
 

সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেত ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ২, স দেের ২০১৭ 

সু্ফলিঙ্গ 
উদ্যোদে – আদে্কোর ভেত ল িং স্টোলি  োদকে ি 

ই ুয – ২, স দেের ২০১৭ 

 

NEET এবিং অলিথোর প্রোলতষ্ঠোলিক হতযোর লবরুদে স োচ্চোর হদে উঠুি 

তোলিিিোড়ু-র আলরেোিুর সেিোর একেি ্লিত ল্িিেুদরর 

সিদে লিি ১৭ বির বে ী অলিথো। বির ্দেক আদে লিলকৎ োর 

অভোদব অলিথোর িো িোরো যোওেোর পর সথদক স  স্বপ্ন স্খদতো 

একেি ভোদিো িোক্তোর হওেোর। রোেয-দবোদিে র পরীক্ষোে খুব 

ভোদিো ফি (১২০০-এর িদযয ১১৭৬) করো  দেও িযোেিোি 

এলিলেলবলিটি অযোন্ড এন্ট্রোন্স সেস্ট (NEET) পরীক্ষোর ্রুি 

লিদের িোক্তোরী পড়োর  ুদযোে হোলরদে সফিোর পর ১-িো 

স দেের লবকোদি অলিথো আত্মহতযো কদর। দ্বো্ে সেণীর 

পরীক্ষোে প্রোপ্ত িেদরর লভলিদত িোক্তোরী পড়োর েিয ভলতে র সয 

লিেি তোলিিিোড়ুদত এই েতবির পযেন্তও িোিু লিি স েো এখিও 

িোিু থোকদি স   হদেই িোক্তোরী পড়োর েিয ভলতে  হদত পোরত। 

তোই NEET-এর লবদরোলযতো কদর সয িড়োই িিলিি তোদত স  

অিংেগ্রহণ কদরলিি। তোলিিিোড়দুত লিট -দক িযোদিঞ্জ েোলিদে 

 ুলপ্রি সকোদেে  সয একেো িোিিো ্োদের করো হদেলিি স খোদি 

লববো্ী পদক্ষর একেি লিি এই অলিথো। 

সকন্দ্রীে  রকোর েতবিদর NEET পরীক্ষো িোিু করদিও 

তোলিিিোড়দুক এর আওতো সথদক বো্ রোখো হদেলিি। যল্ও, 

সকন্দ্রীে  রকোর, রোেয  রকোর, এবিং  ুলপ্রি সকোদেে র সবইিোলির 

ফদি স খোদিও NEET িোিু হে। এই প্দক্ষপ  িোদের 

লিপীলড়ত সেণীর  ন্তোিদ্র কোদি িোক্তোরীদত ভলতে  হওেোেোদক 

অদিক কঠিি কদর ল্দেদি। কোরণ – তোদ্র অলযকোিংদেরই 

পড়োদেোিো রোেয-দবোদিে র অযীদি, লকন্তু NEET পরীক্ষো সিওেো 

হদে  CBSE-র পোঠযক্রি অিুযোেী। আিরো যল্  িংখযোর 

িীলরদখই লবিোর কলর তোহদিই স্খদত পোদবো শুযুিোত্র িহোরোষ্ট্র 

সবোদিে ই দ্বো্ে সেণীদত পোঠরত িোত্রিোত্রীর  িংখযো  োরো ভোরদত 

CBSE-দত পোঠরত িোত্রিোত্রীর  িংখযোর তুিিোে সবেী। IISc-র 

েদবষকরো স্লখদেদিি সয লবজ্ঞোদির লবষেগুদিোদত অদিক 

রোেয-দবোদিে র িোত্রিোত্রীরোই CBSE-র িোত্রিোত্রীদ্র সথদক 

ভোদিো  ফি কদর থোদক (কোদরন্ট  োইন্স, ২০০৯)। তো  দেও 

CBSE-র পোঠযক্রদির যরণদকই িোিযতো স্ওেো হদে, ফদি 

 িংখযোিঘু উচ্চলবি পলরবোদরর সিদিদিদেরো, লহলিভোষো 

অযুযলষত এিোকোর েহুদর, প্রযোণত উচ্চবদণের লহিু সিদিরো যোরো 

ল্ল্লী-সকলন্দ্রক সবোিে গুদিোদত পড়োদেোিো করদি তোরোই  ুলবযো 

সভোে কদর িদিদি। এখি এই প্রশ্ন সতোিোই যোে সয  NEET লক 

তোহদি RSS-BJP-র লহলি-লহিু-লহিুস্তোদির পলরকল্পিোরই, 

অথেোৎ  মূ্পণে সকন্দ্রীকরদণরই একেো অিংে? 

