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যোচস্থোদনয ওৃলও িঅদন্নোরন – এওটো িংলিপ্ত লফফযণী

লফকত লওঙু ভো ধদয োযো বোযত চুদে ওৃলওদদয িলফযোভ 

লফদিোব িঅদন্নোরন দদঔো মোদে। ভোযোষ্ট্র, তোলভর নোেু, এফিং 

ভধযপ্রদদদয য এফোয যোচস্থোন দযভিআ এও িঅদন্নোরদনয 

োিী দে যিআর। যোচস্থোদনয লওোয দচরোয ওৃলদওযো ২০১৭ 

োদরয চুন ভোদয ভোছোভোলছ ভে দথদওিআ তোাঁ দদয িঅদন্নোরন শুরু 

ওদযদঙন। তোাঁ দদয এিআধযদনয প্রলতফোদ ওভেূঘীদত যওোয োত্তো নো দদেোে 

ওৃলদওযো ১-রো দদেেয দথদও ‘ভোেফ’, িথেোৎ প্রলতফোদ ধনেোে ফদন। 

োচোয োচোয ওৃলও ট্রোওটদয ওদয লওোয দচরোয ওৃলল উোচ ভোলি-দত 

এদ চদেো ন, ওোদরটদযট িলপদয লদদও িগ্রয ন, এফিং দচরো-

ওোদরটদযয ওোদঙ তোাঁ দদয িঅদন্নোরদনয দম দোলফ তোয তোলরওো চভো ওদযন। 

দিআ তোলরওোে তোাঁ দদয প্রধোন দোলফগুদরো লঙর – ূণে ঋণ-ভকুফ, MSP-দত 

প্রলপট ভোলচে দনয ৫০%-এয িন্তবুে লিওযণ (দমযভটো স্বোভীনোথন ওলভন 

ুোলয ওদযলঙর), কফোলদ শু ফযফোে লফলধলনদলধ প্রতযোোয ওযো, 

ওৃললওোদচয চনয লফনোভূদরয লফদ্যযৎ যফযো, ওৃলওদদয চনয দনন, এফিং 

দলরত, িঅলদফোী িঅয OBC ঙোত্রঙোত্রীদদয চনয ফৃলত্তয ফযফস্থো িআতযোলদ। 

দোফোনদরয ভত এিআ িঅদন্নোরন ঙলেদে দেলঙর, এফিং দ্যিআ লদদনয ভদধযিআ 

১০০০০-এয দফী ভলরো দভত রি রি ওৃলও যোস্তোে িঅদন্নোরদন 

দনদভলঙদরন। 

িঅদন্নোরদনয প্রধোন দম দোলফটো িঅদন্নোরনদও এলকদে লনদে লকদেলঙর 

দটো র ওৃলওদদয ূণে ঋণ-ভকুদফয দোলফ। মঔনিআ ওৃলদওযো লনদচদদয ঋণ-

ভকুদফয ওথো ফদরন তঔনিআ োওদেণীয ভ্রূ-কুাঁ ঘদও মোে। িথঘ, িঅভযো মলদ 

োম্প্রলতও লযিংঔযোদনয লদদও তোওোিআ তোদর দদঔদত োদফো ২০১২ দথদও 

২০১৫ োদরয ভদধয, লফলবন্ন চোতীে ফযোদে ১. ১৪ রি দওোটি টোওোয 

ওদেোদযট নন -োযপযলভিং িযোদট (NPA) ভকুফ ওদয দদেো দেদঙ এফিং 

৪ রি দওোটিয দফী টোওোয ভদতো ওদেোদযট ঋণ ভকুফ ওযো দফ। এঙোেো, 

লোফ িনুমোেী োব লরও দটয ফযোেগুদরোয দভোট িনোদোেী ঋদণয লযভোণ 

৬.৮ রি দওোটি টোওো, এফিং এিআ ঋদণয ৭০%-িআ ওদেোদযটদদয দনেো, িঅয 

ওৃলওদদয দনেো ভোত্র ১%। এিআফ লযিংঔযোদনয লদদও তোলওদে ফরো মোে 

দম যোষ্ট্র মলদ িঅন্তচে োলতও এফিং দদীে ুাঁলচলতদদয দনেো লফুর লযভোণ 

ঋণ ভকুফ ওযদত োদয তোদর ওৃলওদদয ঋণ ভকুফ ওযোটো যওোদযয 

ওোদঙ এদওফোদযিআ ওঠিন লওঙু েো উলঘত নে। 

নফয-উদোযননলতও প্রওল্পগুদরোয িঅলফবে োদফয এওিআোদথ শুরু দেদঙ 

ওৃললদিদত্র যওোযী বতুে লওয প্রতযোোয, চ িঅয িল্প ঔযঘোয ঋদণয িবোফ, 

এফিং যওোযী রলিয দোঘনীে োর (১৯৮৬-১৯৯০ োদর কে লযভোণ ১৪.৫% 

দথদও ওদভ ১৯৯৫-২০০০ োদর মো দেদঙ ৬%)। পদর, ওৃলল-উৎোদদনয 

ঔযঘ দফদেদঙ ফহুগুণ। িনযলদদও, এিআ উদোযীওযদণয পদর লফলবন্ন এওদঘটিেো 

ফযফোদোযদদয ওোঙ দথদও ওৃলল-িংক্রোন্ত প্রদেোচনীে ফস্তুয িঅভদোনী 

ওৃলওদদয দেদর লদদেদঙ এওটো িনযোময প্রলতদমোলকতোয লদদও। এিআ োভলগ্রও 

লযলস্থলতয পদর ওৃললদিদত্র রোদবয ম্ভোফনো ওদভদঙ। এিআযওভ এওটো 

লযলস্থলতদত স্বোভীনোথন MSP–য দোলফ লনিঃদন্নদ এওটো নযোময দোলফ। এিআফ 

