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নতুন পো’য যোজদে পকোদযেোাঁ দ দলরতদদয উয আক্রভণ

দলরত, ভুলরভ, খ্রীষ্টোন, এফিং ফহুজনযো, মোযো 
পকোদযেোাঁ দয রড়োইদয ২০০ ফছয ূলতে  উদ মোদনয 
জনয ভোযোদেয ুদনয কোদছ বীভো পকোদযেোাঁ   
আোদয গ্রোদভ জভোদত দলছদরন, তোদদয উয 

লনু্দে পযোলস্ট লিয আক্রভদণয োক্ষী দ যইর ২০১৮ োর, 
এদকফোদয শুরু পথদকই। অলির বোযতী ব্রোলিণ ভোবো, লনু্দ এক তো 
আঘোলড়, লভ্  প্রলতষ্ঠোন, এফিং যোেী একত ভত  যোে অলবমোন ইতযোলদ 
উচ্চফদণেয লনু্দ িংেঠন এই উদ মোনদক ‚জোতীতো-লফদযোধী‛ আিযো 
লদদ আলছদরন, এফিং ঠিক পমভনটো আো কযো দলছর পতভনই এই 
উদ মোদন জভোদত জনেদণয উয তোযো লযকল্পনো ভোলপক আক্রভণ 
োনর। একলদদক োজোয োজোয দলরত জনেণ ঐ মুদেয সৃ্মলতদক্ষদে 
জদড়ো দলছদরন, আয অনযলদদক কদকজন পেরুো তোকো-ধোযী লকছু 
েোড়ীদত আগুন ধলযদ পদো এফিং োথয পছোাঁ ড়োয ভত কোদজ লনমুি 
দলছর। পমভস্ত েোড়ীদত ‘জ বীভ’ ফো ‘বীভো পকোদযেোাঁ  পৌমে েোথো 
লদফ’-এয লস্টকোয রোেোদনো লছর পইফ েোড়ীগুদরোয উয তোন্ডফ 
চোরোলির দলক্ষণ-ন্থী ফোলনী। ঘটনোচদক্র লিংোত্মক োনোোলনয লকোয 
দ লনত ন ২৮ ফছয ফী যোহুর পোতোঙ্গোদর। অদনদক আত ন। 
রক্ষ রক্ষ জনেণ এই অনুষ্ঠোন উদ মোদন জভোদত ো দে ঐ স্থোদন 
ুলর এফিং যোদজযয পন্ট্রোর র্যোলড পপোে মদথষ্ট লযভোদণ লনমুি লছরনো 
এফিং তোযো দযোক্ষবোদফ লনু্দেফোলনীয এই আক্রভদণয ভথেদনই লছর। 

এই বীভো পকোদযেোাঁ দয রড়োইদক (দল ইঙ্গ-ভোযোঠো মুে) পো 
যোজদে জোলতলবলিক লনীড়দনয লফরুদে ভোোয সনযদদয রড়োই লোদফ 
প্রচোয কদযলছদরন আদেদকোয। অসৃ্পয লোদফ লফদফলচত ভোোয জোলতয 
জনেণদক লনদজদদয পকোভদড় ঝোড়ু পফাঁদধ চরদত ত মোদত পই ঝোড় ু
োাঁ টোয োদথ োদথ তোদদয োদয ছো ভুদছ লদদত োদয। মোদত তোদদয 
রোরো ভোটিদত দয বূলভদক ‘অলফে’ নো কদয লদদত োদয তোয জনয 
তোদদয েরো ফোাঁ ধদত ত একটো োে। পোদদয দ্বোযো এইবোদফ 
বোনক লনমেোলতত ভোোয জোলতয জনেণ তোদদয অনী দোলযদ্র এফিং 
োভোলজক লনমেোতদনয কোযদণ পল মেন্ত আশ্র লনদলছদরন লব্রটি 
সনযফোলনীদত। ফোলনীদত তোযো োলকতোয োদথ রড়োই কদযলছদরন 
এফিং এফযোোদয পকোন দন্দ পনই পম পকোদযেোাঁ দয রড়োইদত তোদদয 
এই জ বোযদত লব্রটি োম্রোদজযয দৃঢ় লবলি স্থোন কদযলছর। লকন্তু 
আদর এই মুে লছর তদোনীন্তন দুই োক আয ইস্ট ইলন্ডো পকোম্পোনীয 
লফরুদে, তোদদয লনদজদদয োম্রোজযফোদী ফযফোয উদ্দয মোয জনয তোযো 
লনীলড়তদদয পোলণ কযোয পকোন ুদমোেই ফোদ লদদতন নো। 

\লফেত ৭০ ফছদয (লব্রটিদদয বোযত তযোদেয য পথদক) ব্রোক্ষ্মণযফোদী 
বোযতী োকদশ্রণী এফিং RSS/BJP–য ৃষ্ঠদোলকতো লফলবন্ন লনু্দে 

পেোষ্ঠীয দ্বোযো দলরতদদয োভোলজকবোদফ ফজে ন এফিং পোলদণয চলযে 
লফনু্দভোে ফদরোলন। ফতে ভোদন বীভো পকোদযেোাঁ দয ২০০ ফছয ূলতে য 
লভলছদর লদদনয আদরো নৃিংবোদফ আক্রভণ কদয তোযো লনদজদদয 
সৈযোচোযী  লিংোত্মক যোজনীলতয লযচ লদদ চদরদছ। ২০০৬ োদর 
পমিোদন দলরতদদয উয অতযোচোদযয ২৭,০৭০-টো ঘটনো ঘদটলছর পিোদন 
২০১৪ োদর পই িংিযো পফদড় দদছ ৪৭,০৬৪ (শুধুভোে নলথবুি 
ঘটনোয িংিযো অনুমোী)। 