তোলিিিোড়দুত NEET িোিু করোর পদর একিোত্র উচ্চলবি 

পলরবোদরর  ন্তোদিরো, যোরো সকোলিিং স ন্টোদর িোখ-িোখ েোকো বযে 

করোর  োিথেয রোদখ, তোরোই িোক্তোরী লেক্ষোর  ুদযোে পোদব। কোরণ 

– রোেয-সবোদিে র েীবলব্যোর পোঠযক্রি আর CBSE-র 

পোঠযক্রদির ৭০%-ই আিো্ো। ১৯৯৫  োদি ভোরত WTO-

GATS িুলক্ত স্বোক্ষর কদর, এবিং তোর পর সথদকই লেক্ষো এবিং 

স্বোস্থ্যদক্ষত্রদক লবদ্েী আর স্েী কদপেোদরেদ্র িোদভর েিয 

উনু্মক্ত কদর স্ওেোেো  রকোদরর ্োলেদে পলরণত হে। 

উচ্চলেক্ষোদক বোেোদরর পদণয পলরণত করোর একেো বযোলয সেোেো 

ভোরতীে লেক্ষোবযবস্থ্োদতই বতে িোদি িলড়দে পড়দি। NEET হি 

এই বৃহৎ বযোলযরই একেো েঘিয উপ েে। 

RSS-BJP-র  ব্রোক্ষ্মণযবো্ী লহিুদের ্ েেদির প্রদকোদপ একল্দক 

সযিি সরোলহত সভিুিোর প্রোলতষ্ঠোলিক হতযো হদেদি, স রিই 

সকন্দ্র আর রোেয উভে  রকোদররই েিলবদরোযী এদেন্ডো অলিথোর 

হতযোর েিয ্োেী। অলিথোর লিদের ভোষোদতই বিো যোে – “যখি 

সকউই  িোি অলযকোর পোেিো, তখি  কদির েিয একেোই 

পরীক্ষোর কথো বদি তোরো আ দি কোদ্র বলিত করদি?” 

 োিোলেক িযোে যোরো ল্দত পোদরিো এবিং যোরো কদপেোদরেদ্র 

স্বোথেরক্ষোদথে NEET-এর িদতো পরীক্ষো িোিু কদর, তোদ্র লবরুদে 

আদিোিি শুরু করোই হি অলিথোদক েেোঘে প্র্োদির  বদথদক 

ভোদিো পথ। আর একিোত্র এই ব্রোক্ষ্মণযবো্ী- োিন্তবো্ী-লহিুে 

েলক্তর লবরুদে আদিোিি েদড় তুদিই আিরো লদ্বতীে সকোিও 

সরোলহথ বো অলিথোর িৃতুযদক আেকোদত পোলর।



 

সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেত ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ২, স দেের ২০১৭ 

