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লনয়ভলিলয-তত গ্রাভফাী আয ভাজকভীদদয উয ুলরী আক্রভদণয লনন্দা জানান !
প্রালিক ম্প্রদাদয়য জনিদণয অলধকায যক্ষায জনু মাাঁ যা রড়াই 

কযদেন তই ভাজকভীদদয উয তদজুদড় ুরী আক্রভণ নালভদয় 
আনা দে। ম্প্রলত এই আক্রভদণয লকায দরন লনয়ভলিলয ুযক্ষা 
লভলত (NSS)-য একজন গুরুত্বূণচ দু লরঙ্গযাজ আজাদ। িত ৬-ই 
ভার্চ  ২০১৯ তালযদে তাাঁ দক লড়া-য রালিিড়-এ তগ্রপ্তায কযা দয়দে। 
লনয়ভলিলয াাদড় ফক্সাইট েনদনয তম তফআইলন প্রদর্ষ্টা কদচাদযট 
ংস্থা তফদাি কদয র্দরদে তায ধাযাফালক লফদযালধতা কযা তথদক শুরু 
কদয স্থানীয় আলদফাী জনিদণয উয যাষ্ট্র আয কদচাদযট ংস্থায 
তমৌথ দভনীড়দনয লফদযালধতা কযা মচি একালধক লফলদয় লফিত এক 
দদকয তফী ভয় ধদয এই ংিঠন এফং লফদল কদয লরঙ্গযাজ 
আজাদ তম বূলভকা ারন কদযদেন তা লনিঃদন্দদ উদেেদমািু। িত 
২০১৭ াদরয এলপ্রর ভা তথদক ফতচ ভান পুালফাদী াকদেণী NSS-
এয াদথ ভাফাদী তমাদিয অলবদমাি এদন এই ংিঠন এফং অনুানু 
লকেু অলধকায-যক্ষা ংিঠদনয দুদদয উয একালধকফায ুলরী 
আক্রভণ নালভদয় এদনদে। তমভন – ২০১৮ াদরয ২৩-এ অদটাফয 
NSS-এয আদযকজন গুরুত্বূণচ দু রাডা লকাকা-তক তগ্রপ্তায কদয 
যায়িড় ুলর। বূলভ অলধকায ুযক্ষা লভলত নাদভ অনু একটা 
ংিঠদনয দু লিলত-তক কারাালন্দ-তত তফআইলনবাদফ তগ্রপ্তায 
কযা য়। আয এেন তফদাি-য অুারুলভলনয়াভ প্ল্ুান্ট-এয ফাইদয লফদক্ষাব 
ংিঠিত কযায অযাদধ ২০১৭ াদরয এলপ্রর ভাদয ুদযাদনা একটা 
FIR এফং তায াদথ ম্প্রলত লিদরার্নুয-এয ঞ্চাদয়ত অলপদ 
CRPF কুাম্প স্থাদনয লফরুদে প্রলতফাদদ অংগ্রদণয অযাদধ 
২০১৯ াদরয তপব্রুয়াযী ভাদয একটা FIR-এয লবলিদত তগ্রপ্তায কযা 
র লরঙ্গযাজ আজাদ-তক। লড়া ুলরদয তযপ তথদক জানাদনা 
দয়দে তম লরঙ্গযাজ-এয এই তগ্রপ্তাযী আদর “২০১৯ াদরয াধাযণ 
লনফচার্ন”-এয আদি “ভাজ-লফদযাধী”, “ভাফাদী ভথচক”-তদয এফং 
মাযা “লনয়ভলিলয এরাকায় ফক্সাইট েনদনয লফদযালধতায় জনভাদফ 
ংিঠিত কদয মাযা তজরায ভদধু ঝাদভরা ৃলষ্ট কযদে” তাদদয ঢারা 
তগ্রপ্তাযীযই একটা অং। এই ভাজকভীযা তম তফদাি-য াভদন লতুই 
একটা ফড় ঝাদভরা ত ফুাাদয তকান দন্দ তনই। তদফ ুলরদয 
এই লফফৃলত এটাই প্রভাণ কদয লদদে তম াকদেণীয ঝাদভরা আয 
কদচাদযটদদয ঝাদভরা আদর ভাথচক। 

তিাটা লফশ্বজুদড় লফলবন্ন তদদ তফদাি কতৃচ ক লযদফ-ংক্রাি 
লনয়ভ রঙ্ঘন, ভানফালধকায রঙ্ঘন ইতুালদ কুকীলতচ য তালরকাটা তফ 
অদনকটাই রম্বা। বাযদতয ঘটনা লাদফ তই তালরকায় িতফেযই 
মুক্ত দয়দে তালভরনাড়ু-য থুথুকুলড়-তত তফদাি-য স্টাযরাইট তাভা 
কাযোনায াভদন প্রলতফাদযত লনযস্ত্র জনতায উয গুলরর্ারনায ঘটনা, 
মাদত ১৩ জন প্রাণ াযান। এই তফদাি-য াদথই লড়া-য লনয়ভলিলয-
তত লফিত প্রায় দুই দক ধদয রড়াই র্ালরদয় আদেন স্থানীয় 
তডাংলযয়া তকান্্দ  উজালতয জনিণ। লযদফ-ংক্রাি লনয়ভ রঙ্ঘদনয 
তথু রুলকদয় ২০০৩ াদর রালিিড়-এ অুারুলভলনয়াভ লযদাধনািায 
এফং াদথ তালফদুুৎ তকন্দ্র স্থাদনয আদফদন জানায় তফদাি। লকন্তু 
ুলপ্রভ তকাদটচ য অনুন্ধাদনয পদর দু’ফেদযয ভদধুই তফদাি-য কুকদভচয 
েলতয়ান প্রকাদু র্দর আদ এফং তফাঝা মায় তম এই লযদাধনািায 
স্থাদনয আর উদেু র রালিিড়-এয লনয়ভলিলয াাড় তথদক 
অফাদধ ফক্সাইট রুঠ কযা। এই লনয়ভলিলয াাড় স্থানীয় তডাংলযয়া তকান্্দ  

উজালতয কাদে শুধু লফি আযাধু তদফতা-ই নয়, ফযং অযণুফাী এই 
জনিদণয মূ্পণচ জীফন-জীলফকাই আফলতচ ত য় এই াাড়দক লঘদয। 
ুতযাং, এই াাদড় ফক্সাইট েনন তাাঁ দদয ধভীয় এফং াংসৃ্কলতক 
অলধকাযদক রঙ্ঘন ততা কযদফই, আয তায াদথ স্থানীয় ফাস্তুতন্ত্র আয 
লযদফদয উয তনলতফার্ক প্রবাফ তপরদফ। এইভস্ত লফলয় ভাথায় 
তযদে দীঘচ আইলন রড়াইদয়য য স্থানীয় উজালত জনিণ (ST) এফং 
যম্পযািতবাদফ জঙ্গদর ফফা কযা অনুানু জনিদণয (OTFD) 
অলধকায যক্ষায দক্ষ যায় প্রদান কদয ুলপ্রভ তকাটচ । পদর ফক্সাইট 
েনদনয ফুাাদয লোি লনদত লড়া যকাযদক স্থানীয় ১২-টা গ্রাদভ 
গ্রাভ বায আদয়াজন কযদত য়। তদো মায় তম প্রলতটা গ্রাদভই 
জনিদণয অলবভত েনদনয লফদক্ষ। পদর তল অফলধ লনয়ভলিলয 
াাদড় তফদাি-য ফক্সাইট েনদনয আদফদন োলযজ কদয তদয়া য়। 
এই আইলন রড়াইদত লরঙ্গযাজ আজাদ, রাডা লকাকা দভত তিাটা 
NSS-এয বূলভকা লের উদেেদমািু। তদফ নতুন যকায ক্ষভতায় 
আায য তথদকই তফদাি আফায তায তী-প্রদচন শুরু কদযদে। 
গ্রাভ বায লোি ুনযায় মচাদরার্না কযায দালফ জালনদয় ুলপ্রভ 
তকাদটচ  আদফদন জালনদয়দে তফদাি। আয এয াদথ শুরু দয়দে 
গ্রাভফাীদদয ভদধু আতদেয একটা ফাতাফযণ ততযী কযায তর্ষ্টা, মাদত 
তাাঁ যা বয় তদয় লনদজদদয জর-জঙ্গর-জলভন তফদাি-য াদত তুদর 
তদন। এই নতুন কুকদভচ ফতচ ভান াকদেণীয ুলরফালনী তফদাি-য 
বাড়াদট গুন্ডা লাদফ কাজ কযদে। যাতলফদযদত তোী র্ারাদনা, েলন-
লফদযাধী তডাংলযয়া তকান্্দ  ভলরা এফং অনুানু ভাজকভীদদয উতুক্ত 
কযা, লভথুা অলবদমাদি তগ্রপ্তায এফং তজদরয লবতদয লনমচাতন, 
অযণ ইতুালদ তকান লকেুই তাযা ফাদ লদদে না। এইভস্ত 
“ঝাদভরা ৃলষ্টকাযী” “ভাজ লফদযাধী”-তদয াদয়স্তা কযদত তাদদয 
াদথ ভাফাদী-তমাদিয অলবদমাি আনা দে, আয আইলন অস্ত্র 
লাদফ ফুফায কযা দে আন রপুর অুালটলবটি লপ্রদবনন অুাট 
(UAPA) আইনদক। প্রঙ্গত ফরা দযকায তম লিদরার্নুয-এ তম 
CRPF কুাম্প স্থাদনয তর্ষ্টা র্রদে তটা PESA আইন এফং 
FRA আইনদক রঙ্ঘন কযদে। ুতযাং, তফাঝাই মাদে তম স্থানীয় 
জনিদণয লফদযাধীতা দে ঠিক কাদদয স্বাদথচ আয লক কাযদণ এই 
কুাম্প স্থান কযা দে। 

এই ভুহুদতচ  তফদাি-য লনযািা কভী এফং ুলরদয তমৌথ আক্রভদণ 
আক্রাি ঐ অঞ্চদরয একালধক গ্রাদভয ফালন্দাযা। ম্প্রলত জলভ-াযাদনা 
উদ্বাস্তু জনিণ মেন লনদজদদয তেদরদভদয়দদয লক্ষা-য দালফদত 
রালিিড় লযদাধনািাদযয াভদন লফদক্ষাব তদোলেদরন তেন তাাঁ দদয 
উয নৃং রাঠির্াজচ  কদয ুলর। এই আক্রভদণ একজন গ্রাভফাী 
লনত এফং ৩০ জদনয তফী আত দয়দেন ফদর েফয ায়া 
লিদয়দে। এোড়া ফিাড়া গ্রাদভ আক্রভণ র্ালরদয়দে ুলর। এবাদফ 
াধাযণ জনিদণয উয যাষ্ট্র-কদচাদযট আাঁতাত প্রলতলনয়ত তম আক্রভণ 
তদন র্দরদে আুন তায লফরুদে কদর লভদর তাচ্চায ই, একটা 
ঐকুফে প্রলতদযাধ িদড় তুলর। 

