাে কি ভরার পলরসবা, 
এবং কৌলয কজাটসক লজলিক আর ইসেলসজন্স-এর কক্ষসত্র 
অনুানু সযালগিা প্রযান করসছ US। এমন লরসপাটত  আসছ 
কযখাসন কযখা যাসে কয াউলে-লনেলন্ত্রি ইসেসমলন জনগসের উপর 
আক্রমসে কৌলয আরব-কক বনু-াাযু করসছ US। এই াাযু 
মারফৎ কৌলয কজাট াউলে-লনেলন্ত্রি এাকাে কবামা ছুোঁ সড় াজার 
াজার নাগলরকসক িুা করসছ, যাসযর অলযকাংলই  নারী এবং 
ললশু। UN-এর লসব অনুযােী ইসেসমন-এ কৌলয-US কজাসটর 
কজাড় কসর বিরী করা অবসরাসযর কারসে কয অপুলির ৃলি সেসছ 
িাসি মারা লগসেসছ ৮৫,০০০ ললশু। এছাড়া, এই লসব বসছ কয 
এই যুসদ্ধ অন্তিপসক্ষ ৬,৮০০ জন নাগলরক মারা কগসছন এবং 
১০,৭০০ জন আি সেসছন। 

কৌলয আরব  এমন একটা কযল যা লবগি দুই যলক যসর US-
এর অস্ত্র লনমতােকারী ংস্থাগুসার কাসছ বসেসক বড় কক্রিা। US-
এ প্রস্তুি ো কমাট অসস্ত্রর ১/৫ অংলই রপ্তানী ে কৌলয আরসব। 
আলেতক বছর ২০১৭-১৮-কি US কমাট ৫৫.৬ লবলেন িার (১ 
লবলেন = ১০০ ককাটি) মূসুর অস্ত্র রপ্তানী কসরসছ। US  
পৃলেবীর বসেসক বড় অস্ত্র রপ্তানীকারক কযল যার অস্ত্র রপ্তানীর 
পলরমাে লবসে কমাট অস্ত্র-রপ্তানীর ১/৩ অংল। ২০১৮ াস US 
কপ্রলসিে যালব কসরন কয লিলন যখন কৌলয আরসব লগসেলছসন 
িখন কই কযসলর াসে লিলন ১১০ লবলেন িাসরর একটা চুলক্ত 
স্বাক্ষর কসরন [৮]। াংবালযক জামা খাসাগ লগ-র খুসন কৌলয 
আরব-এর ভূলমকা আসছ এমন অসনক প্রমাে এস US কপ্রলসিে 
স্পিই জালনসে লযসেসছন কয কৌলয আরব-এর াসে কয চুলক্ত লিলন 
কসরসছন কটা লনসে লিিীে বার ভাবার ককান প্রশ্নই সেনা। 
ুিরাং, মানুসর জীবসনর মূসু এইমস্ত ংস্থার কাসছ পুোঁলজবাসযর 
আনুগিু এসকবাসরই স্পি এবং স্বাভালবক। 

ইসেসমন-এ কয মানলবক ঙ্কট এস উপলস্থি সেসছ িার খবর 
বাইসরর দুলনোে কপাোঁ ছাসে, যলয খুব যীর গলিসি। াযারে 
নাগলরকসযর উপর ৩ বছর যসর লনরলবলেন্নভাসব US-কৌলয কজাসটর 
কবামাবালজর পর এই ইসেসমন যুদ্ধ কেসক US-এর মেতন প্রিুাার 
করার যালবসি এখন কাচ্চার সেসছন কই কযসলরই জনগে। UN-
এর স্তসক্ষসপ ালয রকার এবং াউলে এই উভেপসক্ষর 
প্রলিলনলযরা লবলভন্ন লবসে কোবািত া চাাসেন, কযমন – াসযইযা 
বন্দসর অবসরায উঠিসে কনো, যাসি ক্ষ ক্ষ দুযত লালিি মানুসর 
কাসছ খাযু, পানীে জ ইিুালয কপৌোঁসছ কযো যাে। 



 

সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ১৭, লডসম্বয ২০১৮ 

লযার্চ  স্করাযসেয প্রলিফাে 
(খড়গুসযয একজন লযার্চ  স্করায িথা ভাজকভীয লরখা প্রফন্ধ)