ভযোয ঊদধে , ঔোদয লোদফ শু তযোয চনয কফোলদ শুয ফযফোে যওোয 

দম লনদলধোজ্ঞো চোলয ওদযদঙ তোয পদর কফোলদ শুয দোভ এও ধোক্কোে ওদভ 

লকদে িদধেও দে লকদেদঙ। লফলক্র ওযদত নো োযো কফোলদ শু যিণোদফিণ 

ওযো এওটো ভযো। িঅফোয তোযো দিদতয পর নষ্ট ওদয দপরোে ওৃলও 

িঅত্মখোতী দেদঙন এভন খটনো খদটদঙ। এঙোেো, এদফয পদর ওৃলওদদয 

উোচে দন দম ৪০% খোটলতয ৃলষ্ট দেদঙ, এফিং এওদঘটিেো ফযফোয োদথ দম 

প্রলতদমোলকতোয মু্মঔীন তোাঁ দদয দত দেদঙ, তোদত দ্যগ্ধ উৎোদদনয োদথ 

মুি ওৃলওদদয িফস্থো দেদঙ দোঘনীে। ‘দকোভোতো’-দও লখদয ‘লনু্নত্ব’-

লযঘোলরত নোটদওয ভদধয এিআ কফোলদ শু দওনোদফঘোে লনদলধোজ্ঞো িঅদর 

এওোলধও নফয-উদোযননলতও নীলত ভোযপৎ লনদদে লত এওটো দদি মো লদদে 

তোযো তোদদয লফদদী প্রবুদদয দফো ওযদত োযদফ। ওৃলওদদয উয নোলভদে 

িঅনো এিআওর লনদলধোজ্ঞোদও প্রতযোোয ওযোয লফলদে এিআ িঅদন্নোরন তোিআ 

ঠিওবোদফিআ দোচ্চোয। এঙোেো, এিআ িঅদন্নোরদন দমভস্ত িনযোনয দোলফ 

চোনোদনো দেদঙ দগুদরো ওৃলওদদয এিআ ফতে ভোন েদট তোাঁ দদয লওঙুটো স্বলস্ত 

দদেোয চনয এদওফোদযিআ নযোময। 

িঅদন্নোরন এলকদে মোেোয োদথ োদথ ১০-িআ দদেেদযয ভদধযিআ ৫০-

টোয িলধও িংকেন এফিং এওোলধও মুিফ্রন্ট এিআ িঅদন্নোরদনয োদথ িংলত 

প্রওো ওদযদঙ। ১১-িআ দদেেয যোচয চুদে ধভেখট ওযো দর তো ওতৃে দিয 

উয বীলণ ঘোদয ৃলষ্ট ওদয, এফিং পদর লফদওর ৫-টোয ভদধযিআ িঅদন্নোরদনয 

দনতোদদয িোওো ে িঅদরোঘনো ওযোয চনয। ভোছযোদতয ভদধযিআ দখোলণো ওযো 

ে দম দমভস্ত ওৃলওদদয ঋণ িঅদঙ তোদদয ৫০০০০ টোওো ঋণ ভকুফ ওযো 

দফ, এফিং স্বোভীনোথন MSP, ফৃলত্ত, দনন, লফদ্যযৎ ঔযদঘয োয িআতযোলদ 

িনযোনয দোলফগুদরোয লফলদে দবদফ দদঔো দফ ফদর চোনোদনো ে। 

িঅদন্নোরদনয চে দখোলণো ওযো ে এফিং িঅরো-িঅদরোঘনোয য 

িঅদন্নোরদনয দনতোযো লপদয এদর উল্লোদয োদথ তোাঁ দদয িবযথেনো চোনোদনো 

ে। এিআ িঅদন্নোরদন ওৃলদওযো দম চে রোব ওযদরন তো লনিঃদন্নদ এিআ 

দদদয চনকণদও িনুপ্রোলণত ওযদফ মোদত তোাঁ যো নফয-উদোযীওযদণয লফরুদধ 

রেোিআ কদে তুরদত োদযন, এফিং লওোয দচরোয ওৃলওদদয উৎো দদদফ 

মোদত তোাঁ যো ফৃত্তয লযফতে দনয ওথো ভোথোে দযদঔ িঅয ফে রেোিআ কদে 

তুরদত োদযন। 
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দযোলঙ্গো িংখলে – োম্রোচযফোদদয এওটো উোয

২০১৭ োদরয ২৫-এ িঅকস্ট িঅযোওোন দযোলঙ্গো 

যোরদবোন িঅলভে ভোেোনভোদযয যোঔোিআন যোদচযয দনো 

খোাঁ টি এফিং ুলর দোদস্ট িঅক্রভণ ওদয। দনোদদয 

োল্টো িঅক্রভদণ িন্তত ৫৯ চন লফদরোী িঅয ১২ চন 

লনযোত্তো ওভী লনত ে। এযয দনোফোলনী ‚োপোিআ িলবমোন‛ শুরু 

ওদয, মোয ওফদর প্রোে ৩০০০ চন ভোযো লকদেদঙন, িঅয িদনদও 

িঅত দেদঙন, লনমেোলতত দেদঙন িথফো ধললেতো দেদঙন, গ্রোদভয 

য গ্রোভ জ্বোলরদে দদেো দেদঙ, এফিং ৫০০,০০০-এয দফী দযোলঙ্গো 

ফোিংরোদদদ োলরদে এদদঙন। এয িঅদক ভোেোনভোদয চোলতকত 

োনোোলন িঅয দোঙ্গোয িদনও খটনো খদটদঙ। লওন্তু এিআ িংখোদতয 

ঐলতোলও লবলত্তটো ঠিও দওোথোে ? 