 



 

সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ২০, ভার্চ  ২০১৯ 

‘জালিয লফবফক’ লক িবফ ভৃিুুমুায় ? – EPW-তি আনন্দ তিরিুবে-য ভালজচ ন লিক করাভ ফন্ধ কবয তেয়া প্রবঙ্গ 

লর্ন তর্ৌধুযী-য লযর্ারনায় তম ইকনলভক অ্ুান্ড লরটিকার উইকলর 
(EPW) লিকা-টা ১৯৪৯ াবর থ র্রা শুরু কবযলির তটাযই ফিচ ভান 
ভালরক এখন ভীক্ষা রাসাট। াভালজক নুায়বফাধ আবি এভন একটা লিকা 
লাবফই EPW-তক লফবফর্না কযা ি। একো IIM আহ্ তভোফাে এই 
লিকা েবন্ধ ফবরলির তম এটাই র একভাি প্রলিষ্ঠান তমটা বাযবি 
যকাযী প্রকবেয লফবেলণ কবয। লিুই এই EPW একটা লফখুাি প্রলিষ্ঠান 
লাবফ এিকার লনবজয ঐলিু ফজায় তযবখ এববি, কঠিন গবফলণায 
ভাধুবভ প্রাপ্ত িথুবক লবলি কবয গবীয াভালজক প্রবাফ-ম্পন্ন লফলবন্ন লফলয় 
লনবয় তাচ্চায বয়বি এফং তই ভস্ত লফলয়বক লফকে দৃলিবলঙ্গ তথবক 
লফবফর্না কযায া তেলখবয়বি। এই লিকায ুেীঘচ ইলিাব ভাজকভী, 
লক্ষালফে, নীলি লনধচাযক তথবক শুরু কবয াধাযণ জনগণ কবরই াভালজক 
প্রবাফ-ম্পন্ন ভাভলয়ক ঘটনাফরীবক তফাঝায জনু লনয়লভিবাবফ এই 
লিকা বেবিন। জন্রগ্ন তথবকই, প্রথবভ ইকনলভক উইকলর নাবভ এফং 
১৯৬৬ ার তথবক ফিচ ভান নাবভ এই লিকা লনবীকবাবফ লফলবন্ন যকাযী 
নীলি এফং যকাবযয ভাবরার্না কবয এববি। লকন্তু ফিচ ভাবন ভবন বে তম 
এই ফলকিুযই একটা বয়ঙ্কয লেবক লযফিচ ন ঘটবি। াম্প্রলিক অ্িীবি এই 
প্রলিষ্ঠাবনয ভবধু তমভস্ত যেফের ঘবটবি তগুবরায লেবক এক ঝরক 
তেখবর িাবক প্রালনক লযফিচ ন ফবরই ভবন বফ, লকন্তু গবীযবাবফ 
তেখবর তেখা মাবফ তম প্রলিষ্ঠাবনয ভবধু একটা বয়ানক র্ন ধবযবি 
তমটাবক অ্িীবিয কবয়ক ফিয ধবয রারনারন কযা বয়বি এফং এই 
প্রলিষ্ঠাবনয ননলিক ংলিবক নি কযায ভি মবথি ক্ষভিা মায আবি। 

লফগি প্রায় এক েক ধবয লনয়লভিবাবফ আনন্দ তিরিুবে-য ‚ভালজচ ন 
লিক‛ করাভ-টা প্রকালি ি EPW-তি। এই করাভ-টায কথা 
তববফলিবরন িৎকারীন ম্পােক ল. যাভভবনায তযড্ডী এফং এটাবক িায 
মথাথচ আকায লেবয়লিবরন আনন্দ। ীঘ্রই এই করাভ-টা াঠকভবর 
জনলপ্রয়িা অ্জচ ন কবযলির এফং লর্ন্তাবাফনায স্তবয EPW-য প্রলিফন্ধকিা 
গুবরাবক অ্লিক্রভ কবয উঠবি তবযলির। অ্বনবকই এই করাভ-এয 
অ্ফোনবক বীলণ গুরুত্বূণচ লাবফ লফবফর্না কবযবিন, তমখাবন একজন 
উবেখবমাগু ভাজকভী িথা লফবলবেয অ্নফেু লর্ন্তালিয প্রলিপরন 
তমভন ায়া তমি, তিভনই ায়া তমি ‘প্রালন্তক’ জনগবণয জীফনমািাবক 
লঘবয আফলিচ ি ভাভলয়ক লফলবন্ন লফলয়বক লকবাবফ তেখা েযকায িায 
একটা দৃলিবলঙ্গ। এই করাভ-এয অ্ংখু াঠক তথবক শুরু কবয এই লিকায 
প্রািন ম্পােবকযা কবরই এই কথা স্বীকায কবযবিন। যকায এফং 
যকাযী নীলিয ভাবরার্নায় ভালজচ ন লিক ফচো লনবীক তথবকবি, ত তম 
যাজননলিক েরই ক্ষভিায় থাকুক না তকন। আভাবেয ভি অ্বনবকই এটা 
ভবন কবযবিন তম EPW-য ফবথবক অ্নুিভ নফলিুই লির এই ভালজচ ন 
লিক। লন্দী, ভাযাঠী, িালভর, তিবরগু, কান্নাো, ভারায়ারভ, ফাংরা, াঞ্জাফী, 
উর্দচ ইিুালে প্রায় ভস্ত প্রধান বাযিীয় বালাবিই ভালজচ ন লিক-এয 
প্রফন্ধগুবরা অ্নুফাে কযা ি। এই অ্নুফােগুবরা িালবয় াযা তেবয লফলবন্ন 
ভাজকভী ের আয ংগঠবনয ভবধু প্রর্ায কযা ি। স্বাবালফকবাবফই, 
EPW-য অ্নুানু করাভ-এয তথবক ভালজচ ন লিক-এয জনলপ্রয়িা এফং প্রর্ায 
লির অ্বনক তফী। EPW-য ২০-এ অ্বটাফয ২০১৮ িালযবখয ংখুায় ভালজচ ন 
লিক-এ আনন্দ তিরিুবে-য তরখা প্রফন্ধ তল ফাবযয ভি প্রকালি য়। 
াঠবকযা লর্ন্তায় লিবরন তম িাবর য়বিা যাষ্ট্রীয় য়যালনয কাযবণ আনন্দ 
এই করাবভ আয লরখবি াযবিন না। লকন্তু ধীবয ধীবয তফাঝা তগর তম লক 
াঙ্ঘালিক র্বন আক্রান্ত বয়বি এই খুািনাভা প্রলিষ্ঠান EPW। 

তগাার গুরু নিুন ম্পােক লাবফ এই লিকায োলয়ত্ব গ্রণ কযায 
য তথবকই লযফিচ ন শুরু বয় তগলির। জানা তগর তম ম্পােকীয় েবরয 
এক েবুয ভাধুবভ EPW প্রস্তাফ লেবয়বি তম ভালজচ ন লিক-এয েযজা 
এফায অ্নুানু তরখকবেয জনু খুবর তেয়া বফ এফং আনন্দ-এয তরখা 
মখন েযকায বফ িখন িাাঁ বক তই খফয জালনবয় তেয়া বফ। একথা 
কবরই খুফ বাবরাবাবফ জাবনন তম লফগি এক েক ধবয ভালজচ ন লিক 
লনবজয তম স্বিন্ত্র লযর্য়টা গবে িুবরবি িায তথবক আনন্দ তিরিুবে-তক 
আরাো কযা ম্ভফ নয়। িাই এভন একটা লদ্ধান্ত তম আবর এই করাভ-তক 
িুা কযাযই একটা লেমন্ত্র ত ফুাাবয তকান বন্দ তনই। ফবথবক ফে 
কথা, তকান তপ্রক্ষাট না থাকবর য়বিা এই লদ্ধান্তবক একটা বুর প্রস্তাফ 
লাবফ লফবফর্না কযা তমি। লকন্তু ফুাাযটা এবকফাবযই তযভ নয়। নিুন 
ম্পােক EPW-য োলয়ত্ব গ্রবণয য তথবকই আনন্দ-এয তরখায উিবয 

লিলন লনবজয ভন্তফু প্রকা কবয ফুলঝবয় লেবিন তম যকায ফা প্রধানভন্ত্রী-য 
তকান ভাবরার্না লিকা ভঞু্জয কযবফ না। অ্িীবি আনন্দ-এয তরখা 
লপলযবয় তেয়া বয়বি এভন ঘটনা ঘবটলন। ম্পােকীয় ের তরখায় এলেক-
লেক লকিু লযফিচ ন কবয লনি এফং তই লযফিচ বন তরখবকয িযপ 
তথবক তকান আলি থাকি না। লকন্তু ফিচ ভাবন র্দফায আনন্দ-এয তরখা 
লপলযবয় লেবয় িাাঁ বক প্রবযালর্ি কযা বয়বি মাবি লিলন লিকায ম্পােকীয় 
নীলি লনবয় আঙ্কা প্রকা কবযন। ম্প্রলি একটা প্রফণিা তেখা তগবি তম 
তরখায তকান অ্ং মলে তভােী ফা াকেবরয প্রলি ভাবরার্নাূণচ য় 
িাবর ম্পােকীয় ের তগুবরাবক াবে লেবে। পবর ম্পােবকয 
উবেু লনবয় প্রশ্ন িুরবিই য়। এই করাভ-এ আনন্দ-এয তল প্রফন্ধ ‘তভােী 
তেয়ায তথবক তভােীবকয়ায’-তক তল অ্ফলধ প্রকা কযা বয়লির 
‘ডাইবকটিং তভােীবকয়ায’ নাভ লেবয়, আয তটা তভােীবকয়ায নাবভ 
লযলর্ি আয়ুস্মান বাযি - নুানার তল থ তপ্রাবটকান লভন (AB-
NHPM)-এয লফরুবদ্ধ কযা ভাবরার্নায ধায অ্বনকটা কলভবয় িাযয 
প্রকা কযা বয়লির। জনগবণয উয তভােী তম ন্ত্রা নালভবয় এবনবি ত 
লফলবয় তরখা একটা তগাটা অ্নুবেে ফাে লেবয় তেয়া বয়লির। তফাঝাই 
মাবে তম ফিচ ভান াকের এফং িাবেয ভাযপৎ লংস্রবাবফ রূালয়ি লফলবন্ন 
নীলিয ভাবরার্নায কন্ঠবযাধ কযায হুকুভ এবি যভর তথবক, আয 
স্বাবালফকবাবফই ভাথাটা একটু তঝাাঁ কাবনায হুকুভ আবিই ম্পােকীয় 
েবরয ফাফুযা আয একধা এলগবয় কবর াভাগুলে তেয়া শুরু কবযবি। 

