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নয়ো লদল্লীদত কৃলকদদয প্রলতফোদ

১৮৪-টো কৃলক িংেঠদনয জ োট অর ইলিয়ো লকলোণ 

িংঘলে জকোঅলডে দনোন কলভটি (AIKSCC)-য জনতৃদে 

২০১৭ োদরয ২০-এ এফিং ২১-এ নদবেয জেোটো জদ 

জথদক ৩ রোদেয জফী কৃলক যো ধোনী য লদল্লীদত 

একটো প্রলতফোদদ অিংগ্রণ কদযন। তোদদয দুদটো ভুেয দোলফ লির – ১) 

কৃলল োত উৎোদদনয নযোময আয রোব নক ভূরয জদয়ো, এফিং ২) 

একটো প্রোলতষ্ঠোলনক প্রলিয়োয ভোধযদভ ধোযদদনো জথদক ভুলি জদয়ো আয 

অলফরদে কৃলল ঋণ মূ্পণে ভকুফ কযো। 

এই দোলফয নযোমযতো জফোঝো মোদফ মলদ আভযো নীদেয দুদটো তদথযয লদদক 

জেোে লদই। 

১) বোযত যকোয দ্বোযো েঠিত স্বোভীনোথন কলভন ুোলয কদযলির জম 

পদরয নূযনতভ োয়ক ভূরয য়ো উলেত অন্তত েড় উৎোদন 

েযদেয জেদয় ৫০% জফী। জকদন্ধয একক ফৃত্তভ দর তোদদয 

লনদ দদয ইস্তোোদয এই জদদয  নেণদক প্রলতশ্রুলত লদদয়লির জম 

জবোট লদদয় তোদদয ক্ষভতোয় আনো দর তোযো এই ুোলয ফোস্তফোলয়ত 

কযদফ। 

২) বোযত যকোয প্রলত ফিয লফলবন্ন ফযলি এফিং ফযফোদক রক্ষ রক্ষ 

জকোটি টোকোয িোড় জদয় আয তোদদয ঋণ ভকুফ কদয। উদোযণ স্বরূ 

২০১৫-১৬ আলথেক ফিদয এই অদথেয লযভোণ লির ৬.১ রক্ষ জকোটি 

টোকো (দপোযেন জযদবলনউ-এয লফফৃলত এফিং বোযত যকোদযয ২০১৫-১৬ 

োদরয ফোদ দটয ফয়োন অনুমোয়ী)। লফযীদত ২০১৭ োদরয  ুন ভো 

অফলধ কৃললঋদণয লযভোণ ভোত্র ৩.১ রক্ষ জকোটি টোকো। কৃলকদদয দোলফয 

ভূরযোয়দনয ভয় আভোদদয ভোথোয় যোেো উলেত জম এই িোড় এফিং 

ঋণভকুদফয ুলফধো প্রোথলভকবোদফ লকিু ভুলিদভয় ফযলিই (কদেোদযট 

ভোলরক) জদয় থোদকন। 

লফেত ২৫ ফিয ধদয কৃললকো  িভোেত একটো অরোব নক অথেননলতক 

কোদ  লযণত দয়দি। ফী  আয অনযোনয কোাঁ েোভোদরয েযে দভত 

কৃললকোদ  লনদফলত জভোট েযে জমেোদন প্রেিবোদফ ফৃলি জদয়দি 

জেোদন কৃলল োত উৎোদদনয ভূরয অদনকটোই কদভ লেদয়দি। 

কৃললদক্ষত্র জথদক ধীদয ধীদয যকোযী োোময তুদর জনয়ো, বতুে লক তুদর 

জনয়ো, কৃলল োত উৎোদদনয ভূরয লনয়ন্ত্রণ নো কযো, উদে ভূরয লক 

দফ জটো ‘ভুি ফো োয’-এয োদত জিদড় জদয়ো ইতযোলদয প্রতযক্ষ 

পরোপর র কৃলল োত উৎোদদনয ভূরয কদভ মোয়ো। আশ্চদমেয 

ফযোোয এই ফগুদরোই দে য়োলিংটন কনদন ো-এয লনদদে  

জভদন। লফশ্বুাঁল য ভোধযদভ এই জদদয  নেদণয উয অফোধ জোলণ 

েোরোদনোয  নয ১৯৯১ োদর অথেননলতক ভন্নোয ভদয় বোযদতয ঘোদড় 

‘িংস্কোয’-এয নোদভ জেদ ফদলির এইফ লনদদে । 

উদোযীকযণ, জফযকোযীকযণ, লফশ্বোয়ন (LPG) ফযফস্থোয একভোত্র উদেয 

র দ  কদেোদযটদদয োদত প্রোকৃলতক ম্পদ, ভোনফ ম্পদ, আয 

ফো োযদক তুদর জদয়ো, এফিং মোদত কদেোদযটদদয রোব ফৃলি কযো মোয় 

জলদদক ন য যোেো। আয এই ফই দয় েদরদি এই জদদয দলযদ্রতভ 

 নেদণয অলস্তদেয লফলনভদয়। লকিু তদথযয ভোধযদভ জকথো দ ই 

প্রভোলণত য়। একলদদক এদদদ প্রলত আধ ঘন্টোয় এক ন কদয কৃলক 

আত্মতযো কদযন (NCRB-এয তথয অনুমোয়ী), আয অনযলদদক এই 

কৃলক আত্মতযোয কোযদণয োদথ মুি অনযোনয েলযদত্রযো দত থোদক 

রোবফোন। উদযয লদদক কীটনোক, োয, ফী  ইতযোলদ প্রস্তুতকোযক 

িংস্থোগুদরো িভোেত লফস্তয রোব কদযই েদরদি। একইবোদফ, নীদেয 

লদদক যফযোকোযী, েুেদযো ফযফোয়ী ইতযোলদযো তোদদয নীদে থোকো 

জরোক নদক অনফযত শুদল েদরদি। 

নয়ো লদল্লীদত কৃলকদদয োম্প্রলতক প্রলতফোদদ জম দোলফগুদরো জতোরো 

দয়লির জগুদরো এদকফোদযই বফধ। মলদ, এদত জেোটো ভযোয েুফ 

অল্পই প্রলতপলরত য়। কৃলকদদয দুদে োদক লফলেন্নবোদফ জদেদর তো 

ফড়ই জফোকোদভো দফ। জম নফয-উদোযনীলত জেোটো জদদক লেদর জেদয় 

েদরদি এটো তোযই একটো অিং। এই ধযদণয নীলত প্রণয়ন কযো এফিং 

জই অনুমোয়ী কো  কযোদক ন্ত্রোফোদী কভেকোি লোদফ লফদফেনো কযো 

উলেত (কোযণ এয  নয প্রলত ভোদ লনত দেন ো োয ো োয কৃলক), 

এফিং অতযন্ত গুরুদেয োদথ এয মেোদরোেনো কযো প্রদয়ো ন। 

এই জদদয জভনতী  নেদণয ভুলি আনদত দযকোয ফতে ভোন 

অথেননলতক কোঠোদভোয মূ্পণে লযফতে ন। জমভস্ত লি এদদয ভুলি 

আটদক লদদত েোয় এফিং ভস্ত রোবদক লনদ দদয দকদট ুদড় মত 

ক্ষলতকয প্রবোফ আয ঝুাঁ লকগুদরো এদদয ঘোদড় জঠদর লদদত েোয় 

জইভস্ত লিয লফরুদি এই জদদয দেতন  দোলয়েফোন নোেলযক 

লোদফ আভোদদয রুদে দোাঁ ড়োদনো উলেত। 
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ভম্মদ আপযো ুদরয েুন – কট্টযন্থীদদয োনো আদযকটো আঘোত