কৃলক, লেনভজুয, আয অংগঠিি লেসেয শ্রলভক-যা ছাড়া এই 
লেসয লকছু নাগলযক ফায অরসে অপ্রংলি স আসছন। িাাঁ যা 
সরন লেসয লযার্চ ায আয স্করায-যা। অথর্ িাাঁ সেয প্রসর্ষ্টায পসর 
মখনই লকান নিুন লকছু তিযী সসছ িখনই লফশ্বফাীয লর্াসখ 
বাযসিয ভুখ সসছ উজ্বর। এটা লফ আকলচণী একটা ফুাায লম 
ফিচ ভাসন বাযি R&D খাসি লনসজয GDP-য ভাে ০.৭% অথচ 
লফলনসাগ কসয, লমখাসন ফড় ুাঁলজফােী লেগুসরা লমভন – US আয 
লর্ন এই খাসি মথাক্রসভ লনসজসেয GDP-য ২.৮% এফং ২.১% খযর্ 
কসয। এই প্রলিফন্ধকিা থাকা সে িাাঁ সেয লফজ্ঞানম্মি লর্ন্তাবাফনা 
কখনই িাাঁ সেয উন্নলিয সথ ফাধা স োাঁ ড়ালন। ফযং লফলবন্ন আলফষ্কায, 
আন্তজচ ালিক অলধসফন  লপাযাসভ লনলভি অংগ্রণ কযা, লখাসন 
োরুণ অফোন যাখা, এফং াাাল লসটন্ট পাইর কযায ফুাাসয 
িাাঁ যা ফভ আভাসেয অফাক কসযসছন। লনসজয প্রলি্াসনয 
গসফলণাগায ফা লযার্চ  ংস্থা (অসধচসকয লফী লেসেই মা যকায 
লযর্ালরি ফা যকাযী াামুপ্রাপ্ত) এফং াঠী স্করাযসেয লকন্দ্র 
কসযই একজন লযার্চ  স্করাসযয াভালজক জীফন আফলিচ ি । লখাসন 
ঠিকঠাকবাসফ এফং লনলভিবাসফ লপসরাল ফন্টন এফং লনলভিবাসফ 
লপসরাল  অনুানু অুারাসন্স ফৃলি াা ইিুালে প্রিুেবাসফ 
লেখবার কযায োলত্ব লকফরভাে ঐ প্রলি্াসনয এফং যকাসযয। 
লযার্চ  বািা ললফাসযয ভি ংসালধি সলছর ২০১৪ াসর, মায য 
লথসক JRF স্করায-যা প্রলি ভাস ২৫,০০০ এফং SRF স্করায-যা প্রলি 
ভাস ২৮,০০০ টাকা কসয বািা লসিন। এই স্বল্প বািা লইভস্ত 
ড়ুাসেয কাসছ এসকফাসযই মৎাভানু মাাঁ সেয কাসছ এই ভালক 
বািা-ই র ভালক লফিসনয ভি, মায লথসক িাাঁ সেয লযফাসযয 
বযণসালণ র্সর, মায লথসক লই ড়ুাযা লনসজসেয উত্তসযাত্তয 
ফাড়সি থাকা ড়ায খযর্ লমাগা। ললফাসযয এই ংসাধনটা 
সলছর লযার্চ  স্করাযসেয রাগািায প্রলিফাসেয ভাধুসভ দৃঢ় োলফ 
জানাসনায জনু। এছাড়া, অসনক স্করাযই (JRF, SRF, Non-NET 
ইিুালে) ভভি লনসজসেয বািা ান না এফং লটা াায জনু 
ভাসয য ভা অসো কযসি । এযকভ একটা আলথচক 
অর্রাফস্থায কাযসণ ফাধু স ড়ুাযা গসফলণায সথ না লগস 
কসচাসযট র্াকলযয দ্বাযস্থ , পসর লেস গসফলণায অফস্থা  আয 
লফার। মলে, দুই ফছয আসগ যকায PMRF লস্কভ লঘালণা কসযসছ 
লমখাসন গুটিকসক প্রলি্াসনয লকছু স্বল্পংখুক লনফচালর্ি ড়ুাসেয 
জনু বািা-য লযভাণ ফালড়স কযা সসছ ভালক ৭৫-৮০ াজায 
টাকা। মলে ভূর ভুা লই একই যস লগসছ, কাযণ লযার্চ  স্করায-
লেয ফৃত্তভ অংটাই এই লস্কসভয আিায ফাইসয। এছাড়া, ল-
লস্কর ফা লপসরালসয টাকা ভূরি পালডং এসজলন্স এফং লপ্রাসজক্ট 
স্ট্রাকর্ায-এয উয লনবচ য কযা একই সে থাকা স্করাযসেয 
লপসরালসয ভসধু অসনক অঙ্গলি ফিচ ভান। এই অঙ্গলি আয 
প্রকট স সঠ মখন লনলদচ ষ্ট লকান গসফলণায কাসজ পালডং এসজলন্স 
ভাে কসকটা লপসরাল লে, অথর্ িায লথসক অসনক লফী 
ংখুায স্করায-যা লই গসফলণায কাসজ লফলবন্ন বাসফ মুক্ত থাসকন। 
লকসন্দ্র ফিচ ভাসন েভিা থাকা BJP যকাসযয ভস একালধক non-
NET এফং non-GATE লপসরাল ফন্ধ কসয লো লযলস্থলি 
আয খাযা সসছ। এই লপ্রোসট াযা বাযসিয লযার্চ  স্করায-যা 
লপসরালসয লযভাণ ফাড়াসনায োলফসি এফং MHRD, DST, 
DBT, CSIR, UGC  অনুানু পালডং এসজলন্স লথসক ভভি 
লপসরাল াায োলফসি গি ২১-এ লডসম্বয লেসজাড়া একালধক 
লো প্রলি্াসন প্রলিফাসেয ডাক লেসলছসরন। IISc, IISERs 
(করকািা, ুসন), IITs (খড়গুয, কানুয, ভাদ্রা, ফসম্ব, ফাযাণী) 
এফং অনুানু একালধক কসরজ আয লো প্রলি্াসনয অংখু PhD 
ড়ুা এই প্রলিফাসে ালভর সলছসরন। 

