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আয়ুষ্মান বাযত – লতুই লি গযীফদদয লযদলফা দদওয়ায ‘দগভ-দেঞ্জায’ উদদুাগ ?
দিন্দ্রীয় যিাদযয োরু িযা স্বাস্থ্ুফীভা প্রিল্প ‘প্রধান ভন্ত্রী জন আদযাগু 

দমাজনা’ (PMJAY)-য জনু এই ২০১৯-২০ াদরয দিন্দ্রীয় ফাদজদে ফযাদ্দ 
িযা দয়দে দভাে ৬,৪০০ দিাটি োিা। গত ফেদযয অথথাৎ ২০১৮-১৯ াদরয 
দিন্দ্রীয় ফাদজদে এয জনু ফযাদ্দ লের ২,৪০০ দিাটি োিা, মায তুরনায় এই 
ফেদযয ফযাদ্দ োিা ১৬৬% ফৃলি দদয়দে। এই প্রিল্প ভাযপৎ গযীফ 
জনগণদি নগদ োিা খযো না িদযই যিাযী এফং লিেু লনফথালেত দফযিাযী 
াাতাদর লেলিৎায ফুফস্থ্া িদয দদওয়া দয়দে ফদর দালফ িযা দে। 
লযদলফা দানিাযী ংস্থ্া দয যিাদযয িাে দথদি লেলিৎায খযে আদায় 
িদয লনদত াযদফ। প্রধান ভন্ত্রী নদযন্দ্র দভাদী এই প্রিল্পদি ফদরদেন – 
‚গযীফদদয লযদলফা দদওয়ায এিো ‘দগভ-দেঞ্জায’ উদদুাগ‛ [৯]। 
অনুলদদি, যিাযী স্বাস্থ্ু লযদলফাদি আযও ক্তদাক্ত িদয দতারা এফং 
উন্নত জন-স্বাদস্থ্ুয প্রোদযয জনু দম  নুানার দল থ লভন (NHM)-এয 
উদদুাগ দনওয়া দয়লের তায জনু ফযাদ্দ খযেও ৭.৫% ফৃলি দদয় দয়দে 
২,৩১২ দিাটি োিা। গতফেয দভ ভাদয তুরনায় এই ২০১৯ াদরয দভ 
ভাদয লাদফ ভূরুফৃলি দয়দে ৮.৬৫%। ুতযাং, NHM-এ ফযাদ্দ অদথথয 
এই ফৃলিয আদর দিানও গুরুত্ব দনই। লতু ফরদত, PMJAY-এয খযে 
ফাদ লদদর দগাো স্বাস্থ্ু লফবাদগয জনু ফযাদ্দ খযদেয দম ৮% ফৃলি দয়দে 
তায ফাস্তদফ দিানও গুরুত্বই দনই িাযণ ভূরুফৃলিয লযভাণ এয দথদি দফী। 

যিায স্বাস্থ্ু ফুফস্থ্ায দফার অফস্থ্ায উন্নলত ঘোদনায আপ্রাণ দেটা 
িযদে – এভন এিো ধাযণা যিায জনগদণয ভদন ততযী িযদত োইদে। 
আয়ুষ্মান বাযত প্রিদল্পয অন্তগথত এই PMJAY-দত ফযাদ্দ অদথথয লযভাণ 
এভন লফযাে ভাত্রায় ফৃলি িযা দদদখ এভনোই িদর আন্দাজ িযদেন। লিন্তু 
ভূর ভুাো র স্বাস্থ্ু লযদলফায দফার লযিাঠাদভায, মায াদথ এই 
দমাজনায ভাধুদভ দনওয়া লযিল্পনায দিানও াভঞ্জু দনই। বাযদতয দভাে 
জনংখুায ভাত্র ৩০% যাঞ্চদর ফা িদযন। লিন্তু দিফর যাঞ্চদরয এই 
ফালন্দাযাই ৮০% ডাক্তায এফং ৭৫% ওলুদধয দদািাদনয ুলফধা দবাগ 
িদযন। লফযীদত ফালি জনগদণয িাদে স্বাস্থ্ু ফুফস্থ্ায দভৌলরি লযদলফা 
গুদরাও দৌৌঁোয়না। আভাদদয দদদ প্রলত ১০০০ জদনয জনু যদয়দে ভাত্র 
০.৯-ো াাতার দফড। দমখাদন উন্নত দদগুদরায দেদত্র এই অনুাত 
প্রলত ১০০০ জদন ৬.৫-ো। বাযদত ১০,০০০ জনদি ডাক্তাযী লযদলফা 
দদওয়ায জনু আদেন ভাত্র ৬ জন ডাক্তায, দমখাদন উন্নত দদগুদরাদত 
আনুালতি লাদফ এই ংখুা ৩০। এভনলি ২০১৫ াদরও টিিা দদওয়া 
য়লন এভন লশুয ায ১৫% (ওয়ার্ল্থ  ফুাঙ্ক-এয লাফ অনুমায়ী) [৩]। 

