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২০১৯ ালরয মরাকবা লনফবাচলন BJP-য জয়রালবয তাৎমব
ভলন মকানও লিধা না মযলেই ফরা মমলত ালয মম ১৭-তভ মরাকবা 

লনফবাচলনয পরাপলর ভস্ত মেলেয যাজননলতক লফলেলক এফং 
ভালরাচকযাই অফাক লয়লেন। লফলযাধী দর, লফলবন্ন ংগঠন, লফলেলক, 
এফং ফুলিজীফী মাযাই BJP-য লফরুলি রুলে দাাঁ লিলয়লের তাযা এেনও এই 
ভানলক ধাক্কাটা াভলর উঠলত ালযলন। BJP-য এই লফযাট জয় এফং 
লফলযাধী লেয এই বয়াফ ালযয লেলন কাযণগুলরা লফলেলণ কযায মম 
লফলবন্ন মচষ্টা কযা লয়লে মোন মথলক মকানও ফাস্তফম্মত ভূরুায়লন 
ম াঁোলনা মায়লন। লনফবাচলনয এই পরাপর, তায প্রবাফ, এফং বলফলুলত 
এয ম্ভাফু লকেু লযণাভ প্রলঙ্গ এই প্রফলে আভযা লকেু গুরুত্বূণব লফলয় 
তুলর ধযফ। তলফ বলফলুলতয ম্ভাফনা লনলয় আলরাচনায় মাওয়ায আলগ 
আভযা মভাদী-য এই লফযাট জয় লনলয় প্রথলভ লকেু কথা ফরলত চাই। 

প্রথভত, BJP-য এই জয়টালক তায আলগয জয়গুলরায মপ্রোলটই 
মদো দযকায, মগুলরায মথলক আরাদা কলয মদেলর চরলফ না। 
প্রালঙ্গকবালফ আভালদয ভলন যাো দযকায মম ১৯৮৪ ালরয মরাকবা 
লনফবাচলন BJP ভাে দুলটা আলন জয়রাব কলযলের। তায এক ফেয লয 
যাজীফ গােী লকেু কঠিন তব -াললে প্রথভফালযয জনু লফশ্বফুাঙ্ক মথলক 
ঋণ গ্রণ কলযন, এফং এয পরস্বরূ বাযলতয অথবনীলতলক “ভুক্ত কযা”-য 
প্রলিয়া শুরু কলযন। এযয ১৯৯১ ালর স্ট্রাকচাযার অুাডজাস্টলভন্ট 
মপ্রাগ্রাভ (SAP)-এয আওতায় উদাযীকযণ, মফযকাযীকযণ এফং লফশ্বায়ন 
[লরফাযারাইলজান, প্রাইলবটাইলজান অুান্ড মলাফারাইলজান 
(LPG)]-এয প্রলিয়া শুরু য়। এয য মথলক াম্রাজুফাদী রলি ুাঁলজ 
মতই বাযলতয অথবনীলতয উয জাাঁ লকলয় ফললে ততই প্রলতটা মেে, 
মেণী এফং ম্প্রদালয়য উয রুঠ, মালণ, এফং লনীিন ফৃলি মলয়লে। 
পরস্বরূ, জনগলণয লফলল ুলফধাগুলরা োলযজ কযা লয়লে, দালযদ্র আয 
ফঞ্চনায লযভাণ ফৃলি মলয়লে। এই লযলিলতলত স্বাবালফকবালফই 
জনগলণয ভলধু মোব ফৃলি মলয়লে, মা অলনক মেলেই অতীলত 
জনগলণয লনীলিত ও মাললত অংলয লফলবন্ন আলদোারন আয রিাইলয় 
লযণত লয়লের। আয এই ধযলনয আলদোারন ও রিাইগুলরালক দভন 
কযায জনু াাাল াল্লা লদলয় ফৃলি মলয়লে ুলরী লনীিলনয উয 
বাযত যালেয লনবব যতা। এই লনষু্ঠয দভনীিন আযও তীব্রবালফ চালরলয় 
মাওয়ায জনু, জনগলণয প্রলতলিয়াীর ভতাভলতয লে একটা ভথবন 
গলি মতারায জনু লযয য প্রচালযয ভাধুলভ এই লদুো ংেুাগলযষ্ঠ 
মদল লদুোত্বফাদী ধভবােতা ও উগ্র মদলপ্রলভয একটা মঢউ ততযী কযা 
লয়লের। এই প্রলঙ্গ উলল্লে কযা মমলত ালয মম মই ভয় টিলব-মত ধভব 
ও ুযাণ-লবলিক ললযয়ালরয ংেুা লের ১২। এলফয াাাল যথমাো, 
লরাূজন ইতুালদ উলদুাগও শুরু লয়লের মায চূিান্ত লযণলত আভযা 
মদেলত মলয়লেরাভ ফাফলয ভলজলদয ধ্বংাধলনয ভাধুলভ। মই লদন 
মথলক শুরু কলয লদুোত্ব-য মঢউলয়য উয মচল ফল মরাকবা লনফবাচলন 
িভাগত মফী আলন জয়রাব কযলত থালক BJP। লযণালভ বাযতীয় 
যালেয লদুোত্বকযণ এফং লদুোত্ব ধাযণায াভলযকীকযণ এই দুলটাই ফৃলি 
ায়। এয পলর ১৯৮৪ ালর BJP ভাে ২-মটা আন লনলয় মম মাো শুরু 
কলযলের তায যফতী মবালয় BJP-য প্রাপ্ত আংংেুা িলভই ফািলত 
থালক। ১৯৮৯ ালরয মরাকবা লনফবাচলন ৮৬-টা আলন, ১৯৯১-এ ১১৯-
টা আলন, ১৯৯৬-এ ১৬১-টা আলন এফং ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ এই দুই 
ফেলযই ১৮২-টা আলন BJP জয়রাব কলয। এয যফতী দুলটা মরাকবা 
লনফবাচলন প্রাপ্ত আনংেুা লকেুটা কভলরও ২০১৪ ালর ২৮১-টা এফং 
এই ২০১৯ ালর ৩০৩-টা আন লনলয় তাযা আফায লপলয আল। ুতযাং, 
১৯৮৪-মত ২-মটা আন মথলক ২০১৯-এ ৩০৩-মট আন মলয় BJP-য 

এই াম্প্রলতক লফযাট জলয়য লেলন কাযণ লালফ শুধুভাে BJP-য দেতা 
আয লফলযাধী লেয ফুথবতালক মদেলর ভস্তফি বুর কযা লফ। ১৯৯০ 
ার মথলক াম্রাজুফাদী প্রবুযা এফং তালদয দারার লালফ কাজ কযা 
াকলেণী একটা ঙ্কলটয ভুলোভুলে। এই ঙ্কট মথলক ফাাঁ চায মক র 
লালফ লদুোত্ব ও উগ্র জাতীয়তাফালদয মঢউলয় জনগলণয একাংলক 
বাললয় ভগ্র মদফাীয উয একটা তস্বযাচাযী ান জালয কযায রম্বা 
প্রলিয়া লালফই এই ঘটনালক আভালদয মদো উলচত। 

মগাটা লফশ্বজুলি রলি ুাঁলজয ঙ্কট মম আযও গবীয আয তীব্র আকায 
ধাযণ কলযলে মটা আজ একদভ স্পষ্ট। এযকভ একটা লযলিলতলত এই 
রুঠ আয মালণ আযও ফািালনায জনু এফং এই প্রলিয়ালক আযও তীব্র, 
আযও িায়ী, আযও অফাধ কযায জনু মদল মদল, লফললত তালদয 
উলনলফ, আধা-উলনলফ ও নয়া-উলনলফগুলরালত তালদয দযকায 
একটা কলঠায যােীয় লনয়ন্ত্রণ। মই কাযলণ অলধকাং মদগুলরালতই 
অতুন্ত লযকল্পনা-ভালপক বালফ তস্বযাচাযী ান ফুফিালক প্রকালু আনা 
লে। মদলয লনলদব ষ্ট তফলষ্টু অনুমায়ী একটা লনলদব ষ্ট ধভব, ফণব, জালত ও 
ম্প্রদালয়য ভতাদব এফং উগ্র জাতীয়তাফালদয ফুফায কযা লে। তাই 
এই লদুো-তস্বযাচাযী বাযত যােলক আযও কলঠায রূল ুনগবঠলনয মম 
মচষ্টা াম্রাজুফাদী রলি ুাঁলজ এফং তায দারার লালফ বাযতীয় াক 
মেণী কলয চলরলে তাযই লযণাভ লালফ ২০১৯ ালরয মরাকবা 
লনফবাচলন BJP -য এই জয়লক মদো উলচত। 