দযোলঙ্গো র এওটো চোলত মোয িলধওোিং চনকণিআ ভুলরভ 

ধভেোফরেী, এফিং প্রধোনত লিভ ভোেোনভোদযয যোঔোিআন প্রদদদ তোাঁ যো 

ফফো ওদযন। তোাঁ যো ফোিংরোযিআ এওটো উবোলোে ওথো ফদরন, 

ফভীবোলোে নে। ১৯৮২ োদর ফভেো নোকলযওত্ব িঅিআদন তোাঁ দদয লযণত 

ওযো র ‚লফদদী ফোলন্নো‛-দত ফো ‚িনুলঙ্গী নোকলযদও‛। দযোলঙ্গোদদয 

দওোন দবোটোলধওোয দনিআ। ঘরোদপযোয স্বোধীনতো, যোদষ্ট্রয লিোফযফস্থো, 

এফিং ললবর োলবে  ঘোওলযয দিদত্র তোদদয উয যদেদঙ লনদলধোজ্ঞো। 

তোদদয দিদত্র লশুভৃতুযয োয (প্রলত ১০০০ চদনয চন্দত ২২৪ চদনয 

ভৃতুয) ভোেোনভোদযয িনযোনয স্থোদনয ঘোয গুদণয দফী। যোষ্ট্রুদেয 

লফফৃলত িনুমোেী তোযো ৃলথফীয ফেোদিো লনীলেত িংঔযোরখু দকোষ্ঠীদদয 

ভদধয এওটো দকোষ্ঠী। 

িঅযোওোন নোদভ দলিণ-ূফে এলেোয উকূরফতী ুযোদনো এওটো 

দদদয এরোওোে দযোলঙ্গোদদয প্রধোন ফো। লিটি ঐলতোলও িযোলনদের 

চচে  এিেোিে  র ফদরদঙন দম ‚দভ খ্রীষ্টোব্দ নোকোদ ফভীযো 

িঅযোওোন িঞ্চদর ফলত স্থোন ওদযলঙর ফদর ভদন েনো। তোিআ, এয 

ূফেফতী যোচফিংগুদরো বোযতীে ফদরিআ ভদন ে‛। দযোলঙ্গোদদয উৎ 

ঔুাঁচদত দকদর ঘদর দমদত দফ নফভ তোব্দীদত মঔন িঅযফ ফযফোেীযো 

িঅযোওোদন িঅো শুরু ওদযলঙদরন। িঅযোওোদন ফোগোলর ভুলরভ 

চনফলতয ফদথদও ুদযোদনো উদোযণ দভদর লভন  দভোন (১৪৩০-

৩৪)-এয যোচদত্ব ম্রোউও িআউ যোদচয। ১৬৬৬ োদর যঙ্গদচদফয 

লনদদে দ ম্রোউও িআউ যোদচযয িন্তকেত ঘট্টগ্রোদভয দঔর দনেোয চনয 

োদেস্তো ঔোন ৬০০০ সদনযয এওটো ফোলনী িঅয ২৮৮ মুধচোোদচয 

দনতৃত্ব দদন। িঅযোওোদনয উত্তযোিং ভুখরযো দঔর ওদয, দঔোদন ভুখর 

প্রোন ওোমেওযী ে, এফিং উত্তয িঅযোওোদনিআ ভুলরভ চনফলত কদে 

দে। ১৭৮৫ োদর দওোনফোেুিং যোচফিং িঅযোওোদনয উয দঔর লফস্তোয 

ওযোয য যোঔোিআন যোদচযয প্রোে ৩৫০০০ চনকণ লনীেন দথদও ফোাঁ ঘোয 

চনয প্রলতদফী লিটি োনোধীন ফোিংরোয ঘট্টগ্রোভ এরোওোে োলরদে 

িঅদন। মলদ ফৃটি নীলত িঅফোয ফোিংরোয ফোলন্নোদদয িঅযোওোদনয উফেয 

উতযওোে স্থোনোন্তদযয ফযোোদয উৎোলত ওদযলঙর। লগ্রলপথ 

লফশ্বলফদযোরদেয প্রদপয িযোনু্ড্র লিথ রিয ওদযদঙন দম িলধওোিং 

দযোলঙ্গোিআ উলন িঅয লফ তদও লিটি লনদফলওদদয োদথ 

এঔোদন এদলঙর। এয প্রধোন ওোযণ লঙর এিআ িঞ্চদরয ধোন দিদত ওোচ 

ওযোয চনয লিটি বোযত দথদও স্তো েদভয দচোকোন। এয পদর 

উলনদফদয িথেনীলত রোবফোন দর স্থোনীে িঅযোওোনফোীযো 

দেলঙদরন িুব্ধ। িআলতোলফদ ক্লোিআব দচ লক্রলস্টয ভদত – ‚১৯৩৮ 

োদরয দোঙ্গো লনলদে ষ্টবোদফ বোযতীে ভুলরভ ম্প্রদোদেয লফরুদধিআ 

খটোদনো দেলঙর‛। 

লিতীে লফশ্বমুদধয ভদে োম্রোচযফোদী চোোনী সনয লিটি-

লনেলিত ফভেো িঅক্রভণ ওদয। লিটি ফোলনী লঙু দে এফিং দিআ স্থোদন 

শুনযতোয ৃলষ্ট েোে তোয ুদমোদক োম্প্রদোলেও োনোোলন শুরু ে। 

উত্তয িঅযোওোদন ভুলরভদদয িস্ত্রোোময ওদয লিটিযো এওটো 

যিোওফঘ সতযী ওদয মোদত চোোনীদদয িঅক্রভণ দযোঔো মোে। ১৯৪২ 

োদর িঅযোওোদন লিটিদদয িোযো িস্ত্রজ্জোে লজ্জত দযোলঙ্গো িঅয 

চোোন-ন্থী যোঔোিআনযো এদও িদনযয োদথ োম্প্রদোলেও োনোোলনদত 

লরপ্ত ে, মো এও দফদযোেো তযোওোদি লযণত দেলঙর। চোোনী 

স্তদিদ ভুলরভ িঅয দফৌধদদয ভদধয োম্প্রদোলেও োনোোলন তুদঙ্গ 

দে। 

োম্রোচযফোদী লি দম চোলতকত খৃণো উোয লদদেলঙর তো 

স্বোধীনতোয দয ঘরদত থোদও। ১৯৬২ োদর ফভেো দনোয িবুযত্থোন 

এফিং ফভেো সনয ওতৃে ও উত্তয িঅযোওোন দঔরীওৃত েোয য এিআ 

চোলতকত োনোোলন িঅয ফৃলধ োে। চোলতকতবোদফ িংঔযোরখু 

ভুলরভদদয োদথ দোঙ্গো ৃলষ্ট ওযোয চনয দফৌধ ন্নযোীদদয িআন্ধন 

দদেোয িলবদমোক যদেদঙ এদওয য এও ফভেো যওোদযয লফরুদধ। 

ফতে ভোদন এিআ ২০১৬-১৭ োর ঙোেো দযোলঙ্গোদদয উয িতীদত 

১৯৭৮, ১৯৯১-৯২, ২০১২, ২০১৫ োদর োভলযও লনীেন নোলভদে 

িঅনো দেলঙর। োচোয োচোয দযোলঙ্গো লনদচদদয খযফোলে দঙদে 

োরোদত এফিং প্রলতদফী দদগুদরোদত যণোথী লোদফ িঅেে লনদত 

ফোধয দেলঙর। মলদ, বোযদতয লভলনস্টোয িফ্  দস্টট পয দোভ 

িযোদপেোে লওদযন লযলচচু ম্প্রলত িংদদ লফফৃলত লদদেদঙন দম বোযদত 

িঅলেত ওর দযোলঙ্গো র ‚দফিঅিআলন যণোথী‛, এফিং ৪০০০০ দযোলঙ্গো 

ভুলরভ যণোথীদও বোযত দথদও লনফেোলত ওযোয ফযোোদয যওোয 

দৃঢ়প্রলতজ্ঞ। এঔন এটো িঅভোদদয োদত দম োম্রোচযফোদদয উোয 

দদেো োম্প্রদোলেওতো িঅয চোলতকত খৃণোদও িঅভযো ফন ওদয লনদে 

মোফ, নোলও ভোনলফওতোে ূণে এওটো নতুন ৃলথফী কেোয দথ িঅভযো 

এলকদে মোফ। 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদক িঅদেদওোয বকত লিং স্টোলি োদওে র, িআুয – ৩, িদটোফয ২০১৭ 

দে োয দযোফয ফোাঁ ধ – িঅীফেোদ নোলও িলবো ?