এই ঘটনাবক লফলেন্নবাবফ তেখবর র্রবফ না। ফযং এবকয য এক তম 
ঘটনাগুবরা ঘবট র্বরবি, লফবলি ২০১৪ াবরয য তথবক, তগুবরাবক 
একাবথই তেখা েযকায। প্রফােপ্রলিভ কৃষ্ণা যাজ-এয য ২০০৪ াবর 
EPW-য োলয়ত্ব গ্রণ কবযলিবরন যাভভবনায তযড্ডী, এফং লনষ্ঠায াবথ এই 
োলয়ত্ব ারন কবয লিলন এই লিকায গুণগি ভান-তক একটা নিুন উচ্চিায় 
লনবয় তৌাঁবিলিবরন। িবফ ২০১৬ াবর ভীক্ষা রাসাট-এয াবথ ভিবববেয 
কাযবণ লিলন বয োাঁ োন। তগাটা লফশ্বজুবে এই লিকায মাাঁ যা েীঘচলেবনয 
াঠক এফং অ্ফোনকাযী িাাঁ যা কবরই এই ‚র্দুঃখজনক এফং তৌজনুিাীন 
লফোয়‛-এয ফুাাবয উবেগ প্রকা কবযলিবরন। ক্ষভিাারী আোনী-য 
ফুাাবয নাক গরাবনায অ্যাবধ যফিী ম্পােক যঞ্জয় গু ঠাকুযিা-
তক তল মচন্ত লিু ঠবি য়। ম্পােনা ফা লযর্ারনায ফুাাবয ফিচ ভান 
ম্পােবকয তকান ূফচ-অ্লবেিা তনই। িাাঁ বক তফাধয় এখন EPW-তক 
লযষ্কায কযায োলয়ত্ব তেয়া বয়বি, মাবি ফিচ ভান াবনয প্রলি 
ভাবরার্নাভূরক তকউ আয এই লিকায় না থাবকন। ভলরা লফলয়ক লফবল 
ংখুায জনু যাভচকাযী ের, তমখাবন কেনা ভচা-য ভি ভলরা লিবরন, 
িায তগাটাটাবকই এখন EPW তথবক ফাে তেয়া বয়বি। েীঘচকাবরয 
কাযী ম্পােক ফানচাডচ  লড’তভবরা- এখন EPW-য অ্ং নন। আনন্দ-এয 
ভালজচ ন লিক করাভ ফন্ধ কবয তেয়াটা য়বিা এবফযই র্যভ লযণলি। 

এই ধযবনয ননলিক  েচনগি অ্ধুঃিন EPW-য ইলিাব আবগ 
কখন ঘবটলন। তমবাবফ কারা কানুন UAPA-য ভাধুবভ আনন্দ-তক বীভা-
তকাবযগাাঁ  ভাভরায় লভথুাবাবফ অ্লবমুি কযা বয়বি িাবি একথা 
প্রকাবুই র্বর এববি তম আনন্দ-এয কবঠায ভাবরার্নাভূরক তরখনীবি 
যাষ্ট্রমন্ত্র এফং যকায আবর বীলণবাবফ অ্ন্তুি। আয তমবাবফ িাাঁ য তরখনী 
এফং কাজকভচ ধাযাফালকবাবফ জন-লফবযাধী বাযি যাবষ্ট্রয প্রকৃি র্লযিবক 
প্রকা কবয এববি এফং লনীলেি জনগবণয স্বাবথচ কথা ফবর এববি 
িাবি িিই তফাঝা মায় তম যাবষ্ট্রয এই আর্যণ আবর প্রলিবাধভূরক। 
িবফ EPW-তক তকন াবকয েলর্হ্ন অ্নুযণ কবয র্রবি বফ? একটা 
রক্ষুণীয় ফুাায র – তমবাবফ যাষ্ট্র বীভা-তকাবযগাাঁ বয়য ভাভরাটা 
লভবথুবাবফ ালজবয়বি এফং খুািনাভা েরায আয ভাজকভীবেয ‘হুবয 
ভাফােী’ লাবফ অ্লবমুি কবযবি িাবি মখন তেবয অ্লধকাং লিকা 
এফং কাগজ উবেগ প্রকা কযবি তইভয় EPW লকন্তু মূ্পণচ নীযফিা 
ফজায় তযবখবি। িাবর লক আভযা এটাই তববফ তনফ তম আবগয ভি যকাযী 
নীলি-য লফবেলণকাযী একটা প্রলিষ্ঠান লাবফ EPW-য আয তকান বূলভকা 
তনই? িাবর লক আভযা এটাই তববফ তনফ তম লর্ন্তাবাফনায ফন্ধুাত্ব গ্রা 
কবযবি EPW-তক? ইলিালফে যাভর্ন্দ্র গু, লমলন লনবজ একজন EPW-
য াঠক এফং EPW-তি মাাঁ য অ্ফোন আবি, লিলন মথাথচই ফবরবিন – 
‚EPW তমলেন র্বর মাবফ, তলেন জালিয লফবফক র্বর মাবফ‛। তই 
ভয়টা লক িাবর এব তগবি? 
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বফলিও এডুকওন বফাডচ  – লক্ষাফুফস্থায বকলযওীওযকেয াম্প্রলিও উিাযে 
লভলনলি ফ্  লউভুান লযকাচ বডকবরপ কভন্ট (MHRD)-এয অিায় 

থাওা মূ্পেচ অলথচও ায়িা প্রাপ্ত স্বালি প্রলিষ্ঠান – ভললচ ন্দীনী 
যাষ্ট্রীয় বফিলফিুা প্রলিষ্ঠান (MSRVP)-বও বাযিীয় লক্ষা বফাডচ  (BSB) 
নাকভ এওটা নিুন জািীয় লক্ষা বফাকডচ  লযেি ওযায জনু নুভলি বিয়া 
কয়কে। এআ বফাকডচ য উকেু র ‚বফলিও লক্ষা ফুফস্থাকও ভানকাকমাকী 
ওকয বিারা‛। ১৯৮৭ াকর ‚বফি লফিুা‛ (বফলিও লক্ষাফুফস্থা)-বও প্রর্াকযয 
উকেকু এআ MSRVP ংস্থাটা প্রলিষ্ঠা ওযা কয়লের। বম লভটং-এ 
প্রলিষ্ঠানটাকও এআ নুভলি বিয়া কয়কে িায বালিত্ব ওকযলেকরন 
HRD ভন্ত্রী প্রওা জাবকেওয। যাকজুয অআন-ৃঙ্খরা ভন্ত্রী ল. ল. বর্ৌধুযী 
এআ লভটং-এ ংগ্রে ওকযলেকরন। িভ এফং দ্বাি বেেীয ভিুরু 
লাকফ এআ বফাডচ  োত্রোত্রীকিয মথাক্রকভ বফি-বূলে এফং বফি-লফবূলে 
উালধ প্রিান ওযকফ। জাবকেওয-এয ফক্তফু নুমায়ী এয উকেু র 
বফলিও লক্ষাফুফস্থা-য াকথ অধুলনও লক্ষাফুফস্থায ংলভেে খটাকনা মাকি 
োত্রোত্রীযা ংসৃ্কি বালাটাকও িাকিয প্রাথলভও লফলয় লাকফ এফং নুানু 
অধুলনও লফলয়কও বকৌে লফলয় লাকফ গ্রে ওযকি াকয [১]। বফলিও 
লক্ষাফুফস্থা, ংসৃ্কি লক্ষা, লফলবন্ন াস্ত্র এফং িচন এফং ‚বাযিীয় 
যম্পযা‛-য ভকিা ‚বাযকিয ঐলিুকি জ্ঞান‛-বও ভানকাকমাকী ওযা 
িালয়ত্ব ফকিচ কে BSB-য উয। এআ বফাডচ  াঠ্ুক্রভ ফানাকফ, োত্রোত্রীকিয 
যীক্ষা বনকফ, এফং াটচ লপকওট আুু ওযকি াযকফ। যাভকিফ-এয 
অর্ামচকূরভ, লফিুা বাযিী সু্কর (RSS-দ্বাযা লযর্ালরি), এফং গুরুকুর (অমচ 
ভাজ দ্বাযা লযর্ালরি) আিুালি বমভস্ত লক্ষা প্রলিষ্ঠান ফিচ ভাকন CBSE-য 
ভকিা বওান বফাকডচ য ন্তবুচ ক্ত নয় ভূরি বগুকরাআ উওৃি কফ এআ 
নিুন বফাকডচ য ভাধুকভ [২]। 

প্রাথলভওবাকফ, ফাফা যাভকিফ-এয িঞ্জলর বমাকীঠ্ দ্বাযা লযর্ালরি 
লযদ্বায-এয বফলিও এডুকওান লযার্চ  আন্সটটউট (VERI) ২০১৫ াকর এআ 
প্রকঙ্গ এওটা প্রস্তাফ িালঔর ওকযলের। এওটা বফযওাযী বফাকডচ য জনু যাজু 
নুভলি লিকর বলফলুকি এআ ধযকনয অয অকফিন অকি াকয ফকর এআ 
প্রস্তাফ ঔালযজ ওকয বিয়া য়। ২০১৬ াকর িৎওারীন HRD ভন্ত্রী সৃ্মলি 
আযানী-য অভকর এওআযওভ অকযওটা প্রস্তাফ ওযা য়। এযয, এআ ফেকযয 
১২-আ বপব্রুয়াযী বফযওাযী িত্ত্বাফধাকন এআ বফাডচ  স্থাকন যাজী য় যওায। 
অন্ন লনফচার্কনয ওথা ভাথায় বযকঔ ‚এক্সকপ্রন ফ্  আন্টাকযস্ট‛-কভি 
অকফিনত্র জভা বিয়ায জনু ভাত্র এও প্তাকয ভয় বিয়া য়। লনফচার্ন 
ওলভটয লফর্ায নুমায়ী বল ফলধ িঞ্জরী বমাকীঠ্-এয প্রস্তাফ স্বীওায ওযা 
য়। লনরাকভ নুানু বম দুজন প্রলিকমাকী লের িাযা র – যীিনন্্দ  ফরকবি 
এডুকওান পাউকোন (মাযা ুালভট গ্রু ফ্  আন্সটটউান র্ারায়) এফং 
ুকন-য ভাযাষ্ট্র আন্সটটউট ফ্  বটওকনারলজ। িঞ্জলর বমাকীঠ্-এয 
প্রলিলনলধ অর্ামচ ফারওৃষ্ণ জালনকয়কে বম িাকিয ট্রাস্ট এআ বফাডচ  বিযীয জনু 
২১ বওাট টাওা লফলনকয়াক ওযকফ এফং প্রধান ওামচারকয়য জনু প্রকয়াজনীয় 
লযওাঠ্াকভায ফুফস্থা িাকিয অকে। এোো, এআ প্রলিষ্ঠাকনয বর্য়াযাযন 
লাকফ িাযা লনকয়াক ওযকফ ফাফা যাভকিফ-বও। ফারওৃকষ্ণয ২১ বওাট টাওা 
(লিন অকফিনওাযীয ভকধু ফকথকও বফী) লফলনকয়াককয প্রলিশ্রুলিআ িাকিয 
লনফচার্ন ওযায লেকন ভুঔু ওাযে লাকফ ধযা বমকি াকয [৩]। 