এই ফাস্তফ তুটা আভযা আযও মফী কলয অনুবফ কযলত ালয মেন 
মদলে মম একটা “মভাদী মঢউ” ততযী কযায জনু লকবালফ জাতীয় ও 
আন্তজব ালতক কলবালযটযা অতুলধক ভাোয় টাকা েযচ কযলে। ংফাদে, 
েফলযয চুালনর মথলক শুরু কলয মাার লভলডয়া মবন্ত মকানও যকভ 
ভাধুভলকই তাযা ফাদ লদলেনা। এই প্রফর উন্মাদনা এফং লদুোত্ব আয উগ্র 
জাতীয়তাফালদয একটা ধলভবান্মি মঢউ ততযী কযায জনু মগাটা যােমন্ত্র 
এফং জাতীয় ও আন্তজব ালতক কলবালযনগুলরা লনলজলদয ভস্ত লক্ত ফুয় 
কলযলের। াম্রাজুফালদয একটা প্রধান অফরম্বন লালফ কাজ কযা 
াভন্তফাদী লক্তগুলরা, লফললত উঁচুজালতয ফণব াভন্তযা এই লদুোত্ব 
মঢউলক কালজ রালগলয় লনলজলদয মূ্পণব লক্ত ফুয় কলয প্রায় ভস্ত 
লনফবাচনী ফুথলকই দের কলযলের। তালদয ালথ লযূণব লক্তলত মমাগ 
লদলয়লের ফণব লচন্তাবাফনায় ুষ্ট মগাটা আভরাতন্ত্র, মকন্দ্রীয় ফালনীয 
মকাটি মকাটি মকাম্পানী এফং RSS আয তালদয ভগ্র লদুোত্ব ফালনী। অথব-
েভতা, ফাহুফর এফং গণভাধুলভয েভতায ফুাক ফুফায কলয, কর 
প্রকায জালরয়ালত আয প্রমুলক্তগত মক লরয (EVM গিলভলরয 
অলবলমালগয কথা ভাথায় মযলে) াামু লনলয় BJP এই লফযাট ংেুক 
আলন জয়রাব কলয। লদুোত্ব পুালস্টলদয এই জলয়য লেলন ফণব 
াভন্ত লক্তগুলরায, লফললত তালদয ভলধু গুন্ডা-দুষৃ্কতীলদয মম একটা 
গুরুত্বূণব বূলভকা লের তায ইলঙ্গত লনফবাচনী পরাপলরয ভলধুই াওয়া 
মায়। আভযা স্পষ্টই মদেলত াই মম ংলদ ৩০৩ জন লনফবালচত BJP 
াংলদয ভলধু ১১৬ জনই মকানও না মকানও অযাধভূরক কালজয 
ালথ জলিত, অথবাৎ তালদয লনফবালচত াংদলদয ৩৯%-যই একটা 
অযাধভূরক অতীত ফতব ভান। ২০১৪ ালর ২৮২ জন াংলদয ভলধু ৯৮ 
জন অথবাৎ ৩৫% লের অযাধী। ুতযাং, অযাধভূরক কাজকলভবয ালথ 
মুক্ত এভন াংলদয ংেুা ৩৫% মথলক ৩৯% অফলধ ফৃলি াওয়ায ঘটনা 
আলর এই ইলঙ্গতই লদলে গ্রাভীণ এরাকায় ফুথ লনয়ন্ত্রলণয ফুাালয ফণব 
াভন্ত লক্তগুলরায বূলভকা আলগয তুরনায় আযও মফলিলে। 
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২০১৯ ালরয মরাকবা লনফবাচলন BJP-য জয়রালবয তাৎমব 
[আলগয াতায য ...] 

মভালেয উয ভূরুায়নো অতুন্ত স্পষ্ট। আন্তজব ালতক রলি ুুঁলজ 
লনলজলক তায ফতব ভান ঙ্কে মথলক ভুক্ত কযলত চায়। মই উলেলু ম 
আভালদয মদল লনু্দত্ব পুালফালদয প্রবাফলক লক্তারী কযলত চায়। 
তাই BJP-য জয় আলর তালদয এই ু-লচলন্তত লযকল্পনায জয়। এই জয় 
র রলি ুুঁলজয স্বলদী দারারলদয ফবালধক প্রলতলিয়াীর অং – 
বাযলতয ফড় ফুলজব ায়া আয ফড় জলভদায মেণী, লফললত উঁচুজালতয ফড় 
জলভদাযলদয জয়। তালদয রক্ষ্ু র ক্ষ্ভতায় এল বাযত যাষ্ট্রলক একো 
স্বস্বযাচাযী যালষ্ট্র ও একো লনু্দ যালষ্ট্র লযণত কযায প্রলিয়ালক আযও 
তীব্রবালফ লযচারনা কযা। 

লফশ্বজুলড় রলি ুুঁলজয ঙ্কেলক বাযলতয ঘালড় চাললয় মদওয়ায পলর 
ফলথলক আলগ মম ভুাো স্বতযী লয়লে মো র বাযতীয় অথবনীলতয 
বীলণবালফ মবলঙ্গ ড়া। বাযতীয় অথবনীলতয এই ফতব ভান ভন্দায অফস্থালক 
ফুঝলত মগলর আভালদয লকেু াম্প্রলতক তলথুয লদলক তাকালনা দযকায। 
মমভন – GDP-য ফৃলিয ায িভাগত কলভ চলরলে। মমখালন ২০১৫-১৬ 
ালর ফৃলিয ায থাকত ৮.১৬%, মখালন ভাচব  ভালয মলল এয লযভাণ 
লের ভাত্র ৫.৮%। ২০১৮-১৯ ালর লল্পলক্ষ্লত্র ফৃলিয ায কলভ লয়লে 
৩.৬%, মা লফগত লতন ফেলযয ভলধু ফবলনম্ন। উৎাদন মক্ষ্লত্রও ফৃলিয ায 
মফ কভ। এই মক্ষ্লত্র গ্র বুারু অুালেে (GVA)-এয ফৃলিয ায মমো 
গত ফেলযয প্রথভ মকায়ােব ালয লের ১২.১% মোই মল মকায়ােব ালয কলভ 
য় ৩.১%। একইবালফ, কৃলললক্ষ্লত্র ফৃলিয াযও কলভ চলরলে। মমখালন 
এলপ্রর-জুন মকায়ােব ালয এই মক্ষ্লত্র ফৃলিয ায লের ৪.৫৮% মখালন 
২০১৯ ালরয জানুয়াযী-ভাচব  মকায়ােব ালয এো কলভ -০.১৩%-য ঋণাত্মক 
ভান ধাযণ কলয। াম্প্রলতক ফেযগুলরালত চালদায লযভাণও িভাগত 
কলভলে। আগাভী লদলন কর মক্ষ্লত্রই এই ফৃলিয ায আযও কভলফ, মা 
বাযতীয় অথবনীলতলক আযও দুযাফস্থায লদলক লনলয় মালফ। পলর, মম 
প্রফণতাগুলরা আভযা আলগ মথলকই মদলখ আলে মগুলরা আযও ফৃলি 
ালফ। স্পষ্ট কলয ফরলর এই প্রফণতাগুলরা র – ১) মফকাযত্ব ভাযাত্মক 
আকালয ফৃলি ালফ, ২) কৃলললক্ষ্লত্র ঙ্কে আযও ফৃলি ালফ, ৩) লল্পলক্ষ্লত্র 
ঙ্কে আযও তীব্র লফ, ৪) লক্ষ্ালক্ষ্লত্র এফং স্বাস্থুলক্ষ্লত্র যকাযী 
অনুদালনয লযভাণ আযও কভলফ, পলর এই দুই মক্ষ্লত্র লযললফা াওয়ায 
খযচ আযও ফাড়লফ, ৫) লযলফলয অফস্থা আযও খাযা লফ। ুতযাং, 
এক কথায়, রলি ুুঁলজয ঙ্কেলক বাযলতয উয চাললয় মদওয়ায 
পরস্বরূ আযও দ্রুতগলতলত মদলয াধাযণ জনগলণয কর অং আয 
মেণীয ধ্বংাধন লত থাকলফ। এয লযণাভ স্বরূ মা ইলঙ্গত াওয়া 
মালে তালত মফাঝা মালে মম েলভক, কৃলক, োত্র-মুফলদয অবূুত্থান এফং 
আলন্দারনও আযও ফৃলি ালফ, এফং এভনলক ভধুলফত্ত মেণীয একো লফযাে 
অংও লফলরা মঘালণা কযলফ। 

রলি ুুঁলজয এই লফযাে ঙ্কলেয লদলন, ফড় ুুঁলজ লগলর খালফ মোলো 
আয ভাঝালয ুুঁলজলক, এফং ফড় ফুফা, লফললত MNC-গুলরা মোলো 
আয ভাঝালয ফুফাগুলরালক দখর কযলফ। ুুঁ লজ, ফুফা, ম্পদ এফং 
ম্পলত্তগুলরায অনফযত মকন্দ্রীকযণ লত থাকলফ, মা মোলো আয ভাঝালয 
ভালয ুুঁলজলত এফং ফুফায়ীলদয ধ্বং মেলক আনলফ। পলর, এভনলক 
তাযাও যাস্তায় মনলভ লফলবন্ন উালয় প্রলতফাদ জানালত ফাধু লফ। GST-য 
লফরুলি তালদয আলন্দারন তাযই ইলঙ্গত মদয়। 

লফলদী ুুঁলজ, জাতীয়-আন্তজব ালতক কলবালযে, এফং ফণব াভন্ত 
লক্তগুলরায যক্ষ্াকতব া এই লনু্দত্ব-পুালস্ট ান লনু্দ ধলভবান্মত্ত্ততা এফং 
উগ্র জাতীয়তাফালদয ধাযণালক আযও তীব্রবালফ প্রচায কযলফ। পরস্বরূ, 
দলরত এফং অনুানু ংখুারঘুলদয উয আিভণ ফৃলি ালফ। লনফবাচনী 
পরাপর প্রকালত ওয়ায ঠিক য মথলকই আভযা MP, UP, যাজস্থান 
ইতুালদ যাজু মথলক খফয াওয়া শুরু কলযলে মম মখালন মগা-যক্ষ্া এফং 
মগা-ভাংলয নালভ দলরত আয ভুলরভ জনগলণয উয নৃং আিভণ 
আযও ফৃলি মলয়লে। এই ধযলণয আিভলণয পলর লনিঃলন্দল দলরত 

এফং ংখুারঘু ম্প্রদালয়য প্রলতলযাধ আন্দরনগুলরাও আযও ফৃলি ালফ। 
একইবালফ, দলরত ও লনীলড়ত জালতগুলরায উয তীব্র পুালফাদী 
আিভণ তালদযলক রড়াইলয়য লথ এফং অনুানু রড়াইযত লক্তয ালথ 
একলত্রত ওয়ায লথ মেরলফ। 

