
সু্ফলঙ্গ 
  ইুু – ১৯, ফেব্রুয়ারী ২০১৯  

 

সু্ফলঙ্গ, ইুু – ১৯, ফেব্রুয়ারী ২০১৯ 

অন্তর্বর্তী ইউলিয়ি র্াজেট ২০১৯ – লিছু পযবজর্ক্ষণ 
গর্ত ১-া ফেব্রুয়ারী ২০১৯ র্তালরজে ২০১৯-২০ াজর অন্তর্বর্তী 

ইউলিয়ি র্াজেট ফপল িরজি ভারপ্রাপ্ত অর্বমন্ত্রী পীযূ ফগাজয়। াধারণর্ত 
অন্তর্বর্তী র্াজেজটর মাধুজম রিার ফভাটারজের ফেোজিার ফেষ্টা িজর ফয 
ক্ষমর্তাীি ে যলে আর্ার এির্ার লির্বালের্ত জয় ক্ষমর্তায় আজ র্তাজ 
র্তারা ঠিি লি লি িরজর্ত পাজর। প্রর্তুাললর্তভাজর্ই, এই ফ াণাগুজার র্ই 
উন্নয়জির িয়া-উোরনিলর্তি মজেজর াজর্ ামঞ্জু র্োয় ফরজেই িরা 
জয়জছ, যা িজপবাজরট ংস্থাজের স্বার্ব রক্ষা িরজর্ এর্ং প্রালন্তি েিগণজি 
ফেজ ফেজর্ আরও প্রাজন্ত। অনিলর্তি জও র্র্তব মাি িাোজমাজর্ত এমিটাই 
জর্ত র্াধু িারণ িজপবাজরট ংস্থাগুজা যেি লির্বােিী প্রোজরর েরো র্ি 
িজর র্তেি র্তারা ফই িাে এটা লিলির্ত িরার েিুই িজর ফয রিার 
ক্ষমর্তায় আার পর র্তাজের াজভর ির্া মার্ায় ফরজেই মস্ত র্ুর্স্থা িরজর্। 
এমিলি ফই র্ুর্স্থা যলে প্রালন্তি েিগজণর অলস্তজের লর্লিমজয় িরজর্ত য় 
র্তাজও র্তাই-ই জর্। এই র্াজেট-টাজি ভাজাভাজর্ ফর্াঝার েিু আমরা 
আজােু প্রর্জে র্াজেজটর িজয়িটা মাত্র ফ াণা লিজয়ই আজােিা িরর্। 

স্বাস্থুোজর্ত র্বো িম েরে িরার এিটা ম্বা ইলর্তা আমাজের ফেজল 
র্র্তব মাি। এর্ারও র্তার র্ুলর্তক্রম লিছু য়লি। র্র্তব মাজি GDP-র মাত্র ০.৩১% 
েরে িরা য় স্বাস্থুজক্ষজত্র, যা এি েলি আজগ ২০০৯-১০ াজর েরজের 
ফর্জি িম [১]। ২০০৮ ফর্জি ২০১৫ াজর মজধু স্বাস্থুজক্ষজত্র ফমাট রিারী 
েরে (জিন্দ্রীয় এর্ং রােু রিার লমলজয়) ১.৩%-ফর্তই আটজি রজয়জছ [২] 
এর্ং ২০১৬-১৭ াজ মাত্র এিটুোলি ফর্জে জয়জছ ১.৪% [৩]। র্তাও এটা 
ফয পৃলর্র্ীর গে ৬%-এর ফর্জি িম শুধু র্তা-ই িয়, অজিি াব্ -াারাি 
আলিিাি ফেজলর রু্তিাজর্তও িম। িুালিা ফল র্ পলল ২০১৭ এটাজি 
র্ালেজয় GDP-র ২.৫% িরার ফয প্রলর্তশ্রুলর্ত লেজয়জছ ফ ির্া মজি ফরজে 
র্তাই র্া েজ ফয এই অন্তর্বর্তী র্াজেজট স্বাস্থুজক্ষজত্রর েিু র্রাদ্দ েরে  
এই ফেজলর ক্ষ ক্ষ অুস্থ েিগজণর মুজে এিটা েজের মর্ত। এইটুকু মাত্র 
েরজের মজধুও আর্ার র্ীমা-লভলিি আয়ুস্মাি ভারর্ত প্রিজের েিু র্রাদ্দ 
েরে ১৬৭% রৃ্লি িরা জয়জছ, যা লিিঃজেজ মাত্রালর্তলরক্ত। লির্তীয় ও রৃ্তর্তীয় 
স্তজরর স্বাস্থু পলরজর্াজর্ত ফযোজি ফরাগীজি াপার্তাজ ভলর্তব  জর্ত য় 
ফইর্ ফক্ষজত্র ফর্রিারী লিজি আরও প্রশ্রয় ফেয় এই প্রিে [১]। এমিলি 
অজিি গজর্ণা মারেৎ ফেোজিা জয়জছ ফয ভারজর্তর ফক্ষজত্র র্ীমা-লভলিি 
ফিািও মজেই যর্াযর্ িয় এর্ং এর পলরণাজম লর্পরীজর্ত েিগজণর 
লিজেজের পজিট ফর্জি েরো ভীণ পলরমাজি রৃ্লি পাজর্। েজ আরও 
অজিি পলরর্ার েজ যাজর্ োলরদ্রীমার িীজে। এজর্র র্েজ আমাজের প্রিৃর্ত 
প্রজয়ােি  রিারী স্বাস্থুর্ুর্স্থার উন্নয়ি। লিন্তু এই র্াজেজট স্বাস্থুজক্ষজত্র 
রিাজরর মূধি-র্ুয় ২০১৭-১৮ াজর রু্তিায় ৪৩% িমাজিা জয়জছ। 
প্রালন্তি েিগজণর েীর্জির লর্লিমজয় পজরর পর রিার ফযভাজর্ 
স্বাস্থুজক্ষজত্রর ফর্রিারীিরজণর ফেষ্টা োলজয় আজছ র্তা আয়ুস্মাি ভারর্ত-
এর প্রধাি েিঃ ইেু ভূণ-এর টুুইট-এই স্পষ্টভাজর্ ধরা পজেজছ – “৫০ ফিাটি 
েিগণ লিজয় র্ুর্ার প্রস্তার্ আমরা ফর্তামাজের লেলি!” (জর্রিারী 
াপার্তাগুজাজি উজদ্দলু িজর র্া)। স্বাস্থুজক্ষত্র রাজের এিটা োলয়জের 
োয়গা ফর্জি জর এজ পলরণর্ত জয়জছ েলরদ্র েিগজণর েীর্জির লর্লিমজয় 
ফর্রিারী ংস্থার র্ুর্ার ফক্ষজত্র। 

এই র্াজেজট আজরিটা ফয প্রিে লিজয় অজিি মার্তামালর্ত িরা জয়জছ 
ফটা  প্রধাি মন্ত্রী লিাণ ম্মাি লিলধ। এই প্রিজের আওর্তায় প্রলর্তটা 
িৃি পলরর্ার যারা ২ ফক্টজররও িম পলরমাণ েলমর মালিািা ফভাগ িজর 
র্তারা র্ছজর ৬০০০ টািা ফর্র্তি পাজর্। এই লজজর্ এিটা পাাঁ ে েজুর 
পলরর্াজরর ফক্ষজত্র প্রলর্ত লেি প্রলর্ত েি পাজর্ি ৩.২৯ টািা। িৃি মাে 
র্র্তব মাজি ফয দুরর্স্থার মজধু লেজয় যাজি ফির্া লর্োর িরজ এই ফর্র্তি 
অর্তুন্ত িম। এছাো ফেজল ফয প্রায় ১০ ফিাটি ভূলমীি িৃি আজছি র্তাাঁ জের 
ম্বজে ফিািও ফ াণা িরা য়লি। িৃলিাজের েিু উপযুক্ত পলরিাোজমা 
তর্তরী িরা এর্ং িয়া-উোরনিলর্তি আক্রমজণর ফর্জি িৃলজক্ষত্রজি রক্ষা 
িরার র্েজ িৃিজের এিটা িূুির্তম আয় লিলির্ত িরার পজক্ষ এিটা 
মর্তামর্ত ক্রজমই  িীভূর্ত জি ংেীয় রােনিলর্তি েগুজার মজধু। 
িাজের ুজযাগ তর্তরী িরা এর্ং িজর েিু পযবাপ্ত উপােব জির র্ুর্স্থা 

িরার লর্জয় এটাজি অর্বিীলর্তর গেিগর্ত র্ুর্বর্তা লাজর্ই ফেো েরিার। 
িুালিা ুাজে াজভব  অলে (NSSO)-এর লপলরওলেি ফর্ার ফোব 
াজভব -র লরজপাটব  ফর্জি োাঁ  ওয়া র্তর্ুই র্জ লেজি ফয গর্ত ৪৫ র্ছজরর 
মজধু ফর্িারজের ার র্র্তব মাজি র্জর্জি ফর্লী [৬]। ংেীয় েগুজা 
রু্ঝজর্ত ফপজরজছ ফয ফগাটা র্ুর্স্থাটাজি ে রােজর্ত ফগজ, েলরদ্রজের মজধু 
পুলঞ্জভূর্ত ফক্ষাজভর লর্জস্ফারণজি রুেজর্ত ফগজ র্তাজের লিছু াাযু িরা 
েরিার। র্তাই িূুির্তম উপােব ি লিলির্ত িরার মাধুজম যাজর্ত এই পলরলস্থলর্তজি 
এিটা ফেটি ভাল ভ-এর লিরাপিা ফেওয়া যায় র্তার েিু িজ লমজ ফেষ্টা 
োাজি। 