২০১৭ োদরয ১৭-িআ দদেেয বোযদতয প্রধোনভিী 

নভেদো নদীয উদয দে োয দযোফয ফোাঁ দধয উদিোধন 

ওযদরন। নভেদো নদী িঅয এিআ ফোাঁ ধদও দওন্ধ ওদয 

চনোধোযদণয িঅদফকূণে িলিং িঅদন্নোরদনয এওটো 

দীখে িআলতো থোওো দে এফিং ১৯৯৪ োদর লফশ্ব ফযোে ৪৫০ লভলরেন 

িরোদযয রলি প্রতযোোয ওদয দনেোয দয িঅচদও িঅভযো এিআ লদন 

দদঔরোভ। এিআ ফোাঁ দধয চর বোক ওদয দদেো দফ ভধযপ্রদদ, ভোযোষ্ট্র, 

গুচযোট, এফিং যোচস্থোন এিআ ঘোয যোদচযয ভদধয। প্রোথলভও চরতদরয 

উচ্চতো দমঔোদন ধোমে দেলঙর ৮০ লভটোয দঔোন দথদও ফোেদত ফোেদত 

এিআফঙয ১৭-িআ চুন চরতদরয উচ্চতো ধোমে দেদঙ ১৩৮.৬৮ লভটোয, 

মোয ভোধযদভ চদরয ফেোদিো দফী ‘ফযফোযদমোকয িংযিণ’ ম্ভফ। 

যওোযী দোলফ িনুমোেী এিআ প্রওল্প ভোযপৎ ৩১.৩ রি দটয চলভ 

দদঘয ুলফধো োদফ, ৬৮ লভলরেন চনকদণয ওোদঙ োনীে চর দোাঁ দঙ 

দদেো মোদফ, ১৪৫০ দভকোেোট লফদ্যযৎ উৎোদদন িভ িআউলনট স্থোন 

ওযো মোদফ িআতযোলদ। মলদ, িদনদওয ওোদঙ এিআ প্রওল্প র ফেনোদযিআ 

নোভোন্তয। এিআ প্রওল্প ফোস্তফোেদনয চনয দযওোয ৪০,০০০ দটদযয এওটো 

লফোরোওোয চরোধোযদও বলতে  ওযো, মোয চনয ২৪৪-টো গ্রোভ িঅয ১-টো 

যদও িঅিংলওবোদফ ফো ূণেবোদফ উৎঔোত দত দফ। মলদ এিআভস্ত 

িঞ্চরগুদরোদত িঅদঙ উফেয ঘোলচলভ, খযফোলে, সু্কর, লক্ললনও, ভলন্নয, 

ভলচদ, কফোলদ শু, এফিং দফেোলয িিংঔয চনকণ। 

িআলিেোন িআন্পটিটিউট িফ্  োফলরও িযোিলভলনদেন ৫৪-টো ফৃৎ 

ফোাঁ ধদও লনদে এওটো ভীিো ওদয, এফিং লোদফ দদঔো মোে দম প্রলতটো 

ফোাঁ ধ ওতৃে ও উিোস্তুদত লযণত েো চনকদণয কে িংঔযো ৪৪,১৮২ চন। 

দভোট ৩,৩০০ টো ফৃৎ ফোাঁ দধয দিদত্র মলদ এিআ কে িংঔযো ওভ ওদয 

৩০,০০০ ধযো ে তোদর শুধুভোত্র ফোাঁ দধয চনযিআ উিোস্তু চনকদণয 

িংঔযো দোাঁ েোে দভোট ৬.৬ দওোটিদত। স্বোবোলফওবোদফিআ লফদশ্বয ফদথদও 

দফী িঅবযন্তযীণবোদফ উিোস্তু েো চনকদণয ফোবূলভ র বোযত। 

এিআ উিোস্তু চনকদণয এওটো লফযোট িিংিআ র িঅলদফোী চনকণ 

(দে োয দযোফয ফোাঁ দধয দিদত্র মোয িংঔযো দভোদটয ৫৭.৬%)। এয োদথ 

দলরত চনকণদও লোদফয িঅতোে িঅনদর তো এও িওথয 

লযিংঔযোদনয চন্ দদদফ। দমভস্ত এরোওো চরভি দে মোেোয 

ম্ভোফনো যদেদঙ দঔোনওোয ৪০,০০০ লযফোদযয িলধওোিংিআ (প্রোে ১.৫ 

রি চনকণ) ুলপ্রভ দওোদটে য প্রলতশ্রুলত দে এঔন ুনফেোন 

(৮০% িমূ্পণে) োনলন। িঅফোয এলদদও ফোাঁ দধয দকট ফন্ধ ওদয দদেো 

দেদঙ। দনোেোভ ঘভলস্ক  ২১ চন গ্রীন দনোদফর লফদচতো এফিং ৫০-টো 

িংস্থো বোযদতয প্রধোনভিীদও লরলঔতবোদফ চোলনদেদঙ দম ফোাঁ দধয দকট 

ফন্ধ েোয িঅদক ুনফেোদনয প্রলক্রেো মূ্পণে ওযদত। মলদ, দিআ 

িঅদফদন ওোয ওণেদকোঘয েলন। 

িং ফোাঁ দধয চনয চরভি েোয ম্ভোফনোূণে এরোওোে ১৯৬১ 

োদর এওটো চনবোে দভোযোযলচ দদোিআ ফদরলঙদরন – ‚ফোাঁ ধ সতযী 

দে দকদর িঅভযো ওরদও িনুদযোধ ওযফ মোদত িঅনোযো িঅনোদদয 

খযফোলে দথদও দয মোন। িঅনোযো দয দকদর বোদরো। নেদতো িঅভযো 

ফোাঁ দধয চর দঙদে লদদে ওরদও িুলফদে দদফ‛। এদিদত্র ঠিও এযভটোিআ 

খদটদঙ। দে োয দযোফয ফোাঁ দধয দি গুচযোট যওোয দম মুলি 

দদলঔদেদঙ দটো র ওে, দৌযোষ্ট্র, িঅয উত্তয গুচযোদটয ঔযো-প্রফণ 

এরোওোগুদরোদত চদরয দওোন লফওল্প উৎ দনিআ। ভচোয ফযোোয র, 

এিআওর িঞ্চদর ঔোরগুদরোয যস্পদযয োদথ দম িংদমোক লনভেোদণয 

ওথো দগুদরো ফিআ িমূ্পণে, িথঘ চদরয িবোফ নো থোওো  

যোচননলতও-োভোলচও-িথেননলতওবোদফ িভতোোরী ভধয গুচযোট 

িঞ্চদর (ূফেলদদওয িঅলদফোী এরোওোদও ফোদ লদদে) ঔোরগুদরোয এিআ 

যস্পদযয োদথ িংমুলিয ওোচ িদনওলদন িঅদকিআ মূ্পণে দে 

লকদেদঙ। প্রলতষ্ঠোদনয িভতোয দম লনলদে ষ্ট লওঙু দওন্ধ ফতে ভোন এফিং 

ভোদচয দিআ দওন্ধ ফো দিআ িিংদয চনযিআ দম ফ ওোচ দে থোদও 

এটো তোয স্পষ্ট প্রলতপরন। 

লফযোট ফোাঁ ধ লনভেোদণয ভোধযদভিআ ওর ভযোয ভোধোন দফ এভন 

এওটো ধোযণোয দোরোলর এওওোদর ওযো দেলঙর, লওন্তু ভদেয োদথ 

োদথ এটো প্রভোলণত দেদঙ দম এটো এদওফোদযিআ ফ ভযোয ভোধোন 

নে। রি রি কোঙ চরতদরয নীদঘ ঘদর মোেোে দঔোন দথদও 

গ্রীনোউ কযো লনকেত ে। িঅদভলযওোদও ফোাঁ ধভুি ওযোয চনয 

োম্প্রলতও ভদে ফৃদোওোয ফ প্রওল্প দঔোদন কৃীত দেদঙ। ফৃৎ 

ফোাঁ দধয িলস্থলতীর িঅয িলতওয প্রবোদফয ওথো মেোদরোঘনো ওদয লফকত 

৩০ ফঙদয দঔোদন প্রোে ১০০০-টো ফোাঁ ধ ধ্বিং ওযো দেদঙ। নভেদোে ফোাঁ ধ 

সতযীয োদথ োদথ দম ভযোটো দে দটো র নদীয চর িঅয 

দবোদফ ভুদর লকদে েদঙনো, পদর ভুদরয চর নদীয প্রফোদয দল 

৪০ লওলভ দঔর ওদয লনদেদঙ। দিআভস্ত এরোওোে ভুদরয দনোনোচর 

১০০০০ দটদযয ওৃললচলভ নষ্ট ওদযদঙ এফিং ভোটিয নীদঘয চর িঅয 

ফযফোযদমোকয দনিআ। 

োউথ এলেো দনটেোওে  িন িযোম , লযবোে িযোি লপ র –এয 

দওোিলিে দনটয লভোিংশু েোক্কোয ফদরদঙন – ‚দওোন প্রওল্প িঅীফেোদ নো 

িলবো দটো দফোছোয ফদথদও বোদরো উোে র প্রওল্পটোয এওটো 

লনযদি মেোদরোঘনো ওযো। এদিদত্র এিআ ধযদণয মেোদরোঘনো িন্তত 

দ্যফোয দেদঙ। এওফোয দটো ওদযদঙ লফশ্ব ফযোে, িঅয িনযফোয দটো 

ওদযদঙ বোযত যওোয। দ্যিআদিদত্রিআ পরোপর লঙর এও – প্রওদল্পয 

ফতে ভোন ধোাঁ ঘ িনুমোেী এটোদও িঅয এলকদে লনদে মোেো উলঘত নে। িঅয 

এিআ উত্তযটো ২৫ ফঙয িঅদকিআ োেো দে লকদেলঙর‛। 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদক িঅদেদওোয বকত লিং স্টোলি োদওে র, িআুয – ৩, িদটোফয ২০১৭ 