এই লনু্দত্ব-পুালস্ট লক্ত আগাভী লদলন মমলতু আযও মফী কলয 
নৃং ও স্বস্বযাচাযী রূ ধাযণ কযলফ মলতু গণতলেয লক্ষ্ রড়াইযত 
কর লক্তয উয তাযা নৃং দভন-ীড়ন নালভলয় আনলফ। পলর, কর 
গণতালেক এফং অাম্প্রদালয়ক লক্তগুলরা তালদয লফরুলি রড়াইলত 
একলজাে লত ফাধু লফ। 

এই লনু্দত্ব-পুলস্ট ান মকফরভাত্র রলি ুুঁলজ এফং তায দারারলদয 
ভলধু ফলথলক প্রলতলিয়াীর মোলো অং – বাযতীয় ফৃৎ দারার 
ফুলজব ায়া এফং ফৃৎ াভন্ত জলভদায, লফললত ফণব জলভদাযলদয একো 
ানলক্ষ্লত্র লযণত লফ। লযণাভস্বরূ, গতানুগলতক ুুঁলজলত-জলভদায 
াকলেণীয একো অংও ক্ষ্ভতা মথলক ফলিত লফ এফং মাললণয 
লকালয লযণত লফ। নতুন লযলস্থলত তালদযলকও রড়াইলয়য লথ মেলর 
লনলয় মালফ। 

ুতযাং, একলদলক পুালস্ট লক্তয এই জয় মমভন তীব্র রুে, মালণ 
এফং নৃং দভনীড়লনয একো বয়াতব  লযলফ লনলয় এললে মতভনই 
েলভক, কৃলক, োত্র-মুফ, ভধুলফত্ত মেণী, মোলো-ভাঝালয ুুঁলজলত এফং 
ফুফায়ী, দলরত, নাযী, ংখুারঘু, লনীলড়ত জালতবুক্ত জনগণ, ভস্ত 
মদলপ্রভী, প্রগলতীর, গণতালেক ও জনদযদী লক্ত, এফং লচযাচলযত 
াকলেণীয একো অংলয কালেও প্রচুয ম্ভাফনা লনলয় এললে মালত 
তাযা াক দর এফং যালষ্ট্রয লফরুলি লফলবন্ন রূল রড়াই ংগঠিত কযলত 
ালয। স্বফপ্ললফক ও পুালফাদ-লফলযাধী লক্তগুলরায কালেও এই লযলস্থলত 
একো দারুণ ুলমাগ লনলয় এললে। এই লযলস্থলতলত, মদলয লতুকালযয 
স্বফপ্ললফক লক্তগুলরাই একভাত্র াযলফ প্রলয়াজনীয় ংগেন আয 
মনেওয়াকব  স্বতযী কলয এই কর লফলরা, আলন্দারন ও রড়াইগুলরালক 
একো স্বফপ্ললফক ধাযালত ালভর কযলত এফং স্বফপ্ললফক আলন্দারনগুলরালক 
আযও তীব্র ও লফসৃ্তত আকায লদলত। এযই উয লনবব য কলয আলে 
বাযলতয বলফলুৎ। 
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ম ো-যক্ষো ফোলনীয তোন্ডফ এফং ম ো-যক্ষোকে লিকয যোজনীলত 
মলদ ফরো য় মম লফকে এই ভুহুকতে  বোযত র এেভোত্র মদ মমখোকন 

োধোযণ ভোনুল, লফকলত প্রোলিে ম্প্রদোয়বুক্ত ভোনুকলয জীফকনয মথকে 
 রুকদয প্রোণ মফী ুযলক্ষত, তোকর এেটু অতুুলক্ত েযো য়নো। ভম্মদ 
আখরোে-এয নৃং তুোয এে ফছকযয ভকধুই লযয়োনো-য মভয়োত-এ ম ো-
ভোং খোয়োয অযোকধ োলি লোকফ এেজন কুলি ফছয ফয়স্ক ভলরো এফং 
এেজন মুফতীকে ধলেণ েযো য়। ঐ যোকজুয BJP যেোকযয ভুখুভন্ত্রী তথো 
প্রোক্তন RSS প্রচোযে ভকনোয রোর খট্টয মখন ফকরন মম – ‚ভুলরভযো 
আভোকদয মদক থোেকত োকয, তকফ মকক্ষকত্র তোকদয ম ো-ভোং খোয়ো 
ছোিকত কফ।  রু র এই মদকয ধভেলফেোকয এেটো প্রতীে‛ – তখন 
আভযো ফুঝকত োলয মম প্রোচীন ব্রোক্ষ্মণুফোদী স্বৈযোচোযী এফং প্রলতলিয়োীর 
লচিোবোফনোকেই মদকয এেভোত্র ধভেলফেো লোকফ তুকর ধযো কে। নতুন 
‘ংেলিত বোযত, ক্ত বোযত’-এ োংলফধোলনে অলধেোকযয মথকে মফী 
গুরুত্ব োকফ এই ব্রোক্ষ্মণুফোদী ধভেলফেো। আভোকদয এই ধোযণো আয দৃঢ় য় 
মখন আভযো মদলখ মম ২০১৬ োকরয ভোচে  ভোক ঝোিখকন্ডয দুই ভুলরভ 
শুোরে ভম্মদ ভজরুভ আনোলয (ফয় ৩৫) আয ইভলতয়োজ খোন (ফয় 
১২)-মে লটিকয় খুন েকয তোকদয ভৃতকদ  োছ মথকে ঝুলরকয় মদয়ো য়। 
এয এেফছয য ২০১৭ োকরয এলপ্রর ভোক আভযো শুনকত োই মম 
ছলি ি-এয ভুখুভন্ত্রী BJP-য যভন লং এই ধযকনয অযোকধয ভথেকন 
ফরকছন – ‚মোযো ম ো-তুো েযকছ তোকদয আভযো পোাঁ লকত মঝোরোকফো‛। 
মতকরঙ্গোনো লফধোনবোয BJP-য দু ঠোকুয যোজো লং ভকন েকযন মম ‘ম ো-
যক্ষো’ আকর এেটো মুদ্ধ। লতলন এেদভই ঠিে! ফযং, আয ূক্ষ্মবোকফ ফরকত 
ম কর ফরকত য় মম এটো র এভন এেটো মুদ্ধ মমটো ফতে ভোকনয ব্রোক্ষ্মণুফোদী 
পুোলস্ট োেদর ংখুোরিু ম্প্রদোকয়য উয নোলভকয় একনকছ,  রুকে 
অজুোত ফোলনকয় তোকদয জীফন আয জীলফেো ধ্বং েযোয উকেকু। 

প্রোলিে ম্প্রদোয়, লফকলত ভুলরভ, দলরত এফং আলদফোীকদয উয 
ভূরত দুই কথ আিভণ নোলভকয় আনো কয়কছ – এেটো র োযীলযে 
আিভণ, আকযেটো র আইলন আিভণ। োযীলযে আিভণগুকরো চোরোকে 
লেছু স্ত্র ম ো-যক্ষো ফোলনী। লিয় দু লনকয় স্বতযী এযেভ এেোলধে 
ফোলনী লফলবন্ন গুরুত্বূণে স্থোকন ছলিকয় থোকে এফং ুকমো  মকরই তোযো ম ো-
যক্ষোয অজুোকত ংখুোরিুকদয উয লফলবন্নবোকফ আিভণ চোরোয়। মমভন – 
খুন, ভোযধয, মমৌন লনগ্র, নগ্ন েকয ভোযধয, আগুন রোল কয় মদয়ো, বোঙচুয, 
 ফোলদ শু আয  োলি আটে েকয যোখো, মজোি েকয মতোরো আদোয়, য়যোলন, 
ম্মোনোলন, ভোংকয মদোেোন আয খোফোকযয মদোেোন মজোি েকয ফন্ধ েকয 
মদয়ো ইতুোলদ। ুলর একদয মগ্রপ্তোয মতো েকযইনো, ফযং ুলরকয মথকে 
এযো লযূণে ভথেন মকয় থোকে। আিোিকদয অলধেোংই য় ভুলরভ, 
নয়কতো দলরত। এই দুই ম্প্রদোকয়য জীলফেোই  ফোলদ শু এফং ম ো-ভোংকয 
উয লনবে যীর। েোইখোনো আয ভোংকয মদোেোনগুকরো ভূরত চোরোন 
ভুলরভযো, এফং  ফোলদ শুয ভৃতকদকয ফুফস্থো েযো আয চোভিো ছোিোকনোয 
েোকজয োকথ ফং-যম্পযোয় মুক্ত থোকেন দলরতযো। লউভুোন যোইট  য়োচ -
এয মদয়ো তথু অনুমোয়ী ২০১৫ োকরয মভ ভো মথকে ২০১৮ োকরয 
লডকম্বয ভোকয ভকধু ১২-টো যোকজুয মভোট ৪৪-জন খুন কয়কছন, মোাঁ কদয 
ভকধু ৩৬ জনই ভুলরভ। ঐ এেই ভকয় ২০-টো যোজু জুকি ১০০-য মফী 
লফলবন্ন িটনোয় মভোট ২৮০ জন আত কয়কছন। এেই প্রলতেলফ োয়ো মোয় 
PUDR-এয লযকোকটে । ইংযোজী এফং লন্দী ংফোদভোধুকভয খফয এফং 
তথুোনুন্ধোকনয উয লবলি েকয ২০১৬ োকরয জোনুয়োযী ভো মথকে ২০১৮ 
োকরয ভোচে  ভো অফলধ ২২-টো যোজু জুকি এই ধযকণয ১৩৭-টো িটনো 
নলথবুক্ত েকযকছ PUDR। এগুকরোয ভকধু ১২১-টোই িকটকছ মই ১৪-টো 
যোকজু মমখোকন য় BJP ৈোধীনবোকফ ক্ষভতোয় ফো ২০১৬-য য মথকে মজোট 
যেোকযয অং। ১৩৭-টো িটনোয ভকধু ২০-টোয মক্ষকত্রই আিোিকদয ভৃতুু 
কয়কছ এফং ভৃকতয মভোট ংখুো ২৯। ভৃতকদয ভকধু ৯০%-ই ভুলরভ। এই 
লযকোটে  অনুমোয়ী ২০১৬ োকর মমখোকন ভৃতুু কয়লছর ১২ জকনয, মখোকন 
২০১৭ োকর ভৃতুুয ংখুো ১৬। ুলরকয বূলভেো লতুই কন্দজনে, েোযণ 
ফেটো মক্ষকত্রই ুলর আিভণেোযীকদয ফদকর আিোিকদয লফরুকদ্ধই ফুফস্থো 
লনকয়কছ। দলরতকদয উয আিভকণয অকনে িটনো রক্ষু েযো ম কছ 
গুজযোকট। ২০১৬ োকরয ১১-ই জুরোই গুজযোট-এয উনো কয ম ো-যক্ষো 
ফোলনীয উচ্চফকণেয দুযো চোযজন দলরত মুফেকে নৃংবোকফ ভোযধয েকয। 

