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ুরয়াভা তুাওাণ্ড – দুরবভ াক আজ অফুাত
লতন জঙ্গীয ন্ধারন বাযতীয় সনা ওাশ্মীরযয ুরয়াভা সজরায় 

কত ১৫-ই লিরম্বয ২০১৮-সত এওটা অলবমান চারায়। যালিয 
অন্ধওারয ফালিয ওাছ লদরয় ছুরট চরা সনারদয কািীয আয়াজ 
শুনরত সরয়লছররন ুরয়াভা-য লযনু গ্রারভয ওারেয লভস্ত্রী ভম্মদ 
ইউুপ। তাাঁ য দ্বাদ সেণীরত িা সছরর ানায়াজ আহ রভদ তঔন 
খুভন্ত। যলদন ওাররফরা ফাফা-সছরর এওারথ ফর চা ান ওযায 
লভলনট ২০ রযই মঔন সছরর যাস্তায ধারযয ঝযনা সথরও এও ফারলত 
জর বলতভ  ওরয লপযরছ তঔন বাযতীয় সনায গুলররত স লনত য়। 
লতন জঙ্গী এফং এওজন সনা অলপারযয ভৃতুুয য মুদ্ধরেি সথরও 
সপযায ভয় কালিয লবতয সথরও বাযতীয় সনায গুলর চারারনারত 
ানায়াজ লনত য়। যরে সবর মায়া যীয লনরয় সছরররও 
সচারঔয াভরন অায়বারফ ভৃতুু ফযণ ওযরত সদঔররন ইউুপ। 
সলদন ওারর াতজন াধাযণ গ্রাভফাী লনত ন, মায ভরধু দু’জন 
লছর নাফারও। লনত গ্রাভফাীরদয ওররয সেরিই বাযতীয় সনাযা 
গুলর চালররয়লছর সওাভরযয উরয এফং মুদ্ধরেি সথরও অরনও দূরয। 
ফুররট-েত রভত অংঔু গ্রাভফাীরও ুরয়াভা সজরা াাতারর 
লনরয় আা য়। লযলিলত এতটাই ঔাযা লছর সম যেদারনয জনু 
জনকরণয ওারছ আরফদন জানারত ফাধু য় াাতার ওতৃভ ে [১]। 

১৯৪৭ ার সথরও এঔন মভন্ত ওাশ্মীয ভুায সওান ভাধান 
য়লন। এই কণ-আরদাররনয সফীযবাকটাই লছর কণরবারটয দালফ 
জালনরয় এওটা ালন্তূণভ আরদারন। সওফরভাি ১৯৮০-য দরওয সল 
লদরও জনকণ লনরজরদয আয়াজ স াঁরছ লদরত লংাত্মও উায় 
অফরম্বন ওরযণ [২]। এওটা যাজননলতও ভাধান সঔাাঁ জায লযফরতভ  
রযয য যওারযয প্রলতলিয়া লছর ওাশ্মীরযয াধাযণ জনকরণয উয 
নৃং লনীিন নালভরয় আনা। গুভ, আত য়া, বুরয়া এনওাউন্টায, 
ুলরী সপাজরত ভৃতুু, ধলভণ ইতুালদ াধাযণ ওাশ্মীলয জনকরণয 
প্রাতুালও জীফরনয এওটা অংর লযণত য়। 

ওাশ্মীয র ৃলথফীয ফভারো সনা-ভলিত এরাওাগুররায ভরধু 
এওটা। লরফভরতা এঔারন প্রলত ১৮ জন নাকলযরওয জনু ফযাদ্দ আরছ 
প্রায় ১ জন ওরয সনু [৩][৪]। াজায াজায ওাশ্মীলয নাকলযও 
বাযতীয় লনযাত্তা ফালনীয ারত ুলরী সপাজরত লনলফভচারয লনত 
রয়রছন অথফা তাাঁ রদয গুভ ওরয সদয়া রয়রছ [৫]। এাঁরদয ভরধু 
অরনও নাযী এফং লশু আরছ। ১৯৯১ ারর কুনান সারাযা গ্রারভ 
বাযতীয় সনা এওটা তল্লাী অলবমান চারায়। এওটা ভাি যারতয 
ভরধুই গ্রারভয ভস্ত ফয়রয ভলরারদয নৃংবারফ ধলভণ ওরয তাযা। 
লউভুান যাইট  য়াচ-এয ভরত ধললভতা ভলরায ংঔুা ১০০-য সফী 
রত ারয। অুাভরনলি ইন্টাযনুানাররয লরফ অনুমায়ী ১৯৯৩ 
ারর লফজরফাযা-সত BSF-এয গুলর চারনায খটনায় ৫১ জন লনত 
এফং প্রায় ২০০ জন আত রয়লছররন। কুয়াযা, াদয়াযা, 
সারায, কায়াওািার ইতুালদ িারনয খটনাগুররা র এভন লওছুভাি 
খটনা সমগুররা ংফাদভাধুভ তুরর ধরযরছ। ওাশ্মীলয জনকরণয উয 
নৃং লনীিরনয এভন অগুলন্ত অনুানু উদাযণ ফতভ ভান। নাকলযওরদয 
ারথ এভন লফযাট ভািায অযাধগুররায জনু ওাউরও লওন্তু ওঔন 
ালস্ত সরত য়লন। তারত অফু অফাও য়ায লওছু সনই। 

এই অযাধগুররা মাযা ওযরছ সই লনযাত্তা ফালনীয ারত 
ফরথরও সভােভ অস্ত্র র আর্ ভি সপারভ সোর ায়াভ অুাক্ট 
(AFSPA)। মারত এই অযাধীরদয সওান যওভ ালস্ত সবাক ওযরত 
না য় তায সভাটাভুটি ফ ফুফিাই যাঔা রয়রছ এই আইরন। এই 
আইনটায ভূর ঔুাঁরজ ায়া মারফ লনরফলও আভররয আর্ ভি 
সপারভ (রোর ায়াভ) অলিভ নুান্স, ১৯৪২-সত। াধাযণ নাকলযও-

ভলিত এরাওারত মুদ্ধরেরিয ভত সনাফালনীয উলিলত এফং 
ওামভওরারও সফধতা সদয়া রয়রছ এই আইরন। এভনলও লনযাত্তা 
ফালনী নাকলযওরদয উয গুলর মভন্ত চারারত ারয, অতুলধও ভািায় 
লে প্ররয়াক ওযরত ারয, সগ্রপ্তাযী রযায়ানা ছািাই ওাউরও সগ্রপ্তায 
ওযরত ারয, অনুভলত ছািাই সমরওান খরয ঢুওরত ারয ফা তল্লাী 
চারারত ারয ইতুালদ। নাকলযওযা নুায়লফচায চাইরর সই প্রলিয়ায় 
সনাফালনীরও সওানলদন জফাফলদল ওযরত রফনা। যাস্তায় 
াাঁ চজন অথফা তায সফী ভানুরলয জভারয়ত য়ায লনরদভ  অভানু 
রর নাকলযওরদয লফরুরদ্ধ প্রাণখাতী আিভণ ানায অনুভলত এই 
আইরন তারদয সদয়া রয়রছ। এভনলও সওান লনযাত্তা ওভী মলদ 
ঔুন, ধলভণ ইতুালদয ভত জখনু অযাধ খটিরয় থারওন তারর এই 
আইন অনুমায়ী বাযত যওারযয অনুভলত ছািা তারও ালস্ত সদয়া 
মারফনা। ওাশ্মীরয এই আইরনয ২৮ ফছয ধরয উলিলতওারর লনযাত্তা 
ওভীরদয ালস্তয দালফ জালনরয় মলদ ফা সওানবারফ ৫০-টা আরফদন 
এঔন মভন্ত বাযত যওারযয ওাছ অফলধ সাাঁ রছরছ, তফু এয ভরধু 
এওটা ভাি সেরি যওারযয তযপ সথরও ালস্তয অনুভলত সদয়া 
য়লন (২০১৮ াররয ১-রা জানুয়াযী যাজুবায় সওন্দ্রীয় প্রলতযো 
ভন্ত্ররওয তযরপ এই তথু প্রওালত রয়লছর)। 

ওাশ্মীরয াম্প্রলতও খটনাফরী লনরয় যাষ্ট্রুঞ্জ ২০১৮ াররয জুন 
ভার সম লযরাটভ  প্রওা ওরযলছর তারত ওাশ্মীরযয জনকরণয উরয 
বাযতীয় লনযাত্তা ফালনীয অতুলধও ভািায় ফর প্ররয়ারকয উরল্লঔ ওরয 
তায ওরোয ভাররাচনা ওযা রয়রছ। এই লযরাটভ  অনুমায়ী এয আরকয 
দুই ফছরয প্রায় ১৩০-১৪৫ জন াধাযণ নাকলযও লনযাত্তা ফালনীয 
ারত লনত রয়রছন। ঐ এওই ভরয় জঙ্গীরদয ারত লনত য়া 
নাকলযরওয ংঔুা ১৬-২০ জন। সিট অুারম্বলর-সত জমু্ম-ওাশ্মীরযয 
ভুঔুভন্ত্রী এওটা তথু প্রওা ওরয জানান সম ২০১৬ াররয ৬-ই জুরাই 
সথরও ২০১৭ াররয ২৭-এ সপব্রুয়াযীয ভরধু সররট ফলভরণ আত 
রয়রছন ৬২২১ জন, মায ভরধু ৭২৮ জরনয সচাঔ েলতগ্রস্ত রয়রছ। 
এছািা ফরূফভও গুভ ওরয সদয়া, ুলরী সপাজরত লনমভাতন, সম ন 
লনমভাতন, বুরয়া এনওাউন্টায, নুায়লফচায সথরও লনয়লভতবারফ 
জনকণরও ফলিত ওযা, ভানফালধওায যো-ওভী এফং াংফালদওরদয 
ওন্ঠরযাধ ওযায সচষ্টা ইতুালদয ওথা লযরারটভ  ফরা রয়রছ। 