প্রলতরক্ষো লবষেক PSU – BEML-এর সব রকোরীকরণ 

লবেত লকিু িো  যোবৎ একেো প্রলতরক্ষো লবষেক িোভেিক PSU 

(DPSU) ভোরত আথে িুভো ে লিলিদেি (BEML)-এর কিীরো 

 রকোদরর একেো ল েোদন্তর লবরুদে িড়োই করদিি।  রকোর 

ল েোন্ত লিদেদি সয এই  িংস্থ্োর ২৬% অিংেী্োলর লবলক্র এবিং তোর 

 োদথ পলরিোিিো লিেন্ত্রদণর ক্ষিতো তুদি স্ওেো হদব সকোিও 

একেি  ুদকৌেিী সক্রতোর হোদত। ১৯৯০-এর ্েদকর শুরুর 

ল্ক সথদকই সকদন্দ্র আেত পদরর পর  রকোর শুযু এদকর পর 

এক PSU গুদিোর সব রকোরীকরদণর পথ প্রেস্ত কদর এদ দি। 

এদকবোদর প্রথিল্দক এর অেুহোত লিি  রকোরী সকোষোেোদর 

ঘোেলত, যল্ও েীঘ্রই যখি িোভেিক PSU গুদিো-দক 

সব রকোরীকরদণর ল্দক স োোঁ কো শুরু হি, তখি  হদেই এ দবর 

প্রকৃত উদেেয সবো ো সেি। িক্ষণীেভোদব, একেো DPSU-দক 

সব রকোরী পুোঁলের কোদি লবলক্র কদর স্ওেোর সিষ্টোর এেোই প্রথি 

উ্োহরণ। যল্ও এদকবোদরই  হ ো এই ঘেিো ঘদেলি। ১৯৪৮ 

 োদি প্রলতরক্ষো লেদল্প সব রকোরী  িংস্থ্োর িোথো েিোদিো লিি িোিো। 

১৯৯১  োি সথদক প্রলতরক্ষো লেদল্পর সব রকোরীকরদণর ্োলব 

উঠদত থোদক। ২০০১  োদি ভোরত  রকোর এই লেদল্প ২৬% পযেন্ত 

লবদ্েী লবলিদেোদের অিুিলত স্ে। িো খোদি অদিক েি 

েড়োদিোর পদর ২০১৪  োদি লবলিদেোদের এই িোপকোঠিদক 

বোলড়দে করো হে ৪৯%, আর েত ২০১৬  োদির কযোলবদিে লিটিিং-

এ BEML-এর সব রকোরীকরদণর ল েোন্ত অিুদিো্ি করো হে। 

 ুতরোিং, অদিক আদেই হেদতো এগুদিো ভোবো হদেলিি, এবিং 

এতল্ি পলরকল্পিো িোলফক স ই ভোবিোগুদিোদকই যোদপ যোদপ 

বোস্তবোলেত করো হত। 

ভোরদত প্রলতরক্ষো লবষেক একোলযক িযোব এবিং লিিেোণ িংস্থ্ো 

বতে িোি (৩৯ েো অলিে িযোন্স ফযোক্টলর, ৮ েো প্রলতরক্ষো লবষেক  

PSU, ৫০ েো R&D েদবষিোেোর)। তো  দেও প্রলতরক্ষো 

 রঞ্জোদির ৭০%-ই সকি আিোদ্র আি্োলি করদত হদব। ১৯৪৭ 

 োদির পর সথদক ৭০-েো বির অলতক্রোন্ত হওেোর পদরও প্রকৃত 

সকোিও প্রযুলক্তেত বো সকৌেিেত অগ্রেলত িো হদে ভোরত সকি 

এখিও সকি পঙু্গ ? ২০০ বিদরর লব্রটিে েো দির ফদি স্েীে 

বলণকদেণীর অলস্তে লবদিোপ সপদেদি। তোর স্থ্োি লিদেদি 

একদেণীর যিী অলভেোত এবিং প্রভূত পলরিোদণ েলির 

িোলিকোিোযীি বযলক্তরো, যোদ্র ভূলিকো লিি ঔপলিদবলেক 

প্রভূদ্র হদে ্োিোি ও িযযস্থ্তোকোরী লহ োদব কোে করো। একেো 

স্বোযীি সেণী লহ োদব লবকোেিোভ করদত ভোরতীে বুদেে োেো সেণী 

ঐলতহোল কভোদব বযথে হদেদি, এবিং  োম্রোেযবোদ্র উপদর 

লিদেদ্র েেিোদভর ইেোর লবপরীদত তোরো এর ্ ো ে বরণ কদর 

লিদেদি এবিং উপ-দেোষদকর ভূলিকোে অবতীণে হদেদি। এই 

সেণী সিোদের উপর ঐ পলরদষবো প্র্োদির সক্ষদত্রর িদযযই 

 ীিোবে থোদক, উৎপো্ি সক্ষদত্রর যোরকোি ল্দেও যোেিো। স  

কোরদণ েদবষণো আর পণয উৎপো্দির বযোপোদর সকোিও আগ্রহই 

স্খদত পোওেো যোেিো। এই একই সেণীর প্রলতলিলয হওেোর 

কোরদণ  রকোর এবিং রোষ্ট্রযদন্ত্রর িদযযও এই একই যরদণর 

লিন্তোপেলত বতে িোি। যোর ফদি ভোরদত প্রকৃত সকোিও স্েে 

প্রযুলক্তেত উন্নেি হেিো। ভোরদতর অথেিীলতর অবস্থ্ো অতযন্ত 

সেোিিীে, অলযকোিংে িযোদক্রো-ইকিলিক  ূিক স ই ল্দকই 

অঙু্গলিলিদ ে্ ে কদর। িূিযবৃলের প্রদকোদপ েি োযোরদণর খরি 

করোর  োিথেয এদ  সঠদকদি এদকবোদর তিোলিদত।  বদথদক 

করুণ অবস্থ্ো স্দের ্ লরদ্র েিেদণর। অথি, প্রলতরক্ষো খোদত বযে 

কিোদিোর সকোিও লিহ্নই স্খদত পোওেো যোদেিো। 

ভোরত হি পৃলথবীর  বেোদপক্ষো বড় অস্ত্র-দক্রতো। তোই ভোরদতর 

 োদথ অদস্ত্রর বযব ো অবেযই অতযন্ত িোভেিক একেো বযব ো। 

তোরই ফি িোভ করোর েিয অস্ত্র বযব োেী  িংস্থ্োদ্র িদযয 

রীলতিদতো প্রলতদযোলেতো িক্ষয করো যোে। উদেেয-প্রদণোল্তভোদব 

উগ্র-েোতীেতোবোদ্র ঢোক সপেোদিো এবিং আিোদ্র প্রলতদবেী 

স্দের  োদথ যুে আ ন্ন এরি একেো পলরলস্থ্লত ততরী করোর  োদথ 

প্রলতরক্ষো লবষেক PSU গুদিোর সব রকোরীকরদণর প্রলক্রেো 

এদকবোদরই  োিঞ্জ যপূণে। এ দবর অথেই হি অদস্ত্রর লবলিিদে 

কর্োতোদ্র েোকোর একেো লবরোে অিংেদক সব রকোরী পুোঁলের 

হোদত তুদি স্ওেোর পদক্ষ েিিত েঠি করো; এবিং অিযল্দক, 

স্বোস্থ্য ও লেক্ষোর খোদত  GDP-র যত েতোিংে ভোরদত বযে করো 

হে তো সয তুিিোে অদিক  োব - োহোরোি আলিকোি স্দের 

সথদকও কি এই লতক্ত  তযেো যোদত েিেণ লবিো-বোকযবযোদে 

সিদি সিে তোর েিয েিেদণর িেেদযোিোই করো। বড় বড় অস্ত্র-

বযব োেীদ্র  োদথ রোদষ্ট্রর আোঁতোতই সয আদিলরকোর 

 োিলরকীকরণ এবিং আক্রিণোত্মক যুেিং স্লহ সিেোেদক 

ক্রিোেত ইন্ধি সযোেোে স  বযোপোদর বতে িোদি  কদিই 

ওেোলকবহোি। ভোরতও একই যরদণর একেো িীলত গ্রহণ কদর উগ্র 

েোতীেতোবো্দক হোলতেোর বোলিদে আরও অস্ত্রেস্ত্র ্োলব সেোর্োর 

করদি। স কোরদণ, ভোরদত প্রলতরক্ষো-খোদত উৎপো্দির 

সব রকোরীকরণ ভলবষযদতর লবপদ্র  ম্ভোবিোে পলরপূণে।
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সেৌরী িদেদের হতযো – লবরুে িদতর কন্ঠদরোয এখিও অবযোহত 