যিাযী স্বাস্থ্ু লযদলফায অবাফ দযাগীদদয ফাধু িদয দফযিাযী দেদত্রয 
উয লনবথ যীর দত। এভনলি মাৌঁ যা এই প্রিদল্পয ভাধুদভ ুলফধা াদেন 
তাৌঁ যাও এয ফুলতক্রভ নন। আয়ষু্মান বাযত লনদয় আভাদদয আদগয প্রফদে [৪] 
আভযা অদনি তথু দভত লফস্তালযত বাদফ এই লফলয়ো লনদয় আদরােনা 
িদযলে, এফং দদলখদয়লে দম হুদয লযফাদযয ভদধু ৭০% এফং গ্রাভীণ 
লযফাদযয ভদধু ৬৩% ভূরত দফযিাযী লেলিৎা দেত্র দথদিই লযদলফা 
লনদয় থাদিন। তাই, যিাযী স্বাস্থ্ু লযদলফায দফার দাদি উন্নত িযদত 
যিাদযয ধাযাফালি অনীা এফং ফতথ ভাদন আয়ুষ্মান বাযত প্রিদল্পয উয 
যিাদযয প্রধান রেু – এই দুই ন্থা লনিঃদন্দদ আযও দ্রুতদফদগ যিাযী 
োিাদি দফযিাযী াদত তুদর দদদফ। এয াদথ এোও ভদন যাখদত দফ দম 
এই দফযিাযী াাতার গুদরায অলধিাংদযই অতীদত এিালধি 
অিদভথয াদথ মুক্ত থািায ইলতা আদে। এভনলি আয়ুষ্মান বাযত প্রিল্প 
োরু ওয়ায এই অল্প ভদয়য ভদধুই গত ভাদ এযিভই লিেু অিদভথয 
িথা জানা দগদে। দদখা দগদে দম লিেু যিাযী ডাক্তায এভন লিেু দযাগীদি 
দফযিাযী াাতাদর দযপায িদযদেন মাদদয ফাস্তদফ দিানও অলস্তত্বই 
দনই। এই বুদয়া দযাগীদদয লেলিৎা ফাফদ বুদয়া খযদেয োিা এইবাদফ 
যিাযী ডাক্তায এফং দফযিাযী াাতারগুদরা এিদমাদগ আত্মাৎ 
িযদে [৫]। উত্তযাখদেয ১১-ো দফযিাযী াাতাদরয লফরুদি তাদদয 
িামথিলতদত, লফদলত আয়ুষ্মান বাযত-এয জনু ফযাদ্দ োিা ফুফাদযয 
ফুাাদয অলনয়দভয অলবদমাগ াওয়া দগদে [৬]। 

আয়ুষ্মান বাযত-এয দেোয ডকুদভন্ট গুদরা দঘৌঁদে দদখদর দদখা মাদফ 
দম দিানও এিো দফযিাযী াাতারদি এই প্রিদল্পয তালরিা দথদি 
ফাদ দদওয়া ফা তালরিায় মুক্ত দত ফাধা দদওয়ায লফলয়ো অতুন্ত িঠিন িদয 