এই িটনোয প্রলতলিয়োয় ১৫-ই আ স্ট তোলযকখ আহ কভদোফোদ মথকে উনো য 
মেি মম দলরত অলিতো মোত্রো-য আকয়োজন েযো য় তোকত অংগ্রকণয 
েোযকণ দলরতকদয উয ম োটো যোজু জুকি আিভণ চোরোকনো য়। প্রোয় 
২০,০০০ দলরত জন ণ এই প্রলতফোদ লভলছকর অংগ্রণ েকযলছকরন এফং 
থ গ্রণ েকযলছকরন মম লনকজকদয ফং-যম্পযোয় েকয আকত থোেো 
েোজ তোাঁ যো আয েযকফন নো। প্রকতুেকে মোকত োাঁ চ এেয েকয জলভ মদয়ো 
য় মই দোলফ তোাঁ যো জোলনকয়লছকরন। ভোজেভী লজগ কন মভবোনী-য 
মনতৃকত্ব লযচোলরত এই অলিতো মোত্রো লছর ব্রোক্ষ্মণুফোদী োকনয লফরুকদ্ধ 
দলরত আয ভুলরভকদয ঐকেুয এে অবূতূফে উদোযণ। 

আিভকণয লিতীয় রূটো র একেয য এে যোজু যেোয ভোযপৎ 
 ফোলদ শুয মেনোকফচোয় ফোধোলনকলধ আকযো েকয লফলবন্ন আইন প্রণয়ন। এয 
আর উকেু মম মছোকটোভোকয ভুলরভ ফুফোয়ী এফং দলরতকদয জীলফেোয 
উয আিভণ চোরোকনো ম ফুোোকয মেোন কন্দ মনই। বোযকতয 
ংলফধোকনয ৪৮ নং ধোযোয এেটো মছোকট্টো অংক ম ো-তুো ফন্ধ েযোয মম 
লনকদে  মদয়ো আকছ মটো ঠিে তোয আক য ৪৭ নং ধোযোয োকথই যোলয 
মফভোনোন। এই ৪৭ নং ধোযোয় ফরো কয়কছ মম – ‚জন কণয ুলিয ভোত্রো  
জীফনমোকনয ভোন ফৃলদ্ধ েযো এফং জন কণয ৈোকস্থুয মোকত উন্নলত য় 
ইতুোলদয ফুফস্থো েযো র যোকেয প্রোথলভে েতে ফুগুকরোয ভকধু এেটো।‛ 
ভোকজয নীচু িকযয ভোনুল, মোাঁ কদয অলধেোংই দলরত, ভুলরভ, খ্রীিোন এফং 
আলদফোী ম্প্রদোয়বুক্ত, তোাঁ কদয েোকছ অনু প্রোণীয ভোং লেকন খোয়োটো 
োভকথেুয ফোইকয। তোই তোাঁ কদয েোকছ ম ো-ভোংই র প্রোণীজ মপ্রোটিকনয 
এেভোত্র িোয উৎ মমটো তোাঁ কদয িয়ক্ষভতোয োভকথেুয ভকধু কি। লেন্তু, 
BJP শুধুভোত্র ৪৮ নং ধোযোয ঐ ম ো-তুো লফকযোধী অংটো ফোিফোলয়ত েযকত 
উকঠকি মরক কছ। ২০১৩ োকরয আ স্ট ভোকয আক  অফলধ লোকফ ২৪-
টো যোজু এফং মেন্দ্রোলত অঞ্চকর ইলতভকধুই েকঠোয আইন যকয়কছ মোকত 
ম ো-তুো মূ্পণেবোকফ লনললদ্ধ ফো এেটো লনলেে ি ফয়কয নীকচ  ফোলদ শু 
তুো লনললদ্ধ। ২০১৪ োকর মেকন্দ্র BJP ক্ষভতোয় আোয য মথকে BJP 
যেোকযয োনোধীন অলধেোং যোজু মমভন – ভোযোে, লযয়োনো, গুজযোট, 
ভধু প্রকদ-এ এই ভি আইন আয েকঠোয রূ ধোযণ েকযকছ। ভজোয 
ফুোোয র রোইকন্স লনয়ন্ত্রকণয ভোধুকভ মম আিভণ নোলভকয় আনো কয়কছ 
তোয মেোন আিোত লেন্তু ম ো-ভোংকয ফি ফুফোয়ীকদয উয কিনো, মোাঁ যো 
রোইকন্সপ্রোপ্ত মন্ত্রচোলরত েোইখোনোয় মভোকলয ভোং ফো েুোযোলফফ্  উৎোদন 
েকযন লফকদক যপ্তোনীয জনু। ুতযোং, ম ো-তুো ফন্ধ েযকত এই আিভকণয 
োম্প্রদোলয়ে লদেটোয োকথ মম এেটো অথেননলতে লদে আকছ এফং এেটো 
লনলেে ি মেণীকেই মম এখোকন আিভণ েযো কে মটো অতুি স্পি। 

ম ো-যক্ষোকে লিকয এই যোজনীলতয পকর োঙ্ঘোলতেবোকফ ক্ষলতগ্রি 
কয়কছন শুোরে েৃলকেযো এফং চোভিো লকিয োকথ মুক্ত েলভকেযো। 
মমভি  ফোলদ শু লনকজকদয উৎোদন ক্ষভতো োলযকয়কছ তোকদয 
েোইখোনোয় লফিী েযোয ুকমো  এখন আয েৃলকেযো োকেন নো, পকর 
তোকদয বযণ-মোলকণয খযচো ঐ েৃলেকদযই ফন েযকত কে। অকনকে 
লনকজকদয ভোলরেোনোধীন  ফোলদ শুকে মছকি লদকয়কছন। লেন্তু ছোিো োয়ো 
 ফোলদ শু েৃলেকদয চোল েযো ু নি েকয মদয়োয় মটো আফোয অনু 
এেটো ভুোয ৃলি েকযকছ। তোছোিো, ম ো-তুোয় লনকলধোজ্ঞো ংিোি 
আইনগুকরোয মনলতফোচে অথেননলতে বূলভেোকে মলদ আভযো লফকফচনো নো 
েলয তোকর ভোনুল লে খোফোয খোকফ মটো মফকছ মনয়োয তোয মভৌলরে 
অলধেোকযয প্রশ্নটো মথকেই মোয়। এটো অতুি দুবে ো ুজনে মম মই 
 ণতোলন্ত্রে এফং োংলফধোলনে অলধেোয যক্ষোয জনু আজ মোাঁ যো রিোই েযকছন 
তোাঁ কদয উয যোে আিভণ নোলভকয় আনকছ। এয োম্প্রলতে উদোযণ র 
লজকতন্দ্র োাঁ দো নোকভ এে োাঁ তোলর লথকয়টোয লিী, আলদফোী ভোজেভী 
তথো জোভকদুয মেো-অোকযটিব েকরজ-এয লক্ষকেয মগ্রপ্তোযী। দুই ফছয 
আক  লতলন লনকজয োাঁ তোলর যম্পযো অনুমোয়ী ম ো-ভোং খোয়োয 
োংলফধোলনে অলধেোকযয েথো উকেখ েকয মপফুে-এ এেটো মোস্ট 
েকযলছকরন। মটোকে উরক্ষ ফোলনকয় ম্প্রলত তোাঁ কে মগ্রপ্তোয েযো কয়কছ। 
োে দকরয এই ধযকনয স্বৈযোচোযী ভকনোবোকফয লফরুকদ্ধ আজ আভোকদয 
মোচ্চোয য়োটো এেোি প্রকয়োজন। 



 

সু্ফলরঙ্গ, আুু – ২২, মভ-জুন ২০১৯ 

লফবফক (লযস্ ন) – তথুলিবেয মযাবরািনা 
[তথুলিেটি আউটিউফ-এ ায়া মাবফ] 

