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মহোরোদের কৃষকদ্র লিদষোভ

আমোদ্র ‘কৃষক্র্ী’ ককন্দ্রীয় িোদেট প্রকোলিত হওয়োর 
ঠিক  োদে পোাঁ র্  প্তোহ পদরই মহোরোদের লিলভন্ন এিোকো 
কেদক প্রোয় ৪০,০০০ কৃষক তোদ্র একোলিক ন্যোয্য ্োলি 
লন্দয় লিদষোভ প্রকোি করোর েন্য ন্োল ক কেদক প্য্োত্রো 

শুরু কদর ১৮০ লকলম কেঁদট ১১-ই মোর্ে , ২০১৮ তোলরদে মুেই-দত কপ াঁছোন্। 
তোদ্র প্রিোন্ ্োলিগুদিো লছি – 

 েঙ্গি অলিকোর আইদন্র আওতোয় েঙ্গি-েলম আর  ম্পদ্র উপর 
আল্িো ীদ্র অলিকোর প্রলতষ্ঠো করো। 

 িুদিট কেন্ কপ্রোদেদের মদতো লিলভন্ন অলভেোত মোদন্র কপ্রোদেদের 
েন্য কৃষকদ্র েলম কন্ওয়ো িন্ধ করো। 

 লিন্ো িদতে  ঋণ এিিং লিদ্যযৎ লিি মকুি করো। 
 স্বোমীন্োেন্ কলমিদন্র  ুপোলরি অনু্য্োয়ী ন্যযন্তম  হোয়ক মযিযদক 

র্োিু করো। 
 কৃষকদ্র েন্য একটো কপন্িদন্র প্রকল্প র্োিু করো। 
 লিিোিৃলি এিিং অ মদয় িৃলির কোরদণ েত মোদ  িদ যর কয্ ষলত 

হদয়দছ তোর েন্য একর প্রলত ৪০,০০০ টোকো কদর আলেেক 
ষলতপযরদণর িযিস্থো করো। 

কৃষকদ্র এই আদদোিন্দক কিলিত করোর একোলিক প্রদর্িো আর 
িো কদেণীর তরফ কেদক কঠিন্  মোদিোর্ন্ো  দেও কৃষদকরো লন্দেদ্র 
্োলিদত লছদিন্ অটি। কিষ অিলি, তোাঁ দ্র ্ োলিগুদিো একটো লন্লদে ি  মদয়র 
মদিয পযণে করো হদি এই মদমে মহোরোদের মুেয লর্ি লিলেত প্রলতশ্রুলত 
ক্ওয়োয় কৃষকদ্র এই লিদষোভ আদদোিন্ েয়যু্ক্ত হয়। তদি ক টো 
িোস্তদি কতটো হদি ক টো এেন্ও ক্েো িোলক আদছ। িো কদেণীর লিরুদে 
এদ্দির কৃষকদ্র কয্ িৃহত্তর তীব্র িেোই েদে তুিদত হদি তোর 
কপ্রষোপদট কৃষকদ্র এই েয় লন্িঃ দদদহ একটো উদেেদয্োেয ঘটন্ো। 

এই লিদষোভ আদদোিন্  ম্পন্ন করোর েন্য কৃষকদ্র লক পলরমোণ তযোে 
স্বীকোর করদত হদয়দছ ক টো মদন্ রোেো ভীষণ গুরুত্বপযণে। একেন্ ্লরদ্র 
কৃষক য্েন্ এক  প্তোদহর েন্য লন্দের ঘর কছদে কিলেদয় এদ  লিদষোদভ 
অিংি কন্ন্ তেন্ লতলন্  োদে  োদে কয্ পলরলস্থলতগুদিোর মুদেোমুলে হন্ 
ক গুদিো হি িরীদর েোদ্যর ঘোটলত, আরও লেদ্র জ্বোিো  হয করো এিিং 
ল্ন্মেুর হওয়োর কোরদণ এক মোদ র আদয়র এক-র্তুেেোিংি হোরোদন্ো। কয্ 
কৃষক ঘদর লন্দের  ন্তোন্দ্র কছদে আ দছন্ এিিং কৃলষেলমদতও 
ল্ন্কদয়দকর েন্য উপলস্থত েোকদত পোরদছন্ ন্ো, লতলন্ স্বভোিতই 
অেেনৈন্লতকভোদি ষলত্রসস্ত হদছেনন্। লন্দেদ্র এইিরদণর ষলত  দেও 
মহোরোদের কৃষদকরো রোস্তোয় কন্দমদছন্ এিিং লন্দেদ্র ন্যোয্য ্োলিগুদিোদক 
 োমদন্ করদে লিদষোভ প্রকোি কদরদছন্। 

ভোরদত কৃলষদষদত্রর িতে মোন্ অিস্থো অতযন্ত কিোর্ন্ীয়। আর 
কৃলষ মোদের কেো িিদত কেদি আমরো  োিোরণতিঃ কৃষকদ্র কেোই িুদে 
েোলক (কৃলষমেুর  দমত)। তদি, িোস্তদি এটো তোর কেদকও অদন্ক িে লকছু। 
্রসোদমর ছুদতোর, তোাঁ লত, কুদমোর, এিিং অন্যোন্য লিলভন্ন কপিোর েন্েণও এই 
 মোদেরই একটো অিংি। কৃষদকরো হদিন্ এই  মোদের প্রেম  োলরর েন্েণ। 

কৃষদকরো য্েন্ ক্উলিয়ো হন্, তেন্ তোাঁ লতরোও অন্োহোদর েোদকন্, 
ছুদতোদররোও মোরো য্োন্। এর কোরণ হি ্রসোমীণ িযিস্থোয় এই লিলভন্ন কপিোর 
েন্েণ লন্দেদ্র আদয়র একটো িে অিংিই েো্যি য এিিং  িলের মোিযদম 
িোভ কদরন্। তোই এটো কিোেো ভীষণই গুরুত্বপযণে কয্ কৃষকদ্র  িটেন্ক 
অিস্থো আ দি কেোটো কৃলষলভলত্তক  মোেদকই  িদটর  োমদন্ কফদি। 
িতে মোদন্ এই কৃলষ  িদটর কোরদণ কয্ ভোরতিো ীরো কিোর্ন্ীয় ল্ন্ য্োপন্ 
করদছন্ িোস্তলিকই তোরো  িংেযোয় অদন্ক। 

১৯৯১  োদির েন্েণন্ো এিিং ২০১১  োদির েন্েণন্োর মদিয ‘প্রিোন্ 
কৃষক’-দ্র  িংেযোয় একটো  োঙ্ঘোলতক ঘোটলত (প্রোয় ৫ ককোটি) িষয করো 
কেদছ। ‘প্রিোন্ কৃষক’ িিদত আমরো তোদ্রই িুলে য্োরো একটুকদরো র্োদষর 
েলমদত িছদর ১৮৩ ল্ন্ো িো তোর কেদক কিিী  ময় িদর র্োষ কদর েোদকন্। 
এর অেে হি, প্রলতল্ন্ েদে প্রোয় ৬৮৫০ েন্ কদর কৃষক তোাঁ দ্র এই ‘প্রিোন্ 
কৃষক’-এর তকমো হোরোদছেনন্। এেোদন্ প্রশ্নটো হি, ক্দির ক্রমিলিেত 
েন্ িংেযোর এই  মদয় এই কৃষদকরো তোহদি ককোেোয় কেদিন্ ? েন্ িংেযোর 
লরদপোদটে র পরিতী কিোদমই এর উত্তর লন্লহত রদয়দছ। প্রিোন্ কৃষকদ্র 
 িংেযো কয্দহতু কদমদছ ক দহতু  োঙ্ঘোলতক মোত্রোয় কিদে লেদয়দছ 
কৃলষমেুদরর  িংেযো। উ্োহরণ স্বরূপ, অলিভক্ত অন্ধ্রপ্রদ্দি ২০০১ এিিং 
২০১১  োদির েন্েণন্োর মদিয প্রিোন্ কৃষদকর  িংেযো কদমদছ ১৩ িষ, 
এিিং কৃলষমেুদরর  িংেযো কিদেদছ ৩৪ িষ। অেেোৎ শুিুই কয্ কৃষদকরো 
ভয লমহীন্ কৃলষমেুদর পলরণত হদয়দছন্ তো ন্য়, এর  োদে অ িংেয তোাঁ লত, 
কুদমোর প্রমুদেরোও িোিয হদয়দছন্ কৃলষমেুদর পলরণত হদত। 

