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মভাদী যকাশযয লফশেলণ – লক্ষাশক্ষশেয অফস্থা
বাযতীয় জনতা ার্টব  তাশদয ২০১৪ াশরয লনফবাচনী ইস্তাাশয 

িলতশ্রুলত লদশয়লির মম বাযশতয জনু তাযা লক্ষা-নীলতয নতুন খ্ড়া 
িস্তুত কযশফ। মলফাশযয ভশতা লক্ষা-নীলতয খ্ড়া ততযী কযা শয়লির 
১৯৮৬ াশর এফং এটায ংস্কযণ কযা শয়লির ১৯৯২ াশর। ফতব ভান 
যকায ভাে মদড় ফিশযয ভশধুই লক্ষা-নীলতয খ্ড়া ততযীয জনু একটা 
কলভর্ট লনশয়াগ কশযশি। িাক্তন কুালফশনট মশেটাযী র্ট. এ. আয. 
ুব্রাভালনয়াভ ২০১৬ াশরয মভ ভাশ ২৩০ াতা রম্বা একটা লযশাটব  ম 
কশযন। UPA যকাযই মাক ফা ফতব ভাশনয BJP যকায – মকানও 
যকাশযয কাশিই মম লক্ষা কখ্নও অগ্রালধকায ায়লন মটা আফায মফাঝা 
মগর এই লযশাশটব । যফতী মকন্দ্রীয় ফাশজট এফং যাজুস্তশযয ফাশজশট 
লক্ষা-খ্াশত ফযাদ্দ টাকায লযভাণ মথশকও একথা িভাণ য়। লক্ষা-
মক্ষশে ফাশজশটয ১০% অথব এফং GDP খ্যশচয ৬% টাকা ফযাদ্দ যাখ্ায 
স্বপ্ন এফং রম্বা-চওড়া দালফ এশকফাশযই লভথুা িভাণ য় মখ্ন আভযা 
ফাস্তশফ িকৃত ফযাদ্দ টাকায লযভাশণয লদশক তাকাই, মমটা অথবভূশরুয 
লবলিশত মভাটাভুর্ট একই জায়গায় আটশক যশয়শি। লক্ষা-মক্ষশে খ্যচ 
কলভশয় মদওয়া শয়শি। ২০১৮-১৯ াশর লক্ষায় খ্যশচয লযভাণ লফগত 
১০ ফিশযয ভশধু ফবলনম্ন। লক্ষায় অনুদাশনয লযভাণ ২০১৭-১৮ াশর 
লির GDP-য ০.৪৯%, মমটা যফতী আলথবক ফশলব কশভ শয়শি GDP-য 
০.৪৫%। সু্করলক্ষায় মকন্দ্রীয় যকাশযয খ্যচ GDP-য অনুাশত ০.২৮% 
মথশক কলভশয় কযা শয়শি ০.২৭%। অনুদান কভাশনায এই িফণতা মথশক 
উচ্চ-লক্ষাও ফাদ শড়লন। মখ্াশনও খ্যচ GDP-য অনুাশত ০.২১% 
মথশক কলভশয় কযা শয়শি ০.১৯%। ইউলনবালবর্ট গ্রান্ট কলভন (UGC)-
এয মক্ষশেও গত ফিশযয লযবাইস ড এলিশভট-এয মথশক ২০০ মকার্ট 
টাকা কভ অনুদান ফযাদ্দ কযা শয়শি। ২০১৫-১৬ াশর যাজু লযচালরত 
৩২৯-টা লফশ্বলফদুারশয়য জনু UGC-মক ৬৪৮.৩ মকার্ট টাকা অনুদান 
মদওয়া শয়লির। অথবাৎ গশড় িলতটা িলতষ্ঠাশনয জনু ফযাদ্দ শয়লির 
ভাে ২ মকার্ট টাকা। এভনলক ইলিয়ান ইন্সর্টর্টউট অফ্  মটকশনারলজ (IIT) 
এফং নুানার ইন্সর্টর্টউট অফ্  মটকশনারলজ (NIT) গুশরায মক্ষশেও 
অনুদান কলভশয় মদওয়া শয়শি এফং এই ঘাটলতয লযভাণ মথােশভ 
১৯১৮ মকার্ট এফং ৪৬৫ মকার্ট টাকা। অনুানু মকন্দ্রীয় লফশ্বলফদুারশয়য 
মক্ষশে এই অনুদান-ঘাটলতয লযভাণ ৮১৬ মকার্ট টাকা। এই লযংখ্ুান 
মথশক স্পষ্টই মফাঝা মাশে মম লক্ষা-মক্ষশে যকাযী াামু ধীশয ধীশয 
কলভশয় মদওয়া শে। 

যাইট টু এডুশকান অুাক্ট ২০০৯-এয ংশমাজন এফং ফব-লক্ষা 
অলবমান-মক যাষ্ট্রীয় ভাধুলভক লক্ষা অলবমান (নফভ ও তায উশযয 
মেণীয জনু ভাধুলভক স্তশযয লক্ষা-িকল্প)-এয াশথ ংমুক্ত কশযশি 
ফতব ভান যকায। এয ভূর উশদ্দু র ফব-লক্ষা অলবমান-এয জনু 
অনুদাশনয লযভাণ কলভশয় এয ক্ষভতা খ্ফব কযা। লফলবন্ন যাজু মথশক িাপ্ত 
তথু মথশক একথা লযষ্কায মম এই ংমুক্ত িকশল্পয জনু মম টাকা ফযাদ্দ 
কযা শয়শি তা আশগয তুরনায় কভ। এিাড়াও, ফতব ভান ফাশজট অনুমায়ী 
এই িকশল্পয জনু ফযাদ্দ টাকায ঠিক কতটা এশকফাশয মভৌলরক স্তশযয 
লক্ষায জনু ফুয় কযা শফ মটাও স্পষ্ট নয়। এভনলক মগাটা ফযাদ্দ টাকাটা 
লদশয় মলদ সু্কশরয উঁচু মেণীয ফুয়বায ফন কযায মচষ্টা কযা য় তাশর 
মদখ্া মাশফ মম ভাধুলভক স্তশযয লক্ষাফুফস্থাশক ফবজনীন কযায জনু এই 
লযভাণ টাকা মভাশটও মবাপ্ত নয়। অথচ এই ফবজনীন ভাধুলভক লক্ষা 
র মভাদী যকাশযয মদওয়া একটা িলতশ্রুলত মায উশেখ্ এই যকায 
লনশজশদয িচাশয িায়ই কশয থাশক। লকন্তু NCERT কতৃব ক লযচালরত 
নুানার অুালচবশভন্ট াশবব  ২০১৭-মত যকাযী সু্করগুশরায মম ভীক্ষা 
চারাশনা য় তাশত মদখ্া মায় মম একজন অষ্টভ মেণীয ড়ুয়া অঙ্ক, 
লফজ্ঞান এফং ভাজলফদুায় ৪০% িশেয উিয লদশতও ক্ষভ নয়। একজন 

লক্ষা-কভীয ভশত এই দুযফস্থায কাযণ র – “যকাযী লক্ষাফুফস্থায় 
অমবাপ্ত লফলনশয়াগ এফং যাইট টু এডুশকান অুাক্ট-মক ঠিকবাশফ 
ফাস্তফালয়ত কযায ফুাাশয যকাশযয অক্ষভতা।” 

লক্ষাশক্ষশে অথবাৎ উচ্চলক্ষা, লনম্নলক্ষা এফং লক্ষাদাতা-মদয 
িলক্ষশণয জনু মকন্দ্রীয় যকায মভাট মম টাকা ফযাদ্দ কশযশি তায 
লযভাণ ২০১৫-১৬ ার মথশক িলত ফিযই মভাট ফাশজশটয ৪%-এয 
মথশক কভ। ২০১৮-১৯ াশর লক্ষাশক্ষশে ফযাদ্দ অশথবয লযভাণ মভাট 
ফাশজশটয ৩.৫%, মা গত দ ফিশযয ভশধু ফবলনম্ন। যাইট টু এডুশকান 
অুাক্ট ২০০৯ – মা ২০১০ াশর ফাস্তফালয়ত ওয়া শুরু শয়লির – মই 
আইন অনুমায়ী সু্কশরয ভস্ত লক্ষক-ললক্ষকাশদয িলক্ষণ মদওয়ায জনু 
যকাযশক াাঁ চ ফিয ভয় মদওয়া য়। লকন্তু ২০১৫ াশরয এই ভয়ীভা 
ায শয় মাওয়ায শযও মদখ্া মায় মম সু্করগুশরাশত ১১ রক্ষ লক্ষাদাতা 
আশিন মাাঁ যা িলক্ষণিাপ্ত নন। ২০১৭ াশরয আগি ভাশ যকায এই 
আইন ংশমাজন কশয এফং নতুন ভয়ীভা ফালড়শয় ২০১৯ ার কযা য়। 
কাউশক মপর না কযাশনা-য মম ংস্কাযভূরক নীলত যাইট টু এডুশকান 
অুাক্ট কতৃব ক চারু কযা শয়লির মটাশক ২০১৫ াশরয আগি ভাশ 
মন্ট্রার অুাডবাইলয ফলড অন এডুশকান-এয িস্তাফ অনুমায়ী ফালতর 
কযা য়। পশর িাইভালয স্তশয সু্কশরয যীক্ষায় ড়ুয়াশদয মপর কযাশনায 
অনুভলত মদওয়া য়। ২০১৭ াশরয মরাকবা-য ফলবাকারীন অলধশফশন 
এফং যাজুবায় ২০১৯ াশরয ৩-যা জানুয়াযী একটা ংশমাজন লফর া 
কযা য় মায ভাধুশভ মকানও ড়ুয়াশক ঞ্চভ মেণী এফং অষ্টভ মেণী-মত 
ুনযায় ফার যাখ্া মমশত াশয। 

লকবাশফ এশকয য এক যকাযী লফশ্বলফদুারশয়য স্বায়িাশনয 
লযয কলভশয় আনা শে তায াক্ষী যশয়শি লফগত াাঁ চ ফিয। ২০১৮ 
াশরয জুরাই ভাশ মভাদী যকায একটা খ্ড়া লফর ম কশয মাশত 
ইউলনবালবর্ট গ্রান্ট কলভন (UGC)-মক ফালতর কযায এফং মূ্পণব 
অনুবাশফ ও অনু লযকল্পনা লনশয় গঠিত ায়ায এডুশকান কাউলন্সর 
অপ ইলিয়া লদশয় UGC-মক িলতস্থালত কযায িস্তাফ দালখ্র কযা য়। 
এয আর উশদ্দু র একটা স্বাধীন লনয়াভক লাশফ কলভশনয কতৃব ত্ব 
খ্ফব কযা। মকন্দ্রীয় লফশ্বলফদুারয়গুশরায স্বাধীনতাও বয়ানকবাশফ কলভশয় 
মদওয়া শয়শি। মমভন – ভস্ত মকন্দ্রীয় লফশ্বলফদুারশয় িন্দ-লবলিক 
মেলডট লশিভ চারু কশযশি যকায। লযণাশভ স্বাধীনবাশফ লনশজশদয 
াঠ্ুেভ ততযী কযায অলধকায ালযশয়শি লফশ্বলফদুারয়গুশরা। লনয়াভক 
িলতষ্ঠাশনয েভ কভশত থাকা স্বাধীনতা এফং লফশ্বলফদুারশয়য স্বাশনয 
অলধকায ক্ষয় মশত থাকায এই িফণতা ২০১৬ াশর একটা নতুন ভাোয় 
মৌাঁিায় মখ্ন কতৃব ক্ষ MPhil এফং PhD-য ভশতা গশফলণা-ভূরক 
মিাগ্রাশভ নতুন লনয়ভ চারু কশয, মমভন – বলতব য জনু লরলখ্ত যীক্ষা 
তুশর লদশয় মকায়ালরপাইং যীক্ষা চারু কযা এফং ইন্টাযলবউ-এয গুরুত্ব 
ফৃলি কযা। পশর অনগ্রয ম্প্রদায়বুক্ত ড়ুয়াযা এক লফযাট ভুায ভুশখ্ 
শড়। ড়ুয়াযা এই নতুন নীলতশক চুাশরঞ্জ জালনশয় লদেী াই মকাশটব  
আশফদন জানায়। ২০১৮ াশরয অশক্টাফয ভাশ মকাটব  ড়ুয়াশদয শক্ষ 
যায় মদয়। এয াশথ একজন অধুাক কতজন ড়ুয়াশক তাশদয 
গশফলণায লফলশয় গাইড কযশত াশয তায একটা ীভা লনধবাযন কশয লদশয় 
যকায গশফলণায (MPhil এফং PhD) জনু আনংখ্ুা অশনক কলভশয় 
লদশয়শি। এভলনশতই অলধকাং গশফলণা িলতষ্ঠান আয লফশ্বলফদুারশয় 
মবাপ্ত কভীয অবাফ। এিাড়া খু্ফ অল্প ংখ্ুক ড়ুয়াই ালযালশ্ববশকয 
াশথ রড়াই চালরশয় মল মবন্ত গশফলণায কাশি লনমুক্ত য়। এভন একটা 
লযলস্থলতশত যকাশযয এইযকভ লিাশন্তয ভূর উশদ্দু র গশফলণাভুখ্ী 
এইভস্ত ড়ুয়াশদয মাফতীয় লশফ মথশক ফাদ মদওয়া। মমভন – JNU 
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মভোদী যকোরযয লফরেলণ – লক্ষোরক্ষরেয অফস্থো
[আরগয োতোয য ...] এয অুোকোরেলভক কোউলির ২০১৭ োররয 
জনু গরফলণোয লফলরে মভোট ১৪০৮-টো আন অনুরভোদন করযলির। 
তরফ মরল এয ভরধু ৮২.৮১% আরনয ঘোটলতয োক্ষী ে JNU। 