লনু্ন কট্টযন্থীদদয োদত ফোফলয ভল দ ধ্বিং এই 

২০১৭ োদরয ৬-ই লডদেয ২৫ ফিদয ো লদর। আয 

জলদনই যো স্থোদনয যো োভোদি কুলদয় েুন কযো র 

৪৮ ফিয ফয়স্ক ভুলরভ ভ ুয ভম্মদ আপযো ুরদক। 

আপযো ুদরয ফোলড় লশ্চভফদঙ্গয ভোরদো জ রোয়। জকোোদনোয য েুনী 

তোদক  ীফন্ত জ্বোলরদয় জদয়। শুধু তোই নয়, এই ুদযো ঘটনোয লবলড 

ফোলনদয় তোদত ‘রোব ল োদ’-এয লফরুদি বোলণ লদদত জদেো লেদয়দি 

অলবমুি লোদফ নোি য়ো েু রোর যোয়েযদক। লনু্ন নোযী আয 

ভুলরভ ুরুলদদয ভদধয বফফোলক ম্পকে  স্থোনদক লনু্নে কভীদদয 

একোিং ‘রোব ল োদ’ ফদর থোদকন, এফিং তোদদয দোলফ অনুমোয়ী এটো 

আদর ইরোভ ধভে প্রোদযয একটো েিোন্ত। 

জকন্ধীয় ভন্ত্রী ভুখ তোয আব্বোস্  নোক লব এদন অযোদধয লনন্নো  োনোদনোয 

ফদদর এটোদক ‘রোব ল োদ’-এয ঘটনো নো ফদর শুধুভোত্র একটো 

‘অযোধভূরক ঘটনো’ লোদফই জদেদত ফযস্ত। তোাঁ য এদন প্রলতলিয়ো 

শুধু জম লনন্ননীয় তো নয়, ফযিং রজ্জো নক ফদট। 

অলবমুি যোয়েয জম জোোর লভলডয়োদত লনয়লভত ভুলরভদদয লফরুদি 

ঘৃণোভূরক ফোতে ো আয লবলড জোস্ট কযত এফিং লনু্ন দলক্ষণন্থী 

িংেঠদনয প্রেোদযয দ্বোযো জম জ প্রবোলফত লির এই কথো ুলর 

 োলনদয়দি। লফলবন্ন েফদযয ভোধযভ জথদক োয়ো েফয অনুমোয়ী  োনো 

মোদে যোয়েয ফদরদি জম আপযো ুদরয োদথ লশ্চভফদঙ্গ োলরদয় 

মোয়ো এক ন ভলরোদক জ উিোয কদযদি। জ োিংফোলদকদদয 

 োলনদয়দি জম ঐ ভলরো তোয কদরোলনদতই থোকত এফিং জিোদটোদফরো 

জথদকই ঐ ভলরোদক জ জেদন। মলদ তোয এই দোলফয তযতোয দক্ষ 

জকোন প্রভোণ জনই। 

দু ন প্রোপ্তফয়দস্কয ভদধয বোদরোফোোয ম্পকে  একটো ফযলিেত লফলয়। 

জকোন ধদভেযই জভৌরফোদীদদয জকোন অলধকোয জনই জই লফলদয় নোক 

েরোদনোয। লকন্তু, ভুলরভ ুরুদলযো েিোন্ত কদয লনু্ন জভদয়দদয পোাঁ দদ 

জপরদি – এযভ একটো ধোযণো বতযীয জেিো অদনকলদন ধদযই লনু্নে 

োম্প্রদোলয়ক লিগুদরো েোলরদয় মোদে। এধযদণয দৃলিবলঙ্গ এই 

লিগুদরোয োম্প্রদোলয়ক উদেয জতো োভদন লনদয় আদই, তোয োদথ 

ভলরো আয ভলরোদদয িন্ন-অিদন্নয ফযোোদয RSS  তোয োেো 

িংেঠনগুদরোয েবীয লতৃতোলন্ত্রক লেন্তোবোফনো স্পিবোদফ পুদট দঠ। 

২০১১ োদরয  নেণনো অনুমোয়ী ভুলরভ, দলরত, আয আলদফোীযো 

লম্মলরতবোদফ বোযদতয  নিংেযোয ৩৯.৪%। তদফ জমলদন জথদক 

নদযন্ধ জভোদী প্রধোনভন্ত্রী দয়দিন এদদয লফরুদি অযোধভূরক কো কভে 

জফদড়ই েদরদি। জমভন, ইলিয়োদস্পি-এয মেদফক্ষণ অনুমোয়ী ২০১০ 

োর জথদক েরুদক জকন্ধ কদয লিংোয ফলর দয় মোদদয েুন দত 

দয়দি তোদদয ভদধয ৮৬%-ই ভুলরভ আয দলরত। এই 

আিভণগুদরোয ৯৭%-ই ২০১৪-য দয ঘদটদি, এফিং ২০১৭ োদর এয 

িংেযো ফেোলধক। এটো কেনই শুধুভোত্র ঘটনোয ভোতন দত োদযনো, 

ফযিং এটো ফতে ভোন পযোলস্ট যো দেয ুলযকলল্পত েিোন্ত। জরু েোদনয 

তযোয় অলবমুিদদয জিদড় জদয়ো, আপযো ুদরয েুন আয তোয 

লবলডদয়ো ফোলনদয় জনট দুলনয়োয় জিদড় জদয়ো ইতযোলদ প্রভোণ কযদি জম 

দলক্ষণন্থী েুদন ফোলনী েোলযোদ ঘুদয জফড়োদে এফিং জমদতু তোযো 

 োদন জম তোদদয োলস্ত জদয়োয জকউই জনই তোই তোযো লনলদ্বে ধোয় 

লনযযোধ  নেণদক তযো কদয েদরদি। ‘রোব ল োদ’-এয ঘটনো 

লোদফ আপযো ুর তযোদক জদেোয লফলয়টো য়দতো জল মেন্ত 

েোলয  দয় মোদফ। এক ন নোফোরক এই ভোভরোয় অলবমুি দয়দি 

জম জেোটো ঘটনোয লবলড-টো ফোলনদয়দি। এ জথদকই জফোঝো মোদে জম 

লনু্নে ফোলনী ফতে ভোন পযোলস্ট োদনয ভোধযদভ প্রেলরত েণভোধযভ 

আয জোোর লভলডয়োদক লনয়ন্ত্রণ কদয পরবোদফ লকিু মুফদকয ভনদক 

লফলোি কদয তুদরদি। 

দেয দৃলিবলঙ্গ অনুমোয়ী এই বোযত বূেদিয দোলফদোয লোদফ ভুলরভ, 

দলরত, আয আলদফোীদদয জকোন স্থোন জনই। বোযত ম্পদকে  এদন 