কৃলষলভলত্তক  মোদের প্রলত এদকর পর এক  রকোদরর মদন্োভোি অতযন্ত 
দ্যিঃেেন্ক। স্পিতই ইছেনোকৃতভোদি একটো কর্িো র্িদছ য্োদত কৃলষকোদের 
 োদে যু্ক্ত েন্েণ কৃলষদষত্র কছদে র্দি কয্দত িোিয হন্ এিিং ক ই  ুদয্োদে 
য্োদত এই কষত্রদক আরও কিিী কদর কদপেোদরটদ্র লন্য়ন্ত্রদণ কছদে ক্ওয়ো 
য্োয়। কৃলষর উপর লন্ভে রিীি ৬৫% েন্েণ তোহদি কিাঁদর্ েোকোর েন্য কী 
করদিন্ ? অলিকোিংিই কৃলষদষত্র কছদে অলন্য়লমত লন্মেোণ েলমক িো 
কোরেোন্োর েলমক লহ োদি অদন্ক দূদরর ককোন্ও স্থোদন্ র্দি কয্দত িোিয 
হদয়দছন্ কয্েোদন্ ভীষণ কম পোলরেলমদক, অতযন্ত অপয্েোপ্ত েলমক অলিকোর, 
ন্যযন্তম  োমোলেক লন্রোপত্তো, এিিং েীিন্য্োপদন্র ভয়োন্ক পলরদিদির মদিয 
তোাঁ রো িো  করদছন্। ্লরদ্র কৃষকদ্র েীিন্ কয্েোদন্ এদকিোদর কভদঙ্গ িদ  
পেদছ, ক েোদন্ িোভিোন্ হদয় র্দিদছ কৃলষ-িযি োর  োদে যু্ক্ত লিলভন্ন 
 িংস্থো য্োরো কৃলষকোে এিিং লিল্পদক লন্য়ন্ত্রণ করদছ এিিং এই প্রোক্তন্ কৃষদকরো 
ক েোদন্ লন্যু্ক্ত হদছেনন্  স্তোর েম লহ োদি। 

এই কৃষক আদদোিন্ ক্লেদয় ল্দয়দছ কয্ দ্ন্যপীলেত েন্েদণর 
কছোদটো একটো অিংিও য্ল্ লিদষোভ প্র্িেদন্র েন্য রোস্তোয় ন্োদমন্ তোহদি 
তোরো ঠিক লক করদত পোদরন্। এটো মোত্র কছোদটো একটো যু্দে েয়িোভ। 
অতযোর্োরী িো কদেণীর লিরুদে একটো পুদরো্স্তুর যু্ে শুরু হদত এেন্ও 
িোলক আদছ। আরও একিোপ এলেদয় লেদয় র্িমোন্ িেোইগুদিোদক তীব্র 
আকোর ক্ওয়ো এিিং ন্তুন্ িেোই শুরু করোই হি আমোদ্র কৃষকদ্র প্রোপয 
অলিকোর লছলন্দয় কন্ওয়োর একমোত্র রোস্তো।
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সৃ্মলির্োরদে লস্টদেন হলকিং

লিশ্বখ্যোি িোলিক প্োলথেলি্, জ্যোলিলিে্ , জিখ্ক, 
এিিং জকমলি্ লিশ্বলি্যোিদের িোলিক জ্যোলিলিে্ যো 
জকদে েদিষেো লিভোদের অধ্যক্ষ লস্টদেন হলকিং েি 
১৪-ই মোর্ে  ২০১৮ িোলরদখ্ জেষ লনিঃশ্বো  িযোে 

করদিন। মৃিুযকোদি িোাঁ র িে  হদেলিি ৭৬ িির। িড়োইদের একটো 
প্রিীক লিদিন লিলন। মোত্র ২১ িির িেদ  লিলন অযোমোদেোট্রলেক 
িযোটোরোি জেদরোল   (ALS) জরোদে আক্রোন্ত হন, েদি  মদের 
 োদথ  োদথ িোাঁ দক গ্রো  কদর পক্ষোঘোি। লিলন আ্ীিন িোাঁ র েরীদরর 
এই অিস্থোর  োদথ িড়োই র্োলিদে লেদেলিদিন। িোাঁ র ্ীিদনর একটো 
স্বল্প-পলরলর্ি ল্ক হি িোাঁ র রো্ননলিক অিস্থোন। লিশ্ব-রো্নীলির 
লিষদে লিলন যদথষ্ট ওেোলকিহোি লিদিন এিিং লনদ্র লর্ন্তোভোিনো 
অকপদট প্রকোে করোর িযোপোদর লিলন লিদিন লনভীক। 

হঠোৎ কদর লনউলিেোর যুদের একটো আিহ, জলোিোি ওেোলমেিং, 
এিিং অনযোনয লিপ্ জয দির কথো মোনুষ কখ্নও লর্ন্তোও কদরলন 
ইিযোল্ কোরদে পৃলথিীদি ্ীিদনর অলিত্বই জয লিপন্ন হদে জ  
িযোপোদর হলকিং যদথষ্ট উলিগ্ন লিদিন। ২০০৬  োদি লিলন ইন্টোরদনদট 
 কদির  োমদন একটো জখ্োিো প্রশ্ন রোদখ্ন – “রো্ননলিকভোদি, 
 োমোল্কভোদি, এিিং পলরদিেেি ল্ক জথদক অলস্থর একটো 
পৃলথিীদি মোনুষ ্োলি লকভোদি আরও ১০০ িির টিদক থোকদি ?” 