লনমভাতরনয ফছযগুররারত জনকণ প্রলতফাদ জানাত াথয ছুাঁ রি। 
ফুযান য়ালন লনত য়ায য জনকরণয সোব এওটা চযভ ীভায় 
স াঁছায়। এরদয ারয়স্তা ওযরত প্রচুয লযভারণ ধাতফ সররট ফুফায 
ওযা য়। তা রে ছািছািী লনলফভররল লফযাট ংঔুও সু্কর িুয়া 
লনযাত্তা ফালনীয আিভণরও চুাররঞ্জ জানারত যাস্তায় নারভ [৬]। 
বাযত যারষ্ট্রয াভলযও দঔরদালযয প্রলতরযারধ মুফ ম্প্রদারয়য ভথভন 
ম্প্রলত ওরয়ও ভার এওটা গুরুত্বূণভ আওায ধাযণ ওরযরছ। 

১৯৪৭ ারর েভতা স্তান্তরযয য সথরওই বাযত যাষ্ট্ররও লনরজয 
জনকরণয উযই ফাযফায মুদ্ধযত অফিায় লফদুভান রত সদঔা সকরছ। 
মঔনই সওাথা জনকণ লনরজরদয অলধওারযয ফুাারয সাচ্চায 
রয়রছন, তঔনই মূ্পণভ অপ্রতুালতবারফ তাাঁ রদয উয নালভরয় আনা 
রয়রছ নৃং লনীিন। ওাশ্মীলয জনকরণয উয বাযরতয লনযাত্তা 
ফালনী সম লনমভাতন চালররয় আরছ স ওথা বাযত যাষ্ট্র ওঔনই স্বীওায 
ওরয না। তাই আজ এই প্রশ্ন সতারায ভয় এররছ সম – ওাশ্মীয লও 
তারর শুধুভাি এওটা বূঔন্ড সমঔারন লওছু ভুলষ্টরভয় লেয স্বাথভযোয 
জনু ফভদা এওটা ংখরলভয ফাতাফযণ ফজায় যাঔরত রফ? নালও ওাশ্মীয 
ভারন সঔানওায জনকণ, মাাঁ রদয ূণভ অলধওায আরছ ভমভাদায ারথ 
লনরজরদয জীফন ওাটারনায। 
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উঁচু জালিয জনু ংযক্ষণ 
গি ৮-আ জানুয়াযী লরাকবাতি এফং িায তযয লিন 

যাজুবাতি া তয় লগর ংলফধান (১২৪-িভ ংতমাজন) লফর, 
২০১৯। যাষ্ট্রলি যাভ নাথ লকালবন্দ ১২-আ জানুয়াযী এআ লফতরয 
নুতভািন লিতয় লিতরন। মাাঁ যা যকাযী চাকলয এফং লক্ষা প্রলিষ্ঠাতন 
লকান যকভ ংযক্ষতণয ুলফধা লবাগ কতযন না (তজনাতযর কুাটাগলয) 
িাাঁ তিয ভতধু অলথিকবাতফ গযীফ জনগতণয জনু ১০% ংযক্ষতণয 
ুলফধা প্রিান কযতে এআ নিুন লফর। SC, ST, এফং OBC-লিয জনু 
লম ৫০% ংযক্ষতণয ুলফধা ফিি ভাতন অতে িায উতয লিলযক্ত এআ 
নিুন ংযক্ষতণয ফুফস্থা কযা তয়তে। ২০১৯ াতরয াধাযণ লনফিাচতনয 
লিতক রক্ষু লযতেআ লম লভািী যকায এআ িতক্ষ লনতয়তে িা এআ 
ল ালণায তয BJP-য ‘অআলডরলজকার ুাতযন্ট’ RSS-এয ফক্তফু 
লথতকআ লযষ্কায। RSS-এয ফক্ততফু লফাঝাআ লগতে লম যাজস্থান, ভধু 
প্রতি এফং েলিগতে যকাতযয লফরুতে উঁচু জালিয জনগতণয 
লক্ষাতবয কাযতণ এআ যাজুগুতরাতি লনফিাচতন ম্প্রলি BJP-য লম 
বযাডুলফ তয়তে লোন লথতক িরতক উোয কযতিআ এআ নিুন 
িতক্ষ। লধকাং ংিীয় ির, এভনলক ফাভন্থীযা এআ 
িতক্ষতয লফতযালধিা কযাটা যাজননলিকবাতফ ুলফধাজনক 
লাতফআ লফতফচনা কতযতে। াভালজক নুাতয়য একটা ৎ প্রকতেয 
লথতক এটা লম অতর লনফিাচতনয ভতয় উঁচু জালিয জনগণতক 
লিয়া একটা ংতকি লকথা বীলণবাতফআ স্পষ্ট। 

মলি এআ াংলফধালনক ংতমাজতন লনলদি ষ্ট কতয ফরা য়লন লম ঠিক 
কাযা এআ ুলফধা লবাগ কযতফ, িা লভলনস্টায ফ্  লস্টট পয লাার 
জালস্ট ুান্ড এভায়াযতভন্ট – লফজয় াম্প রা – জালনতয়তেন লম 
মাাঁ তিয ফাললিক লফিন ৮ রক্ষ টাকায কভ এফং মাাঁ যা ৫ একতযয লথতক 
কভ জলভয ভালরক িাাঁ যাআ এআ ংযক্ষতণয ুলফধা লবাগ কযতি াযতফন। 
থচ ২০১১-১২ াতরয নুানার ুাম্প র াতবি  লপ (NSSO)-এয 
িথু লথতক লিো মাতে লম ভূরুফৃলে লফতফচনা কযায তয ভাথালেু 
ফাললিক ফুতয়য লতফ নুমায়ী ৯৯% লযফাযআ এআ ীভায অিায় 
যতে। আলন্ডয়া লউভুান লডতবরতভন্ট াতবি  (IHDS) নুমায়ী 
৯৮% লযফাতযযআ ফাললিক অয় ৮ রক্ষ টাকায কভ। এভনলক নুানু 
ভানিন্ড (তমভন ভালরকানাধীন জলভয লযভাণ এফং  তযয অয়িন) 
নুমায়ী মলি লকেু লযফাযতক ফাি লিয়া য় িাতর ৯৫% 
লযফায এআ ীভায অিায় থাকতফ [১]। ুিযাং, এআ ংযক্ষণ প্রায় 
কাউতকআ ফজি ন কযতে না। যকায মিআ লচষ্টা করুক না লকন এটাতক 
গযীফ জনগতণয জনু ংযক্ষণ লাতফ লিোতনায, এটা প্রকৃিতক্ষ 
একটা ‘উঁচু জালিয জনু ংযক্ষণ’। কাযণ মাাঁ যাআ এআ ১০% ংযক্ষতণয 
ুলফধা লবাতগয জনু প্রলিতমালগিায় ালভর তফন িাাঁ যা কতরআ তফন 
গ্রয ফা উঁচু জালিয লনু্দ, বাযিীয় ভাতজয উয মাাঁ যা মুগ-মুগান্ত 
ধতয প্রবাফ লফস্তায কতয অতেন। উিাযণ স্বরূ – লরাকবায লিতক 
িাকাতর লিো মাতফ লম লটা লভাটাভুটি উঁচু জালিবুক্ততিযআ ধীন। 
লফচাযফুফস্থা, ললবর ালবি , লিতকট ফা লফযকাযী লক্ষত্র আিুালি 
নুানু লক্ষত্রতি জনংেুায নুাি নুমায়ী উঁচু জালিয জনগতণয 
উলস্থলি তনকটাআ লফী [২]। 

ফণি-লিয (উঁচু জালি) ংযক্ষতণয থ-প্রিিক লের নযলভা যা-
এয যকায। ১৯৯১ াতর এআ যকায ল ালণা কতযলের লম যকাতযয 
ধীন ললবর লাস্ট এফং ালবি তয লক্ষতত্র ১০% ি অলথিকবাতফ 
নগ্রয উঁচু জালিয জনু ংযলক্ষি থাকা উলচি [৩]। লকন্তু, শুধুভাত্র 
জালিয উয ফা অলথিক ফস্থায উয লবলি কতয ংযক্ষণ কযা মায়না 
এআ কথা জালনতয় ুলপ্রভ লকাটি  ঐ িালফতক লআ ভয় োলযজ কতয লিয়। 
ুিযাং, শুধুভাত্র িালযদ্র কেন াভালজক নগ্রযিায ভাকাঠি তি 
াতযনা। এআ একআ যকতভয কাযণ লিলেতয় ২০১৫ াতর জাঠ্  
ংযক্ষতণয িালফতক ুলপ্রভ লকাটি  োলযজ কতয লিয়। 