িংকীণে দৃলিবলঙ্গয জম ফোড়ফোড়ন্ত স্বোবোলফকবোদফ তোযই প্রবোদফ এই 

ধযদণয লিংোত্মক অযোধভূরক ঘটনো িভোেত ফৃলি জদয় েদরদি। 

আেরোদকয েুনীদদয অলবনন্নন  োনোদেন জকন্ধীয় ভন্ত্রী ভদ ভেো, 

লনু্ন ুরুলদদয উলেত প্রদয়ো দন ভুলরভ ভলরোদদয কফয েুাঁদড় জফয 

কদয এদন ধলেণ কযো – এদন ভন্তফয কযো দর জমোেী আলদতযনোথ 

লনদ  উলস্থত জথদক উৎো লদদেন, ভুলরভ ুরুলদদয লনু্ন 

ভলরোদদয োদথ জদেো জেদরই জমন লনু্ন ুরুদলযো তোদদয ভোযধয কদয 

এভন কথো জোনো মোদে ভন্ত্রীয ভুদে। এই তোলরকোয জকোন জল 

জনই। মেন োদকয লফধোদনই এইধযদণয দৃলিবলঙ্গয লযেয় োয়ো মোয় 

তেন এই ধদভেোন্োদদদয কোদি এফ ভোযপৎ ঠিক লক ধযদণয ফোতে ো 

জদয়ো দে তো জফোঝোয আয ফোলক থোদকনো। 

জমন ২০১৪ োর জথদক ভুলরভ, দলরত, আয আলদফোীদদয ভোনুল 

লোদফই লফদফেনো কযো দেনো। জরোক নদক ভোযধয কযো দে এফিং 

এভনলক েুন মেন্ত কযো দে তোয লফশ্বোদয  নয, ফো তোয েোদযোবযোদয 

 নয, ফো তোয রুল -জযো েোদযয উোদয়য  নয, ফো তোযো ম্মলতয 

োদথই কোদদয লফদয় কযদি তোয  নয। এভন একটো জদ লক আভযো েোই 

? আুন, আভযো ঐকযফি ই, অদনকটো জদযী দয় মোয়োয আদেই 

এই িভোেত ফোড়দত থোকো োম্প্রদোলয়ক লিয প্রবোফদক যোল ত 

কদয আভযো এই জদদয উৎকৃি, ধভেলনযদক্ষ, এফিং ভোনলফক 

ঐলতযদক ফলকিুয ঊদবে  তুদর ধলয। 

 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদে আদেদকোয বেত লিং স্টোলড োদকে র, ইুয – ৫, লডদেয ২০১৭ 

গু যোট ভদডর – ফোস্তফ লেত্র

২০১৪ োদরয জরোকবো লনফেোেদন নদযন্ধ জভোদী আয 
বোযতীয়  নতো োটিে য প্রেোদযয লবলত্ত-প্রস্তয লির 
ইউনোইদটড জপ্রোদগ্রলব অযোরোদয়ন্প (UPA) বোযতীয় 
অথেনীলতদক ধ্বিং কদয লদদয়দি এফিং ফহুর-প্রেোলযত 

‘গু যোট ভদডর’-জক  োতীয় জক্ষদত্র ফোস্তফোলয়ত কদয জভোদীয জনতৃদে 
BJP এই অথেনীলতদক আফোয েোঙ্গো কদয তুরদফ। জই জভোদী, মোাঁ দক 
জকোদনোবোদফই লফনয়ী ফরো েদরনো, লতলন মেন ২০১৭ োদরয গু যোট 
লনফেোেন রড়োয ভয় একই প্রেোয ফযফোয কদযন নো তেন লক একটু 
অফোক দত য় নো ? উত্তযটো েুফই স্পি। UPA যকোদযয নফয-
উদোযননলতক নীলত জম দুদে োদক জডদক এদনলির নদযন্ধ জভোদী-েযোত 
অথেননলতক লফকোদয ভদডর জই দুদে োদক আয ফোলড়দয়দি। 

লফেত দ ফিয ধদয গু যোদটয GDP-য েড় ফৃলিয োয  োতীয় েদড়য 
জেদয় জফী, মলদ জটো অনযোনয ফড় যো য জমভন ভোযোষ্ট্র, তোলভর 
নোড়ু, এফিং এভনলক লদল্লীয ফৃলিয োদযয ভতই। অথেনীলতয যো 
মূ্পণেবোদফ কদেোদযটদদয োদত তুদর লদদয় এফিং ঢোরো 
জফযকোযীকযণ কদয গু যোট এই ফৃলিয োদযয ভুে জদদেদি। ফন্নয, 
যোস্তো, জযর, এফিং লফদুযৎ ইতযোলদ ভূর জক্ষত্রগুদরো জমগুদরো এতলদন 
যোদ যয লনয়ন্ত্রদণ থোকত জগুদরোদক কদেোদযট ুাঁল য োদত তুদর 
জদয়ো দয়দি। উৎোদন  লযদলফো জক্ষদত্র েোকলয ফৃলিয োয লফেত 
োাঁ ে ফিদয জনলতফোেক। কদেোদযটদদয প্রলত জভোদী প্রোদনয লফশ্বস্ততো 
দুদটো উদোযণ ভোযপৎ মোেোই কযো জমদত োদয। একটো র টোটোয 
নযোদনো প্ল্যোন্ট  অনযনয জপ্রোদ দেয  নয টোটোদক অফোক কযো বতুে লক 
প্রদোন কযো। ২৯০০ জকোটি রলি কযোয ফদদর টোটো ০.১% ুদদ ৯৫৭০ 
জকোটি টোকো ঋণ রোব কদযদি জমটো ভোলক লকলস্তদত ২০ ফিয দয 
তোদদয জোধ লদদত দফ। ফো োযদদযয জথদক কভ দোদভ  লভ জদয়ো 
িোড়ো স্টযোম্প লডউটি, জযল দেদনয েযে, এফিং লফদুযদতয েযেটো 
যো যই ফন কযদফ। ভস্ত লনয়ভকোনুনদক ফুদড়ো আঙু্গর জদলেদয় 
আদোনীয োদথ লফদুযৎ যফযোদয একটো েুলি কযো দয়দি মোয  নয ২৫ 
ফিয ধদয গু যোট যো যদক অলতলযি ২৩,৬২৫ জকোটি টোকোয জফোঝো 
ফন কযদত দফ। লযরোদয়ন্প ইিোলে এফিং এোয স্টীদরয ভত অনযোনয 
িংস্থোয লদদক একইযকভ ুদমোেুলফধোয োত ফোলড়দয় জদয়ো দয়দি। 