‚লফশ্বা এফং কাযণ-এয লফরুবে মুেটা মআ প্রািীন কার মথবকআ িবর 
অবে‛ – মনথুকবে ঠিক এআ রাআনটা ফবরআ শুরু য় ‘লফবফক (লযস্ ন)’ 
তথুলিেটা। াম্প্রলতক এআ ফলরষ্ঠ তথুলিেটায ভূর াযাংটাআ মমন উবে 
এববে শুরুয এআ রাআবন। প্রখ্ুাত তথুলিে লনভযাতা অনন্দ টয়াধযন-এয 
ততযী এআ তথুলিেটা জনগবণয কাবে একলদবক মমভন একটা াফধানফাণী, 
মতভনআ নুলদবক জনগণবক ঘুভ মথবক মেবক মতারায োক। মোবটা 
মোবটা ংব লফবক্ত এআ ২৪০ লভলনট রম্বা তথুলিেটা দযকবদয মদখ্ায় মম 
লকবাবফ অভাবদয মিাবখ্য াভবন ঘটা লফলবন্ন ঘটনায াামু লনবয় বাযবত 
পুালফাদী দযবনয লফকা ঘটবে, মায ফাড়ফাড়ন্ত অভযা লফগত কবয়ক ফেয 
ধবয মদখ্বত ালি। এআ তথুলিে লনভযাতা মম গবীয গবফলণায ভাধুবভ এআ 
তথুলিে ফালনবয় ালকতায াবথ অজবকয ভবয়  মুবগ এআ পুালফাদী 
দযবনয লফরুবে রুবখ্ দাাঁ লড়বয়বেন তায প্রংা কযবতআ য়। এআ জঘনু 
ভতাদবযয লফরুবে তীবত রুবখ্ দাাঁ লড়বয়বে এভন লফলবন্ন অবন্দারবনয 
মবথষ্ট উবেখ্ এআ তথুলিবে ায়া মায়। শুরুয ধুাবয় টয়াধযন 
মমবাবফ আলতাবক ফুাখ্ুা কবযবেন মখ্াবন লকেু জায়গায় ভবতয লভর না 
বর কর প্রগলতীর ভানুল মাাঁ যা ঙ্ঘ লযফাবযয প্রিাযভত বাযবতয 
একটা একভালেক  ংকীণয ংজ্ঞায় লফশ্বা কবযন না তাাঁ বদয কবরযআ 
উলিত এআ তথুলিেটা মদখ্া। 

২০১৩ াবর েঃ নবযন্দ্র দাববারকায-মক এফং ২০১৫ াবর মগালবন্দ 
ানাবয-মক মূ্পণয লদবনয অবরায় তুা কযা য়। এআ দুআ তুা এফং এয 
াবথ েঃ এভ. এভ. কারফুলগয এফং মগৌযী রবে-এয তুায প্রঙ্গ মটবন 
তথুলিবেয প্রথভ দুবটা ধুাবয় লফবদ অবরািনা কযা বয়বে। কুংস্কায, 
জালত-লফবেল, আলতাবয লফকৃলত আতুালদ মমভস্ত ধাযণা ঙ্ঘ লযফায 
লজআবয় যাখ্বত িায় মগুবরায লফরুবে জনভত গবড় মতারায জনু এআ 
ভানুলগুবরা তাাঁ বদয মগাটা জীফন ধবয ক্লান্ত লযশ্রভ কবয মগবেন। এআ 
তথুলিবে অভযা মদখ্বত াআ মম মকান গবীয ধুফাবয়য াবথ তাাঁ যা 
নীিুবশ্রণীয জনগবণয কাবে নীলতবফাধ  ঠিক তথু মৌাঁবে লদবতন। 
দাববারকায-এয খু্বনয য এক জায়গায় ানাবয ফবরন – ‚গান্ধী-মক মক 
খু্ন কবযলের ? মআ একআ ভতাদয খু্ন কবযবে দাববারকায-মক‛। লতলন 
তখ্ন জানবতন না মম তাাঁ য ঐ একআ লযণলত বত িবরবে ! 

 এয বযয ধুাবয় অভযা মদখ্বত াআ মম লকবাবফ লনু্দত্ব ফালনী 
লফাজী-মক লনবজবদয অদয লাবফ প্রিায কযবত িাআবে। থি লফাজী-য 
লফশ্বস্ত ঙ্গীাথী এফং লনবজয জীফদ্দায় মনয়া লফাজী-য লফলবন্ন দবেবয 
াবথ লনু্দত্ব ফালনীয প্রিাবযয মকান লভর মনআ। ানাবয-য ফলরষ্ঠ ফকৃ্ততা, 
তাাঁ য মরখ্া ফআ, ুবন-য তরুণ তথুপ্রমুলক্ত কভীয খু্ন, লনু্দত্ব ংগেনগুবরায 
বূলভকা, জনগবণয ভবধু মভৌরফাদী লিন্তাবাফনা েলড়বয় মদয়ায জনু এআ 
ংগেনগুবরায ক্রভাগত মিষ্টা এফং এবফয ভাধুবভ লনু্দ-যাবেয ধাযণায 
লফকা অয ফাড়ফাড়ন্ত এআ ভস্ত লকেুআ উবে এববে এআ তথুলিেবত। 

ানাবয-য জীফদ্দায় কযা কাজকভয এফং মম ঐলতু দাববারকায  
ানাবয লনবজবদয ংগেবনয কাবে মযবখ্ লগবয়লেবরন মাবত তাাঁ বদয 
ফতয ভাবন ংগেবনয কাজকভয িরবত থাবক মফআ ভূরত এআ 
তথুলিবেয িতুথয ধুাবয় মদখ্াবনা বয়বে। 

লনু্দ-যাবেয ধাযণাবক প্রিায কযা এফং দাববারকায, ানাবয, কারফুলগয, 
রবে-মদয খু্বনয লেবন লনু্দত্ব িযভন্থী ংগেন নাতন ংস্থা (মায 
প্রধান মকন্দ্র মগায়া-মত)-য বূলভকা লনবয় লফবদ অবরািনা কযা বয়বে লষ্ঠ 
এফং প্তভ ধুাবয়। তথুলিেবত একটা াংফালদক বেরন মদখ্াবনা 
বয়বে, মমখ্াবন অভযা মদখ্বত াআ মম এআ ংগেবনয তযবপ ঞ্জীফ 
ুনাবরকায নাভক এক ফুলক্ত স্পষ্টআ গলফযতবাবফ দালফ কযবে মম – ‚লনু্দ 
ন্ত্রাফাবদয লস্তত্ব অবে‛। ঐ একআ াংফালদক বেরবন লতলন এআ কথা 
ফবরবেন মম – ‚মখ্ন অনন্দ টয়াধযন-এয ভবতা ফুলেজীফীযা কারফুলগয-য 
খু্বনয লফরুবে প্রলতফাদ বায অবয়াজন কবয তখ্ন ুলর মকন ভাযধয কবয 
তায াড়বগাড় মববঙ্গ মদয়না ?‛। তথুলিে লনভযাতা অনন্দ টয়াধযন তখ্ন 
এআ বেরবনয লবলে মযকলেয ং কযবেন। এআ কথা শুবন কুাবভযায লেন 
মথবক লনবজয ভাথা উঠিবয় লতলন প্রতুুত্তয কবযন। 

বযয ধুাবয় ালফযকবাবফ লনু্দত্ব জাতীয়তাফাদ-এয লফলবন্ন দৃলষ্টবলঙ্গ 
এফং তায ফাড়ফাড়বন্তয লফরুবে প্রলতবযাবধয লকেু কুাবভযাফন্দী ভুহুতয বক 
মদখ্াবনা বয়বে। জালত, ধভয এফং জাতীয়তাফাবদয লভশ্রবণ একটা মম লফলাক্ত 
অফায়া ততযী য় তাযআ প্রলতিলফ ায়া মায় এআ ধুাবয়। 

ষ্টভ এফং নফভ ধুাবয় লনু্দত্ব-য অবযকটা জঘনু লদবকয লযিয় 
মভবর। মটা র মগা-যো ফালনীয তান্ডফ। এআ নফভ ধুাবয়য মবল ায়া 
মায় এআ মগাটা তথুলিবেয ফবথবক ভভযস্পী ভুহুবতয য েলফ, মখ্ন আলন্ডয়ান 
এয়ায মপায-এয ভেদ যতাজ ফবরন মম – ‚বাযবতয ভত মকান মদ 
অয মনআ। এআ মদব জন্াবত মবয অলভ বাগুফান‛। এআ যতাজ-এযআ 
ফাফা বরন ভেদ অখ্রাক, মাাঁ বক দাদলযবত লনবজয লিবজ মগা-ভাং 
যাখ্ায বন্দব লটিবয় খু্ন কযা য়। তুন্ত ু-ংগঠিতবাবফ এআ খু্ন কযা 
বয়লের। এআ তুাকাবন্ড ভূর লবমুক্ত বরন BJP ভন্ত্রী ভব ভযায খু্ফ 
কাবেয এক ফুলক্তয লনবজয মেবর। স্বাবালফকবাবফআ, অখ্রাক-এয ভৃতুু-
যফতী লদনগুবরাবত এবকয য এক ভুলরভবদয লটিবয় তুায ঘটনায 
ােী মথবকবে মগাটা মদ। দলরতবদয উয লনু্দত্ব-ন্থী মগা-যো 
ফালনীয তান্ডফ িবরবে ভান তাবর। একটা ভযা গরুয িাভড়া োড়াবনায জনু 
লনু্দত্ব গুন্ডাফালনী াতজন দলরবতয উয অক্রভণ িারায়। এআ ঘটনায 
প্রলতলক্রয়ায় এক লফযাট গণ-অবন্দারন ততযী বয়লের। এআ অবন্দারবন 
ংগ্রণকাযী জনগণ এফং অবন্দারবনয মনতাবদয াবথ লফলবন্ন ভুহুতয বক 
টয়াধযন তুন্ত ুন্দযবাবফ লনবজয এআ তথুলিবে পুটিবয় তুবরবেন। 

তথুলিবেয দভ ধুাবয় RSS-এয একটা ংলেপ্ত লযিয় ায়া মায়। 
এয লধকাংটাআ কুাবভযাফন্দী কযা বয়বে ুবন-মত নুলষ্ঠত RSS-এয 
একটা লফযাট বেরবন। এআ বেরবন ংগ্রণকাযী জনগবণয ভবধু মম 
অবফগ, মম িযভন্থী লনু্দবত্বয ধাযণা এফং ধবভযয জনু ভানুল মযন্ত খু্ন 
কযবত াযায মম উন্ত্ত প্রফণতা কুাবভযায় ধযা বড়বে তাবত যীলতভবতা 
বীত বত য়। 