বীভো পকোদযেোাঁ দ এই লিংোত্মক ঘটনোয য পথদক লনীলড়ত 
ম্প্রদোদক ন্ত্রস্ত কযোয কোদজ মোযো মুি তোদদয পগ্রপ্তোয কযোয ফদদর 
ভোযোে ুলর পেোটো যোজয জুদড় দলরতদদয উয চড়ো দদছ। 
ভুেইদত অলধকোিং পগ্রপ্তোযীই কযো দদছ পচেুয, পদনোয, লবকদযোলর, 
এফিং োোইদয ফলস্ত পথদক পমিোদন দলরত ফহুজন ম্প্রদোদয 
জনেদণয ফফো। ৬-ই জোনুোযী পচেুয থোনোয ুলর একজন ১৫ ফছদযয 
পছদরদক ‚যোস্তো পফআইনীবোদফ জদড়ো ো‛, ‚দোঙ্গো োকোদনো‛, এফিং 
ফদথদক লফজ্জনক – ‚একজন োব লরক োযদবন্টদক 
ৈতঃপ্রদণোলদতবোদফ আঘোত কদয তোদক তোয দোলেোরন পথদক লফযত 
কযো‛ ইতযোলদ অযোদধ তুদর লনদ মো। লফেত লকছু লদদন দলরত মুফক 
এফিং লকদোযদদয এযভ একই ধযদণয পগ্রপ্তোযী রক্ষয কযো পেদছ। শুধুভোে 
ভুেইদতই মোযো ফহুজন ম্প্রদোবুি প্রো ৩০০ জনদক পগ্রপ্তোয কযো 
দদছ। ুলর কদন্ট্রোর রুদভয লডদযক্টদযট পজনোদযর জোলনদদছন পম 
বীভো পকোদযেোাঁ দয লিংোত্মক ঘটনোয দয পেোটো ভোযোে জুদড় পভোট 
৫০২ FIR নলথবুি দদছ। অবফধবোদফ জভোদদতয োদথ োদথ 
অদনকদকই লফলবন্ন গুরুতয জোলভন-অদমোেয ধোযো পমভন – গুন্ডোলেলয কযো 
এফিং িুদনয পচষ্টো কযো ইতযোলদদত অলবমুি কযো দদছ। এটো এদকফোদযই 
স্পষ্ট পম এগুদরোয অলধকোিংই লভথযো অলবদমোে এফিং এয উদ্য শুধুভোে 
তোদদয অলবমুি কযো ন, ফযিং তোদদয ভদন একটো ন্ত্রো সতযী কযো। 
ব্রোক্ষ্মণযফোদী আইনফযফস্থো এই ধযদণয লিংোত্মক ঘটনো োধোযণবোদফই 
দলরত আয ফহুজনদদয অযোধী োফযস্ত কযো , এফিং এইবোদফ পল 
মেন্ত পেোটো ম্প্রদোদয েোদই অযোধী তকভো রোেোদনোয পচষ্টো কযো । 

২০১৪ োদরয যফতী ভ পথদকই লনু্দে ফোলনীয উদ্য পর কযদত 
এফিং োম্রোজযফোদী লিগুদরো মোদত আভোদদয পদদয প্রোকৃলতক ম্পদ 
আয স্তোয শ্রভদক অফোদধ রুঠ কযদত োদয তোয থ প্রস্ত কযদত পভোদী 
যকোয দলরত, আলদফোী, এফিং ভুলরভদদয উয আক্রভণ আয ফোলড়দ 
লদদদছ। তোই ভোযোদেয এই রড়োইযত দলরতদদয োদথ আদেদকোয 
বেত লিং স্টোলড োদকে র লনদজদদয িংলত প্রকো কদয এফিং ভদন কদয 
পম একটো আদে েণতোলন্ত্রক ভোজ েদড় পতোরোয দথ লনু্দে সৈযোচোদযয 
লফরুদে এই রড়োইদক আয পজোড়দোয কদয পতোরো প্রদোজন।
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FRDI লফর – কদেোদযট ঝুাঁ লকদক যীলতফেবোদফ ভোদজয অঙ্গ কদয পতোরোয দথ আয একধো

২০১৭ োদরয আেস্ট ভোদ পরোকবো লপনোলিোর 

পযলরউন অযোন্ড লডদোলট ইন ুর্যোি (FRDI) লফর 

প কযো দলছর, এফিং িংদদয ীতকোরীন 

অলধদফদন একটো জদন্ট োরেোদভন্টোযী পন কতৃে ক 

এই লফর লনদ আদরোচনোয কথো লছর। ফলকছুদক লনদ একটো 

পযলরউন কদেোদযন (RC) সতযী কযদত চো এই লফর। পমদকোন 

আলথেক লযদলফো প্রদোনকোযী িংস্থোয ম্ভোফয ফযথেতোয পক্ষদে পই 

িংস্থোয ম্পদদক দির কযোয এফিং স্থোনোন্তলযত কযোয, ফো এভনলক 

িংস্থোটোদকই ফন্ধ কদয পদোয ক্ষভতো থোকদফ এই লফদরয। এই িংস্থো 

পকোন ফোলণলজযক িংস্থো দত োদয, পকোন আঞ্চলরক ফো ভফো 

ফযোঙ্ক, পকোন লফভো-িংস্থো, পকোন পইদভন্ট লদস্টভ অোদযটয, 

পকোন নন-ফযোলঙ্কিং লপনোলিোর পকোম্পোনী (NBFC), পকোন 

লভউচুোর ফো পনন পোন্ড, ফো পকোন ললকউলযটি পোভে দত োদয। 

লডদোলট ইন ুর্যোি অযোন্ড পক্রলডট েযোযোলন্ট কদেোদযন (DICGC) 