উচ্চলক্ষোয মক্ষরে মভোদী যকোয এভন লকিু নীলত িণেন করযরি 
মমগুররোয ভূর উরেু র কররজ এফং লফশ্বলফদুোরেগুররোরক লনরজয 
অথথ লনরজরদয মজোগোয কযোয লদরক মেরর মদেো, মোয অথথ র 
ড়ুেোরদয লপ-ফৃলি ভোযপৎ িলতষ্ঠোরনয ফুেবোয ফন কযো। এয পরর 
যকোযী লক্ষো িলতষ্ঠোন আয োধোযণ জনগরণয আেরেয ভরধু থোকরফ 
নো। লভলনস্টোয অপ লউভুোন লযরোথ মেরবররভন্ট – িকো 
জোবরড়কয কতৃথ ক িকোলত ২০১৭-১৮ োররয অর ইলিেো োরবথ  অপ 
োেোয এেুরকোন (AISHE) লযরোটথ  মথরক জোনো মোরে মম ২০১৭ 
োরর ততযী েো ১১৪৭-টো করররজয ভরধু ৯৪১-টোই (৮২%) লির 
মফযকোযী কররজ আয ভোে ২০৬-টো (১৮%) লির যকোযী কররজ। 
লক্ষোয মফযকোযীকযরণয তীব্র গলতটো এখোন মথরকই স্পষ্ট রে মোে। 
১৯৫০ োরর বোযরত লফশ্বলফদুোররেয ংখুো লির ভোে ২০-টো। ২০১৭ 
োররয জুন ভোরয ভরধু মই ংখুো ফৃলি মরে রেরি ৮১৯ – মোয 
ভরধু ৪৭-টো মকন্দ্র যকোরযয অধীন, ৩৬৭-টো যোজু যকোরযয অধীন, 
১২৩-টো লেম ে এফং ২৮২-টো মফযকোযী। ২০১৬ োররয টি এ আয 
ুব্রোভোলনেোভ কলভটি লযরোটথ  ফররি মম উচ্চলক্ষোয মক্ষরে অলনেলিত 
মফযকোযীকযরণয পরর মদশুজুরড় মফযকোযী িলতষ্ঠোরনয যভযভো ফৃলি 
মরেরি। ফ্রোি-এয লফখুোত অথথনীলতলফদ থভো লরকটি-য কথোে – 
‚লফরশ্বয িলতটো লিোরী ুুঁলজফোদী ভোজ এফং ুুঁলজফোদী লফকোরয 
িলতটো পর ঐলতোলক অলবজ্ঞতো-য একটো লফরল অং লির 
যকোযী লক্ষোফুফস্থোে লফলনরেোরগয একটো ভরফত মজোড়দোয িরেষ্টো। 
লফরশ্বয কর ুুঁলজফোদী মদই যকোযী লক্ষোফুফস্থোে এফং অনুোনু 
আবুন্তযীণ উন্নেরনয লফলরে লফলনরেোগ করযরি, মো তুরনোে বোযরতয 
ফতথ ভোন লফলনরেোরগয মথরক অরনক মফী।‛ 

যকোযী লফশ্বলফদুোরেগুররোরত অনুদোরনয ফদরর লযকোেোরভোগত 
ঋরণয ফুফস্থো েোরু করযরি ফতথ ভোন যকোয। যকোযী, মফযকোযী এফং 
লেম ে – ভস্ত লফশ্বলফদুোরেগুররোরকই নুোনোর অুোররভন্ট অুোি 
অুোলিলেরটোন কোউলির (NAAC) এফং দুই ফিয ুরযোরনো নুোনোর 
ইিটিটিউোনোর র্যোলকং মফ্রভেোকথ  (NIRF) অনুমোেী মেরেে 
অরটোনলভ িদোন কযোয লফলরে অনুরভোদন লদরেরি যকোয। এই 
স্বোরনয ভরধু যরেরি আলথথক স্বোন, মোয দুরটো িধোন িবোফ 
ফতথ ভোন – িথভত, ‚ীলথস্থোনীে‛ লফশ্বলফদুোরেগুররো লনরজরদয লপ-
কোেোরভো লনধথোযন কযোয ফুোোরয মূ্পণথ স্বোধীন রফ, এফং লিতীেত, 
লফশ্বলফদুোররেয মমরকোন ‚স্বোলনক‛ লিোরন্তয ফুেবোয 
লফশ্বলফদুোরেরক লনরজরকই মূ্পণথবোরফ ফন কযরত রফ অথফো 
মফযকোযী অংীদোলযরেয লদরক ঝুুঁ করত রফ লফশ্বলফদুোরেরক। ২০১৭ 
োরর যকোয ততযী করয োেোয এেুরকোন লপনোলিং এরজিী 
(HEFA)। এই এরজিী মকন্দ্রীে যকোরযয মথরক আলথথক অনুদোনিোপ্ত 
উচ্চলক্ষোয িলতষ্ঠোনগুররোরক ‚অনুদোন‛ িদোন কযরফ তোরদয 
লযকোেোরভো মেরর োজোরনোয জনু। ঋণ েণকোযী িলতষ্ঠোনগুররোরক 
লনরজরদয আবুন্তযীণ আলথথক উৎ মথরক এই ঋরণয আর-এয টোকো 
মপযৎ লদরত রফ। ২০১৭ োররয নরবম্বয ভোর ৬-টো উচ্চলক্ষোয 
িলতষ্ঠোনরক মভোট ২,০৬৬.৭৩ মকোটি টোকোয মিোরজরেয অনুরভোদন 
লদরেরি HEFA। এলদরক যকোয IIT-গুররোয জনু খযরেয লযভোণ 
২০% কলভরে ২০১৮ োররয ফোরজট অনুমোেী ফযোে করযরি ৬,৩২৬ 
মকোটি টোকো। পরস্বরূ, IIT-গুররোরত লপ-ফৃলি রেরি িোে ২০০%। 
এিোড়ো, এয পরর নতুন IIT-গুররো রড়রি ভুোয ভুরখ, কোযণ 
HRD ভিক এই নতুন IIT-গুররোয জনু আরোদো করয মকোন 
অনুদোন নো লদরে এভন একটো লযলস্থলত ততযী করযরি মোরত তোযো ঋণ 
লনরত ফোধু ে। নতুন IIM-গুররোয মক্ষরে ফুোোযটো ঠিক একইযকভ। 

মমভন – IIM জমু্ম এই ভুহুরতথ  েোরোরনো রে IIM রখ রনৌ-এয 
কুোম্পো মথরক। একইবোরফ, IIM অভৃতয েোরোরনো রে অভৃতয-
এয োঞ্জোফ ইিটিটিউট অপ মটকরনোরলজ-য লফলডং মথরক। 

ফতথ ভোন যকোরযয উরেু আয স্পষ্ট রে মোে মখন মদখো মোে 
মম ইিটিটিউট অপ এলভরনি (IoE)-এয তোলরকোে একটো িলতষ্ঠোন 
লোরফ যকোয স্থোন করয লদরে লজ ইিটিটিউট-মক মোয ফোস্তরফ 
মকোন অলস্তেই মনই। ফতথ ভোন মভোদী-মনতৃেোধীন যকোরযয েোরু কযো 
একটো নতুন িকল্প র এই IoE, মোরত ১০-টো যকোযী এফং ১০-টো 
মফযকোযী িলতষ্ঠোনরক মফরি মনেো রফ এফং তোরদয িরতুকরক 
১০০০ মকোটি টোকো মদেো রফ। ুতযোং, উচ্চলক্ষোয িলতষ্ঠোনগুররোরক 
অনুদোন মদেোয জনু মকন্দ্র যকোরযয কোরি মম মথোপ্ত টোকো মনই 
মকথো এরকফোরযই লভরথু। ফযং, আর উরেু র উচ্চলক্ষোরক্ষরেয 
মফযকোযীকযরণয রথ মম িলতফন্ধকতোগুররো আরি মগুররোরক 
এরক এরক দূয কযো। মমভন – IoE িকরল্পয আতোে ২০-টো 
িলতষ্ঠোনরক মূ্পণথ স্বোরনয অলধকোয মদেো। লফরদী ড়ুেো বলতথ  
কযোয মক্ষরে এফং তোরদয মথরক লপ-েোজথ  কযোয মক্ষরে এই 
িলতষ্ঠোনগুররো রফ মূ্পণথ স্বোধীন, যকোরযয লদক মথরক মকোন যকভ 
লফলধলনরলধ মখোরন থোকরফ নো। মজনোরযর এলেরভন্ট অন মেে ইন 
োলবথ র (GATS)-এয লনরদথ  অনুমোেী যকোয লফরদী ড়ুেো বলতথ য 
ভোধুরভ আরেয লযভোণ ফোড়োরনোয মেষ্টো কযরি। ফতথ ভোরন, একজন 
লফরদী ড়ুেো-মক টিউন লপ লোরফ একজন মদী ড়ুেো-য মথরক 
লতনগুণ মফী টোকো লদরত রে। আয ফতথ ভোন োকরেণী লক্ষোয এই 
মফযকোযীকযণরক লনরথজ্জবোরফ িেে লদরে েরররি লনতুনতুন 
িকরল্পয ভোধুরভ। লফরদী অধুোক লনরেোগ কযোয ফুোোরয, UGC-
লনধথোলযত োেুিভ মভরন নো েরোয ফুোোরয, অনরোইন মকোথ অপোয 
কযোয ফুোোরয IoE-গুররো মূ্পণথবোরফ স্বোধীন। এখরনয জনু এই 
ুলফধোগুররো মবোগ কযোয ফুোোরয লকিু উিথ ীভো লনধথোযন কযো রেরি, 
লকন্তু ফতথ ভোরনয িফণতো মদরখ মফোঝোই মোরে মম বলফলুরত এই 
ীভোগুররোয উয মথরক লনেিণ তুরর মনেো রফ। আভযো কররই 
জোলন মম মস্পোর ইকনলভক মজোন (SEZ)-এ মরফোয রেররপেোয 
লরলগুররো কোমথকযী থোরকনো। একইবোরফ, উচ্চলক্ষোয এই SEZ 
গুররোরত যকোয-লনধথোলযত লপ, ংযক্ষণ, স্করোযল এফং অনুোনু 
নুোে-মকলন্দ্রক নীলত ইতুোলদ লকিুই আয কোমথকযী থোকরফনো। আয এখোন 
মথরকই একরেটিেো মফযকোযী ুুঁলজলতযো লনরজরদয রোরবয ফরদোফস্ত 
কযরফ। 

JNU-এয একজন িরপয তোুঁ য লনরজয মরখো ‚যকোযী 
লক্ষোফুফস্থোে বে োরে কোযো ?‛ ীলথক িফরন্ধ একদভ ঠিকবোরফই 
লররখরিন মম – ‚বোযরতয লফলবন্ন অংর উলস্থত মফযকোযী, এফং 
আলথথকবোরফ স্ব-োলত িলতষ্ঠোনগুররোয িোে ভস্ত গুরুেূণথ লফলরেই 
পরোপর অতুন্ত তোোজনক। এইভস্ত িলতষ্ঠোরনয মকোনটোই 
ংলফধোন-স্বীকৃত ংযক্ষণ নীলত মভরন েররনো। ড়োরোনোয খযে এযো 
এভন উচ্চভোেোে ধোমথ করয মোরত উচ্চলক্ষোটো শুধু ধনী মরোরকরদযই 
কুলক্ষগত থোরক। গযীফ এফং দুুঃস্থ ড়ুেোযো তোরদয লনরজরদয  তোরদয 
লযফোরযয উয নোলভরে আনো এই েো ু কযরত নো মরয মল 
অফলধ আত্মতুো অফলধ করযরি এভন খফয বোযরতয একোলধক স্থোন 
মথরক োেো মগরি। ড়ুেোরদয ঋরণয অতুলধক ভোেো এফং তোয 
ধ্বংোত্মক লযণোরভয লদরকই আভযো এলগরে েররলি। আয আভযো 
িতুক্ষ করয েররলি ৃলথফীয লফলবন্ন মইভস্ত অং মথরক এরফয 
লফরুরি তীব্র িলতফোদ আরদোরন, মমখোরন ড়োরোনোয খযে অতুলধক 
ভোেোে মফী এফং ড়ুেোযো ঋণ মোধ কযরত অক্ষভ (উদোযণ স্বরূ – 
লনরজরদয লনরজরদয যকোযী নীলতয লযফতথ রনয লফরুরি িলতলিেো 
লোরফ US এফং দলক্ষণ আলফ্রকোয ড়ুেোরদয শুরু কযো মথোিরভ 
‘অকুোই’ এফং ‘লপস্  ভোস্ট পর’ নোরভ দুরটো লফযোট আরদোরন)।‛ 



ভারতে রকারী স্বাস্থ্য বযবস্থ্া – াম্প্রতেক পতরতস্থ্তে এবং প্রবণো 

 