ধভীয় ংঔুারখুকিয লফরুকে লনকজকিয বফলভুভূরও নীলিয প্রর্ায 
র্ারাকনায জনু নকযন্দ্র বভািী যওায আলিা ফআকয় বরঔা আলিা ফলধ 
ফিকর বিয়ায বর্ষ্টা ওকযকে, সু্ককরয াঠ্ুফআকয়য বরঔায ভকধু নাও 
কলরকয়কে, বফজ্ঞালনও েলিয াকথ বওান বমাক না থাওা লফলবন্ন 
কন্দজনও ককফলোভূরও বপ্রাকজকে অলথচও াামু িান ওকযকে, এফং 
যওাযক্ষ বথকও ওযা লফলবন্ন বফজ্ঞালনও (লউকডা-াকয়লন্টলপও) 
ভন্তফুকও কযাক্ষবাকফ ক্ষভা ওকযকে আিুালিয জস্র প্রভাে অভযা বিকঔলে 
[৪]। িীকি BJP-ালি যাজুগুকরাকি সু্কর-লক্ষায বকলযওীওযকেয 
প্রকেষ্টা র্করকে বমটা ২০১৪ াকরয য বথকও বকাটা বিজুকেআ শুরু 
কয়কে। এআ BSB বিযী বম অকর বফি এফং লনু্দ ধকভচয নুানু ুুঁলথকি 
প্রর্ালযি লফশ্বাকও ওকরয উয র্ালকয় বিয়ায জনু বওকন্দ্রয এওটা 
প্রকর্ষ্টা এফং ওঠিন যীক্ষালনযীক্ষা, মুলক্ত, অয লফজ্ঞান ভনস্কিায উয লবলি 

ওকয ককে ঠ্া লক্ষাফুফস্থায উয বম এটা এওটা প্রিুক্ষ অখাি বআ 
লফলকয় বওান কন্দ বনআ। 

 যাষ্ট্রীয় স্বয়ম কফও ঙ্ঘ (RSS), লফশ্ব লনু্দ লযলি (VHP), এফং 
নুানু িলক্ষেন্থী ংকঠ্নগুকরায ওাকে বাযিীয় জনককেয বনলিও, ধভীয় 
এফং াংসৃ্কলিও ধঃিকনয জনু িায়ী র ‘লিভী’ লক্ষাফুফস্থা। এটা ঠিও 
ওথা বম লনকফলও বাযকি বভওকর-প্রফলিচ ি আংকযজী লক্ষাফুফস্থায ভূর 
উকেু লের লনম্ন-স্তকযয যওাযী র্াওলযকি বাযিীয়কিয লনকয়াক ওযা, মাকি 
ওকয বাযিীয়কিয অয বফী ওকয লিট াম্রাকজুয প্রলি নুযাকী  
বৃিুুরব ওকয বিারা মায়। িকফ লক্ষারাকবয ফুাাকয অকক িাক্ষ্মে  
নুানু উঁরু্ ফকেচয জনককেয বম এওকর্টয়া অলধিু লের বটা এআ নিুন 
লক্ষাফুফস্থায বফ ঔালনওটা ওকভ মায় [৫]। এওথা ঠিও বম লনকফলও 
ুাংবায দূয ওযায জনু এফং প্রওৃি কথচ এওটা ধভচলনলযকক্ষ  অধুলনও 
লক্ষাফুফস্থায প্রর্রন ওযায জনু এওটা ফে ভাকয ংস্কাকযয প্রকয়াজন 
অকে। লওন্তু বআ জুাকি ফিচ ভান লক্ষাফুফস্থাকও ললেকয় লনকয় বমকি 
বমকি ফেচ বফলভু-বও লবলি ওকয ককে ঠ্া লক্ষাফুফস্থায মচাকয় লনকয় 
বমকি র্াআকে বভািী যওায। ঋও বফি-এয িভ ভের (ং)-এয ন্তকচি 
ুরুল ূক্ত-য ৯১-িভ ঋও (ভন্ত্র)-টাআ র র্িুফচেচ-লবলিও লনু্দ ভাজ 
ফুফস্থায উৎ বমঔাকন প্রথভ িাক্ষ্মে, যাজনু (‘ক্ষলত্রয়’ ওথাটায বওান 
উকেঔ ঋও বফি-এ বনআ), বফু এফং ূদ্র এআ র্ায ফকেচয উকেঔ ায়া মায় 
[৬]। অজ লও িকফ এআ লফকবিভূরও ওাঠ্াকভা বভকন র্রা কফ? িীি-এ 
মাুঁ যা সৃ্পু লেকরন, মাুঁ যা অলিফাী ম্প্রিায়বুক্ত, মাুঁ যা ধকভচয লফর্াকয 
ংঔুারখু বআ ভস্ত জনকেকও িাকর লওবাকফ এআ ওাঠ্াকভাকি ন্তবুচ ক্ত 
ওযা কফ? নাযী এফং িলরিকিয ফস্থা িাকর লও কফ? বমভস্ত োত্রোত্রী 
বফলিও লক্ষারাব ওযকফ িাযা লও িাকর িাক্ষ্মেুফািী অর্ায নুষ্ঠান 
ারন ওযকফ? এপ্রকঙ্গ, এআ ওথাটা উকেঔ ওযাআ বমকি াকয বম বিকয 
লফলবন্ন স্থাকন বম বফলিও াঠ্ারাগুকরা অকে বগুকরায ভকধু জািাকিয 
মকথষ্ট প্রবাফ ফিচ ভান [৭]। অয এটাকও মলি অয প্রর্ায ওযা কি থাকও 
িাকর লনঃকন্দক ভাকজয উয এটা এওটা বয়ানও কু-প্রবাফ বপরকফ। 

ুিযাং, BSB বিযী ওযায ধাযো এফং ‘বফলিও’-এয াকথ ‘বাযিীয়’-
বও ভাথচও ওকয বিয়ায এআ প্রকর্ষ্টা অকর িাক্ষ্মেুফািী াংসৃ্কলিও ওিৃচ ত্ব 
এফং BJP যওায  িলক্ষেন্থী ংকঠ্নগুকরায জালিকি অলধিুকও 
ুনযায় লপলযকয় অনায এওটা স্পষ্ট বর্ষ্টা।  
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লউড া-াডন্স ফা অলফজ্ঞান – পুালফাডেয এক গুরুত্বূর্চ াক 
শল কডক ফছয ধডয RSS-BJP-য লযর্ারনা লকবাডফ শকডে 

লনু্দত্ব-ন্থীডেয উত্থান ডডছ তায াক্ষী শেডকডছ বাযত। শেডয 
ভডধু লি ভস্ত যকভ মুলিফােী এফং প্রগলতীর কন্ঠস্বডযয লফরুডে 
এই RSS-BJP শমন এক প্রকায মুে শঘালর্া কডযডছ, মায রূ প্রকা 
শডডছ প্রতুক্ষ লনগ্রডয ভাধুডভ, হুভলকয ভাধুডভ, এভনলক ভৃতুুয 
ভাধুডভও। নডযে োডবারকায, শগালবন্্দ  ানাডয, এভ. এভ. কারফুলগচ, 
এফং শগৌযী রডে-এয ভত ভানুলডেয লনু্দত্বন্থী গুন্ডাডেয াডত খুন 
ডত ডডছ। তাাঁ ডেয অযাধ লছর লনু্দত্বফােী ভতােডচয লফডযালধতা 
কযা, শম ভাতােচডক মডে রারনারন কডয ভাডেয ভডধু লফেুভান 
লফলবন্ন অবফজ্ঞালনক যীলতনীলত। তাই অলফজ্ঞানডক অস্ত্র কডয মাাঁ যা 
ভাডে লনডেডেয কতৃচ ত্ব ফো যাখডত র্ান তাাঁ ডেয লফরুডে তাব্দীয 
য তাব্দী ভানুল রড়াই র্ালরড এডডছ এফং ফতচ ভাডনও র্ারাডে। 

এই ফছডযয এডকফাডয শুরুডতই অনুলিত ডলছর ইলন্ডান াডন্স 
কংডগ্র-এয ১০৬-তভ অলধডফন। লফগত কডক ফছডয এই কংডগ্র 
একটা ‘াকচ া’-এ (ডনাডফর লফেী লফজ্ঞানী শবেটযভন যাভাকৃষ্ণান-
এয বালা) লযর্ত ডডছ, শমখাডন লফলবন্ন লক্ষালফে এফং স্বতন্ত্র 
গডফলডকযা প্রার্ীন বাযডতয লফজ্ঞান এফং প্রমুলি-য লফলড লফলবন্ন ভ্রান্ত 
োলফ কডয র্ডরডছন এফং এই ফুাাডয তাডেয মডেষ্ট প্রশ্রও শেওা 
ডে। প্রর্লরত বফজ্ঞালনক েলতয প্রডাগ ফালতর কডয লেড তাযা 
লনডেডেয োলফয স্বডক্ষ তেু আয প্রভার্ লাডফ শফে আয ুযার্ 
শেডক উেৃলত লেড র্ডরডছ। শমভন এই ফছয শক. শে. কৃষ্ণান নাডভ 
একেন স্বতন্ত্র গডফলক এভন এক অদ্ভূত োলফ কডযডছন মা তালিক 
োেচলফেুা লনউটন, আইনস্টাইন এফং লকং-এয বূলভকাডকও 
এডকফাডয খালযে কডয শে। এভনলক লতলন এই কো অফলধ ফডরডছন 
শম ভাকলী তযডঙ্গয নাভ লযফতচ ন কডয তায নাভ শেওা উলর্ত 
‚নডযে শভােী তযঙ্গ‛ [১]। 