হলকিং লিশ্বো  করদিন “লিশ্বিক্ষ্মোন্ড লিজ্ঞোদনর লনেম িোরোই 
পলরর্োলিি হে”। এি মুদন্ডো-র  োদথ একটো  োক্ষোৎকোদর লিলন িদিন 
জয – “লিজ্ঞোনদক আমরো যিল্ন ্োনদি িুঝদি পোলরলন, িিল্ন 
ভেিোনই জয এই লিশ্বিক্ষ্মোদন্ডর  ৃলষ্টকিে ো এমনটো লিশ্বো  করো খু্িই 
স্বোভোলিক লিি। লকন্তু এই লিষদে লিজ্ঞোন এখ্ন একটো অলধ্ক 
গ্রহেদযোেয িযোখ্যো ল্দি জপদরদি”। িোাঁ র জিখ্ো িই “ল্ গ্রযোন্ড 
লি্োইন” লনদে আদিোর্নো করদি লেদে লিলন ABC লনউ্-জক 
্োনোন – “প্োথেলি্যোর লনেম এমলনই িক্ষ্মোন্ডদক িযোখ্যো করদি 
পোদর, জ খ্োদন জকোনও  ৃলষ্টকিে োর প্রদেো্ন জনই”। ল্ েোল ে্ েোন-এ 
প্রকোলেি একটো  োক্ষোৎকোদর হলকিং মোনুদষর মলিদের  োদথ 
কলিউটোর-এর  োদৃেয িযোখ্যো কদরন এিিং িদিন জয কলিউটোদরর 
মিনই এটো িখ্নই কো্ করো থোমোদি যখ্ন এর লিলভন্ন অিংেগুদিো 
অদকদ্ো হদে যোদি। ২০১১  োদি লিলন িদিন – “অদকদ্ো হদে 
যোওেো কলিউটোদরর ্নয জকোনও স্বেে িো পর্ন্ম জনই; ওগুদিো 
আ দি জয ি মোনুষ অন্ধকোরদক ভে পোে িোদ্র ্নয রূপকথোর 
েল্প।” লিলন আরও িদিন – “আমরো লনদ্রো লক লিশ্বো  করদি র্োই 
জ  িযোপোদর আমরো প্রদিযদকই স্বোধ্ীন। আমোর ধ্োরেো অনুযোেী 
 িদথদক  হ্ িযোখ্যো হি ভেিোন িদি লকিু জনই। এই িক্ষোন্ড জকউ 
 ৃলষ্টও কদরলন এিিং আমোদ্র ভোেযদকও জকউ লনেন্ত্রে কদরনো।” 

স্বোস্থযিযিস্থোর িযোপোদরও হলকিং যদথষ্ট লর্ন্তোেীি লিদিন এিিং লিলন 
UK নযোেনোি জহল থ  োলভে  দক (NHS)  মথেন কদরলিদিন। লিলন 
িদিলিদিন – “আলম  োিে্নীন স্বোস্থযিযিস্থোে লিশ্বো  কলর, এিিং জ  
কথো িিদি আলম ভে পোইনো।” লিলন স্বোস্থযিযিস্থোর 
জি রকোরীকরদেরও লিরুদে লিদিন এিিং িদিলিদিন – “স্বোস্থযিযিস্থো 
জথদক যিই িোভ করো হদি থোকদি িিই জি রকোরী একদর্টিেো 
কিৃে দত্বর রমরমো িোড়দি এিিং স্বোস্থযিযিস্থো হদে উঠদি িিলধ্ক 
িযেিহুি। িোলেল্যক স্বোথে জথদক NHS-জক দূদর রোখ্দি হদি, এিিং 
যোরো এটোর জি রকোরীকরে করদি র্োে িোদ্র জথদক এটোদক রক্ষো 
করদি হদি।” লিলন এও লিদখ্লিদিন জয – “যল্ এগুদিো একটু 
রো্ননলিক জেোনোে, িোহদি িোই, কোরে NHS িরোিরই একটো 
রো্ননলিক লিষে।” 

হলকিং-এর মদি – “জরোদিোট নে, আমোদ্র ভে পোওেো উলর্ি 
পুাঁল্িো্দক”। লিলন লিদখ্লিদিন – “যন্ত্র যল্ আমোদ্র  ি 
প্রদেো্নীে দ্রিয উৎপো্ন কদর, িোহদি িোর েি লনভে র করদি ঐ 
উৎপোল্ি িস্তুর িন্টদনর উপদর। যল্ যন্ত্র-উৎপোল্ি  ি্  কদির 
মদধ্য ঠিকভোদি িলন্টি হে িোহদি প্রদিযদকই একটো লিিো িহুি 
অিকোদের ্ীিন যোপন করদি পোরদি। লকন্তু যদন্ত্রর মোলিকরো যল্ 
 ি্ পুনিেন্টদনর লিরুদে ্োিোলি করদি  েি হে িোহদি 
অলধ্কোিংে ্নেেদকই  োঙ্ঘোলিক ্োলরদদ্রর  মু্মখ্ীন হদি হদি।” 
িন্ডদনর ত্রোেোিেোর জকোেোদর একটো যুে-লিদরোধ্ী মদে হলকিং িক্তিয 
জরদখ্লিদিন। জ খ্োদন অ িংখ্য প্রলিিো্ী ্মোদেি হদেলিদিন এিিং 
২০০৩  োদির মোর্ে  মোদ  US-এর ইরোক আক্রমদের  মে জথদক 
যুদে মৃি হো্োর হো্োর ইরোলক এিিং জকোেোলিেন স দনযর নোম 
পদড়লিদিন। িোাঁ র মদি, “এই যুে দুদটো িোইদনর লভলিদি হদেলিি। 
প্রথমি নোলক ওদেপন্্স অফ্ মোস্ জিস্ট্রোকেন  -এর জথদক আমোদ্র 
অদনক লিপ্ আদি, এিিং লিিীেি ইরোকদক জকোদনোভোদি একটো 
১১-ই জ দেেদরর ্নয জ্োষী  োিযি করদি হি... প্রোে ১ িক্ষ 
মোনুষ যুদে মোরো লেদেদিন, যোদ্র অদধ্েক নোরী আর লেশু। এটোদক 
যল্ যুেোপরোধ্ নো িলি িোহদি জকোনটোদক িিি ?” 

পযোদিিোইদনর প্রলি ই্রোদেদির লিলভন্ন নীলির প্রলিিো্ 
্োলনদে আন্ত ে্ োলিক  মো্কমীরো পড়োদেোনো এিিং  োিংকৃলিক ল্ক 
জথদক ই্রোদেিদক িেকট করোর িযোপোদর জয ল েোন্ত লনদেদি 
িোদক  মথেন ্োনোদনোর ্নয হলকিং েেযমোনয িযলক্তদ্র লনদে একটো 
অলধ্দিেদনর আদেো্ন কদরন। 

২০১৪  োদির আদরকটো জ্োড়্োর জিখ্োে হলকিং িদিন – 
“ল লরেোে একটো ্ঘনয িযোপোর হদে র্দিদি এিিং জ টো জেোটো লিশ্ব 
েোন্তভোদি দূর জথদক জ্দখ্ র্দিদি। আমোদ্র অনুভূলি, লিদিক-িুলে, 
 মদিি নযোদের জর্িনো জ গুদিো  ি জকোথোে জেদি ?” লিলন এর 
 োদথ এও িদিলিদিন জয – “এই যুেদক জেষ করোর ্নয এিিং 
ল লরেোর লেশুদ্র রক্ষো করোর ্নয আমোদ্র  কিদক এক হদে 
কো্ করদি হদি... এক্ন িোিো হদে আর এক্ন ঠোকুর্ো হদে 
আলম ল লরেোর লেশুদ্র কষ্ট জ্দখ্ র্দিলি, এিিং এখ্ন িিদি িোধ্য 
হলে জয আর নে।” 