প্রলতষ্ঠোিদক প্রশ্ন করো, ্োে-স্বীকোদরর ্োলব েোিোদিো, এবিং 

লিপীলড়ত িোিুষদ্র, যোদ্র লিদেদ্র কথো বিোর স ই 

সেোরেো সিই, তোদ্র পোদে ্ োোঁ ড়োদিো – এগুদিোই সেৌরী িদেে 

তোোঁ র  োিংবোল্কতো এবিং  লক্রে কোেকদিের িদযয ল্দে কদর 

লেদেদিি। তোোঁ দক হুিলক স্ওেো হদেদি, তোোঁ র লবরুদে িোিিো 

্োদের করো হদেদি, এবিং সেষ পযেন্ত যখি সকোিওভোদবই তোোঁ র 

কন্ঠদরোয করো  ম্ভব হলেি িো, তখি ঠোন্ডো িোথোে ২০১৭ 

 োদির ৫-ই স দেের তোোঁ দক খুি করো হি। তোোঁ র হতযোর  োদথ 

 োদথ  োরো ভোরত েুদড় হোেোর হোেোর েিেণ এই িূড়োন্ত 

 োহ ী িলহিোর  হতযোর প্রলতবো্ েোলিদেদিি। লতলি তোোঁ র 

প্রবো্প্রলতি লপতো লপ. িদেদের কিেযোরোদকই এলেদে লিদে 

িদিলিদিি, এবিং কণেোেদকর সযদকোিও প্রেলতেীি 

কিে ূিীদত  োিদির  োলরদত ্োোঁ ড়োদতি। তোোঁ র লপতো িদেে 

পলত্রদক িোদি কোন্নোড়ো ভোষোে সয  োপ্তোলহক পলত্রকো িোিু 

কদরলিদিি স খোদি লতলি  ম্পো্দকর ভূলিকোে কোে 

কদরলিদিি, এবিং সেৌরী িদেে পলত্রদক িোদি লিদের একেো 

পলত্রকো িোিোদতি। 

 িগ্র কণেোেক েুদড় তোোঁ র পলত্রকোর একেো সেোর্োর প্রভোব 

বতে িোি লিি, কোরণ এই পলত্রকোে ইিংদরেীর ব্দি স্থ্োিীে 

ভোষোই বযবহোর করো হত। লহিুে রোেিীলতর লবরুদে একেো অস্ত্র 

লহ োদব অলবিলিতভোদব লতলি এই পলত্রকোদক বযবহোর করদতি। 

বোবো বুিিলেলরদত সয  ুফী িঠ আদি স েোর লহিুকরণ করোর 

সয প্রদিষ্টো লহিুেবো্ীরো কদরলিি তোর লবরুদে আদিোিদি 

লতলি  লক্রেভোদব অিংেগ্রহণ কদরলিদিি। লহিুযদিের 

সেোষণিূিক বযবস্থ্োর সেণীলবভোদে সযখোদি “িোরীদক লদ্বতীে 

সেণীর েীব লহ োদব িদি করো হত” তোর কদঠোর  িোদিোিিো 

লতলি কদরলিদিি। সকোিু স ৌহো ে্ ো সভল্দক িোদি একেো 

 োম্প্র্োলেকতো লবদরোযী িন্টদক লতলি পলরিোিিো কদরলিদিি। 

লতলি এই িতেোও প্রিন্ডভোদব প্রিোর করদতি সয বো বোন্নোর 

অিুেোিীরো সকউ লহিু লিদিি িো। তোোঁ র লবরুদে লহিুেবো্ীদ্র 

প্রবি সক্ষোভ লিি এবিং স েো তোরো বহুবোর বদিদিও। িঃ 

িদরন্দ্র ্োদভোিকোর, সেোলভি পোি োদর, এবিং এি এি 

কোিবুলেে, এোঁদ্র প্রদতযদকর হতযোর যরণ স্দখ এই ল েোদন্তই 

আ ো যোে সয সেষ পযেন্ত লতলি পলরণত হদিি লহিুেবো্ী 

যিেোন্ধদ্র আদরকেো লেকোদর। সেৌরীর িত এোঁিোরোও লিদিি 

যুলক্তবো্ী লিন্তো এবিং যিেলিরদপক্ষ পরম্পরোর যোরক ও বোহক। 

আর এোঁিোরো প্রদতযদকই লিদেদ্র ভোষোে লিদখদিি ও 

বদিদিি। যোর ফদি তোোঁ দ্র লিন্তোভোবিোর পলর র লিি প্রেস্ত 

আর অদিক দূর অবলয, গ্রোি-েঞ্জ, পল্লীর িদযয লবসৃ্তত। 

স ই িস্ত এিোকোে  োম্প্র্োলেক েলক্তর িোিি-পোিদি আর 

উৎ োদহ  োযোরণ েিিোিদ  সয অন্ধলবশ্বো  টিদক থোকত 