প্রা এক েডকয অক্লান্ত লযশ্রডভয ডয গত ২০১৬ াডর 
লফজ্ঞানীযা যীক্ষালনযীক্ষায ভাধুডভ প্রেভ ফাডযয েনু ভাকলী তযডঙ্গয 
অলস্তত্ব উরলি কযডত াডযন। পডর আডলক্ষকতাফাে-এয াধাযর্ 
তিটা আযও দৃঢ় লবলিয উয প্রলতলিত । ুতযাং, ইলন্ডান াডন্স 
কংডগ্র-এ গডফলডকযা শম মূ্পর্চ অবফজ্ঞালনক োলফগুডরা কডয 
র্ডরডছ শগুডরা শম শুধু ISCA-য ফাছাই প্রলিায (মলে আডেৌ শযভ 
লকছু শেডক োডক) কামচকালযতায অবাফডকই প্রভার্ কডয তা-ই ন, 
াাাল ভগ্র লফজ্ঞানী ম্প্রো, মাাঁ যা যীক্ষারি পরাপডরয ভাধুডভ 
লফলবন্ন তালিক অনুভাডনয প্রাভার্ুতা প্রলতিা কযায েনু লনডেডেয 
শগাটা েীফন উৎগচ কডযডছন, তাাঁ ডেয প্রলত এক প্রকাডযয অভানও 
ফডট। আযও বেয ফুাায র এই ভস্ত োলফ শ কযায ভ 
শশ্রাতা লাডফ শফডছ শনওা ডে ভূরত সু্কডরয ছাত্রছাত্রী এফং 
লক্ষক-ললক্ষকাডেয। স্ববাফতই এই তোকলেত লফজ্ঞানীযা শম গল্পকো 
শ কডয র্ডরডছ শগুডরায তু-লভেুা মার্াই কযায ক্ষভতা এই 
অল্পফী ছাত্রছাত্রীডেয কাডছ োকায কো ন। এয প্রবাফ দু’যকডভয 
ডত াডয। প্রেভত, এই ধযডর্য োলফ প্রভার্ কযডছ শম এই 
গডফলকডেয প্রকৃত উডেু র শকডে ক্ষভতাীন লনু্দত্ব 
োতীতাফােীডেয াডে একটা ু-ম্পকচ  গডড় শতারা। লিতীত, 
এটাও প্রভালর্ত ডে শম অল্পফীডেয ললক্ষত কযায শক্ষডত্র বাযডত 
লফজ্ঞান-ভনস্কতা এফং বফজ্ঞালনক লক্ষা ইলতভডধুই দুডটা মূ্পর্চ লবন্ন 
ধাযা লাডফ শেখা লেডডছ। আয মখন ইলন্ডান াডন্স কংডগ্র-এয 
ভডতা একটা ভঞ্চ শেডক এই ধযডর্য অবফজ্ঞালনক োলফগুডরা কযা 
ড োডক তখন স্বাবালফকবাডফই ভুা আযও ফৃলে া। 

গত ২০১৪ াডর AYUSH (আুডফচে, শমাগা, ইউনালন, 
নুারু্ডযাুালে, লে, শালভওুালে) নাডভ একটা ভন্ত্রক র্ারু কযা 

ডডছ মায উডেু র একগুে  ািাযী যীলতনীলতডক প্রর্ায কযা 
শমগুডরায অলধকাংই অলফজ্ঞান ছাড়া আয লকছুই না [২]। একলেডক 
শকেী যকায আরাো ভন্ত্রক প্রলতিা কডয এই ধযডনয অবফজ্ঞালনক 
যীলতনীলত প্রর্াডযয েনু অেচ ফু কডয র্ডরডছ, অনুলেডক স্বাস্থ্ু 
লযডলফায িভাগত শফযকাযীকযর্ ঘটিড তাডক াধাযর্ ভানুডলয 
আডিয ফাইডয লনড র্ডর মাওা ডে। গ্রাভাঞ্চডর েনগর্ এভলনডতই 
বীলর্বাডফ াতুডড়  ািাযডেয উয লনবচ যীর। পডর শমভস্ত 
শযাডগয শেডক ডেই আডযাগুরাব ম্ভফ শগুডরায প্রডকাও 
অডনক ভ গ্রাভাঞ্চডর শযাগীডক ভৃতুুয ভুডখ শেডর শে। এই ভুায 
ভাধাডনয েনু েযকায স্থ্ানী স্তডয লফেুভান লফলবন্ন অবফজ্ঞালনক 
েলতয লফরুডে িভাগত ডর্তনতায প্রর্ায র্ারাডনা। এছাড়াও, 
েযকায আযও শফী লযভাডর্ যকাযী াাতার, শমখাডন াভানু 
খযডর্ প্রর্লরত স্বাস্থ্ু লযডলফা াওা মাডফ। লকন্তু এডফয ফেডর 
AYUSH-এয ভত শমভস্ত েডক্ষ শনওা ডে শগুডরা এটাই 
প্রভার্ কডয শম বুতায ভডযখা ফযাফয আভযা লছনলেডক র্ডরলছ। 
২০১৬ াডরয ল ডম্বয ভাড IIT লেল্লী-শত একটা ওাকচ ডয 
আডােন কযা ডলছর মায উডেু লছর স্বাডস্থ্ুয শক্ষডত্র াঞ্চগাবু-য 
(গরুয যীয শেডক াওা ভূত্র, দুধ, শগাফয, েই এফং লঘ-এয একটা 
লভশ্রর্) গুর্াফরী মার্াই কযায েনু শেডয ভডধু একটা শপ্রাডেক্ট র্ারু 
কযা। এভনলক IIT লেল্লী এই লফলড লফলবন্ন লক্ষা প্রলতিান শেডক 
ঞ্চাটা গডফলর্া-প্রস্তাফও শডডছ [৩]। শকযডরয শকেী 
লফশ্বলফেুার ম্প্রলত একটা লফজ্ঞলি োলয কডয োলনডডছ শম 
শকফরভাত্র ‚োতী গুরুত্ব‛-ম্পন্ন লফলই গডফলর্ায লফল ডত 
াযডফ [৪]। এই ধযডনয লনডেচ  স্ববাফতই গডফলকডেয কােকডভচয 
স্বাধীনতায শক্ষডত্র একটা ীভাফেতা বতযী কডয। যীক্ষা-লবলিক 
লফজ্ঞান ভনস্কতায শঘায লফডযাধী এই ধযডনয লনডেচ । 

শেডয ভডধু শম লনু্দত্ব পুালফােী প্রফর্তা িভাগত শফডড় র্ডরডছ 
তাডক লফরুে ভত প্রকাডয ভাধুডভ প্রলতডযাধ কযা ম্ভফ। তাই লনু্দত্ব 
ফালনী লিবাডফ অলফজ্ঞান প্রর্াডযয শর্ষ্টা র্ারা মাডত লফজ্ঞানভনস্ক 
লফরুে ভত প্রকাডয ক্ষভতাডক খফচ কযা মা। লিতী লফশ্বমুডেয আডগ 
আমচ োলতয ফর্চ-লবলিক আলধডতুয ধাযর্াডক প্রর্ায কডয লটরায 
োভচানীয েনগর্ডক ইহুেীডেয লফরুডে োাঁ ড় কযাডত ক্ষভ ডলছর। 
ইলতাডয এই একটা উোযর্ প্রভার্ কযডছ শম লকবাডফ 
অলফজ্ঞানডক প্রশ্র শেওাটা শমডকানও পুালফােী ানফুফস্থ্ায 
একটা াধাযর্ কামচেলত। বাযডতয শক্ষডত্রও লবতয শেডক লফরুে 
ভডতয শোড় আওাে শতারা না ডর ভাডে পুালফােী প্রফর্তা ফৃলে 
াওায াডে াডে এই ধযডনয অলফজ্ঞাডনয প্রডকা আযও ফাড়ডফ। 
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ীদত্বেয ৮৮-তভ ফছত্বয বকৎ লিং-কও স্মযণ 
“কম র্ালীটা ওত্বরয জনু পর উৎাদন ওত্বয, তাাঁ ত্বও লনত্বজত্বওই 

লনত্বজয লযফাত্বযয াত্বথ না কঔত্বে লদন ওাটাত্বত ে। কম তাাঁ তীটা ককাটা 
লফত্বেয ফাজাত্বয ফত্বেয কজাকান কদে, তাাঁ য লনত্বজয এফিং ন্তানত্বদয যীয 
ঢাওায ভত মচাপ্ত ওাড়- তাাঁ য ওাত্বছ থাত্বওনা। যাজলভলে, ওাভায 
এফিং ছুত্বতায মাাঁ যা লফযাট লফযাট প্রাাদ ততযী ওত্বযন, তাাঁ যা ালযো-কদয 
ভত ফলিত্বত ফা ওত্বযন।” – এই রাইনগুত্বরা ড়ত্বর ভত্বন ে কমন 
আভাত্বদয ফতচ ভান ভাত্বজয প্রলতচ্ছলফই পুত্বট উঠত্বছ। লওন্তু আশ্চত্বমচয 
লফলে র আজ কথত্বও প্রাে ৯০ ফছয আত্বক ভুালজত্বেত্বটয আদারত্বত 
এই ওথাগুত্বরা কজাড় করাে ফত্বরলছত্বরন বকৎ লিং। বকৎ লিং-এয ফরা 
এই রাইনগুত্বরা আভাত্বদয ভাত্বজয নগ্ন ত্বতুয ওথাই তুত্বর ধত্বয কমটা 
প্রাে এও তাব্দী ত্বয কই এওই আত্বছ। নাত্বভ প্রজাতন্ত্র ফরা ত্বর 
এটা স্পষ্টই রক্ষ্ু ওযা মাে কম আভাত্বদয কদত্বয াভালজও-যাজননলতও 
এফিং অথচননলতও তফলভু এঔন অফুাত, এফিং ফাড়ত্বত ফাড়ত্বত কটা 
ফতচ ভাত্বন এওটা লফযাট আওায ধাযণ ওত্বযত্বছ। 