অযোক্ট ১৯৬১ পক ফোলতর কদয লদদত চো এই লফর, এফিং লফভো জভো 

পদো, লপ্রলভোভ িংগ্র কযো, এফিং পকোন লফভো-লযদলফো প্রদোনকোযী 

িংস্থোদক ফন্ধ কযোয পক্ষদে আভোনতকোযীদদয ক্ষলতূযণ পদোয 

ক্ষভতো এই লফর RC–পক লদদত চো। লযজোবে  ফযোঙ্ক অ   ইলন্ডোয কযো 

একটো লপনোলিোর পস্টলফলরটি লযদোটে  অনুমোী ২০১৫ োদরয ৩১-এ 

ভোচে  অফলধ বোযদত পভোট অযোকোউদন্টয ৯২.৩ % মূ্পণেবোদফ ুযলক্ষত। 

লকন্তু FRDI লফর চোরু দর পভস্তই লযফলতে ত দত োদয। 

FRDI লফর কদেোদযনদক এই ক্ষভতো লদদদছ মোদত প পকোন 

িংস্থোদক ‘পফইর-ইন’ লদদত োদয। ‘পফইর-আউট’-এয অথে পমিোদন 

দুদে োয লকোয ো িংস্থো ুাঁলজ লোদফ জনোধোযদণয জনয ফযো্ 

অথেদক কোদজ রোেোদনো, পিোদন ‘পফইর-ইন’-এয অথে র 

আভোনতকোযীদদয জভো কযো অদথে পই উদ্য োধন কযো। দুইবোদফ 

এটো ম্পন্ন কযো পমদত োদয।  ফযোদঙ্কয আলথেক কণদক ফোলতর কদয 

লদদত দফ, নদতো পগুদরোদক অনয আকোয লদদত দফ, পমভন – 

ইকুইটি। অথেোৎ একটো একটো আলথেক ঙ্কটদক কোটিদ ঠোয জনয 

আনোয ৩ ফছদযয জনয কযো স্থোী আভোনদতয পভোদ ফোলড়দ কদয 

পদো দত োদয ৬ ফছয, মোদত আয কণ লদদ মোোয জনয 

ফযোদঙ্কয োদত মেোপ্ত অথে থোদক। এই নতুন আইদনয আতো, আনোয 

আভোনদতয পভোদ ফরূফেক ফোলড়দ পদোয একটো ম্ভোফনো আদছ, 

অথফো ফদদর আনোদক পদো দফ ফযোদঙ্কয পোয, মো পই আলথেক 

ঙ্কদটয ভদ ফোদোদভয দদয লফদকোদফ। এয ভোদন র, পইভস্ত িংস্থো 

পমগুদরো মদথিবোদফ ফযোদঙ্কয পথদক কণ লনদদছ এফিং একইোদথ 

পইভস্ত ফযোঙ্ক পমগুদরো উদোীনবোদফ লফলবন্ন িংস্থোদক কণ লদদদছ 

তোদদযদক লনদজদদয অযোদধয পকোন োলস্ত পবোে কযদত দফ নো। 

উদে পদদয পছোদটো পছোদটো আভোনতকোযীযো োলস্ত পবোে কযদফন। 

FRDI লফরদক মলদ একটো আইদন লযণত কযো  তোদর তোয 

ফদথদক ফড় প্রবোফ ড়দফ ভফো ফযোঙ্কগুদরোয উয। এই পদদয 

প্রোলন্তক জনেণদক লযদলফো প্রদোদনয কথো পবদফই এই ভফো 

ফযোঙ্কগুদরোদক সতযী কযো দলছর। এযভটো প্রোই  পম যোজয যকোয 

ফো NABARD এইভস্ত ফযোঙ্কগুদরোদক ুাঁলজয পমোেোন লদদ তোদদয 

টিলকদ যোদি। তদফ নতুন এই আইনী ফযফস্থোয আতো আলথেকবোদফ 

দুদে োগ্রস্ত ফযোঙ্কগুদরো চদর আদফ RC-য লনন্ত্রদণ, এফিং তিন RC 

লেোন্ত পনদফ পম এই ফযোঙ্কগুদরোয িংমুলিকযণ কযো দফ, দির কযো 

দফ, ফন্ধ কযো দফ, নো অনয পকোন ফযফস্থো পনো দফ। 

লফেত ১০০ ফছদয ুাঁলজফোদ পমভস্ত ঙ্কদটয মু্মিীন দদছ তোয ভদধয 

২০০৮ োদরয অথেবনলতক ঙ্কট লছর অতযন্ত গুরুেূণে। এয পরশ্রুলত 

পমটো দলছর পটো র কযদোতোদদয অথেদক কোদজ রোলেদ 

ফযোঙ্কগুদরোয অলস্তে যক্ষো কযো। এটো কযদত US পেোলয ৭০০০০ পকোটি 

ডরোয িযচো পতো কদযইলছর, এফিং এছোড়ো US যকোয অলতলযি 

১৬.৮ রক্ষ পকোটি ডরোয ফযোঙ্ক এফিং অনযোনয িংস্থোদক পদোয ফযোোদয 

প্রলতশ্রুলত লদদলছর। ফড় ফড় ফযোঙ্কগুদরোদক বলফলযদত এই ধযদণয 

ঙ্কদট যক্ষো কযোয জনয সতযী দলছর লপনোলিোর পস্টলফলরটি পফোডে  

(FSB)। US পেোলয ছোড়ো, US SEC, লফশ্ব ফযোঙ্ক, IMF, OECD, 

লজ-২০ পদশুগুদরো এই পফোদডে য দয। 

২০১১ োদরয জুরোই ভোদ FSB-য একটো উদদভূরক দলরদর 

‘পফইর-ইন’-এয ধোযণো প্রথভ প্রকোদয আদ। ২০১৪ োদরয নদবেয 

ভোদ লব্রদফদন অনুলষ্ঠত লজ-২০ সফঠদক এই প্রস্তোফ (২০১৪ োদরয 

RBI-এয একটো লযদোদটে  মোয উলস্থলত পভদর) অনুদভোলদত । 

‚লকয অযোট্রিলফউট  অ   এদপলক্টব পযলরউন লযজোইম  পয 

লপনোলিোর ইিটিটিউন ‛ নোভক পই দলরর পথদক হুফহু  ব্দ ধোয 

কযো দদছ এই FRDI লফদর। লফলবন্ন িংস্থোদক অনোোদ কণ দোন 

কযোয ফযোোদয ফোধো ফো লনন্ত্রণ আনোয লযফদতে  পইভস্ত িংস্থো পম 

ঝুাঁ লক লনদ চদরদছ পগুদরোয োভোলজকীকযণ কদয চদরদছ যকোয। 

এই FRDI লফর মলদ ো কযো  তোদর পটো পম শুধু 

আভোনতকোযীদদয জনয ক্ষলতকয তো-ই ন, ফযিং োধোযণবোদফ ভগ্র 

ফযোলঙ্কিং ফযফস্থোয জনযই ক্ষলতকয। উদোযণৈরূ – মলদ একটো ফযোঙ্ক 

পঘোলণো কদয পম প ূফে-লনধেোলযত ভীভোয ভদধয আভোনতকোযীদক 

তোয প্রোয টোকো লদদত োযদফ নো, তোদর অনযোনয বোদরো অফস্থো থোকো 

ফযোদঙ্কয আভোনতকোযীযো ব পদ ফযোঙ্ক পথদক তোদদয জভো পদো 

টোকো তুদর লনদত োদযন। এই ‘িংক্রভণ ফযলধ’ ভগ্র ফযোলঙ্কিং ফযফস্থোয 

পক্ষদেই অতযন্ত ক্ষলতকোযক দত োদয, এফিং এই পেোটো ফযফস্থোযই 

ধ্বিং পডদক আনদত োদয। ুতযোিং, আভোনতকোযী, ফযোঙ্ক-কভেচোযী, 

এফিং অনযোনয অিংীদোযদদয ৈোদথে ভোদজয কর স্তদযয জনেদণয 

উলচত এই লফদরয লফদযোলধতো কযো মোদত এটো আইদন লযণত দত নো 

োদয। 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদে আদেদকোয বেত লিং স্টোলড োদকে র, ইুয – ৬, জোনুোযী ২০১৮ 