স গুদিোদক িযোদিঞ্জ েোিোদত  ক্ষি লিি এোঁিোদ্র 

লিন্তোভোবিো। 

এই কি ঘেিোর িদযযই যল্ আিরো  োম্প্রলতক তদথযর ল্দক 

িের ল্ই, তোহদি আিরো স্খদত পোব ২০১৬  োদির 

েোিুেোরী সথদক ২০১৭  োদির এলপ্রি পযেন্ত ভোরদত 

 োিংবোল্কদ্র উপর হোিিোর ৫৪-েো ঘেিো িলথভুক্ত হদেদি, 

টিলভদত খবদরর িযোদিি লিলষে করোর অন্তত ৩-সে ঘেিো 

ঘদেদি, ইন্টোরদিে পলরদষবো বন্ধ কদর স্ওেোর ৪৫-েো ঘেিো 

ঘদেদি, এবিং বযলক্ত আর সেোষ্ঠীর লবরুদে রোেদদ্রোদহর 

অলভদযোে ্োদের করোর ৪৫-েো ঘেিো স্খো লেদেদি। 

 িংবো্িোযযদির স্বোযীিতোর লিলরদখ ভোরদতর অবস্থ্ো অতযন্ত 

সেোিিীে, এবিং এই বিদরর ওেোর্ল্ে  সপ্র  লিিি ইদন্ডক্স 

অিুযোেী ১৮০-েো স্দের িদযয ভোরত ১৩৬-তি স্থ্োি অলযকোর 

কদরদি। েত বিদর ভোরদতর স্থ্োি লিি লতিযোপ উপদর। 

স্বোযীিতো খদবের এই  োিলগ্রক পলরলস্থ্লত ‘েণতন্ত্র’-এর যোরণোর 

প্রলত আিোদ্র লবশ্বো দক দুবেি কদর এবিং এই সয যোরণোর 

গুিকীতে ি ভোরত েদবের  োদথ কদর থোদক তোদকই প্রদশ্নর িুদখ 

্োোঁ ড় করোে। লিদষযোজ্ঞো েোলর করো, UAPA-এর িত 

ঔপলিদবলেক আইি বযবহোর করো সথদক শুরু কদর সেৌরীর িত 

 লক্রে  িোেকিীর হতযো সথদক এেোই স্পষ্ট হে সয 

েো কদেণী লবরুে িদতর কন্ঠদরোদযর েিয আইলি ও সবআইলি 

উভে পথই ্ক্ষতোর  োদথ পলরিোিিো করদি। 

যল্ও, প্রলতবোরই এই যরদণর সকোিও ঘেিোর সয প্রলতলক্রেো 

পোওেো যোে স খোি সথদক সবো ো যোে সয ভোরদতর েিেণ 

এখিও ‘িীরবতো’-দক একেো পিি লহ োদব সবদি লিদেিো। 

সেৌরীর িত  িোেকিীদ্র লিভীকতো সথদক েিেণ লেক্ষো 

সিদবি এবিং স্বোযীিতো আর েণতদন্ত্রর েিয িড়োই িোলিদে 

যোদবি।
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আযোর  িংযুলক্তকরদণর বোযযবোযকতো প্র দঙ্গ 

পযোি কোিে , সিোবোইি ল ম্ কোিে , বযোে অযোকোউন্ট, এবিং অিযোিয 

লবলভন্ন সক্ষদত্রর  োদথ আযোর কোিে   িংযুক্ত করোর বযোপোদর ভোরতীে 

েিেণদক সকন্দ্রীে  রকোর ক্রিোেত সেোরোেুলর কদর িদিদি। 

আিোদ্র স্দে এিলিদতই স্েবো ীদ্র কোদি সরেি কোিে , 

সভোেোর কোিে , পযোি কোিে , ড্রোইলভিং িোইদ ন্স ইতযোল্ বতে িোি। 

 ুতরোিং, স খোদি এত েোকোপে ো খরি কদর আদরকেো কোিে  ততরী 

করোর কোরণেো ঠিক লক ? এই কোদিে  থোকদব আিোদ্র লিদেদ্র 

অলত গুরুেপূণে বোদেোদিট্রিক তথয, সযিি – আঙু্গদির িোপ, আইলর  

স্ক্যোি ইতযোল্।  রকোদরর তরফ সথদক এই যুলক্ত স্খোদিো হদেদি 

সয এর িোযযদি একেি  লতযকোদরর ্লরদ্র িোিুদষর প্রতযক্ষ 

 োিোলেক  হোেতো সপৌোঁদি যোদব কোদি  রো লর েোকো হস্তোন্তদরর 

িোযযদি, এর িোযযদি কব্জো করো যোদব  ন্ত্রো বো্ী কোযেকিোপদকও। 

তদব  লতযই লক তোই ? 