স্করাযসেয প্রলিশ্রুলি লো সলছর লম ২০১৮ াসরয লডসম্বয 
ভাসয ভসধু িাাঁ সেয ভুা ভাধাসনয ফুফস্থা কযা সফ, লকন্তু 
যকাসযয িযপ লথসক লকান উসেুাগ লর্াসখ সড়লন। স্করাযসেয 
িযপ লথসক লনলদচ ষ্ট োলফগুসরা র – ১) ভস্ত লযার্চ  স্করাযসেয 
(JRG, SRF, PG ড়ুা) লপসরাল অলবন্নবাসফ ৮০% ফৃলি কয 
এফং এই ভূরুফৃলিয াসথ াভঞ্জু লযসখ লপসরাল লনধচাযণ কযা, ২) 
কর পালডং এসজলন্স লথসক ভভি লপসরাল লো, ৩) 
লকানযকভ িাযিভু ছাড়া এফং বলিচ য আন ংখুা না কলভস কর 
non-NET এফং non-GATE লপসরালসক ুনযা র্ারু কযা, ৪) 
নিুন ংসালধি লপসরাল ২০১৮ াসরয এলপ্রর ভা লথসক কামচকযী 
কযা এফং কর ড়ুাসেয ফসকা ানা লো। 

#াইকসপসরাল টুুইটায কুাসেন এফং লফলবন্ন ংলিষ্ট েপ্তয 
লমভন – MHRD, DST, অথচ-ভন্ত্রক ইিুালেসি টুুইট কসয, এফং 
লাার লভলডাসি (সপফুক) াইক লপসরাল ২০১৮ গ্রু-এয 
ভাধুসভ ংগঠিি স আসদারসনয প্রথভ লেনগুসরা লফ াপসরুয 
াসথই লকসটলছর। ই ংগ্র কভচূর্ী এফং লাার লভলডা প্রলিফাে 
ইিুালে ভাযপৎ ক্রসভ কুাোস নীযফ প্রলিফাে ংগঠিি , এফং 
লল মচন্ত লযার্চ  স্করাযসেয োলফগুসরা ংফােভাধুসভয দৃলষ্ট আকলচণ 
কসয। NDTV-য যলব কুভায এই লগাটা ফচটা এফং স্করাযসেয 
োলফগুসরা েচকসেয াভসন িুসর ধসযন। প্রলিফাসেয সযয লেন লটা 
এই ংফােভাধুসভ লেখাসনা । 