অনযলদদক, কদেোদযটদদয প্রেুয লযভোণ  লভ জদয়োয পদর রক্ষ রক্ষ 
কৃলক, জ দর, শুোরক, জেতভ ুয, দলরত এফিং আলদফোীযো উৎেোত 
দয়দিন। ২০১১ োর মেন্ত জভোদীয আভদরই শ্রলভক, কৃলক, এফিং 
জেতভ ুয লভলরদয় প্রোয় ১৬,০০০  ন অথেননলতক দুদে োয কোযদণ 
আত্মতযো কদযলিদরন। ভগ্র গু যোট  ুদড় কোেদ করদভ দলরতদদয 
 নয ফযোে ো োয ো োয একয  লভ তোদদয জদয়ো দয়দি, অথে 
ফোস্তদফ দলরতযো জই  লভয ভোলরকোনো জদয়দিন এভন জকোন েফয 
জনই। জমভস্ত  লভ দলরতদদয জদয়ো দয়দি জগুদরো যদয়দি 
প্রবোফোরী উঁেু োলতয জরোক দনয দেদর এফিং SC ST লপ্রদবনন 
অফ্  অযোট্রলটি অযোে ১৯৮৯-এয আতোয় এই অযোদধয লফরুদি 
একটো ভোভরো নলথবুি কযো য়লন। গু যোদটয গ্রোভোঞ্চদর ১০০,০০০-

এয জফী দলরত োপোইকভী আদিন মোাঁ যো নূযনতভ ভ ুলয জথদক 
ফলঞ্চত। ভোথো লিু আদয়য লোদফ ভোদন ভোদন জমফ যো যগুদরো 
আদি তোদদয ভদধয গু যোদট কু্ষধোয ঙ্কট ফদেদয় জফী এফিং 
লউভযোন জডদবরদভন্ট ইদিদেয লনযীদে গু যোদটয স্থোন এদদয 
ভদধয ফদথদক তরোয়। NREGA প্রকল্প রুোয়দনয জক্ষদত্র ফড় ফড় 
যো যগুদরোয তুরনোয় গু যোদটয অফস্থো ফদথদক েোযো। এিোড়ো, 
এযোদ য ভুলরভযো লফদলবোদফ দোলযদ্রতো, কু্ষধো, লক্ষোয অবোফ 
ইতযোলদয লকোয এফিং তোদদয লনযোত্তোয লফলয়টোয় মদথি ঙ্কট নক। 

জভোদী মুলি লদদয়লিদরন গু যোদট বোযী ভোত্রোয অুলিয একটো কোযণ 
র এেোনকোয  নেণ লনযোলভলোী। জভোদীয এই মুলিদক েিন কদয 
এক ন প্রলি েদফলক জদলেদয়দিন জম আর কোযণগুদরো র অতযন্ত 
অল্প ভ ুলয, ুলি-িংিোন্ত জম নীলতগুদরো ফতে ভোন জগুদরোয ফোস্তদফ 
ঠিকঠোক কো  নো কযো, োনীয়  র যফযোদয অবোফ, এফিং োপোইদয়য 
অবোফ। জৌেোরয় ফযফোদযয লদক জথদক এই যো য আদি দভ স্থোদন। 
৬৫%-এয জফী লযফোয উমু্নি স্থোদন ভরতযোে কদয, পদর  লি, 
ডোদয়লযয়ো, ভযোদরলযয়ো, এফিং অনযোনয জযোেদবোদেয প্রদকো অতযন্ত 
জফী। এফ দে প্রধোনভন্ত্রী স্বে বোযত লভদনয ফুলর আউদয 
েদরদিন। গু যোদটয ফৃলি লনবে য কদয আদি তোয ঋণ গ্রদণয উয। 
জমেোদন ২০০২ োদর এই যোদ যয ঋদণয লযভোণ লির ৪৫,৩০১ জকোটি 
টোকো জেোদন ২০১৩ োদর তো জফদড় দয়দি ১,৩৮,৯৭৮ জকোটি টোকো। 
ভোথো লিু ঋদণয লদফ জদেদর অফস্থোটো আয বয়োনক, গু যোদটয 
ভত আয়তদনয একটো যোদ য। মলদ এই যোদ যয  নিংেযো ধদয জনয়ো 
য় ৬০ লভলরয়ন তোদর প্রদতযক গু যোটিয ঋদণয লযভোণ দোাঁ ড়োয় 
২৩,১৬৩ টোকোয়। 

প্রধোনভন্ত্রী, লমলন ২০২২ োদরয ভদধয ভ্রিোেোয-ভুি একটো বোযদতয স্বপ্ন 
জদদেন, লতলনই দোাঁ ত-নে জেদ ‘জরোকোয়ুি’ (ভ্রিোেোদযয প্রযী)-এয 
দদ লনদয়োদেয লফদযোলধতো কদযলিদরন (ুলপ্রভ জকোদটে  ৪৫ জকোটি েযে 
মেন্ত কদযলিদরন)। ২০০৩ োর জথদক দ ফিয অফলধ এই দদ জকউ 
লনমুি লিদরন নো। গু যোদট ভ্রিোেোদযয ভোত্রো বীলণযকভ, এফিং মোাঁ যোই 
এয লফরুদি জোচ্চোয দয়দিন তোাঁ দদয েুফ একটো বোদরো ভয় মোয়লন। 
বোযদতয ভোত্র ৫%  নেদণয ফলত দয় োম্প্রলতক ফিযগুদরোদত 
গু যোদট ২২% েুন এফিং ২০% RTI কভী তযো িংঘটিত দয়দি। 

ফিদযয য ফিয ধদয BJP, জভোদী, তোাঁ য োোমযকোযী কদেোদযটযো, এফিং 
তোদদয লনয়ন্ত্রদণ থোকো েণভোধযভ ‚প্রোণফন্ত গু যোদটয উজ্বর োপরয‛ 
লনদয় অলফযোভ লভথযো প্রেোয েোলরদয় লেদয়দি। NDA যকোয জম 
অথেননলতক ভদডর অনুযণ কদয েদরদি বোযতীয় অথেনীলতয জক্ষদত্র 
তোয োিংঘোলতক প্রবোফ ড়দি। ফোস্তদফ, আভযো জদদেলি জম অনযোনয 
নয়ো-উদোযননলতক োদনয ভতই UPA যকোয অতীদত একই 
ভযোদতই বুদেদি। ুতযোিং, ভয় এদদি এই নয়ো-উদোযননলতক 
নীলতগুদরোদক েোলয  কদয লদদয় জদীয়  নেদণয স্ব-লনবে য 
অথেনীলতদক জফদি জনয়োয।

 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদে আদেদকোয বেত লিং স্টোলড োদকে র, ইুয – ৫, লডদেয ২০১৭ 