দভদেযো ফোাঁ ঘদফ তদফিআ নো েোদোনো ওযদফ

উত্তযপ্রদদ যোদচযয এওটো প্রধোন য ফোযোণী। এিআ য 

িঅভোদদয প্রধোনভিীয লনচস্ব লনফেোঘনদিত্র ফদট। তো 

দে এটো দদঔো মোদে দম প্রধোনভিীয দলোকোন ‚দফটি 

ফোাঁ ঘো, দফটি েো‛ এিআ দরোওবো দওদন্ধ দতভন 

দওোন িআলতফোঘও প্রবোফ দপরদত োদযলন। ২১-দ দদেেয ন্ধযোদফরো 

ওদেওচন রম্পট ফোিআও িঅদযোী দফনোয লনু্ন িআউলনবোলেটিয (BHU)-

এয ঘোরুওরো লফবোদকয এও ঙোত্রীদও দমৌনদনস্থো ওদয। BHU-দত এিআ 

ধযদণয খটনো এিআ প্রথভ নে। এয িঅদক মতফোযিআ এিআ ধযদণয খটনো 

খদটদঙ প্রদতযওফোযিআ এঔোনওোয িোক্ষ্মণযফোদী প্রোন ুদযো খটনোদও 

ধোভোঘোো দদফোয ফ ধযদণয দঘষ্টো ঘোলরদে দকদঙ। 

িঅভযো মলদ এিআ ভযোয কবীদয মোিআ তোদর িঅভযো দদঔদত োদফো দম 

লমলন লফশ্বলফদযোরদেয উোঘোমে লোদফ লনমুি দেদঙন তোয কদফলণোয 

ওোদচয দথদও RSS-এয ওোমেক্রদভ বূলভওো িদনও দফী। ঙোত্রদদয ওোদঙ 

লফিেওয খটনোটো তঔন খদট মঔন ফতে ভোন ওতৃে ি ূফেতন ওতৃে দিয 

ঘোরু ওযো ২৪-খন্টো োিআফোয রোিআদিযীয ুলফধো ফন্ধ ওদয দদে, ওোযণ 

উোঘোমে নোলও ভদন ওদযন দম লিোথীযো এিআ ুলফধো দণেোগ্রোলপ দদঔদত 

ফযফোয ওদয। ঙোত্রীদদয দোদস্টদরয প্রধোন দযচো ন্ধযো ৬-টোয ভদধয ফন্ধ 

দে মোদফ, যোত ৮-টোয য ঙোত্রীযো দভোফোিআর ফযফোয ওযদত োযদফ নো, 

তোদদয দওোন িঅলভল ঔোফোয লযদফন ওযো মোদফ নো, উমুেযী ঙোত্রীদদয 

এভন ভুঘদরওোদত িআ ওযোদত ফোধয ওযো দমঔোদন স্পষ্টবোদফ দরঔো িঅদঙ 

দম লফশ্বলফদযোরে ওতৃে দিয লফরুদধ েো দওোন প্রলতফোদদ তোযো 

িিংগ্রণ ওযদত োযদফ নো – িআতযোলদ লফলবন্ন দদি লনদে লফশ্বলফদযোরে 

প্রোঙ্গদণ ঙোত্রীদদয কণতোলিও িলধওোয ঙ্কুলঘত ওযোয দঘষ্টো ওযো ে। 

উোঘোমেদও প্রশ্ন ওযো দর লতলন ফদরন এিআফ লনেভওোনুন ঙোত্রীদদয 

‘বয’ ওদয দতোরোয চনয। িনযলদদও ঙোত্রদদয দিদত্র এফিং RSS-এয 

ক্রভোকত ফোেদত থোওো োঔো-িংকেনগুদরোয চনয এভন দওোন 

ফোধযফোধওতো ফো লনেদভয ওেোওলে দনিআ। 

মোিআদোও, এফোয দভদেযো BHU-দত ফহুফঙয ধদয ঘদর িঅো লতৃতোলিও 

িলফঘোয িঅয িতযোঘোযদও লনদচদদয বোকয ফদর দভদন নো লনদে তোয 

লফরুদধ প্রলতফোদ ওযোয লধোন্ত লনদেলঙর। তোিআ ২২-দ দদেেয ওর 

ঙোত্রীযো লভদর লফশ্বলফদযোরদেয প্রধোন দযচোয োভদন চভোদেত দে ঙোত্রী 

লনযোত্তো, ভোনোলধওোয, ুলফঘোয দঘদে দলোকোন লদদত শুরু ওদযলঙর। 

তোদদয দলোকোন লঙর – ‚িআউলনবোলেটি োভোলয দো কযোলে ঔো, ফোদয ফো, 

ফোদয ফো‛। তোদদয প্রধোন দোলফ লঙর উোঘোমে তোদদয োদথ দদঔো ওরুও 

এফিং দদোলীদদয উমুি োলস্ত লদও। এয োদথ োদথ িঅয িনযোনয দোলফ 

উদে এদলঙর তোদদয প্রলতফোদদ, দমভন – লিোঙ্গদণয িন্ধওোয 

স্থোনগুদরোদত প্রদেোচনভত িঅদরোয ফযফস্থো ওযো, লনযোত্তোযিীদদয ফেিণ 

নচযদোলয, ঙোত্রীদদয দোদস্টদরয ভেূঘীয উয দম ওোপুে  রোগু দেদঙ 

তো লথীর ওযো, এফিং প্রোলনও ওভীদদয িঅঘযদণ লরঙ্গনফলভয ওভোদনো। 

ঙোত্রীযো তোদদয দোদস্টদরয ওোপুে  লনেভ বোদঙ্গ, এফিং ুলর, PAC িঅয 

িঅধো-োভলযও ফোলনীয উলস্থলতয ভদধযিআ যোলত্রদফরো ঙোত্রীযো তোদদয 

িঅদন্নোরন চোলয যোদঔ। BHU-এয প্রধোন দযচোে ফযোনোয িঅয দোস্টোয 

দঙদে লকদেলঙর। ‚িঅনদপ লফ এিআঘ িআউ‛ এফিং ‚ফোদঘলক দফটি, তফলদতো 

দেলক দফটি‛ এিআওর দলোকোদন লফশ্বলফদযোরে দঙদে লকদেলঙর। এিআ খটনো 

ভস্ত প্রঘোযভোধযভ এফিং শুবফুলধম্পন্ন ভোনুদলয দৃলষ্ট িঅওলেণ ওযোে 

ওতৃে ি িদনওটোিআ লঙু েদত ফোধয দেলঙর। নদযন্ধ দভোদীয ফোযোণী 

দেদন িঅোয থ মেন্ত লযফতে ন ওযো দেলঙর। 

িঅকোভী লদদন ওতৃে দিয ফধযদনয দঘষ্টো দে প্রলতফোদ ওভেূঘী 

িফযোত লঙর। যোলত্র ১১-টো নোকোদ দঙদর ুলর লদদে ঙোত্রীদদয উয 

লনভেভবোদফ রোঠিঘোচে  ওযো ে, ওোাঁ দোদন কযোদয দর পোটোদনো ে, এফিং 

শুদনয গুলর ঘোরোদনো ে। এিআ খটনোে িদনদও িঅত ে। দকোটো লিোঙ্গণ 

দমন মুধদিদত্র লযণত দেলঙর। দ্যলদও দথদওিআ োথয দঙোেোঙুাঁ লে 

িফযোত লঙর। লিোঙ্গদণ চোলয ওযো দেলঙর ১৪৪ ধোযো। দওোন িঅকোভ 

লফজ্ঞলপ্ত ঙোেোিআ ২৪-এ দদেেয িঅফোলওদদয দোদস্টর ঔোলর ওদয লদদত 

ফোধয ওযো ে, এফিং ঙুটি দখোলণো ওদয লদদে তোদদয ঘদর দমদত ফরো ে। 

ওতৃে দিয দস্বেোঘোযীতো ভস্ত ীভো িলতক্রভ ওদযলঙর। প্রকলতীর িঅয 

কণতোলিও ঙোত্র িঅদন্নোরদনয িলধওোযদও ঔফে ওযোয চনয দম লনষু্ঠয 

দভননীলত নোলভদে িঅনো দেলঙর তো িংলফধোন প্রদত্ত কণতোলিও 

ওোেোদভোদওিআ প্রদশ্নয ভুদঔ দপদরলঙর। ওতৃে দিয ুরুলতোলিও দনোিংযো 

ভোনলওতোয লযঘে োেো দকর মঔন দচিোয যোলনটোিআদচোন িযোি 

ওলভটি এদকিআন্পট দকু্সেোর যোযোদভন্ট (GSCASH) চোতীে দীখেদভেোদী 

ভোধোদনয লযফদতে  রোঠি লদদে এিআ প্রলতফোদদও দভোদনোয দঘষ্টো ওযো র। 

ঙোত্রীদদয উয রোঠিঘোদচে য এিআ খটনোয োদথ োদথিআ য োযো দদফযোী 

িনযোনয লিোঙ্গদণ ঙোত্রীদদয িংলতভূরও প্রলতফোদ কদে দে, এফিং 

দিআভস্ত ওতৃে দিয ভুদঔো ঔুদর মোে। 

শুধুভোত্র BHU-এয লিোঙ্গণ নে, IIT- িনযোনয লিোপ্রলতষ্ঠোদন 

ঙোত্রঙোত্রীদদয ফহুলদদনয দোলফ GSCASH ফোস্তফোলেত েলন। ফহুলদন ধদযিআ 

MHRD দঘদেলঙর GSCASH-দও দদদয ফ লিোপ্রলতষ্ঠোদন প্রদেোক 

নো ওদয দঔোদন িদনও ওভ লিোরী িন্তফেতী িলবদমোক নলথবুিওযণ 

ওলভটি (ICC) কেন ওযো। দমঔোদন GSCASH র লনফেোলঘত ঙোত্রঙোত্রী, 

লিও-ললিওো, এফিং লনমুি দি প্রলতলনলধদদয লনদে এওটো স্বোধীন 

ওলভটি, দঔোদন ICC দে ওতৃে ি িোযো ঠিও ওদয দদেো এওটো 

ওলভটি, মোদও ওতৃে ি ঔুফ দচিআ লনদচদদয ভত ওদয ফযফোয ওযদত 

োদয। BHU-এয লিোঙ্গদণ োী ঙোত্রীদদয এিআ িঅদন্নোরন এওলদদও 

দমভন ওতৃে দিয লতৃতোলিও হুওভদও নযোৎ ওযর, দতভনিআ ভলরো 

লনযোত্তোয স্বোদথে মোদত িলফরদে GSCASH ঘোরু ওযো ে তোয চনয 

ভস্ত লিোপ্রলতষ্ঠোদন িঅদন্নোরন কদে তুরদত িনুপ্রোলণত ওযর।



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদক িঅদেদওোয বকত লিং স্টোলি োদওে র, িআুয – ৩, িদটোফয ২০১৭ 