আসদারসনয মখন দুফচায গলিসি এসগাসে িখনই ুান-ইলডা 
প্রর্াযকাযীসেয একটা অং এফং আসদারসনয লকছু প্রলিলনলধ এভন 
লকছু DST কভচকিচ াসেয াসথ লেখা কসয মাাঁ যা এয আসগ ডানন্থী 
ছাে ংগঠন ABVP-য স কাজ কসযলছর। ABVP-য প্রলিলনলধ 
অসরাক াসড ভাযপৎ এযা কসর MHRD ভন্ত্রী লভস্টায প্রকা 
জাবসড়কয-এয াসথ লেখা কসয। এযয ডানন্থী-যা এই গণ-
আসদারনসক “াইজুাক” কযায একটা লর্ষ্টা কসয। ড়ুাযা আাজ 
লিাসর ভূর লফলসক এলড়স মাায জনু যকায যাজননলিকবাসফ 
স্তসে কযসছ। লপফুক গ্রুস কসকজনসক ব্লক কসয লেস এফং 
এই প্রর্াযকাযীসেয প্রকৃি উসদু লনস প্রশ্ন লিারা লকছু লাস্ট-লক 
লডলরট কসয লেস এই লফরুি ভিসক লর্স লোয লর্ষ্টা কযা সর 
লযলস্থলি আয খাযা । ABVP লর্ষ্টা কসযলছর ৪২,০০০ লযার্চ  
স্করাযসেয এই লফযাট গ্রুটাসক “লযার্চ  স্করায অফ্  ইলডা” নাভ লেস 
লনসজসেয লযার্চ  স্করায লগা্ী লাসফ র্ারাসি। লকন্তু ABVP-য 
লরটাযসসড লরখা লভলনলস্ট্রসি জভা লো লর্ঠিটা লফরুিভি 
লালণকাযী একজন লযার্চ  স্করায প্রকাসু লনস র্সর আা ভস্ত 
ড়ুায কাসছ স্পষ্ট স মা লম আসদারসন RSS-BJP-সেয 
অনুপ্রসফ ঘসটসছ। িসফ লল মচন্ত জাবসড়কয মখন লপরল ফৃলি 
লনস লকান কথা ফরসনন না, ফযং উসে ভূর োলফ লযস লযসখ শুধু 
ফসকা টাকা লেস লোয ফুাাসযই কথা ফরসরন িখন কসরয 
কাসছই ফুাাযটা স্পষ্ট স লগর। মাযা সেয স প্রর্ায র্ারালের 
িাসেয লফশ্বাসমাগুিা লনস গ্রুস অংখু লাস্ট আসি থাকর। 
নিুন লযলস্থলিসি লকানযকভ লফলধলনসলধ ছাড়া কর লাস্টসকই 
অনুভলি লো লের, পসর অনুানু যাজননলিক ভিােসচয লযার্চ  
স্করায-যা লখাসন লফযাট ংখুা দৃঢ়বাসফ আক্রভণ র্ারান। লল অফলধ 
আসদারনসক ুনযা ঠিক সথ লনস আা মা এফং অকার ভৃিুুয 
াি লথসক এই আসদারনসক ফাাঁ র্াসনা । আভযা আা কলয লম কর 
লযার্চ  স্করাযসেয ঐকুফি আসদারসনয ভাধুসভ আভযা আভাসেয 
কালিি রেু অজচ ন কযফই। লগাটা লেজুসড় একালধক গণিালন্ত্রক, মুফ, 
ছাে ংগঠন আভাসেয এই ভুায লফলস উসদ্বগ প্রকা কসযসছন 
এফং িাাঁ যা কসরই আভাসেয এই আসদারসনয াস োাঁ লড়সসছন। 



 

সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ১৭, লডসম্বয ২০১৮ 

TISS াাদ্রাফাসে ড়ুাসেয ফপয প্রলিফাে এফং PU-ফি প্রলিফােযি ছাত্রীসেয জ
লক্ষায ফফযকাযীকযণ, ফলভস্টায-লপ ফৃলি, লরঙ্গ বফলভু, 

যকাযী অনুোন কলভস ফেওা, প্রসিুক চায ফছসয লযাচচ  
ফপসরাল ফৃলি কযায প্রলিশ্রুলি না ভানা, লক্ষাঙ্গসণয ফরূফচক 
বগলযকীকযণ, এফং লক্ষা প্রলিষ্ঠান লবলিক অনুানু লনলদচ ষ্ট লকছু 
ভুায লফরুসি লফগি কসক ফছয ধসয ফগাটা ফেজুসড় একালধক 
লক্ষা প্রলিষ্ঠাসন ড়ুাসেয িীব্র প্রলিফাসেয াক্ষী সলছ আভযা। 
এই ফেসজাড়া প্রলিফােগুসরাসি টাটা ইন্সটিটিউট অফ্  ফাার 
াসন্স (TISS)-এয ফকটা কুাম্পাসয ড়ুাযাই একটা 
গুরুত্বূণচ বূলভকা ারন কসযলছসরন। উোযণ স্বরূ – এই ফছসযয 
শুরুসিই TISS কিৃচ ক্ষ লিান্ত ফন ফম গবানচসভন্ট অফ্  ইলিা 
ফাস্ট-ভুাট্রিক স্করাযল (GoI-PMS) াওায ফমাগু প্রালন্তক 
ম্প্রোবুক্ত ড়ুাসেয আলথচক াামু ফেওা ফন্ধ কসয ফেওা 
সফ। এই লিাসন্তয লফরুসি TISS ভুম্বই, াদ্রাফাে, িুরজাুয, 
এফং ফগৌাটি-য ড়ুাযা িীব্র প্রলিফাে জানান। ম্প্রলি, TISS 
াদ্রাফাে কিৃচ ক্ষ ড়ুাসেয উয মূ্পণচ নিুন একটা আক্রভণ 
ফসনসছ। কিৃচ ক্ষ ঠাৎ কসয ফঘালণা কসযসছ ফম TISS 
াদ্রাফােসক একটা অনাফালক কুাম্পাস লযণি কযসি ভাজ 
লফজ্ঞাসন ফুাসচরয অফ্  আর্ চ (BA) কামচক্রভ ফালির কসয ফেওা 
সফ। ১০-ই লডসম্বয, ২০১৮ িালযখ ফথসক ড়ুাযা এই লিাসন্তয 
লফরুসি প্রলিফাে জালনস আসছন। 