লনললেকযদণয যোজনীলত

লব্রটি আভর পথদক শুরু কদয ‚ৈোধীনতো‛-য ফহু দক 

ধদযই লনললেকযদণয অবযো বোযদত চদর আদছ, 

এফিং ফতে ভোদন পকদে লনু্দে ভতোদে দ্বোযো লযচোলরত 

যকোদযয আভদর এয প্রফণতো আয ফৃলে পদদছ। 

পনরুয আভদর কিংদগ্র যকোদযয ভদই পোক, ফো ১৯৭০-এয 

দদক ইলন্দযো েোন্ধীয োিংঘোলতক সৈযোচোযী োদনয ভদই পোক, ফো 

ফতে ভোদনয বোযতী জনতো োটিে  (BJP)-য পনতৃেোধীন যকোযই পোক, 

ভূর ফযোোযটোয পকোন লযফতে ন লন। 

ফতে ভোন যোজবনলতক ফযফস্থোয ঙ্কট মতই ফৃলে পদদছ, বোযতী 

োকদশ্রণী ততই ভস্ত যকভ লবন্নভদতয লফরুদে ফেলি প্রদোে কদয 

আক্রভণোত্মক দ উদঠদছ। যকোয েঠদনয ঠিক য পথদকই পভোদী 

যকোয লফলবন্ন লক্ষো প্রলতষ্ঠোদন উঠদত থোকো েণতোলন্ত্রক আোদজয 

কন্ঠদযোধ কযো আযম্ভ কদযদছ। এয শুরুটো দলছর ২০১৪ োদরয জুন 

ভোদ মিন পকযদরয গুরুবোুয লফশ্বলফদযোরদয শ্রীকৃষ্ণ কদরদজয 

কদরজ-ভযোেোলজদনয ম্পোদক, -ম্পোদক, এফিং উদদভূরক 

দযফৃন্দ দভত পভোট ন জনদক পগ্রপ্তোয কযো , তোদদয 

ভযোেোলজদনয একটো ব্দছদক নদযে পভোদীয লফরুদে ‚আলিজনক 

এফিং অপ্রীলতকয‛ বোলো ছোোয অযোদধ। পভোটোভুটি ঐ একই ভদ 

লথুদয োতজন লরদটকলনক ছোেছোেীদক তোদদয লপ্রলিোর দভত 

পগ্রপ্তোয কযো , কদরজ ভযোেোলজদন প্রকোলত ‚পনলতফোচক ভুি‛-এয 

একটো তোলরকো অযোডল প লটরোয, োভো লফন রোদদন, জজে  ফু, এফিং 

আয কদক জদনয োদথ নদযে পভোদীদক পই তোলরকো যোিোয 

অযোদধ। এয দয দযই পদদয একটো প্রলে লক্ষো প্রলতষ্ঠোন 

ইলন্ডোন ইিটিটিউট অ   পটকদনোরলজ ভোদ্রোদ (IITM) আদেদকোয-

পলযোয স্টোলড োদকে র (APSC) নোদভ একটো পেোষ্ঠীদক লনললে কযোয 

ঘটনো ঘদট। 

২০১৫ োদর যকোয আয এক ো এলেদ েরু আয ফরদ দভত 

কর েফোলদ শুয লনধদনয উয এফিং েফোলদ শুয এক যোজয পথদক 

অনয যোদজয যফযোদয উয মূ্পণে লনদলধোজ্ঞো জোলয কদয, মোয 

ভোধযদভ িোদযোবযো এফিং জীফন-জীলফকো লনফেোদয পভৌলরক অলধকোযদক 

লনরেজ্জবোদফ রঙ্ঘন কযো । ২০১৭ োদর গুজযোট অযোলনভোর 

লপ্রোযদবন (অযোদভন্ডদভন্ট) অযোক্ট ২০১৭-এয আতো গুজযোদট 

পেো-তযোয কোযদণ দফেোচ্চ োলস্ত লোদফ ধোমে কযো  ভৃতুযদন্ড। এয 

লযণোদভ বোযদতয ফেে চোলীদদয ভদধয েফোলদ শুয ভোলরকোনো আদেয 

পথদক অদনক কদভ মোদি। 

পভোদী বলিবদয তোয গুরু লটরোদযয দোঙ্ক অনুযণ কদযদছন। 

লটরোয জোভেোনীয চযোদিরয দ ক্ষভতো আোয কদক ভোদয 

ভদধযই পেড ইউলনন লনললে কযোয লেোন্ত গ্রণ কদযন। ২০১৭ োদরয 