অন্তর্বর্তী র্াজেজটর আজরিটা র্ে ফ াণা  প্রধাি মন্ত্রী শ্রম-ফযাগী 
মািধাি – অংগঠির্ত ফক্ষজত্রর শ্রলমিজের েিু এিটা ফস্বিািৃর্ত ফপিি 
প্রিে। এই প্রিজের মাধুজম শ্রলমিজের র্য় ৬০ ফপলরজয় ফগজ র্তাাঁ জের 
মাজ ৩০০০ টািা িজর ফপিলি ফেওয়ার র্ুর্স্থা িরা জয়জছ। যাাঁ রা ২৯ র্ছর 
র্য়জ এই প্রিজের অন্তভুব ক্ত জর্ি র্তাাঁ জের েিু মালি ১০০ টািা িজর 
এর্ং যাাঁ রা ১৮ র্ছর র্য়জ অন্তভুব ক্ত জর্ি র্তাাঁ জের েিু মালি ৫৫ টািা িজর 
র্রাদ্দ র্ািজর্ রিাজরর র্তরে ফর্জি। আর এই ফমাট টািাটা েমা জর্ 
র্তাাঁ জের ফপিলি অুািাউজে। ২০১৫ াজ NDA রিার ফয অট ফপিলি 
ফযােিা োু িজরলছ ফটাও এেিও অর্লধ র্ুর্বই জয়জছ [৭], এর্ং 
র্র্তব মাজির এই প্রিেটায় ফটারই লিছুটা অে-র্ে িরা জয়জছ। এই 
ফপিলি পাওয়ার েিু িূুির্তম ির্ত র্ছর িাে িরজর্ত জর্ ফ লর্জয়  
পলরষ্কার িজর লিছু র্া য়লি। এছাো, লিয়লমর্ত োিলরর অভাজর্ অংগঠির্ত 
ফক্ষজত্রর শ্রলমিজের িমবেীর্ি অলধিাংল ফক্ষজত্রই এিটািা য়িা। ফজক্ষজত্র 
র্তাাঁ জের ফপিলি োজের লি জর্ ফ ির্াও স্পষ্টভাজর্ র্া য়লি। মধুলর্ি 
ফশ্রণীর েিগজণর েিু ফপিলি শুরু য় ৬০ র্ছজরর পর ফর্জি। লিন্তু র্তাই 
র্জ অংগঠির্ত ফক্ষজত্রর েলরদ্র শ্রলমিরা যাাঁ রা অলধিাংলই অর্তুন্ত লর্পজ্জিি 
পলরজর্জল িাে িজরি র্তাাঁ জের েিুও র্য়ীমা এিই রাোটা ফয এজির্াজরই 
অর্বীি ফটাও মজি রাো েরিার। এিটা গজর্ণায় ফেো ফগজছ ফয ফগাটা 
েীর্ি লিমবাণজক্ষত্র, েলি, িারোিা ইর্তুালে স্থাজি িঠিি লারীলরি পলরশ্রজমর 
েজ র্তাাঁ জের আয়ু োর্তীয় গে ৬৮.৮ র্ছজরর ফর্জিও িম [৮]। এই প্রিে 
মারেৎ ফপিলি োজে লর্রাট পলরমাজণ টািা েজম। এিইভাজর্ এম প্লই 
প্রলভজেে োে অগবািাইজেলাজিও [৯] প্রেুর টািা েজম ফযটা ইকুইটি 
মাজিব জট িজপবাজরটজের েপ্রাপ্ত মূধি লাজর্ র্ুর্হৃর্ত য়। শ্রলমিজের 
িষ্টালেব র্ত এই টািার ফর্লীরভাগ ফক্ষজত্রই ফল অর্লধ ফিািও োলর্োর 
র্াজিিা, আর এইভাজর্ িজপবাজরলিগুজা লর্িার্ুজয় প্রেুর াভ িজর। 

এই র্াজেজট আজরিটা ফয লর্জয়র ির্া উজেে িরজর্তই য় ফটা  
প্রলর্তরক্ষা োজর্ত র্রাদ্দ টািা। এর ফমাট পলরমাণ ২,৮২,৭৩৩ ফিাটি টািা, ফযটা 
স্বার্ুজক্ষজত্র র্রাদ্দ টািার ৪.৮ গুণ। ফেজলর এজির পর এি রিার েিগজণর 
এিটা লর্রাট অংলজি এটা ফর্াঝাজর্ত ক্ষম জয়জছ ফয ফেজলর লভর্তজর আর 
র্াইজর দুোয়গাজর্তই ামলরি লিরাপিার ভীণ প্রজয়ােি আজছ। আর র্তাই 
প্রলর্তরক্ষা োজর্ত লর্রাট পলরমাণ টািা র্রাদ্দ রাোর মর্ত অিুায়  টিা র্ছজরর 
পর র্ছর ধজর েজছ এর্ং িাউজিই এই র্ুাপাজর ফিািও র্তীব্র লিো িরজর্ত 
ফেো যায়িা। র্র্তব মাি রিাজরর আমজ এটা এিটা আিালজছাাঁ য়া আিার 
ধারণ িজরজছ এর্ং াম্প্রলর্তি  টিার্ীর পলরজপ্রলক্ষজর্ত াধারণ েিগজণর 
অজিজিই পালিস্তাজির াজর্ পলরপূণব যুি োইজছি। প্রায় র্ ফেজলই অস্ত্র 
র্ুর্ায়ীজের িােিমব েজ ফেজলর রােপলর্ত র্া প্রধািমন্ত্রীর প্রশ্রজয়। র্র্তব মাজি 
ভারর্ত রিাজরর প্রলর্তরক্ষা োজর্ত লর্পু পলরমাণ টািা র্রাদ্দ রাোয় এর্ং 
ফেজল আরও অস্ত্রলস্ত্র ফিিার অেুার্ত ফেওয়ার মর্ত অিুকূ পলরজর্ল তর্তরী 
ওয়ায় র্তাজের প্রভূর্ত াজভর ম্ভার্িা আজছ। আর র্তাই র্তারা ফর্োয় েুলী। 

এভাজর্ েলরদ্রজের ুে িজর ধিীজের আরও ধিী িরার এই র্ুর্স্থাজি 
প্রালর্তষ্ঠালিি রূপ ফেয় ইউলিয়ি র্াজেটগুজা। েরে-েরোর োিাটা যলে িা 
ফ াজর র্তাজ ধিীরা আরও ধিী জর্ লিিজর? র্তাই ফটা লিলির্ত িরজর্ত 
র্ুর্স্থা ফিওয়া য়। এই র্ছরও ামলিিভাজর্ ফটাই ফর্াঝা যাজি। আজ 
মধুলর্ি ফশ্রণীর ফভাটারজের লিছু ুজযাগুলর্ধার ফটাপ ফেওয়ার পালাপালল 
ফেজলর অলধিাংল েিগণজিই ফেজ ফেওয়া জয়জছ প্রাজন্তর লেজি। 
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পলরসংখ্ুানের সানে কারচুলপ – দুজে NSC সদনসুর পদত্ুাগ 
লিলিন্ন লিষনয় েনরন্দ্র ফমাদী সরকানরর সানে মত্লিনরানের কারনে 

গত্ ২৮-এ জােুয়ারী েুাশোি স্ট্ুাটিলস্ট্কাি কলমশে (NSC)-এর 
দুজে স্বত্ন্ত্র সদসু লপ. লস. ফমাহাোে এিং ফজ. লি. মীোক্ষী পদত্ুাগ 
করনিে। লপ. লস. ফমাহাোে ইলিয়াে স্ট্ুাটিলস্ট্কাি সালিি স-এর একজে 
প্রাক্তে সদসু এিং ফজ. লি. মীোক্ষী লদল্লী সু্কি অফ্  ইকেলমক্স-এর 
একজে প্রনেসর। এছাড়াও ফমাহাোে লছনিে NSC-র িারপ্রাপ্ত 
ফচয়ারপারসে। লিলিন্ন লিষয় ফেমে – গ্রস ফডানমলস্ট্ক ফপ্রাডাক্ট 
(GDP) িুাক লসলরজ সংক্রান্ত ত্েু, েতু্ে অেিনেলত্ক ফসন্সাস ইত্ুালদ 
প্রকানশর িুাপানর ত্াাঁ নদর এলড়নয় োওয়া এিং ২০১৬-১৭ সানির 
চাকলর/নিকারত্ব সংক্রান্ত লরনপার্ি  প্রকাশ করনত্ ফদরী করা ইত্ুালদ 
কারে ফদলখ্নয় এই দুই সদসু NSC ফেনক পদত্ুাগ করনিে। NSC 
হি লমলেলি অফ্  স্ট্ুাটিলস্ট্ক স অুাি ফপ্রাগ্রাম ইমলিনমেনর্শাে 
(MoSPI)-এর আওত্ায় পলরসংখ্ুাে সংক্রান্ত লিষনয় উপনদষ্টামূিক 
সনিিাচ্চ সংস্থা। ২০০৫ সানির ১-িা জুে রঙ্গরাজে কলমশনের সুপালরনশ 
িারত্ সরকার এই সংস্থা তত্রী কনরলছি। লেয়ম অেুোয়ী NSC-ফত্ 
সাত্জে সদসু োকার কো। লকন্তু লত্েনর্ স্থাে অনেক লদে েনরই শূেু 
লছি। িত্ি মানে দুই স্বত্ন্ত্র সদনসুর পদত্ুানগর েনি NSC-ফত্ এখ্ে 
রনয়নছে দুজে সরকারী সদসু – লচে স্ট্ুাটিলস্ট্লশয়াে প্রিীে শ্রীিাস্তি 
এিং NITI আনয়াগ-এর CEO অলমত্াি কান্ত। এই পদত্ুানগর ঘর্ো 
িারনত্ সরকারী সংস্থার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নর্ানক আরও একিার 
প্রকানশু লেনয় এি। 