ই যোদয়র-যোদরস্তোইন িংঘদলে US-এয বূলভকো

US জপ্রলদডন্ট জডোনোল্ড ট্রোম্প জ রু োদরভদক 

ই যোদয়দরয যো ধোনী লোদফ লফদফেনো কযোয লিোন্ত 

গ্রণ কযোয য জথদক যোদরস্তোইন এফিং োযো ৃলথফী 

 ুদড় প্রলতলিয়োয ঝড় ফদয় লেদয়দি। অলধকোিং জদ 

এফিং লফশ্বদ োড়ো  নেণ এই লিোদন্তয লনন্নো কদযদিন। 

যোদরস্তোলনয়দদয লফরুদি ল লনস্টদদয অযোধভূরক কো কদভে জম 

US-এয প্রতযক্ষ ভথেন ফতে ভোন এই লিোদন্ত জটোই প্রভোলণত য়। 

ললযয়ো জথদক ইদন্নোদনলয়ো,  োভেোনী জথদক উত্তয আলিকো, ফেত্রই 

প্রলতফোদী  নেণ ট্রোদম্পয এই লিোদন্তয লফদযোলধতো কদয যোস্তোয় 

জনদভদিন। জরফোনদনয যো ধোনী লফরুট-এ US এদেলয মু্মদে ট্রোদম্পয 

এই লিোদন্তয লফরুদি লফদক্ষোব প্রদেন েরোকোরীন লনযোত্তো ফোলনী 

প্রলতফোদী  নতোদক রক্ষয কদয কোাঁ দোদন েযো জিোাঁ দড়। ট্রোদম্পয এই 

জঘোলণোয িয় লদন দয মেন িংঘলে েরদি তেন যোদরলস্তলনয়োন জযড 

জিদন্ট  োনোয় জম তোযো তেন অফলধ দয়স্ট ফযোঙ্ক, েো ো, এফিং ইস্ট 

জ রু োদরদভ ১৭৯৫-এয জফী  নেণদক ডোিোযী োোময লদদয়দি। 

ট্রোদম্পয এই লিোন্ত প্রতযোোদযয  নয ইউনোইদটড জনন  ললকউলযটি 

কোউলন্পর একটো েযো প্রস্তোফ ফোলনদয় জটোয জবোটোবুটিয ফযফস্থো কযদি। 

US-এয এই লিোদন্তয লফরুদি  োকোতে োদত US এদেলয ফোইদয 

 নেণ লফদক্ষোব প্রদেন কদযন। ইদন্নোদনলয়োয় ভুলরভ ক্লোলযদকযো 

তোদদয প্রলতফোদদয অিং লোদফ US দ্রফয ফয়কদটয ডোক লদদয়দি। 

তুকী এফিং োলকস্তোদন একইযকভ ঘটনো ঘদটদি। তুকীয যো ধোনী 

আঙ্কোযোয় এফিং োলকস্তোদনয কযোলে দয যলফফোয ো োয ো োয  নেণ 

যোদরলস্তলনয়দদয োদথ িংলত প্রদেদন অিংগ্রণ কদয। 

ইলতভদধযই জমভস্ত েবীয দ্বন্দ ভধয-প্রোেযদক লঘদয জযদেদি ট্রোদম্পয 

এই লিোন্ত জগুদরোদক আয ফোড়োদফ। দীঘেলদন ধদয   ে লযত 

যোলরলস্তলনয়দদয োদয়য নীদে আয জেদ যোেো দে মোদত US-

ই যোদয়র-জৌলদ এই অঞ্চরদক দোলফদয় যোেদত োদয। লনদ দদয 

 োতীয় আকোঙ্খোদক লযতযোে কদয  োতীয় অলধকোযগুদরোদক 

ই যোদয়দরয োদত তুদর জদয়োয  নয যোলরলস্তলনয়দদয েুলিফি দত 

ফোধয কযোয জেিো েোলরদয় মোদে এই ত্রয়ী। একলদদক, জদট্রোলরয়োভ োত 

দণযয ফৃত্তভ যফযোকোযী এই অঞ্চদর লনদ দদয কতৃে ে ফ োয় 

যোেদত তোদদয মুি প্রস্তুলতদক আয তীব্র কযোয  নয লযলস্থলত বতযী 

কযো দে। আয অনযলদদক, যোদরলস্তলনয়  নেদণয  োতীয় আত্ম-

লনয়ন্ত্রদণয রড়োইদক এযো দভন কযদত েোইদি। 

যোদরলস্তলনয়দদয  োতীয় আদন্নোরদনয লফকো লকবোদফ র তোয ন্ধোন 

কযদত জেদর জৌাঁদি জমদত দফ লফিং তোব্দীয শুরুয লদদক। জইভয় 

অদটোভোন োম্রোদ যয  ীণেোফস্থোয ুদমোদে িোন্প, লব্রদটন, আয 

যফতীকোদর আদভলযকো মুিযোদষ্ট্রয ভত োশ্চোতয োম্রো যফোদী 

জদগুদরো এই অঞ্চদর লনদ দদয োম্রোদ যয লফস্তোয ঘটোয়। লশ্চভী 

লিগুদরোয দ্বোযো আযফ এরোকোগুদরোয দেদরয এই প্রলিয়ো আয তীব্র 

য় মেন তোব্দীয ভধযবোদে ই যোদয়র আয যোদরস্তোইন যোষ্ট্রদুদটো 

বতযী য়। ই যোদয়দর যোদরলস্তলনয়  নেদণয উয ল লনস্টদদয 

অতযোেোয, লনদ দদয ভোতৃবূলভ জিদড় প্রলতদফী আযফ যোষ্ট্রগুদরোদত 

েদর লেদয় জেোদন উদ্বোস্তু লোদফ  ীফনমোদন তোদদয ফোধয কযো, এফিং 

১৯৭০ আয ৮০-য দদক েো ো আয দয়স্ট ফযোদঙ্কয দেরীকৃত অঞ্চদর 

তোদদয উয ল লনস্টদদয লনীড়দনয দরুন তোদদয ভদধয  োতীয় 