সু্ফতঙ্গ, ইুয – ২১, এতপ্র ২০১৯, তবতল তিববাচিী ংখযা 

২০১৬ াতর ঘটিা – অ্যামু্বতন্স-এর অ্ভাতব ওতিলা-র একজি গরীব 
চাী তিতজর স্ত্রী-এর মৃেতে কাাঁ তে তিতে মাইতর পর মাই াাঁ টতে বােয 
তেতিতি। উত্তর প্রতেতল ২০১৭ াত ঠিক একই রকতমর একটা ঘটিা 
ঘতট। ওতেতক, ২০১৬ াত তেল্লী তচকুিগুতিো-র প্রতকাতপ এবং ২০১৭ াত 
োতম িািু ও ককরাা কডঙু্গ আর তচকুিগুতিো-র প্রতকাতপ ভীণভাতব 
আক্রান্ত তেতি। ২০১৭ াতর আগস্ট মাত উত্তর প্রতেতলর কগারখপুর 
কজাে এিতকফাাইটি-এ আক্রান্ত তে প্রাে ৭৭ জি তলশু প্রাণ ারাে [১]। 
অ্পযবাপ্ত পতরকাঠাতমা, েক্ষ কমীর অ্ভাব, অ্পযবাপ্ত ড্রাগ আর ওুতের 
রবরা, প্রতোজিীে পতরতবা মেমতো প্রস্তুে িা থাকা ইেযাতে অ্জস্র 
মযাে ভারতের স্বাস্থ্য বযবস্থ্া কয জজব তরে ককথা এতকর পর এক মীক্ষাে 
প্রকাল কপতেতি। েতব আরও ভেঙ্কর বযাপার  রকার ক্রমল স্বাস্থ্য বযবস্থ্া 
কথতক মস্তরকম াাযয প্রেযাার কতর তিতে এবং স্বাস্থ্য বযবস্থ্াতক েুত 
তেতে কবরকারী কক্ষতের াতে। ওুতের ক্রমবেবমাি োম, তিতজর পতকট 
কথতক খরতচর অ্েযতেক মাো এবং দুিীতে গভীরভাতব তবপযবস্ত কতর চততি 
রকারী স্বাস্থ্য বযবস্থ্াতক। খাত তিববাচতির আতগ আকবক িাম আর ম্বাচওিা 
প্রতেশ্রুতে তমে এতকর পর এক প্রকতের কঘাণা আমরা শুিতে পাই। 
প্রতেটা প্রকে োর আতগর কঘাতে প্রকতের কথতক বি। তকন্তু বাস্ততব গরীব 
মািুতের জিয তকিুই কিই। আতি শুেু কবরকারীকরণ এবং কতপবাতরটতের 
াতভর বতদাবস্ত কতর কেওোর কচষ্টা। 

ভারতে রকারী স্বাস্থ্য বযবস্থ্ার একটা ংতক্ষপ্ত তববরণ – 

েয যাতন্সট-এ প্রকাতলে কলাবা বাতডব ি অ্ফ তডত-এর গতবণা 
অ্িুযােী াোরণ মািুতর কাি অ্বতে স্বাস্থ্য বযবস্থ্া কেটা কপ াঁিাতে কপতরতি 
োর তিরীতখ ১৯৫-টা কেতলর মতেয ভারতের স্থ্াি ১৫৪ িম্বতর। বাংাতেল, 
কিপা, ঘািা এবং াইতবতরো-র মতো কেতলর কথতকও ভারে তপিতি পতর 
রতেতি। ারা তবশ্ব জুতি করাগতভাতগর কয প্রতকাপ বেব মাি োতে ভারতের 
ভূতমকা যতথষ্ট (২০%)। িীতচ কেওো তকিু পতরংখযাি কথতক কবাঝা যাতব কয 
ভারতের রকারী স্বাস্থ্য পতরতবার অ্বস্থ্াটা ঠিক তকরকম [২]। 

মা তে তগতে মারা যাওোর যে ঘটিা কগাটা তবতশ্ব ঘতটতি োর ১৫%-ই 
ভারতের। ২০১৫ াতর েথয অ্িুযােী ভারতের কক্ষতে মযাটারিা মটব াতটি 
করট (MMR)  প্রতেযক ১০০,০০০ তলশুর জন্মতে ১৭৪, কযখাতি 
ভারতের প্রতেতবলী কেল থাইযান্ড, শ্রীঙ্কা, এবং চীতির কক্ষতে এই MMR 
যথাক্রতম ২০, ৩০ এবং ২৭। একইভাতব আমাতের ইিফযান্ট মটব াতটি করট 
(IMR)  প্রতেযক ১০০০ তলশুর জন্মতে ৩৮। এতক্ষতেও আমরা আমাতের 
প্রতেতবলী কেলগুতা, কযমি – শ্রীঙ্কা (৮), কিপা (২৯), বাংাতেল (৩১), 
এবং থাইযান্ড (১১)-এর কথতক অ্তিক তপতিতে আতি। ভারতে তলশুতের 
মতেয ৪৩%-র ওজিই  স্বাভাতবতকর কথতক কম (চীি আর ব্রাতজ-এর 
কক্ষতে এই পতরংখযাি যথাক্রতম ৪% এবং ২%)। িযালিা ফযাতমত কল থ 
াতভব  অ্িুযােী (NFHS-4) অ্িুযােী আমাতের ন্তািতের মাে ৬২%-এর 
কক্ষতে মূ্পণব টীকাকরণ ম্পন্ন তেতি। টিউবারতকউতাত (TB) বা যক্ষা 
করাতগ ভারতের স্থ্াি তবতশ্বর মতেয লীবস্থ্াতি। িি-কতমউতিতকব  করাতগর 
প্রতকাপও ভারতের কক্ষতে ক্রমল কবতিই চততি। মািতক স্বাতস্থ্যর কক্ষতেও 
ভারতের অ্বস্থ্া অ্েযন্ত কলাচিীে। কগাটা তবতশ্ব মতাতের আত্মেযা করার 
ঘটিার ৩৭%-ই ভারতের। কিততের কক্ষতে এই পতরংখযাি ২৪%। বাে ু
দূণও চূিান্ত মাোে কপ াঁতিতি। চাতরতেতক োর িািাি উপগব কেখা তেতে। 
াতথ বােু দূণ জতিে কারতণ মৃেুযর ারও বৃতি কপতেতি। 

এবার ভারতের স্বাস্থ্য পতরকাঠাতমার তেতক একবার োকাতিা যাক। ২০০৫ 
া কথতক ভারতে তপটা কবড-এর ংখযার অ্িুপাে প্রতে ১০০০ জতি 
০.৯-কেই আটতক রতেতি। ওোর্ল্ব  কল থ অ্রগািাইতজলাি (WHO)-এর 
তিতেব ল অ্িুযােী এই অ্িুপাে ওো েরকার প্রতে ১০০০ জতি ৩.৫, কযটার 
কথতক ভারতের কক্ষতে অ্িুপাে অ্তিকটাই কম। ভারতে এই মুহুতেব  প্রতে 
১৮০০ জতির জিয আতিি ১ জি কতর তচতকৎক। ওতেতক WHO-এর 
তিতেব ল অ্িুযােী এই অ্িুপাে ওো উতচে প্রতে ৬০০ জতির জিয ১ জি 
কতর তচতকৎক। ভারতে ডাক্তার এবং িাতবর ংখযার ঘাটতে যথাক্রতম ১.৪ 
তমতেি এবং ২.৮ তমতেি। ২০১৬ াতর রুরা কল থ াতভব  অ্িুযােী 
ভারতে কতমউতিটি কল থ কন্টার (CHC) স্ততর এই মুহুতেব  াতজব ি-কের 

ংখযাে ৮৪%, গাইতিতকাতজস্ট এবং অ্ব তটট্রিতোন -কের ংখযাে 
৭৭%, তফততোন -কের ংখযাে ৮৩%  এবং কপতডোট্রিতোি-কের ংখযাে 
৮০% ঘাটতে বেব মাি। তিওিযাটা পযবাতে তলশুমৃেুযর কক্ষতে ততডউ ট্রাইব 
(ST) পতরবারগুতা অ্িযািয ামাজক কেণী অ্তপক্ষা ১৯% কবলী ঝুাঁ তকর 
মু্মখীি (এবং কযটা কপাস্ট-তিওিযাটা পযবাতে ৪৫%)। এিািাও, WHO-র 
একটা তরতপাটব  অ্িুযােী ভারতের গ্রামাঞ্চত প্রতে পাাঁ চজি ডাক্তাতরর মতেয 
মাে একজিই প্রকৃে অ্তথব বা আইিে ডাক্তারী করার কযাগযোম্পন্ন। 

স্বাস্থ্যতক্ষতে খরচ প্রতেতেি কবতিই চততি। ২০০৪ কথতক ২০১৪ াতর 
মতেয াপাোত ভতেব  ওোর পর তচতকৎার গি খরচ লরাঞ্চ আর 
গ্রামাঞ্চতর করাগীতের জিয যথাক্রতম ১৭৬% এবং ১৬০% বৃতি কপতেতি। 
ভারতের কক্ষতে আউট-অ্ফ-পতকট (OOP) খরচ, অ্থবাৎ পতরতবা ককতে 
কয খরচ রাতর ককািও বযতক্ত বা মতাতকই বি করতে ে, কই খরচ 
৭১% কক্ষতেই বি করা ে পতরবাতরর ঞ্চে কথতক। স্বাস্থ্যতক্ষতে কমাট 
খরতচর কে লোংল OOP খরচ োর তিরীতখ ভারতের উপতর এমি মাে ৯-
টাই কেল আতি কযখাতি এই খরচ ভারতের কথতকও কবলী। এই অ্েযন্ত কবলী 
OOP খরতচর কারতণ ভারতে প্রতে বির ৭% জিগণ োতরদ্র ীমার িীতচ 
চত কযতে বােয ে। 

তিববাচিী ইস্তাার –  

ভারেীে জিো পাটিব  (BJP) তিতজতের তিববাচিী ইস্তাাতর স্বাস্থ্য 
পতরতবাতক তঘতর অ্তিক প্রতেশ্রুতে তেতেতি [৩]। স্বাস্থ্যতক্ষতে OOP খরচ 
কতম কগতি এইটা প্রতেষ্ঠা করার জিয োরা উতঠপতি কতগতি। এই প্রতঙ্গ 
BJP ববো আেুস্মাি ভারে স্বাস্থ্য তবমা এবং ুস্থ্ো ককে প্রকতের প্রচার 
কতর চততি। প্রতেটা কজাে একটা কতর কমতডকযা কতজ স্থ্াপতির 
প্রতেশ্রুতে তেতেতি BJP, এবং এও বততি কয ডাক্তারতের ংখযা তিগুণ বৃতি 
করা তব, MBBS আতির ংখযা আর স্নােতকাত্তর ডাক্তারী আতির 
ংখযাও বৃতি করা তব। িযালিা তিউট্রিলি তমলি-এর উপর োরা কজাি 
তেতে এবং প্রতেশ্রুতে তেতেতি কয ২০২২ াতর মতেয ‚ক তলশু এবং 
গভব বেী মতাতের জিয মূ্পণব টীকাকরণ‛-এর বযবস্থ্া করা তব। ওুে, 
তচতকৎা এবং ডাক্তারী যন্ত্রপাতেতক আরও ােেী করার প্রতেশ্রুতেও োরা 
তেতেতি (তযমি – াোরণ ওুতের জিয জি-ঔতে প্রকতের প্রচার)। 

রকাতরর কাজকতমবর খতেোি – 

স্বাস্থ্যতক্ষতের জিয বেব মাি রকাতরর েরফ কথতক করা প্রতেশ্রুতের 
পালাপাতল এবার কেখা যাক কয রকার কগুতা বাস্তবাতেে করার জিয ঠিক 
তকরকম কাজকমব কতরতি [৪]। তবশ্ব বযাঙ্ক-এর ইউতিভাবা কল থ কভাতরজ 
(UHC) ইতন্ডক্স অ্িুযােী স্বাস্থ্যতক্ষতে মাথাতপিু বযতের তিরীতখ ১৯০-টা 

কেতলর মতেয 
ভারতের স্থ্াি 
১৪৩-এ। ততব 
করা তেতি কয 
UHC ইতন্ডতক্স 
ভাতা স্থ্াতি 
আার জিয স্বাস্থ্য 
খাতে রকারী 
খরচ বৃতি কতর 
২০১৭ া কল 
ওোর আতগ 
GDP-র ২.৫% 
এবং ২০২২ 
াতর মতেয 

GDP-র ৩% করা তব। তকন্তু, স্বাস্থ্য খাতে রকারী খরচ GDP-র প্রাে 
১.৩%-কেই আটতক আতি এবং এমিতক কলবাতরর ককেীে বাতজতটও এই 
প্রবণোর ককািও পতরবেব ি ঘতটতি। যতে কবরকারী কক্ষতের কথাও আমরা 
তবতবচিা কতর োত স্বাস্থ্য খাতে কমাট খরচ GDP-র ৪%। অ্থবাৎ স্বাস্থ্য 
খাতে কমাট খরতচর মাে এক-েৃেীোংল (৩৩%) বি করতি রকার। 



ভারতে রকারী স্বাস্থ্য বযবস্থ্া – াম্প্রতেক পতরতস্থ্তে এবং প্রবণো 

 

সু্ফতঙ্গ, ইুয – ২১, এতপ্র ২০১৯, তবতল তিববাচিী ংখযা 

[আতগর পাোর পর ...] ওোর্ল্ব  কল থ স্টযাটিতস্টক  অ্িুযােী রকারী 
াাতযযর এই পতরমাণ অ্িযািয উন্নে কেল এবং ব্রাতজ (৪৬%), চীি 
(৫৬%), আর ইতদাতিতলো (৩৯%)-র মতো অ্িযািয উন্নেিলী কেতলর 
েুিাে অ্তিক কম (Figure 1) [৪]। 