প্রেম গুরুত্বপূেি লিষয়র্া হি GDP িুাক লসলরজ সংক্রান্ত ত্নেুর 
লহনসি। একজে সদনসুর কোয় – “লমলেলির কানছ সঠিক পন্থার্া 
হওয়া উলচত্ এই িুাক লসলরজ সংক্রান্ত সমস্ত ত্েু কলমশনের সামনে 
ফপশ করা... লকন্তু কলমশনের সানে এই িুাপানর ফকােও আনিাচো 
করা হয়লে... কলমশে এই সংক্রান্ত ফকােও ত্েু প্রকাশ কনরওলে, 
কনরনছ NITI আনয়াগ” [১]। গত্ িছর েনিম্বর মানস GDP িুাক 
লসলরজ প্রকাশ করা হয়, ফেখ্ানে ২০১২-র আলেিক িছর ফক লিলত্ত কনর 
েতু্ে উপানয়র মােুনম GDP সংক্রান্ত ত্েুনক সাজানো হনয়নছ। 
ফসন্ট্রাি স্ট্ুাটিলস্ট্কস অলেস (CSO) কতৃ্ি ক প্রকালশত্ েতু্ে ত্েু 
অেুোয়ী ২০১৪ সানির ৩১-এ মাচি -এর আনগর েয় িছনর েখ্ে UPA 
সরকার ক্ষমত্াসীে লছি ত্খ্ে িারনত্র অেিনেলত্ক িৃলির গড় শত্করা 
হার লছি ৬.৬৭%। আর ২০১৮ সানির ৩১-এ মাচি -এর আনগর চার 
িছনর েনরন্দ্র ফমাদীর প্রোেমন্ত্রীনত্ব এই হার ৭.৩৫%, ো তু্িোয় UPA 
সরকানরর সময়কার িৃলির হানরর ফেনক ফিশী [২]। আরও ফদখ্ানো 
হনয়নছ ফে িারনত্র অেিেীলত্নত্ সিনেনক ফিশী িৃলির হার ফদখ্া 
লগনয়লছি ২০১০-১১ সানি। লকন্তু আনগর লহনসি অেুোয়ী এই িৃলির 
হার ফেখ্ানে লছি ১০.৩% ফসর্া েতু্ে লহনসি অেুোয়ী হনয়নছ ৮.৫% 
[২]। এছাড়াও, এই েতু্ে লসলরনজ ফদখ্ানো হনয়নছ ফে আনগর লহনসনি 
সালিি স ফসক্টনরর িূলমকানক লকছুর্া অলত্লরক্ত অেুমাে করা হনয়লছি ো 
এই েতু্ে লহনসনি লকছুর্া কলমনয় আো হনয়নছ। 

NSC সদসুনদর এিং সরকানরর মনেুকার ঝানমিার আনরকর্া 
িড় কারে হি েুাশোি সুানেি সানিি  অলেস (NSSO)-এর জুিাই 
২০১৭ ফেনক জুে ২০১৮ (অেিাৎ লিমুদ্রাকরে ও GST চািু করার 
পরিত্ী সময়) অিলে লপলরওলডক ফিিার ফোসি সানিি  (PLFS)-র 
লরনপার্ি  প্রকানশ ফদরী হওয়া। লিলিন্ন সামালজক-অেিনেলত্ক লিষনয় 
ফদশজুনড় পলরিানরর মনেু সমীক্ষা চালিনয় NSSO-র ত্েু সংগ্রহ করা 
হনয়লছি। লরনপার্ি  অেুোয়ী েলদও NSSO-র ত্েু ২০১৮ সানির 
লডনসম্বর মানসই NSC কতৃ্ি ক অেুনমালদত্ হনয় লগনয়লছি, ত্িুও 
এখ্েও অিলে ফসর্া সরকার প্রকানশু আনেলে। েলদও, ফসই NSSO 
লরনপানর্ি র ফেনক লকছু ত্েু লমলডয়ার কানছ োাঁ স হনয় োওয়ায় ফসখ্াে 

ফেনক ফিাঝা োয় ফে িারনত্ ফিকারত্ব সঙ্কর্ লক সাঙ্ঘালত্ক মাত্রায় 
ফপ াঁনছনছ। এই োাঁ স হওয়া ত্েু ফেনক ফদখ্া োনে ফে প্রচলিত্ লহনসি 
অেুোয়ী (এক িছর সমনয়র লিলত্তনত্ একজে িুলক্তর কাজকনমির 
অিস্থা) ২০১৭-১৮ সানি ফদনশ ফিকারনত্বর হার লছি ৬.১%। কানরন্ট 
উইকলি স্ট্ুার্াস (CWS) অেুোয়ী ফদনশ এই মুহুনত্ি  ফিকারনত্বর হার 
৮.৯% [৩]। শহরাঞ্চনি এই পলরসংখ্ুাে েোক্রনম ৭.৮% ও ৯.৬% 
এিং গ্রামাঞ্চনি েোক্রনম ৫.৩% ও ৮.৫%। এছাড়াও, েুি সম্প্রদানয়র  
(১৫ ফেনক ২৯ িছর িয়স) মনেু ফিকারনত্বর হার িক্ষুেীয় মাত্রায় 
ফিশী। অেচ, ফিিার ফোসি পাটিি লসনপশে ফরর্ (LFPR) মাত্র ৩৬.৯%। 
অলেকাংশ জেগেই, লিনশষত্ মলহিারা কমীিালহেী ফেনক ফিলড়নয় 
আসনছে [৩]। এম িইস প্রলিনডন্ট োি অগিাোইনজশাে (EPFO), 
ফপেশাে োি ফরগুনির্ালর অুাি ফডনিিপনমন্ট অনোলরটি 
(PFRDA) এিং এম িইস ফস্ট্র্ ইেসুুনরন্স কনপিানরশাে (ESIC) 
ইত্ুালদ সংস্থার ফিত্েিুক কমিচারীর ত্ালিকা ফেনক প্রাপ্ত ত্েুনকও 
সরকার লেনজর সুলিনে মত্ এলদক ওলদক করার ফচষ্টা কনরলছি [৪]। 
ফসন্টার ের মলের্লরং ইলিয়াে ইনকােলম (CMIE)-র একজে প্রলত্লেলে 
িনিনছে – “গত্ ১৫ মানস ফদখ্া এর্াই সনিিাচ্চ ফিকারনত্বর হার... এই 
হার ৭.৪% অিলে ফপ াঁনছ োওয়ার্াও এই ইলঙ্গত্ই িহে করনছ ফে 
ফিকারনত্বর হানরর উত্তনরাত্তর িৃলির এই প্রিেত্ার মনেু েনিম্বর মানস 
ফিকারনত্বর হানরর ঘার্লত্র ঘর্োর্া একর্া সামলয়ক িুলত্ক্রম মাত্র।” 
লত্লে আরও জালেনয়নছে – “২০১৮ সানির লডনসম্বর মাস অিলে 
চাকুলরজীিীনদর আেুমালেক সংখ্ুা ৩৯৭ লমলিয়ে, ো ২০১৭ সানির 
লডনসম্বর মানসর আেুমালেক সংখ্ুার তু্িোয় ১১ িক্ষ কম” [৪]। 

এইসমস্ত ত্েুগুনিা সিই খ্সড়া পেিানয় আনছ এই কো িনি 
েনরন্দ্র ফমাদী সরকার এই পদত্ুাগকারী সদসুনদর উনেনগর গুরুত্বর্া 
অিনহিা করার ফচষ্টা করনছ। আসন্ন ফিাকসিা লেিিাচনের কো ফিনি 
সরকার এই লরনপার্ি র্ানক আর্নক রাখ্নত্ চাইনছ। এইসমস্ত ত্েু 
প্রকাশ হনি এই িাত্ি াই োনি ফে িত্ি মানে ফিকারনত্বর অিস্থা গত্ ৪৫ 
িছনরর মনেু সিনেনক খ্ারাপ অিস্থায় এনস ফপ াঁনছনছ [৩]। এছাড়া, 
২০১৪ সানি ১০ লমলিয়ে চাকলর তত্রী করার ফে প্রলত্শ্রুলত্ NDA 
সরকার আমানদর লদনয়লছি ফসর্ার কোও িুনি ফগনি চিনি ো। অেচ 
এখ্ে িাস্তনি এই োাঁ স হওয়া ত্েু ফেনক আমরা চাকলরনক্ষনত্র 
ক্রমিিি মাে সঙ্কনর্র অিস্থাই ফদখ্নত্ পালে। 

 

 



 

 

সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ১৯, ফপব্রুয়াযী ২০১৯ 

পরযস্ট যাইট  অ্ুাক্ট ২০০৬-এয উয আক্রভণ
ম্প্রলি বাযরিয ুলিভ ফকারটে য একটা লনরদে র ১৬-টা যাজ্ু ফেরক 

িায় ১০ রক্ষ ফনফাী জ্নগণ লনরজ্রদয জ্ঙ্গররয আস্তানা ফেরক উরেদ 
ওয়ায মু্মখীন রয়রেন। পরযস্ট যাইট  অ্ুাক্ট (FRA) ২০০৬-এয 
াাংলফধালনক বফধিারক চ্ুাররঞ্জ জ্ালনরয় একটা আরফদরনয যারয় এই 
লনরদে  জ্ানারনা রয়রে। এই আরফদরনয ফেরক FRA-ফক যক্ষা কযাযটা 
ফম ফভাদী যকারযয অ্ফররায লকায িা জ্ালনরয় লকেু লফরযাধী দর এফাং 
লকেু গণ-াংগঠরনয িযপ ফেরক একারে একটা লচ্ঠি লকেুলদন আরগই 
দালখর কযা রয়লের। লকন্তু িা রেও আদাররি আরফদনকাযীরদয 
লফভ্রালিকয দালফয লফরুরে BJP-ফনিৃত্বাধীন ফকন্দ্রীয় যকায ফকানও যকভ 
িরকে য যাস্তায় াাঁ টর না। এই লনরয় যয চ্াযফায যকাযী আইনজ্ীফীযা 
এভনটা কযর। এটা ফম আরর করোরযটরদয স্বােে যক্ষারেে FRA-ফক 
ফালির কযায একটা যকাযী লড়মন্ত্র িা লনরয় আয রেরয লকেু ফনই। 