লযেয় আয  োতীয় স্বোধীনতো রোদবয একটো ধোযণো তীব্র রূ লনদত শুরু 

কদয। 

এটো েুফই লতয কথো জম স্বোধীনতোয  নয রড়োইদয় যোদরলস্তলনয় 

 োতীয়তোফোদী যো নীলতদক একটো বযদফে প্রদোন কযো আয 

ল লনস্টদদয োদথ িংঘদলে জকোনলদদক এদেোদনো দফ তোয লদক 

লনধেোযণ কযোয কো টো ভূরত ইরোলভক লিগুদরোই কদয এদদি। 

লকিু উদোযণ উদল্লে কযো জমদত োদয, জমভন – ১৯২০ োদরয 

ঘটনোফরী, ১৯২৯ োদরয দয়লরিং য়োর ঘটনো, ১৯৩৬-এয আযফ 

লফপ্ল্ফ, ১৯৪৮-এয মুি, ১৯৮৭ োদরয ইলন্তপোদো, এফিং ফতে ভোন আর-

আক ো ইলন্তপোদোয় োভো আয ইরোলভক ল োদদয বূলভকো। 

যোদরলস্তলনয়  োতীয় আদন্নোরদনয ভদধয ধভেলনযদক্ষ প্রফণতো থোকো 

দে স্বোধীনতোয রড়োইদয় জফ বোদরো ভোত্রোদতই ইরোলভক বূলভকো 

ফতে ভোন লির, এফিং যোদরলস্তলনয়  োতীয় লযেয়, তোয কোঠোদভো, তোয 

োযফস্তু ইতযোলদ লকযকভ দফ তোয ধোযণোদত মদথিবোদফ ইরোলভক 

প্রবোফ দড়লির। 

ভ োয ফযোোয র US-এয েবীয ফনু্ধ  NATO-য দয তুকী 

ইলতভদধযই এই ঠকোযী লিোদন্তয  নয US-জক তকে  কদযদি। লকন্তু 

এতলকিু দে এই লফলদয় নীযফতোয বূলভকো োরন কদয জভোদী 

যকোয US-এয প্রলত লনদ য লফশ্বস্ততো ফ োয় জযদেদি। এদত অফোক 

য়োয লকিুই জনই জম দীঘে ভয় ধদয বোযত আয ই যোদয়র লফলবন্ন 

জকৌরেত লফলদয় এদক অদনযয দমোেী, এফিং UPA আয NDA 

উবয় যকোযই যোদরলস্তলনয়োনদদয োদথ নোভভোত্র ম্পকে  ফ োয় 

জযদেদি। প্রোথলভকবোদফ, ২০১৬ োদরয এলপ্রর ভোদ জ রু োদরদভয 

লফলদয় যোদরলস্তলনয় অফস্থোনদক অনুদভোদন কদয আযফ জদগুদরো জম 

প্রস্তোফ জ কদয তোদত ভথেন  োনোয় বোযত। তদফ, ২০১৬ োদরয 

অদেোফয ভোদ এফিং ২০১৭ োদরয জভ ভোদ মেন জই প্রস্তোফ ুনযোয় 

জ কযো য় তেন বোযত ভত দোন কযো জথদক লফযত থোদক। 

যোদরলস্তলনয়োন  নেদণয োদথ িংলত প্রকোদয  নয আন্ত ে োলতক 

লদফ লোদফ UN-এয তযপ জথদক ২৯-এ নদবেদযয লদনটোদক জফদি 

জনয়ো দয়দি। এই ফিয ২৯-এ নদবেয জভোদী যোদরস্তোইন যোদষ্ট্রয 

প্রলত ুনযোয় লনদ য ভথেদনয কথো  োনোদর, ূফে-জ রু োদরভ জম 

স্বোধীন যোদরস্তোইন যোদষ্ট্রয যো ধোনী জ ফযোোদয রক্ষযণীয়বোদফ নীযফ 

থোদকন। জভোদী যকোদযয এদন নীযফতো আয এই লফলদয় লনদ য 

অফস্থোন লযফতে দনয নল য এটোই আয স্পি কদয জদয় জম অদূয 

বলফলযদত ই যোদয়লর দোলফদকই বোযত ভথেন  োনোদত েদরদি। 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদে আদেদকোয বেত লিং স্টোলড োদকে র, ইুয – ৫, লডদেয ২০১৭ 

বোযদত েণতন্ত্র – জ দর িংেযোরঘুদদয ভোত্রোলতলযি জফী উলস্থলত

নযোনোর িোইভ জযকডে  ফুযদযো (NCRB) বোযদতয 

জ র লযিংেযোন িংিোন্ত জম তথয প্রকো কদযদি 

তোদত জদেো মোদে জম তকযো লোদফ বোযদত ভুলরভ, 

দলরত, আয আলদফোীদদয ভত িংেযোরঘু ম্প্রদোদয়য 

ভোনুদলযো জভোট  নিংেযোয মতটো তোয জথদক জ রফন্নী লোদফ তোদদয 

তকযো বোে োভঞ্জযীনবোদফ অদনকটো জফী, এফিং জদদয জভোট 

জ রফন্নীদদয প্রোয় অদধেদকয জফীই র এযো (দ্রিফয – তোলরকো ১)। 

যোদ যয জক্ষদত্র এটো তয। যো যগুদরোয ভদধয জ দর িংেযোরঘুদদয 

উলস্থলতয লফেোদয গু যোট আয ভোযোষ্ট্র ফোয জথদক এলেদয়। 

তোলরকো ১ – জভোট  নিংেযোয় এফিং জ রফন্নী লোদফ লফলবন্ন 

ম্প্রদোদয়য (োযো বোযত) উলস্থলতয তকযো লোফ 

ম্প্রদোয় ২০০১ ২০১১ 

জভোট 

 নিংেযো 

(%) 

জ দর 

 নিংেযো 

(%) 

জভোট 

 নিংেযো 

(%) 

জ দর 

 নিংেযো 

(%) 