হলকিং জিিোর পোটিে র এক্ন  মথেক লিদিন, যল্ও লিলন িিে মোন 
জনিো জ্দরলম করলিদনর খু্ি একটো ভক্ত নন। ২০০৭  োদি ট্রোইদিন্ট 
(UK-র লনউলিেোর জপ্রোগ্রোম) িোলিি করোর িযোপোদর িৎকোিীন 
প্রধ্োনমন্ত্রী টলন জেেোরদক জিোঝোদনোর ্নয লিজ্ঞোনী, র্োদর্ে র জনিো, 
অলভদনিো, এিিং জিখ্কদ্র একটো প্রর্োরোলভযোনদক জনিৃত্ব 
ল্দেলিদিন হলকিং। জিলিদটর িযোপোদর লিলন খু্ি হিোে হদেলিদিন, 
কোরে লিলন মদন করদিন লিজ্ঞোদনর লিষদে টোকো-পে োর জ্োেোদনর 
িযোপোদর এদি একটো জনলিিোর্ক প্রভোি পড়দি। ২০১৬  োদির 
জেষল্দক জিোনোল্ড ট্রোি লনিেোর্দন ্েিোভ করদি হলকিং জিদখ্ন – 
“মোনলিকিোর লিকোদের পদথ আমরো একটো অিযন্ত লিপজ্জনক 
মুহুদিে  এদ  জপ াঁদিলি”। লিলন আেঙ্কো কদরলিদিন জয জলোিোি 
ওেোলমেিং-এর লিষদে জিোনোল্ড ট্রোদির নীলি পৃলথিীর প্রভূি ক্ষলি োধ্ন 
করদি এিিং এমন এক পলরলস্থলি জিদক আনদি জযখ্োন জথদক পোর 
পোওেো হদি অ ম্ভি। 

আ ুন এই মহোন লিজ্ঞোনী িথো মোনিিোর প্রিীকদক আমরো 
 কদি লমদি স্মরে কলর। 



সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেৎ ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ৮, মোর্ে  ২০১৮ 

বৈল্ক েলিত – অলতকথো এৈিং ৈোস্তৈ 

িোরউইদের পর এৈোর ভোরদতর ৈতে মোে ফ্যোল ৈো্ী 
শো কদেিীর লশকোর হদিে আিৈোর্ে  আইেস্টোইে। 
ইলিয়োে  োদয়ন্স কিংদেদ র (ISC) ১০৫-তম 
অলিদৈশদে উপলিত প্রোয় ৫০০০ েদৈষক পড়ুয়োদ্র 

 োমদে আমোদ্র ইউলেয়ে  োদয়ন্স লমলেস্টোর িঃ হষেৈিেে 
লেিেজ্জভোদৈ ্োলৈ করদিে যে  ্য প্রয়োত মহোলৈশ্বতদের লৈখ্যোত 
লৈজ্ঞোেী িঃ লস্টদফ্ে হলকিং েোলক “যৈশ য োদড়র  োদথই লিলখ্তভোদৈ 
 োলেদয়লিদিে আইেস্টোইদের E = mc2 এর যথদকও যৈশী কোেেকরী 
 ূত্র আমোদ্র যৈদ্ থোকদত পোদর।” েোইদহোক, এই িরদির ্োলৈর পর 
 োিোরিভোদৈই লেদ র ্োলৈর  মথেদে লতলে যকোেও প্রমোি য্খ্োেলে। 
এর আদে  োেুয়োরী মোদ   ুলেয়র এিুদকশে লমলেস্টোর  তযপোি ল িং 
 োেোে যে িোরউইদের তদের যেোর্োর্োই অলতকথো। লতলে আৈোর 
লেদ দক ‘মযোে অফ্  োদয়ন্স’ ৈিদতও যভোদিেলে।  ম্প্রলতকোদি 
এইিরদির লৈতকে মূিক ৈক্তদৈযর শুরুর্ো হদয়লিি যখ্ো্ েদরন্দ্র 
যমো্ীর হোত িদর। যপৌরোলিক র্লরত্র কদিের  োদথ ল ে-লৈজ্ঞোে এৈিং 
ভেৈোে েদিদশর  োদথ প্লোলস্টক  ো ে োলরর  িংদেোে িোপে করোর 
প্রোিপে যর্ষ্টো লতলে কদরলিদিে। এ দৈর পদরও লৈলভন্ন  ে লৈলভন্ন 
রকম অথেহীে এৈিং অবৈজ্ঞোলেক ্োলৈ  োলেদয়দিে, যেমে রো িোদের 
লশক্ষোমন্ত্রী ৈো ুদ্ৈ য্ৈেোেী ৈদিদিে েরুই হি একমোত্র প্রোিী েোরো 
লকেো প্রশ্বোদ র  োদথও অলিদ ে লেেেত কদর। এমেলক ১০২-তম 
ISC-যত একর্ো ৈকৃ্ততোয় ্োলৈ করো হয় যে বৈল্ক েুদে 
লৈমোের্োিেোর যকৌশি  োেো লিি এৈিং তোর  োহোদেয লভেদ্দশ 
এমেলক লভেেদহও পোলড় য্ওয়ো যেত। 

এরকম একর্ো যপ্রক্ষোপদর্ ‘বৈল্ক েলিত’-যক যকন্দ্র কদর 
ৈতে মোে লকিু ভ্রোন্ত িোরিোদক দূর করোর যর্ষ্টো এদকৈোদরই অপ্রো লঙ্গক 
হদৈেো। ‘বৈল্ক েলিত’ েোদম যে ৈস্তুর্ো লৈখ্যোত য র্ো আ দি অঙ্ক 
কষোর লকিু যকৌশিদক  েলপ্রয় কদর যতোিোর যর্ষ্টো, েো অতযন্ত 
ক্ষলতকর একর্ো প্রৈিতো। এর প্রোথলমক িক্ষযই হি বৈল্ক েোমদক 
যকন্দ্র কদর তোর র্োরপোদশ একর্ো অলতকথোর আৈহোওয়ো বতরী কদর 
ৈযৈ ো  মোদেো এৈিং মুলষ্টদময় লকিু মোেুদষর আদয়র ৈদদোৈস্ত করো। 
IIT ৈদের প্রদফ্ র এৈিং েযোশেোি যৈোিে  অফ্ হোয়োর মযোথোদমটিক  -
এর প্রোক্তে যর্য়োরমযোে এ .ল .্োলে স্পষ্টই  োলেদয়দিে যে এ দৈর 
 োদথ বৈল্ক আমদি েলিতশোদের প্রকৃত যেরু্কু লৈকোশ ঘদর্লিি 
তোর  োদথ এ দৈর যকোেও  ম্পকে ই যেই। ৈরিং, লৈিংশ শতোব্দীর 
প্রথমোদিে লকিু যিোক ে লকিু র্র্ িল্ লহ োৈ করোর যকৌশিদক 
‘বৈল্ক েলিত’ েোম ল্দয়  েলপ্রয় করোর যর্ষ্টোয় রত হদয়লিি। 
এেোদ্র মদিয এক ে অেযতম হদিে পুরী মদের স্বোমী ভোরতী কৃষ্ণ 
তীথেল  মহোরো । ইলে ‘বৈল্ক েলিত’ েোদম ১৬-র্ো  ূত্র প্রর্োর 
কদরলিদিে, যেমে – একোলিদকেো পূদভে েো, একোেূযদয়েো পূদভে েো, 
শূেযম্  োময মুর্যদয় ইতযোল্। উ্োহরি স্বরূপ ৈিো েোয় একোলিদকেো 
পূদভে েো  ূদত্র একর্ো  িংখ্যোর ৈেে লেিেোরি করোর  েয পরপর লকিু 
প্দক্ষপ অেু রি করোর কথো ৈিো আদি। িরো েোক  িংখ্যোর্ো হি ৬৫। 
 িংখ্যোর্োর যশষ অঙ্ক ৫, এৈিং তোর আদে অৈলি যে  িংখ্যোর্ো বতরী 
হদয়দি য র্ো হি ৬। এই ৬-এর  োদথ আমোদ্র ১ যেোে করদত হদৈ। 
তোদত যেোেফ্ি হদৈ ৭। এইৈোর এই ৬ এৈিং ৭ গুি করদত হদৈ। 
গুিফ্ি হদৈ ৪২। এই ৪২-এর লপদে ঐ যশষ অঙ্ক ৫-এর ৈেে ২৫ 
লিখ্দি আমরো যে ৈড়  িংখ্যোর্ো পোৈ য র্োই হদৈ ৬৫-এর ৈেে, অথেোৎ 
৪২২৫। এর্ো ল্দয় যে র্র্ কদর লহ োৈ করো েোদৈ য  ৈযোপোদর 
 দদদহর যকোেও কোরি যেই, লকন্তু এর  োদথ এর্োও মদে রোখ্ো 
্রকোর যে এই  ূত্র শুিুমোত্র য ই ৈ  িংখ্যোর যক্ষদত্রই প্রদেো য 
যেগুদিো ৫ ল্দয় যশষ। যে মস্ত  িংখ্যো ৫ িোড়ো অেয অঙ্ক ল্দয় যশষ 