অ্রনক রড়াইরয়য য FRA আইনটা একলদন া রয়রে এফাং এয 
জ্ন্রগ্ন ফেরকই অ্বফধ জ্ঙ্গরজ্লভ অ্লধগ্ররণয লফরুরে ফনফাী জ্নগরণয 
াংগ্রারভ এটা একটা লিারী অ্স্ত্র রয় উরঠরে। এই আইরনয লকেু 
দুফেরিা আরে ফকো ফমভন ঠিক, ফিভন একোও স্বীকায কযরি য় ফম 
মাযা ফড় ফড় করোরযট াংস্থা কিৃে ক অ্ফারধ িাকৃলিক ম্পদ রুঠরক 
িশ্রয় লদরয় চ্রররে ফই জ্ঙ্গর আভরািন্ত্র এফাং যারেয গরায় কাাঁ টায ভি 
লফাঁরধ আরে এই আইন। রুান্ড কনলিক্ট ফিারজ্ক্ট-এয িেু অ্নুমায়ী FRA 
আইন রঙ্ঘরনয ঘটনারক ফকন্দ্র করয ফগাটা ফদর ১২৭-টা জ্ায়গায় যাে 
আয ফনফাী জ্নগরণয ভরধু াংঘলে চ্ররে, মারি ফভাট ক্ষলিগ্রস্ত 
জ্নগরণয াংখুা ১৪,২২,০৬৭ জ্ন [১]। িাই লকেু আরফদনকাযী মাযা 
অ্লধকাাংই অ্ফযিাপ্ত জ্ঙ্গর আলধকালযক, িািন জ্লভদায, ফা ফনুিাণ 
াংযক্ষণ াংস্থা (রমভন – ওয়াইল্ডরাইপ পাস্টে ) FRA-য লফরুরে লভেুা 
এফাং লফভ্রালিকয িচ্ায চ্ালররয় এই আইরনয াাংলফধালনক বফধিারক 
চ্ুাররঞ্জ জ্ালনরয়রে। জ্ঙ্গররয অ্লধকায াংক্রাি লফলরয় লোি ফনওয়ায 
ফম ক্ষভিা এই আইন জ্নগরণয ারি িুরর লদরয়রে ফই ক্ষভিারক খফে 
কযাই র এই আরফদনকাযীরদয আর উরেু। এয আরগ ২০১৪ ারর 
বাযরিয ীলেস্তরযয লকেু িকৃলি াংযক্ষণ লফজ্ঞানী এফাং জ্ঙ্গররয অ্লধকায 
যক্ষায কারজ্ মুি লকেু ফগাষ্ঠী একারে আরফদনকাযীরদয উরেরু 
একটা ফখারা লচ্ঠি লররখ জ্ানায় ফম িারদয “আরফদন আরর ফদরয 
িাকৃলিক ম্পদ রুঠরকই আযও ত্বযালিি কযরফ” [২]। ফকাটে  ম্প্রলি এই 
লনরদে  ফদওয়ায য িাাঁ যা ফটাযও লনো করযরেন। একটা াম্প্রলিক 
লফজ্ঞলপ্তরি িাাঁ যা জ্ালনরয়রেন – “এই লনরদে রক িকৃলি-াংযক্ষরণয রক্ষ 
নয়। লফযীরি, বাযরি িকৃলি-াংযক্ষরণয ফুাারয এটা একটা লফযাট ফড় 
লেু ঠা। ... াংযক্ষরণয ফমরকারনা ফটকই আয িকৃি ভরডররয একটা 
আফলুক অ্াং র স্থানীয় উজ্ালিরদয অ্লধকায যক্ষা, এফাং এটাই এখন 
আিজ্ে ালিক আইন স্বীকৃি। ... লনয়ভলগলয, উত্তযফঙ্গ, উত্তযাখন্ড, ভাযাে 
ইিুালদ বাযরিয ফেত্রই মাাঁ যা জ্ঙ্গর যক্ষা কযায ফচ্ষ্টা চ্ালররয় মারেন 
এফাং করোরযট ও যকায কিৃে ক িাকৃলিক ম্পদ আত্মাৎ-এয িলিরযাধ 
কযরেন িাাঁ রদয ারিয একটা গুরুত্বূণে অ্স্ত্র রয় উরঠরে এই FRA 
আইন” [৩]। 

আরফদনকাযীরদয ভি অ্নুমায়ী জ্ঙ্গররয অ্লধকারযয লফলরয় ফমভস্ত 
দালফদাযরদয দালফ এখনও মেি খালযজ্ কযা রয়রে িাাঁ রদয িরিুরকই 
ররন “বুরয়া দালফদায”। ফাস্তরফ এই “বুরয়া দালফদায”-ফদয াংখুা র 
িায় ২০ রক্ষ এফাং ফিে ভারন এাঁযা িরিুরকই উরেদ রয় মাওয়ায বয় 
লনরয় জ্ীফন মান কযরেন। ২০১৮ াররয ১-রা এলির অ্ফলধ লরফ 
অ্নুমায়ী আভারদয ফদরয াি-টা যারজ্ুয (েলত্তগড়, ওলড়া, 
ভধুিরদ, ভাযাে, কণোটক, গুজ্যাট এফাং লিভফঙ্গ) ফভাট ৪২ রক্ষ 
দালফদারযয ভরধু ১৯.৩৪ রক্ষ দালফদারযয দালফ খালযজ্ রয়রে। অ্েোৎ 
৪৬% দালফ-ই খালযজ্ রয় লগরয়রে। ভাযাে, কণোটক এফাং লিভফরঙ্গয 
ফক্ষরত্র দালফ খালযজ্ ওয়ায িকযা লযভাণ মোক্ররভ ৬৪%, ৬৪%, এফাং 
৬৮% [৪]। অ্েচ্, যকারযয লনজ্স্ব অ্নুন্ধারনয িেুই ফররে ফম 
এগুররায অ্রনকগুররাই ফফআইলনবারফ খালযজ্ কযা রয়রে। FRA-য 
ফাস্তফায়ন িরঙ্গ বাযি যকারযয লভলনলি অ্ফ্  ট্রাইফার অ্ুারপয়াে 
(MoTA) ২০১২ াররয ১২-ই জু্রাই লরলখি একটা লচ্ঠিরি এভন 

অ্রনক লফলরয়য উলস্থলিয কো স্বীকায করযলের ফমগুররা “এই আইরনয 
ফাস্তফায়রনয রে ফাধা ৃলষ্ট কযরে” [৫]। এই লচ্ঠিরি লনলেে ষ্টবারফ 
“উন্নয়নভূরক িকরেয জ্নু িস্তালফি” এরাকাগুররায কো উরেখ কযা 
রয়লের ফমখারন “এই আইরনয লফলবন্ন লফধানরক রঙ্ঘন করয” 
উজ্ালিবুি জ্নগণরক ফরূফেক অ্নুত্র স্থানািলযি কযা রে ফা 
উরেদ করয ফদওয়া রে। লকেু যারজ্ু ফম জ্ঙ্গর আভরািরন্ত্রয ইোকৃি 
য়িানীয কাযরণ ফফআইলনবারফ দালফদাযরদয দালফ খালযজ্ করয ফদওয়া 
রে ফ কোও উরেখ কযা রয়লের এই লচ্ঠিরি। লকবারফ এই আইনরক 
ফাস্তফালয়ি কযা ফমরি ারয িায লকেু লনরদে লকাও এই লচ্ঠিয ারে 
ফদওয়া রয়লের ফমখারন স্পষ্টবারফ ফরা রয়লের ফম – “মিলদন এই 
আইরনয ভাধুরভ জ্ঙ্গররয অ্লধকায স্বীকৃি ওয়ায এফাং ফই অ্লধকায 
জ্নগরণয ারি অ্লেি ওয়ায িলক্রয়া চ্ররফ িিলদন ফকানও উরেরদয 
ঘটনা ঘটা উলচ্ি নয়।” 

এই FRA আইরনয একটা ফড় ভুা র এখারন উরেখ কযা আদায 
ট্রুালডানার পরযস্ট ডুরয়রাে (OTFD)-এয াংজ্ঞা। এই OTFD রি 
াযরফন “ফইভস্ত জ্নগণ ফা ম্প্রদায় মাাঁ যা ২০০৫ াররয ১৩-ই 
লডরম্বয িালযরখয আরগ অ্িি ৭৫ ফেয ধরয িােলভকবারফ জ্ঙ্গরর 
ফফা কযরেন এফাং জ্ীফধাযরণয িরয়াজ্রনয জ্নু জ্ঙ্গর ফা জ্ঙ্গর জ্লভয 
উয লনবে যীর” [৬]। এই ধযরণয াংজ্ঞায় আরর অ্রনক ভুায় 
ড়রি য় কাযণ আভারদয ফদরয অ্রনক জ্ঙ্গরই আইনি জ্ঙ্গর 
লারফ লনধোলযি রয়রে ১৯৫০-এয দরক। এোড়াও, ৭৫ ফেয ললেরয় 
ফগরর এভন এক ভরয় ফ াঁোরি য় মখন এই ফনাঞ্চররয অ্লধকাাংই 
লের যাজ্া জ্লভদাযরদয যাজ্ত্ব ফা জ্লভদালযয অ্ধীরন। স্বাবালফকবারফই 
এইভস্ত ফনাঞ্চরর কাযা ফফা কযি ফগুররা াংক্রাি ফকানও ভীক্ষায 
িেু ফা যকাযী িেু াওয়া মায়না। দুনীলিগ্রস্ত জ্ঙ্গর আভরািন্ত্র 
ফভয় এভন একটা অ্ফস্থায ূণে ুরমাগ গ্রণ করয। জ্ঙ্গররয অ্লধকায 
লনরয় OTFD-ফদয দালফ ফফআইলনবারফ খালযজ্ করয ফদওয়া ররও ফটা 
িাাঁ যা ফুঝরি ারযন না, মায ভূর কাযণ লক্ষাগি লদক ফেরক িাাঁ রদয 
ললেরয় োকা এফাং এই লফলরয় রচ্িনিায অ্বাফ। অ্েচ্, FRA-াংক্রাি 
যকাযী লফলবন্ন নলেরত্র স্পষ্টই ফরা রয়রে ফম দালফদায এফাং িাাঁ রদয 
ূফেুরুলরদয ফম একটা লনলেে ষ্ট গ্রারভ ৭৫ ফেয ধরয একটানা ফফারয 
িভাণ ফদখারি রফ এভন ফকানও দালফ FRA করযনা। ফযাং, াধাযণবারফ 
জ্ঙ্গর এফাং জ্ঙ্গর জ্লভয উরয িাাঁ রদয লনবে যীরিাই িাাঁ রদয জ্ঙ্গররয 
অ্লধকায ুলনলিি কযায জ্নু মরেষ্ট [৭]। এোড়াও, এভনলক ফভ লখক 
াক্ষুদারনয উয লনবে য করযও িাাঁ যা লনরজ্রদয ফমাগু দালফদায লারফ 
দালখর কযরি ারযন। এভনলক OTFD-য াংজ্ঞায় “জ্নগণ ফা ম্প্রদায়” 
কোটায উলস্থলি এটাও িভাণ কযরে ফম একজ্ন স্বিন্ত্র ফুলি লারফ 
OTFD িকভায স্বীকৃলিয ফদরর ম্প্রদায় লারফ স্বীকৃলি ফররও চ্ররফ। 
লকন্তু ফাস্তফটা এরকফারযই আরাদা। ২০১৮ াররয ফপব্রুয়াযী অ্ফলধ িাপ্ত 
িেু অ্নুমায়ী েলত্তগড়, ভাযাে এফাং ওলড়া যারজ্ু ST দালফদাযরদয 
ভরধু স্বীকৃলি ফরয়রেন মোক্ররভ ৫৮%, ৩৮% এফাং ৭০% দালফদায। 
অ্েচ্, OTFD-ফদয ফক্ষরত্র এই লযাংখুান মোক্ররভ ১০%, ১৬% এফাং 
২% [৮]। এভনলক যকাযী নলেরত্রও স্বীকায কযা রয়রে ফম অ্রনক 
ফক্ষরত্রই “লিলন-ুরুল ধরয জ্লভয ভালরকানায িভারণয অ্বাফ”-এয 
অ্জু্াি ফদলখরয় দালফ খালযজ্ কযা রয়রে মা এরকফারযই ফফআইলন, 
কাযণ OTFD িকভা াওয়ায জ্নু জ্লভয ভালরকানা ফদখারি রফ এভন 
ফকানও লনয়ভ ফনই [৭]। 