দতারা দয়দে। এভনলি দই াাতাদরয লফরুদি বয়ানি দুনীলতয 
অলবদমাগ থািদরও এই প্রিদল্পয াদথ তায মুক্ত ওয়ায দথ দিানও ফাধা 
দনই। দদদয স্বাস্থ্ু দেদত্র যাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্ু ফীভা দমাজনা নাদভ দম প্রিল্পো এয 
আদগ দথদিই লের তায আওতায় থািা দফযিাযী াাতার গুদরাদি 
আনা দতই এই নতুন প্রিদল্প তালরিাবুক্ত িযা দয়দে। অথে এই 
ুদযাদনা তালরিাবুক্ত াাতার গুদরায দফার লযিাঠাদভায িথা 
িদরযই জানা। লফদলজ্ঞদদয ভদত এবাদফ দিানও লপর্ল্ লবলে োড়াই 
আনা দথদি াাতার গুদরাদি তালরিাবুক্ত িযায লযণাভ াঙ্ঘালতি 
দত াদয। এোড়াও, এভনও খফয াওয়া দগদে দম এই প্রিল্প দজ 
িামথিযী িযায জনু দমভস্ত থাডথ  াটিথ  অুাডলভলনদেোয (TPA)-দদয 
লনদয়াগ িযা দয়দে তাদদয অলধিাংই ফুলক্তগতবাদফ RSS ও BJP-য 
ঘলনষ্ঠ ফা এই দুইদয়য ঘলনষ্ঠ দিানও ংস্থ্ায াদথ মুক্ত। অতীত খুফ এিো 
বাদরা নয় দজদনও GIZ নাদভ এিো জাভথান ংস্থ্াদি প্রমুলক্তগত ায়তায 
জনু আয়ুষ্মান বাযত-এয উদদটা লাদফ লনদয়াগ িদযদে দভাদী যিায। 
এোড়াও, এই প্রিদল্পয ‘ট্রাস্ট ভদডর’-এ দিানও দালফদিই খালযজ িযা 
য়না ফা তায মথাথথতা খলতদয় দদখা য়না, এয পদর দফযিাযী ুৌঁলজলতযা 
দন্দজনিবাদফ ফা অনুামু ফাড়লত দালফয ভাধুদভ যিাযী োিা আত্মাৎ 
িযায প্রেুয ুদমাগ ায় [৭]। প্রধান ভন্ত্রী দভাদী প্রোয িযদেন দম গযীফদদয 
ুলফধা প্রদান িযাই এই প্রিদল্পয ভূর উদদ্দু। লিন্তু এয আড়াদর আদর 
দফযিাযী াাতার এফং ংস্থ্াগুদরা মাদত এই প্রিদল্পয জনু ফযাদ্দ 
যিাযী োিা আত্মাৎ িদয প্রেুয লযভাদণ রাব িযদত াদয দিথা 
ভাথায় দযদখই এই প্রিল্প ততযী িযা দয়দে। 

এোড়াও, এই প্রিদল্পয আওতায় দমভস্ত লযদলফা দৌৌঁদে দদওয়া দে 
তায ফগুদরাই দদিোলয ফা োলথয়ালয স্বাস্থ্ুফুফস্থ্ায়। ম্প্রলত ২০১৯ াদরয 
৪-ঠা জুরাই ংদদ ২০১৮-১৯ াদরয অথথননলতি ভীোয দম লযদােথ  
প্রিা িযা দয়দে তাদত গ্রাভাঞ্চদর প্রাথলভি স্বাস্থ্ু লযদলফায গুরুত্ব এফং 
গযীফ জনগদণয লেলিৎায জনু খযো িভাদত এয বূলভিায িথা ফরা 
দয়লের। াদথ এই প্রাথলভি স্বাস্থ্ু লযদলফায দফার দায িথাও তুদর ধযা 
দয়লের। আভাদদয আদগয এি প্রফদে দো লনদয় আভযা আদরােনাও 
িদযলে [৪]। ভীোয় দদখাদনা দয়দে দম বাযদতয প্রাথলভি স্বাস্থ্ুদিন্দ্র 
(PHC)-গুদরায ভদধু ৬০% দিফরভাত্র এিো ডাক্তায লদদয়ই েরদে আয 
৫%-দত দিানও ডাক্তাযই দনই। ফদথদি খাযা অফস্থ্া গুজযাে যাদজুয, 
দমখাদন ৯০%-এয দফী PHC-ই এিো ভাত্র ডাক্তাদয েরদে। ভাত্র এিো 
ডাক্তাদয েরা PHC-য ংখুায লনযীদখ এয দযই আদে দিযর, িণথােি 
(দুই যাদজুই ৮০% িদয), যাজস্থ্ান, উত্তয প্রদদ এফং লফায (প্রলত যাদজু 
৭০% িদয)। এই ভীোয় এোও ফরা দয়লের ঝাড়খে এফং েলত্তগড় 
যাদজু মথাক্রদভ ১০% এফং ২০% PHC-দত দিানও ডাক্তাযই দনই। অথে 
এই দফার অফস্থ্ায উন্নলতয দিানও দেটাই যিায িযদে না। 