২৭-এ লডদেয ঝোড়িদন্ডয BJP যকোয লক্রলভনোর র অযোদভন্ডদভন্ট 

অযোক্ট (CLAA)-এয আতো ৩০ ফছয ুযোদনো একটো িংেঠন ভজ দুয 

িংেঠন লভলত (MSS)-পক লনললে পঘোলণো কদয, এফিং ঐ একই 

আইদনয আতো MSS-এয ১০ জন কোমেকতে োয লফরুদে লভথযো ভোভরো 

দোদয কযো । লনললে কযোয লছদন কোযণ পদিোদনো  পম – ১) 

যোলোন লফপ্লদফয ১০০-তভ ফলেূলতে দত ফিফয প কযোয জনয একজন 

প্রলে পতদরগু কলফ বোযবোযো যো-পক MSS আভন্ত্রণ জোনো, ২) এই 

অনুষ্ঠোন আদোজন কযোয জনয MSS ‚পফআইনীবোদফ অথে পজোেোয 

কযলছর‛। MSS ঝোড়িদেয একটো পযলজস্টোডে  পেড ইউলনন (১৯৮৯ 

োদর পযলজস্টোডে  ো), মো তয নোযোণ বট্টোচোমে নোদভ একজন 

আইনজীফী ১৯৮৫ োদর সতযী কদযলছদরন। ফতে ভোদন এই ইউলনদনয 

দযিংিযো ২২,০০০ এফিং তোদদয প্রদতযদকই অিংেঠিত পক্ষদেয 

োদথ মুি। দযযো ভূরত ধোনফোদদয করোিলনয শ্রলভক, ফো তোলফদুযৎ 

পকদেয শ্রলভক, কৃলল-ভজুয, এফিং লিযলজয তীথেদক্ষদে কভেযত শ্রলভক। 

এই ইউলনন ঝোড়িদন্ড একটো োোতোর চোরো পমিোদন এরোকোয 

ভস্ত শ্রলভক এফিং আলদফোীদদয মূ্পণে লফনোভূদরয লচলকৎো , এফিং 

লফেত ৩০ ফছয ধদয লফলবন্ন আলদফোী আদন্দোরদন অিংগ্রণ কযোয 

ইলতো এই িংেঠদনয আদছ। 

‚ৈোধীন‛ বোযদত একটো ইউলননদক লনললে কযোয এটো পকোন প্রথভ 

ঘটনো ন। ১৯৯২ োদর অন্ধ্রপ্রদদদয লঙ্গোদযণী করো িলনয ইউলনন 

SIKASA–পক লনললে কযো দলছর। তদফ এটোই র প্রথভফোয 

পমিোদন পকোন পযলজস্টোডে  পেড ইউলননদক পকোন আইনী লবলি 

ছোড়োই লনললে কযো র। একটো ইউলনদনয পযলজদেন ফোলতর কযোয 

প্রথোভোলপক লনভ এদক্ষদে ভোনো লন এফিং লনদজদদয ক্ষ ভথেন 

কযোয জনয ইউলনদনয কোমেকতে োদদয দুই ভোদয ভ লদদ লফজ্ঞলপ্ত 

জোলয কযোয লনভ এদক্ষদে ভোনো লন। পযলজদেন ফোলতর কযোয 

ভ লনভ অনুমোী পযলজেোয অ   ইউলনন, লমলন ভূরত পরফোয 

লডোটে দভদন্টয পডুটি কলভনোয অ   পরফোয, তোাঁ দক এই প্রলক্রো মুি 

কযদত । লকন্তু এদক্ষদে পটো কযো লন। এই লনললেকযণ 

লনঃদন্দদ িংলফধোদনয পভৌলরক কোঠোদভোয লফরুদে মো কোযণ এদত 

পজোট েঠদনয অলধকোয এফিং ৈোধীন ফিদফযয অলধকোযদকই প্রদেয ভুদি 

ড়দত দদছ। নোৎী জোভেোনীদত পেড ইউলননগুদরোদক লনললে কদয 

লদদ পভনতী পশ্রণীয উয পম আঘোত োনো দলছর পই ঘটনোয কথো 

এই প্রদঙ্গ ভদন নো দড় উো পনই।

 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদে আদেদকোয বেত লিং স্টোলড োদকে র, ইুয – ৬, জোনুোযী ২০১৮ 