ডঃ লফ. অয. অতেিকাতযয দৃলষ্টবলঙ্গ নুমায়ী ংযক্ষণতক একটা 
ফুলিিভী িতক্ষ লাতফআ লিো উলচি এফং শুধুভাত্র িাাঁ তিয জনুআ 
এআ ফুফস্থা কযা উলচি মাাঁ যা লনতজতিয করলিি াভালজক লযচতয়য 

কাযতণ প্রালন্তকীকযণ এফং ফঞ্চনায লকায [৪]। লআ কাযতণ লিলন 
সৃ্পুতিয জনু ংযক্ষতণয িালফতি লাচ্চায তয়লেতরন। উঁচু জালিয 
জনগণ িালযদ্রিায কাযতণ ুলফধাজনক লযলস্থলিয মু্মেীন তর এআ 
িালযদ্রিাটাতকআ মলি ংযক্ষতণয একভাত্র লবলি লাতফ লফতফচনা কযা 
য় িাতর ংযক্ষতণয ভূর উতদুটাআ তয় মায় র ু। িাআ এআ 
ফিি ভান িতক্ষতক াংলফধালনকবাতফ ভথিন কযা মায়না। ংলফধাতনয 
৩৪০ ধাযা নুমায়ী ংযক্ষতণয ুলফধা লকফরভাত্র লআভস্ত লেণীয 
জনগতণয জনু ফযাদ কযা মাতফ মাাঁ যা াভালজকবাতফ এফং 
লক্ষাগিবাতফ নগ্রয। এয থি র এআ ুলফধা ভাত্র এক লেণীয 
জনগণতকআ লিয়া মাতফ, নু লকান লেণীয ভতধুকায একটা 
লগাষ্ঠীতক লিয়া মাতফ না। এোো, ংযক্ষতণয ুলফধা ায়ায 
ভানিন্ডটা অলথিক তর চরতফ না, িাতক তি তফ াভালজক এফং 
লক্ষাগি। স্বাধীনিায য লথতক একালধক লফচাতযয য লল ফলধ আন্দ্র 
হ তন ফনাভ আউলনয়ন ফ্  আলন্ডয়া ভাভরায (১৯৯২) যাতয় এআ লফিকি  
চূোন্ত লযণলি রাব কতয। এআ যাতয়আ ংযক্ষতণয ীভাতক ৫০% মিন্ত 
লনধিাযণ কযা য়। এোো, অভাতিয এটা লিেতি তফ লম 
ফিি ভাতনয এআ ংতমাজন ংলফধাতনয ভূর কাঠাতভাতক রঙ্ঘন কযতে 
লকনা, লমভনটা তয়লের লকফানন্দা বাযিী ফনাভ লস্টট ফ্  লকযারা 
(১৯৭৩)-য লক্ষতত্র। ভন্ডর কলভন একটা লগাষ্ঠীয থিননলিক 
ফস্থাতক ভাথায় লযতেলের, লকন্তু লটা তনক লনণিায়ক ভাকাঠিয 
ভতধু ভাত্র একটা লাতফআ লফতফচনা কতযলের। 

একলিতক াভালজক লফচাতযয ভূর লমোতন রুলকতয় অতে 
সৃ্পুিায ভতধু লোতন নুলিতক অলথিক নগ্রযিায ভূর রুলকতয় 
অতে চাকলযয লমাগান লিতি না াযায ফুথিিায ভতধু, লম ফুথিিা 
অতর যাষ্ট্রচারনা েলিয ফুথিিা। লফগি দুআ িক ধতয যকাযী 
চাকলযয (ভূরি লমোতন ংযক্ষতণয লফলয়টা প্রালঙ্গক) লযভাণ কতভআ 
চতরতে। লকন্দ্রীয় যকাতযয ধীতন লনয়লভি চাকলযজীফীয ংেুা ১৯৯১ 
লথতক ২০১৩ াতরয ভতধু ৮,৪৬,৯৯৮-গুতরা কতভতে (২২% হ্রা)। 
একআাতথ ললডউল ড কাস্ট চাকুলযজীফীয ংেুা কতভতে 
২,০০,৪৭৬-গুতরা (২৮%)। ফতথতক লফী লযভাণ  টলি রক্ষু কযা 
লগতে আলন্ডয়ান লযরতয়-য লক্ষতত্র। ১৯৯১ লথতক ২০১৪ াতরয ভতধু 
এআ ংস্থায় চাকলযয ংেুা ১৬,৫৮,৪১৩ লথতক কতভ তয়তে 
১৩,৩৩,৯৬৬। অয লযরতয়-লি চাকলযয এআ  াটলি লিো লগতে 
ভূরি কুাতটগলয C এফং D-লি [৪]। 

ংযক্ষণ চাকলয ৃলষ্ট কতযনা ফা িালযদ্রিা দূয কতযনা। িতফ 
ন্তলনিলি াভালজক লফনুাতয াতথ অয াভঞ্জু লযতে মাতি 
লোন্ত গ্রণকাযীতিয াভালজক লবলি গতে লিারা মায় িায জনুআ 
প্রতয়াজন য় ংযক্ষতণয। উঁচু জালিয জনগতণয জনু ংযক্ষতণ লআ 
উতদু পর য়না, কাযণ এভলনতিআ লবজাি লেণীয ভতধু িাতিয 
তনক প্রলিলনলধ ফিি ভান। এভন নয় লম ফিি ভান াকির এগুতরা 
েতে লকেু জাতননা। অতর াকিতরয ফ লথতক ফে লবাট-ফুাি 
র এআ উঁচু জালিয জনগণ, অয িাতিয কাে লথতক ভথিন রাতবয 
অাতিআ াকির এআ িতক্ষ লনতয়তে। এআ প্রতঙ্গ লিাতন্ড 
একিভ ঠিকবাতফআ উতেে কতযতেন লম – ‚লনতজতিয প্রথাগি 
জীলফকা ারন কযায কাযতণ িলরিতিয লটিতয় িুা কযা, লগা-যক্ষায 
নাতভ িাতিয জীফনধাযতণয ের লেলনতয় লনয়া, লবনজাতি লফতয়য 
নুষ্ঠানতক রক্ষু কতয লংাত্মক  টনা  টাতনা এফং ভলন্দতয প্রতফ ফা 
সৃ্পুিায ভি লফঅআলন াভালজক কু-যীলি লভতন না চরায জনু 
লংাত্মক  টনা  টাতনা আিুালিতক মলি লকউ এয াতথ লফতফচনা 
কতযন িাতর ফ লভলরতয় ঠিক লক ফািি া লিয়ায লচষ্টা চরতে লটা 
স্পষ্টআ লফাঝা মাতফ‛ [৪]। 



 

সু্ফলরঙ্গ, আুু – ১৮, জানুয়াযী ২০১৯ 

আলিয়ান লউড া-াডয়ন্স ওংডে ২০১৯
কত ৩ থথডও ৭-আ জানুয়াযী ২০১৯-এ াঞ্জাডফয রাভ লর প্রডপনার 

আউলনবালিটি-থত নুলিত ডয় থকর ১০৬-তভ আলিয়ান াডয়ন্স 
ওংডে (ISC)। এআ ফছয ওংডেডয লথভ লছর ‘লপউচায আলিয়া – 
াডয়ন্স ুাি থেওডনারলজ’, এফং এয রক্ষ্ু লছর ‚লফজ্ঞানম্মত 
কডফলণায ওাডজ তুুৎাী স্করাযডদয ওাডছ মাডত কডফলও, লক্ষ্ালফদ 
এফং লল্পডক্ষ্ডেয তাফয নায়ওযা লনডজডদয লবজ্ঞতায ওথা ফরডত 
াডযন তায জনু এওো জায়কা ওডয থদয়া এফং লফজ্ঞান  
প্রমুলিলফদুা ম্পডওি  অেী তুণণযা মাডত লল্পডক্ষ্ডেয প্রডয়াজন অয 
থেওআ াভালজও-থিননলতও ফুফস্থায াডথ াভঞ্জু থযডঔ 
বফজ্ঞালনও ওামিওরাড লনডজডদয ভিণ ওযডত াডয তায জনু 
তাডদয নুপ্রালণত ওযা‛ [১]। লওন্তু থকাো ওংডে জুডে ৩ জন 
থনাডফর রলযডয়ে ডভত ৩০,০০০ লফজ্ঞানীয াভডন স্বতন্ত্র কডফলও  ঃ 
থও. থজ. ওৃষ্ণান, ন্ধ্র লফশ্বলফদুারডয়য VC ধুাও লজ. নাডকশ্বয 
যা, এফং াঞ্জাফ লফশ্বলফদুারডয়য বূলফজ্ঞানী অশু থঔারা-যা এডওয 
য এও দ্ভূত, লউড া-াডয়লিলপও এফং প্রভাণীন দালফ ওডয 
থকডরন। বাযত যওাডযয ধীন ল ােি ডভি ফ্  াডয়ন্স ুাি 
থেওডনারলজ প্রলত ফছয এআ ISC-য অডয়াজন ওডয। 