লো প্রলতষ্ঠাবনয উয অক্রভবণয মমভস্ত ঘটনা অভযা ভূরত HCU, 
JNU এফং FTII-এয লোঙ্গবণ মদখ্বত মবয়লেরাভ তায মপ্রোবট ততযী 
বয়বে তথুলিবেয ১১, ১২ এফং ১৩-নং ধুায়। লনু্দত্ব জাতীয়তাফাদী 
যাজনীলত এফং নয়া-উদাযননলতক অক্রভবণয ভবধু মম একটা মমাগূে অবে 
মটাবকআ ফুাখ্ুা কযায একটা মিষ্টা এআ ধুায়গুবরাবত রেু কযা মায়। 

তথুলিবেয ফবথবক িভবক মদয়া ধুায় র ১৪ এফং ১৫-নং ধুায়, 
মমখ্াবন ভাযাে ATS লিপ মভন্ত কাযকাবয-মক লনবয় অবরািনা কযা 
বয়বে। লতলন ভাবরগাাঁ  লফবস্ফাযণ ভাভরায তদন্ত কযায ভয় এয লেবন 
লনু্দত্বফাদী ংগেন এফং ফুলক্তফবগযয মবথষ্ট বূলভকা খু্াঁবজ মবয়লেবরন। 
নুানু লকেু লফবস্ফাযবণয াবথ এআ মগাষ্ঠীয লকেু মমাগাবমাগ খু্াঁবজ ায়া 
মায়। লফবস্ফাযণগুবরাবত লফবদী বমালগতায আলঙ্গত ায়া মায়। লকন্তু, 
২৬/১১-মত ভুম্বআ ুাটাক-এয যালেবত লতলন লনত ন। টয়াধযান তাাঁ য 
তথুলিেবত এভন বনক তথুপ্রভাবণয লদ লদবয়বেন মা মভন্ত কাযকাবযয 
ভৃতুুয লেবন লনু্দত্বফাদী ংগেবনয বূলভকা লনবয় প্রশ্ন কযবত দযকবক ফাধু 
কযবফ। 

মল ধুাবয় লনু্দত্ব এফং লনু্দ যাবেয ধাযণায ৃলষ্টকতয া লাবফ 
াবাযকায-এয বূলভকায কথা অবরািনা কযা বয়বে। অজবকয লদবন এআ 
একআ ধাযণাবক লকবাবফ রারনারন কযা বি মটা লনবয় অবরািনা কযা 
বয়বে। মগৌযী রবে-এয তুায লফরুবে জনগবণয প্রলতফাবদয কুাবভযাফন্দী 
ভুহুতয বক মদলখ্বয় এআ তথুলিে মল কযা বয়বে। 

টয়াধযান-এয এআ দুদয ান্ত তথুলিেটা তাাঁ য অবগয কাজগুবরায ভবতাআ 
(বমগুবরায লধকাংআ youtube.com-এ ায়া মায়) লনু্দত্ব-য লফলাক্ত 
ধাযণায লফরুবে একটা াফধানফাণী। একআাবথ এআ লফলাক্ত ধাযণায লফরুবে 
রুবখ্ দাাঁ ড়াবনায নুবপ্রযণা ায়া মায় তাাঁ য এআ কাজগুবরা মথবক। শুধু 
একা ঘবয ফব মদখ্া নয়, তায াাাল এআ াধাযণ তথুলিেটা 
জনভাবফবয ভবধু মদখ্াবনা, অবরািনা কযা এফং এটাবক লঘবয একটা 
লফতবকয য লযবফ ততযী কযায মেবে এয মবথষ্ট গুরুত্বূণয বূলভকা ফতয ভান। 



 

সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ২২, মভ-জুন ২০১৯ 

কাশ্মীরয লনযাত্তা ফালনীয অত্ুাচারযয প্রালত্ষ্ঠালনক প্রকৃলত্ প্ররঙ্গ ভানফালধকায যক্ষা দরগুররায লযরার্ট   

২০১৯ াররয মপব্রুয়াযী ভার ‘জমু্ম কাশ্মীয মকায়ালরন অফ্  ললবর 
মাাইটি’ (JKCCS) এফং ‘অুারালরয়ান অফ্  ুারযন্ট   অফ্  
লিঅুালয়ািট  াযন ’ (APDP) নারভ শ্রীনগয-এয এই দুরর্া ংগঠন 
মমৌথবারফ ‚র্চট ায – ইলিয়ান মেট  ইন্সটু্ররভন্ অফ্  কররার ইন ইলিয়ান 
অুািলভলনোিট  জমু্ম অুাি কাশ্মীয‛ (লনমটাত্ন – বাযত্-ালত্ জমু্ম  
কাশ্মীয-এ বাযরত্য যাষ্ট্রীয় লনয়ন্ত্রণ ফজায় যাখায ালত্য়ায) নারভ একর্া 
লযরার্ট  প্রকা করয। লফগত্ লত্ন দক ধরয বাযত্ীয় লনযাত্তা ফালনী 
লকবারফ লনমটাত্নরক ালত্য়ায ফালনরয় মখারন একর্া ত্ীব্র দভন-ীড়রনয 
লযরফ তত্যী করযরে ত্ায লফদ লফফযণ ায়া মায় এই লযরারর্ট । 
লনমটাত্রনয ৪৩২-র্া ঘর্নায কথা এই লযরারর্ট  নলথবুক্ত কযা রয়রে মায 
ভরধু ২৪-র্া মক্ষরে নাযীরদয উরয এফং ২৭-র্া মক্ষরে লশুরদয উরয 
লনমটাত্ন নালভরয় আনা রয়রে। নাগলযক ভাজ এফং গণভাধুরভয নজয 
এলড়রয় কাশ্মীরয লনলফটচারয ঘরর্ চরা ভানফালধকায রঙ্ঘরনয ঘর্নাগুররারক 
লনরয় এভন লফরদ মকান লযরার্ট  এয আরগ কখন তত্যী য়লন। 

জমু্ম  কাশ্মীরযয বাযত্-ালত্ অঞ্চরর্া র ৃলথফীয ফরথরক মফী 
াভলযক ফালনী অধুুললত্ এরাকা। জমু্ম কাশ্মীয লরফারযান ফ্রন্ (JKLF)-
এয মনতৃ্রে মম ূণটভাোয লফররা শুরু রয়লের ত্ারক বাযত্ যাষ্ট্র 
নৃংবারফ দভন করয। এয য মথরকই এই এরাকার্া যাষ্ট্রীয় ন্ত্রারয একর্া 
উফটয মক্ষরে লযণত্ য়। এই লযরারর্ট  ফরা রয়রে – ‚যাষ্ট্র কতৃ্ট ক 
ভানফালধকায রঙ্ঘরনয মম ঘর্নাগুররা ঘরর্ ত্ায ভরধু ফরথরক কভ নলথবুক্ত 
য় লনমটাত্রনয ঘর্নাগুররা। এরফয জনু মকান ালি মম রফনা মকথা 
মজরনই এই লনমটাত্ন কযা য় এফং আজ মটন্ত এরফয লফরুরে একর্া 
ালিয লনদটন ায়া মায়লন।‛ ৪৩২-র্া ারক্ষুয ভরধু অন্তত্রক্ষ ১৪৪-র্া 
বাযত্ীয় স্ত্র ফালনীয কুাম্প (াভলযক এফং আধা-াভলযক), ৫২-র্া ুলর 
মেন / মাে, ১৯-র্া SOG (রোর অারযান গ্রু) কুাম্প, ১৫-র্া 
JIC (জরয়ন্ ইন্ারযারগান মন্ায) কুাম্প এফং ৯-র্া ইখয়ান (যাষ্ট্রীয় 
ভথটরন গরড় ঠা স্থানীয়রদয লনরয় মনাফালনী) কুাম্প-মক ণাক্ত কযা 
রয়রে মমখারন ফন্দীরদয উয লনমটাত্ন কযা রয়রে। এভন দুরর্া কুখুাত্ 
লনমটাত্ন মকন্দ্র লের াা-২ এফং লয লনয়া, মমগুররারক ৯০-এয দরক 
লনলদট ষ্টবারফ লনমটাত্রনয উরদু লনরয়ই তত্যী কযা রয়লের। 

এই লযরার্ট  মথরক জানা মায় মম ফন্দীরদয উয লনমটাত্রনয জনু 
লনযাত্তা ফালনী াযীলযক এফং ভানলক উবয় যকরভয লনমটাত্ন েলত্যই 
অফাধ ফুফায করয। াযা জীফন জুরড় ফন্দীরদয লনরজরদয এফং ত্াাঁ রদয 
লযফারযয দুরদয এয প্রবাফ মবাগ কযরত্ রয়রে। লনমটাত্রনয ফুফাযরক 
একর্া নীলত্ লারফ বাযত্ যাষ্ট্র ঠিক লকবারফ ফুফায করয মই ফুাারয 
ত্থু মজাগাড় কযার্া একর্া কষ্টকয ফুাায। কাযণ লনমটালত্রত্যা মম কঠিন 
অত্ুাচায মবাগ করযরেন ম ফুাারয ত্াাঁ যা লফরদ খুফ একর্া লকেু ফররত্ 
চান না। কাযণ ত্াাঁ যা জারনন মম এয জনু বলফলুরত্ মগার্া যাষ্ট্রমরন্ত্রয কাে 
মথরক ত্াাঁ রদয ুনযায় মবাগালন্ত মায়ারত্ রত্ ারয। ুত্যাং, মত্জরনয 
াক্ষু মনয়া রয়রে ত্ায মথরক লনমটালত্ত্ ফন্দীরদয আর ংখুা 
অরনকর্াই মফী। 