ফসথসক অফাক কযা ফুাায র এভন একটা লিান্ত লনসর 
অলধকাং ড়ুাযাই আক্রান্ত সফ ফকথা জানা সেও কিৃচ ক্ষ 
লনসজসেয এই লিাসন্তয ফুাাসয একফাযও ড়ুাসেয াসথ 
আসরাচনা কসযলন। এভনলক, কিৃচ সক্ষয িযপ ফথসক এই লফলস 
লনভভালপক ফকানও লফজ্ঞলিও ফেওা লন। সযয ফছয ফথসক 
ভাজ লফজ্ঞাসন BA কামচক্রভ ফালির কযা এফং কুাম্পাসক 
অনাফালক কযায লিাসন্তয ফুাাসয ড়ুাযা গি ৩১-এ অসটাফয 
ংফােসত্র প্রকালি একটা লফজ্ঞলিয ভাধুসভ জানসি াসযন। এই 
ফুাাসয ড়ুাযা কিৃচ ক্ষসক লজজ্ঞাা কসয মখন ফকানও 
সন্তালজনক ফুাখুা ান না িখন িাাঁ যা লপ-ফকট কযায লিান্ত 
ফনন। এই লযলিলিসি ২২-এ নসবম্বয ড়ুাসেয জানাসনা  ফম 
কিৃচ সক্ষয লিান্ত অলযফলিচ িই থাকসফ। এযয গি ১০-ই 
লডসম্বয ফথসক ড়ুাযা ফরকচায ফকট কসয প্রলিফাে জানাসেন। 
১৪-ই লডসম্বয ড়ুাসেয প্রলিলনলধ এফং াদ্রাফাসেয ইন্টাযনার 
ভুাসনজসভন্ট কলভটি (IMC)-য ভসধু একটা লভটিং , ফমটা ফল 
অফলধ ফুথচ ওায য ড়ুাযা লিান্ত ফনন ফম ১৭-ই লডসম্বয 
ফথসক িাাঁ যা অলনলদচ ষ্টকাসরয জনু অনন শুরু কযসফন। প্রথভি, 
এটা র ড়ুাসেয াসথ লফশ্বাঘািকিায একটা স্পষ্ট ঘটনা, কাযণ 
বলিচ য ভ ড়ুাসেয প্রলিশ্রুলি ফেওা সলছর ফম িাাঁ সেয 
ফাসস্টর লযসলফা ফেওা সফ। এছাড়া, কিৃচ সক্ষয এই লিাসন্তয 
পসর লফসল কসয ছাত্রীযা অসনক ভুায ভুসখ ড়সফন। লক্ষাগি 
বাসফ ফমাগু ওা সেও এইযকভ লযলিলিসি ছাত্রীসেয 
লযফাসযয েুযা িাসেয ফাইসয ড়াসানা কযায অনুভলি ফেসফন 
না। এভনলক, লকছু ফিচ ভান ছাত্রীও ভাঝসথ ফাধু স লনসজসেয 
ড়াসানা ছাড়সি াসযন। এছাড়াও, অলধকাং ড়ুাই প্রালন্তক 
ম্প্রোবুক্ত এফং কুাম্পাসয ফাইসয ফালড় বাড়া কসয থাকাটা 
িাাঁ সেয কাসছ আলথচকবাসফ ম্ভফ ন। এইবাসফ প্রালন্তক 
ম্প্রোবুক্ত ড়ুাসেয াভসন ভুা বিযী কযায দৃষ্টান্ত এয 
আসগও অসনকফায ফেখা ফগসছ। ুিযাং, TISS াদ্রাফাসেয এই 
াম্প্রলিক লযলিলি আসর এইভস্ত ড়ুাসেয মথামথ লক্ষা 
ফথসক ফলিি কযায ফৃৎ ভনুফােী লিৃিালিক কামচক্রসভয একটা 
অং ছাড়া আয লকছুই ন। ফৃিয লযসয ফভনিী ফেণীসক 
লক্ষাসক্ষত্র ফথসক ফলিি কযায জনু এই ভনুফােী কামচক্রভ াি 
লভলরসসছ ফিচ ভাসন চরসি থাকা যকাযী লক্ষা প্রলিষ্ঠানগুসরায 