ভারতে স্বাস্থ্য পতরতবা মূে তেি প্রকাতরর। যথা – প্রাইমাতর ককোর 
(প্রাইমাতর কল থ কন্টার), কতকন্ডাতর ককোর (তজা াপাো), এবং 
টাতবোতর ককোর (AIIMS-এর মতো তবতল াপাো)। HLEG (২০১১)-
এর ুপাতরল অ্িুযােী স্বাস্থ্য পতরতবার কফাকা ওো উতচে কবলী পতরমাতণ 
প্রাইমাতর কল থ ককোর পতরতবা প্রোি করা। প্রাথতমক স্বাস্থ্য পতরকাঠাতমা 
আত একটা তে-স্তরীে বযবস্থ্া, কযখাতি আতি – াব-কন্টাব (SCs), 
প্রাইমাতর কল থ কন্টাব (PHCs), এবং কতমউতিটি কল থ কন্টাব 
(CHCs)। লরাঞ্চতও একই েরতির বযবস্থ্া বেব মাি। ২০১৬ া অ্বতে 
ততব অ্িুযােী SC, PHC এবং CHC-র ংখযাে ঘাটতের পতরমাণ 
যথাক্রতম ২০%, ২২% এবং ৩০%। এিািাও, কযমস্ত কল থ কন্টারগুতা 
এখি আতি কগুতার পতরকাঠাতমাও অ্পযবাপ্ত এবং অ্তিক প্রতোজিীে 
বযবস্থ্াই কখাতি কিই। ডাক্তার, তবতলজ্ঞ এবং াতজব ি-কের ংখযার ঘাটতে 
ক্রমল কবতিই চততি। এগুতা িািাও গ্রামাঞ্চত গভব বেী মতারা 
অ্তেকাংল কক্ষতেই অ্পুতষ্টতে কভাতগি কযটা োাঁ তের গভব াবস্থ্াে কিতেবাচক 
প্রভাব কফত। 

২০১৮-১৯ াতর ককেীে বাতজতট িযালিা কল থ কপ্রাতটকলাি তিম 
(আেুস্মাি ভারে) িাতম একটা িেুি প্রকতের প্রস্তাব কেওো তেতি। বা 

তেতি কয এই প্রকতের 
আওোে ১০ ককাটি 
গরীব এবং তিরাপত্তাীি 
প্রতেযক পতরবারতক 
রকারী এবং কবরকারী 
উভে াপাোতই 
কতকন্ডাতর আর 
টাতবোতর ককোর-এর 
জিয প্রতে বির 
৫,০০,০০০ টাকা অ্বতে 

ুতবো কেওো তব। এখাতি এটাও উতল্লখ করা েরকার কয এখিও 
গ্রামাঞ্চতর ৮৬% জিগণ এবং লরাঞ্চতর ৮২% জিগণ এমি ককািও 
বযবস্থ্ার আওোে পতিি িা কয বযবস্থ্াে োাঁ তের স্বাস্থ্য পতরতবার খরচ বি 
করা তব। রকারী অ্থব াাতযয চা স্বাস্থ্য তবমার কক্ষতে কিট ইিকার ড 
কেম  করতও (ICR) ২০১২-১৩ াতর ৮৭% কথতক বৃতি কপতে ২০১৬-১৭ 
াত ১২২% তেতি (ICR কবলী ওোর মাতি  যে তপ্রতমোম ংগ্র 
করা তেতি োর কথতক কবলী পতরমাতণ কেম কপ করা তেতি)। অ্থচ 
তবপরীতে কবরকারী তবমা ংস্থ্ার কক্ষতে আমরা কেখতে পাতে কয কিট ICR 
ক্রমল কতমই চততি। ২০১৫ াতর িযালিা যাতম্প াতভব  (NSS) 
অ্িুযােী কেখা যাতে কয কবরকারী াপাোত ভতেব র ঘটিাই কবলী 
(লরাঞ্চত ৬৮% এবং গ্রামাঞ্চত ৫৮%)। এতেতক, রকারী াপাোতর 
েুিাে কবরকারী াপাোত তচতকৎার খরচ (তলশুজন্ম বাে তেতে) 
চারগুণ কবলী। কবরকারী াপাোগুতা কয তকভাতব তেতির পর তেি াভ 
কতর চততি কটা স্পষ্টই কবাঝা যাতে। এিািাও, স্টযাতন্ডং কতমটি অ্ি 
কল থ অ্যান্ড ফযাতমত ওতেতফোর কখো কতরতি কয ১,৫০,০০০ কল থ 
াব-কন্টারতক কল থ অ্যান্ড ওতেতি কন্টাতর রূপান্ততরে করার কয 

প্রস্তাব কেওো 
তেতি কটার 
তকিুই বাস্তবাতেে 
েতি এবং তকভাতব 
বাস্তবাতেে তব োর 
ককািও ‘দৃঢ় 
পথতিতেব ল’-ও কিই। 
রকার তিান্ত 
তিতেতি কয ২০১৭ 

াতর মতেয ৩,০০০ জি-ঔেী কোকাি কখাা তব, যতেও এইরকম মাে 
৪৩৭-টা কোকাি কখাা তেতি। এিািাও, কেখা কগতি কয ২০১৩ াতর পর 
কথতক রাষ্ট্রীে স্বাস্থ্য তবমা কযাজিা (RSBY)-ে রকারী াাযয গি তাতব 
আতগর কথতক কতমতি (২০১৮-১৯ এর বাতজট বাে তেত) (Figure 2) [৪]। 
প্রোি মন্ত্রী স্বাস্থ্য ুরক্ষা কযাজিা (PMSSY) িাতম একটা প্রকে বেব মাি যার 
উতেলয  ােেী এবং তবশ্বাতযাগয টাতবোতর স্বাস্থ্য পতরতবা প্রোতির 
বযাপাতর কয আঞ্চতক ববময বেব মাি কটাতক কমাতিা। ২০১৬ াতর পর 
কথতক এই প্রকতে বরাে টাকার পতরমাণও ক্রমল কতমতে তেতে থাকা তেতি 
(Figure 3) [৪]। 

২০১৮-১৯ াত িি-কতমউতিতকব  তডত-এর জিয কমাট বরাে টাকার 
পতরমাণ ৫% বৃতি করা তেতি। তবপরীতে, কতমউতিতকব  তডত এবং 
টীকাকরতণর জিয বরাে টাকার পতরমাণ যথাক্রতম ২৭% এবং ৩০% কতমতে 
কেওো তেতি। িি-কতমউতিতকব  তডত গুতার জিয মূে োেী  
জীবিযাোর পতরবেব ি, যার তলকার মূে েিী-রা। ুেরাং, কতমউতিতকব  
তডত-এর জিয বরাে টাকার পতরমাণ কযভাতব এেটা কতমতে কেওো 
তেতি োতে েিী-র কথতক গরীব জিগণই অ্ুতবোর তলকার তবি কবলী। 
তরাতেন্স, উইতপ্রা এবং ফটিব -এর মতো কবরকারী ংস্থ্া, যারা তিতজতের 
াভ িািা তকিু কবাতঝিা, ম্প্রতে োতেরতক কমতডকযা কতজ স্থ্াপতির 
অ্িুমতে কেওো তেতি। োরা স্বভাবেই পিুোতের কথতক কবলী তফ আোে 
করতব, এবং কযমস্ত পিুো এইমস্ত কতজ কথতক স্নােক পাল করতব 
োরা কয গ্রাতম তগতে ডাক্তারী করতব িা ককথা বাই বাহুয। কারণ োতের 
প্রোি ক্ষযই তব োতের পিাতলািার জিয খরচ ওো টাকাটা যে লীঘ্র 
ম্ভব উপাজব তির মােযতম উু করা। এিািাও, AYUSH-কক প্রচার করা 
এবং MBBS িে এমি ডাক্তারতের আেুতিক তচতকৎা করতে অ্িুমতে 
কেওোর কয বযবস্থ্া রকার করতি োতে স্বাস্থ্য পতরতবার অ্বস্থ্া আরও 
খারাপই তব। আ মযা কই গরীব মািুতেরই কভাগ করতে তব। 

উপংার – 

িযালিা কল থ পতত (NHP) ২০১৫-র একটা খিাতে একটা 
অ্েযাবলযক অ্ংল তাতব িযালিা কল থ রাইট  অ্যাক্ট-এর প্রস্তাব কেওো 
তেতি। তকন্তু NHP ২০১৭-কে অ্িুতমােি কেওোর মে এই অ্ংতলর 
বেত রাখা ে একটা ‘ক্রমবেবমাি তবমা-ককতেক’ বযবস্থ্া কযটা ম্বতে খুব 
একটা স্পষ্টভাতবও তকিু বা েতি। েতব কবাঝা যাতে কয স্বাস্থ্য পতরতবাতক 
তঘতর যাতে তকিু কবরকারী ংস্থ্া বযবা করতে পাতর োর বতদাবস্ত করা 
তে। প্রাে মস্ত গুরুত্বপূণব প্রতেষ্ঠাি এবং কেৃব পক্ষ স্বাস্থ্য পতরতবার কক্ষতে 
রকারী খরতচর গুরুতত্বর উপর কজাি তেতেতি। অ্থচ, NITI আতোগ 
প্রাইমাতর কল থ ককোর-এর তবতে কবরকারী কক্ষতের ভূতমকার উপর কজাি 
তেতে চততি। গ্রাতমর পতরবারগুতা প্রাে ২৬% কক্ষতেই খরচ বি কতর ে 
োর কতর, িেতো তিতজতের ককািও ম্পতত্ত বা প্রতোজিীে তজতি তবক্রী 
কতর। তিতজর পতকট কথতক স্বাস্থ্য পতরতবার খরচ কমটাতে তগতে গরীব 
জিগণতক প্রােই চত কযতে ে োতরদ্র ীমার িীতচ [১]। ভারতে স্বাতস্থ্যর 
কবরকারীকরণ ত এই বযাপারটা কয ুতিতিে আকার োরণ করতব কটা 
তিতে তদতর আর তকিু কিই। 
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মভোদী যকোরযয আভরর শ্রমভকরদয অফস্থো 

 

সু্ফমরঙ্গ, ইুু – ২১, এমির ২০১৯, মফরল মনফবোচনী ংখ্ুো 

অনুোনু ভস্ত মেরেয ভর ো মভোদী-য “করবোরযট স্বোর্ব-যেোকোযী” 
এফং “জন-মফরযোধী” শ্রভনীম য দরুন বোযর য মভন ী মশ্রণী ২০১৪ 
োরর BJP েভ ো আোয য মর্রক এখ্ন অফমধ অন্ত রে ১৮-
ফোয মদরজোড়ো ধভবঘট োরন কযর  ফোধু ররে। েভ োয গমদর  
ফোয রয মর্রকই মভোদী যকোয মফশ্বফুোঙ্ক-এয “রজ ফুফো কযো” 
িকরে বোররো মযটং োোয জনু মনরজরক উজোয করয মদররে। 
যকোয শ্রভ আইনগুররোরক এভনবোরফ রঘু করয মদররে মোর  
মগুররো ফড় ফড় করবোরযটরদয ফুফো কযোয রর্ মকোন ফোধো নো ৃমি 
করয এফং মোর  এই করবোরযটযো মদ মর্রক অফোরধ শ্রভ রুঠ কযর  
োরয। পরস্বরূ, শ্রমভক মশ্রণী এ মদরন মনযন্তয রড়োই করয মমভস্ত 
নূুন ভ অমধকোযগুররো অজব ন করযমের মগুররো ফই ধ্বং কযোয 
িরচিো চোরোরে যকোয। 

২০১৪ োররয আগস্ট ভোর ফুন্ধযো যোরজ-য মন ৃত্বোধীন যোজস্থোন 
যোজু ভন্ত্রীবো চোয-মট শ্রভ আইন ংরমোজন করয, মর্ো – ইন্ডোমিোর 
মডমউট  অুোক্ট, ১৯৪৭, পুোক্টময অুোক্ট ১৯৪৮, কনট্র্ুোক্ট মরফোয 
(রযগুররোন অুোন্ড অুোফমরন) অুোক্ট ১৯৭০, এফং অুোরিমির 
অুোক্ট ১৯৬১। ইন্ডোমিোর মডমউট  অুোক্ট-এয ির্ভ ংরমোজরনই 
মঘোলণো কযো  মম যকোরযয মর্রক মকোনযকভ ূফব-অনুভম  েোড়োই 
ভোমরকে ৩০০ কভীরক েোাঁ টোই কযর  োযরফ (আরগ এই উধবীভো 
মের ১০০)। মযংখ্ুোন ফররে মম ৮৬% মেরেই মকোন মেরেরে 
মনমুক্ত কভীংখ্ুো র্োরক ৩০০-য কভ। পরর ভোমরকে এফোয রজই 
এই ংরমোজন কোরজ রোমগর শ্রমভকরদয অফোরধ মোলণ কযর  
োযরফ। ংরমোজরনয ভোধুরভ শ্রমভক ইউমনন গরড় ম োরোয কোজটো 
আরগয  ুরনো অরনক কঠিন করয মদো ররে। আরগ মমখ্োরন 
ভোে ১৫% কভী একরজোট র একটো ইউমনন ত যী কযর  োয  
এখ্ন মখ্োরন একটো ইউমনন গরড় ম োরোয জনু ৩০% কভীরক 
োর  ো  মভরোর  রফ। কনট্র্ুোক্ট মরফোয অুোক্ট-এ মম ংরমোজন কযো 
ররে  োরক ফুফোয করয ভোমরকে মকোন রোইরন্স েোড়োই ৪৯ 
জন অস্থোী শ্রমভক-মক মনরোগ কযর  োরয। মফস রন স্টুোন্ডোডব -এ 
িকোম  একটো খ্ফয অনুমোী – “পুোক্টময অুোক্ট-এ ংরমোজরনয 
ভোধুরভ মফদ্যুৎমক্ত মনই এভন কোযখ্োনো কভী মনরোরগয উর্দ্ব ীভো ২০ 
মর্রক ফোমড়র ৪০ কযো ররে এফং মফদ্যুৎমক্ত মনই এভন কোযখ্োনোয 
মেরে এই ীভো ১০ মর্রক ফোমড়র ২০ কযো ররে। ভোমরকে এই 
আইন রঙ্ঘন কযরে এভন মকোন অমবরমোগ আদোর  গ্রোু কযরফনো, 
মমদ নো আরগ র্োকর  যোজু যকোরযয কোে মর্রক মরমখ্  অনুভম  
র্োরক। মফমবন্ন অযোধ একোরর্ মভমর একটোভোে অযোধ মোরফ 
গণু কযোয মনভ এই ংরমোজরন মুক্ত ররে।” এই একই ধযরণয 
ংরমোজন এরন মোর  শ্রমভকরদয অমধকোয রঘু কযো  এফং 
ভোমরকরেয োভরন র্োকো মনভকোনুরনয মফড়োজোর মনভূবর কযো  
 োয জনু মযোনো, ভধু িরদ, ভোযোষ্ট্র এফং উত্তয িরদ ই ুোমদ 
অনুোনু যোজুরক র্ মদমখ্ররে যোজস্থোন। 