এআ ISC-এযআ এওো ং র থছাডোডদয াডয়ন্স ওংডে, 
থমঔাডন ভূরত সু্কর েুয়াযা এফং লক্ষ্ওযা উলস্থত থাডওন। থঔাডন 
এআ লতনজন কডফলও থম দালফগুডরা ওডযন থগুডরা র [২] –  

 ভাবাযডতয থওৌযফযা ওডর থেস্ট টিউফ ন্তান লছর। থস্টভ 
থর-এয াাডমু তাাঁ ডদয জন্ম ডয়লছর। 

 যাডভয ‘স্ত্র’  ‘স্ত্র’-য ফুফায এফং ওৃডষ্ণয ‘ুদিন চক্র’-য 
ফুফায এোআ প্রভাণ ওডয থম বাযডত ১০০০ ফছয অডক 
কাআড   লভাআর প্রমুলি ফতি ভান লছর। 

 যাফডণয লনজস্ব লফভানফন্দয লছর এফং রঙ্কায় ২৪ যওডভয লফভান 
ভজুত লছর 

 তালিও দাথিলফদুায় লনউেন এফং অআনস্টাআডনয মা মা ফদান 
অডছ থগুডরা এডওফাডযআ বুর 

 েুালবডেনার ডয়ব এফং েুালবডেনার থরলন্সং এডপক্ট-এয 
নাভ লযফতি ন ওডয ওযা ডফ মথাক্রডভ ‘নডযন্দ্র থভাদী ডয়ব’ 
এফং ‘লিফধিণ এডপক্ট’। 

 বকফান ব্রক্ষ্মা  াআডনাযডদয অলফষ্কায ওডযলছডরন এফং 
২৫,০০০-৩০,০০০ ফছয অডক লতলন থআ ওথা থফদ-এ উডেঔ 
ওডযলছডরন। 

 আডরওট্রিলটি এফং ভুাকডনটিভ এওআ লজলন 
 লফষু্ণয দ ফতায র অডর লফফতি ডনয তি 

এআ ধযডণয দালফ থম প্রথভ ফাডযয জনু ওযা র তা নয়। ২০১৫ 
াডরয নুিান থথডও ISC-থত লওছু লফজ্ঞানী এফং যাজননলতও থনতাযা 
এআ ধযডণয উদ্ভে দালফ জালনডয় অডছন। থফদ-এ লওবাডফ োন্তডয 
ালয লদডত ক্ষ্ভ লফভান-এয উডেঔ ায়া থকডছ তায উয 
কডফলণাে দালঔর ওযা থথডও শুুণ ওডয প্রধানভন্ত্রীয দালফ – বকফান 
কডণ ডরন প্লালস্টও াজি ালয-য প্রথভ উদাযণ, লফজ্ঞান  প্রমুলি 
লফলডয়য থওন্দ্রীয় ভন্ত্রী-য দালফ – লস্টডপন লওন্স নালও ফডরলছডরন থম 
অআনস্টাআডনয E=mc2 এয থথডও উৎওৃষ্ট ভাডনয তি থফদ-এ 
অডছ – আতুালদ ফলওছুআ অভযা থদডঔলছ [২]। 

লননু্দডওযা ফডর থাডওন থম বাযডত ‘লফজ্ঞান প্রলতিান’-এয 
‘লনডফলও ভানলওতা’-য ওাযডণ লিভ থথডও অকত থমডওান 
লওছুআ স্বীওায ওযা য় এফং প্রাচীন বাযডতয ভৃদ্ধ ঐলতু থথডও 
অকত ফলওছুযআ লফডযালধতা ওযা য়। তাাঁ ডদয দ্ভূত দালফগুডরায থম 
ফাস্তডফ থওান লস্তত্ব থনআ ফা থগুডরা থম এডওফাডযআ ওামিওয 
থো তাাঁ যা ভাডরাচওডদযআ প্রভাণ ওডয থদঔাডত ফডরন। 

াক্ষ্ু অয প্রভাণ এআ দুডোআ র লফজ্ঞান  প্রমুলিকত লফওাডয 
ভূর লবলি। ুতযাং, মঔন থওান কডফলও ফা লফজ্ঞানী থওান তি 
প্রচায ওডযন তঔন থোয াক্ষ্ু  প্রভাডণয দালয়ত্ব তাাঁ য লনডজয। এআ 

ফছডযয ISC-য উদাযণ থদলঔডয় ফরা থমডত াডয থম ঐ ফুলিডদয 
থওউআ লনডজডদয দালফয স্বডক্ষ্ থওান প্রভাণ ফা বফজ্ঞালনও 
কডফলণাওৃত পর থদঔানলন। ুঙ্খানুুঙ্খ তদন্ত এফং লযণত ভাোয 
প্রডনািডযয ফি-থও এলেডয় মায়ায জনু লফজ্ঞানীডদয াভডন এআ 
দালফগুডরা থ ওযা য়লন। প্রাচীন বাযডতয দািলনও, লফজ্ঞানী এফং 
কলণতজ্ঞডদয ফদান লনঃডন্দড প্রনাতীত। এওদা অআনস্টাআন মিন্ত 
ফডরলছডরন থম – ‚বাযতীয়যা অভাডদয গুণডত ললঔডয়ডছ। তাআ 
তাডদয ওাডছ অভাডদয ঋণ লযীভ‛। থমডওান বফজ্ঞালনও 
অলফষ্কায ফা উদ্ভাফন অডর বফজ্ঞালনও জ্ঞাডনয লফফতি ডনয পর। 
উদাযণ স্বরূ – এওো লফভান বতযীয জনু প্রডয়াজন 
থাডভিা াআনালভক , ফু্লআ   াআনালভক , থভোরাযলজ (ধাতুলফদুা) এফং 
নুানু লফলবন্ন লফলডয় দৃঢ় তালিও লবলি। প্রাচীনওাডর এআ ভস্ত লফলডয় 
মিাপ্ত জ্ঞাডনয থওান প্রভাণ লও অভাডদয ওাডছ অডছ? ুাাঁ , এওথা 
ঠিও থম বাযডত ধাতুলফদুায প্রচরন লছর। এভনলও লজঙ্ক লনওা ওযা, 
আস্পাত বতযী ওযায প্রভাণ প্রাচীন বাযডত ায়া লকডয়ডছ মা থআ 
ভডয়য লফচাডয চভৎওায বফজ্ঞালনও লফওা। লওন্তু লফভান বতযীয জনু 
লও এো মিাপ্ত? এগুডরা থআ ভয় ঔুফ থফী ডর যান্নায াে, অলদভ 
স্ত্রস্ত্র আতুালদ বতযীডত ফুফহৃত ডয় থাওডফ। ISC-থত ফিফু যাঔা 
এআ ভস্ত ফুলিডদয ভডধু এওো ফুাাডয লভর র থম এযা ওডরআ 
থল ফলধ থৌযালণও অঔুানডও আলতা ফডর চারাডনায প্রডচষ্টা 
ওডযন। থৌযালণও কল্পগুডরা ালতু, ওল্পনা আতুালদ লফলডয় তুন্ত 
ভৃদ্ধারী থআ ফুাাডয থওান ডন্দ থনআ। এভনলও থআ ভয়ওায 
ভাডজয প্রলতচ্ছলফ এআভস্ত অঔুাডন ঔুাঁডজ ায়া থমডত াডয। 
লওন্তু থগুডরাডও লফজ্ঞানম্মত  যীক্ষ্ারব্ধ তি লাডফ চালরডয় 
থদয়াো থওফরভাে লশুুরবআ নয় ফযং প্রাচীন  ভধুমুডক বাযত 
লফজ্ঞাডনয থক্ষ্ডে থমভস্ত প্রওৃত ফদান থযডঔডছ থগুডরায প্রলত 
এো এওো ভান ফডে। 