লনউটন – ভোন বোযতীে লনফেোঘনী োওে ো

বোযতীে ঘরলচ্চত্র চকদতয এদওফোদয নতুন ঙলফ লনউটন মো 

িআলতভদধযিআ প্রোে ৪০-টোয দফী িঅন্তচে োলতও ঘরলচ্চত্র উৎদফ 

প্রদলেত দেদঙ। লনউটন ঙলফয ভুঔযঘলযত্র নূতন কুভোয 

(লনউটন নোদভিআ দফী ের) এতটোিআ িঅদেফোদী দম দ 

লনদচয ওতে ফয োরদনয চনয লনদচয ভুঔ দনোিংযো িঅফচে নোদত খলদত যোচী। 

ভোন লফজ্ঞোনী লনউটদনয প্রলত েধোখেস্বূপ ঘরলচ্চদত্র লনউটদনয িঅলফবে োফ ে 

িঅদর দঔদত দঔদত িঅয লনফেোঘন ওলভদনয ভযোনুেোর েদত েদত। 

ঘরলচ্চদত্রয লনউটন লফজ্ঞোনী লনউটদনয ভত দওোন ভোন ধোযণোয চন্ নো 

লদদর তোয ধোযণো লনফেোঘন ওলভদনয ভযোনুেোদরয ভদধযিআ বলফলযদতয ুন্নয 

লযণলতয ঘোলফওোঠি রুলওদে িঅদঙ। লনউটন তোিআ ওোকদচ দরঔো প্রদতযওটি 

ওথো িনুযণ ওযদত ফধলযওয। তোয খদয রোকোদনো িিঃ লফ িঅয 

িঅদেদওদযয এওটো ঙলফ লনউটদনয িঅদেফোদীতোয লওঙুটো লযঘে দদে। 

এিআ যওোযী ওভেঘোযীদও লনফেোঘনী ওোদচয দোলেত্ব োরদনয চনয 

দণ্ডওোযদণয োেোদনো ে। তঔন দিওোযণয লঙর ুদযোুলয ভোফোদীদদয 

দঔদর। ঘরলচ্চদত্রয লযঘোরও লনউটন এফিং িঅধো-োভলযও ফোলনীয 

ওভোিোদযয ভতোদেকত িঙ্গলত ঔুফ ুন্নযবোদফ তুদর ধদযদঙন। িঅধো-

োভলযও ফোলনীয ওভোিোয িঅত ভো লিং ভদন ওদযন লনফেোঘন প্রলক্রেো ুষু্ঠবোদফ 

ঘোরোদনোয চনয িলতভোনলফও লওঙুয প্রদেোচন দনিআ। তোয ভত িনুমোেী ফতে ভোন 

িংখদলেয ভদধয দম লস্থতোফস্থো ফচোে িঅদঙ তোদতিআ লনফেোঘন প্রলক্রেো ুষু্ঠবোদফ 

ম্পন্ন ওযো ম্ভফ। এিআ লস্থতোফস্থোয ভদধযিআ িঅিআলনবোদফ এফিং কণতোলিওবোদফ 

ভস্ত প্রলক্রেো ম্পন্ন ওযো ম্ভফ। মলদ লনফেোঘন প্রলক্রেো শুরু েোয প্রথভ 

ওদেও খন্টোে এওচন গ্রোভফোী লনফেোঘদন িিংগ্রণ ওযদত িঅদলন। এ 

দথদওিআ ভগ্র এরোওোে ভোফোদী িো এফিং স্থোনীে গ্রোভফোীদদয উয ঘরো 

যোচযুলরদয িতযোঘোদযয এও লযষ্কোয লঘত্র পুদট দে। এিআ ধযদণয লনফেোঘনী 

প্রলক্রেো িঅত ভো লিং-এয ওোদঙ ঔুফিআ োধোযণ ভদন দর লনউটদনয ওোদঙ 

ঔুফিআ দৃলষ্টওটু দরদকলঙর এফিং ুষু্ঠ লনফেোঘদনয দম স্বপ্ন দ দদদঔলঙর তোদত 

িঅখোত দদনলঙর। লনউটদনয ভদন দেলঙর মো ঘরদঙ তো ভোন কণতদিয 

লযন্থী। 

তদফ ভস্ত লঘত্রটোযিআ লযফতে ন দে দকর মঔন লনফেোঘনী ফুদথয 

িঅলধওোলযওযো ঔফয দদরন দম DIG এও লফদদী োিংফোলদওদও লনদে 

লনফেোঘনী দিত্র লযদেন ওযদত িঅদঙন। িঅত ভো লিং, লমলন এতিণ তোয 

ফোলনীয োদথ েোট্টো ভস্কযোে ভগুর লঙদরন লতলন এফোয তোাঁ য ফোলনীদও লনদদে  

লদদরন স্থোনীে িঅলদফোীদদয দমন দচোয ওদয লনফেোঘনী দিদত্র লনদে িঅো ে। 

এিআবোদফ স্থোনীেদদয লনফেোঘনী দিদত্র িঅনোয খটনো দিওোযণয এরোওোে ঘরো 

িভোনলফও িতযোঘোদযয প্রতযি প্রভোণ। কণতদিয িঅদযও লনদেন দদঔো মোে 

মঔন স্থোনীে ভোনুল িনযোনয লনফেোঘনী প্রলতিন্দীদদয দূদয দেদর তোদদয 

িঅলদফোী দকোষ্ঠীয দনতো ফো ‘োলতর’-দও তোদদয প্রলতলনলধ স্বূপ লদল্লী 

োেোদত ঘোে। িনযোনয ভস্ত লনফেোঘনী প্রলতিন্দীদদয নোভ এিআ এরোওোয ভোনুল 

িঅদক ওঔন দোদননলন। িঅভোদদয প্রঘলরত লদস্টদভয ীভোফধতো প্রওোলত 

দে দে মঔন দদঔো মোে িঅলদফোীদদয প্রওৃত দনতো লনফেোঘন ওযোয ফযফস্থোিআ 

িঅভোদদয প্রঘলরত লদস্টদভ দনিআ। এিআ চটির ভযোয প্রওৃত ফণেনো িঅত ভো 

লিং-এয ওথোদতিআ প্রওো োে, মঔন দ ফদর - ‚দবোটিিং দভলন এওটো 

দঔরনোয ভত... দমটো ঙন্ন দে বোদরো রোকদঙ দিআ দফোতোভটো টিদ লদন‛। 

িঅত ভো লিং-এয ওথোভত িঅলদফোীযো দবোটিিং মি লনদে দঔরো শুরু ওদয। এিআ 

দৃয দদদঔ োিংফোলদওযো িঅভোদদয ভোন লনফেোঘনী ফযফস্থোয গুণকোন কোিআদত 

শুরু ওদয। এিআ লনফেোঘনী ফযফস্থো ভোদচয ফদঘদে ললঙদে েো দেণীয চনয 

রুটিয ফযফস্থো দতো ওযদতিআ োদয নো, োদথ োদথ তোদদয দবোট দদেোে 

লনলিত ওযদত োদয নো। লফকত ওদেও ফঙদযয যোচননলতও প্রন লনদে 

সতযী ফলরউি ঘরলচ্চদত্রয ুন্নযতভ প্রদেন র লনউটন। কণতদিয এিআ উন্োদ 

নৃদতযয ুন্নয প্রদেদনয চনয দদলফদদদয োিংফোলদও এফিং উঁঘুভোদনয 

ওযোদভযো  ভোিআদক্রোদপোন ফযফহৃত দেলঙর। লওন্তু তোযো ওদরিআ ভগ্র লঘত্র 

ম্পদওে  মূ্পণে িজ্ঞোত দে লঙর দমদতু তোযো শুধু দটুকুিআ দদদঔলঙর 

দমটুকু তোদদয দদঔোদনো দেলঙর। ওোযণ লনফেোঘন ফে লভদট মোেোয য দওউ 

িঅয তদদন্তয চনয এলকদে িঅদফ নো। মলদ ফো দওউ তদন্ত ওযোয চনয 

এলকদে িঅদত ঘোে ওতৃে ি তোদদয দ িনুভলতিআ দদদফ নো। 

লনউটন দকোটো খটনোয প্রওৃত তযতো উদল্লঔ ওদয প্রঘলরত ধলতয 

িিংকলতয ওথো DIG-য ওোদঙ তুদর ধযোয দঘষ্টো ওদয মূ্পণে এওোওী। লওন্তু 

DIG তোয দিআ িঅদফদদন দচদনশুদনিআ উদিো ওদয। দল িফলধ লনফেোঘন 

প্রলক্রেো ঠিওবোদফ ঘোরোদনোয উদদদয লনউটন োদত িস্ত্র তুদর লনদত ফোধয 