২০১৫ োরর গুজযোট শ্রভ আইরনয মকেু ংস্কোয োধন কযো । 
শ্রমভকরেয োরর্ ক ৃব রেয ঝোরভরো মোর  আদোরর য ফোইরযই 
মভটর মনো মো  োয ফুফস্থো কযো ররে এই ংস্কোরয। আদোরর য 
দ্বোযস্থ র  োযোয মম মভৌমরক অমধকোয এ মদন শ্রমভকরদয মের মই 
অমধকোয মর্রক  োরদয ফমি  কযোই মের এই ংস্কোরযয উরেু। ঐ 
একই ফেরয ভধু িরদ যকোয শ্রমভকরদয মোলরণয একইযকভ র্ 
অনুযণ করয এফং মনরজয শ্রভ আইরন মযফ ব ন আরন। ২০১৭ োরর 
কনট্র্ুোক্ট মরফোয ভোযোষ্ট্র (অুোরভন্ডরভি) অুোক্ট-এ ফরো  মম – 
“মেোরটো আয ভোঝোময-ভোরয অংখ্ু মে এই আইরনয আ োয 
ফোইরয র্োকরফ।” ফড় মেগুররো এই আইরনয আ ো মর্রক ফোইরয 

র্োকোয জনু ৪০ জন অস্থোী শ্রমভরকয চোয মর্রক োাঁ চ-টো দর মনরোগ 
কযর  োরয। আয এবোরফ ভোমরকে িমবরডি পোন্ড, নূুন ভ ভজুময 
ই ুোমদ মনভভোমপক ুরমোগুমফধো মর্রক শ্রমভকরদয ফমি  কযর  
োযরফ। ২০১৬ োরর ১৮০ মভমরন (১ মভমরন = ১০ রোখ্) বোয ী 
শ্রমভক যকোরযয অর্বননম ক ংস্কোরযয মফরুরর্দ্ ধভবঘরট মমোগদোন 
করয। করঠোয শ্রভ আইন, মকন্দ্র  যোরজুয অধীরন র্োকো মফমবন্ন ংস্থো 
মর্রক মফরগ্নীকযণ এফং পরযন মডরযক্ট ইনরবস্টরভি (FDI)-এয জনু 
মযরর মর্রক শুরু করয মফভো  এভনমক িম যেো-য ভর ো মেেরক 
খু্রর মদো ই ুোমদয মফরুরর্দ্ মিোয মট্র্ড ইউমননগুররো একটো ১২-
রি দোমফে ম করয। 

মভোদী-য বোয ী জন ো োটব  (BJP) িম শ্রুম  মদরমের মম 
 োরদয যকোয িম  ফেয ১০ মভমরন করয চোকময ত যী কযরফ। 
এইফ রম্বোচড়ো দোমফয মফযীর  মদরয কভবংস্থোরনয অফস্থো ফোস্তরফ 
অ ুন্ত মোচনী। ২০১৭ োররয মরফ অনুমোী মমখ্োরন মদর ২ 
মকোট জনগণ চোকময খু্াঁজরে মখ্োরন চোকময ত যী ররে ভোে ২০ 
রোখ্। রকোড়ো মফক্রীয ফুফস্থোরক চোকময ত যী ররে ফরর চোরোরনো 
রে। আভযো মদখ্র  মরমে এরকয য এক মে  ধুাঁকরে ন ফন্ধ 
র মোরে। অজস্র জনগণ জীমফকো োযোরেন। এই বোনক অর্বননম ক 
ঙ্করটয ভর  মফমবন্ন মেরে গুণভোন ম্পন্ন চোকময ত যী কযোয 
জনু োম্প্রম ক ফেযগুররোর  ফোরজট িস্তোরফ মকোন দৃঢ় দরে 
মনর  মদখ্ো মোমন যকোযরক। প্তভ মন্ট্রোর ম কমভন-এয ুোময 
অনুমোী নূুন ভ ১৮০০০ টোকো মফ রনয মর্দ্োন্ত যকোয মভরন 
মনরমের। মকন্তু মটো ফোস্তফোম  কযর  ফুর্ব ররে যকোয। এরকয 
য এক যকোযী মেরেয মমবোরফ মফযকোযীকযণ চররে  োয ধোযো 
২০১৮ োররয ফোরজরট ভোনবোরফ অফুো , মো মনিঃরের মদরয 
অর্বননম ক তফলভুরক আয ফৃমর্দ্ কযরফ। ২০১৮-১৯ োররয ফোরজট 
মফফৃম র  BJP যকোয দোমফ করযরে মম এই যকোয নোমক ংগঠি  
মেরে ৭০ রোখ্ চোকময ত যী করযরে। িমবরডি পোন্ড-এয  রর্ুয 
উয মবমত্ত করয এই দোমফ কযো ররে, অর্চ এই ধযরণয  র্ু মর্রক 
চোকমযয ধোযোফোমক ো ফো ভোমরকরেয  যপ মর্রক কভীরদয মনমভ  
িমবরডি পোন্ড মদো ররে মকনো ম ফুোোরয মকেু জোনো মোনো। 
ফযং মফযীর  এই একই গরফলণো মর্রক মদখ্ো মোরে মম এভপ্লরভি 
মস্টট ইনুুরযন্স-এয আ ো নমর্বুক্ত ো ন ুন কভীয ংখ্ুো ভোে 
৫ রোখ্। ম্প্রম  নুোনোর ুোম্পর োরবব  অমপ (NSSO) মর্রক মম 
মমযমডক মরফোয মপোব োরবব  (PLFS)-য মযরোটব  পোাঁ  র মগরে 
মখ্োন মর্রক জোনো মোরে মম ফ ব ভোরন মফকোযত্ব গ  ৪৫ ফেরযয ভরধু 
রফবোচ্চ ীভো মোাঁ রেরে। 

এভন একটো মযমস্থম র  “ফুফো কযোয ুমফধোরর্ব” মভোদী যকোয 
মপক্স ড টোভব এভপ্লরভি (FTE)-এয িমক্রো শুরু করযরে। এই FTE 
নীম য ভোধুরভ ভোমরকেরক অমধকোয মদো ররে মোর   োযো 
মফমবন্ন ভযশুমভ মিোরজরক্টয জনু শ্রমভক বোড়ো কযর  োরয। এই নীম  
মম আয ফুোক ভোেো অস্থোী শ্রমভক ৃমি কযরফ এফং মমটো মফদুভোন 
কনট্র্ুোক্ট মরফোয (রযগুররোন অুোন্ড অুোফমরন) অুোক্ট-এয োযভরভবয 
মফরুরর্দ্ মো ম ফুোোরয মকোন রে মনই। একজন ভোজকভীয 
বোলো – “মপক্স ড টোভব এভপ্লরভি মদরয অর্বনীম য উয আয 
চো ৃমি কযরফ। এই নীম য পরর জীমফকো মকোন মনযোত্তো র্োকরফ 
নো, আ এফং ক্রেভ ো অরনক করভ মোরফ। পরস্বরূ, অর্বননম ক 
ভেো মদখ্ো মদরফ এফং উৎোদরনয মযভোণ অরনক করভ মোরফ।” 

২০১৭ োররয আগস্ট ভোর মরোকবো ম কযো  মদ মকোড 
অন ররজ মফর মোর  চোয-মট শ্রভ আইন ংমুক্ত কযো । কোরজয 
খ্োযো ভোন মর্রক শুরু করয ধভবঘরট অংগ্রণ অফমধ একোধক কোযরণ 



মভোদী যকোরযয আভরর শ্রমভকরদয অফস্থো 

 

সু্ফমরঙ্গ, ইুু – ২১, এমির ২০১৯, মফরল মনফবোচনী ংখ্ুো 

[আরগয ো োয য ...] শ্রমভকরদয মফ ন মকরট মনোয কর্ো ফরো 
ররে এই মফরর। এেোড়ো, ভোমরকেরক মনরজরদয ইেোভর ো 
কোরজয ভ মযফ ব রনয অনুভম  মদো ররে এই মফরর। 
বোযটোইভ-এয মম ংজ্ঞো এই মফরর মদো ররে মটো একটো 
মফ রকব য মফল। একটো মনরভ ফরো ররে মম – “মকোম্পোনীয মমভস্ত 
অুোকোউরিয মরফমনরক র মগরে মগুররো মনর আয মকোন 
িশ্ন ম োরো মোরফনো।” “ভোমরক” এফং “শ্রমভক”-এয মমযভ আরোদো 
ংজ্ঞো এই মফরর মদো ররে  োর  ফোস্তরফ ভোমরকরেয স্বোর্বরকই 
ুযমে  কযো ররে। এই মফররয একটো গুরুত্বূণব মফ রকব য মফল র 
যকোযরক অনুভম  মদো ররে মোর  যকোরযয ইেোভর ো 
উোর নূুন ভ ভজুযী মনধবোময  । দীঘবমদন ধরযই মট্র্ড 
ইউমননগুররো দোমফ জোনোরে মোর  ১৫- ভ ILC ক ৃব ক ১৯৫৭ োরর 
মঘোমল  পভুবরোয োরর্ োভঞ্জু মযরখ্ জো ী নূুন ভ ভজুযী ঠিক কযো 
। খ্োরদুয নূুন ভ িরোজনী ো, জোভোকোড়, ঘরযয বোড়ো, এভনমক 
অনুোনু মফমবন্ন মফলরয ভরধু জ্বোরোনী এফং মফদ্যুৎ-এয খ্যচো ই ুোমদয 
কর্ো মফরফচনো কযো ররে এই পভুবরোর । এভপ্লম িমবরডি পোন্ড 
(EPF), ভো ৃকোরীন ুমফধো এফং মনন রভ  োভোমজক ম  এফং 
মনযোত্তো ংক্রোন্ত ১৫-টো আইনরক একোরর্ ংমুক্ত কযোয একোমধক 
িরচিো কযো ররে। 

একজন কভীয EPF-এ ভোমরকেরক ম  টোকো জভো মদর   
(ফোমলবক আরয ১২%) মই টোকোটো ির ুক ন ুন কভীয জনু ম ন 
ফেয মোফৎ জভো মদোয মর্দ্োন্ত মনররে যকোয। এয পরর 
মকোম্পোনীগুররোয মফ ন ফোফদ খ্যচ অরনকটোই করভ মোরে এফং 
পরস্বরূ  োযো মনরজরদয কভীংখ্ুো ফোড়োরে। ন ুন কভীরদয মেরে 
এবোরফ EPF-এ ভোমরকরেয মদ অংটো যকোরযয মদর মদোয 
মর্দ্োন্ত আরর কযদো োরদয টোকো করবোরযটরদয রকরট চোরোন কযোয 
একটো রেুণী উদোযণ। করবোরযটরদয িম  এই যকোযী োোমু 
মমর ু ির্ভ ম ন ফেরযই ীভোফর্দ্ মর ু এফুোোরয একটো দ্যমিন্তো 
মর্রকই মো মম একজন ন ুন কভীয মেরে ম ন ফেয রয মখ্ন এই 
ুমফধোটো যকোয ি ুোোয করয মনরফ  খ্ন  োাঁ য চোকমযটো আয র্োকরফ 
মকনো। 

ভমরোরদয মেরে স্তগ  টোকোয মযভোণ ফৃমর্দ্ কযোয জনু যকোয 
ভমরো কভীরদয জনু EPF-এ জভো মদো টোকোয মযভোণ ১২% 
মর্রক কমভর করযরে ৮%। একর্ো উরেখ্ কযো অ ুন্ত িরোজন মম 
ভমরো কভীরদয মেরে EPF-এ জভো মদো টোকোয এই ৪% ঘোটম  
মকন্তু যকোয ূযণ কযরফ নো। অর্বোৎ দীঘবরভোদী িরয মযভোণরক 
কমভর স্তগ  টোকোয মযভোণরক ফোড়োরনো ররে ভমরো কভীরদয 
মেরে। পরস্বরূ, ভমরোরদয মেরে অফয গ্ররণয য ুমফধো 
অরনকটোই করভ মোরে এফং ফৃর্দ্ ফর ুরুলরদয উরয  োাঁ রদয 
মনবব যীর ো ফৃমর্দ্ োরে। এেোড়ো, স্তগ  টোকোয মযভোণ ফৃমর্দ্ োো 
ভোমরকে ভমরোরদয মফ ন কমভর মদর  োরয এভন ম্ভোফনো 
উমড়র মদো মোনো। এেোড়ো, যকোয িচোময  এই খ্ড়ো মকোড-এ 
ভমরোরদয ভো ৃকোরীন ুমফধো-য জনু মফস্তোময   ব োফরী ম কযো 
ররে। এখ্োরন ফরো ররে – “শ্রভোধু কোরজ গবব ফ ী ভমরোরদয 
মনরোগ কযর , ভমরোরদয নোমবং-এয জনু েুট, এফং ফমেদোয 
কোযরণ অুস্থ োয জনু রম্বো ভ ধরয রফ ন েুট মদর  ভোমরকে 
ফোধু ন।” মদরক ইকনমভক োরবব -য মযরোটব  অনুমোী কভীফোমনীয 
ভরধু ভমরোরদয ংখ্ুোয অনুো  বোযর য মেরে অ ুন্ত কভ এফং 
ুরুল আয ভমরো কভীরদয ভরধু মফ রনয তফলভু বোযর য মেরে 
অ ুন্ত মফী। অর্চ এফ রে ভমরোরদয জনু এই ধযরনয ফুফস্থো 
গ্রণ কযো রে। 