বোযতী লফচোযফযফস্থোয ঙ্কট

ুলপ্রভ পকোদটে  পমভস্ত লফল ভযোয ৃলষ্ট কযদছ 

পগুদরোয েদন্ধ প্রকোদয কদরয দৃলষ্ট আকলেণ কযোয 

জনয েত ১২-ই জোনুোযী ুলপ্রভ পকোদটে য চোযজন প্রফীণ 

লফচোযলত নলজযলফীনবোদফ একটো োিংফোলদক 

দম্মরদনয আদোজন কদযন। ুলপ্রভ পকোদটে য ইলতোদ প্রফীণ 

লফচোযলতদদয এইবোদফ জনভদক্ষ ভতোভত প্রকো কযোয ঘটনো 

প্রথভফোয ঘটর। ুলপ্রভ পকোটে  পমবোদফ কোজ কযদছ পই লফলদ লফলবন্ন 

অঙ্গলতয ইলঙ্গত লদদ জোলস্ট পচরোদভশ্বয, েদেোই, পজোদপ, এফিং 

পরোকুয ফরদরন পম – ‚লনযদক্ষ লফচোযফযফস্থো ছোড়ো েণতন্ত্র কিনই 

টিদক থোকদত োদয নো‛ এফিং তোাঁ যো চোন নো পম – ‚এিন পথদক ২০ ফছয 

য ৎ-লচন্তোীর জনেণ ফরুক পম আভযো আভোদদয লফদফক পক লফলক্র 

কদয লদদলছরোভ‛। লচ   জোলস্ট অ   ইলন্ডো (CJI) লভশ্রো পমবোদফ 

লফলবন্ন পফদঞ্চ ভোভরোগুদরোদক পকোন মুলি-কোযণ নো পদলিদ লনদজয 

ইিোভদতো ফন্টন কযদছন পলদদক প্রে তুদরদছন তোাঁ যো। তোাঁ যো এ 

জোলনদদছন পম CJI-পক পফোঝোদনোয পচষ্টো কদয ফযথে দদছন ফদরই 

তোাঁ যো লফলটোদক জনভদক্ষ আনদত ফোধয দদছন। জোলস্ট পরোো’য 

ভোভরোয দোলে একটো অনুমুি পফদঞ্চ অেণ কযোয ঘটনোই পম এই 

োিংফোলদক সফঠদকয একটো কোযণ তোয ইলঙ্গত লদদদছন জোলস্ট 

েদেোই। লভস্টোয পরোো লছদরন একোধোদয ভুেইদয লডলেক্ট জোজ, এফিং 

CBI-এয লফদল জোজ লোদফ লতলন লনমুি লছদরন। লতলন 

পোযোফুল্ন এনকোউন্টোয পক পদিোদোনোয ফযোোদয বোযপ্রোপ্ত 

লছদরন। নোেুদয একটো লফফোদয লনভন্ত্রদণ লেদ যযজনক 

লযলস্থলতদত তোাঁ য ভৃতুয ঘদট। উদয উলিলিত ভোভরো একজন প্রধোন 

অলবমুি দরন BJP-য বোলত লভস্টোয অলভত োহ্ । 

মোইদোক, লফচোযফযফস্থোয পম অঙ্গলতয অলবদমোে পতোরো দদছ তোদত 

পরোো’য ভোভরো একটো নেণয অিং ভোে। লফেত লকছু ফছদয একলদদক 

আভযো পদদিলছ নলজযলফীনবোদফ পগ্রপ্তোযীয ঘটনো এফিং প্রধোনভন্ত্রী 

নদযে পভোদীদক লচঠি লরদি লকছু লফচোযলতয লফরুদে ফযফস্থো পনোয 

অনুদযোধ জোনোদনোয জনয োইদকোদটে য প্রফীণ লফচোযলত ল.এ. 

কোনেোদনয লফরুদে অফভোননোয অলবদমোে এদন তোাঁ দক ভদনোদযোে 

লচলকৎোয লনদদে  পদোয ভত ঘটনো। আফোয অনযলদদক আভযো 

পদদিলছ পবোদট যকোয প্রতযোোয োয য অরুণোচর প্রদদদয 

ভুিযভন্ত্রী কোলরদিোয আত্মতযোয ভত ঘটনো। লতলন অলবদমোে কদযলছদরন 

পম লকছু প্রফীণ লফচোযলত নোলক লফযোট অদঙ্কয অদথেয দোলফ 

জোলনদলছদরন, পম ফযোোদয আয পকোন তদন্তই কযো লন। এছোড়ো, 

ইযোত জোোন ভোভরো, পফস্ট পফকোযী ভোভরো (২০০২ োদরয গুজযোট 

দোঙ্গো), গ্রীন লস -এয লক্র কভী লপ্রো লিোই-পক োফধোন োয 

লফজ্ঞলপ্ত ইতযোলদ ভোভরোয একটো রেো তোলরকো ফতে ভোন, পমিোদন একটো 

মদথোমুি লফচোদযয য লফচোযলতদদয অনুলচত ফদলর ফো দোফনলত 

ঘটিদ োলস্ত পদো দদছ, শুধুভোে লফচোদযয যো তদোনীন্তন 

োকদশ্রণীয ইিোয লফরুদে পেদছ ফদর। 

একটো ভোভরো পমিোদন নযোনোর জুলডলোর অযোদন্টদভন্ট কলভন 

(NJAC)-য অোিংলফধোলনক আচযণ একটো প্রলতলষ্ঠত ঘটনো, পিোদন 

লফচোযলতদদয লনদোে কযোয ফযোোদয NJAC ফো কদরলজোভ (মো 

আফোয লকছু লনল ে্ ষ্ট লযফোদযয প্রলত ক্ষোলতে এফিং একটো জুলডলোর 

ক্ল্যোন সতযীয ফযোোদয অলবমুি) পকোদনোটোই ভযোয ভোধোন ন ফদর 

জোলনদদছন পচরোদভশ্বয। NJAC-য আতো লফচোযলতদদয লনদোদেয 

প্রলক্রো পভোদী যকোয কতৃে ক লনলন্ত্রত দত োদয এফিং এদত লফচোয 

প্রলক্রোয লনযদক্ষতো প্রদেয ভুদি ড়দফ। এটো বুদর পেদর চরদফ নো 

পম লফচোযফযফস্থোদক প্রতযক্ষবোদফ লনন্ত্রণ কযোয উদোযণ প্রথভ পদিো 

লেদলছর ইলন্দযো েোন্ধীয পনতৃদে কিংদগ্র যকোদযয আভদর জরুযী 

অফস্থোয ভ। তদোনীন্তন যকোদযয োদথ ভতলফদযোদধয পদর লতনজন 

প্রফীণ লফচোযলত দতযোে কযদত ফোধয দলছদরন এফিং জরুযী অফস্থোয 

ভ যোলফো কযো ভোভরোয যো পঘোলণোয দয তোয প্রলতলক্রো 

লোদফ জোলস্ট িোন্নো দতযোে কযদত ফোধয দলছদরন। 

এটো লতয পম লফচোযফযফস্থো (‚প্রকৃত েণতন্ত্র‛-য ধোযক  ফোক) 