ুিযাাং, আদাররি যকাযী আইনজ্ীফীরদয এই ধাযাফালক এফাং 
ইোকৃি নীযফিা এফাং ুলিভ ফকারটে য এই াম্প্রলিক যায়-ফক ফনফাী 
জ্নগরণয িলিরযাধরক দভন কযায একটা নিুন উায় লারফই ফদখা 
দযকায। ফগাটা ফদ জু্রড় “BJP যকায জ্ওয়াফ ফদা!”-য ফুানারয লফলবন্ন 
জ্ঙ্গর অ্লধকায যক্ষা ফগাষ্ঠীয গণ-িলিফারদয াভরন চ্ার রড় আািি 
রফোচ্চ আদারি এই উরেরদয আরদরক স্থলগি যাখায লনরদে  লদরয়রে। 
িরফ, বলফলুরিও করোরযট রুরঠয াি ফেরক ফদরয জ্র-জ্ঙ্গর-জ্লভন 
যক্ষা কযায াংঘরলে ফনফাী জ্নগরণয ার দাাঁ ড়ারনাটা ফদরয িলিটা 
রচ্িন জ্নগরণয কাে ফেরক একাি কাভু। 



 

 

সু্ফলিঙ্গ, ইসু্ু – ১৯, ফেব্রুয়ারী ২০১৯ 

আলিত্ুনাথ-এর এনকাউন্টার রাজ 
২০১৭ স্ালির নলেম্বর মালস্ উত্তরপ্রলিলের মুখ্ুমন্ত্রী আলিত্ুনাথ 

ফ াষণা কলরলিলিন ফে BJP স্রকার নালক ত্াাঁ র রালজু আইলনর োস্ন 
প্রলত্ষ্ঠা কলরলি। অথচ ফস্ই বিরই ঐ রালজু ১,১০০-টা এনকাউন্টালরর 
 টনা  লটলিি োলত্ ৪৯ জন লনহত্ হলয়লিলিন এবং আহত্ 
হলয়লিলিন ৩৭০ জন (PUCL কতৃৃ্ক িালয়র করা জনস্বাথ ৃ মামিা 
ফথলক প্রাপ্ত ত্থু অনুোয়ী)। ২০১৮ স্ালির ১৫-ই ফেব্রুয়ারী রালজুর 
আইন পলরষলির স্ালথ কথা বিার স্ময় আলিত্ুনাথ বলিন – “১,২০০ 
এনকাউন্টালরর মলযু ৪০ জলনর ফবেী অপরাযীলক হত্ুা করা হলয়লি 
এবং এমনটাই এখ্ন চিলব”। এই পলরস্ংখ্ুান অনুোয়ী ঐ রালজু BJP 
স্রকার ক্ষমত্ায় আস্ার পর ফথলক ১০ মালস্ পুলিে প্রলত্লিন প্রায় ৪-
ফট কলর এনকাউন্টার পলরচািনা কলরলি। সু্লপ্রম ফকাটৃ ২০১২ স্ালির 
একটা লবলেষ মামিায় মন্তবু প্রকাে কলরলিি ফে – “ফকান অলেেুক্ত 
েলি একজন স্াঙ্ঘালত্ক অপরাযী হয় ত্াহলি ত্ালক হত্ুা করাটা 
পুলিলের কতৃ্বু নয়। লনিঃস্লেলহ পুলিলের কাজ হি ফস্ই অলেেুক্তলক 
ফেপ্তার করা এবং লবচালরর জনু ত্ালির আিািলত্ ফপে করা। ফেস্মস্ত 
পুলিে কমী গুলি চালিলয় অপরাযী খ্ত্ম করলত্ এবং ফস্ই  টনালক 
এনকাউন্টার লহস্ালব চালিলয় লিলত্ খু্ব োলিাবালস্ন ত্াাঁ লির এই 
ফকালটৃর ত্রে ফথলক বারংবার স্াবযান করা হলয়লি। এই যরলণর হত্ুা 
অলবিলম্ব বন্ধ হয়া উলচত্। আমালির ফেৌজিালর লবচার বুবস্থায় এই 
যরলণর  টনালক ববয লহস্ালব স্বীকৃলত্ ফিয়া হয়না। এগুলিালক রাষ্ট্র-
প্রণীত্ স্ন্ত্রাস্ লহস্ালবই গণু করা হয়”। ত্াই ২০১৭ স্ালির জুন মালস্ 
ইলিয়া টিলে-ফক ফিয়া একটা স্াক্ষাৎকালর েখ্ন আলিত্ুনাথ জানান 
ফে – “আগার অপ রায কলরলঙ্গ ফত্া ফ াক লিলয় জালয়লঙ্গ (েলি ফকউ 
অপরায কলর ত্াহলি ত্ালক গুলি কলর ফিয়া হলব)”, ত্খ্ন লত্লন 
আস্লি সু্লপ্রম ফকালটৃর ঐ মন্তবুলকই একটা উপহালস্ পলরণত্ কলরন। 
২০১৯ স্ালির জানুয়ারী মালস্ লপপল স্ ইউলনয়ন ের লস্লেি লিবাটৃিস্ 
(PUCL) কতৃৃ্ক িালয়র করা একটা জনস্বাথ ৃ মামিার উত্তলর সু্লপ্রম 
ফকাটৃ জানায় – “আমালির কালি জমা পড়া আলবিন লবলবচনা কলর 
এবং ফস্গুলিা লবচার কলর ... আমালির এটাই মলন হলয়লি ফে েত্ েীঘ্র 
স্ম্ভব এই লবষয়টা লনলয় ফকালটৃর ত্রে ফথলক একটা ত্িন্ত হয়া 
িরকার”। নুােনাি লহউমুান রাইট স্ কলমেন (NHRC)-এর পেৃলবক্ষণ 
অনুোয়ী – “উত্তর প্রলিলের পুলিে কমীরা লনলজলির স্বাযীন ফেলব 
লনলয়লি, এবং উচ্চপিস্থ কতৃ্াবুলক্তলির অল ালষত্ অনুলমািলনর উপর 
লেলত্ত কলর ত্ারা লনলজলির ক্ষমত্ার অপবুবহার কলর চলিলি ...”। 
PUCL লনলজর আলবিলন স্ংবািমাযুলমর লবলেন্ন খ্বলরর কথা 
উলেখ্ কলরলি ফেখ্ালন ফিখ্া োলে ফে মুখ্ুমন্ত্রী, ত্াাঁ র ফেপুটি ফকেে 
প্রস্াি ফমৌেৃু, এবং ি অুাি েৃার লবোলগর ADG আনে কুমার 
রালজু অপরাযীলির এনকাউন্টালর হত্ুার লবষলয় লনলজলির স্মথনৃ 
জানালেন। এই আলবিলন জানালনা হলয়লি ফে ২০১৭ স্ালির ১৯-এ 
নলেম্বর মুখ্ুমন্ত্রী বলিন – “অপরাযীলির হয় ফজিবেী করা হলব 
নয়লত্া এনকাউন্টালর হত্ুা করা হলব।” ২০১৭ স্ালির ১৬-ই ফস্লেম্বর 
ADG (Law and Order) আনে কুমার বলিন ফে – “স্রকালরর 
ইো, জনগলণর প্রত্ুাো এবং পুলিেলক প্রিত্ত স্াংলবযালনক  ববয 
ক্ষমত্া” অনুোয়ীই এই এনকাউন্টার গুলিা স্ম্পন্ন করা হলে। 
NDTV-র একটা খ্বলর জানা ফগলি ফে স্রকার “অনুমলত্ লিলয়লি 
ফকান িি েখ্ন একটা এনকাউন্টার স্ম্পন্ন করলব ত্খ্ন ফজিা 
পুলিলের প্রযান ত্ালক ১ িক্ষ টাকা অবলয পুরষ্কার লিলত্ পারলব”। 
এমনলক এটা আইন িঙ্ঘন করলি। পুলিেী এনকাউন্টালরর লবষলয় 
২০১০ স্ালি জালর করা NHRC-র লনলিৃলেকা অনুোয়ী এবং ফেকথা 
২০১৪ স্ালি সু্লপ্রম ফকাটৃ বলিলি ফস্টা অনুোয়ী – এনকাউন্টালরর 
“ টনা  টার স্ালথ স্ালথ স্ংলিষ্ট অলেস্ারলির ফকান হ াৎ পলিান্নলত্ 
বা স্াহলস্কত্ার জনু ত্াৎক্ষলণক পুরষ্কার ফিয়া োলব না। ফেলকান 
মূলিু আলগ এটা লনলিত্ করলত্ হলব ফে ঐ অলেস্ালরর 
স্াহলস্কত্াপূণৃ পিলক্ষলপ স্লেহজনক লকিু ফনই এবং ফস্টা লনলিত্ 
করার পলরই ফেন ত্াাঁ লক ফস্ই পুরষ্কার ফিয়া হয়।” 