২০১৯ োরর অন্তফব ী ফোরজরটয একটো ফড় মঘোলণো র – িধোন 
ভন্ত্রী শ্রভ-মমোগী ভন্ধন – অংগঠি  মেরেয কভীরদয জনু একটো 
মস্বেোকৃ  মনন িকে। এই িকরে মোাঁ যো ২৯ ফেয ফর মমোগ 
মদরফন  োাঁ রদয মেরে ভোমক ১০০ টোকো এফং মোাঁ যো ১৮ ফেয ফর 
মমোগ মদরফন  োাঁ রদয মেরে ভোমক ৫৫ টোকো করয ফযোে র্োকরফ 
যকোরযয  যপ মর্রক। আয এই মভোট টোকোটো জভো রফ  োাঁ রদয 
মনন অুোকোউরি। ২০১৫ োরর NDA যকোয অটর মনন 
মমোজনো নোরভ মম মনন িকে চোরু করযমের এটো  োযই একটো অনু 
রূ। এই মনন োোয জনু নূুন ভ ক  ফেয কোজ কযর  রফ 
ম মফলর মযষ্কোয করয মকেু ফরো মন। এেোড়ো, মনমভ  চোকমযয 
অবোরফ অংগঠি  মেরেয শ্রমভকরদয কভবজীফন অমধকোং মেরেই 
একটোনো নো। মরেরে  োাঁ রদয মনন পোরন্ডয মক রফ ম কর্ো 
স্পিবোরফ ফরো মন। গরফলণো মদখ্ো মগরে মম মগোটো জীফন 
মনভবোণরেে, খ্মন, কোযখ্োনো ই ুোমদ স্থোরন কঠিন োযীমযক মযশ্ররভয 
পরর  োাঁ রদয আু জো ী গড় ৬৮.৮ ফেরযয মর্রক কভ। পরর এই 
িকে ভোযপৎ মনন পোরন্ড মফযোট মযভোণ টোকো জভো ড়রফ। মমভন 
একইবোরফ এভপ্লই িমবরডি পোন্ড অগবোনোইরজোরন িচুয টোকো 
জরভ মমটো ইকুইট ভোরকব রট করবোরযটরদয জিোপ্ত ভূরধন মোরফ 
ফুফহৃ  । শ্রমভকরদয কিোমজব   এই টোকোয মফীযবোগ মেরেই মল 
অফমধ মকোন দোমফদোয র্োরকনো, আয এইবোরফ করবোরযোনগুররো মফনো 
ফুর িচুয রোব করয। 

মকবোরফ গযীফরদয আয মোলণ করয ধনীরদয আয ধনী ফোনোরনো 
রফ  োয িোম ষ্ঠোমনক মবমত্ত স্থোন কযো  এই ধযরনয শ্রভ আইন 
ংস্কোয এফং যকোযী নীম  িণরনয ভোধুরভ। এয োরর্ মুক্ত  শ্রমভক 
মশ্রণীয গণ োমন্ত্রক রড়োইরয মফরুরর্দ্ যকোরযয লড়মন্ত্রভূরক 
োম্প্রদোমক এফং জোম গ  মবদোরবদ নীম ।  রফ োম্রোজুফোরদয স্বোর্ব-
যেোরর্ব মভোদী যকোরযয একোমধক শ্রমভক-মফরযোধী নীম  গ্রণ এফং 
শ্রমভক মশ্রণীয অমধকোরযয উয এই যকোরযয োনো আক্রভরণয মফরুরর্দ্ 
এই ২০১৯ োররয জোনুোযী ভোর দ্য’মদন ফুোী মম ধভবঘট ংগঠি  
রমের  োর  ভস্ত মেরেয মভন ী জনগণ মফুর ংখ্ুো 
অংগ্রণ করযমেররন। এই ধভবঘটরক মনিঃরের মভোদী যকোরযয 
মফরুরর্দ্ শ্রমভক মশ্রণীয একটো মক্তোরী ি ুুত্তয মোরফ মফরফচনো কযো 
মমর  োরয। 

 



মভোদী যকোরযয আভরর কৃষলফযফস্থোয যোতরর মোয়োয খষতয়োন 

 

সু্ফষরঙ্গ, ইুয – ২১, এষির ২০১৯ 

মভোদী যকোরযয আভরর গত োাঁ চ ফছরয কৃষল অথথনীষত এভন এক 
ঙ্করেয ভরধয ষদরয় মোরে মো আরগ কখন ঘরেষন। মদ জুরে একোষধকফোয 
তীব্র িষতফোদ জোষনরয়রছন কৃলরকযো। ভধয িরদ, যোজস্থোন, তোষভর নোেু, 
ভোযোষ্ট্র, নতুন ষদল্লী এফং অনযোনয স্থোরন কৃলকরদয িষতফোরদয সৃ্মষত এখন 
কররয ভরন তোজো। িষতফোদযত কৃলকরদয অরনরকই একোষধক ষদন ধরয 
যোস্তোয় মনরভ এরষছররন, পরর মই ষদনগুররোয ভজুযী তোাঁ যো উোজথ ন 
কযরত োরযনষন, মমেো রজই তোাঁ যো উোজথ ন কযরত োযরতন মষদ 
িষতফোরদ অংগ্রণ নো করয ষনরজরদয গ্রোরভই তোাঁ যো মথরক মমরতন। ঠিক 
এভনেোই ষছর এই িষতফোদগুররোয উদ্দীনো। ষকন্তু, মদরয মভনতী জনতোয 
৫৯% (২০১৬ োররয তথয অনুমোয়ী) [১] মমভস্ত ফোস্তফ ভযোয় জজথ ষযত 
মগুররো ষনরয় আররোচনো কযোয ষফলয়েো মূ্পণথবোরফ এষেরয় মগরছ োক 
মেণী। ফদরর, “ভষিয ষ ফোরনগো” মলোগোন তুরর মদজুরে একেো মভষক 
জোতীয়তোফোরদয ফোতোফযণ ততযী কযোয মচষ্টোয় ফযস্ত এই োক মেণী। 
ুরয়োভো আক্রভরণ ষনত ৪০ জন জয়োন তোরদয কোরছ খুফ গুরুত্বূণথ 
রয় উরেরছ, অথচ কোেোরভোগত কোযরণ যকোযী নীষতয ফযথথতোয জনয মম 
িষতষদন ৩৫ জন করয কৃলক (২০১৫ োরর মল িোপ্ত তথয অনুমোয়ী) [২] 
আত্মতযোয থ মফরছ ষনরেন মষদরক নজয মদয়োয ভয় তোরদয মনই। 
কৃলক আত্মতযোয এই ষযংখযোনেো মষদ িকৃত ষররফয মথরক অরনক 
কভ [১১]। 

ষভরথয িষতশ্রুষত, নয়ো-উদোযননষতক উরদ্দয ষনরয় ষযকষিত ভ্রোন্ত নীষত 
এফং কৃলক ভোজরক মফোকো ফোনোরনো মভোদী যকোরযয একেো ষনয়ষভত 
তফষরষ্টয ষযণত রয়রছ। ২০১৪ োররয ষনফথোচনী িচোরয BJP মদরয 
কৃলকরদয িষতশ্রুষত ষদরয়ষছর মম স্বোভীনোথন কষভরনয ষযরোেথ  অনুমোয়ী 
ষভষনভোভ োরোেথ  িোই (MSP) ফৃষি করয মভোে খযচ C2-য (জষভয উয 
আরযোষত বোেো, ভোষরকোনোধীন জষভয উয ুদ, এফং ুাঁষজ ফ ষভষররয় 
ফথোঙ্গীণ খযচ) ৫০%-য উরয ধোমথ কযো রফ। মকরেয BJP যকোয তোয 
ভয়ীভোয এই মল ফছরয এর দোষফ জোষনরয়রছ মম তোযো তোরদয িষতশ্রুষত 
ূযণ করযরছ। অথচ একেু বোররো করয মদখররই [৩] মফোঝো মোরফ মম MSP 
ধোমথ কযো রয়রছ A2 + FL (িকৃত ষযরোষধত খযচ + োষযফোষযক েরভয 
আরযোষত ভূরয) এয ৫০%-এয উরিথ । মমরতু C2 > A2 + FL, মঘোষলত 
MSP িষতশ্রুষত মদয়ো MSP-য তুরনোয় অরনকেোই কভ। এভনষক, ষকছু 
ষকছু মেরে মদখো মগরছ মম আরগয MSP-েো ষররফ A2 + FL এয 
৫০%-এয মথরক মফী। 

২০১৬ োরর BJP মঘোলণো করয মম তোযো ২০২২ োররয ভরধয কৃলকরদয 
আয় ষিগুণ করয মদরফ। এ ফযোোরয একেো কষভটি গেন কযো ছোেো ফোস্তরফ 
কোজ ষকছুই এরগোয়ষন। এই কষভটি জোষনরয়রছ মম ২০২২-এয এই রেয ূণথ 
কযোয জনয িরয়োজন চক্রফৃষিোরয ১০.৪% ফোষলথক ফৃষিয োয [৪]। মই 
মথরক যকোয কৃলকরদয আয় ফৃষিয মকোন তথয িকো করযষন। এই 
িষতশ্রুষত মম কতেো অফোস্তফ তোয একেো ধোযণো োয়ো মোরফ মষদ আভযো 
NITI আরয়োগ-এয একেো ষযরোরেথ য ষদরক তোকোই। এই ষযরোেথ  অনুমোয়ী 
২০১১ মথরক ২০১৬ োররয ভরধয মদর কৃলকরদয আয় িষত ফছয ০.৪৪% 
করয ফৃষি মরয়রছ [৫]। 

২০১৮-১৯ োরর নযোনোর মেরভোরক্রটিক অযোরোরয়ন্স (NDA) 
যকোরযয আভরর োাঁ চ ফছরয বোযরতয কৃষল ফোরজে নোষক ষিগুণ রয় এখন 
৫৭,৬০০ মকোটি েোকোয় এর দোাঁ ষেরয়রছ। ষকন্তু, এেো আরর রয়রছ তরথযয 
ভোযযোাঁ চ ভোযপৎ। িকৃত অরথথ এয মকোন ফৃষিই য়ষন। িথভত, অতযন্ত 
যর একেো ষরফ করল যকোয এই দোষফ করযরছ। এই ষররফ ভূরযফৃষিয 
ষফলয়েোরক ধযোই য়ষন। ষিতীয়ত, বতুথ ষকয একেো অং মমেো অথথ ভন্ত্রক 
মথরক ুদ ষোরফ মদয়ো য় মেোরক কৃষল ফোরজরে োেোরনো রয়রছ। 
ুতযোং, আর পরোপর অনুমোয়ী তকযো ষররফ মভোে মকেীয় ফোরজরেয 
ভরধয মতেো কৃষলরেরে খযচ কযো রতো মেো একই আরছ। এয ষযভোণ 
মভোরেয ১.৭৫%। ফরোই ফোহুরয মমেো অতযন্ত কভ। 

২০১৬ োরর মভোদী যকোয চোরু করয িধোন ভন্ত্রী পর ষফভো মমোজনো 
নোরভ একেো িকি। আরগয ভস্ত িকরিয বোররো তফষলষ্টযগুররো ষনরয় এফং 
বুরত্রুটিগুররো দূয করয এই নতুন িকিেো মঘোলণো কযো রয়রছ ফরর িচোয 

কযো রে [৭]। মষদ, ফোস্তরফ ষফভো িকি োধোযণবোরফ মমেো করয থোরক 
এরেরে মেোই রয় চরররছ – গযীফ কৃলকরদয তোরদয ষনরজরদয 
অষধকোরযয েষতূযণ মথরক ফষিত কযো এফং ষফভো মকোম্পোনীরক রোরবয ভুখ 
মদখোরনোয জনয ঢোরোবোরফ জনগরণয অথথ ফযফোয কযো, এইভস্ত ষফভো 
মকোম্পোনী ভোযপৎ স্টক ভোরকথ রে রষি য়ো েোকোয় ফে ফে ংস্থোরক তোরদয 
ষনরজরদয ইকুইটি ফোেোরনোয ুরমোগ করয মদয়ো। অষধকোং মেরে যকোয 
এই ষফভো নীষতগুররো কৃলকরদয কোরছ মজোে করয ষফক্রী করযরছ। ষিষভয়োভ 
মদয়োয জনয কৃলকযো মোরত কৃষলকোরজয উরদ্দয মদষখরয় ফযোঙ্ক মথরক ঋণ 
ষনরত ফোধয য় তোয থ িস্তুত করয মদয়ো রয়রছ [৮]। 

ষফভুদ্রোকযরণয িরকো কৃষলরেরে একেো োঙ্ঘোষতক ষযষস্থষত ততযী 
করযষছর। কৃষলরেে িোয় মূ্পণথবোরফ অংগঠিত একেো মেে মমখোরন ভূরত 
নগদ েোকোয মরনরদন য়। তোই ষফভুদ্রোকযরণয পরর ফরথরক মফী 
েষতগ্রস্ত রয়ষছররন কৃলরকযো। কৃষলকোরজয জনয িরয়োজনীয় ষফষবন্ন ষজষন 
তোাঁ যো মমভন ভয়ভরতো ষকরন উেরত োরযনষন, মতভনই উৎোষদত পর 
ষফক্রী কযোয মেরে তোাঁ রদয অরনক ভযোয েরত য়। কৃষল ভন্ত্রীয দুই 
ফছয ভয় মররগরছ এেো স্বীকোয কযরত মম ষক বয়োনক একেো ষফমথয় ততযী 
করযষছর এই ষফভুদ্রোকযণ [৯]। 