এই লযরার্ট  অনুমায়ী াধাযণত্ মমভি উারয় ফন্দীরদয উয লনমটাত্ন 
চারারনা য় মগুররা র – ফরূফটক শ্রভদারন ফাধু কযা, অঙ্গ-প্রত্ুঙ্গ 
জ্বালররয় মদয়া, রঙ্কাগুাঁরড়া মভারনা জরর ভাথা িুলফরয় মদয়া, 
য়ার্াযরফালিট ং, ইররকরট্রালকউান, মযারায ট্রির্রভন্ এফং ভাযধয কযা। 
লকেুরক্ষরে লনযাত্তা ফালনী কারোলিরত্ ফন্দীরদয ধলটণ ফা মমৌন লনমটাত্ন 
করযরে। মকউ মকান ঘর্নায় ফুলক্তগত্বারফ জলড়ত্ আরে লক মনই মই 
মত্ায়াক্কা না করযই অরনক ভয় ভলষ্টগত্বারফ লনমটাত্ন চারারনা রয়রে। 
মমভন – ১৯৯০-এয দরক এফং ফত্ট ভান দরকয লফলবন্ন ভরয় কিট ন অুাি 
াচট  অারযান  (CASO)-এয ভয় চারারনা লনমটাত্ন। এভনই একর্া 
কুখুাত্ ঘর্না র কুয়াযা মজরায কুনান  মারাযা গ্রাভ দুরর্ারত্ 
১৯৯১ াররয ২৩-এ মপব্রুয়াযী ত্ালযরখ ৪-থট যাজুত্ানা যাইরপল -এয 
মনাফালনী কতৃ্ট ক গণধলটরণয ঘর্না। এই লযরারর্ট  এই ত্থু তু্রর ধযা 
রয়রে মম লফশ্বজুরড় লনমটাত্ন এফং অনুানু নৃং, অভানলফক, জঘনু ালি 
মথরক ফন্দীরদয যক্ষা কযায জনু ইউনাইরর্ি মনন  কনরবনন এরগইন্সর্ 

র্চট ায (UNCAT) নারভ মম আন্তজট ালত্ক ভানফালধকায চুলক্ত আরে ত্ারত্ 
বাযত্-এয ই ফত্ট ভান। 

নলথবুক্ত ৪৩২-র্া ঘর্নায ভরধু ২২২-র্ায মক্ষরেই মদখা মগরে মম ফন্দীযা 
কালিট য়াক ভুা, মনফ্ররলজকার ভুা, মন্সযী অগটারনয ভুা, 
অুালম্পউরর্ান ইত্ুালদ ভুায় বুগরেন এফং এাঁরদয অলধকাংই 
লুধরেয উয লনবট যীর। কারোলিরত্ থাকাকারীন লনমটাত্রনয লকায 
রয় ৪০ জরনয ভরত্া ফন্দী ভৃতু্ু ফযণ করযরেন। লনমটাত্রনয কাযরণ ভৃতু্ু 
ফযণ কযরত্ রয়রে এভন উদাযণ র শ্রীনগয-এয ফালন্দা  একাদ 
মশ্রণীয এক োে উভয কায়ুভ বার্, মারক ২০১০ াররয আগে ভার ুলর 
মগ্রপ্তায করযলের। আদাররত্য একর্া লনরদট রয রয ত্ারক রয মেরড় 
মদয়া য়। এই লযরার্ট  অনুমায়ী উভয-মক প্রথরভ একর্া াাত্ারর বলত্ট  
কযা য় মমখারন ুলর কারোলিরত্ লনমটাত্রনয পরর ম মম আঘাত্ 
মরয়লের মর্ায লচলকৎা য় এফং ত্ায রয ত্ারক ভুলক্ত মদয়া য়। 
যলদন উভয-এয যক্তফলভ য়। CT স্ক্ুান ভাযপৎ জানা মায় মম ত্ায পুপু 
মূ্পণটবারফ ক্ষলত্গ্রি রয়রে। লকেুলদরনয ভরধুই ক্ষলত্গ্রি পুপু মথরক 
যক্ত মফলযরয় ফক্ষগহ্বরয জভা য়ায পরর উভয ভাযা মায়। শুধুভাে একর্া 
FIR দারয়য কযরত্ লগরয়ই আদাররত্ ত্ায লযফাযরক ৮ ফেয ফুয় কযরত্ 
য়। এই লযরারর্ট  উত্তয কাশ্মীয-এয ফালন্দা কারান্দায খার্ানা-য বয়াফ 
অলবজ্ঞত্ায কথা উরেখ কযা রয়রে। লজজ্ঞাাফারদয জনু ফিট ায 
ললকউলযটি মপাট ত্াাঁ রক ত্াাঁ য গ্রাভ মথরক শ্রীনগয রয তু্রর আরন। ত্াাঁ য 
লফরুরে অলবরমাগ লের মম ম নালক লকেু লভলরর্ুান্-মক ইরন্দা-ালকিান 
ফিট ায অলত্ক্রভ কযায ভয় স্থানীয় গাইি লারফ াামু করযলের। ুলর 
কারোলিরত্ অত্ুাচায চালররয় ত্ায ারয়য াত্া মকরর্ মপরা য়। এভনলক 
লনরজয ভাং মখরত্ ত্ারক ফাধু কযা য়। যফত্ীকারর মাকা ধরয 
মায়ায় ত্ায ঐ া মকরর্ ফাদ লদরত্ য়। 

এক দরকয মফী ভয় ধরয কষ্টকয গরফলণায পরশ্রুলত্ র এই 
লযরার্ট । মত্ক্ষণ না কারোলিরত্ মকান লনমটালত্ত্ ফন্দীয মল লযণাভর্া 
ভৃতু্ু অফলধ গড়ায় ত্ত্ক্ষণ এভন লনমটাত্রনয াজায ঘর্না মরাকচকু্ষয 
অন্তযাররই মথরক মায়। মমভনর্া ঘরর্লের সু্ক্রলক্ষক লযজয়ান লিথ-এয 
মক্ষরে। এই লযরার্ট র্ারক মকন্দ্র করয লফলবন্ন ভানফালধকায দর দালফ জালনরয়রে 
মারত্ এই ধযরণয লনমটাত্রনয ঘর্নায একর্া স্বাধীন আন্তজট ালত্ক ত্দন্ত UN 
লউভুান যাইট  অলপ-মক লদরয় কযারনা য়। এই লযরারর্ট য ভুখফন্ধ 
লররখরেন UN-এয লনমটাত্ন লফলরয়য প্রাক্তন ত্দন্তকাযী জুয়ান ই. মভরিজ, 
লমলন ুনযায় জালনরয়রেন মম লফরল ত্দন্তকাযী দর এফং কভীরগাষ্ঠীযা মারত্ 
কাশ্মীরয ত্থুানুন্ধান কযরত্ ারয ত্ায অনুভলত্ মদয়ার্া বাযত্-এয একান্ত 
প্ররয়াজন। 

প্রঙ্গত্, উরেখ কযা দযকায মম গত্ ২০১৮ াররয জুন ভার UN 
লউভুান যাইট  অলপ প্রথভফারযয জনু বাযত্-ালত্ কাশ্মীয এফং 
ালকিান-ালত্ কাশ্মীয-এ ভানফালধকায রঙ্ঘন এফং লনমটাত্রনয লফলরয় 
একর্া লযরার্ট  প্রকা করয। লনযাত্তা ফালনী মম লনলফটচারয ভানফালধকায 
রঙ্ঘন করয চরররে ত্ায উরেখ কযা রয়লের এই লযরারর্ট । মই ভয় 
বাযরত্য লভলনলি অফ্  এক্সর্াযনার অুারপয়াট-এয ত্যরপ রঙ্গ রঙ্গ এই 
লযরার্ট  খালযজ করয মদয়া য় এফং জানারনা য় মম এই লযরার্ট  নালক 
ক্ষাত্দুষ্ট। ভানফালধকায রঙ্ঘরনয ভূর লফলয়র্ারক এলড়রয় লগরয় UN-এয 
লযরার্ট র্ারক ত্ীব্র বৎট না কযা য়। ফরা য় মম এর্া আরর লভলনলি কতৃ্ট ক 
অমালচত্ লকেু ফাোই কযা ঘর্নায একর্া ংকরন। কাশ্মীরয যাষ্ট্রমন্ত্র মম 
ন্ত্রারয আফ তত্যী করযরে ত্া লনরয় যকারযয এই জঘনু প্রলত্লক্রয়া 
আরর দরকয য দক ধরয বাযত্ যারষ্ট্রয তস্বযাচাযী প্রফণত্াযই লযচয় 
ফন করয। 



 

সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ২২, মভ-জুন ২০১৯ 

NRSMCH-এয ভথথনন এ. এন. মফো নুোনোর মন্টোয পয মফলক োননে-এয গনফলকযো 

ম্প্রলত NRS মভলডকোর কনরজ অ্ুোন্ড লটোর-এ একজন মযোগী ভোযো মোো মযোগীয োলযফোলযক দুযো ফোইনয মথনক মরোকজন মজোগোড় কনয এনন 
একজন জুলনয ডোক্তোনযয উয োঙ্ঘোলতক আক্রভণ চোরো। এই ঘটনোয য মথনক কভথনেনে লননজনদয লনযোত্তোয দোলফ জোলনন য জুনড় এফং অ্নুোনু স্থোনন 
লফনেোব ভোনফনয আনোজন কনয ডোক্তোযযো। এই লযলস্থলতনত উমুক্ত দনে মনো এফং ভুোয ভোধোন কযোয ফদনর ভুখ্ুভন্ত্রী উনে ডোক্তোযনদয 
হুভলক মদন এফং লননজয মজদ মদখ্োন। জুলনয ডোক্তোযযো লননজনদয অ্লধকোনযয কথো ফরো লতলন মমন একপ্রকোয মুদ্ধই মঘোলণো কনয মদন তোনদয লফরুনদ্ধ। মই 
১৯৮৪ োনর জুলনয ডোক্তোযনদয ঐলতোলক আনদোরননয য মথনক মদখ্নত মগনর ফছনযয য ফছয ধনয লচলকৎোয ভোন ক্রভোগত কনভনছ। মথোপ্ত 
লযকোঠোনভোয অ্বোনফ যকোযী োোতোনর প্রোই মযোগীভৃতুুয ঘটনো ঘনট থোনক। পনর মযোগীয লযফোয  তোয চোযোনয লফেুব্ধ জনতোয লদক মথনক ফোযফোয 
আক্রভণ মননভ আন, মোয লকোয ন ডোক্তোযযো। যকোনযয তযপ মথনক ফোযফোয শুধুভোে ুযেোয লভথুো প্রলতশ্রুলতই মদো । 