হদে য গুদিো  েয আমোদ্র এইিরদিরই অেয উপোয় মদে রোখ্দত 
হদৈ, এৈিং ৈিোই ৈোহুিয য র্ো েদথষ্ট কষ্ট োিয একর্ো ৈযোপোর। 

েোইদহোক, আ ি  িংশদয়র লৈষয় হি এই  ূত্রগুদিো কতর্ো 
বৈল্ক য র্ো। যে  মস্ত যকৌশি এই  ূত্রগুদিোদত ৈযৈহোর করো 
হদয়দি তোদত শূদেযর ৈযৈহোর স্পষ্ট। যেমে – শূেযম্  োময মুচ্চদয় 
 ূত্র অেুেোয়ী েল্ একর্ো  িংখ্যোর  োদথ আদরকর্ো  িংখ্যোর যেোেফ্দি 
প্রথম  িংখ্যোর্োই পোওয়ো েোয় তোহদি ৈুঝদত হদৈ লিতীয়  িংখ্যোর্ো হি 
শূেয। লকন্তু শূদেযর আলৈষ্কোর হদয়লিি যৈৌদ্ধদ্র  মদয়, েো বৈল্ক 
আমদির অদেকর্োই পরৈতী  ময়। অলতকথোর ৈহর এতর্োই যে লকিু 
লকিু  ূদত্র ্শলমক ভগ্োিংদশর ৈযৈহোর রদয়দি, েলিদতর ইলতহোদ  েোর 
আলৈভে োৈ  োম্প্রলতককোদি। এদহে ‘বৈল্ক েলিত’-এর প্রর্োরদকর 
মদত এই  ূত্রগুলি েোলক অথৈেদৈদ্র পলরলশদষ্ট ৈিো আদি এৈিং 
েলিদতর  ৈকর্ো যক্ষদত্র যেমে পোটিেলিত, ৈী েলিত,  যোলমলত, 
লত্রদকোিলমলত, য যোলতলৈে্ যো, এৈিং কযোিকুিো  ইতযোল্  ৈলকিুর 
যক্ষদত্রই কোেেকরী। আরও ম ো্োর লৈষয় হি ্ীঘেকোিৈযোপী  ঙ্গদি 
একোে লর্দে মদেোলেদৈশ করোর ফ্দি লতলে এই  ূত্রগুদিোদক উদ্ধোর 
করদত যপদরদিে। প্রোর্ীে ভোরতীয় েলিত লৈষদয়র এক ে প্রল দ্ধ 
েদৈষক প্রদফ্ র যক.এ .শুক্লো স্বোমীল র ্োলৈ মত অথৈেদৈদ্র 
পলরলশদষ্ট এই  ূত্রগুদিোদক খু্ুঁদ  যৈর করোর যর্ষ্টো কদরলিদিে। েল্ও 
লতলে লকিু খু্ুঁদ  পোেলে। এরপর ১৯৫০  োদি েখ্ে লতলে স্বোমীল র 
 োদথ য্খ্ো কদর এই ৈযোপোদর ল জ্ঞো ো কদরে তখ্ে স্বোমীল  উেদর 
ৈদিে – “অেয যকোেও িোে যথদক েয়, এই  ূত্রগুদিো স্বোমীল র 
লেদ র পলরলশষ্ট যথদকই উদ্ভূত।” 

বৈল্ক আমদির যশষ পেেোদয় এৈিং যৈৌদ্ধ আমদির প্রথম পেেোদয় 
ভোরদত েলিতশোদের লৈকোদশর প্রকৃত লকিু উ্োহরি পোওয়ো েোদৈ 
শূল্ব ূদত্র (েোর রর্েোকোি ৮০০ খ্ীঃ পূঃ – ২০০ খ্ীঃ পূঃ)। শূল্ব ূদত্রর 
অথে হি ‘শূদল্বর  ূত্র’ ৈো ‘্লড়র  ূত্র’। েোম যথদকই যৈোঝো েোদে যে 
এই  ূত্রগুদিোর মোিযদম আ দি ্লড়র ৈযৈহোদরর  োহোদেয 
মোপদঝোদকর লকিু যকৌশি ৈযোখ্যো করো রদয়দি। উ্োহরি স্বরূপ ৈিো 
েোয় যে বৈল্ক আমদি মোেুষ ে েজ্ঞ-যৈ্ী বতরী করোর  েয পূৈে-
পলিম যরখ্ো  েোক্ত করোর প্রদয়ো ে অেুভৈ কদরলিদিে। শূল্ব ূত্রদত 
 ূদেেো্য়, একর্ো খ্োড়ো িোঠি, এৈিং একর্ো ্লড়র  োহোদেয এই  ম যোর 
 মোিোদের উপোয় ৈিেেো করো আদি। ্লড়র  োহোদেয লকভোদৈ িে-
লিখ্িে যরখ্ো আুঁকো েোয় তোরও একর্ো উপোয় এখ্োদে ৈিো আদি। 
এিোড়োও যক্ষত্রফ্ি অপলরৈলতে ত যরদখ্ এক  যোলমলতক আকৃলত 
যথদক আদরক  যোলমলতক আকৃলতদত রূপোন্তদরর মত  টিি  ম যোর 
 মোিোেও এই  ূত্রগুদিোদত পোওয়ো েোয়। এই  ূত্রগুদিোর মদিয 
 ৈেোদপক্ষো প্রোর্ীে যৈৌিোয়ে শূল্ব ূত্র। একর্ো ৈৃে যথদক 
 মদক্ষত্রফ্ি ম্পন্ন একর্ো ৈেেদক্ষত্র লকভোদৈ পোওয়ো যেদত পোদর তোর 
উপোয় ৈিেেো করো আদি এই  ূদত্র। এই  ূত্র অেুেোয়ী, ক = ০.৮৭৮৬৮ 
* খ্ (দেখ্োদে ক = ৈেেদক্ষদত্রর ৈোহুর ব্ঘেয, খ্ = ৈৃদের ৈযোদ র 
ব্ঘেয)। আর ৈতে মোে আিুলেক লহ োৈ অেুেোয়ী, ক = ০.৮৮৬২২৮ * 
খ্। এই  ূদত্রর একর্ো যলোদক ২-এর ৈেেমূদির েোলিলতক পলরমোপও 
ৈযোখ্যো করো আদি, যের্ো আিুলেক পলরমোদপর  োদথ পোুঁ র্ ্শলমক িোে 
পেেন্ত লমদি েোয়। এমেলক, ‘লপথোদেোরোে ট্রিপদির্’ যেমে (৩,৪,৫), 
(৫,১২,১৩), এৈিং লপথোদেোরোে লথওদরদমর একর্ো  োিোরি লৈৈৃলতর 
(দকোেও েোলিলতক প্রমোি িোড়ো) উদেখ্ও শূল্ব ূদত্র পোওয়ো েোয়। তদৈ 
এর্ো অতযন্ত দুভে োেয েক যে বৈল্ক আমদি েলিত লৈষদয় অল ে ত 
প্রকৃত  োফ্িয আ  বৈল্ক েলিত লেদয় লকিু অলতকথোর প্রর্োদরর 
ফ্দি আড়দি র্দি লেদয়দি। 
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লিন পলরবলতে ত  রদে র্োে – হদিোকদস্টর ল্দক আরও এক ধোপ 