ফফযকাযীকযণ এফং ফালণলজুকীকযসণয াসথ। ফালকযা খুফ বাসরা 
কসযই জাসন লক্ষায লক্ত কিটা। লক্ষাসক ফাজাযী সণুয ভি 
লফলক্রয লফরুসি ফম লফযাট ছাত্র আসদারনগুসরা ম্প্রলি ফেজুসড় 
ংগঠিি সে ফগুসরাও ফালকযা ফেখসি াসে। িাযা ফুঝসি 
াযসছ ফম প্রলিফােযি এই ড়ুাযাই র ফালণীন, অনুাীন 
বলফলুৎ ভাসজয লথকৃৎ। িাই ফভনিী ফেণীসক লক্ষা ফুফিা 
ফথসক লফলেন্ন কসয ফালকযা এই ফুফিাসক শুধুভাত্র ভাসজয ফই 
উঁচু ফেণীয াসি িুসর লেসি চাইসছ, মাসেয ফেণী-স্বাথচটা র 
একই, অথচাৎ ফমসকানও ভূসরু গযীফসেয ফালণ কযা। এইযকভ 
একটা লযলিলিসি িরুণ ভাজ লফজ্ঞানীযা লক্ষায একলেসক ফমভন 
এই চরভান ফালণলজুকীকযসণয লফরুসি ফাচ্চায সেন, ফিভন 
অনুলেসক এটাও ফচাসখ আঙু্গর লেস ফেলখস লেসে ফম এই লক্ষা 
ফুফিায প্রকৃি উসদু র ড়ুাসেয লকছু ফফযকাযী ংিায 
আজ্ঞাফ ক্রীিোস লযণি কযা। িাই, লফসল কসয ভাজ 
লফজ্ঞাসনয উয লফলবন্ন বাসফ আক্রভণ নালভস আনা সে, ফমটা 
এখন TISS াদ্রাফাসে এই ভাত্রাসি ফৌাঁসছসছ ফম ভাজ লফজ্ঞাসন 
BA কামচক্রভ-ফকই ফখান ফথসক ফালির কসয ফেওা সে। 

ফালকযা এটাও ফুঝসি ফসযসছ ফম মিই লেন এলগস চসরসছ 
ফমসকানও ধযসনয লনীড়সনয লফরুসি ংগঠিি রড়াইস িিই 
গুরুত্বূণচ বূলভকা ারন কসয চসরসছন ভলরাযা, িা ফ ফকানও 
জািী স্তসযয প্রলিসযাধ আসদারনই ফাক, ফা লক্ষা প্রলিষ্ঠাসনয 
লবিসয ফকানও রড়াই। ুিযাং, লক্ষা প্রলিষ্ঠান গুসরাসি লনসজসেয 
লচযাচলযি নীলিয াসথ ফালসকযা এখন ফিচ ভান ব্রাক্ষ্মণুফােী াক 
ফেণীয ভনুফােী লিৃিালিক কামচক্রভ গুসরাসকও ফুফায কযসছ এফং 
আযও ফফী কসয প্রে লেসে। ছাত্রীসেয উয লিৃিালিক লনসেচ , 
ছাত্রীসেয শ্লীরিাালনয লফলবন্ন ঘটনাসক এলড়স মাওা এফং ফচস 
ফেওা, কুাম্পাসয লবিসয নীলি-ুলরসয ফাড়ফাড়ন্ত ইিুালে র 
এয লকছু উোযণ। মলেও একালধক কুাম্পাস এই ধযসনয জঘনু 
ফচষ্টাসক ফল মচন্ত ছাত্রীসেয “লঞ্জ  যা ফিাড়” আসদারসনয কাসছ 
লছু ঠসি সসছ। ফমভন – ফাসস্টসর ফভসসেয জনু কাপুচ -ভ 
এফং ফই ভীভা রঙ্ঘন কযসর জলযভানায লফরুসি ছাত্রীসেয 
প্রলিফাসেয াভসন ফল মচন্ত নলি স্বীকায কযসি র াঞ্াফ 
লফশ্বলফেুার (PU)-এয প্রানসক। গি ২৯-এ অসটাফয, ২০১৮ 
ফথসক লেন-যালত্রয ফভ ফাসস্টসরয ফগট ফখারা যাখায োলফসি 
আফালক ছাত্রীযা নিুন কসয প্রলিফাে শুরু কসযলছসরন। িাসেয ৪৮ 
লেসনয রম্বা প্রলিফাসেয য ফসনসট ফল অফলধ লিান্ত ফনওা  
ফম ফছসর-ফভস উবসয জনুই অলবন্ন লনভ চারু থাকসফ। লভটিং-এ 
ফসনসটয েুসেয ভসধু উিি ফাকু লফলনভসই স্পষ্ট প্রাভলণি 
 ফম PU-এয ভি একটা লক্ষা প্রলিষ্ঠাসনয কামচলনফচাী লভলিয 
ভসধু কি ভনু-ূজাযী রুলকস আসছ। অনুানু একালধক প্রলিষ্ঠাসনয 
অফিাও একই। ফযং ফিচ ভান BJP-ফনিৃত্বাধীন যকাসযয আভসর 
লক্ষাঙ্গসণ বগলযকীকযসণয অলফযাভ ফচষ্টায পসর লযলিলি আযও 
ফাচনী সসছ। িাই PU-ফি আফালক ছাত্রীসেয এই জসক 
ভনুফােী লিৃিালিক কাঠাসভায ওয ভিােচগি জ লাসফ এফং 
কুাম্পাস লরঙ্গ-বফলভু দূয কযায রসক্ষু একটা গুরুত্বূণচ েসক্ষ 
লাসফই ফেখা উলচি। াঞ্াফ ইউলনবালচটি কুাম্পা সু্টসডন্টজ   
কাউলন্সর (PUCSC)-এয নফ-লনফচালচি িথা প্রথভ ভলরা 
ফপ্রলসডন্ট কানুলপ্রা লরঙ্গ-বফলসভুয লফরুসি দৃঢ় েসক্ষ 
লনসলছসরন এফং এই আসদারসন একটা গুরুত্বূণচ বূলভকা ারন 
কসযলছসরন। ফই কানুলপ্রা একেভ ঠিক কথাই ফসরসছন। িাাঁ য 
কথা – “এই জ ফভসসেয োরুণ উৎা ফেসফ এফং এখন এলগস 
এস লনসজসেয অলধকাসযয কথা ফরসি িাাঁ যা আয একটুও লিধা ফফাধ 
কযসফন না।” 