বাযদতয স্বাস্থ্ুদেদত্র যিাযী খযে দদদয GDP-য ১%-য দথদি ভাত্র 
এিেুখালন দফী। রুাদেে-এয িযা এিো ভীো অনুমায়ী স্বাস্থ্ু লযদলফায 
গুণভান আয াধাযদণয িাদে দই লযদলফা িতো দাৌঁ োদত দদযদে তায 
লনযীদখ লফদে ১৯৫-ো দদদয ভদধু বাযদতয স্থ্ান ১৪৫। প্রলতদফী দদ েীন, 
ফাংরাদদ, শ্রীরঙ্কা এফং বূোন-এয স্থ্ান বাযদতয আদগ [৮]। এই দফার 
দায ভাদরােনা নীয লযংখুান োলদয় এিো বীলণ রজ্জায আিায 
দনয় মখন রুাদেে জানায় দম – ‚মুি-লফদ্ধ্বস্ত দাভালরয়া এফং আপগালনস্থ্ান-
এও দদুাজাত লশুদদয দফৌঁদে থািায ম্ভাফনা বাযত-এয তুরনায় দফী।‛ 

এই ভস্ত তথু দথদি এোই দফাঝা মায় দম এিলদদি স্বাস্থ্ুদেদত্রয জনু 
ফাদজদে ফযাদ্দ এই াভানু োিা যিাযী স্বাস্থ্ু লযিাঠাদভাদি দুফথর িদয 
দদদফ এফং এদত দফযিাযী ফুফায়ীদদয যভযভা ফাড়দফ। অনুলদদি আয়ষু্মান 
বাযত – PMJAY-এয ভদতা প্রিল্প জনগদণয উিায িযায ফদদর যিাযী 
োিাদি লনিঃদে দফযিাযী ফুফায়ীদদয াদত াোয িদয দফযিাযী 
স্বাস্থ্ু ংস্থ্াগুদরায দমাগীদত লযণত দফ। তাই, আয়ুষ্মান বাযত প্রিল্প 
আদর দভাদী যিাদযয এভন এিো প্রিল্প মা ‚গযীফদদয লযদলফা দদওয়ায 
‘দগভ-দেঞ্জায’ উদদুাগ‛-এয ভুদখাদয আড়াদর আদর দফযিাযী স্বাস্থ্ু 
ংস্থ্াগুদরায ফাজায ফৃলি িযায জনু লনুণবাদফ লযিল্পনা িযা দয়দে। 
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কাশ্মীরয ভলরারদয উয লনমযাতরনয ঘটনা – যম ক্ষরতয যকান উভ যনই 
ৃলথফীয ভস্ত রড়াই-এয জায়গারতই জনগণরক ন্ত্রস্থ কযায জনু 

ভলরারদয উয লনমযাতনরক একটা ফড় অস্ত্র লারফ ফুফায কযা য়। 
বাযত-ালত কাশ্মীরয যমখারন প্রলত ১০০০ জন াধাযণ জনগরণয জনু 
৭০ জন করয লনযাত্তা কভী লনমুক্ত যখারন অফস্থা লকছু আরাদা নয়। 