ে। এদিদত্র ফদঘদে ফে লযোদয লফলে র িংলফধোন প্রদত্ত ভোনুদলয 

দবোট দদেোয দম প্রোথলভও িলধওোয দিআ িলধওোয যিোয চনয লদস্টদভয 

ভদধয থোওো এও ভোনুল লদস্টদভয লফরুদধ িস্ত্র তুদর লনদত ফোধয র। 

ভগ্র লনফেোঘন প্রলক্রেো ঘরোওোরীন স্থোনীে এও িঅলদফোী সু্করলিও 

লনউটন িঅয তোয োথীদদয োদথ লঙর। এিআ সু্করলিদওয নোভ লঙর ভোরদওো 

লনতোভ। এিআ িঅলদফোী ভলরো িঅলদফোী দকোষ্ঠীয প্রলতলনলধ লোদফ লনফেোঘনী 

দিদত্র উলস্থত লঙর এটো দদঔোয চনয দম কণতি তোদদয ওী লদদত োদয, 

এফিং দ েদতো তোয উত্তয দদে দকলঙর িথফো তোয ওোদঙ েদতো িঅদক 

দথদওিআ উত্তযটো লঙর। লযঘোরও িলভত ভোুযওোয িদনও দৃয এলেদে 

লকদে এরোওোে ঘরো নৃিংতো এফিং লিংোয দম ঙলফ তুদর ধদযদঙন তো তোাঁ য 

মদথষ্ট দিতোয লযঘে দদে। 

িআলিেোন এক্সদপ্র মথোথেিআ উদল্লঔ ওদযদঙ – ‚বোযতীে ঘরলচ্চদত্র এভন 

ঔুফ ওভিআ দদঔো লকদেদঙ দমঔোদন দওোন এওটো িন্ধওোয লদও এত স্পষ্টবোদফ 

তুদর ধযোয চনয ঙলফ ফোনোদনো দেদঙ। লনউটন ঘরলচ্চদত্র ফদঘদে েোচনও 

ভুহুদতে  িঅভযো োলেোট্টো দদঔদত োিআ, ওোযণ দকোটো ঘরলচ্চত্রটোিআ িদনও 

োল্কো ঙদন্ন ফোনোদনো। লওন্তু তো দে ঘরলচ্চত্রটো ওঔনিআ তোয প্রধোন 

লদওলনদদে  দথদও লফঘুযত েলন। ঔলনচ ম্পদদ বযুয দিওোযণয ওোয ? দম 

দিওোযণয িঅচ দরোবী ফযফোদোয, ির যওোযী িঅলধওোলযও এফিং স্ত্র 

দনোফোলনীদত বযুয, দম দিওোযণয িঅচ দ্যনীলতয োদথ তোদর তোর 

লভলরদে ঘদর, দ দিওোযণয িঅচ ওোয ? দিআ িঅলদফোীদদয মোযো দঔোদন 

ওদেও োচোয ফঙয ধদয ফফো ওদয, তোদদয ? নোলও যওোদযয, মোযো 

িঅভোদদয ফোয ভোলরও ? এফিং িঅয প্রদেোচনীে প্রশ্ন র, কণতদিয 

নোকলযও ভোদন লও শুধুিআ ঔোতোে ওরদভ নোকলযও, নোলও ফোস্তদফ নোকলযও 

লোদফ তোয গুরুত্ব ফতে ভোন ?‛ 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদক িঅদেদওোয বকত লিং স্টোলি োদওে র, িআুয – ৩, িদটোফয ২০১৭ 

লিোঙ্গদণ লবন্নভত দোলণ  
(োেদওয ভতোভত – সু্ফলরদঙ্গয ফতে ভোন িআুযয চনয িঅভোদদয ফনু্ধ দৌযদবয দরঔো)

ম্প্রলত চোলভেো লভলরেো িআরোলভেো দওোন এও 

‘প্রমুলিকত লফভ্রোট’-এয ওোযণ দদলঔদে ধ্রুদী দখোল 

নোদভয এও কদফলও লফদযোথীয PHD দযলচদেন 

ফোলতর ওযোে দিআ ঘোঞ্চরযওয খটনো কদফলও 

ম্প্রদোদেয দৃলষ্ট িঅওলেণ ওদয। িনযলদদও, ঐ লফদযোথী িলবদমোক চোনোে 

দম দ লিোঙ্গদণ লফলবন্ন লফলদে লক্রে থোওোয চনযিআ তোয োদথ এভনটো 

দেদঙ। 

এভন িদনওফোযিআ দেদঙ দম িঅভোয লওঙু োঠী ফনু্ধ িঅভোে 

উদদ লদদেদঙ িঅয ভদন ওলযদেদঙ দম লিো প্রলতষ্ঠোদন ঙোত্রঙোত্রীদদয 

এওভোত্র ওোচ েোদোনো ওযো, প্রলতষ্ঠোন ওতৃে দিয দস্বেোঘোদযয 

লফরুদধ িথফো যোদষ্ট্রয লফরুদধ ‚দফোওোদফোওো লওঙু প্রলতফোদ লভলঙদর‛ 

িিং দনেোটো তোদদয এদওফোদযিআ উলঘত নে। দৃলষ্টবলঙ্গয োথেওয ঙোেো 

এটো িঅয লওঙুিআ নে, মলদ দ্যিআ দিদত্রয িফস্থোন এদওফোদয দ্যিআ লবন্ন 

দভরুদত। প্রধোন োথেওয দে দোাঁ েোে লিো ফরদত এওচন ঠিও লও 

ফুছদত ঘোিআদঙ দঔোদন। িঅভোয ভদত লিোয িথে র ভোচদও দফোছোয 

ফযোোদয এফিং দিআ িনুমোেী প্রলতলক্রেো চোনোদনো িথফো দমঔোদন 

প্রদেোচন দঔোদনিআ ওতৃে িদও প্রশ্ন ওযোয িলধওোযদও ুযলিত ওযোয 

ফযোোদয এওচন ফযলিলফদদলয িভতো। 

প্রোঘীনওোর দথদও বোযদতয ঐলতময িনুমোেী দভধো িঅয জ্ঞোন 

ফোযিংফোয দম লফলেগুদরোয উয দচোয লদদেদঙ দগুদরো র ধন্ন, 

িনুন্ধোন, িঅয লফতওে । লনু্ধ ুাঁলথদত্রয ভদধয এয এওোলধও উদোযণ 

োেো মোে। লফঔযোত ওদেোলনলদ দরঔো দেলঙর তরুণ নলঘদওতোয প্রশ্ন 

িঅয ধন্ন এফিং মদভয উত্তদযয লবলত্তদত। ফৃদোযণযও উলনলদদ মঔন 

কোকীদও দদঔো মোে মোজ্ঞফদল্কয লদদও প্রশ্ন ঙুাঁ দে লদদত তঔন দফোছো মোে 

দম ভোদচ লফদূলী নোযীয স্থোন লওযওভ লঙর। এিআধযদণয সফলদও ুাঁলথয 

প্রধোন লবলত্ত লঙর লফতদওে য ভোধযদভ োধোযণ দতয উনীত েো। 

িভতে য দন তোাঁ য ফিআ ‘লদ িঅগুেদভনদটটিব িআলিেোন’-এ লরদঔদঙন – 

‚বোযতীে চনকদণয মুলিপ্রদেোদকয িআলতোদ প্রোঘীন বোযতীে 

দফৌধদদয মথোমথ ম্মোন দদেো উলঘত। োভোলচও লফওোদয এওটো 

উোে লোদফ িঅদরোঘনো ওযোয প্রলত এাঁদদয মদথষ্ট িঅগ্র রিয ওযো 

লকদেলঙর।‛ 

প্রশ্ন ওযোয এিআ ঐলতয ফতে ভোন ভদে বোযী ঘযোদরদেয মু্মঔীন, 

এফিং তো এভন ীভো িফলধ দমদত োদয দম প্রকলতীর JNU 

ওযোম্পোদয বোিআ-ঘযোদন্পরয লিো প্রলতষ্ঠোদনয ভদধয এওটো টযোে 

মেন্ত দঘদে ফদত োদযন। এটো লও তোদর লতেোনোনদভন দস্কোেোদযয 

খটনোদওিআ এওফোয ভদন ওলযদে দদেোয চনয? লফশ্বলফদযোরে দথদও 

তোযো লওঙু দওৌতূরী ঙোত্রঙোত্রী ঘোন নোলও এওগুে লনেলিত সনয ঘোন? 