মভোদী যকোরযয কৃলক-ষফরযোধী নীষতয তোষরকোেো মল য়োয নয়। তরফ 
এয ফথোঙ্গীণ িবোফেো ঠিক ষকযকভ রফ মেো ফুরঝ েোেো িষত ভুহুরতথ  
আয কঠিন রয় চরররছ। ২০১৬ োর মথরক কৃলক আত্মতযোয ষযংখযোন 
িকো কযো ফন্ধ করয ষদরয়রছ যকোয। ঐ একই ফছরয যকোয খযো-য নতুন 
একেো ংজ্ঞো িকো করয মমেো অনুমোয়ী একেো খযো ষযষস্থষতরক আয 
আরগয ভরতো রজ খযো ষোরফ ষফরফচনো কযো মোরফ নো, পরর মই 
অজুোরত খযো-আক্রোন্ত কৃলকরদয েোণ েষতূযণ মদয়ো মথরক যকোয 
রজই ষনষৃ্কষত মরত োযরফ [১০]। এেো মফোঝো অতযন্ত দযকোয মম এগুররো 
ফই র আরর ৯০-এয দরক বোযত যকোয কতৃথ ক গৃীত নয়ো-
উদোযননষতক নীষতগুররোয একেো ম্প্রোযণ। এই নীষতগুররোয ফই আরর 
গৃীত রে IMF, ষফশ্ব ফযোঙ্ক এফং US মকোলোগোরযয িতযে ভদরত ততযী 
য়ো য়োষংেন কনরন্সো-এয অঙু্গষর-ষনরদথ র। তরফ মম আগ্রোী 
ভরনোবোরফয োরথ মভোদী যকোয োধোযণ ভোনুরলয জীফরনয ষফষনভরয় 
করথোরযে ুাঁষজয দররন করয চরররছ তোয ষনদথন বোযরতয োম্প্রষতক 
ইষতোর খুাঁরজ োয়ো দুষ্কয। আয এয ষযণোরভ ষফযোে ভোরয কৃষল ঙ্কে, 
জীষফকোয মখোাঁ রজ গ্রোভ মথরক রযয ষদরক কৃলকরদয বোযীভোেোয় অষবগভন 
এফং ষিরেরে মোষলত য়োয জনয মম ষফযোে েভফোষনীয িরয়োজন মেো 
ততযী য়ো ইতযোষদ ফোস্তফ ঘেনো যম্পযোয োেী রয়ষছ আভযো [১২]। 
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ফতব ভোরন ফোেুদূলণ-এয বনযীরঔ বোযরতয স্থোন বফরেয ভরধয ীরলব। 
বফরেয ফরথরও দূবলত যগুররোয ভরধয োতটোআ যরেরছ বোযরত [১]। 
বদল্লী র বফরেয ফবোবধও দূবলত যোজধোনী য। এআ যগুররোয ফোতোর 
উবস্থত PM২.৫-এয (২.৫ ভোআরক্রোবভটোয ফযো-এয থথরও থছোরটো 
ভোরয বোভোন ওণো থমগুররোরও নোরও প্ররফ ওযো থথরও নোরওয থরোভ 
অটওোরত োরযনো) বযভোণ োধোযরণয তুরনোে তযন্ত ভোত্রোে থফী। 
শুধুভোত্র ২০১৭ োররআ ফোেু-দূলরণয ওোযরণ বোযরত প্রোে ১.২ বভবরেন 
জনকণ ভোযো থকরছন। হুরয এরোওোে ফোেু-দূলরণয ভূর ওোযণ র কোড়ী 
থথরও অয ওর-ওোযঔোনো থথরও বনকবত দূবলত থধোাঁ েো। BJP-য ২০১৪ 
োররয বনফবোচনী আস্তোোরয বযশুদ্ধ জ্বোরোনীয ওথো ফরো রেবছর। NDA-
যওোরযয অরক থথরওআ বধওোং হুরয এরোওোে CNG-চোবরত কোড়ীয 
ফযফোয বফযোট বযভোরণ ফৃবদ্ধ থরত থোরও। ফযবিকত কোড়ীয ংঔযো 
প্রবতবদন থফরড়আ চরররছ। পরস্বরূ, কোড়ীয থধোাঁ েো থথরও ততযী েো 
দূলরণয ভোত্রো বওছুআ ওরভবন। এআ ধযরনয দূলণ ওভোরনোয জনয থমটো 
দযওোয থটো র বডরজর ফযফোরয বনেন্ত্রণ। বওন্তু তোয জনয 
বযওোঠোরভোকত থমভস্ত বযফতব ন ওযো দযওোয থগুররো এঔন ফবধ 
ওযো েবন। ক্লোআরভট থেন্ড   নোরভ বদল্লী-য এওটো উরদযোক ওতৃব ও 
প্রওোবত ‚বোযরত ফোতোরয গুণভোন-ংক্রোন্ত বফলরে যোজননবতও 
থনতোরদয ফস্থোন এফং দরক্ষ‛ নোরভ এওটো োম্প্রবতও বযরোরটব  
থদঔোরনো রেরছ থম বফরেয ফবোবধও দূবলত যগুররোয ভরধয ১৪-টো 
য, থমগুররো বোযরতযআ ন্তকবত, থঔোনওোয MP-যো রযয ফোেু-দূলণ 
বনেন্ত্ররণয জনয থওোন দরক্ষ থনেোয ফযোোরয ফযথব রেরছ [২]। 
এছোড়ো, যওোযী স্তরয এআ বফলে বনরে ওথো ফরোয থওোন অগ্র ঔুফ 
এওটো থদঔো মোেনো। 

এআ ফছরযয জোনুেোযী ভোর থওন্দ্রীে বযরফ ভন্ত্রী লব ফধবন ‚নযোনোর 
বক্লন এেোয থপ্রোগ্রোভ‛ নোরভ এওটো প্রওল্প থখোলণো ওরযন। এআ প্রওরল্প 
থখোলণো ওযো রেরছ থম ফোতোরয গুণভোন বনেন্ত্রণ ওযোয জনয এওটো 
জোতীে ওোঠোরভো ততযী ওযো রফ। বওছু বনধবোবযত ভরেয ন্তরয ধোর 
ধোর দূলণ ওভোরনোয এওটো রক্ষয এআ প্রওরল্প থখোলণো ওযো রেরছ। 
PM২.৫ এফং PM১০-এয খনত্ব ২০১২৪ োররয ভরধয ২০-৩০% ওবভরে 
থপরোয রক্ষযভোত্রো বস্থয ওযো রেরছ। দুবব োকযফতঃ, হুরয ঞ্চরর 
বনধবোবযত ভরেয ভরধয এআ প্রওল্প ফোস্তফোবেত ওযোয জনয থমভস্ত অআবন 
ফরদোফস্ত ওযোটো অরক প্ররেোজন থগুররোয বওছুআ ওযো েবন। শুধুভোত্র 
ফরো রেরছ এটো এওটো ‚ভফোে ধযরনয এফং ংগ্রণভূরও উরদযোক‛। 
এয জনয অফোয োভোনয ৩০০ থওোটি টোওোয ফোরজট- ফযোদ্দ ওযো রেরছ। 

গ্রোভীণ এরোওোে কৃস্থোবরয ওোজওরভব থমভস্ত ওঠিন জ্বোরোনী (রমভন 
– ওেরো, তজফফস্তু) ফযফোয ওযো ে থগুররোআ র দূলরণয প্রধোন উৎ। 
এছোড়ো, এগুররো ফযফোরযয পরর স্বোরস্থযয ক্ষবত ে, মোয ভূর বওোয 
ন কৃস্থোবরয ভবরোযো। এআ ভযো বনভূবর ওযোয জনয ২০১৬ োরর চোরু 
র ‚প্রধোন ভন্ত্রী উজ্জ্বরো থমোজনো‛(PMUY)। এআ PMUY প্রওরল্পয 
অতোে গ্রোরভয কযীফ কৃস্থোবররত প্ররতযওটো বফনোভূররয থদেো LPG 
ংরমোরকয জনয যওোরযয ধীন থতর উৎোদনওোযী ংস্থোরও যওোয 
১,৬০০ টোওো বতুব বও থদরফ। গ্রোরভয থমভস্ত কযীফ বযফোরযয ওোরছ এআ 
ুবফধো থ াঁরছ থদেো রে তোরদয ফয যোন্নোয থটোব-টো বনরজরদযআ 
বওনরত রফ। থটোব অয প্রথভ ববরন্োরযয ঔযচো ভোবও বওবস্তরত প্রদোন 
ওযোয ুবফধো থদেো রেরছ। তরফ তোয য থথরও ববরন্োরযয ঔযচ থআ 
বযফোযরওআ ফন ওযরত রফ। কযো ববরন্োরযয ভোত্রোবতবযি দোরভয 
ওোযরণ নতুন ববরন্োরযয ফযফস্থো ওযোটো কযীফ বযফোযগুররোয ওোরছ 
বতযআ এওটো ওঠিন ফযোোয। PMUY-থও মবদ বতযআ ঠিওঠোওবোরফ 
ফোস্তফোবেত ওযরত ে তোরর প্রথরভ দযওোয র LPG ববরন্োরযয দোভ 
ওভোরনো। ুতযোং, ফরো থমরত োরয থম PMUY র অরর এওটো 
দূযদৃবিীন উরদযোক। পুবররে পোাঁ বরে এআ উরদযোরকয পরতোয ওোবনী 
ততযী ওরয এঔন থটোরও বনফবোচনী প্রচোরয ওোরজ রোকোরনো রে। 

বোযতীে জনকরণয ৪৩%-আ কঙ্গো নদীয উয বনবব যীর [৩]। থচ 
ফোস্তরফ এআ কঙ্গো অয তোয োঔো-নদীগুররোআ জস্র ভযোে বুরক 
চরররছ। ভযোগুররোয ভরধয প্রধোন র – হুরয  বল্পজোত দূলণ, 
প্লোফনবূবভ জফযদঔর েো, বনেবন্ত্রত ফোবর ঔনন, ফোাঁ ধ-নদীয কবতথ 
বযফতব ন-জরবফদুযৎ আতযোবদ প্রওল্প, জীফ তফবচত্র নি েো, ফনজঙ্গররয 
ধ্বং োধন, স্থোনীে জরোে ফুবজরে থদেো, দূলণ বনেন্ত্রণ প্রবক্রেো ফযথব 
েো। ২০১৪ োররয থভ ভোর নরযন্দ্র থভোদী ‚নভোভী কঙ্গো‛ নোরভ এওটো 
প্রওল্প চোরু ওরযন মোয রক্ষয বছর ২০২০ োররয ভরধয কঙ্গো-নদীরও 
বযষ্কোয ওযো। নদীরও নফজীফন থদেোয এআ প্রওরল্প থওন্দ্রীে জরম্পদ 
ভন্ত্ররওয অতোে এওটো অরোদো ভন্ত্রও ততযী ওযো রেবছর এফং এআ 
প্রওল্প ফোস্তফোবেত ওযোয জনয ধোমব ওযো রেবছর ২০,০০০ থওোটি টোওো। 
বওন্তু CAG (২০১৭) বযরোটব  থথরও থদঔো মোরে থম ফোস্তরফ ঔুফ ল্প 
ওোজআ রেরছ (রমভন নদব ভোয ভেরো মোরত নদীরত নো মোে তোয ফযফস্থো 
থনেোয জনয বওছু প্লযোন্ট স্থোন ওযো)। নযোনয স্বতন্ত্র নুন্ধোরনয 
বযরোটব  এওআ ওথো ফররছ। থদঔো মোরে থম ওোজ নো েোয ভূর ওোযণ 
র প্রওরল্প ফযোদ্দ টোওো ঔযচ নো ওযো। এআ বযরোরটব  অয ফরো রেরছ থম 
উত্তয প্ররদ, বফোয, এফং বিভফরঙ্গ কঙ্গোয জররয এভনআ থোচনীে 
ফস্থো থম থটো স্দোরনয জনয ফযফোয ওযো চররনো। দ্রফীবূত বিরজরনয 
বযভোণ এঔন ২০১২-১৩ োররয তুরনোরত ওরভ থকরছ। জরর ওবরপভব 
ফযোওরটবযেো-য বযভোণ নুরভোদনরমোকয ীভোয থথরও রনও গুণ ফৃবদ্ধ 
থরেরছ। োযো ফছয ধরয নদীরত মবোপ্ত বযভোণ জর ফআরর এওটো নদী 
বনরজআ বনরজরও বযষ্কোয যোঔরত োরয। বওন্তু দুবব োকযফতঃ, নদীয 
উচ্চকবতয রথ ঔোর-ফোাঁ ধ-জরবফদুযৎ প্রওল্প (রমগুররো ফড় ফড় 
ওরবোরযটরদয স্বোথবযক্ষোয জনয ততযী ওযো ে) আতযোবদ ততযী ওযোয পরর 
োযো ফছয ধরয নদীরত জররয প্রফো রনও ওরভ থকরছ। ভোনুরলয এআ 
ধযরনয স্তরক্ষরয পরর ঐভস্ত এরোওোয ফোস্ততোবন্ত্রও োভয- বফবিত 
ে। এআ ফবওছুরও এওোরথ বফচোয ওযরর এটোআ থফোঝো মোে থম কঙ্গো-থও 
বযষ্কোয ওযোয থভোদী-য এআ প্রবতশ্রুবতয অর উরদ্দয র বনফবোচনী 
ভুনোপো রোব, ওোযণ কঙ্গো র বদু ধভবোবযোরয োরথ যীবতভরতো ভোথবও। 
এওজন বোযতীে বযরফওভী – বজ. বড. অকযেোর – কত ২০১৮ 
োররয ২২-এ জুন তোবযঔ থথরও এআ বফলরে যওোরযয দোীরনযয 
ওোযরণ বনবদ্দব িওোররয জনয নন শুরু ওরযবছররন। নরনয ১১-তভ 
বদরন বতবন প্রোণতযোক ওরযন। 