জমু্ম অুান্ড কাশ্মীয যকায়ালরন অপ ললবর যাাইটি (JKCCS) 
নারভ শ্রীনগয যকলিক একটা ংগঠরনয লরফ অনুমায়ী ১৯৯০ ার 
যথরক লরঙ্গলবলত্তক লনমযাতন এফং যমৌন লনমযাতরনয যভাট ৭,০০০-টা ঘটনা 
ঘরটরছ [১]। আর ংখুাটা য়রতা আয অরনক যফী, কাযণ 
অলধকাং আক্রান্ত ভলরাই লফলবন্ন কাযরণ লনরজরদয অলবরমাগ জানারনায 
জনু এলগরয় আরননা। লফরল করয অনুানু লফলবন্ন ধযরণয অতুাচারযয 
ারথ লরঙ্গলবলত্তক লনমযাতন  যমৌন লনমযাতন চারারনায রয মারত 
লনযাত্তা কভীরদয যকান প্রকায ালস্ত না য় তা লনলিত কযা রয়রছ 
আভযড যপারয (জমু্ম অুান্ড কাশ্মীয) যোর ায়ায অুাক্ট 
(JKAFSPA, ১৯৯০) ভাযপৎ। এখন অফলধ খুফ অল্প লকছু যক্ষরেই 
তদন্ত লযচালরত রয়রছ, লকন্তু একজনরক অযাধী াফুস্ত কযা য়লন। 
এভনলক এই JKAFSPA আইন লনযাত্তা কভীরদয লফরুরে অলবরমাগ 
জানারনায প্রলক্রয়ারক এতটাই জটির করয লদরয়রছ যম যকিীয় 
যকারযয আগাভ অনুভলত ছাড়া এ ফুাারয একটু এরগারনা ম্ভফ নয়। 
স্ত্র লনযাত্তী কভীরদয ারত বলফলুরত আয য়যালনয লকায রত 
রফ এই বরয় আক্রারন্তযা লনরজরদয দুদয ারক প্রকারু আনরত চাননা। 
াাাল, দলক্ষণ এলয়ায একালধক ম্প্রদারয়য ভরতা কাশ্মীলয ম্প্রদায় 
াভন্ততালন্ত্রক  লতৃতালন্ত্রক ভরনাবাফান্ন। পরর যমৌন লনমযাতরন 
আক্রারন্তয কারছ এটারক একটা াভালজক করঙ্ক রূরই তুরর ধযা য় 
এফং ফাধু কযা য় যম আক্রান্ত যমন এই ফুাারয যকান কথা না ফরর। 

এভন অরনক ঘটনা আরছ যমখারন যাষ্ট্র-লযচালরত নৃংতা যথরক 
আক্রারন্তযা প্রারণ যক্ষা যরর াযা জীফন জুরড় একালধক াযীলযক এফং 
ভানলক ভুা তাাঁ রদযরক তাড়া করয যফড়ায়। অুারালরয়ান অপ 
যরযন্ট   অপ লডঅুালয়াডয  াযন্স (APDP)-এয কযা একটা খুফ 
য-য লরফ অনুমায়ী অধয-লফধফা ভলরা, অথযাৎ মাাঁ রদয স্বাভীরদয 
যজাড় করয গুভ করয যদয়া রয়রছ এফং মাাঁ যা জারনন না যম তাাঁ রদয 
স্বাভীযা জীলফত আরছন না ভৃত, তাাঁ রদয ংখুা প্রায় যদড় াজারযয 
কাছাকালছ [২]। অরনক যক্ষরেই আক্রারন্তযা এভনলক লযফায কতৃয ক 
লযতুক্তা রয়রছন, পরর লনরজরদয যক্ষণারফক্ষরণয বায এর 
রড়রছ শুধুভাে তাাঁ রদয লনরজরদয কাাঁ রধই। যেপ্তাযীয য ফা লনযাত্তা 
ফালনী কতৃয ক লনমযাতরনয য তাাঁ রদযরক অরনক যক্ষরেই াভালজকবারফ 
একঘরয করয যদয়া য়। এছাড়া, অলধকাং যক্ষরেই লনযাত্তা ফালনী 
ফা ইখয়ালন-যা (স্থানীয়রদয লনরয় গঠিত যারষ্ট্রয ভদতপ্রাপ্ত যনু) 
ভলরারদয লফরুরে জঙ্গীরদয প্রলত ানুবূলতীরতায অলবরমাগ আরন। 
জঙ্গীযা যকাথায় রুলকরয় আরছ যই ফুাারয জঙ্গীরদয ভরধুকায ংফাদ 
আদানপ্রদারন আলড়-াতা ফা অনুবারফ খফয যজাগাড় কযায জনু 
ভস্তযকভ উন্নত প্রমুলক্তয মন্ত্রালত যারষ্ট্রয কারছ আরছ। লকন্তু জনগণরক 
লফভ্রান্ত কযরত যকাযী লফফৃলতরত ফভয় ফরা য় যম স্থানীয় কায 
যথরক জঙ্গীরদয উলস্থলতয খফয ায়া লগরয়লছর। এয পরর স্থানীয় 
ভানুলরদয লনরজরদয ভরধু অলফশ্বারয লযরফ যতযী য়, এফং 
যফীযবাগ যক্ষরেই রেরয লকায ন ভলরাযা [৩]। 