একটা RTI অনুস্ন্ধান অনুোয়ী ২০০০ ফথলক ২০১৭ স্ালির মলযু 
োরলত্ নলথেুক্ত েুলয়া এনকাউন্টালরর স্ংখ্ুা ১,৭৮২-টা। 
এনকাউন্টালরর ফেস্মস্ত অলেলোগ এবং ইলঙ্গত্ NHRC ফপলয় থালক 
ত্ার লেলত্তলত্ ফিখ্া োলে ফে উত্তর প্রলিলের অবস্থা অত্ুন্ত ফোচনীয়। 
স্মস্ত রাজু ফথলক ফমাট ফে এনকাউন্টালরর খ্বর নলথেুক্ত হলয়লি ত্ার 
৪৪.৫৫%-ই (৭৯৪-টা) হলয়লি এই রাজু ফথলক। এর মলযু কত্গুলিা 
ফক্ষলে অলেলোগ প্রমালণত্ হলয়লি ত্ার ফকান স্ংখ্ুা NHRC-র 
লরলপাটৃ ফথলক পায়া োয়না। ত্লব এটুকু জানা োয় ফে UP-র ১৬০-টা 
মামিায় ফমাট ৯.৪৭ ফকাটি টাকার ক্ষলত্পূরলণর সু্পালরে করা হলয়লি। 
এই মামিাগুলিা স্ংখ্ুার লেলত্তলত্ ফগাটা ফিলের ফমাট লহলস্লবর 
অলযকৃ, কারণ ফগাটা ফিলে ফমাট ৩১৪-টা মামিার ফক্ষলে এমন 
ক্ষলত্পূরলণর সু্পালরে করা হলয়লি। ২০১৮ স্ালির ৪- া আগস্ট অবলয 
লহলস্ব অনুোয়ী ফমাট এনকাউন্টালরর স্ংখ্ুা ২৩৫১-টা, ফেখ্ালন ২৩-টা 
ফজিার ফমাট ৬৩ জনলক হত্ুা করা হলয়লি এবং ফমাট ৫৮৪ জন 
আহত্। প্রথলম ফে ৩০ জনলক হত্ুা করা হলয়লিি ত্ার মলযু ১২ জনই 
মুস্লিম, এবং বালকলির অলযকাংেই হি িলিত্। নলথেুক্ত ত্লথুর মলযু 
কলয়কটা মােই উিাহরণ পায়া লগলয়লি ফেখ্ালন লেকার উঁচুবলণৃর 
ফকউ। হত্ুার FIR-গুলিা অনুোয়ী এই অপরাযীলির লবরুলে চিা 
মামিার স্ংখ্ুা ৭ ফথলক ৩৮, অথচ প্রায় ফকান FIR-এই এমন 
ফকান বণৃনা ফনই ফেখ্ান ফথলক ত্ালির অপরাযমূিক অত্ীত্ স্ম্বলন্ধ 
বা ত্ালির দ্বারা কৃত্ ফকান জ নু অপরায স্ম্বলন্ধ লকিু জানা োলে। 
ইলিয়ান এক্সলপ্রস্-এর একটা লবলিষণ অনুোয়ী ৪১-টার মলযু ২০-টার 
ফক্ষলেই FIR-গুলিা ফিলখ্ মলন হলব ফে এগুলিা এলক অলনুর নকি। 
উত্তর প্রলিলের পলিলমর ফজিাগুলিার মলযু চারটিলত্ অনুস্ন্ধান 
চালিলয় িু য়ুার ফিখ্লত্ ফপলয়লি ফে পুলিেী এনকাউন্টালরর ১৪-টা 
 টনার মলযু ১১-টাই একই রকম। োরা এনকাউন্টালরর লেকার হলয়লি 
ত্ালির বয়স্ ১৭ ফথলক ৪০-এর লেত্র। অলযকাংে ফক্ষলেই ত্ারা লিি 
লবচারাযীন। প্রলত্টা এনকাউন্টালরর আলগই নালক পুলিে ত্ালির অবস্থান 
স্ম্পলকৃ খ্বর ফপলয়লি। ত্ারা হয় বাইক-এ লিি নয়লত্া গালড়লত্। 
পুলিে েখ্নই ত্ালির থামালত্ ফগলি ত্খ্নই নালক ত্ারা গুলি চািালনা 
শুরু কলর। প্রতু্ুত্তলর পুলিে গুলি চািালনায় ত্ারা আহত্ হয় এবং 
হাস্পাত্ালি আনা হলি ত্ালির মৃত্ বলি ফ াষণা করা হয়। ফেোলব 
এই FIR-গুলিা স্াজালনা হলয়লি ত্ালত্ ফকান স্লেহ ফনই ফে উত্তর 
প্রলিলে প্রোস্লনক হস্তলক্ষলপই এই লবরাট হত্ুািীিা স্ংগতত্ 
হলয়লি। এটা ফে শুযু আইলনর োস্নলকই িঙ্ঘন করলি ত্া নয়, স্কি 
নাগলরলকর প্রাপু আইলন এবং স্াংলবযালনক সু্রক্ষালক িঙ্ঘন করলি, 
লবলেষত্ মানুলষর জীবলনর অলযকারলক িঙ্ঘন করলি, ফে অলযকার 
স্ংলবযালনর ২১ নম্বর যারা মারেৎ ফিলের স্কি নাগলরকলক ফিয়া 
হলয়লি। েুালস্স্ট রাজত্ব চািালনার এবং অপরায লনয়ন্ত্রলণর নালম গরীব 
জনগণলক স্ন্ত্রস্থ করার ফে উলেেু লনলয় RSS চিলি ত্ার স্ালথ 
স্ামঞ্জস্ু ফরলখ্ই এই এনকাউন্টালরর ফগাটা পবটৃালক ফিখ্লত্ হলব। 
RSS-এর স্মথকৃ উঁচুবলণৃর  উচ্চলেণীর জনগলণর কালি এই 
যরলণর এনকাউন্টার েুলক্তস্ংগত্ কাজ, কারণ এরা স্কলিই মলন কলর 
ফে মুস্লিম এবং িলিত্রাই মূিত্ অপরাযমূিক কাজকলমৃ েুক্ত থালক 
এবং ত্ালির োলস্ত পায়া িরকার। 
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ুরয়াভা – এই যাতেয লি ফিান ফবায 
ফনই? 

ম্প্রলে ুরয়াভা-ফে ৪০ জতনয ফফী CRPF জয়ান-এয 
লনে য়ায ঘটনা ফ াটা ফেতি নালিতয় লেতয়তে। ফেতয ভস্ত 
জন ণ ফভাটাভুটি দুতটা ললফতয লফবক্ত তয় তিতেন। ক্ষভোীন 
BJP-RSS লনু্দত্ব আঁোে এই ঘটনাতি অন্ধ জােীয়োফাতে রূ 
লেতে ফিান ুতমা ই োতিলন। এিলেতি মখন াধাযণ জন তণয 
এিটা অং এই অন্ধ জােীয়োফাতেয লিায তয় চতরতেন েখন 
আতযিটা অংত রক্ষুণীয়বাতফ উতে এততে এিটা গুরুত্বূণণ জরুযী 
প্রশ্ন – “িাশ্মীতয যক্ত লনতয়, জীফন-ভৃেুু লনতয় এই ফখরায লেতন 
আতর ফিান ক্ষভো িাজ িযতে? লিবাতফ এফং ফিন োযা 
িাশ্মীযতি ফখানিায িাশ্মীলয জন তণয জনু এিটা ভৃেুু-উেুিায় 
লযণে িতযতে?” ফেণ ভাতন ফ াটা লফতেয লযলিলেতি, লফতলে 
এলয়া-য লযলিলেতি এই জ্বরন্ত-ক্রন্দনযে-মুদ্ধযে িাশ্মীতযয অফিায 
াতে েুরনা িযা ফমতে াতয। এলয়াতে, লফতলে লিভ এলয়াতে, 
জন তণয এিভাত্র অযাধ র োঁযা ফের-এয লিতরয উয ফফা 
িতযন। লফে অেণনীলেয লযায় উলযায় এই ফের-ই ফমন ফতয় চতরতে 
যতক্তয ভে। আয োযই লযণাতভ লিভ এলয়ায ভস্ত জন ণ এফং 
োঁতেয তযয য প্রজন্ মুতদ্ধয জনু োয়ী াম্রাজুফােী োনফগুতরায 
যক্ততবজা ফচায়াতরয ভাতি ক্ষেলফক্ষে তেন। োঁতেয িাতে জীফতনয 
ভাতন িভতে িভতে এত ফেতিতে মুতদ্ধয লফমণতয়। 

এিইবাতফ আভযা মলে িাশ্মীতযয লেতি োিাই োতর আভযা 
ফেখতে াফ িাশ্মীতযয জন তণয এিভাত্র অযাধ র িাশ্মীতযয 
ফবৌত ালরি অফিান। িাশ্মীয ফমন োঁলিতয় আতে েলক্ষণ এফং লিভ 
এলয়ায ফভানাতে। াভালজি-যাজননলেি দৃলিবলঙ্গ ফেতি এই িাতনয 
গুরুত্ব অলযীভ। বাযেীয় উভাতে, এলয়া এফং ৃলেফীয 
ফমতিান ক্ষভোীন লক্তয িাতে িাশ্মীয েখর িযা ফা ফখাতন 
 াতয়য ফজাতি েখরোলয ফজায় যাখাটা অেুন্ত গুরুত্বূণণ। িাশ্মীতযয 
জন্রগ্ন ফেতিই ফখানিায াভালজি-যাজননলেি লযলিলে এিই 
যিভ আতে এফং প্রজতন্য য প্রজন্ ধতয এই বূস্বত ণয জন ণ 
নযিমন্ত্রণা ফবা  িতয চতরতেন। ঐলোলিবাতফ এফং 
যম্পযা েবাতফ ালন্তলপ্রয় ুপী াধুতেয ফেণ ভান প্রজন্ ফমন এখন 
িান্না-চীৎিায-মুদ্ধ-ভৃেুু ইেুালেয ভতধু অলবপ্ত জীফন মান িতয 
চতরতে। এয ফেতি বয়ঙ্কয আয লি-ই ফা তে াতয। 