আভোদদয পদদয দলযদ্র এফিং ললছদ-ড়ো জনেদণয কোদছ এিন 

পৌাঁছোদত োদযলন। নযোনোর ক্রোইভ পযকডে  ফুযদযো অনুমোী পজর 

লযিংিযোদনয তথয ফরদছ ৫৩% পজরফন্দীই দলরত, আলদফোী, নদতো 

িংিযোরঘু। আয অনযলদদক লফজ ভোরয, আেোনী, আদোনীযো লনদজদদয 

ৈোথেভদতো আইনদক লযফলতে ত কদয লনদত োদয। একলদদক লফচোযোর 

লকবোদফ পফযকোযীকযদণয প্রকদল্প অনুদভোদন লদদ চদরদছ তোয 

োম্প্রলতক উদোযণ র NEET ভোভরো, আয অনযলদদক ফতে ভোন লফচোয 

প্রলক্রোয অফস্থোন পম পভনতী পশ্রণী-লফদযোধী তোয লযচ োো মো 

ভোরুলত ভোদনোয প্লযোন্ট ভোভরো পথদক। 

চোযজন লফচোযলতয এই উদদযোে লনঃদন্দদ প্রিংনী। একইোদথ, 

লফচোয ফযফস্থো মথোমথবোদফ চরদছ লকনো পফযোোদয তকে  থোকোয 

অলধকোয জনেদণয আদছ। এটো ভদন যোিো দযকোয পম লফচোযফযফস্থো 

পমদকোন যকভ দোলদেয অবোফ ফো অঙ্গলত আদর এয উদয থোকো 

‘েণতন্ত্র’-য ফৃিভ কোঠোদভোদতই ভযোয ৃলষ্ট কদয, এফিং পই কোযদণ 

প্রকৃত েণতদন্ত্রয আয নযোদয জনয রড়োই কযদত কযদত এই প্রে 

পথদকই মো পম আভোদদয ভোদজ পম ক্ষভতোয কোঠোদভো ফতে ভোন তোয 

একটো পভৌলরক লযফতে ন ছোড়ো আদদৌ এই ভযোয পকোন ভোধোন 

দফ লকনো। 

 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদে আদেদকোয বেত লিং স্টোলড োদকে র, ইুয – ৬, জোনুোযী ২০১৮ 

নযোনোর পভলডকোর কলভন লফর ২০১৭ – ৈোদস্থযয পফযকোযীকযদণয দথ নতুন উদদযোে

ৈোস্থয লযকোঠোদভো, লফদলত গ্রোভীণ ৈোস্থযফযফস্থোয 
লনযীদি বোযত গুরুতযবোদফ দুদে োগ্রস্ত। অলধকোিং 
ইউদযোলোন পদদ ৈোস্থয িোদত পভোট িযদচয ৮০-
৯০% যকোয লনদজই ফন কদয, পমিোদন বোযদতয 

পক্ষদে এয লযভোণ ৩০%-এয কভ। বোযদত ৈোস্থযিোদত ফযো্ অদথেয 
লযভোণ কভদত কভদত ফতে ভোদন দদছ গ্র পডোদভলস্টক পপ্রোডোক্ট 
(GDP)-এয ১.২%, মো এই দদক ফেলনম্ন, এফিং এলফলদ লফদশ্বয েড় 
৫.৪%-এয তুরনো অদনক কভ। জনোধোযদণয কোদছ যকোযী 
ৈোস্থযফযফস্থো মতই দুরু দ উঠদছ এফিং গুণভোদনয অফনলত দি 
ততই জনেণ পফযকোযী লযদলফো প্রদোনকোযীদদয পথদক লযদলফো 
গ্রণ কযদত ফোধয দি। মোইদোক, ৬০০ রক্ষ বোযতফোী প্রলতফছয 
ৈোদস্থযয জনয িযদচয পজোেোন লদদত লেদ লনঃৈ দ দড়ন, এফিং 
ফযবোয ফন কযদত নো োযোয কোযদণ পভোট জনিংিযোয এক-
ঞ্চভোিংদয পফী ভোনুল প্রদোজন থোকো দে ৈোস্থযফযফস্থো অফলধ 
পৌাঁছোদতই োদযন নো। ‚পলোফোর ফোদডে ন অ   লডলস ‛-ীলেক রযোন দট 
লযদোটে , মো ৈোস্থযফযফস্থোয গুণভোন মেোদরোচনো কদয লফলবন্ন পদদক 
ভমেোদোক্রভ অনুমোী োলজদদছ, পই লযদোদটে  ১৯৫-টো পদদয ভদধয 
বোযত ১৫৪-তভ স্থোন রোব কদযদছ, এফিং পনোর, বুটোন, আয 
ফোিংরোদদদয ভত পদ পমিোদন বোযদতয আদে যদদছ। 