ফতচ ভান ভত্বেয এওটা াঙ্ঘালতও প্রফণতা র লফলবন্ন াভালজও 
ভুায আর ওাযণগুত্বরা ম্বত্বে জনকণত্বও ইচ্ছাওৃতবাত্বফ বুর ত্বথ 
র্ালরত ওযা এফিং তাাঁ ত্বদয উস্কালন কদো মাত্বত অে জাতীেতাফাত্বদয 
র্ভা ত্বয তাাঁ যা র্াযাটা কদঔত্বত শুরু ওত্বযন। এই ভত্বে আভাত্বদয 
বীলণবাত্বফ দযওায জাতীেতাফাত্বদয এই ধাযণা এফিং িংজ্ঞা-টাত্বও প্রশ্ন 
ওযা। জালত আয ধভীে লযর্ত্বেয লবলিত্বত জনকণত্বও লটিত্বে তুা 
ওযা, ফা লফরুদ্ধ ভত প্রওা ওযায ওাযত্বণ ছাত্রছাত্রী, ফুলদ্ধজীফী আয 
ভাজওভীত্বদয উয UAPA এফিং যাষ্ট্রত্বরাীতায অলবত্বমাক আনা, 
ওত্বচাত্বযটত্বদয স্বাথচযক্ষ্ায জনু আলদফাীত্বদয জলভ কফআইলনবাত্বফ 
অলধগ্রকণ ওযা, যওাযী লক্ষ্াফুফস্থা – মা এভলনত্বতই অমচাপ্ত – তায 
কফযওাযীওযণ, ধলচণওাযীত্বদয ভথচত্বন লভলছর কফয ওযা, দাঙ্গা 
রাকাত্বনা, ািংফালদওত্বদয তুা ওযা, ঠান্ডা ভাথাে বুত্বো এনওাউন্টাত্বয 
জনকণত্বও তুা ওযা ইতুালদই লও তাত্বর আভাত্বদয কদত্বফায 
লনদচন? এয উিযটা আভাত্বদয বাফা প্রত্বোজন। ভনুফাদী লনু্দে 
পুালফাদ-এয ভুত্বঔা লাত্বফ এই ভ্রান্ত “জাতীেতাফাদ” ফতচ ভাত্বন তায 
নগ্নতভ রূটা প্রওাত্বু এত্বনত্বছ এফিং দাত্বেয কম ৃঙ্খর আভাত্বদযত্বও 
র্াযা কথত্বও লখত্বয কযত্বঔত্বছ তায লদত্বও মাত্বত আভাত্বদয নজয না মাে 
তায জনু ত্বর্তনবাত্বফ কর্ষ্টা র্ালরত্বে মাত্বচ্ছ যাষ্ট্র। াভালজও এফিং 
যাজননলতও নুাত্বেয লফলত্বে বকৎ লিং-এয কম দৃলষ্টবলঙ্গ লছর কটাত্বও 
ুনযাে ভত্বন ওযায প্রত্বোজন আত্বছ আজ। লর্ন্তায জকত্বত ক্রভাকত 
রড়াই র্ালরত্বে মাোয কম রক্ষ্ুণীে ঐলতু লতলন যফতী প্রজত্বেয 
জনু কযত্বঔ ককলছত্বরন তায াত্বথ আজ আভাত্বদয লনমুক্ত োয 
প্রত্বোজন আত্বছ। 

বকৎ লিং ম্বত্বে আভাত্বদয ফাযিংফায এটাই ভত্বন ওলযত্বে কদো ে 
কম লতলন এওজন ফীয লফপ্লফী লছত্বরন, লমলন ভাত্র ২৩ ফছয ফেত্ব কদত্বয 
স্বাধীনতা িংগ্রাত্বভ লনত্বজয প্রাণ লফজচ ন লদত্বেলছত্বরন। অলধওািং কনতাই 
বকৎ লিং-এয াভালজও ওাজওভচত্বও ইচ্ছাওৃতবাত্বফ এলড়ত্বে মান এফিং 
তাাঁ ত্বও এওজন আত্বফকপ্রফণ লনত্বফলওতা-লফত্বযাধী  জাতীেতাফাদী 
লাত্বফই কওফরভাত্র কদঔাত্বত র্ান। এটা ঠিও কতা নেই, ফযিং 
অমূ্পণচ ফত্বট। এই কনতাযা বকৎ লিং-এয জেলদন ফা ঐধযত্বনয 
উৎত্বফ তাাঁ য প্রলত শ্রদ্ধাখচ অচণ ওত্বযন এফিং আভাত্বদয ভান ীদত্বদয 
জীফন আয ইলতাত্বও লফওৃত ওত্বযন। এগুত্বরাত্বও শুধুভাত্র যাজননলতও 
নাটও বাফত্বর বুর ত্বফ। ফযিং আভাত্বদয মুফম্প্রদাে বকৎ লিং-এয 
প্রওৃত আদচ ম্বত্বে জানত্বত না কদোে এওটা কবীয র্ক্রান্ত এগুত্বরা। 
তাাঁ য ীদত্বেয প্রলত আভযা শ্রদ্ধা জ্ঞান ওলয, অথর্ তাাঁ য লর্ন্তাবাফনায 
লদত্বও আভযা লপত্বয তাওাই না। কম াভুফাদী ভাত্বজয স্বপ্ন লতলন 
কদত্বঔলছত্বরন এফিং কম ভাজ কত্বড় কতারায রত্বক্ষ্ু লতলন লনত্বজয জীফন 

উৎকচ ওত্বযলছত্বরন কই ভাজ ততযী ওযায জনু আত্বক প্রত্বোজন তাাঁ য 
বাফনালর্ন্তাগুত্বরা ম্বত্বে জানা। 

তাাঁ য ভাভলেও অলধওািং কনতাযা মঔন লিটিত্বদয াযীলযওবাত্বফ 
কদ কথত্বও তাড়াত্বনা, কমটাত্বও তাাঁ যা স্বাধীনতা ফরত্বতন, কটাত্বওই 
এওভাত্র রক্ষ্ু লাত্বফ ভত্বন ওত্বযলছত্বরন তঔন বকৎ লিং ফুঝত্বত 
কত্বযলছত্বরন কম তাাঁ ত্বদয আর উত্বেু র বাযত্বতয াভন্ত কশ্রণী 
এফিং ুাঁলজলত কশ্রণীয স্বাথচযক্ষ্া ওযা। এই কনতাযা কম আত্বর লিটি  
বাযত্বতয ুাঁলজলত কশ্রণীয ভত্বধু এওটা দয-ওলাওললয ভাধুত্বভ ক্ষ্ভতা 
িান্তত্বযয কর্ষ্টা ওযত্বছন ক ওথা লতলন ফুঝত্বত কত্বযলছত্বরন। এই 
ফুাাত্বয তাাঁ য দূযদীতা লছর প্রওট। কজত্বর ফন্দী থাওা অফস্থাে লতলন কম 
কমভি ওথা লরত্বঔলছত্বরন তায ভত্বধু ৩-যা ভার্চ , ১৯৩১ তালযত্বঔয 
এওটা করঔাে এওথা স্পষ্টবাত্বফই ফরা আত্বছ কম – “মতলদন ভুলষ্টত্বভে 
কালত্বওয দর াধাযণ জনকত্বণয ওাছ কথত্বও তাাঁ ত্বদয শ্রত্বভয পর 
আত্মাৎ ওযত্বফ ততলদন বাযত্বত রড়াই র্রত্বফ। এই কালত্বওয দর 
ুত্বযাুলয লিটি ুাঁলজলত, নালও লিটি এফিং বাযতীেত্বদয লভলরত 
লক্ত, নালও ুত্বযাুলয বাযতীে, তাত্বত ঔুফ এওটা লওছু এত্ব মােনা।” 
স্বাধীনতায জনু ভৃতুুফযণ ওযত্বত ফা ওাউত্বও তুা ওযত্বত প্রস্তুত 
এভন আত্বফকপ্রফণ াধাযণ লফপ্লফী লতলন লছত্বরন না। তাাঁ য রক্ষ্ু লছর 
এওটা কশ্রণীীন ভাজ কত্বড় কতারা। তাাঁ য ওাত্বছ ইনলওরাফ লজন্দাফাদ 
ভাত্বন শুধুভাত্র রড়াইত্বেয এওটা আত্বফকপ্রফণ কলাকান লছরনা, ফযিং তাাঁ য 
ওাত্বছ এই ওথাটা লছর কশ্রণীনফলভু এফিং ভি যওত্বভয াভালজও 
কালণ দূয ওত্বয এওটা নতুন ভাত্বজয জে কদোয ভত এওটা ভান 
আদত্বচয প্রতীও। 

াম্প্রদালেওতা-কও বকৎ লিং াম্রাজুফাদ-এয ভতই এওটা লফযাট 
ত্রু লাত্বফ লফত্বফর্না ওত্বযলছত্বরন। লতলন লরত্বঔলছত্বরন – “জালত, ধভচ, 
ফণচ, ভত এই ফলওছুত্বও কওন্দ্র ওত্বয কম তফলভু ভাত্বজ ফতচ ভান 
কগুত্বরাত্বও লনভূচর ওত্বয ঐওুফদ্ধ ত্বে যওাত্বযয ক্ষ্ভতাত্বও লনত্বজত্বদয 
াত্বত কনোয কর্ষ্টায ভত্বধুই আনাত্বদয বাত্বরা রুলওত্বে আত্বছ। কই 
কর্ষ্টায ভত্বধু আনাত্বদয াযাত্বনায লওছুই কনই, ফযিং এয ভাধুত্বভই 
এওলদন আনাযা লনত্বজত্বদয অথচননলতও তাায লওর কবত্বঙ্গ ভুক্ত 
ত্বত াযত্বফন।” আন্তজচ ালতওতাফাদ ম্বত্বে তাাঁ য ধাযণা ভাভলেও 
অত্বনওত্বওই অনুপ্রালণত ওত্বযলছর। লতলন লরত্বঔলছত্বরন – “করলনন লদফ 
উরত্বক্ষ্ কালবত্বেত ইউলনেন-এয অগ্রকলতয জনু আভযা ওরত্বও 
আভাত্বদয আন্তলযও অলবনন্দন জানালচ্ছ। লনত্বজত্বদযত্বও লফত্বেয লফপ্লফী 
িংগ্রাত্বভয এওটা অিং লাত্বফই আভযা ভত্বন ওলয। ুাঁলজফাদ এফিং 
াম্রাজুফাদত্বও ধ্বিং ওত্বয শ্রলভওত্বদয ান এওলদন প্রলতলিত ত্বফই।” 
জাতাত-লবলিও কালণ ম্বত্বে লনত্বজয এওটা প্রফত্বে লতলন 
লরত্বঔলছত্বরন – “আভাত্বদয কদ র কই এওভাত্র কদ কমঔাত্বন ছে 
কওাটি জনকণ অসৃ্পু এফিং তাাঁ ত্বদয এওটুভাত্র কছাাঁ োই নালও উঁরু্ ফত্বণচয 
জনকণত্বও দূললত ওত্বয কদে। তাাঁ যা ভলন্দত্বয প্রত্বফ ওযত্বর নালও বকফান 
কু্রদ্ধ ন। এটা অতুন্ত লনন্দায এওটা লফলে কম এই অবুাগুত্বরা 
এঔন লফিং তাব্দীত্বত ফজাে যত্বেত্বছ।” 

আভযা স্পষ্টই কদঔত্বত ালচ্ছ কম ফতচ ভাত্বন “স্বাধীন” বাযত ফরত্বত 
আভযা মা ফুলঝ তা বকৎ লিং-এয স্বাধীনতা িংক্রান্ত ধাযণায এত্বওফাত্বয 
লফযীত। ফতচ ভাত্বন কদত্বয লফলবন্ন প্রলতিাত্বন কণতালন্ত্রও ভূরুত্বফাধ ফজাে 
যাঔাটাই ফত্বথত্বও ফড় র্ুাত্বরত্বে লযণত ত্বেত্বছ। লনত্বজত্বদয লফপ্লফী 
দালেে উরলি ওত্বয আজ আভাত্বদয প্রত্বতুওত্বও কজত্বক উঠত্বত ত্বফ – 
এটাই ফতচ ভান ভত্বেয দালফ। াভালজও এফিং যাজননলতও নুাে লফলত্বে 
বকৎ লিং-এয কম ধাযণা তা আজ প্রালঙ্গও। তাই অনুবূলত প্রওাত্বয 
স্বাধীনতায জনু ফতচ ভান রড়াইটা আজ তাাঁ যই আদত্বচ অনুপ্রালণত ত্বে 
আয এলকত্বে লনত্বে মাোটা আভাত্বদয ওতচ ফু। 