দভনীড়রনয একটা অস্ত্র লারফ লনমযাতরনয ফুফায  যটারক 
প্রালতষ্ঠালনক স্বীকৃলত যদয়া লনরয় ফযপ্রথভ একটা লযরাটয  এই ফছযই 
প্রকালত য়। JKCCS এফং APDP লম্মলরতবারফ এই লযরাটয  প্রকা 
করয। এই লযরারটয  ৪৩২-টা লনমযাতরনয ঘটনায় আক্রান্তরদয ভরধু ২৪ জন 
ভলরা। যডাডা নারভ একটা জায়গায একজন ফালোয ভভযালন্তক লযণলতয 
ছলফ ায়া মায় এই লযরারটয । এই ভলরায ফালড়রত ২০০০ াররয ১০-ই 
এলপ্রর তালযরখ ২৬ যাষ্ট্রীয় যাইরপর দররয ১৬ জন যনা তাাঁ য ঘরয ঠাৎ 
তল্লাী চারায় এফং তাাঁ য স্বাভীরক যেপ্তায করয কারছয যনা-কুারে লনরয় 

মায়। যলদন, অথযাৎ ১১-ই এলপ্রর যাত ১১-টায ভয় প্রায় ফারযা জন ুরুল 
যনায যাারক তাাঁ য ঘরয ঢুরক রড়। লতলন এফং তাাঁ য দুই ন্তান রভত 
লযফারযয ফালক দুযা যই ভয় ঘুভালিররন। তাাঁ য স্বাভী যকাথায় আরছ 
যটা জানরত চায়া য়। অথচ আরগয লদনই তাাঁ য স্বাভীরক যনা-কুারে 
লনরয় মায়া রয়রছ। এযয ঐ লযফাযরক যদালারযা কযা য় যম তাযা 
জঙ্গীরদয খাফায লদরয়রছ, আশ্রয় লদরয়রছ। এরফয য ঐ ভলরারক তাযা 
টানরত টানরত ঘরযয ফাইরয যফয করয এফং একটা উনু্মক্ত স্থারন লনরয় 
মায়। ভুরখ কাড় যফাঁরধ তাাঁ য কন্ঠরযাধ কযা য় এফং তাযয ভাটিরত 
যপরর তাাঁ রক গণ-ধলযণ কযা য়। াাঁ চ জন ুরুল কতৃয ক ধলযরণয য লতলন 
জ্ঞান াযান। মখন তাাঁ য জ্ঞান যপরয তখন লতলন যডাডা-য একটা 
াাতাররয লফছানায়। অচচতনু থাকা অফস্থায় লক লক ঘরটরছ তায লকছুই 
তাাঁ য ভরন যনই। আরযকটা ঘটনায় যডাডা-যই আরযক ফালো ভাে ১৩ 
ফছরযয যভরয় যযানা ফারন্না-য বয়ানক অলবজ্ঞতায কথা জানা মায়। 
২০০১ াররয ৩-যা ভাচয -এয ন্ধ্ুায় যোর অারযান  গ্রু (SOG)-
এয ১৫ যথরক ২০ জন ভরতা কভী যযানা-য ঘরয ঢুরক রড় এফং তায 
ফাফা ভম্মদ আলর ফাট-যক গালরগারাজ আয ভাযধয কযরত থারক। যযানা 
তায ফাফা-যক ফাাঁ চারত যচষ্টা কযরর তারক নৃংবারফ ভাযধয কযা য় 
এফং তায জাভাকাড় লছাঁ রড় তারক নগ্ন করয যদয়া য়। SOG-য যম 
ইউলনটটা তারদয ঘরয তল্লাীরত যগলছর এফং এই ধযরনয অতুাচায 
চালররয়লছর তায যনতৃরে লছর কভান্ডায ইন চাজয  আজাদ হুরন খারন্ড, 
যরপ আফদুল্লা। নুায়লফচায যচরয় ভম্মদ আলর ফাট যারজুয তৎকারীন 
গৃভন্ত্রীয দ্বাযস্থ রয়লছররন। লকন্তু যল অফলধ তারত যকান রাব য়লন। 