আত য ংখুাতেই ুরয়াভা-য াঙ্ঘালেি লযলিলে লনতয় আভযা 
আতরাচনা িতযলে। লনতজতেয যাজননলেি, অেণননলেি এফং াভলযি 
স্বােণ যক্ষা িযতে ািতেণী ফম িাশ্মীয নীলে গ্রণ িতযতে ফটাতি 
প্রশ্ন িযায ভয় এততে। এই প্রশ্নতি ফিতে ফযতখ ির োত্র, মুফ 
ম্প্রোয়  ফুলদ্ধজীফীয, লফতলে মাঁযা চাযা ম্বতন্ধ তচেন, অফ ে 
আয জন-েযেী, এফং ভস্ত আতফ প্রফণ জন তণয উলচে ািতেণী, 
লফতলে লনু্দত্ব পুালস্ট ফ াষ্ঠী ভাযপৎ ফেজুতি উগ্র জােীয়োফােী 
উন্ত্তো ৃলিয লফরুতদ্ধ দৃঢ় অফিান ফনয়া প্রতয়াজন। িাশ্মীতযয 
জন তণয উতয বাযে, ালিস্তান এফং অনুানু লফতেী াম্রাজুফােী 
লক্ত ফম লংস্র, নৃং এফং লনভণভ মুদ্ধ নালভতয় এতনতে োয লফরুতদ্ধ 
োঁিাতনায ভয় এততে। িাশ্মীতযয জন তণয জীফতনয অলধিায  
েতন্দয অলধিাযতি েভন িযা এফং োঁতেয  ণোলন্ত্রি অলধিাযতি 
ধভীয় ফভৌরফাে লাতফ ফেখাতনায লফরুতদ্ধ অফিান ফনয়ায ভয় 
এততে। িাশ্মীতযয জন ণ তভে ফ াটা ফেতয াধাযণ জন তণয 
উয ফম অননলেি মুদ্ধ নালভতয় আনা তয়তে োয লফরুতদ্ধ আয়াজ 
োতনায ভয় এততে। লফতল িতয ুরয়াভা াভরা-য ফপ্রক্ষাতট 
িাশ্মীতযয ফাইতয ফফািাযী িাশ্মীলয জন তণয উতয BJP-RSS 
ফ াষ্ঠী ফম আক্রভণ নালভতয় এতনতে ো অলফরতম্ব ফন্ধ িযায জনু 
িামণিযী ফুফিা ফনয়া েযিায। 

 

 

েেুূত্র – 
অন্তফণেী ইউলনয়ন ফাতজট ২০১৯ – লিেু মণতফক্ষণ 
[1] https://www.epw.in/journal/2019/6/letters/health-interim‐ 

budget.html 
[2] https://www.indiabudget.gov.in/budget2016‐2017/es2014‐ 

15/echapter‐vol1.pdf 
[3] https://www.indiabudget.gov.in/es2016‐17/echapter.pdf 
[4] http://cdsco.nic.in/writereaddata/national‐health‐policy.pdf 
[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5408909/ 
[6] https://www.business‐standard.com/article/economy‐ 

policy/unemployment‐rate‐at‐five‐decade‐high‐of‐6‐1‐in‐
2017‐18‐nsso‐ survey‐119013100053_1.html 

[7] https://indianexpress.com/article/business/business‐others/atal‐ 
pension‐yojana‐guaranteed‐monthly‐pension‐scheme‐fails‐to‐
meet‐ target‐2950487/ 

[8] http://iipsindia.org/pdf/RB‐13%20file%20for%20uploading.pdf 
[9] https://thewire.in/labour/budget‐2019‐pension‐scheme‐ 

unorganised‐workers‐mirage 
 

লযংখুাতনয াতে িাযচুল – দুজন NSC েতুয 
েেুা  
[1] Raghavan, T.C.A.S. (2019, January 30). Two remaining 

National Statistical Commission members resign. Retrieved 
February 23, 2019, from The Hindu: 
https://www.thehindu.com/news/national/2‐ remaining‐nsc‐
members‐resign/article26122815.ece 

[2] Mishra, A.R. (2019, January 30). NSC members resign after row 
over NSSO employment report. Retrieved February 23, 2019, 
from Livemint: https://www.livemint.com/news/india/nsc‐
members‐resign‐after‐row‐over‐nsso‐employment‐report‐
1548778444218.html 

[3] Editorials (2019, February 9). Data in Peril? Retrieved February 
23, 2019, from Economic & Political
 Weekly: 
https://www.epw.in/journal/2019/6/editorials/data‐peril.html 

[4] Gupta, R. (2019, January 30). Two Members Of National 
Statistical Commission Quit After Govt Fails To Publish Report 
On Employment. Retrieved February 23, 2019, 
from The Logical Indian: 
https://thelogicalindian.com/news/national‐statistical‐
commission‐ modi‐government/ 
 

পতযস্ট যাইট  অুাক্ট ২০০৬-এয উয আক্রভণ 
[1] URL: 

https://www.landconflictwatch.org/node/498/all/all/all/all/13 
(Retrieved on: 28/02/2019) 

[2] URL: https://forestrightsact.com/statements/ (Retrieved on: 
28/02/2019) 

[3] URL: https://forestrightsact.com/2019/02/27/conservationists‐ 
speak‐out‐against‐evictions‐say‐this‐is‐not‐pro‐conservation/    
(Retrieved on: 01/03/2019) 

[4] URL: https://www.telegraphindia.com/india/tribal‐backlash‐on‐
bjp‐ brews/cid/1685576 (Retrieved on 28/02/2019) 

[5] Letter of MoTA to The Chief Secretaries of all State 
Governments and The Administrators of all Union Territories, 
dated 12th July 2012. 

[6] The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers 
(Recognition of Forest Rights) Act, 2006. 

[7] Frequently Asked Questions on the Forest Rights Act; jointly 
published by MoTA and UNDP. 

[8] URL: https://thewire.in/rights/the‐other‐in‐the‐forest‐rights‐act‐
has‐ been‐ignored‐for‐years (Retrieved on: 28/02/2019) 

 

http://www.epw.in/journal/2019/6/letters/health
http://www.epw.in/journal/2019/6/letters/health
http://www.indiabudget.gov.in/budget2016
http://www.indiabudget.gov.in/budget2016
http://www.indiabudget.gov.in/budget2016
http://www.indiabudget.gov.in/es2016
http://www.indiabudget.gov.in/es2016
http://cdsco.nic.in/writereaddata/national
https://www.ncbi.nlm.nih/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5408909/
http://iipsindia.org/pdf/RB‐13%20file%20for%20uploading.pdf
http://www.thehindu.com/news/national/2
http://www.thehindu.com/news/national/2
http://www.livemint.com/news/india/nsc
http://www.livemint.com/news/india/nsc
http://www.livemint.com/news/india/nsc
https://www.epw.in/journal/2019/6/editorials/data‐peril.html
http://www.landconflictwatch.org/node/498/all/all/all/all/13
http://www.landconflictwatch.org/node/498/all/all/all/all/13
http://www.telegraphindia.com/india/tribal
http://www.telegraphindia.com/india/tribal


 

 

সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ১৯, ফপব্রুয়াযী ২০১৯ 

ুরয়াভা-য ঘটনায য ড়ুয়া এফং লক্ষকদেয উয আক্রভদেয লনন্দা জানাদে COSTISA 
গত ১৪-ই ফপব্রুয়াযী ২০১৯ তালযদে ুরয়াভা-ফত CRPF জয়ান-ফেয উয আক্রভদে ৪০ জন-এয ফফী জয়ান-এয ভৃতুু য়। এই ঘটনায য 

ফেদকই ফগাটা ফেদ উগ্র ফেদেদভয ফনুা ফইদছ। এই ঘটনাদক ফুফায কদয ফতত ভান াক ের আন্ন লনফতাচদনয বফতযেী ায কযায ফচষ্টা কযদছ ফদর 
ফমভস্ত নাগলযক ভাদরাচনা কযদছন তাাঁ যা ডানন্থী গুন্ডায ের ভাযপৎ য় াযীলযক আক্রভদনয লকায দয়দছন, নয়দতা গালরগারাজ এফং এভনলক েুন-ধলতে 
ইতুালে হুভলক দভত ফাার লভলডয়াদত বয়ঙ্কযবাদফ লনগৃীত দয়দছন। অনরাইন এফং অপরাইন দুদক্ষদেই এই ডানন্থী গুন্ডায ের লনলদত ষ্ট লকছু জনগেদক 
লচলিত কদয তাাঁ দেয লনগ্র কযায উদদদু ংগঠিতবাদফ েদচষ্টা চালরদয়দছ। এই েলক্রয়ায একটা অং লাদফ ফেদয ড়ুয়া এফং লক্ষকদেয উয বয়ানক 
আক্রভে নালভদয় আনা দয়দছ। 

লিভফদঙ্গয নুানার ইন্সটিটিউট অফ্  ফটকদনারলজ (NIT) দুগতাুয-এয একজন ইলিলনয়ালযং ছােদক তায াীরযা ভাযধয কদয। ৃজন ফগা্াভী নাভক 
ফই ছাে ুরয়াভা-য এই ঘটনা েদঙ্গ ভাদরাচনাভূরক েশ্ন তুদর ফাার লভলডয়াদত লকছু ফরদে এফং অনু লকছু ফরো ফয়ায কদয। ুরয়াভা-য ঘটনায় 
আক্রান্ত জয়ানদেয েলত অশ্রদ্ধাকয ফকান লকছুই ফই ফরোয় লছরনা। ফযং, এই ঘটনায লনন্দা কদয ফ লনত CRPF জয়ানদেয লযফাদযয েলত ভলভততা 
জানায়। এভনলক এই ভৃতুু এফং ধ্বংাত্মক ঘটনাদক লনফতাচনী ুলফধা রাদবয জনু ফুফায কযায জঘনু েফেতাদক, লফদলত মেন ফেদয াধাযে লনফতাচন আন্ন, 
ফ লধক্কায জানায়। লকন্তু ১৫-ই ফপব্রুয়াযী োয় লে জন ড়ুয়া তায ফাদেদরয ঘদয তায উয আক্রভে চারায় এফং তাদক তায ফপফুক ফাে লডলরট কদয 
লেদত ফদর। মেন ফ এটা কযদত যালজ য়না তেন তাদক ঘদযয ফাইদয ফটদন লনদয় এদ ভাযধয কযা য়। ৃজন-এয ফাফা NIT-য লডদযক্টয-ফক এই ফুাাদয 
অলবদমাগ জালনদয় ই-ফভর কদযন এফং লডদযক্টয-এয কাদছ লতলন তাাঁ য ফছদরয ুযক্ষা  অযাধীদেয ালস্তয োলফ জানান। তদফ মতদূয ফফাঝা মাদে ফম 
আক্রভেকাযী ড়ুয়াদেয ফকান েকায ালস্ত না লেদয়ই এই ঘটনাদক আবুন্তযীেবাদফ ফচদ ফেয়া দয়দছ। কাযে – NIT দুগতাুয-এয ফযলজস্ট্রায এই ঘটনাদক 
ফছাদটা একটা ঘটনা লাদফই ফুক্ত কদযদছন এফং ফদরদছন ফম ড়ুয়াদেয ফরা দফ মাদত তাযা ফমন ফকান লফতলকত ত লফলদয় ফাার লভলডয়া-ফত লকছু ফাে 
না কদয। ফেদয াভদনয ালযয একটা ইন্সটিটিউট অফ্  নুানার ইম্পযটুান্স (INI) েদশ্নয ংসৃ্কলতদক োধানু ফেয়ায ফেদর লকবাদফ লকছু ডানন্থী ড়ুয়ায 
অযাদধয কাদছ ভাো ফেঁট কদয লনদজয আেত জরািলর লেদে তায আয একটা লনরতজ্জ উোযে র এই ঘটনা। 