২০১৬ োররয ভোচব  ভোর শ্রী শ্রী যবফঙ্কয-এয অটব  প বরববং 
(AoL) পোউরন্োন মভুনো নদীয তীরয বতনবদন ধরয এওটো উৎরফয 
অরেোজন ওরযবছররন। মভুনোয প্লোফনবূবভয এওটো বফযোট ং এয পরর 
ক্ষবতগ্রস্ত ে। ঐ এরোওো যীক্ষো ওযোয য ২০১৭ োরর নযোনোর গ্রীন 
েোআফুনোর জোনোে থম থঔোরন ফোস্তুতোবন্ত্রও োভয ুনরুদ্ধোয ওযরত এও 
দও ভে থররক মোরফ। AoL পোউরন্োনরও এআ ওোযরণয জনয 
ক্ষবতূযরণয বনরদব  থদেো রর তোযো থটো বদরত স্বীওোয ওরয [৪]। 
উত্তযপ্ররদরয ফোযোণীরত এওটো যওোযী প্রওরল্পয ওথো বোফো রেরছ 
মোয উরদ্দয র কঙ্গো নদীয তররদ বযষ্কোয ওরয থদরয ভরধয এওটো 
জরথ ততযী ওযো থমটো ফোযোণী রে বিভফরঙ্গয রবদেো-থত বকরে 
থল রফ। মবদ এআ প্রওরল্পয রথ এওটো বফযোট ফোধো র টোটব র 
েোআল্ডরোআপ যোংচুেোযী (TWS)। এআ জরথটো ততযী রর তোয থম 
প্রবোফ নদী  তোয োবযোবেবরওয উয ড়রফ থটো বভঠো জররয এআ 
টোটব র যোংচুেোযী-য ফোস্তুতরন্ত্রয জনয রফ তযন্ত ক্ষবতওয। এআ প্রওরল্পয 
জনয ছোড়ত্র োেোয রথ স্ববোফতআ রনও ভযো অরছ। থআফ 
ভযোরও থও রর এবড়রে মোেোয জনয যওোয অরর থচিো চোরোরে 
মোরত TWS-এয যোংচুেোযী তওভো-টোআ ফোবতর ওরয থদেো মোে [৫]। 

ছবত্তকরড়য োরদ অযোদড  জঙ্গররয ১,৭০,০০০ থক্টরযয থফী 
জবভরত রন ওোট ওেরো ঔনরনয জনয অরফদন জোবনরেবছর অদোনী 
গ্রু। এআ ফছরয থপব্রুেোযী ভোর থওন্দ্রীে বযরফ ভন্ত্রও অদোনী গ্রু-থও 



বফকত োাঁ চ ফছরয বযরফরয উয প্রতযক্ষ  রযোক্ষ বোরফ নোবভরে অনো অক্রভণ 

 

সু্ফবরঙ্গ, আুয – ২১, এবপ্রর ২০১৯, বফরল বনফবোচনী ংঔযো 

[অরকয োতোয য ...] এয নুভবত বদরেরছ [৬]। ভধয বোযরতয কবীয 
এফং ুবফোর এরোওো জুরড় বফসৃ্তত জঙ্গরগুররোয ভরধয এটো এওটো জঙ্গর। 
বযরফ ভন্ত্ররওয ছোড়রত্রয ভোধযরভ থমভন এআ ঞ্চররয ওেরো রুঠ 
ওযোয ুরমোক ওরয থদেো রেরছ থতভনআ বফস্তীণব জঙ্গর এরোওোে 
ফৃক্ষরেদরনয থ প্রস্তুত ওরয থদেো রেরছ। পরযট যোআট  যোক্ট 
নুমোেী এআ ধযরণয ছোড়রত্রয জনয প্ররেোজন স্থোনীে গ্রোভ বো থথরও 
নুরভোদন। এআরক্ষরত্র গ্রোভবোয ছোড়ত্র জোর ওযো রেরছ ফরর 
ববরমোক উরঠ এররছ। এছোড়ো নযবদরও ২০১৪ োররয য থথরও 
পরযট যোআট  যোক্ট-থও এভনবোরফ ববথর ওরয থদেো রেরছ মোরত 
গ্রোভ বোয বযফরতব  নুরভোদন থদেোয ক্ষভতো থরেরছ থজরো প্রোন। 
এআ এওআ ভরে পরযট যোআট  যোক্ট-থও যক্ষো ওযোয জনয অদোররত 
অআনজীফী ফোর যোঔোয ফযোোরয যওোযরক্ষয আেোওৃত ফযথবতোয য 
থদরয ১৬-টো যোজযজুরড় ১,০০০,০০০ জরনয থফী অবদফোী এফং 
নযোনয জঙ্গরফোী জনকণরও ফরূফবও উরেদ ওযোয যোে থখোলণো ওরযরছ 
ুবপ্রভ থওোটব  [৭]। এআ অআরনয বফরুরদ্ধ মোাঁ যো অদোররত অরফদন 
জোবনরেবছররন তোাঁ রদয দোবফ নুমোেী এআ অআন নোবও োংবফধোবনও এফং 
এআ অআরনয পরর নোবও জঙ্গর ধ্বং রে মোরফ। থচ বফযীরত, জঙ্গর 
ধ্বং েোয ভূর ওোযণ র জঙ্গর এরোওোে ফৃৎ অওোরযয বল্প স্থোন। 
অবদফোী জনকণ, মোাঁ রদয োরথ জঙ্গররয ম্পওব  বভরথোজীফীতোয, তোাঁ রদয 
োরত জঙ্গররয ধ্বং োধন েোয থওোন ম্ভোফনোআ থনআ। বফরেয বফববন্ন 
প্রোরন্ত নজয থযরঔ এটো থদঔো থকরছ থম এআ জঙ্গরফোী জনকণআ ররন 
বযরফরয ফরথরও বোররো যক্ষও। ুবপ্রভ থওোরটব য বনরদব র স্পি থফোঝোআ 
থকরছ থম যোষ্ট্র অরর ওোরদয স্বোথব ুযবক্ষত ওযরছ। 

ভোযোষ্ট্র যওোয কত ২০১৮ োররয জোনুেোযী ভোর যোরজযয 
আেোবোতভোর থজরোয ৪৬৭ থক্টয জঙ্গরজবভ বযরোরেন্স গ্রুরয োরত 
তুরর বদরেরছ [৮]। যফতী ভরে ভ নী নোভও ফোবখনী-টোরও তযো ওযো 
এফং জঙ্গর নি ওযো আতযোবদ অরর অম্বোনীরদয জবভ বধগ্ররণয 
নীবতরওআ োোময ওযোয জনয থনেো বওছু দরক্ষ। ২০১৮ োররয 
রক্টোফয ভোর ভোযোষ্ট্র যওোয চোওরদো নোভও জোেকোে ফোখ-োরন ওযো 
ে এভন জঙ্গররয ভরধয থথরও ৮৮ থক্টয জবভ বফরস্ফোযও প্রস্তুতওোযও 
ংস্থো থোরোয আন্োবি আবন্েো বরবভরটড (SIIL)-থও বদরে বদরত যোজী 
ে। বড়ো-য বনেভবকবয োোরড় (ূফব খোট) প্রচুয বযভোণ ফিোআট বঞ্চত 
অরছ। বনেভবকবয-য ওোরছ রোবিকড় নোভও জোেকোে থফদোন্ত গ্রুরয 
যোরুবভবনেোভ বযরোধনোকোয অরছ। থম বনেভবকবয োোড়রও স্থোনীে 
থওোদড  ম্প্রদোরেয অবদফোী জনকণ বফত্র বোরফ কণয ওরয থআ 
োোরড়য ফোস্তুতোবন্ত্রও োরভযয উয থনবতফোচও প্রবোফ থপরররছ এআ 
বযরোধনোকোয। এআ বযরোধনোকোয গুররো থথরও থম রোর যং-এয ওোদোয 
ভরতো উজোত দোথবটো ততযী ে থগুররো ঐঔোনওোয ভোটিরত, জরর 
বভর মোে এফং জটির স্বোস্থয-ভযো ততযী ওরয। থফদোন্ত বনেভবকবয-থত 
বিতীে এওটো বযরোধনোকোয ততযী ওযরত চোআবছর। বওন্তু স্থোনীে 
জনকরণয তীব্র প্রবতফোরদ থটো ততযী েো ফন্ধ রেরছ। থওন্দ্রীে 
বনযোত্তো ফোবনী এঔোরন থফদোন্ত গ্রু-এয আোযো ভরতো ওোজ ওরয এফং 
এঔন তোযো স্থোনীে ফোবদোরদয বফববন্নবোরফ ন্ত্রস্থ ওযোয থচিো চোরোরে। 
যোজস্থোরন অযোফল্লী ফবতভোরোয ৩১-টো থছোরটো থছোরটো োোড় থফঅআবন 
ঔননওোরজয প্ররওোর ধুররোে বভর থকরছ [৯], এফং বদল্লীয ক্রভফধবভোন 
ফোে-ুদূলরণয এওটো ফড় ওোযণ র এটো। ুবপ্রভ থওোটব  যোজস্থোন যোজয 
যওোযরও এআ ধযরনয থফঅআবন ঔননওোজ ফন্ধ ওযোয বনরদব  থদেোয য 
ফযোোযটো প্রওোরয অর। 

থম স্বে বোযত ববমোন (SBA) নরযন্দ্র থভোদী-য প্রচোরযয এওটো ভুঔয 
ং থআ প্রওল্প বযরফ যক্ষোয প্ররে থবোরফ বওছুআ ওরয উঠরত 
োরযবন। এআ প্রওরল্পয পরর ফজব য দোথব ংগ্র ওযোয কবতরফক ফৃবদ্ধ 
থরেরছ, বওন্তু থআ ফজব য থপরোয  নি ওযোয মথোমথ ফযফস্থো ততযী ওযো 
েবন। যোঞ্চরর এআ ফজব য দোথব বওছু বওছু স্থোরন জরড়ো ওরয যোঔো রে, 

পরর থআ স্থোরনয জর এফং ভোটি বীলণবোরফ ক্ষবতগ্রস্ত রে। এওটো 
োম্প্রবতও RTI অরফদরন জোনো থকরছ থম ২০১৪-১৭ োররয ভরধয 
SBA-য প্রচোরযয জনয আররক্ট্রবনও এফং বপ্রন্ট বভবডেোরত প্রোে ৩৫০ থওোটি 
টোওো ঔযচ ওযো রেরছ [১০]। ফড় ফড় রয নদব ভো-য ভেরো অফজব নোয 
ঠিও ফরদোফস্ত ওযরত ফযথব রেরছ এআ প্রওল্প। 

মত বদন এরকোরে বোযত ততআ বযরফ বফমবরেয বদরও এবকরে 
চরররছ। বফরল ওরয ফনযোয বদরও। এরওয য এও বফযোট এরোওো জুরড় 
কোছ থওরট থপরো, ভোটিয ক্ষে োেো, বনবফবচোরয বনভবোণওোজ চোবররে 
মোেো এফং বোযী ভোত্রোে তুলোযোত আতযোবদ ফবওছুআ খন খন ফনযো ৃবি 
ওযরত োরয। 

তরফ নযবদরও প্রধোন ভন্ত্রী প্রওোরয ফিফয যোঔরছন থম বযরফরয 
থওোন বযফতব ন রে নো, ফযং ভোনুরলয উরবি বযফবতব ত রে। 
‘আন্টোযনযোনোর থোরোয যোরোরেন্স’-এয প্রথভ বভটিং-এ বতবন এভন 
ওথো ফরররছন থম বযরফ বযফতব রনয থম ভযো অরছ তোয ভোধোন 
যরেরছ থফদ-এ। জনচকু্ষয অড়োরর যোষ্ট্র এফং ফড় ফড় ংস্থো এওোরথ 
োরত োত বভবররে এওটো দুি-অাঁতোত করড় তুরররছ এফং ফোরধ 
প্রোওৃবতও ম্পদ রুঠ ওরয চরররছ। বোযরতয বফববন্ন প্রোরন্তয বনীবড়ত 
জনকণরও (মোাঁ যো জর-জঙ্গর-জবভন এয উয বনবব যীর) তোাঁ রদয 
বনরজরদয ফোস্থোন এফং জীবফওো বনফবোরয থভ বরও বধওোয থথরও ফবঞ্চত 
ওযো রে। তোাঁ যো বদরও বদরও এয বফরুরদ্ধ প্রবতফোদ জোনোরেন। এআ 
যওোয চভওপ্রদ নোভ বদরে থম প্রওল্পগুররো চোরু ওরযরছ (রমভন PMUY, 
নভোভী করঙ্গ আতযোবদ) থগুররোয উরদ্দয র যওোযরও বযরফরয যক্ষও 
বোরফ জনকরণয োভরন প্রচোয ওযো। বওন্তু এরফয বছরন যওোরযয 
অর উরদ্দয র ভস্ত প্রওোয তস্বযোচোযী উোে ফরম্বন ওরয তোাঁ রদয 
বনরজরদয ওরবোরযট প্রবুরদয ন্তুি ওযো। 
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