এআ প্রডঙ্গ থম প্রনগুডরা লজজ্ঞাা ওযাো প্রডয়াজন থগুডরা র – 
থওন এভনো ডয় চডরডছ? এআ খেনা গুডরায ভডধু লও থওান লভর ফা 
ছও ায়া মাডচ্ছ? এগুডরা লও শুধুআ খেনাক্রডভ খডে চডরডছ নালও 
আচ্ছাওৃতবাডফ খোডনা ডচ্ছ? এওথা উডেঔ ওযা থমডত াডয থম এআ 
ভস্ত দালফয লছডনআ এওো াধাযণ ূে অডছ। তাযা প্রচায ওযায 
থচষ্টা চারাডচ্ছ থম প্রাচীন লনু্দ ুাঁলথগুডরাডত ফলওছুয উিযআ ফতি ভান, 
থৌযালণও অঔুানগুডরাআ অডর আলতা, প্রমুলিকত লদও থথডও 
প্রাচীন লনু্দ ভাজ অজডওয ভানদডিয লনযীডঔ ডনও উন্নত লছর 
(এবাডফ খুলযডয় এোআ ফরডত চায়া ডচ্ছ থম ভুলরভ অক্রভডণয 
পডর তঔনওায লজি ত ভস্ত জ্ঞান লফনষ্ট ডয়ডছ, তঔনওায ভস্ত 
প্রমুলি অজ ালযডয় লকডয়ডছ)। এআ ধযডণয ফাতি া ক্রভাকত ছলেডয় 
থদয়া ডচ্ছ থায়াট ুা, থপফুও আতুালদয ভাধুডভ। এভনলও 
ISC-য ভডতা গুুণত্বূণি ডম্মরনডও এআ উডেডু ফুফায ওযা 
ডচ্ছ। চালযলদও থথডও এওো লযূণি অক্রভণ ানা ডয়ডছ। এওো 
লনু্দ যাষ্ট্র বতযীয জনু প্রডয়াজন লনু্দত্ব জাতীয়তাফাদী লচন্তাবাফনাডও 
প্রচায ওযা। অয তায জনুআ ফিাডে াধাযণ ভানুডলয ভডন লওছু ভ্রান্ত 
লফশ্বা উডস্ক থদয়া ডচ্ছ। থদড ক্ষ্ভতায থম ওাঠাডভা ফতি ভান তায 
উচ্চস্তডযয ওতি াফুলিডদয প্রশ্রয় ছাো ISC-থত ফিফু যাঔায এফং 
তাযয এআ ধযডণয লউড া-াডয়লিলপও উস্থানা থ ওযায 
অভন্ত্রণ ায়া ম্ভফ। থদড লফজ্ঞানভনস্কতা বতযী ওযায থক্ষ্ডে এো 
ক্ষ্লতওয থতা ফডেআ, তায থথডও অয বয়ঙ্কয ফুাায র এআ ধযডণয 
খেনা থদডয াংসৃ্কলতও ওাঠাডভায উয লনু্দত্বফাদী অক্রভডণয ভত 
গুুণতয খেনাডও অয রখু ওডয থদয়। তাআ এআ ধযডণয অক্রভণডও 
প্রলতডযাধ ওযাো এফং এআ ধযডণয ডম্মরডন প্রচালযত লউড া-
াডয়ডন্সয ভুডঔা ঔুডর থদয়াো ওর লফজ্ঞানভনস্ক জনকডণয ওাডছ 
তুন্ত গুুণত্বূণি এওো ওাজ। 



 

সু্ফলরঙ্গ, আুু – ১৮, জানুয়াযী ২০১৯ 

লিটি-লফরযাধী স্ত্র ংগ্রারভ ভুলরভরেয বূলভওা (১৭৬৩-১৮০০)
বাযরেয লিযািলযে আলো-িিচ ায় ভুলরভরেয ফচো ফলযাকে 

অক্রভণওাযী লারফ এফং জােীয় স্বাধীনো ংগ্রারভ োাঁ রেয 
বূলভওারও লফশ্বাখােওো লারফ লফরফিনা ওযায এওটা প্রফণো 
অভারেয দের অরে। এয ওাযণ ভূরে দুরটা। প্রথভে, বাযরেয 
আলো-িিচ ায় লনরফলও প্রবাফ, মায লওায রয় এভনলও ডঃ 
মদুনাথ যওায এফং ডঃ অয. ল. ভজুভোয-এয ভে আলোলফেযা 
ভুলরভরেয ংসৃ্কলেকে লেও দথরও অরাো লারফআ দবরফরেন এফং 
দল ফলধ ধরভচয লবলিরে ভানুলরও বাক ওযায লিটি াম্রাজুফােী 
িক্রান্তরওআ এও লেও দথরও ফাস্তফালয়ে ওরযরেন। লিেীয়ে, বাযরেয 
স্বাধীনো-যফেী াওরেণী স্পষ্টআ ফুঝরে দরযলের দম জােীয় 
স্বাধীনো ংগ্রারভ ভুলরভরেয বূলভওা মলে ৎবারফ লফরেলণ ওযরে 
য় োরর এওালধও লিটি-লফরযাধী েস্ত্র ংগ্রাভরও স্বীওৃলে লেরে 
রফ মারে এওলেও দথরও োরেয লনরজরেয প্রওৃে দেণী-িলযত্রটাআ 
ফায ওারে স্পষ্ট রয় মারফ। দআ ওাযরণ এভনলও ওংরগ্র- বাযরেয 
স্বাধীনো ংগ্রারভ ভুলরভরেয বূলভওায শুধুভাত্র দটুকুআ অররািনা 
ওরয দমটুকু লেরয় োযা লনরজরেযরও বাযরেয ধভচলনযরক্ষোয যক্ষও 
লারফ মরথষ্টবারফ জালয ওযরে ারয। এআ ধযরণয দৃলষ্টবলঙ্গ লিটি-
লফরযাধী স্ত্র ওৃলও  কণ-ংগ্রারভ ভুলরভরেয বূলভওারও দোরটা 
ওরয দেঔায়। থি এআ ংগ্রাভগুররা ফয়র ওংরগ্ররয জরেয দথরও 
এও েও-এয দফী ুরযারনা। 

১৭৬৪ ারর ফক্সায মুরে জয়রাব ওযায য লিটি আস্ট আলিয়া 
দওাম্পানী ফাংরা, লফায অয লিায যাজস্ব অোরয়য লধওায 
(লেয়ালন) রাব ওরয এফং এআভস্ত এরাওায় াঙ্ঘালেও রুঠাট শুরু 
ওরয। ভুখর ারনয ক্ষলয়ষু্ণ ফস্থায ুরমাক লনরয় দওাম্পানী ধীরয ধীরয 
বাযরেয ুরযারনা গ্রাভ-দওলিও থচনীলেরও ধ্বং ওযরে থারও এফং 
এওটা েুন্ত লনীিনভূরও ভুদ্রা-লনবচ য যাজস্ব অোরয়য ফুফস্থা িারু 
ওরয। দওাম্পানী এফং ওৃলরওয ভরধু, থচাৎ এআ স্তযলবলিও 
দালণফুফস্থায লযালভরডয ফরথরও উরযয অয ফরথরও নীরিয 
স্তরযয ভরধু লফলবন্ন স্তরয লফযাজ ওযে লফলবন্ন ধযরণয দালও, দমভন – 
নালজভ, জলভোয, োরুওোয, এফং ফরথরও বয়ানও যক্তরিালা 
ভাজন। ফাস্তরফ, ১৭৫৭ ারর রাীয মুরে লিমন্ত্র ওরয জয়রারবয 
য দথরওআ দওাম্পানী লনলফচিারয দালণ-লনীিন শুরু ওরয লেরয়লের। 
পরর এআ লযলস্থলেরে এরওফারয দুলফচ রয় উরঠলের কযীফ ওৃলও  
ওালযকযরেয জীফন। লযণাভ স্বরূ ১৭৬৩ দথরও ১৮০০ াররয ভরধু 
ওৃলওযা লিটিরেয লফরুরে এওালধওফায স্ত্র লফরদ্রা ংকঠিে 
ওরযলেররন। ন্নুাী এফং পলওযরেয লফলবন্ন ম্প্রোয় এআ লফরদ্রা 
গুররারে গুরুত্বূণচ বূলভওা গ্রণ ওযায় এগুররা এওারথ ন্নুাী-
পলওয লফরদ্রা নারভআ দফী জনলপ্রয়। মলে ফাস্তরফ লেনরট অরাো 
অরাো লক্ত এআ লফরদ্রার এওরত্র ংগ্রণ ওরযলের, দমভন – ১) 
ফাংরা এফং লফারযয দুেচ ালিষ্ট ওৃলও  ওালযকয জনকণ, ২) ক্ষলয়ষু্ণ 
ভুখর াম্রারজুয জীলফওাীন  লফলক্ষপ্তবারফ খুরয দফিারনা সরনুয 
ের, এফং ৩) ন্নুাী এফং পলওযরেয লফলবন্ন ম্প্রোয় মাাঁ যা ওৃলও অয 
ওালযকয লারফ ফাংরা  লফারযআ ফলে স্থান ওরযলেররন এফং 
োাঁ রেয ধভীয় ফুাারয স্তরক্ষ ওযায ওাযরণ (রমভন – লফলবন্ন ধভীয় 
লফলরয় ওয িাারনা) োাঁ যা লিটি াওরেয উয বয়ানও লক্ষপ্ত রয় 
উরঠলেররন [১]। এআ লফরদ্রারয লধওাং দনো এফং ংকঠওযাআ 
ধরভচয লেও দথরও লেররন ভুলরভ, মাাঁ রেয রনরও লিটি ফালনীয 
ারথ মুরে লনরজরেয প্রাণ লফজচ ন লেরয়লেররন। দমভন – ভজনু াহ , 
ভুা াহ , দপযাগুর াহ , দিযাক অলর, নুরুর ভম্মে, যাভজালন াহ , 
জহুলয াহ , দাবন অলর, অভুলে াহ , লনয়াগু াহ , ফুধু াহ , আভান 
াহ  প্রভুঔ। োাঁ রেয ারথ ওাাঁ রধ ওাাঁ ধ লভলররয় দমভস্ত -ভুলরভ 
দনোযা রিাআ িালররয় দকলেররন োাঁ রেয নাভ ওযা প্ররয়াজন, দমভন 
– বফানী াঠও, দেফী দিৌধুযানী, যাভানন্দ দকাাঁ াআ, াজালয লং, পটিও 
ফিুয়া প্রভুঔ [১, ২]। এআ িায েও ধরয ফাংরা (লেনাজুয, ফগুযা, 
জরাআগুলি, যংুয) এফং লফায (ারযঙ্গী, ূলণচয়া)-এয লফলবন্ন জায়কায় 
লফরদ্রাী সনুযা লিটি কুঠি এফং স্থানীয় জলভোযরেয উয অক্রভণ 