লনু্ন ৮০.৪৬ ৬৮ .১০  ৭৯ .৮০  ৭০ .৮২  

ভুলরভ ১৩.৪৩ ২১ .৯০  ১৪ .২৩  ২০ .১৩  

খ্রীিোন ২ .৩৪  ৩ .৮০  ২ .৩০  ৩ .৪৬  

লে ১ .৮৭  ৩ .৩৬  ১ .৭২  ৩ .৯৯  

এ ল ১৬ .২০  ২৫ .৭২  ১৬ .৬৩  ২২ .১১  

এ টি ৮ .২০  ১৩ .২৮  ৮ .৬৩  ১৩ .৪৭  

প্রোয়ই িংেযোরঘুদদয ভন্নোফস্থোয  নয তোদদয ‘ললিদয় থোকো’-জক দোয়ী 

কযো য়। আলদফোী আয দলরতদদয ‘ললিদয় থোকো’-জক প্রধোনত 

অথেননলতক, োভোল ক-যো ননলতক এফিং যকোযী লকিু ভোকোঠিদত 

লফেোয কযো য়, জমেোদন ভুলরভদদয ‘ললিদয় থোকো’-জক লফদফেনো কযো 

য় তোদদয ধভীয়-োিংসৃ্কলতক দৃলিবলঙ্গয আলঙ্গদক। িংেযোরঘুদদয 

কোযোদযোদধয  নয তোদদয ধভে ফো িংসৃ্কলতদক দোয়ী কযোয ভয় এভনটো 

কেনই লফদফেনো কযো য়নো জম জমভস্ত যোদ য লনু্নযো িংেযোরঘু 

জেোনকোয জ দর লনু্নদদয উলস্থলত ভত্রোলতলযি। জমভন ফন্নী 

লোদফ জ দর লনু্নদদয অলতলযি উলস্থলত রক্ষয কযো মোয় জভঘোরয়, 

লভদ োযোভ, এফিং নোেোরযোি যোদ য জমেোদন ST-যো িংেযোেলযষ্ঠ। 

একইবোদফ, রোক্ষোদ্বী এফিং  মু্ম-কোশ্মীয ভুলরভ িংেযোেলযষ্ঠ যো য, 

জমেোদন তকযো লোদফ জ দর লনু্নদদয উলস্থলত জেোটো জদদ 

তোদদয জভোট  নিংেযোয তকযো বোদেয জথদক জফী। 

অলধকোিং লফদলদেয ভদত এই োিংঘোলতক প্রফণতোয কোযণ 

এদকফোদযই এটো নয় জম ভুলরভ, দলরত, এফিং আলদফোীযো জফীভোত্রোয় 

অযোধভূরক কোদ য োদথ মুি। ফযিং, এভনটো জদেো মোয়োয কোযণ 

র তোযো অথেননলতকবোদফ এফিং োভোল কবোদফ অস্বের। পদর 

ফযয়ফহুর ভোভরো রড়ো ফো  োলভদনয  নয টোকো জদয়ো ইতযোলদ তোদদয 

দক্ষ ম্ভফ য়নো। অদনকদক্ষদত্রই তোদদয লভথযো ভোভরোয় পোাঁ োদনো দয় 

থোদক। ভোযোদষ্ট্রয জ দর ভুলরভ ফন্নীদদয লনদয় টোটো ইন্পটিটিউট অফ্  

জোোর োদয়ন্প (TISS)-এয কযো একটো লযদোদটে  এটোই জদেো মোদে 

জম তোদদয অলধকোিংদযই জকোন অযোধভূরক দদরয োদথ 

জমোেোদমোে জনই, এফিং লকিু ভোভরো জতো যোলয ুলরদয 

লনযদক্ষতোদকই প্রদেয োভদন জপদর লদদয়দি। জদেো জেদি জম 

শুধুভোত্র একটো লনলেে ি ম্প্রদোয়বুি ফদর ুলর তোদদয জগ্রপ্তোয 

কদযদি। এয আয ফড় লযেয় জভদর মেন জদেো মোয় জম ১০  দনয 

ভদধয ৭  ন জ রফন্নীই লফেোযোধীন ফো লনযযোধ। এদদয ভদধয, ৪০%-ই 

ভুলি োয়োয আদে েদড় অন্তত িয় ভো কদয জ দর কোটিদয়দি। 

ভুলরভদদয জক্ষদত্র লযলস্থলত আয আঙ্কো নক, কোযণ ভুলরভ 

জ রফন্নীদদয েোযবোদেয ভদধয লতনবোেই লনযযোধ। এিোড়ো, 

অযোধীদদয ৭০%-ই য় অললক্ষত নয়দতো দভ জশ্রণীয েলি 

জদযোয়লন। জদদ লফেোযোধীনদদয ভদধয জভোট ২৮.৫% ললক্ষত। 

তোলরকো ২ – লশ্চভী েণতন্ত্রগুদরোদত জভোট  নিংেযো আয জ দর 

 নিংেযোয তকযো বোদেয লোফ 

জদ ফিয িংেযোরঘু জভোট 

 নিংেযো 

(%) 

জ দর 

 নিংেযো 

(%) 

ইিংরযোি 

এফিং দয়ল্

 

২০১৬ ভুলরভ ৫.৬ ১৪.৬ 

ব্ল্যোক ৩.৭ ১২.২ 

ইউএ ২০১৪ ব্ল্যোক ১৩.২ ৩৫.৮ 

লস্পোলনক ১৭.৪ ২১.৬ 

কোনোডো ২০১৪ আলদফোী ৩.০ ২১.০ 

অেোলরয়ো ২০১৫ আলদফোী ৩.০ ২৭.৪ 

িোন্প ২০১৬ ভুলরভ ৯.৬ ৬০.০ 

মোইদোক, জ দর িংেযোরঘুদদয োভঞ্জযীন উলস্থলত লশ্চভী আয 

বোযতীয় েণতদন্ত্রয কোদি েুফ োধোযণ একটো ফযোোয (দ্রিফয – তোলরকো 

২)। অদনক েদফলকই জ োড় লদদয় ফদরদিন জম ‘অযোধী’-জদয এবোদফ 

জ দর ঠোোঠোল কদয বদয যোেোয োদথ অযোদধয জকোন ম্পকে  

জনই, ফযিং ম্পকে  আদি যো ননলতক, অথেননলতক, আয লল্প-িংিোন্ত 

কতে োফযলি, েণভোধযভ ইতযোলদয োদথ। এযো যো ননলতক লস্থতোফস্থোদক 

ফ োয় যোেোয  নয জ দরয উদযই বযো কদয থোদক, আয এই 

যো ননলতক লস্থতোফস্থো জ রফন্নী বতযী কদযই জমদত থোদক। ুাঁল ফোদী 

েণতদন্ত্রয একটো জভৌলরক কোঠোদভোই র োলস্তভূরক ফযফস্থো, তোই 

অদনক ভয় এদক ‘োলস্তভূরক েণতন্ত্র’ফো ‘জপৌ দোলয েণতন্ত্র’- ফরো 

য়। িংেযোরঘুদদয (শুধুভোত্র িংেযোয লনযীদে নয়, ফযিং বফলভয আয 

লনযোত্তোয অবোদফয লনযীদে) এফিং অফদলরত  নেদণয লফরুদি 

ক্ষোলতে আদর ুাঁল ফোদী কোঠোদভোয অন্তলনেলত বফলিয, এফিং তোই 

বোযত এয জকোন ফযলতিভ নয়। 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদে আদেদকোয বেত লিং স্টোলড োদকে র, ইুয – ৫, লডদেয ২০১৭ 

শ্রলভক ভৃতুয – ফতে ভোন লযলস্থলত

ম্প্রলত, ১-রো নদবেয উত্তযপ্রদদদয যোয়দফলযরী 

জ রোয উঞ্চোোদয NTPC-য জম ফড় োব লরক জেয 

তোলফদুযৎ জকন্ধটো আদি জেোদন ৩২  ন শ্রলভদকয 

ভৃতুয এফিং আয ১০০  দনয ভভেোলন্তকবোদফ আত 

য়োয ঘটনো আফোয শ্রলভকদদয লনযোত্তোয লফলয়টোদক প্রদেয োভদন 

লনদয় এর। শ্রলভকদদয লনযোত্তোয লফলদয় এয আদে জম লযদোটে  বতযী 

কযো দয়লির তোদতই লফলবন্ন লনযোত্তো নীলত রেদনয উদল্লে আদি। 

ভৃত  আতদদয ভদধয অলধকোিংই লবনযো য জথদক আো লদনভ ুয 

মোদদয েুলিয লবলত্তদত দয় দয় লনদয়োে কযো দয়লির। তোদদয 

বদলনক ২০০ টোকো ভ ুযী জদয়ো ত, এফিং তোলফদুযৎ জকদন্ধ কো  

কযোয ঝুাঁ লক আয লফদ ম্পদকে   োনো দে তোদদয জেোদন কো  

কযদত ফোধয কযো দয়লির। 

লবনযোদ যয লদনভ ুযদদয এইধযদণয েুলিলবলত্তক লনদয়োদেয ফযফস্থো 

ভোলরকদক্ষয দোয়দোলয়েদক জকফরভোত্র স্বল্পিংেযক স্থোয়ী ভ ুযদদয 

ভদধযই ীভোফি যোদে। এই স্থোয়ী ভ ুদযযো শ্রভ আইদনয আতোয ভদধয 

দড়। লকন্তু জফীযবোে কো ই, ফো লফদলত ঝুাঁ লকফহুর কো কভে 

জদেবোদরয দোলয়ে ঠিকোদোযদদয উয লদদয় জদয়ো য় মোযো অস্থোয়ী 

ভ ুয লনদয়োে কদয, আফোয জটো জফীযবোে জক্ষদত্র বদলনক ভ ুলযয 

লফলনভদয়। দুঘেটনো ফো জকোন দুদমেোদেয মু্মেীন য়ো ইতযোলদ ফযোোদযয 

 নয এই অস্থোয়ী শ্রলভকদদয জকোন স্বোস্থয ফীভো থোদকনো। 

আ দকয লদদন, উদোযীকযণ জফযকোযীকযণ আয লফশ্বোয়দনয (LPG) 