 

সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ১৭, লডসম্বয ২০১৮ 

IIT-গুসরোসত মভ-এয লফবলিকযণ
(APSC, IIT ভোদ্রো-এয দু অজুুন-এয মরখো প্রফন্ধ) 

বোযত র এভন একটো মদ মোয মভোট জনংখুোয ৮০%-
এযও মফী জনগণ ভোং খোন। লকন্তু লকছু অলবজোত স্থোসন এফং 
প্রলতষ্ঠোসন ব্রোক্ষ্মণুফোদী ংসৃ্কলতয কোযসণ ভোংসয প্রলত একটো 
লফযোগ মদখো মোয়। গত প্তোস IIT ভোদ্রো কতুৃক্ষ তোসদয নথু-
ইলিয়োন মভ র-এয একটোয় লনযোলভলোী ও আলভলোী-মদয 
খোফোয জোয়গো আরোদো কসয লদসয়সছ। এছোড়োও, সর মঢোকোয 
প্রসফথ, োত মধোয়োয জোয়গো, এফং ফোনত্রও আরোদো কসয 
মদওয়ো সয়সছ। মভ-এয প্রসফসথ লনযোলভলোী এফং আলভলোী-
মদয জনু আরোদো আরোদো মোস্টোয রোগোসনো সয়সছ মোসত মকউ 
বুর কসযও লফযীত জোয়গোয় ঢুসক নো সড়। আলভলোী 
োঠীসদয োসথ একোসথ মখসত অস্বলি মফোধ কযসছ – 
‘লফশুদ্ধ’ লনযোলভলোী ড়ুয়োযো এই দোলফ মতোরোয় এভন একটো 
ফুফস্থো কযো সয়সছ। মলদও ড়ুয়োযো প্রলতফোদ কযোয় এই আরোদো 
ফুফস্থোসক সয ফোলতর কসয মদওয়ো য়। 

োঠীসদয োস একোসথ ফস মখসত এই অস্বলি ওয়োটো 
একপ্রকোয জোলত বফলভু ছোড়ো আয লকছুই নয়। এটো শুধু মম IIT 
ভোদ্রোসয ফুোোয তো নয়, ফযং একটো ুোন-IIT ঘটনো। IIT 
খড়গুয, IIT-BHU, IIT কোনুসযও লনযোলভলোী আয আলভলোী 
ড়ুয়োসদয একোসথ ফস খোওয়োয অনুভলত মনই। আলভল খোফোযসক 
কখনই ভূরধোযোয খোফোয লোসফ লফসফচনো কযো য়নো এফং মই 
খোফোয লযসফন কযো য় অনু কোউন্টোয মথসক। IIT রুলকু-য 
ড়ুয়োসদয আলভল লকছু মখসত সর মখসত য় একটো মদওয়োসরয 
আড়োসর লগসয়। এই ধযসনয ৃথকীকযণই র জোলত ফুফস্থোয প্রথভ 
নীলত। লফজ্ঞোন এফং প্রমুলিয নোভকযো এইফ লক্ষো প্রলতষ্ঠোসনয 
ড়ুয়োযো লফশ্বো কসয মম ফুোধুলনক োফোসনয োসথ লযষ্কোয কযোয 
সযও মেসট আলভল খোফোসযয লকছু উোদোন মথসকই মোয় মো 
তোসদয লনযোলভলোীতোয ‚লফশুদ্ধতো‛-মক দূললত কযসত োসয। 