কডয ন অুান্ড াচয  অারযান  (CASO)-এয নারভ উতুকায 
ভলরায লনযাত্তা কভীরদয ারত গণ-ধলযরণয লকায রয়লছররন। যারষ্ট্রয 
যচারখ ালস্তভূরক এভন যকান কারজ জলড়ত থাকুক ফা নাই থাকুক, 
জনতায ভরন ন্ত্রারয ফাতাফযণ যতযী কযায জনু লনলফযচারয ফরপ্ররয়ারগয 
অনুভলত যদয়া য় এই CASO-য ভয়। কুনান এফং যারাযা – 
মভজ োভ নারভ লযলচত এই দুরটা োরভ ১৯৯১ াররয ২৩-২৪ যপব্রুয়াযী 
তালযরখ CASO চরাকারীন এক াঙ্ঘালতক গণ-ধলযরণয ঘটনা ঘরট। দুরটা 
োরভই যাত ১১-টা ৩০ লভলনট নাগাদ তল্লাী চালররয়লছর যেহ গাভ-এ 
কুাে করয থাকা ৪ যাজুতানা যাইরপল  এফং ৬৮ ভাউরন্ন লিরগড-
এয স্ত্র ফালনী। োরভয ভস্ত ঘয যথরক ুরুলরদয ফাইরয যফয করয 
আনা রয়লছর এফং ইররররালকউান আয য়াটায-যফালডয ং ভাযপৎ 
তারদয উয লনমযাতন চারারনা রয়লছর। রযয লদন কার ৯-টা মযন্ত 
প্রায় ৩৫ জন ভলরায উয, তারদয াযীলযক অফস্থা লনলফযররল, গণ-ধলযণ 
চারায় যনায জয়ানযা। ১৩ যথরক শুরু করয ৮০ ফছয মযন্ত যকান 
ভলরারকই ফাদ যদয়া য়লন। ২৮ ফছয অলতক্রান্ত রয়রছ, এই ঘটনায 
জনু আজ অফলধ একজনরক ালস্ত যদয়া য়লন। এই ভাভরা ফন্ধ্ কযায 
জনু অনফযত চা ৃলষ্ট কযা রর এই ঘটনায় আক্রান্ত ভলরাযা 
নুায়লফচারযয জনু আজ একটা অভ রড়াই ররড় চরররছন। লউভুান 
যাইট  য়াচ (HRW)-এয একটা লযরারটয  ফরা রয়রছ – “যমভস্ত 
ভলরায লফরুরে লনযাত্তা ফালনী জঙ্গীরদয প্রলত ানুবূলতীরতায 
অলবরমাগ আরন তারদয ন্ত্রস্থ কযায জনু অস্ত্র লারফ ফুফায কযা য় 
ধলযণরক। ভলরারদয ধলযণ করয যগাটা ম্প্রদায়রক ালস্ত যদয়া আয 
তারদয ীন প্রলতন্ন কযায যচষ্টা করয লনযাত্তা ফালনী” [৪]। 