 

সু্ফলঙ্গ, ইুু – ২০, মার্চ  ২০১৯ 

র্ীনের রাায়লেক ললনে লেরাপত্তার ববা অবস্থা  
র্ীনের লিয়াাংশু প্রনেনলর ইয়ােনর্াং লনর অবলস্থত বর্লিয়াাং ললে 

পানকচ  গত ২১-এ মার্চ  ২০১৯ তালরনে একটা ভয়ােক দুর্চটো র্নটনে। 
এেে অবলি মৃনতর াংেুা ৬৪ েুুঁ নয়নে। কীটোলনকর একটা 
কারোোয় লবনস্ফারনের ফন ৬০০ িনের ববলী আত ে এবাং ঐ 
ললে পানকচ র লভতরই একালিক পার্শ্চবতী কারোোয় আগুে িনর যায়। 
র্ীনের বয প্রলাে ভূলমকম্প াংক্রান্ত বুাপার বেোনলাো কনর তানের 
লরনপাটচ  অেুযায়ী লবনস্ফারনের ময় ২.২ মাত্রার একটা কম্পে ততরী 
নয়লে। লবগত লতে েলক িনর েলে-দুর্চটো বেনক শুরু কনর বেনলর 
“অেচনেলতক বৃলি”-র স্তম্ভস্বরূপ লবলভন্ন কারোোয় আগুে বনগ যায়া 
পযচন্ত একালিক ললে-দুর্চটোর াক্ষী োকনত নয়নে র্ীে বেলনক। 
েনভম্বর মান একটা রাায়লেক প্রস্তুতকারী কারোোয় োু গুা 
রবরা করার ময় পরস্পর একালিক লবনস্ফারনে ২৩ িে প্রাে ারাে। 
র্ীনের উত্তরলেনক অবলস্থত লতয়ালিে লনর রাায়লেক-এর একটা 
লবরাট গুোনম ২০১৫ ান লবনস্ফারে র্নট যানত ১৭৩ িে প্রাে ারাে। 
এই দুর্চটোটানক র্ীনের বনেনক ভয়াব ললে-দুর্চটোগুনার মনিু 
একটা লানব লবনবর্ো করা য়। াাংাই লিয়ানতাাং লবর্শ্লবেুায়-এর 
অিুাপক ঝা াইিুে িালেনয়নেে বয ২০০৯ বেনক ২০১৪ ানর 
মনিু লবপজ্জেক রাায়লেক পোেচ-র্টিত দুর্চটোয় প্রায় ৪০০০-এর 
ববলী িেগে প্রাে ালরনয়নেে। রাায়লেক-াংক্রান্ত লবনয় লেরাপত্তা 
লকভানব বিায় রাো বযনত পানর তা লেনয় াাংাই রকারনক 
উপনেল লেনয়নেে অিুাপক ঝা। একটা লবনেে অেুযায়ী র্ীনে 
প্রলত বের ২০০-৬০০ িনের মনতা প্রাে ারানত পানরে এমে 
াাংর্ালতক দুর্চটো র্টার ম্ভাবো ৫৯.১০%। লবপজ্জেক রাায়লেক 
পোেচ ঠিকঠাকভানব ামানো নে লকো তার লবর্ানর ৩০-টা 
প্রনেনলর মনিু ১৪-টার বক্ষনত্রই বেো বগনে বয লেরাপত্তা বুবস্থা 
অতুন্ত লেম্নমানের। র্ীনের বপনরানকলমকুা ললনের দ্রুত লবকানলর 
ানে ানে লবধ্বাংী রাায়লেক দুর্চটোর র্ুানিটা অনেক বৃলি 
বপনয়নে। উপনর উনেে করা তেু বেনক স্পষ্টই ববাঝা যানে বয 
লবপজ্জেক রাায়লেক দুর্চটো এড়ানোর িেু পযচাপ্ত লেরাপত্তা বুবস্থার 
একটা অভাব র্ীনে আনে। ফন স্বভাবতই প্রশ্ন নঠ বয িেগনের 
লেরাপত্তা, পলরনবনলর ুস্বাস্থু  িারেক্ষমতা বিায় রাো ইতুালের কো 
ো বভনব এনকর পর এক বপনরানকলমকুা ললে স্থাপে করা এবাং 
বকলমকুা াব ততরী করার প্রনয়ািেটা ঠিক বকাোয়? 

স্বাভালবকভানবই এই দুর্চটোগুনা বর্ানে আঙু্গ লেনয় বেলেনয় 
লেনে বয লকভানব লেরাপত্তার মাে লিত নে। রাায়লেক লেনয় 
পরীক্ষালেরীক্ষা, ক্ষলতকর রাায়লেক পোেচ রবরা করা এবাং গুোনম 
াংরক্ষে করা ইতুালে লবনয় ঠিকঠাক লেয়ম ো মাোটা একটা লবরাট 
বড় মুা। অতীনত ২০০৯ ান, একটা স্থােীয় ললে-পলত্রকা 
বকলমকুা ইন্ডালি লেউি-এর লরনপাটচ  বেনক িাো লগনয়লে বয 
র্ীনের অনেক রাায়লেক গুোমই ববল পুনরানো এবাং বগুনা েুব 
একটা লেরাপে েয় বনই মনে য়। এোড়া, এমে অনেক গুোমই 
আনে বযগুনা াইনন্স োড়াই বা তলবয়নত র্নে। ২০১৩ ান 
ইউোইনটড বেলন  এেভায়রেনমন্ট বপ্রাগ্রাম-এর তরনফ নর্তে 
কনর বা নয়লে বয র্ীনের রাায়লেক এবাং ললে পাকচ গুনানত 
লেরাপত্তা বুবস্থা ভীে দুবচ। র্ায়লে অুাকানডলম অফ ানয়ন্স-এর দুই 
েু নয়ইল দুয়াুঁ  এবাং লবে ব িালেনয়নেে বয বযমস্ত 
আপেকাীে প্রলতলক্রয়া বুবস্থা বতচ মানে র্ীনের কারোোগুনানত 
আনে তার অলিকাাংলই “লেয়মমালফক এবাং মূ্পেচ েয়”। ললনের বক্ষনত্র 
লেম্নমানের পলরকাঠানমা, িীরগলতর প্রলতলক্রয়া বুবস্থা এবাং লিান্ত 
গ্রনের অেক্ষ বুবস্থার কো এই দুই েু তুন িনরনেে। 

এই দুর্চটোগুনা ললেনক্ষনত্র লেরাপত্তা এবাং আপেকাীে বুবস্থার 
বুাপানর র্ীনের ববা অবস্থানকই বয শুিু ামনে এনেনে তা-ই েয়, 
ানে দুেীলত এবাং রকারী েক্ষতার প্রশ্নটা ামনে লেনয় এননে। 
একালিক লরনপাটচ  বেনক িাো বগনে বয লবলভন্ন বকাম্পােীর ানে 
রকারী আলিকালরকনের বিাড়ানা রািনেলতক ম্পনকচ র কারনে 
বকাম্পােীর বৃলি এবাং কািকনমচ দুেীলত একটা লবরাট ভূলমকা পাে 
কনর। ফস্বরূপ, লেরাপত্তা এবাং দুর্চটো ামা বেয়ার বুবস্থার ানে 
লবরাট মাত্রায় আনপা করা য়। একটা ামােু উোরে লেনয়ই লবয়টা 
ববাঝানো যায়। ববলিাং-এর বনেনক লেকটবতী বন্দর লতয়ালিে 
মারফতই র্ীনের বচবৃৎ লনর লবপজ্জেক রাায়লেক পোেচ রবরা 
করা য়, গত বের যার পলরমাে লে বমানটর ৭০%। লকন্তু েয় প্রকানরর 
লবপজ্জেক রাায়লেক পোেচ বেেভা করার াইনন্স বেয়া নয়নে 
মাত্র লতে-বট লিলিক বকাম্পােীনক। বমাট প্রায় ৪০-টার মনতা 
লিলিক বকাম্পােী আনে যারা এই রাায়লেক পোেচ বেেভা করার 
াইনন্স পায়ার বর্ষ্টা কনরনে। লকন্তু বকউই অেুমলত পায়লে। একো 
মনে রাো েরকার বয লবপজ্জেক রাায়লেক পোেচ াংরক্ষে  এমে 
একটা বুবা বযোনে একনর্টিয়া আলিপনতুর অেচ  প্ররু্র পলরমানে 
াভ, যা অনের লানব ািারে মা রবরানর বুবায় ানভর 
তুোয় প্রায় লিগুে বা লতেগুে। 

লকেু বুলতক্রমী উোরে পায়া বগনে। বযমে – র্ায়ো 
বানয়াডাইভালচটি কোরনভলাে, গ্রীে বডনভপনমন্ট ফাউনন্ডলাে, 
বেন্ডড   অফ বের্ার ইতুালে লকেু াংস্থা লমন লতেনট রাায়লেক 
বকাম্পােীর লবরুনি আইলে অলভনযাগ োনয়র কনরলে। লকন্তু, ২০১৭ 
ানর িােুয়ারী মান বকাটচ  লেনেচ ল বেয় বয এই বকাম্পােীগুনানক 
বকাে ক্ষলতপূরে লেনত নবো, ক্ষমা র্াইনত নবো। াম্প্রলতক 
মনয় র্ীনে কমচনক্ষনত্র লেরাপত্তা বুবস্থার লেয়মগুনানত দুর্চটো 
এড়ানোর বেনক দুর্চটো র্নট যায়ার পর ক্ষলত লেয়ন্ত্রনের লেনক বিাড় 
বেয়ার প্রবেতাটাই ববলী। র্ীনের র্াকলর আইে-াংক্রান্ত লবনয়র 
একিে লবনলজ্ঞ লমলম িাউ-এর কো অেুযায়ী – “দুর্চটো লেয়ন্ত্রে 
প্রলক্রয়ার এেে একমাত্র োলয়ত্ব নয় োুঁ লড়নয়নে দুর্চটো র্নট যায়ার 
পর তানত প্রলতলক্রয়া িাোনো, লকন্তু স্বাভালবকভানবই এভানব মস্ত 
মুার মািাে করা ম্ভব েয়। ... দুর্চটো এড়ানোর বেনক ক্ষলত 
লেয়ন্ত্রনের উপর অলিক গুরুত্ব আনরাপ করার অেচ  আপলে তান 
মুার বগাড়াটা ঠিক বকাোয় বটা বেেনত র্াইনেে ো।” এমে 
একালিক উোরে পায়া বগনে বযোনে বেো যানে বয 
বকাম্পােীগুনা লেনিনের বিাড়ানা রািনেলতক বযাগানযানগর উপর 
ভর কনর বেনরর পর বের িনর ববআইলেভানব লেনিনের বুবা 
র্ালনয় যানে এবাং োলয়ত্বপ্রাপ্ত কতৃচ পনক্ষর কাে বেনক মস্ত রকনমর 
অেুনমােে (নযমে – পলরনবল রক্ষার অেুনমােে) বপনয় র্ননে। 
রকানরর/লাকেনর বচপ্রিাে মুেপাত্র “লপপল  বডইল”-বত 
ভীেভানব প্রলাংলত িাই লিেলপাং-এর “দুেীলত-লবনরািী” অলভযানের 
পরবতী মনয়র বাস্তব অবস্থাটা আন এরকমই। এই অবস্থার বয েলব 
এই প্রবনে তুন িরার বর্ষ্টা করা নয়নে বটা একটা আভামাত্র। 