লযকোঠোনভোয মফোর দো, ডোক্তোযনদয অ্মথোপ্ত ংখ্ুো এফং অ্ফোনধ ঘুনয মফড়োনত থোকো দোরোনরয দর – যকোযী োোতোরগুনরোয ফকটোযই ফতথ ভোন 
অ্ফস্থো র এযকভ। মজরো মজরো এফং আধো-য এরোকোগুনরোনত উমুক্ত লযকল্পনো এফং লযকোঠোনভো ছোড়োই ‘উন্নননয ঢক্কোলননোদ’-এয োনথ এনকয য 
এক মভলডকোর কনরজ এফং ুোয মেোলরটি লটোর ততযী ন চনরনছ। যকোনযয প্রতুে প্রশ্রন মফযকোযী োোতোনরয মম যভযভো শুরু ননছ তোনত 
জনগনণয ভনধু একটো ভ্রোন্ত ধোযণো ততযী ননছ মম যকোযী োোতোর আয তোয োনথ মুক্ত ডোক্তোযযো র অ্কভথণু  অ্দে, এফং এগুনরো মকফরভোে গযীফ 
ভোনুলনদযই একভোে আশ্রস্থর। এই ভ্রোন্ত ধোযণো আনর প্রচোয কযো ননছ োফথজনীন স্বোস্থুফুফস্থোয ধোযণোনক মদো এফং স্বোস্থুনেেনক আয 
মফযকোযীকযনণয লদনক মঠনর মদোয উনেনু। মযোগী এফং ডোক্তোয উবনয জনুই একটো ুযলেত লযনফ ততযী কযোয জনু মম উমুক্ত লযকোঠোনভো 
দযকোয মটোয ফুফস্থো কযোয দোলত্বটো যকোয মকোন অ্ফস্থোনতই অ্স্বীকোয কযনত োনযনো। আভযো – এ. এন. মফো নুোনোর মন্টোয পয মফলক োননে, 
করকোতো-য ড়ুোযো – জুলনয ডোক্তোযনদয এই আনদোরননয োনথ আভোনদয ূণথ ভলভথতো প্রকো কযলছ। প্রলতফোদযত জুলনয ডোক্তোযনদয দোলফ মভনন লনন 
ভোনজ লনভোনুফলতথ তো প্রলতষ্ঠোয রনেু যকোয মোনত অ্লফরনে উমুক্ত দনে মন তোয দোলফ জোনোলি আভযো। 

 

রড়োইযত ডোক্তোযনদয ভলভথতো জোনোনি SEG ! 

প্রলতফোদযত ডোক্তোয মোযো ধভথঘট কযনছ তোনদয োনথ আভযো ভলভথতো প্রকো কযলছ এফং তোনদয নুোমু দোলফগুনরোনক লযূণথবোনফ ভথথন জোনোলি। 
ডোক্তোযনদয লনযোত্তো প্রদোন নো কনয লিভফঙ্গ যকোয তোনদয মূ্পণথবোনফ লননজনদয বোনগুয উয মছনড় লদননছ। আত ডোক্তোযনদয োযীলযক অ্ফস্থো এফং 
লনযোত্তো লনন আভযো গবীযবোনফ লচলন্তত। নোগলযকনদয জীফননয লনযোত্তো মদোয মভৌলরক দোলত্ব োরন কযোয ফুোোনয লিভফঙ্গ যকোয মম ফুথথ মই কথো 
এই ঘটনোনতই প্রভোলণত । লিভফঙ্গ যকোনযয এই অ্োংলফধোলনক আচযনণয তীব্র লনদো জোনোলি আভযো। লিভফনঙ্গয োধোযণ ভোনুল এফং ডোক্তোযনদয এনক 
অ্নযয লফরুনদ্ধ দোাঁ ড় কযোননোয মম মচষ্টো গণভোধুভগুনরো কনযনছ তোয তীব্র লনদো জোনোলি আভযো। 

ভোননীো ভুখ্ুভন্ত্রী ভভতো ফুোনোর্জ্জী-য উদ্ধত এফং কনঠোয আচযনণয জনু আভযো আনে প্রকো কযলছ। লতলন আত এফং বীত ডোক্তোযনদয কনষ্টয োভনন 
অ্তুন্ত অ্ংনফদনীর আচযণ কনযনছন এফং ভমথোদোয োনথ এই ভুো ভোধোননয মকোন মচষ্টো কনযনলন। তোাঁ য হুভলক ফযং আভোনদয আয দৃঢ়ঙ্কল্প কনযনছ। 
তোাঁ য তস্বযোচোযী োননক আভযো চু কনয ু কযফ নো এফং গণতোলন্ত্রক লযনযয ভনধু কর উোন এই োননয লফরুনদ্ধ আভযো রড়োই চোলরন মোফ। ডোক্তোয 
ম্প্রদোনয োনথ ভলভথতো প্রকো কনয আভযো দোলফ জোনোলি মম লতলন মমন তোাঁ য আচযনণয জনু লনিঃনতথ  েভো চোন এফং প্রলতশ্রুলত মদন মোনত ডোক্তোযনদয 
লফরুনদ্ধ বলফলুনত এই ধযনণয মকোন লংোত্মক ঘটনো নো ঘনট। 

রড়োইযত ডোক্তোযনদয প্রলত ভলভথতো জোলনন আভযো বোযতী ংনদ একটো মভলডকোর োযনোননর মপ্রোনটকোন অ্ুোক্ট ততযী কযোয দোলফ জোনোলি, 
মমভনটো অ্ননক যোনজুই আনছ। ংনদ এই আইন ততযীনত মদযী োয ম্ভোফনো থোকনর লিভফঙ্গ লফধোনবো এই আইন ততযী কযো এফং তোযয মটো 
ফোস্তফোলত কযো মমনত োনয। োোতোর চত্বনয মথোপ্ত লযভোনণ লনযোত্তো ফোলনী ভজুত যোখ্োয দোলফ জোনোলি আভযো, মোনত আদকোরীন অ্ফস্থো তোযো নঙ্গ নঙ্গ 
স্তনে কযনত োনয। যকোযী স্বোস্থু ফুফস্থোয মোনত ংস্কোয কযো  এফং এই ফুফস্থোয উন্নলত োধননক মোনত একটো জরুযী অ্ফস্থো লোনফ লফনফচনো কযো , 
মযোগী-ডোক্তোয অ্নুোতনক মোনত অ্ননকটো কলভন আনো মো, স্বোস্থু লযনলফোয কর স্তযনক আয মরোকফর  ম্পনদয োনথ মোনত আয োকোনোক্ত কনয 
মতোরো  মইভস্ত দোলফ আভযো জোনোলি। জনগণ এফং ডোক্তোয উবনয বোনরোয জনুই এটো অ্তুন্ত প্রনোজনী। 

মভলডকোর কনরনজয পুোকোলে, লপ্রলেোর এফং ুোলযনন্টনন্ডন্টযো মোাঁ যো লননজনদয দতুোগে জভো লদননছন তোাঁ নদয োলকতোয প্রংো জোনোলি আভযো। 

এই ফতথ ভোন ঙ্কনটয ভুহুতথ   তোয অ্লনলিত বলফলুনতয কথো ভোথো মযনখ্, যকোনযয মজদী ভননোবোফ আয নোগলযকনদয স্বোনস্থুয প্রলত অ্ফ্োয ভননোবোনফয 
কথো ভোথো মযনখ্ আভযো লচলকৎক ম্প্রদোনয কোনছ অ্নুনযোধ জোনোলি মোনত তোাঁ যো আদকোরীন লফবোগ এফং লক্রটিকোর মকোয োলবথ ন লফবোগ চোরু যোনখ্ন। 
মলদ ীঘ্র ভুোয মকোন ভোধোনন নো মৌাঁছোননো মো এফং এই আনদোরন মলদ দীঘথলদন ধনয চরনত থোনক তোনর মযোগীনদয প্রলত আনোনদয ভনফদনো মমন 
ফজো থোনক। ফতথ ভোনন মূ্পণথ ফন্ধ ন মোো যকোযী ফুফস্থো, মমটো বলফলুনত অ্লনলেথ ষ্টকোনরয জনু ফন্ধ থোকনত োনয, মটোয োোোল মোনত একটো 
প্রলবনোর স্বোস্থু লযনলফো ততযী কযো  মই আলজথ  জোনোলি আভযো। 

আভযো আনোনদয নুোমু আনদোরননয োপরু কোভনো কলয এফং আো কলয মম এই আনদোরননয ভনধু লদন বলফলুনত আভোনদয স্বোস্থু ফুফস্থোয একটো 
ংস্কোয নফ, একটো নতুন জীফন োনফ আভোনদয স্বোস্থু ফুফস্থো। 

 

- োনে এডুনকোন গ্রু (SEG), আই আই টি খ্ড়গুয (facebook.com/segiitkgp/  |  seg.iitkgp@gmail.com) 