এযকভ একটো লযলস্থলতদত পল থ অযোন্ড পযোলভলর দরদপোয ভন্ত্রী 
লভস্টোয পজ.ল.নোড্ডো েত ২০১৭ োদরয ২৯-এ লডদেয পরোকবো 
নযোনোর পভলডকোর কলভন লফদরয প্রস্তোফ পদন। চোয-দদযয একটো 
কলভটি এই লফদরয িড়ো প্রস্তুত কদযন। বোযদতয দুনীলতগ্রস্ত এফিং 
অদমোেয পভলডকোর কোউলির অ   ইলন্ডো (MCI)-পক নযোনোর 
পভলডকোর কলভন (NMC) দ্বোযো প্রলতস্থোলত কযোয প্রস্তোফ পদো 
দদছ এই লফদর। আয এই প্রলক্রো, আভরোতদন্ত্রয ভোধযদভ আয 
দুনীলতয ুদমোে সতযী কদয পদো দদছ। ফতে ভোদন, MCI–পত 
প্রদতযক যোজয পথদক একজন কদয প্রলতলনলধ এফিং কভেযত ডোিোয 
যদদছন, পমিোদন NMC–পত প্রস্তোফ অনুমোী থোকদফন ২৫ জন দয 
মোদদযদক লনদোে কযদফ পকেী যকোয। NMC-য পকফরভোে ৫ জন 
পজোনোর দয ডোিোযদদয পবোদট লনফেোলচত দফন। ফোলকযো দরন 
ভদনোনীত দয। এয ভোধযদভ একলদদক পমভন কলভন যোজবনলতক 
পনতোদদয োদতয ুতুদর লযণত দফ, পযভ অনযলদদক দুনীলতগ্রস্ত 
যোজবনলতক প্রবোফ মোদত অফোদধ প্রদফ কযদত োদয তোয জনয 
দযজো িুদর পদো মোদফ। ফস্তুত পফযকোযী পভলডকোর কদরজগুদরোয 
োদথ পমবোদফ ফতে ভোন যোজবনলতক ফযফস্থোয ঘলনষ্ঠ ম্পকে  ফতে ভোন তোয 
লযদপ্রলক্ষদত এই লফদরয লযণোভ দফ উদদ্বেজনক। 

আজদকয লদদন বোযদত প্রলত ১৭০০ জদনয জনয ফযো্ যদদছন ১ জন 
কদয ডোিোয, পমিোদন WHO-এয লনভ অনুমোী থোকো দযকোয প্রলত 
১০০০ জদন ১ জন কদয ডোিোয। আফোয এই ডোিোযদদয অলধকোিংই 
আদছন হুদয এরোকো। এিন আয পফী কদয ডোিোয সতযী কযোয 
উদ্য োধদন মোদত আয পফী কদয পফযকোযী পভলডকোর কদরজ 
স্থোন কযো মো পই ফযোোদয লনভকোনুন লথীর কযোয প্রস্তোফ পদো 

দদছ এই লফদর। পফযকোযী কদরদজয ১৫% পথদক ৬০% আদনয 
লপ-ফৃলে কযোয প্রস্তোফনো এই লফদর পদো দদছ। এয পদর 
পফযকোযী পভলডকোর কদরজগুদরোদত একদচটিো লপ-ফৃলে দফ এফিং 
ছোেছোেীযো আদোরদতয দ্বোযস্থ দত োযদফ নো কোযণ এই লফদর 
এইধযদণয লপ-ফৃলেদক সফধতো পদো দদছ। এছোড়ো, োলস্ত 
মূ্পণেবোদফ ভকুফ কযো, কর প্রদোজনী লনভোফরী নো ভোনদর 
ডোিোযদদয ফযলিেত প্রযোক টিদ অনুভলত পদো ইতযোলদ লফলদ 
মূ্পণে লনন্ত্রণ লনদজয কযোি কযদত চোইদছ পকেী যকোয। 

এই লফদর একলদদক একটো নযোনোর এলরলজলফলরটি কোম  এন্ট্রোি পটস্ট 
(NEET)-এয প্রস্তোফ পদো দদছ মোদত ডোিোযী প্রলক্ষদণ একটো 
অলবন্ন ভোনদন্ড সতযী কযো মো। আফোয অনযলদদক এই লফদরয আতো 
পভলডকোর কদরজগুদরোদক ৈোধীনতো পদো দদছ মোদত তোযো 
তোদদয আনিংিযো মদথি ফোড়োদত োদয, এফিং পই আনিংিযোয 
জনয উমুি লযকোঠোদভো কদরদজ আদছ লকনো পফযোোদয NMC 
পকোন তদোযলক কযদফ নো। এছোড়ো, পভলডকোর কদরজ পথদক ো 
কদয পফদযোনোয দয ড়ুোদদয নযোনোর রোইদলিদটট এক্সোলভদনন 
(NLE) যীক্ষো লদদ উিীণে দত দফ, এফিং তদফই তোযো প্রযোক টি 
কযোয অনুভলত োদফ। 

এছোড়ো, একটো লব্রজ পকোে চোরু কযোয কথো ফরো দদছ মোয ভোধযদভ 
MBBS ন এভন ডোিোযযো অযোদরোযোলথদত একটো টে -টোভে পকোে 
কদয লনদই আধুলনক লচলকৎোোস্ত্র প্রযোক টি কযদত োযদফন। এইফ 
ভোযপৎ দলযদ্র জনেণদক লনম্নভোদনয লচলকৎো লযদলফো প্রদোন কদয 
যকোয লনদজয দোদোলে োযদফ ফদর ঠিক কদয পযদিদছ। এছোড়ো, 
এয ভোধযদভ অপ্রদোজনী এফিং ক্ষলতকয ড্রোদেয ফযফোয আয ফৃলে 
োদফ। 

ডোিোযী লক্ষো মোদত পকফরভোে উচ্চলফিদদয কুলক্ষেত থোদক, এফিং 
ভধযলফি আয লনম্নলফি লযফোদযয ছোেছোেীযো মোদত লফযোট লক্ষো কদণয 
পফোঝো ফন কদয চদর তোয মোফতী ফযফস্থো কদযদছ এই লফর। এয পদর 
যোঞ্চর এফিং গ্রোভোঞ্চদরয অফস্থোয োথেকয আয ফৃলে োদফ কোযণ 
অলধকোিং ডোিোযই পফযকোযী পভলডকোর কদরজ পথদক ো কদয 
যোঞ্চদর প্রযোক টি কযোয পচষ্টো কযদফন। মলদ, জনেদণয আদর 
প্রদোজন বোদরো ডোিোয আয বোদরো লযকোঠোদভো দভত অলধক 
িংিযো যকোযী োোতোর। োধোযণ ভোনুলদদয রুঠ কদয ধনীদদয 
পফো যত থোকো পফযকোযী োোতোদরয পকোন প্রদোজন জনেদণয 
পনই। 