IIT-য মভ মোক আয কুোলন্টন, মোযো লনযোলভলোী তোযো 
ফভয় লফসল জোয়গোই মসয় থোসক। লচসকন এফং লভট্  
বোযতীয়সদয খোফোয ওয়ো সেও মলদ লনযোলভল খোফোযসকই 
স্বোবোলফক ধসয মনওয়ো য় তোসর মটো এইভি প্রলতষ্ঠোসনয 
োভোলজক-োংসৃ্কলতক গঠন উোদোন এফং এগুসরোয একসচটিয়ো 
বফলষ্ট্ুসকই প্রসেয ভুসখ মপসর। ২০১৪ োসর মখন সৃ্মলত ইযোলন 
HRD ভন্ত্রী লছসরন তখন একজন RSS কভী এ. মক. বজন-এয 
মথসক োওয়ো একটো অলবসমোসগয লবলিসত লতলন ভি IIT-মক 
লনসদু লদসয়লছসরন মোসত মখোসন ‘লফশুদ্ধ’ লনযোলভল খোফোয 
লযসফন কযো য়। মই RSS কভীয ফিফু লছর – ‚মমভি 
ন্তোন আলভল খোফোয খোয় তোযো লনসজসদয ‘তোভলক’ ফুফোয দ্বোযো 
লনসজসদয ফোফো-ভো মদয দুঃলখত কসয। তোযো বোযতীয় ভূরুসফোধ 
মথসক লফলিন্ন সয় ড়সছ, কোযণ তোসদয খোফোসযয োসথ তোসদয 
লচন্তোবোফনোয একটো প্রতুক্ষ মমোগোসমোগ ফতুভোন।‛ মম ভূরুসফোসধয 
কথো বজন ভোয় ফসরসছন মটো জোলত-ফুফস্থো ছোড়ো আয লকছুই 
নয়, মো লফশুদ্ধতো এফং অলফত্রকযসণয ধোযণোয উযই দোাঁ লড়সয় 
আসছ। লকন্তু ফভই য় মগুসরো ধভীয় বোফোসফগ নয়সতো 
এভনলক ‚ংখুোরঘু‛ অলধকোসযয চোদয গোসয় জলড়সয় আসছ। 

ভোজকভীসদয উয যোষ্ট্রীয় লনীড়ণ 
মতসরঙ্গোনো-য লতনজন ভোজকভী বফোনী, অনুলো এফং 

অন্নূণোু-মক গত ২৩-এ লডসম্বয লনসজসদয ফোস্থোন মথসক 
মতসরঙ্গোনো ুলর উঠিসয় লনসয় মোয়। ুলরসয উলদু ছোড়ো, মকোনও 

মথোমথ তল্লোীত্র ছোড়োই প্রোয় ১৫ জন ুলরকভী তোসদয ঘসয 
আস। তোসদয উঠিসয় লনসয় মোওয়োয ভয় তোসদয লযফোসযয 
দুসদয োসথ ুলরসয ধিোধলিও য়। বস্বযোচোযী োন আয 
ভলরোসদয উয যোষ্ট্রীয় লনীড়সনয লফরুসদ্ধ রড়োইসয় মেপ্তোয 
ওয়ো এই ভোজকভীযো অতুন্ত লিয় লছসরন। এছোড়োও, 
লনসজসদয অলধকোসযয জনু কভুযত ভলরোসদয ংগঠিত কযোয 
কোসজও তোাঁ যো মুি লছসরন। মেপ্তোযীয চোয লদন য ুলর গল্প 
ফোলনসয়সছ মম এই ভোজকভীসদয ধযো সয়সছ লফোখোিনসভয 
একটো জঙ্গর এরোকো মথসক এফং মেপ্তোযীয ভয় তোাঁ যো কসরই 
নোলক স্ত্র লছসরন। FIR-এ ুলর বচতনু ভলরো ঙ্গভ (CMS) 
নোভক ংগঠসনয আযও চোযজন ভলরো ভোজকভীয নোভ মুি 
কসযসছ। কসঠোয আইন UAPA-মক অস্ত্র ফোলনসয় তোসদয উয 
এই আিভণ চোরোসনো সয়সছ। মেপ্তোয ওয়ো এই ভোজকভীসদয 
অলফরসম্ব লফনো সতু ভুলিয দোলফ জোনোসি CMS এফং মদসয 
কর প্রগলতীর এফং গণতোলন্ত্রক ংগঠসনয কোসছ আসফদন 
জোনোসি মোসত কসর যোসষ্ট্রয এই জঘনু বস্বযোচোযী কোসজয 
প্রলতফোদ জোনোয়। 
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