লিতীয় লবশ্বযুদের  ময় লহটিোদরর ফ্যোল স্ট শো দনর 
আওতোয় যয বযোপক হতযোকোন্ড (হদিোকস্ট) র্োিোদনো 
হদয়লিি তোদত প্রোণ হোলরদয়লিদিন প্রোয় ১৭০ িক্ষ 
িনেণ। আইলি ফ্োরদবন নোদম একটো কুখ্যোত  িংস্থো 

কনদ নদেশন কযোম্পগুদিোদত  োয়োনোইদির কীটনোশক িোইক্লন-লব 
এর যিোেোন ল্দয়লিি। বতে মোদন ভোরদত এরকমই একটো হদিোকস্ট 
র্িদি যোদত িক্ষ িক্ষ র্োেী লনরন্তর প্রোণ হোরোদেন। পুদরো কৃলতত্বটোই 
আদমলরকোর মন োদটো নোদমর একটো যব রকোরী  িংস্থোর, যোরো যেোটো 
পৃলিবী িুদে বীদির একদর্টিয়ো বযব ো কদর। এই  িংস্থো মোরফ্তই 
এখ্ন ভোরতীয় র্োেীদ্র কোদি লবলি করো হদে লিন পলরবলতে ত বীি। 
এই প্র দঙ্গ এটো নো বিদিই নয় যয  ম্প্রলত লিন পলরবলতে ত শদ যর 
বযব োদক লিদর মন োদটো এবিং যবয়োর (দ ই কুখ্যোত আই লি 
ফ্োরদবন  িংস্থোর একটো অিংশ) লনদিদ্র মদধয একোলধক ্ীিেস্থোয়ী 
বযব োলয়ক রু্লি স্বোক্ষর কদরদি। বতে মোদন ভোরদতর ফ্যোল স্ট শো দন 
তোদ্র এই যযৌি উদ্যোে অনয মোত্রো িোভ কদরদি। 

মনদমোহন ল িং যিদক নদরন্দ্র যমো্ী প্রদতযদকই তোাঁ দ্র প্রভুদক 
(পেুন আদমলরকো) আলিেক মন্দো যিদক বোাঁ র্োদনোর লর্রোর্লরত প্রিো 
যমদন র্দিদিন, এবিং িক্ষ িক্ষ র্োেীদক লনদিদ্র প্রোণ লব িে ন ল্দয় 
তোর যখ্ োরত ল্দত হদে। ২০০৫  োদির িুিোই মোদ  িিে  বুশ এবিং 
ত্োনীন্তন ভোরদতর প্রধোনমন্ত্রী মনদমোহন ল িং এর তরফ্ যিদক একটো 
যযৌি লববৃলত যপশ করো হদয়লিি। এই লববৃলতর একটো প্রধোন অিংশ লিি 
কৃলে, লশক্ষো, প্রলশক্ষণ, েদবেণো, এবিং বযব োলয়ক  ম্পদকে র লবেদয় দুই 
য্দশর মদধয একটো ‘নদিি ইলনলশদয়টিভ’। লবলভন্ন যক্ষদত্র এই জ্ঞোন 
বোদটোয়োরোদক মনদমোহন ল িং ভোরদত লিতীয়  বুি লবপ্লদবর পলিকৃৎ 
বদিলিদিন। এই প্র দঙ্গ আমোদ্র এদকবোদরই ভুদি যেদি র্িদব নো 
যয প্রিম  বুি লবপ্লদব কীটনোশক এবিং রো োয়লনক  োদরর মোত্রোলতলরি 
প্রদয়োদের ফ্দি ভোরদতর যেি বোদেট নোদম পলরলর্ত পোঞ্জোব রোিয 
আি পলরণত হদয়দি একটো কযোন্সোর যবদে। এখ্ন লিতীয়  বুি 
লবপ্লব তোর নতুন পণয লিন পলরবলতে ত শ য লনদয় আমোদ্র 
য্োরদেোেোয় এদ  হোলির। ১৯৯৮  োদি ভোরদত মন োদটোর প্রদবদশর 
দুই ্শদকর মদধযই এই  িংস্থো ভোরতীয় র্োেীদ্র তোদ্র লর্রোর্লরত 
তুদিো বীদির বযবহোর যিদক লবলেন্ন কদরদি। পলরবদতে  তোদ্র কোদি 
লিন পলরবলতে ত তুদিো বীি লবলি কদর লবরোট পলরমোদণ টোকো আ্োয় 
করদত  ফ্ি হদয়দি। তুদিো বীদির মূিয অস্বোভোলবকভোদব 
৮০,০০০% বৃলে যপদয়দি (প্রলত লকদিোর মূিয ৫-৯ টোকো যিদক বৃলে 
যপদয় হদয়দি প্রলত ৪৫০ গ্রোদম ১৬০০ টোকো)। পলরণোদম ১৯৯৫ যিদক 
২০১৫  োদির মদধয অন্ততপদক্ষ ৩,২৫,০০০ র্োেী মোরো লেদয় একটো 
বযোপক েণহতযোর আকোর লনদয়দি। নলিভুি তিয অনুযোয়ী ২০১৩ 
 োি যিদক প্রদতযক বির প্রোয় ১২,০০০ িন কদর র্োেী আত্মহতযো 
করদিন। ত্দন্ত য্খ্ো লেদয়দি মহোরোদের র্োেী আত্মহতযোর ৮৪%-
এরই মূদি রদয়দি ঐ মন োদটোর লব টি তুদিো বীি। 

তুদিো িোেোও ভুট্টো,  রদে, আখ্, আিু, কিো, র্োি, টমোদটো 
ইতযোল্র উপদরও লিন প্রযুলিেত েদবেণো র্োিোদনো হদে। এমনলক 

লবলভন্ন প্রিোলতর মোদির উপদরও একই ধরদণর েদবেণো করো হদে। 
লিন পলরবলতে ত খ্ো্য আরও যবশী কদর লখ্দ্ লনবোরণ করদব, আরও 
যবলশ পুলির যিোেোন য্দব ইতযোল্ লমিয প্রর্োর শো কদেণী উদেপদে 
যিদে র্োলিদয় যোদে, যযমনটো তোরো ঠিক প্রিম  বুি লবপ্লদবর 
যক্ষদত্রও কদরলিি। যল্ও, বোস্তদব লিন পলরবলতে ত শদ যর মূি িক্ষয 
হি কৃলের উপদর কদপেোদরট লনয়ন্ত্রণদক আরও দৃঢ় করো। িয়রোম 
রদমশ লরদপোটে  (২০১০), পোিেোদমটোলর স্টযোলন্ডিং কলমটি লরদপোটে  
(২০১২), এবিং যটকলনকোি এক্সপোটে  কলমটি ফ্োইনোি লরদপোটে  (২০১৩) 
ইতযোল্ লরদপোদটে র মূিযোয়ন অনুযোয়ীও লিন পলরবলতে ত শ য ভোরদতর 
িনয উপযুি নয়, এবিং এই ধরদণর শ য র্োিু করোর লবপদক্ষই মত 
য্ওয়ো হদয়দি এই ব লরদপোদটে । 