িারান, োরেয ম্পলি রুঠ ওরযন – দম ম্পলি অরর এআ ওৃলও  
ওালযকযরেযআ েরভয পর, এফং স্ত্র লিটি ফালনীয ারথ ফীযরত্বয 
ারথ রিাআ ওরযন। লেু ফররে এআ লফরদ্রার ধভচটা দওান ফুাাযআ 
লেরনা। ফযং লনরজরেয ধভচ-ম্প্রোয় আেুলেয উরেচ  উরঠ ওৃলও এফং 
ওালযকয জনকণ এওরত্র াভন্ত জলভোয  াম্রাজুফােী লিটি-দেয 
বয়ানও দালরণয লফরুরে ংগ্রারভ করজচ  উরঠলেররন। 

এরওয য এও এআ স্ত্র ংখলচগুররারে ভজনু াহ -য বূলভওা 
লের লফরলবারফ গুরুত্বূণচ। এওলেরও দমভন লেলন লেররন এওজন েক্ষ 
ংকঠও দেভলন নুলেরও লেররন এওজন দুধচলচ াভলযও ক্ষভোম্পন্ন 
ফুলক্ত। োাঁ য দনেৃরত্ব লফরদ্রাী ওৃলও সনু ১৭৬৯ াররয লডরম্বয 
ভার ওুারেন ভুারওলি এফং ওভািায লওথ -এয দনেৃত্বাধীন দমৌথ 
ফালনীরও দনার ীভারন্তয ওারে দভাযাং-এয মুরে যালজে ওরয। 
এআ মুরে ওভািায লওথ  লনে ন [৩]। ১৭৭১ াররয দপব্রুয়াযী ভার 
ভজনু াহ  দর. দটররযয সনুরও পাাঁ লও লেরয় ালররয় মান এফং 
ভাস্থানকি-এ লনরজয দূরকচ অেয় দনন। দঔান দথরও লেলন রয 
লফারয ালররয় মান এফং দঔানওায ওৃলও অয ওালযকযরেয ংকঠিে 
ওযরে শুরু ওরযন [১, ২]। ১৭৭৬ াররয ১৪-আ নরবম্বয অরযওটা 
ফীযত্বূণচ ংগ্রারভ লেলন অয োাঁ য লফরদ্রাী সনুের জয়রাব ওরযন। 
এআ মুরে োলধও লিটি সনু লনে য় এফং ওভািায দর. যফাটচ ন 
বীলণবারফ অে ন [৪]। এওথা লেু দম এআ লফস্তীণচ ভয়ওারর 
ওঔন ওঔন ন্নুাী এফং পলওযরেয লফলবন্ন দকাষ্ঠীয ভরধু ঐরওুয 
বাফ দেঔা লেরয়লের। লওন্তু ভজনু াহ  ফচো দিষ্টা িালররয় দকলেররন 
মারে লিটিরেয লফরুরে এওটা ঐওুফে ংগ্রাভ করি দোরা মায়। 
মঔনআ দওান লফরদ্রাী দকাষ্ঠী যালজে রয় েত্রবঙ্গ রয়রে েঔনআ 
লেলন ুনযায় দটারও ংকঠিে ওযায দিষ্টা ওরযরেন। দল মচন্ত 
১৭৮৬ ারর ফগুিা দজরায ভুংিা গ্রারভ দর. দিনান-এয সরনুয ারথ 
মুরেয ভয় কবীযবারফ অে রয় এআ লফরদ্রারয ফরথরও 
গুরুত্বূণচ নায়ও ভজনু াহ  প্রাণ েুাক ওরযন [৫]। োাঁ য ভৃেুুয য োাঁ য 
বাআ এফং ললু ভুা াহ  লফরদ্রা লযিাররনয োলয়ত্ব দনন। লওন্তু 
লফরদ্রারয াভলগ্রও প্রবাফ রনওটা ওরভ মায়। ১৭৮৭ ারর বফানী 
াঠও এফং দেফী দিৌধুযানীয দনেৃরত্ব ফীযত্বূণচ ংগ্রারভ ভজনু াহ -য 
নু দুআ ললু দপযাগুর াহ  এফং দিযাক অলর গুরুত্বূণচ বূলভওা 
গ্রণ ওরযলেররন। যাভজালন াহ  এফং জহুলয াহ -য দনেৃরত্ব অরযওটা 
দকাষ্ঠী অারভয লেরও মায় এফং দঔারন লিটি ফালনীয ারথ স্ত্র 
ংগ্রারভ োাঁ রেয যাজয় য়। লফরদ্রারয দল মচারয় (১৭৯৩-১৮০০) 
দাবন অলর এফং োাঁ য ওাযীযা উিযফরঙ্গ এওালধওফায লফরদ্রারয 
দিষ্টা ওরযন। লওন্তু লিটি সরনুয লনভচভ েভন-ীিরনয াভরন এআ 
লফরদ্রাগুররা দেভন দওান াপরু রাব ওযরে ারযলন [১, ২]। 

য়ারযন দলস্টং (লমলন ১৭৭৩ দথরও ১৭৮৫ ার ফলধ বাযরেয 
কবনচয দজনারযর লেররন) এআ লফরদ্রারও লনেওআ ‘লনু্দস্থারনয 
বফখুরয’-দেয ডাওালে লারফ ফুাঔুা ওরযলেররন। প্রবুয থ নুযণ 
ওরয বাযেীয় াওরেণী এআ লফরদ্রারও ওৃলওরেয স্ত্র লফরদ্রা 
লারফ স্বীওৃলে দেয়লন, পরর এআ ধযরণয প্রওৃে স্বাধীনো ংগ্রারভ 
ভুলরভরেয গুরুত্বূণচ বূলভওা দথরও দকরে স্বীওৃে। এআ লফরদ্রারয 
দপ্রক্ষারট যলিে উনুা ‘অনন্দভঠ’ (১৮৮২) এফং ‘দেফী দিৌধুযানী’ 
(১৮৮৪)-দে যিলয়ো ফলিভিি এআ লফরদ্রারয ারথ লনু্দ ধভীয় এফং 
জােীয়োফােী নুবূলেয ওাল্পলনও ংলভেণ খটিরয়লেররন, মারে 
যস্পয-লফরযাধী দুটি দেণীয ভরধুওায দেণী-ংগ্রারভয আলো এআ 
ংলভেরণয নীরি িাা রি মায়। অজ ১৩০ ফেয য, এআ লফওৃে 
আলো-িিচ ায ভাশুর গুনলে অভযা। দভনেী দেণীরও ধরভচয লবলিরে 
লফবক্ত ওযায উরেরু ফেচ ভারনয BJP-ালে যওায াম্প্রোলয়ও 
দৃলষ্টবলঙ্গ লনরয় আলোরয ফুাঔুা দথরও শুরু ওরয ঐলোলও খটনায 
মূ্পণচ লফওৃলে মচন্ত দমরওান উারয় বাযরেয আলোরও ুনযায় 
দরঔায এওটা লফযাট দপ্রারজক্ট ারে লনরয়রে। োআ, অভারেয জােীয় 
আলোরয ল্প-িলিচ ে লফলয়গুররারও েুরর ধরয এআ ধযরণয দমরওান 
ৎ উরেুরও িুাররি জানারনা েুন্ত প্ররয়াজন। 
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IIIT করুাণী-য রড়াইযত ড়ুয়াদদয াদ দাাঁ ড়ান

লিভফদঙ্গয ইলিয়ান ইন্সটিটিউট অফ্  ইনপযদভান টটকদনারলজ (IIIT) করুাণী-য ড়ুয়াযা গত দুই প্তা অথথাৎ ২০১৯ াদরয জানুয়াযী 
ভাদয টল দুই প্তা ধদয ধভথঘট কযদে। ফতথ ভাদন IIIT করুাণী-য কাজকভথ একটা অস্থায়ী কুাম্পাদ চরদে। প্রথভলদদক, প্রলতষ্ঠাদনয ঠনাঠন-
ংক্রান্ত কাজকভথ চারাদনায জনু টফদে টনওয়া দয়লের একটা টফযকাযী ইলিলনয়ালযং কদরজ (JIS কদরজ অফ্  ইলিলনয়ালযং)-টক। ফতথ ভাদন টই 
একই কাযদণ ফুফায কযা দে ওদয়দফর (ল্টদরক, টকারকাতা)-এয কুাম্পাদক। ড়ুয়াদদয টভাট চায ফেদযয ফুাচ থাকদরও তাদদয জনু ফযাদ্দ 
যদয়দে ভাত্র লতনদট ক্লারুভ। পদর, ভস্ত ফুাদচয ক্লা াাাল একই ভদয় টনওয়া ম্ভফ য়না। IIIT করুাণী একটা নতুন লক্ষা প্রলতষ্ঠান। 
বাযত যকায (MHRD), লিভফঙ্গ যকায এফং লফলবন্ন লল্প ংস্থা একদমাদগ ‘অ-রাবজনক’ াব লরক প্রাইদবট াটথ নাযল (PPP) ভদডদর 
এই প্রলতষ্ঠান ততযী কদযদে। এদদয ভালরকানায অনুাত মথাক্রদভ ৫০:৩৫:১৫। বাযত যকায গত ২০১৭ াদরয ভাচথ  ভাদ এই প্রলতষ্ঠানদক 
ইন্সটিটিউট অফ্  নুানার ইম্পযটুান্স (INI) তকভা টদয়। এোড়াও, স্থায়ী কুাম্পা ততযী কযায জনু লিভফঙ্গ যকায কাগদজ করদভ ৫০ একয 
জলভও লদদয়দে। লকন্তু নতুন কুাম্পা ততযীয কাজ এখনও শুরু য়লন। ড়ুয়াদদয টক্ষাব এফং প্রলতফাদ ভাদফ টথদকই টফাঝা মায় টম এই 
প্রলতষ্ঠাদনয ফতথ ভান অফস্থাটা ঠিক লকযকভ। 