আযোর কোদিে র এই যোরণোর উৎপলি হদেলিি ২০০০  োদি, যখি 

সক.  ুব্রোিোলিেোদির সিতৃদে কোলেেি লরলভউ কলিটি ত্োিীন্তি 

প্রযোিিন্ত্রী অেি লবহোরী বোেদপেীর কোদি কলিটির লরদপোেে  েিো 

কদরলিি। প্রথদি  ীিোদন্তর লিকে গ্রোিগুদিোদত এবিং পদর 

লিকেবতী রোেযগুদিোদত ব বো কোরী েিেদণর েিয একেো কদর 

পলরিেপদত্রর প্রস্তোব এই লরদপোদেে  স্ওেো হদেলিি। এরপর ২০০৯ 

 োদি ততরী হে ইউলিক আইদিলন্টলফদকেোি অদথোলরটি অফ্ 

ইলন্ডেো (UIDAI), এবিং UPA  রকোর ইিদফোল দ র  হ-

প্রলতষ্ঠোতো িিি লিদিকোলিদক এই  িংস্থ্োর সিেোরিযোি পদ্ লিযুক্ত 

কদর। UIDAI ২০১২  োদি একেো অিিোইি সভলরলফদকেোি 

বযবস্থ্ো িোিু কদর, এবিং ত্োিীন্তি প্রযোিিন্ত্রী িিদিোহি ল িং আযোর-

লভলিক  রো লর  ুদযোে- ুলবযো হস্তোন্তদরর একেো প্রকল্প িোিু কদরি। 

২০১৩  োদির ২৩-এ স দেের  ুলপ্রি সকোেে  একেো অন্তবেতীকোিীি 

আদ্ে েোলর কদর, সযখোদি বিো হে “আযোর কোিে  িো পোওেোর েিয 

সযি কোউদক অ ুলবযোে পড়দত িো হে”, কোরণ আযোর কোিে  করোেো 

এদকবোদরই ঐলেক, এবিং আযোর িো থোকদিও   রকোর লিদের 

পলরদষবো প্র্োি সথদক একেি স্েবো ীদক বলিত করদত পোদরিো। 

২০১৫  োদির ১১-ই আেস্ট েোলর হওেো আদরকেো অন্তবেতীকোিীি 

আদ্দে বিো হে “PDS, সকদরোল ি, এবিং LPG বন্টি-বযবস্থ্ো 

িোড়ো অিযোিয সকোথোও UIDAI / আযোর বযবহোর করো যোদবিো”, 

এবিং এেোও বিো হে সয এই কি পলরদষবোর সক্ষদত্রও আযোর কোিে  

বোযযতোিূিক িে। যল্ও, ২০১৬  োদির ১১-ই িোিে  সিোক ভোে 

আযোর-আইি, ২০১৬ পোে করো হে, এবিং একই োদথ ভোরতীে 

রোেপদত্র এর উদল্লখ করো হে। ২০১৭  োদির ২৭-এ িোিে   ুলপ্রি সকোেে  

েোিোে সয ওদেিদফেোর প্রকদল্পর  ুলবযো গ্রহদণর বযোপোদর আযোরদক 

বোযযতোিূিক করো যোদবিো। আদরকেো উদল্লখদযোেয রোদে, ২০১৭ 

 োদির ২৪-এ আেস্ট েি োযোরদণর সেোপিীেতোর অলযকোরদক 

 ুলপ্রি সকোেে  সিৌলিক অলযকোদরর স্বীকৃলত স্ে। 

আযোদরর  োদথ লিন্তোর সয িস্ত বযোপোরগুদিো েলড়দে স গুদিোর 

িদযয প্রথদিই আদি সেোপিীেতো এবিং বযলক্তেত স্বোযীিতোর িঙ্ঘি। 

গুরুেপূণে বযলক্তেত তথয অবোদয িদি যোদে সব রকোরী  িংস্থ্োর 

কোদি। লিলেেোি ্লিিেোে সয  িংস্থ্োর স্বোক্ষর রদেদি স ই 

(এি)দকোি  লিউেোন   আ দি গুেরোে িিে্ো ভযোলি 

ফোটিে িোইেোর   সকোম্পোিী লিলিদেি (GNFC)-র একেো অিংে, 

 োটিে লফদকে প্র্োদির বযোপোদর যোর সকোিও আন্তেে োলতক পলরলিলতই 

সিই। তদথযর লিরোপিোও একেো লিন্তোর বযোপোর, কোরণ ইলতিদযযই 

তথযফোোঁ দ র লবলভন্ন খবর পোওেো লেদেদি। হযোকোর এবিং 

লক্রলিিোিদ্র কোদি এই লবপুি তথযভোন্ডোর পলরণত হদত পোদর 

স োিোর খলিদত। ২০১৩  োদির সি িোদ  UIDAI-এর সিপুটি 

লিদরক্টর সেিোদরি অদেোক িোিওেোই স্বীকোর কদরদিি সয 

তোলিকোভুক্ত করোর প্রলক্রেোে লকিু ভুিভ্রোলন্ত হদেদি এবিং লকিু 

েিেণ ভুি িলব আর আঙু্গদির িোপ  দিত আযোর কোিে  সপদেদিি। 

আন্তেে োলতক অলভজ্ঞতো বিদি এইযরদণর কোিে  খুব স্বল্প স্দেই িোিু 

করো হদেদি। অদিক স্দেই স্েবো ীদ্র লবদরোযীতোর কোরদণ এই 

কোিে  িোিু করো হেলি। যোইদহোক, লবলভন্ন খোিলত থোকো  দেও 

েিেদণর ্োলব িো শুদি, এিিলক  ুলপ্রি সকোদেে র কথোদতও আিি 

িো ল্দে  রকোর একপ্রকোর বিপ্রদেোে কদরই আযোরদক িোলপদে 

ল্দে। এেো িক্ষযণীে সয আযোর কোদিে র কোে িোিু হদেদি িহোরোষ্ট্র 

আর িলিেেড় সথদক। এই িস্ত রোদেযর আল্বো ী েিেণ স খোদি 

খলিে ও অিযোিয প্রোকৃলতক  ম্পদ্র কদপেোদরে িুদঠর প্রলতদরোয 

কদর িদিদিি, এবিং েিেণ-উদে্কোরী আর েীলবকো-িষ্টকোরী 

একোলযক সব রকোরী প্রকল্প তোোঁ দ্র প্রলতদরোদয থিদক লেদেদি। 

আযোর িো থোকোর কোরদণ স ই িস্ত এিোকোে অ িংখয গ্রোিবো ী এবিং 

আল্বো ী েিেণদক সরেি সথদক বলিত করো হদে। এর সথদকই 

সবো ো যোদে সয  রকোদরর প্রযোি উদেেয েিেণদক পলরদষবো 

প্র্োি করো িে, বরিং েো কদেণীর লবরুদে েদড় ওঠো সযদকোিও 

যরদণর লবরুে িদতর কন্ঠদরোয করো। আযোদরর  িংযুলক্তকরদণর 

িোযযদি ভোরত রোষ্ট্র এখি প্রলতেো বযলক্তর িোিিিি আর কোেকদিের 

উপর  হদেই িের রোখদত পোরদব, প্রদেোেদি েোলস্তিূিক বযবস্থ্ো 

লিদত পোরদব। আযোদরর বোযযবোযকতোর কোরণ আ দি িের্োলরর 

িোযযদি লিপীড়দির একেো প্রকল্পদক বোস্তবোলেত করো।



 

সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেত ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ২, স দেের ২০১৭ 