এই একই যকভ একটা ঘটনা ২০১৭ াদরয ফভ ভাদ IIT ভাদ্রা-এ ঘদটলছর এফং ফোদন একটা অলবদমাদগয ফেলক্ষদত লডন এই যকদভযই উত্তয 
লেদয়লছদরন। ভেী নাভক এক ছাে েুদনয হুভলক লেদয়দছ এই কো ফদর লনান্থ নাভক আদযক ছাে মেন অলবদমাগ জানায় তেন লডন লনান্থদক উত্তয ফেন – 
“আলভ ফতাভায ফপফুক ফােগুদরা ফেদেলছ। ফগুদরা লনলদত ষ্ট একটা ভতােদতয ভেতদন। ফই কাযদেই অনু ভতােদতয ফরাকজদনয ফেদক তুলভ হুভলক 
াে”। দযয লেন ূযজ নাভক এক ছাদেয উয ভেী লযচালরত একের ড়ুয়া নৃং আক্রভে চারায়। লনান্থ-এয অলবদমাদগয উয লবলত্ত কদয মলে ফুফস্থা 
ফনয়া ত তাদর ূযজ-এয উয এই আক্রভেদক ফযাো ফমত। এই ঘটনা ম্বদে লফস্তালযত জানদত দর এই লরঙ্ক-টা ফেেুন। [bit.ly/surajiitm] 

ম্প্রলত েফয ায়া মাদে ফম কাশ্মীলয ড়ুয়াযা েরফদ্ধবাদফ লেল্লী, নয়ডা, জয়ুয, রুলধয়ানা, এফং ফেযাদুন ইতুালে য ফছদড় লনদজদেয ফাস্থাদন লপদয 
মাদে। লফদলত, ফেযাদুন-এয অফস্থা র অতুন্ত ফাচনীয়। ফই দযয লফলবন্ন কদরজ-এয োয় ৭০০ কাশ্মীলয ড়ুয়া-ফেয য ছাড়দত ফাধু কযা দয়দছ। 
এদেয অদনদকই ফজ যং ের এফং VHP-য ভেতনকাযীদেয াদত আক্রান্ত দয়দছ। একটা ঘটনায কো জানা ফগদছ ফমোদন োয় কুলড় জন কাশ্মীলয ছােী 
লনদজদেয ফাদেদরয ঘদয অফরুদ্ধ োকদত ফাধু য় কাযে ফই ভয় উন্মত্ত জনতায একটা লফযাট ের তাদেয লক্ষা েলতষ্ঠাদনয ফাইদয জদড়া দয় ফই 
েলতষ্ঠান ফেদক তাদেয ফলষ্কায কযায োলফ জানালের। অদনক েলতষ্ঠাদন ABVP, VHP, এফং ফজ যং ের-এয কভীদেয লফযাট ের লভদর োনদক এই ফঘালো 
কযদত ফাধু কদয ফম যফতী ফন ফেদক ফোদন ফকান কাশ্মীলয ড়ুয়া-ফক বলতত  কযা দফ না। জয়ুয-এয NIMS লফশ্বলফেুারদয়য চাযজন ড়ুয়াদক 
ফায়াট অুা-এ “ফে-লফদযাধী” ফভদজ ফয়ায কযায কাযদে াস দন্ড কযা য়। RSS এফং ফজ যং ের-এয েু-ফেয চাদয ভুদে দড় কদরজ কতৃত ক্ষ 
এই ড়ুয়াদেয লফরুদদ্ধ FIR োলের কদয। লযোদভ এই ড়ুয়াযা ফেদদ্রাীতা-য অলবদমাদগ অলবমুক্ত য়। লভাচর েদে-এয ফারান ফজরায এক ফফযকাযী 
লফশ্বলফেুারদয়য এক কাশ্মীলয ড়ুয়া ফত্ ীন গুর-ফক ফাার লভলডয়া-ফত “ফে-লফদযাধী” ভন্তফু কযায অযাদধ কদরজ ফেদক ফলষ্কায কযা য় এফং দয 
তাদক ফগ্রপ্তায- কযা য়। ুরয়াভা-য ঘটনা এফং কাশ্মীদযয যাজননলতক লযলস্থলত েদঙ্গ ফাার লভলডয়া-ফত ফাে কযায কাযদে লিভফদঙ্গয ললরগুলড় 
দয ফেফী লফশ্বা নাভক এক কদরজ ড়ুয়ায উয তায লনদজয ফালড়দত আক্রভে চারায় একের উন্মত্ত জনতা। লিভফদঙ্গয াফড়া-য় আদযক কদরজ ড়ুয়া 
অতে যলক্ষত-এয ফপফুক ফাে-এয কাযদে তায ফালড় ফঘযা কদয একের জনতা। ফ ঐ ফাে লডলরট কযদত অ্ীকায কযায় তাদক ফগ্রপ্তায কদয ুলর। 

এভনলক লক্ষক ললক্ষকা-যা এই ধযদেয গুন্ডালভ ফেদক ফযাই ানলন। ফগৌাটিয এক কদরদজয অুাদালদয়ট েদপয ালয ফুানাজ্জীদক েকাু 
জনভাদফদয ভাদঝ ভাযধয কযায হুভলক ফেয়া য়। তাাঁ য অযাধ লতলন ফতত ভান যকাদযয বূলভকা েদঙ্গ লকছু ভাদরাচনা কদযলছদরন। তাাঁ য ফই ফাদেয 
ছলফ টুুইটায এফং ফপফুদক ছলড়দয় ফেয়া য় এফং ফোদন েুন আয ধলতদেয অজস্র হুভলক-য মু্মেীন ন লতলন। এভনলক ফগৌাটি এফং লরচয োনায় তাাঁ য 
লফরুদদ্ধ আরাো কদয ুলরী অলবদমাগ োদয়য কযা য়। তাাঁ য কদরদজয ক্ষ ফেদক তাাঁ য কাদছ এই ঘটনায জনু জফাফলেল চায়া দর লতলন জানান ফম এটা 
তাাঁ য ভত েকাদয ্াধীনতায এলক্তয়াযবুক্ত এফং লনযাত্তা ফালনীদক অশ্রদ্ধা কদয লতলন ফকান কো ফদরনলন। লকন্তু, কদরদজয লযচারক লভলত তাাঁ দক 
াস দন্ড কদয। লিভফদঙ্গ লচেেী ফাভ নাভক একজন সু্কর লক্ষদকয ফক্ষদে একই ঘটনা ঘদট। ফাার লভলডয়ায় কযা তাাঁ য একটা ফাে-ফক লঘদয লফতদকত য 
ৃলষ্ট দর লতলন তাাঁ য চাকলয াযান। এভনলক উন্মত্ত জনতায একটা েদরয াদত লতলন ফঘযা ন এফং “বাযত ভাতা লক জয়” ফলাগান ফেয়ায জনু তাাঁ দক ফাধু 
কযা য়। আদযক ের উন্মত্ত জনতা তাাঁ য ফালড়দত বাঙচুয চারায়। লতলন ুলরদয কাদছ অলবদমাগ জানাদত চাইদর ুলর অলবদমাগ লনদত অ্ীকায কদয। 

এটা একটা াুকয ফুাায ফম ফেদয তোকলেত ফগাদয়ন্দা লফবাগ গত াাঁ চ ফছদয াাঁ চ ফায েধানভন্ত্রী ফভােীদক তুায চক্রাদন্তয ফগান লড়মদন্ত্রয লে 
ফদয়দছ, অেচ তাযা লনযাত্তা ফালনীদক যক্ষা কযদত ফুেত দয়দছ ফাযফায। ফতত ভাদন অফস্থা এতটাই ফাড়াফালড়য জায়গায় ফৌাঁদছদছ ফম এভনলক আধা-াভলযক 
ফালনীয ফডুটি ইন্সদক্টয ফজনাদযর তো েধান ভুোে এভ. লেনাকযন অফলধ ্ীকায কদযদছন ফম ফাার লভলডয়া-ফত বুদয়া েফয ছলড়দয় ফেদ াম্প্রোলয়ক 
অালন্ত ছড়াদনায ফচষ্টা কযদছ লকছু দুফৃতত্ত ফরাক। তাই, এদন াম্প্রোলয়ক অালন্ত ৃলষ্টয েদচষ্টা, “জাতীয়তা”-য নাদভ জনগদেয ভাদরাচনায কন্ঠদযাধ কযায 
েদচষ্টায তীর ন লনন্দা জানাদে COSTISA এফং একইাদে ভস্ত দচতন নাগলযকদেয আহ্বান জানাদে মাদত তাাঁ যা ংলত েকা কদয এই লনগৃীত ড়ুয়া 
এফং লক্ষকদেয াদ োাঁ ড়ান। 

 

ফকাঅলডত দনান অফ্  াদয়ন্স অুান্ড ফটকদনারলজ ইন্সটিটিউট  েুদডন্ট অুাদালদয়ান  (COSTISA) 
(www.facebook.com/supportcostisa) 

আদম্বেকায ফলযয়ায োলড াদকত র, IIT ভাদ্রা 
আদম্বেকায ফলযয়ায পুদর োলড াদকত র, IIT ফদম্ব 
েুদডন্টট   পয ফচি, IIT BHU 
েুদডন্টট   পয ফচি, IMS BHU 
আদম্বেকায বগৎ লং োলড াদকত র, IIT েড়গুয 
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