 

সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ২০, ভার্চ  ২০১৯ 

JNU-এ প্রলতফাদ – একটা লযপাটচ  
বলতচ য লযফলতচ ত নীলত পভত একটা প্রপক্টা গত ১৪-ই ভার্চ  

সাার লভলডা-সত পাাঁ  প মাওায য সথপক সল দুই প্তা ধপয 
প্রলতফাপদ উত্তপ্ত পপে জওযরার সনরু লফশ্বলফদুার (JNU)। এই 
পাাঁ  ওা প্রপক্টা অনুমাী সজনাপযর কুাটাগলয-য ড়ুাপদয 
জনু বলতচ য খযর্ লতন-সট লফলপয জনু ১২০০ টাকা সথপক ফৃলি কপয 
কযা পপে ৩৬০০ টাকা। OBC-সদয জনু খযর্ ফৃলি সপ পপে 
২৭০০ টাকা এফং SC, ST ও অনুানু-সদয জনু পপে ১৮০০ টাকা। 
পী-ফৃলি োড়াও BA-সপ্রাগ্রাপভ রুাটাযার এলি ফন্ধ কপয সদওা 
পপে, বলতচ য যীক্ষা লাপফ অনরাইন যীক্ষা র্ারু কযা পপে, 
MPhil এফং PhD সপ্রাগ্রাপভয লডপ্রাইপবান পন্ট কলভপ সদওা 
পপে, সমৌথ MPhil-PhD সপ্রাগ্রাভ-টাও ফালতর কপয সদওা 
পপে। এই লিান্তগুপরা গ্রণ কযা পপে অুাকাপডলভক 
কাউলিপরয লভটং-এ, সমখাপন ফতচ ভান োত্র ইউলননপক অংগ্রণ 
কযায অনুভলত সদওা লন। মলদও ড়ুাপদয দৃঢ় প্রলতফাপদয পপর 
গত ১৫-ই ভার্চ  JNU প্রান বলতচ য জনু পী-ফৃলিয লিান্ত প্রতুাায 
কপয লনপত ফাধু । অফু সই লদন একটা লিতী প্রপক্টা-ও 
প্রকা কযা । 

লিতী প্রপক্টা-টাও প্রতুাায কযা এফং VC জগদী কুভায-
এয দতুাগ-এয দালফপত ১৯-এ ভার্চ  সথপক ১১-জন ড়ুা 
অলনলদচ ষ্টকাপরয জনু অনপন ফপপে। ড়ুাপদয তযপ সথপক 
অনুানু সম দালফগুপরা স কযা পপে সগুপরা র – 

 বলতচ য জনু অনরাইন যীক্ষা র্ারু কযায লিান্ত ফালতর কযা 
 প্রালন্তক ম্প্রদাবুক্ত ড়ুাপদয জনু MPhil এফং PhD-সত 

এফং নতুন সকাপচয সক্ষপত্র ুনযা লডপ্রাইপবান পন্ট র্ারু 
কযা 

 ইলিলনালযং এফং ভুাপনজপভন্ট সকাপচয জনু ধামচ কযা 
ভাত্রালতলযক্ত সফী খযর্ কলভপ সদওা 

 সু্কর অপ রুাঙু্গপজ-এ রুাটাযার এলি BA সপ্রাগ্রাভ ফন্ধ কপয 
সদওায লিান্ত প্রতুাায কযা 

 সমৌথ MPhil-PhD সপ্রাগ্রাভ ফন্ধ কযায লিান্ত ফালতর কযা 

ড়ুাপদয প্রলত ংলত প্রকা কপয JNUTA-য তযপ সথপকও 
২০-এ ভার্চ  তালযপখ এক লদপনয জনু ধভচঘট ডাকা পলের। ধভচঘপটয 
তৃতী লদপন অথচাৎ ২১-এ ভার্চ  তালযপখ ড়ুাযা VC-য াপথ সদখা 
কযায জনু তাাঁ য ফালড়পত মা। সদখা মা সম VC তখন কুাম্পাপয 
ABVP সনতাপদয াপথ সালর সখরপত ফুস্ত। ড়ুাপদয দালফ সানায 
লযফপতচ  লতলন অননযত ড়ুাপদয লভলি খাওাপনায প্রস্তাফ সদন। 
অনন সমভন র্রলের সতভলন র্রপত থাপক। পরস্বরূ, অপনক ড়ুা 
অুস্থ প পড় এফং তাপদয াাতাপর বলতচ  কযপত । 

সমভস্ত ড়ুাযা অলনলদচ ষ্টকাপরয জনু অনন কযপে তাপদয 
াপথ ংলত প্রকা কপয ধভচঘপটয প্তভ লদপন (২৫-এ ভার্চ , সাভফায) 
’স ’স অনুানু ড়ুাযা একলদপনয জনু লযপর অনন ারন 
কপয। সইলদন ন্ধুাপফরা তাপদয কপর JNUSU এফং অননযত 
ড়ুাপদয াপথ VC-য ঘপয তাাঁ য াপথ সদখা কযপত মা এফং এই 
ফুাাপয একটা আপরার্না কযপত র্া। ড়ুাযা সদখপত া সম VC-
য ঘপযয র্াযাপ াাযা ফপপে। তাযা লবতপয ঢুকপত র্াইপর তাপদয 
ফরা  সম উলন ঘপয সনই। যফতী দপক্ষ লক সনওা পত াপয 
সই ফুাাপয আপরার্না কপয তাযয ড়ুাযা লনপজপদয সাপিপর 
লপপয আপ। এই সগাটা প্রলিাটাই লের অতুন্ত ালন্তূণচ এফং 
গণতালিক। লকন্তু VC মূ্পণচ ভ্রান্ত একটা অলবপমাগ এপন জানান সম 
প্রলতফাদযত ড়ুাযা নালক তাাঁ পক সঘযাও কপযলের। 

২৭-এ ভার্চ  JNUTA আপালজত নুানার কনপবনান অপ 
ইউলনবালচট ‘ফযভতী প্রস্তাফ’ নাপভ একটা প্রস্তাফ গ্রণ কপয। এই 
কনপবনান সম স্থাপন আপাজন কযা পলের তায নাভ সথপক এই 
প্রস্তাফ-এয নাভকযণ কযা । আনন্দ সতরতুপে ফপরন – ‚এইফাপযয 
সবাপট মলদ এযা যকায গঠন কপয তাপর পতা ফলকেুই ধ্বং 
প মাপফ। ফকটা প্রলতষ্ঠাপনয ভাথাপতই তখন াওা মাপফ সভাদী-য 
সকানও না সকানও নকর-সক‛। লতলন আযও ফপরন সম – 
‚আাতবাপফ, কংপগ্র এফং BJP-য ভপধু সকানও তপাত সনই। 
কংপগ্র সমখাপন ুপমাগ-সক লবলত্ত কপয র্ালরত , সতভন BJP-য 
র্ালরকালক্ত র ভতাদচ।‛ ফযভতী প্রস্তাপফ ফরা পপে – ‚যকাযী 
লফশ্বলফদুার এফং অনুানু উচ্চলক্ষায প্রলতষ্ঠাপন লিলরতবাপফ লফগত 
াাঁ র্ ফেয ধপয লফলবন্ন স্তপয একইাপথ অপনক আিভণ র্ারাপনা 
পপে। সমভন – অনুদাপন ঘাটলত, লনপাগ এফং আলথচক লফলপ 
অলনভ, অমচাপ্ত লযকাঠাপভা, প্রলতষ্ঠাপনয স্বাত্তাপনয উয 
আিভণ, যাজননলতক স্তপক্ষ, ভতা-ুপমাগ-ংযক্ষণ ইতুালদয 
ংপকার্ন, লক্ষা এফং গপফলণা-য গুণভান হ্রা াওা, অনুবূলত 
প্রকাপয স্বাধীনতা এফং বা-লভলত কযায স্বাধীনতা, গণতি, এফং 
লনযাত্তা-য উয ীভাফিতা।‛ 

এই প্রস্তাপফ আযও ফরা পপে সম – ‚মলদও আপর এগুপরা 
আংলকবাপফ অতীপতয লফলবন্ন লফজ্জনক প্রফণতায-ই একটা 
ধাযাফালকতা, তফুও লফগত াাঁ র্ ফেপয এইভস্ত প্রফণতা এফং তায 
প্রবাফ বীলণবাপফ ফৃলি সপপে।‛ 

ন লদন সকপট মাওায য সপল ২৯-এ ভার্চ  ড়ুাযা অনন সল 
কপয। JNU এফং অনুানু লফশ্বলফদুার-এয ড়ুা এফং লক্ষক-
ললক্ষকাযা থ লনপপে সম ‘ফযভতী প্রস্তাফ’ অনুমাী সভাদী-য 
সনতৃত্বাধীন ফতচ ভাপনয RSS-BJP-য পুালফাদী ানপক তাযা উপেদ 
কযপফ। 

লফগত কপক ফেয ধপয JNU-সক লঘপয অপনক লফতপকচ য ৃলষ্ট 
পপে, কাযণ সদপয ভপধু সমভস্ত লফশ্বলফদুারপ স্বাধীনবাপফ লফরুি 
ভত প্রকাপয লযপফ এখনও মচন্ত ফার যপপে তাপদয ভপধু JNU 
র একটা। মাপত ভাপজয প্রালন্তক ম্প্রদাবুক্ত জনগণ 
সকানওবাপফই JNU-সত বলতচ  পত না াপয তায জনু িলতগত মা 
মা লযফতচ ন কযা দযকায সগুপরা কযায প্রাণন সর্ষ্টা র্ালরপ মাপে 
ফতচ ভান াকদর। এোড়া, সদ জুপড় সমবাপফ পণুয সকনাপফর্া শুরু 
পপে JNU-এয উয আিভণপক সটায সথপক আরাদা কপয 
সদখপর র্রপফ না। 