তদব প্রভুর খ্োলতর্োলরর লবেদয় বতে মোন যমো্ী  রকোর যযন  বে্ ো 
আদের  রকোদরর যিদকও একধোপ এলেদয় রদয়দি। লবজ্ঞোনীদ্র 
যিদক এই মস্ত  তকে বোতে ো পোওয়োর পদরও বতে মোন  রকোর লিন 
পলরবলতে ত শ য র্োিু করোর বযোপোদর  োধযমত যর্িো র্োিোদে। আর 
‘আদে ল্ন’ আনোর িনয এই  রকোদরর যোবতীয় যর্িোর মত এটোও 
যদিি  দন্দহিনক এবিং প্রতোরণোয় ভরো।  ম্প্রলত যিদনটিক 
ইলঞ্জলনয়োলরিং অযোপ্রোই োি কলমটি (GEAC) লিন পলরবলতে ত শ য র্োে 
করোর িনয িোেপত্র ল্দয়দি। পলরদবশ মন্ত্রদকর একটো কলমটিও একটো 
লরদপোদটে  ্োলব কদরদি যয লিন পলরবলতে ত শ য  ুরলক্ষত এবিং 
িনেদণর স্বোদস্থযর যক্ষদত্র এর যকোনও ক্ষলতকর প্রভোব যনই। এই দুই 
লরদপোটে  একটো নতুন লবতদকে র  ূত্রপোত কদরদি। নযোশনোি 
অযোকোদিলম অফ্ এলগ্রকোির্োরোি  োদয়দন্স  (NAAS) –এর একিন 
প্রবীণ  ্ য িঃ পোঞ্জোব ল িং লবর্োর প্রলিয়োয় ভুদয়ো তদিযর অন্তভুে লি 
এবিং গুরুত্বপূণে তিযদক বো্ য্ওয়ো লনদয় স্পিই  কিদক  তকে  
কদরদিন। JNU-এর েুি অফ্ িোইফ্  োদয়দন্স -এর লবভোেীয় প্রধোন 
প্রদফ্ র যক.ল .দকশোভোন িোলনদয়দিন যয লিন পলরবলতে ত  রদেদক 
বোিোদর িোেোর বযোপোদর  মিেন পোওয়োর িনয ববজ্ঞোলনক তিযদক 
 োঙ্ঘোলতক মোত্রোয় লবকৃত করো হদে।  ম্প্রলত য্ওয়ো একটো 
 োক্ষোৎকোদর িঃ বন্দনো লশভো লিন পলরবলতে ত শ য র্োদে GEAC-র 
িোেপত্র য্ওয়োর িটনোদক তীে লনন্দো িোলনদয়দিন। এই িোেপদত্রর 
আদব্নই ২০০২  োদি খ্োলরি করো হদয়লিি। লিন পলরবলতে ত শদ যর 
বযবহোদর ফ্িন বোেদব য টো প্রলতষ্ঠো করোর িনয যয ‘লবরোট 
প্রতোরণো’-র আেয় যনওয়ো হদয়দি য ই বযোপোদর লতলন েভীর শঙ্কো 
প্রকোশ কদরদিন। বরিং লবপরীদত  মস্ত ববজ্ঞোলনক প্রমোদণ এটোই য্খ্ো 
যোদে যয আমোদ্র  রদের  িংকর বীি লিন পলরবলতে ত  রদের 
যিদকও ২৫ যিদক ৩০ শতোিংশ অলধক ফ্িন য্য়। এর  োদি 
আমোদ্র এটোও মোিোয় রোখ্ো প্রদয়োিন যয যকোনও প্রোণী বো মোনুেদক 
এই খ্ো্য খ্োইদয় শরীদরর উপর এই খ্োদ্যর লক প্রভোব পেদব তোর 
যকোনও পরীক্ষো করো হয়লন। য ই অবস্থোয় যকোনও রকপরীক্ষোও করো 
হয়লন। তোই এবযোপোদর যকোনও  দন্দহ যনই যয GEAC-র এই 
িোেপত্র র্িদত িোকো হদিোকদস্টর ল্দকই আমোদ্র আরও একধোপ 
যেদি ল্দে। 

 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদ্যোদগ িঅদে্কোয বগৎ লিং স্টোলি োদকে র, িআুয – ৮, ভোর্ে  ২০১৮ 

ভুক্ত বোযত েদে বগৎ লিং-এয দৃলিবলঙ্গ

ী্ বগৎ লিং-এয লফপ্লফী জীফনদক লঘদয িদনক 
িঅদরোর্নোিআ দেদে। িআলতোদয ফিআ-িআ হোক ফো 
লদনভোয  ে্ োিআ হোক, লিটি োম্রোজযফোদ্য লবতদক 
নোলিদে হ্েোয ভত তোাঁ য লফপ্লফী কভেকোন্ডদক 

মদেিবোদফিআ উস্থোলত কযো দেদে, এফিং তোাঁ য ী্ত্ব ফযদেয 
প্রলত ঠিকবোদফিআ শ্রদ্ধো জ্ঞোন কযো দেদে। লকন্তু হমটো লনদে খুফ 
কভিআ িঅদরোর্নো দেদে হটো র তোাঁ য লর্ন্তোবোফনো, মোয ুস্পি 
িঅবো োেো মোে তোাঁ য লনদজয হরখোদরলখদত। তোাঁ য এিআ 
লর্ন্তোবোফনোিআ তোাঁ দক একজন হযোভোলিক লফপ্লফী হেদক লযেত 
কদযলের একজন ভোজতোলিক লফপ্লফীদত। 

ম্প্রলত লফলবন্ন লক্ষো প্রলতষ্ঠোদন প্রোর্ীন বোযতীে লফজ্ঞোদনয নোদভ 
হমকর নকর-লফজ্ঞোন, লফজ্ঞোদনয িবোফ, এফিং জনলফদযোধী দৃলিবলঙ্গয 
ফোিফোিন্ত শুরু দেদে তোদত ঐকর স্থোদন লফজ্ঞোনভনস্ক ধযোনধোযনো 
এক গবীয ঙ্কদটয মু্মখীন। এযভ এক ভদে তোাঁ য ‚হকন িঅলভ 
নোলিক‛ হরখোটি গবীয ভদনোদমোদগয োদে িো উলর্ত। লতলন 
ফদরলেদরন – ‚হমভি ভোনুল লফকোদয দক্ষ তোদ্য কদরয 
উলর্ত ুযোদনো লফশ্বোদয প্রলতটো ভদতয ভোদরোর্নো কযো। প্রলতটো 
লফলে ধদয ধদয এিআ ুযোদনো লফশ্বোদয কোমেকোযীতোদক তোদ্য 
র্যোদরঞ্জ জোনোদনো উলর্ত।‛ হকফরভোত্র কঠিন মুলক্ত এফিং লফদেলদেয 
ভোধযদভ লফর্োয কযোয দযিআ হকোন ভতো্ে ফো লফশ্বোদয দক্ষ 
একজদনয ্োাঁ িোদনো উলর্ত। হম হকোন প্রকোয িেলফশ্বোদয লফরুদদ্ধ 
এিআ লের তোাঁ য লর্ন্তোবোফনো, এফিং লতলন ভদন কযদতন এিআ িেলফশ্বো 
ভোনুলদক তোয মুলক্ত ক্ষভতো হেদক ফলিত কদয তোদক ভোজ 
লফকোদয লফরুদদ্ধ ্োাঁ ি কযোে। 