আউেকোি সবস ি এিুদকেি 

১৯৯১  োি সথদকই ভোরতীে েো ক্ি ‘অথেনিলতক উ্োরীকরণ’, 

‘লবশ্বোেি’ ইতযোল্ অেুহোদত স্দের বোেোরদক উনু্মক্ত কদর 

ল্দেদি, যোদত বৃহৎ পুোঁ লেপলতরো ভোরদত  রো লর লবলিদেোে করদত 

পোদর, এবিং ভোরদতর িোিব- ম্প্ আর খলিে  ম্প্দক অবোদয 

িুঠ করদত পোদর। লেক্ষোদক্ষদত্র সব রকোরীকরণ হি স রিই একেো 

প্দক্ষপ। ইলঞ্জলিেোলরিং লেক্ষোর প্র দঙ্গ এই সব রকোরীকরদণর 

উদেেয একোলযক, সযিি – লেক্ষোদক একেো সবিোদকিোর পদণয 

পলরণত করো, লেক্ষোর এিলিদতই সবহোি অবস্থ্োদক আরও সেোিিীে 

কদর সতোিো, এবিং লবশ্ব-পুোঁ লের িোলহ্ো সিেোদিোর েিয লকিু  স্তো, 

সেৌলখি িেুর ততরী করো। 

অদূর ভলবষযদত যোরো লবলভন্ন ইলঞ্জলিেোলরিং লেক্ষোে লেলক্ষত হদে 

িোকলরদক্ষদত্র প্রদবে করদব তোদ্র গুিিোি বোড়োদিোর েিয ভোরত 

 রকোর সয িতুি পেলত  কি ইলঞ্জলিেোলরিং লেক্ষোর সক্ষদত্র প্রবতে ি 

করদত িোে লবশ্বদেোড়ো তোর সপোেোলক িোি হি ‘আউেকোি সবসি 

এিুদকেি’ (OBE)। এই িতুি লেক্ষোপেলতর িূি কথো হি ‘পড়ুেো-

সকলন্দ্রক লেক্ষো’, সযখোদি একেি পড়েুোর িোি যোিোই করো হদব 

বোস্তব প্রদেোদের সক্ষদত্র তোর ্ক্ষতোর িোযযদি, এবিং স েোদকই বিো 

হদব ‘আউেকোি’।  িংদক্ষদপ, বতে িোি লেক্ষোবযবস্থ্ো লেক্ষক / 

লেলক্ষকো-দকলন্দ্রক, সযখোদি সকোিও একটি লবষে একেি পড়ুেো 

 ঠিকভোদব বু দত সপদরদি লকিো স েো প্রদেোদের লভলিদত যোিোই 

করোর সকোিও বযবস্থ্ো সিই। লকন্তু, লবপরীদত এই OBE লেক্ষোপেলত 

পড়েুোদ্র  রো লর তথয-প্র্োি আর লিরোিলরত পরীক্ষোর ব্দি 

লবলভন্ন উদ্ভোবিী উপোদে লেক্ষো্োি, আর যোিোইদের কথো বদি। 

বতে িোি লেক্ষোবযবস্থ্োে লিঃ দিদহ খোিলত রদেদি, লবদেষত একেি 

পড়েুোর িোি যোিোই করোর পেলতদত। পরীক্ষোে সবেী িের 

পোওেোেোই বতে িোি লেক্ষোবযবস্থ্োে পড়োদেোিোর একিোত্র িক্ষয হদে 

লেদেদি। “িের-ই হি  োফদিযর একিোত্র িোলবকোঠি” - ্ীঘেকোি 

যোবৎ িদি আ দত থোকো বুদেে োেো লেক্ষোবযবস্থ্ো িযযলবি েিিোিদ র 

সিতিোে এরিই একেো যোরণোদক প্রোে লিরস্থ্োেী স্থ্োি কদর ল্দত 

 ক্ষি হদেদি। আর এখোদিই এই পেলতর অন্তদ্বেি। লবশ্বোেদির 

যুদে, সযখোদি  স্তো েদির একেো লিরলবলেন্ন  রবরোহ লবশ্ব পুোঁ লের 

একোন্ত প্রদেোেি, স খোদি এই ‘িের’-দকলন্দ্রক গুিিোি লিযেোরদণর 

পেলতই স ই  রবরোদহর পদথ একেো লবরোে বোযো। তোই পুোঁ লেবো্ী 

অথেিীলতর লবশ্বদিতোরো  হ ো কুম্ভীরোশ্রু বেে ি কদর বিো শুরু কদরদি 

“সকোিও  িংকীণে দৃলষ্টভলঙ্গ সথদক একেদির গুিিোি যোিোই করো 

উলিত িে”।  ুতরোিং, লেক্ষোপেলতদত ্রকোর পলরবতে ি, এবিং স ই 

পলরবলতে ত লেক্ষোপেলতর কোঠোদিোেোও তোরো ততরী কদর সফদিদি, 

শুযু তৃতীে লবদশ্বর স্েগুদিোদত স েো লবলক্রর অদপক্ষো। 