অস্থায়ী কুাম্পা টথদক স্থায়ী কুাম্পাদ স্থানান্তদযয ফুাাদয প্রলতষ্ঠাদনয তযপ টথদক টকানওযকভ প্রলতশ্রুলত না টদওয়া এফং এই ফুাাদয 
প্রলতষ্ঠান কতৃথ দক্ষয উদাীন ভদনাবাদফয লফরুদে প্রলতফাদ জালনদয় IIIT করুাণী-য কলম্পউটায াদয়ন্স ইলিলনয়ালযং লফবাদগয লফ-টটক ড়ুয়াযা 
আভযণ অনন আদদারন শুরু কদযদে। একথা উদেখ কযাটা অতুন্ত গুরুত্বূণথ টম IIIT করুাণী-য ড়ুয়াযা দালফ জানাদে মতলদন না IIIT করুাণী 
মূ্পণথ কামথকযীবাদফ লনদজয কুাম্পা ততযী কযদত াযদে ততলদন তাদদয টভন্টয ইন্সটিটিউট-এয (IIT খড়গুয) কুাম্পাদ তাদদয স্থানান্তয কযা 
টাক। প্রলতফাদযত ড়ুয়াদদয ভূর দালফগুদরা র – 

 ক্লা এফং অনুানু কামথক্রদভয জনু কর ড়ুয়াদদয ধাযণ-ক্ষভতা ম্পন্ন উমুক্ত লযকাঠাদভা গদড় টতারা 

 ড়াদানায াাাল অনুানু লক্রয়াকরাদয জনু লফলডং এফং প্রদয়াজনীয় উকযদণয ফুফস্থা কযা 

 টাদের টথদক কুাম্পা এফং উদল্টাটায জনুও অদক্ষাকৃত ুলফধাজনক ভদয় লযফদণয ফুফস্থা কযা 

 ফভয় মাদত লচলকৎায ুলফধা াওয়া মায় তায ফুফস্থা কযা 

 কর আফালক ড়ুয়ায জনু ঠিকঠাক লনযাত্তায ফুফস্থা কযা 

 স্থানীয় টরাকজদনয দ্বাযা ততযী ওয়া ঝাদভরায ভাধাদনয ফুফস্থা কযা 

স্থায়ী কুাম্পা এফং ঠনাঠদনয মদথামুক্ত ুদমাগুলফধা, লক্ষক এফং টাদের, আফাদনয ুদমাগুলফধা ইতুালদ দালফদত লফগত কদয়ক ফেয 
ধদযই ড়ুয়াযা প্রলতফাদ জানাদে এফং লফদক্ষাব প্রকা কযদে। ২০১৯ াদরয জানুয়াযী ভাদয টল দুই প্তাদ ড়ুয়াদদয এই লফদক্ষাব চযদভ 
টাাঁ োয়। োত্রোত্রীযা ধভথঘট কদযদে এফং ঠনাঠন স্থলগত আদে। অননযত ড়ুয়াদদয ভদধু ২৯ জন োত্রী এফং ৬ জন োত্রী। এোড়াও, আযও 
৩৫০ ড়ুয়া ওদয়দফর IT াকথ  চত্বদয ফথক্ষণ লফদক্ষাব টদলখদয় চদরদে, টমখাদন অস্থায়ীবাদফ ড়ুয়াদদয ক্লা টনওয়া য়। াযীলযক অফস্থায 
অফনলত ওয়াদত লকেু প্রলতফাদযত ড়ুয়াদক করুাণীয JNM াাতাদর লনদয় মাওয়া দয়দে। IIIT করুাণী এফং টভন্টয ইন্সটিটিউট IIT 
খড়গুয-এয লডদযক্টয এফং অনুানু কভথকতথ াযা ড়ুয়াদদয াদথ টদখা কযদরও তাদদয দালফ ূযণ কযদত াদযলন। IIIT করুাণী-য ফদথদক টফী 
ভালরকানা মায টই MHRD প্রলতফাদযত ড়ুয়াদদয এই ফতথ ভান লফদক্ষাদবয ফুাাদয একদভ চু। 

ঠনাঠন এফং অনুানু প্রদয়াজনীয় উকযদণয মদথামুক্ত লযকাঠাদভায ফুফস্থা না কদযই লক্ষা প্রলতষ্ঠান ততযী কযায টম বয়ঙ্কয এফং 
প্রতাযণাভয় প্রফণতা MHRD-য ভদধু টদখা মাদে তা লনিঃদদদ ড়ুয়াদদয বলফলুৎ ভৃলে এফং লফজ্ঞানম্মত উন্নলতয ক্ষলতাধন কযদে। এই 
লযদপ্রলক্ষদত MHRD-য এই ধযদনয প্রফণতায প্রফর লনদা জানাদে COSTISA এফং তায াদথ IIIT করুাণী-য প্রলতফাদযত ড়ুয়াদদয আন্তলযক 
ও নুামু দালফয াদথ ংলতও প্রকা কযদে। 

 
টকাঅলডথ দনান অফ্  াদয়ন্স অুাি টটকদনারলজ ইন্সটিটিউট  েুদডন্ট অুাদালদয়ান 
(COSTISA) 
টমাগাদমাগ – www.facebook.com/supportcostisa  |  costisa.india@gmail.com 

[IIT ভাদ্রা, IIT ফদে, IIT BHU, IIT খড়গুয, IIT কানুয, IIT গান্ধীনগয, IMS BHU এফং অনুানু লকেু াদয়ন্স অুাি টটকদনারলজ 
ইন্সটিটিউদটয প্রগলতীর এফং গণতালিক োত্র ংগঠনগুদরায ভন্বদয়য পর র COSTISA] 

http://www.facebook.com/supportcostisa
mailto:costisa.india@gmail.com
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অধ্ুাপক আনন্দ তেেুম্বে-র লিরুম্বে ভুম্বয়া FIR িালে করার দালি জানাম্বে COSTISA ! 

ভীমা-তকাম্বরগাাঁ ম্বয়র ঘটনার পলরম্বেলিম্বে স্বাধ্ীনো-পরিেী মম্বয় রাম্বের িম্বেম্বক জঘনু ড়যম্বের ললকার ম্বন লিললষ্ট ললিালিদ এিং 
মানিালধ্কার কমী অধ্ুাপক আনন্দ তেেুম্বে। একজন ‘লহুম্বর মািাদী’ লাম্বি োাঁ ম্বক তেপ্তার করা ম্বে পাম্বর, িেত মাম্বন এই আলঙ্কার মু্মখীন 
ম্বয়ম্বছন লেলন। পুম্বন পুলল োাঁ র লিরুম্বে তযমস্ত ভ্রান্ত অলভম্বযাগ দাম্বয়র কম্বরম্বছ তগুম্বা িালে করার আম্বিদন ুলেম তকাটত  গে ১৪-ই জানুয়ারী 
খালরজ কম্বরম্বছ। [োাঁ র লিরুম্বে তযমস্ত অলভম্বযাগ আনা ম্বয়ম্বছ তগুম্বা লিস্তালরে জানা যাম্বি এই লঙ্ক-এ – http://bit.ly/chargesoanand]। 
আদাে তেম্বক আগাম জালমম্বনর িুিস্থা করার জনু োাঁ ম্বক চার প্তা ময় তদয়া ম্বয়ম্বছ। এখন পযতন্ত অধ্ুাপক তেেুম্বে লনলিে লছম্বন তয 
পুলম্বলর ভ্রান্ত অলভম্বযাগগুম্বা আদাম্বের ামম্বন এম্ব ম্বজই েমাণ ম্বয় যাম্বি তয এগুম্বা ি োাঁ ম্বক অপরাধ্ী েমাণ করার উম্বেম্বলু লমম্বেু 
াজাম্বনা গল্প। লকন্তু, িেত মাম্বন লিয়টা এমন একটা পযতাম্বয় তপাাঁ ম্বছম্বছ তযখাম্বন লিচারিুিস্থার েলে োাঁ র মস্ত লিশ্বা এম্বকিাম্বর তভম্বঙ লগম্বয়ম্বছ। 