বোযতফলে ফতে ভোদন RSS–BJP-য িোক্ষ্মেযফো্ী লনু্দত্ব পযোলস্ট 
োদনয িধীন, হমখোদন ্লরত, ভুলরভ, িঅল্ফোী, এফিং শ্রভজীফী 
জনগদেয উয িঅক্রভে হফদিিআ র্দরদে। এযভ একটো িফস্থোে বগৎ 
লিং-এয লর্ন্তোবোফনো িঅযিআ প্রোলঙ্গক দে উদেদে। তোাঁ য হরখো প্রফে 
‚োম্প্র্োলেক ্োঙ্গো িঅয তোয ভোধোন‛ এফিং ‚িসৃ্পযতোয ভযো‛ 
স্পিবোদফিআ ধভে িঅয জোলতয নোদভ হভনতী জনগেদক লফবক্ত 
কযোদক লনন্দো জোনোে, এফিং লতলন ফদরন হম িঅর ভযোগুদরোয 
লফরুদদ্ধ মোদত লফদরো নো ে হিআজনয োকদশ্রেী এিআফ 
লফদব্ভূরক নীলতয ভোধযদভ জনগদেয দৃলি হঘোযোদনোয হর্িো র্োরোে। 
লতলন লরদখদেন – ‚োম্প্র্োলেক লিংোয প্রধোন কোযে বফত 
িেেননলতক... জনগে মোদত এদক িদযয োদে রিোিআ ঝগিোে লরপ্ত 
নো ে তোয জনয এিআভে প্রদেোজন ‘হশ্রেীদর্তনো’-য। ্লযর শ্রলভক 
এফিং কৃলকদ্য প্রকৃত ত্রু হম ুাঁলজলতযো হিআ লক্ষো তোদ্য কোদে 
হ াঁদে ল্দত দফ।‛ োম্রোজযফো্ী িঅভরোতি হেদক লনদজদ্য দূদয 
লযদে যোখোয জনয লতলন ্লরতদ্য তকে  কদযলেদরন হকননো লতলন 
িনুবফ কদযলেদরন এটোিআ তোদ্য ্োত্ব িঅয ্োলযদরয ভূর কোযে। 
্লরতদ্য িংগঠিত কদয এিআ ফতে ভোন ফযফস্থোয লফরুদদ্ধ লফদরো 
হঘোলনো কযোয ফযোোদয এফিং জোলতফযফস্থোয িেকোয িফস্থো হেদক 
হফলিদে িঅোয জনয একটো লফপ্লদফয প্রেজনীেতো লতলন িনুবফ 
কদযলেদরন। 

একজন ভোর্ক্ে ফো্ী লোদফ বগৎ লিং লফপ্লফ ফরদত ফুদঝলেদরন – 
‚লফ্যভোন োভোলজক ফযফস্থোদক মূ্পেেবোদফ উৎখোত কযো এফিং তোদক 
ভোজতোলিক ফযফস্থো দ্বোযো প্রলতস্থোলত কযো‛। এিআ কেো লতলন 
লরদখলেদরন ‚তরুে যোজননলতক কভীদ্য উদেদয‛ ীলেক এক 
প্রফদে। লিটি োম্রোদজযয কোেোদভোয ভদধযিআ িঅদোল িঅয িংস্কোদযয 

গোেীফো্ী নীলতয লফযীদত তরুে প্রজদেয কোদে শ্রভজীফী হশ্রেী িঅয 
কৃলকদ্য িংগঠিত কদয ফতে ভোন ফযফস্থোদক মূ্পেে ধ্বিং কদয 
হ্দয িেেননলতক এফিং যোজননলতক কোেোদভোদক নতুন কদয ততযী 
কযোয এক লফকল্প দেয েোন ল্দেলেদরন লতলন। ভোভলেক 
লযলস্থলতদক লতলন মেোদরোর্নো কদযলেদরন, এফিং তরুে প্রজেদক 
ভোর্ক্ে ফো্ী ভতো্ে গ্রে কযোয এফিং একটো কলভউলনস্ট োটিে  গদি 
হতোরোয উদ্ ল্দেলেদরন। লতলন দৃঢ়বোদফ ভদন কযদতন হম 
লফপ্লদফ িগলেত জনগদেয িিংগ্রে লনিঃদন্দদ িঅফলযক, লকন্তু 
হটো গোেীফো্ী িলিংোয দে নে। লফপ্লফ ম্পন্ন কযোয উদেদয ঐ 
িল্প ফেদিআ কর ধযদেয রিোিআ-হক র (িঅিআনী এফিং হফিঅিআনী) 
প্রদেোগ কযোয ফযোোদয লতলন মদেি ্ক্ষ লেদরন। লতলন ফদরলেদরন – 
‚িঅিআদনয লফত্রতো ততল্নিআ যক্ষো কযো বফ মতল্ন তো জনগদেয 
িআচ্ছোদক প্রকো কযদত োযদফ।‛ বোযদতয জোতীে ভুলক্ত িঅদন্দোরদনয 
িগ্রেী তলনক েোয োদে োদে লতলন ভদন কদযলেদরন হম 
লফপ্লফীদ্য িঅন্তজে োলতক কলভউলনস্ট িঅদন্দোরদনয একটো িিং দে 
উেদত দফ। 

‘লতযঙ্গো ভোর্ে ’-এয িঅদেোজন কদয এফিং ‘হগরুেো’ ম্মোন প্র্েন 
কদয ্লক্ষেন্থী ফোলনী বগৎ লিং-হক লনদজদ্য ললফদয টোনোয হম 
হর্িো র্োরোদচ্ছ হগুদরো হম লভেযোে বযো তো তোাঁ য হরখোগুদরোয ল্দক 
একফোয তোকোদরিআ হফোঝো মোে। ফরদলবক লফল্পফ এফিং লফলবন্ন ভোর্ক্ে ফো্ী 
হরখদকয হরখোত্র লতলন লফদ্ িোদোনো কদযলেদরন। মতল্ন 
ভোনুদলয উয ভোনুদলয হোলে ফে নো ে ততল্ন ুরুদলোত্তভ ্ো 
েোকুয (তোাঁ য ভেকোয একজন লফত্তোরী লল্পলত) হ্ োন করুক 
ফো লিটিযোিআ করুক দুদটোিআ িঅদর একিআ ফযোোয; এভনিআ লের তোাঁ য 
লর্ন্তোবোফনো। লতলন ফদরলেদরন – ‚িঅুন িঅভযো হঘোলেো কলয হম মুদ্ধ 
র্রদে এফিং র্রদফ, মতল্ন লকেু যজীফী বোযদতয কৃলক জনগেদক 
িঅয প্রোকৃলতক ম্প্দক হোলে কদয র্রদফ, ততল্ন। দত োদয 
তোযো মূ্পেেবোদফ লিটি ুাঁলজলত, দত োদয তোযো লিটি িঅয 
বোযতীে ুাঁলজলত এিআ দুিআদেয লভশ্রে, ফো দত োদয তোযো 
হকফরভোত্রিআ বোযতীে।‛ ফতে ভোদন িোক্ষ্মেযফো্ী লনু্দত্ব পযোলস্ট লক্তয 
লফরুদদ্ধ হ্জুদি শ্রলভক, কৃলক, এফিং হভনতী জনগদেযো হম রিোিআ 
র্োলরদে মোদচ্ছন হটোিআ হমন পুদট উেদে বগৎ লিং-এয এিআ 
লর্ন্তোবোফনোে। 