এেোও িক্ষযণীে সয বতে িোি লেক্ষোবযবস্থ্োর খোিলত লিদে এত লিন্তো- 

আদিোিিোর  বেোই সিোদের উপর ঐ লবশ্বদেোড়ো অথেনিলতক 

উ্োরীকরদণর  োদথ  োদথই শুরু হদে। OBE বযবস্থ্োে লেক্ষোদক 

লবলিদেোদের একেো সক্ষত্র লহ োদবই ভোবো হদেদি। এই বযবস্থ্োর 

পলরিোিদকরো স্পষ্টই বিদিি সয পলিদির স্েগুদিো  কদিই 

লেক্ষোর ফিোফি লিদে লিলন্তত, যোদত লেক্ষোদক্ষদত্র লবলিদেোে কদর 

স খোি সথদক একেো িুিোফো িোভ করো সযদত পোদর। অথেোৎ OBE 

বযবস্থ্োর িক্ষয আ দি লেক্ষোদক বোেোরী পদণয পলরণত করো। আর 

তোরই অিংে লহ োদব আিরো  হ ো িযোল ভ ওদপি অিিোইি 

সকোদ ে  (MOOC)-এর বোরবোরন্ত স্খদত পোলে। স্খদত পোলে 

লকভোদব েত ্ে বির যদর লবলভন্ন MOOC প্র্োিকোরী বোলণলেযক 

 িংস্থ্ো - উইয -আইলকউ, কযোিভো  সিেওেোকে , উিোল টি, সকোদ েরো 

ইতযোল্ লবশ্ববযোপী অিিোইি সকো ে, অিিোইি  োটিে লফদকেোি 

ইতযোল্ িোরফৎ লেক্ষোদক পণয লহ োদব লবলক্র কদর িদিদি। 

এই MOOC প্র্োিকোরী  িংস্থ্োগুদিোর অলযকোিংেরই প্রযোি ্ফ্ তর 

আদিলরকোে, এবিং লবশ্ববযোপী লভলিও টিউদেোলরেোদির  িংসৃ্ক্লত 

িোলপদে তোরো সয একদিটিেো বযব োেো কদর িদিদি তোদত 

সব রকোরী কদিে ও লবশ্বলব্যোিদে লেক্ষো্োতোদ্র গুরুে কিদি। 

সকোিও রোখঢোক িো সরদখই এই OBE বযবস্থ্ো বিদি সয এই িতুি 

বযবস্থ্োে লেক্ষো্োতোদ্র ভূলিকো লকিুেো িযোদিেোদরর িতি, যোদ্র 

িূি ্োলেে সিোদেই লেক্ষকতো িে। তোদ্র কোে হি িোত্রিোত্রীদ্র 

লবলভন্ন অিিোইি টিউদেোলরেোি  েদন্ধ ওেোলকবহোি করো, সযখোি 

সথদক িোত্রিোত্রীরো লিদেরোই লেদখ সিদব, এবিং একোন্ত প্রদেোেি 

হদি তদবই তোরো লেক্ষো্োতোদ্র  হোেতো সিদব। যল্ও এই OBE 

বযবস্থ্ো কতেো কোযেকরী স েোরও লিলেে ষ্টভোদব সকোিও প্রিোণ সিই। 

আর এখোদিই এই বযবস্থ্োর অন্তদ্বেন্দ্ব। এই বযবস্থ্োে একল্দক সযিি 

পড়েুোরো আদ্ৌ লকিু গুরুেপূণে সিৌলিক লবষে কতেো বু দত পোরদব 

তোর সকোিও যোিোই সিই, স রিই অিযল্দক এই বযবস্থ্ো 

লেক্ষো্োতোদ্র িদযয লিদে আ দব েীলবকোর  িংকে। েীলবকো 

লহ োদব লেক্ষকতোর  ুদযোে কলিদে ল্দে এই বযবস্থ্ো পদরোক্ষভোদব 

একেি ইলঞ্জলিেোরদক তোর লিদের ইেোর লবরুদেই লিদে লেদে 

সফিদব  স্তো েদির  রবরোদহর  োলরদত। 

েদবষণো এবিং উদ্ভোবিীর সক্ষদত্র OBE বযবস্থ্ো উ্ো ীি সকি? 

েদবষণোিূিক সপ্রোদেদক্ট সকন্দ্রীে অিু্োি এরিভোদব কিদি সকি? 

পলরকোঠোদিোর অেুহোদত স লিস্টোর লফ-র উদিোদরোির বৃলে 

সকোথোে লেদে সেষ হদব? এগুদিো লক তদব লেক্ষোদক সকিোদবিোর 

 োিগ্রীদত পলরণত করোরই লবলভন্ন যোপ? – লেক্ষোর সব রকোরীকরদণর 

সপ্রক্ষোপদে আে প্রদেোেি আদি এর উিরগুদিো সখোোঁ েোর। 

িূিয – ৩ েোকো (লতি েোকো) 