অধ্ুাপক তেেুম্বে একজন লিললষ্ট মুাম্বনজম্বমন্ট েম্বেনা এিং একজন স্কার। VNIT নাগপুর তেম্বক তমকালনকা ইলিলনয়ালরং লিভাম্বগ লেলন 
স্দােক পাল কম্বরন এিং IIM এাািাদ তেম্বক মুাম্বনজম্বমন্ট-এ লডেী াভ কম্বরন। োাঁ র ডক্টম্বরট-এর লিয়  াইিারম্বনটিক । লিলভন্ন কম্বপতাম্বরট 
ংস্থায় লেলন অম্বনক দালয়ত্বপূণত পদ- ামম্বম্বছন, তযমন ভারে তপম্বরালয়াম কম্বপতাম্বরলান ললমম্বটড-এর এলিলকউটিভ লডম্বরক্টর-এর পদ এিং 
তপম্বরাম্বনট ইলিয়া ললমম্বটড-এর মুাম্বনলজং লডম্বরক্টর এিং CEO-র পদ। এমনলক কম্বপতাম্বরট তক্টম্বর তেম্বক লেলন লিলভন্ন নামকরা জানতাম্ব ২০-র 
তিলী গম্বিণাপত্র েকাল কম্বরম্বছন। পরিেীকাম্ব IIT খড়গপুর-এ অধ্ুাপনার জনু োাঁ ম্বক আমেণ জানাম্বনা য়, তযখাম্বন লেলন পাাঁ চ িছর ধ্ম্বর 
লিস ম্বন মুাম্বনজম্বমন্ট এর একালধ্ক লিয় পলড়ম্বয়ম্বছন। োরপর লেলন অধ্ুাপনার কাম্বজ তযাগদান কম্বরন তগায়া ইন্সটিটিউট অফ্  মুাম্বনজম্বমন্ট 
(GIM)-এ। িেত মাম্বন লেলন GIM-এর লিগ তডটা অুানালটিক  তোোম্বমর েধ্ান এিং এই িছর তেম্বক লেলন তখাম্বন এমন একটা স্দােম্বকাত্তর তকাত 
চাু কম্বরম্বছন যা এই তদম্বল এখন অিলধ্ খুি একটা চাু য়লন িম্বই চম্ব। 

তপলাদারী জীিম্বন ক েকার দায়দালয়ত্ব পান করার াম্বে াম্বে লেলন িময় োলন্তক জনগম্বণর ড়াইম্বয়র পাম্বল দাাঁ লড়ম্বয়ম্বছন। পম্বরর পর 
রকাম্বরর েণ করম্বে োকা নয়া-উদারননলেক নীলের তয তনলেিাচক েভাি ললিাম্বিম্বত্র পড়ম্বছ তই লিম্বয় লেলন যম্বেষ্ট তাচ্চার। োেলমক 
লিদুায় িন্ধ কম্বর লদম্বয়, উচ্চললিার েলেষ্ঠানগুম্বাম্বে অনুদাম্বনর পলরমাণ কলমম্বয় লদম্বয়, ললিাম্বিম্বত্র তিরকারী লিলনম্বয়াগম্বক েশ্রয় লদম্বয়, 
করদাোম্বদর টাকায় তিরকারী ললিা েলেষ্ঠানগুম্বাম্বক অনুদান লদম্বয়, লে-িৃলে িা কম্বপতাম্বরট অনুদাম্বন গম্বিণার মাধ্ুম্বম ললিা েলেষ্ঠানগুম্বাম্বক 
লনম্বজম্বদর পুাঁলজ তেরী করম্বে িাধ্ু কম্বর লাকম্বশ্রণী ক্রমাগে উদারীকরণ এিং তিরকারীকরম্বণর রািুম্ব নয়া-উদারননলেক এম্বজিাম্বক এলগম্বয় 
তদয়ার তচষ্টা চাাম্বে। এগুম্বাম্বক লিলেন্ন ঘটনা ভািম্ব চম্বি না। িরং এগুম্বার মূ উম্বেলুই  োলন্তক জনগণম্বক ললিার ুে তেম্বক িলিে 
করা। AIFRTE নামক ংগঠম্বনর িুানাম্বর অংখু মাজকমী এিং পড়ুয়ারা এই জােীয় উম্বেম্বগর লিয়গুম্বাম্বক ামম্বন এম্বনম্বছন। ভারম্বের 
ললিাম্বিত্রম্বক রিা করম্বে এই তদলম্বজাড়া আম্বন্দাম্বনর লপছম্বন একজন দি লনম্বদত লম্বকর ভূলমকা পান কম্বর চম্বম্বছন অধ্ুাপক আনন্দ তেেুম্বে। 

অধ্ুাপক তেেুম্বে একজন অেুন্ত গুরুত্বপূণত িুলেজীিী িম্বট। আম্বেদকাম্বরর মাাদ েুাে, তখরানলজ েুাকাণ্ড, এিং ম্প্রলে রচনা করা 
লরপািলক অফ্  কাস্ট ইেুালদ িইগুম্বা োাঁ র এক একটা অপলরাযত কাজ। EPW-র ‘মালজত ন লিক’-এর মে লনয়লমে কাম্বম এিং অনুানু পলত্রকা 
আর জানতাম্ব মামলয়ক ামালজক-অেতননলেক  রাজননলেক লিম্বয় োাঁ র িুরধ্ার লিম্বেণ তদলজুম্বড় েৃণমূ স্তম্বরর েগলেলী-গণোলেক 
মাজকমীম্বদর ি ময় পে তদলখম্বয়ম্বছ। 

োাঁ র তপলাদারী জীিনই তাক িা োাঁ র ুদীঘত রচনাম্ভার িা লনিঃস্বােত মাজকমতই তাক, তকাো এেটুকু তিআইলন লকছু খুাঁম্বজ পায়া যায়না। িরং, 
োাঁ র মূ্পণত ললিা জীিন আর োয় চার দলম্বকর কমত জীিন এম্বকিাম্বরই কঙ্কীন এিং উচ্চস্তম্বরর নুায়পরায়ণোর একটা উদারণ। োাঁ ম্বক তেপ্তার 
করার অেতই  অনিদু িুলেমত্তার অলধ্কারী একটা ললিলাী এিং অাধ্ারণ দলে কন্ঠস্বরম্বক োলমম্বয় তদয়ার তচষ্টা করা। 

ক তদলম্বেমী, েগলেলী এিং গণোলেক ছাত্রছাত্রী, িুলেজীিী, মাজকমী, এিং িুলিলিম্বলম্বর আজম্বক োই একটা ামালজক কেত িু লাম্বি 
ঐকুিে য়া উলচে এিং অধ্ুাপক তেেুম্বের লিরুম্বে পুললী অলভম্বযাগগুম্বা িালে করার দালিম্বে োাঁ র পাম্বল দাাঁ ড়াম্বনা উলচে। রােীয় লনপীড়ন 
ু করার জনু তয েচি মানলক িম্বর েম্বয়াজন য় তটা এভাম্বি োাঁ র  োাঁ র পলরিাম্বরর দুম্বদর কাম্বছ তপাাঁ ম্বছ তদয়া ম্ভি। েম্বি শুধু্ ো-ই 
নয়, এর মাধ্ুম্বম েুালস্ট লাকম্বশ্রণীর কাম্বছ এই িােত া তপ াঁম্বছ তদয়া ম্ভি তয ভারম্বে এখন অম্বনক মানু আম্বছন যাাঁ রা লাকম্বশ্রণীর মুম্বখর 
উপর ‘না’ িার া রাম্বখন। এই পলরম্বেলিম্বে, COSTISA কম্বর কাম্বছ আম্বিদন জানাম্বে যাম্বে কম্ব লমম্ব ডিঃ আনন্দ তেেুম্বের 
মেতম্বন ললিাঙ্গম্বণ ংলে েকাল কম্বর মাম্বিম্বলর আম্বয়াজন কম্বর, ই ংেম্বর েচার চাায়, এই েম্বঙ্গ লিিৃলে েকাল কম্বর, েিন্ধ তম্বখ, এিং 
তযভাম্বি ম্ভি তভাম্বি এই জঘনু ড়যম্বের লিরুম্বে একটা দৃলুমান গণ-লিম্বিাভ ংগঠিে কম্বর। 

তকাঅলডত ম্বনলান অফ্  াম্বয়ন্স অুাি তটকম্বনালজ ইন্সটিটিউট  সু্টম্বডন্ট অুাম্বাললম্বয়লান 
(COSTISA) 
(www.facebook.com/supportcostisa) 

আম্বেদকার তপলরয়ার স্টালড াম্বকত , IIT মাদ্রা 
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(১৭৬৩-১৮০০) 
[1] ‚Bharater Krishak‐Bidroha O Ganatantrik 
Sangram‛ by Suprakash Roy, 1966. 
[2] ‚Freedom Movement and Indian Muslims‛ by 
Santimay Ray 1979. 
[3] Rennel’s Journal, February 1766; cited in [1, 2]. 
[4] Letter from Lt. Robertson to the collector of 
Bogra, 14th November 1776; cited in [1, 2]. 
[5] ‚Sanyasi & Fakir Raiders of Bengal‛ by Jamini 
Mohan Ghose; cited in [1, 2].

 

https://scroll.in/article/908783/how‐can‐it‐be‐both‐caste‐free‐and‐an‐upper-caste-quota-and-why-is-it-so-popular
https://scroll.in/article/908783/how‐can‐it‐be‐both‐caste‐free‐and‐an‐upper-caste-quota-and-why-is-it-so-popular
https://scroll.in/article/908783/how‐can‐it‐be‐both‐caste‐free‐and‐an‐upper-caste-quota-and-why-is-it-so-popular