দমদওোন কণতোলিও দঘতনোম্পন্ন ভোনুলিআ িঅো ওদযন দম 

উচ্চলিোয প্রলতষ্ঠোনগুদরো শুধুভোত্র দোরুন দওতোলফ লিোয দওন্ধ 

লোদফ নে ফযিং কদে দগুদরো উেুও ভতপ্রওোদয স্বোধীনতো দভত 

মুলিূণে লঘন্তোবোফনোয উৎওৃষ্ট দওন্ধ লোদফ। লওন্তু লফযীদত দদঔো 

মোদে দম এিআ িঅটিে লপলেোর িআদন্টলরদচদন্পয ফতে ভোন মুদক দফনোয 

লনু্ন লফশ্বলফদযোরদেয দোদস্টরগুদরোদত এঔন ‘ঐলতদযয’ নোদভ 

োযওয লরঙ্গ-সফলভয িঅয চোলতকত-সফলভয টিদও যদেদঙ। বলতে য 

ভদে ভলরো েুেোদদয এওটো িঙ্গীওোযদত্র িআ ওযদত ে দমঔোদন 

ফরো থোদও দম তোযো প্রলতষ্ঠোদনয ওতৃে দিয লফরুদধ দওোনপ্রওোয ধনেো 

ফো লফদিোদব িিংগ্রণ ওযদত োযদফ নো। এধযদণয িফোস্তফ লফলধলনদলধ 

িঅদযো ওদয শুধু দম ভতপ্রওোদয স্বোধীনতোয উয স্তদি ওযো 

দে তোিআ নে, এগুদরো দভৌলরও ভোনফোলধওোদযয লফরুদধ। 

ঙোত্রঙোত্রীদদয প্রলতলনলধ লোদফ িঅভযো িআেো প্রওো ওলয দমন 

প্রলতটো ওযোম্পোদ ভতপ্রওোদয স্বোধীনতো ফোর থোদও। ওরো  লফজ্ঞোন 

উবদেযিআ লফওোদও এফিং িঅভোদদয দদদয ভৃধ িংসৃ্কলতদও িঅয 

এলকদে লনদে মোেোয দিদত্র এটোিআ দত োদয এওভোত্র নীলত। ধভে, 

চোলত, লফশ্বো, িঅয িথেননলতও িফস্থোদও োলতেোয ফোলনদে 

ঙোত্রঙোত্রীদদয ভদধয দবদোদবদদয ৃলষ্ট ওযো এদওফোদযিআ উলঘত নে। 

এওটো লফশ্বলফদযোরে ফো এওটো উচ্চলিোয প্রলতষ্ঠোদনয এভন এওটো 

িঅদে স্থোদন লযণত েো উলঘত দমঔোদন ঙোত্রঙোত্রীযো লঘন্তোবোফনো 

ভৃধওোযী লফতদওে  িিংগ্রণ ওযদফ, এফিং দমঔোদন ওতৃে ি ফো যোদষ্ট্রয 

বুরভ্রোলন্তয লদদও িঙু্গলরলনদদে  ওযদর এওচন ঙোত্র ফো ঙোত্রীদও 

লফতোলেত ওযো দফনো ফো তোদদয উয দওোন ধযদণয িঅক্রভণ নোলভদে 

িঅনো দফনো। িঅভোদদয দদদয প্রলতটো নোকলযও দদদয িংলফধোন দথদও 

দম প্রলতশ্রুলত রোব ওদযদঙ তোয লবলত্তদতিআ ফরো মোে দম এগুদরো 

প্রলতটো ঙোত্রঙোত্রীয দভৌলরও িলধওোয। লওন্তু, মলদ িংলফধোন িনুদভোলদত 

দভৌলরও িলধওোয দথদওিআ ফলঞ্চত ওযো ে, তোদর দথ নোভো ঙোেো 

িঅয লিতীে দওোন উোে থোদওনো। এওটো ঐওযফধ িঅয ু-ললিত 

ঙোত্র ম্প্রদোদেয দম সফপ্ললফও লযফতে ন িঅনোয িভতো িঅদঙ তো 

িঅদক প্রভোলণত দেদঙ এফিং োভোলচও লযফতে দনয িআলতোদ তোয 

িদনও উদোযণ দভদর। উন্নত দদ কেদনয চনয তোিআ ভোদচয ি 

দথদও এফিং চনকদণয ি দথদও প্রদতযও চন-লফদযোধী লফলদে 

িঅেোচ দতোরোয দোলেত্ব দনদফ দদচুদে থোওো প্রলতটো লিো প্রলতষ্ঠোন। 
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যোচয িনুমোেী দভলিদওদটি যোলনটোলয নযোলওদনয ফযফোয (ফে – ১৫ দথদও ২৪ ফঙয) 

ক্রভ যোদচযয নোভ যোঞ্চর গ্রোভোঞ্চর 

১. লিভফঙ্গ ৭৩ % ৪৭.৬ % 

২. লেো ৭০ % ৪২.৮ % 

৩. িন্ধ্রপ্রদদ ৭৭.৬ % ৬৩ % 

৪. তোলভরনোেু ৯৩.৫ % ৮৯.৫ % 

৫. দওযোরো ৯১.৭ % ৮৮.৫ % 

৬. ওণেোটও ৮১.৬ % ৬২.১ % 

৭. দতদরঙ্গোনো ৮৬.৭ % ৬৭.২ % 

৮. ভোযোষ্ট্র ৭৭ % ৫৫.৭ % 

৯. দকোেো ৯৪.১ % ৮১.৭ % 

১০. গুচযোট ৭০ % ৫৩.৫ % 

১১. যোচস্থোন ৭৮.৮ % ৪৭.৯ % 

১২. ভধযপ্রদদ ৬৫.৪ % ২৬.৪ % 

১৩. ঙলত্তকে ৭২.৭ % ৩৯.৪ % 

১৪. উত্তযপ্রদদ ৬৮.৬ % ৩৯.৯ % 

১৫. লফোয ৫৫.৬ % ২৭.৩ % 

১৬. ছোেঔি ৭৭.২ % ৩৯.৪ % 

১৭. উত্তযোঔি ৭৮.৯ % ৬৫ % 

১৮. লভোঘর প্রদদ ৯০ % ৮৩.৭ % 

১৯. লযেোনো ৮২.৫ % ৭৫.৯ % 

২০. লদল্লী ৯০.৩ % ০ % 

২১. োেোফ ৯১.২ % ৮০.৭ % 

২২. চমু্ম  ওোশ্মীয ৮৫ % ৬০.২ % 

২৩. ললওভ ৯২.৭ % ৮০.৮ % 

২৪. িরুণোঘর প্রদদ ৭৮.৬ % ৭১.১ % 

২৫. িঅোভ ৭০.৮ % ৪৭.৬ % 

২৬. নোকোরযোি ৮২ % ৬৬.১ % 

২৭. ভলণুয ৮০.৫ % ৭৩.৩ % 

২৮. লভদচোযোভ ৯৬.৩ % ৮৮.৬ % 

২৯. লত্রুযো ৫৬.৫ % ৩৮.৬ % 

৩০. দভখোরে ৮৫.২ % ৫৭.১ % 

৩১. িঅন্নোভোন  লনদওোফয ৩১.৮ % ৮৭.৯ % 
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লিওদদয ওোদঙ এওটো িঅদফদন 
(নোৎী ওযোম্প দথদও দফাঁদঘ দপযো এওচন সু্করলিদওয ওরভ দথদও) 

নোৎী ওযোম্প দথদও দফাঁদঘ দপযো এওচন সু্করলিও লরদঔলঙদরন – ‚িঅলভ ওনদদেন ওযোম্প দথদও দফাঁদঘ দপযো 

এওচন ফযলি। িঅভোয দঘোঔ মো মো দদদঔদঙ দগুদরো িঅয দমন ওোউদও দদঔদত নো ে। কযো দঘেোযগুদরো ফোনোদনো 

দেলঙর ুদি িআলেলনেোযদদয িোযো। লশুদদয লফল লদদে দভদয দপরো দেলঙর, লফল লদদেলঙদরন ললিত 

লঘলওৎদওযো। দযচোতদদয ঔুন ওদযলঙর প্রলিণপ্রোপ্ত নোেযো। ভলরোদদয িঅয লশুদদয গুলর ওদয তযো ওদযলঙর 

োিআসু্কর এফিং ওদরদচয গ্রযোচুদেটযো। তোিআ, লিো েদন্ধ িঅলভ ঔুফিআ লন্নোন। তোিআ িঅভোয িনুদযোধ, দেো ওদয 

ঙোত্রঙোত্রীদদয বোদরো ভোনুল দত োোময ওরুন। িঅনোদদয লযেদভ দমন লিত দোনফ সতযী নো ে, দি ভোনলও 

লফওোযগ্রস্ত ফযলি ফো ললিত উন্োদ সতযী নো ে। েো, দরঔো, ফোনোন, িআলতো, কলণত িআতযোলদ তঔনিআ দওফরভোত্র 

গুরুত্বূণে মলদ দগুদরো িঅভোদদয ঙোত্রঙোত্রীদদয িঅয ভোনলফও ওদয তুরদত োদয।‛ 

 