একটো প্রবোফ লোদফ, ‘ফযফো েোরোদনোয ুলফধো’ ফোড়োদনোয অ ুোদত 

অলধকোিং যোদ যই ভ ুযদদয লনযোত্তোয আইনগুদরোদক ইেোকৃতবোদফ 

রঘু কযো দে। ২০১৪ োর জথদক লফলবন্ন শ্রভ আইদন অ স্র 

িংদমো দনয প্রস্তোফ দোলের কযো দয়দি। এভনলক ‘ইন্পদেয যো ’ 

জল কযোয নোদভ ইলিয়োন ফয়রোয জযগুদরোন্প ১৯৫০-জক লনদ দকই 

লনদ য প্রিংোত্র বতযী কযোয (দল্ প-োটিে লপদকোন) অনুভলত 

জদয়ো দয়দি, আদে মোয  নয প্রথদভ জন্ট্রোর ফয়রোে জফোদডে য তযপ 

জথদক মেদফক্ষণ আয তোয য জই মেদফক্ষদণয উয লবলত্ত কদয 

জেোন জথদক প্রিংোত্র োয়ো জমত। 

এিোড়ো, েুলিলবলত্তক শ্রদভয জমভস্ত আইন ফতে ভোন জগুদরোদক 

রঘু কযোয লফলবন্ন প্রস্তোফ আদি মোদত উঞ্চোোদযয ভত ঝুাঁ লকূণে কোদ  

অদনক দ  আয অদনক দোলয়েীনবোদফ অস্থোয়ী শ্রলভকদদয লনদয়োে 

কযো জমদত োদয। ফতে ভোদন জম আইন আদি তোয ভোধযদভ প্রধোন 

লনদয়োেকতে ো লোদফ NTPC কর শ্রলভকদদয  নয আইনত 

দোলয়েীর, জ তোযো স্থোয়ী জোক আয অস্থোয়ী। লকন্তু, মলদ েুলিলবলত্তক 

শ্রভ আইদন প্রস্তোলফত িংদমো নগুদরো ফোস্তফোলয়ত কযো য় তোদর তো 

েুলিফি ভ ুযদদয অলধকোদযয জক্ষদত্র দফ বয়োনক ক্ষলতকয। 

এিোড়ো, জভোদী যকোয লনয়ভ এদনদিন মোদত শ্রলভকদদয অফস্থোয 

মেদফক্ষণ কযোয প্রলিয়ো ফোলতর দয়দি। এদত ইন্টোযনযনোর জরফোয 

অেেোনোইদ োন (ILO)-এয ৮১ নেয ধোযো রলেত দয়দি, মলদ 

বোযত লকন্তু এই িংেঠদনয এক ন ই কযো দয। শ্রভ ুলফধো 

জোটে োর েোরু কযো দয়দি মোয ভোধযদভ ভোলরকক্ষ লনদ দদয ‘জল্ প-

োটিে পোই’ কযোয অনুভলত জদয়দিন। এইধযদণয ‘জল্ প-

োটিে লপদকোন’ প্রতোযণোূণে দয় থোদক এভনটোই আদে লফদফেনো কযো 

ত। 

যকোযী লযিংেযোদনয ভদত ২০১০ োর জথদক ২০১২ োদরয ভদধয 

বোযতীয় কোযেোনোগুদরোদত ভোযণ-দুঘেটনোয জভোট িংেযো লির ৪২৭৫। 

এটো ভদন যোেো দযকোয জম ভৃতুয-িংিোন্ত েফয যকোযী তযদপ ফভয় 

জেদ জদয়োয জেিো কযো য়। লফদলেদদয ভদত মলদ অিংেঠিত 

উৎোদন জক্ষদত্রয দুঘেটনোগুদরোদক লোদফয অন্তবুে ি কযো য় তোদর 

আর িংেযো দফ এয ১০ গুন। বোযদতয েলনগুদরোদতই যকোযী 

লোদফ ২০১৬ োদরয  োনুয়োযী আয  ুন ভোদয ভদধয প্রলত লতন লদদন 

একটো কদয ভৃতুয ঘদটদি। লফদলেদদয ভদত দুঘেটনো ফো ভৃতুযয আর 

িংেযো অদনক জফী। NDTV-য একটো মেদফক্ষণ ভোযপৎ  োনো 

লেদয়দি জম লনভেোণদক্ষদত্র ২০১৩ জথদক ২০১৬ োদরয ভদধয প্রোয় ১০৯২ 

 দনয ভৃতুয এফিং ৩৭৭  দনয আত য়োয েফয োয়ো লেদয়দি। 

এভনলক IIT-য ভত অলব োত লক্ষো-প্রলতষ্ঠোনগুদরো লনভেোণকোদ য 

োদথ মুি শ্রলভকদদয  নয লনযোদ নয়। ম্প্রলত আেস্ট ভোদ 

লনভেোণকো  েরোকোরীন একটো লফলল্ডিং-এয ৮০ পুট উচ্চতো জথদক দড় 

লেদয় লতন ন লনভেোণকভী ভোযো লেদয়দিন। আদেদকোয বেত লিং স্টোলড 

োদকে র দদরয তযদপ কযো একটো িংলক্ষপ্ত তথযোনুন্ধোদন উদঠ এদদি 

লনযোত্তো ফযফস্থোয োিংঘোলতক েোলপরলতয লফলয়। মোযো ভোযো লেদয়দিন 

তোদদয কভীযো  োলনদয়দিন এই জপ্রোদ দেয  নয জকোন 

লনযোত্তোয জট্রলনিং তোদদয জদয়ো য়লন, এফিং ঠিকোদোয কভীদদয লনদদে  

লদদয়লির জম তোযো জমন কো  কযোয ভয় লনযোত্তো জফে নো দড়, 

কোযণ জটো ড়দর তোদদয কো  কযোয েলত কদভ মোদফ। NDTV-য 

োয়ো একটো RTI-এয উত্তয জথদক  োনো মোয় জম ২০১৩ জথদক 

২০১৬ োদরয ভদধয লনভেোণকভীদদয ভৃতুযয ৬০%-এয কোযণই র উঁেু 

স্থোন জথদক দড় লেদয় ভৃতুয। 

অনযলদদক, ILO-য মেদফক্ষণ অনুমোয়ী ২০১৮ োদরয ভদধয বোযদত 

জফকোয  নেদণয িংেযো ২ গুন ফৃলি োদফ। নফয-উদোযনীলতয োদথ োদথ 

একলদদক জফকোযদেয োয জফদড়ই েদরদি আয অনযলদদক শ্রলভকদদয 

যক্ষো  লনযোত্তোয অফস্থোয় দয় েদরদি জোেনীয়। লফশ্বুাঁল  লনদ দক 

ঙ্কট জথদক উিোয কযোয উোয় লোদফ তৃতীয় লফদশ্বয জদগুদরোদত 

স্তোয় শ্রভম্পদদক জোলণ কযো আয প্রলতলদন এই জোলণদক ফোলড়দয় 

েরোয গুরুেূণে নীলত গ্রণ কদযদি। তোই ভমেোদোয োদথ জফাঁদে থকদত 

জেদর জভনতী  নেণদক অফযই LPG-লফদযোধী রড়োই েোলরদয় জমদত 

দফ। 