যাজচনলতক অলস্থযতা এফং উতুকায াভলযক অলধেণ বূ-স্বগযরক 
কাশ্মীরযয ভলরারদয কারছ একটা জীফন্ত নযরক লযণত করযরছ। স্ত্র 
ফালনীয ফেুরকয নররয াভরন ধললযতা ফা লনমযালততা য়ায বয় তাাঁ রদয 
যদনলেন জীফন মারনয অঙ্গ রয় যগরছ। এই অলস্থযতায ভরধু অংখু 
ভলরাযা যকউ লনরজয ফাফা, যকউ স্বাভী, যকউ বাই, আফায যকউ ফা 
লনরজয যছরর ালযরয়রছন এফং যই ক্ষত লনরয় যফাঁরচ আরছন 
নুায়লফচারযয আা লনরয়। অরনরক য়রতা য আা যছরড় লদরয়রছন। 
এগুররা একারথ লফচায কযরর বাযত যারষ্ট্রয পুালফাদী এফং লতৃতালন্ত্রক 
যচাযাটা আয েষ্টবারফ পুরট রঠ। 



 

সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ২৩, জুরাই-আকস্ট ২০১৯ 

য়ার্ল্ড  ফুাঙ্ক, IMF, এফং লফশ্বফুাী ইচ্ছাওৃতবাবফ লঔবে-য াাওায ততযী – বাযবতয অফস্থান 

লিতীয় লফশ্বমুদ্ধ চরাওারীন ুুঁলজফােবও তায ঙ্কট থেবও যক্ষা ওযায 
ফুাাবয য়ার্ল্ড  ফুাঙ্ক (WB) এফং ইন্টাযনুানার ভালনটালয পান্ড (IMF) 
নাবভ ংস্থাদুবটা (দুবটাযই প্রলতষ্ঠা ১৯৪৪ াবর) গুরুত্বূর্ড বূলভওা ারন 
ওবযলির। তাযয থেবও এই দুই ংস্থা ধীবয ধীবয উন্নয়নীর থেগুবরায 
উন্নয়বন আলেডও াামু প্রোন ওযায ভাধুবভ থই থেগুবরাবও লনবজবেয 
রলিয থওন্দ্রলফনু্দবত লযর্ত ওযবত োবও। ১৯৬৮ াবরয য থেবও 
তৎওারীন থপ্রলবেন্ট যফাটড  ভুাওনাভাযা-য লযচারনায় WB-ওতৃড ও 
উন্নয়নীর থেগুবরাবও তড াধীন ঋর্ োবনয লযভার্ রক্ষুর্ীয়বাবফ ফৃলদ্ধ 
ায়। লফবল ওবয থইভস্ত থেগুবরাবও রক্ষু ফানাবনা য় মাবেয 
আবুন্তযীর্ নীলত প্রবাফারী ুুঁলজফােী ভবেবরয াবে ঔা ঔায়না। ১৯৪৫ 
থেবও ১৯৬৮ ার অফলধ (কুলি ফিয) WB থভাট মত ঋর্ োন ওবযলির তায 
থেবও ১৯৬৮ থেবও ১৯৭৩ াবরয (াুঁ চ ফিয) ভবধু তায ঋর্ োবনয 
লযভার্ লির থফী [১]। উন্নয়নীর থেগুবরাবও এই ঋর্ থাধ ওযবত য় 
লফবেী ভুদ্রায়। তািািা, WB, IMF-এয ভবতা লফবেী অেডননলতও ংস্থায 
ফুফালয়ও আওাঙ্খা অনুমায়ী এই উন্নয়নীর থেগুবরা তাবেয লনবজবেয 
অেডননলতও নীলত ততযী ওযবত ফাধু য়। WB, IMF-এয এই নয়া-
লনবফলও আওাঙ্খা গুবরা স্ট্রাওচাযার অুােজাস্টবভন্ট লরল (SAP) 
নাবভ ুলযলচত। লরফাযারাইবজান, প্রাইববটাইবজান, এফং 
থলাফারাইবজান (LPG)-এয বে এওটা ওবয ভাইরবস্টান অলতক্রভ ওযাই 
র এই SAP-গুবরায উবেু। এই SAP-গুবরায ভাধুবভ াধাযর্ বাবফ 
থমভস্ত েবক্ষ থনয়া য় থগুবরা র – থভৌলরও প্রবয়াজনীয় 
লজলনবেয উয থেবও বতুড লও তুবর থনয়া, াভালজও ঔাবত যওাযী 
ঔযচ াঙ্ঘালতও ভাোয় ওলভবয় থেয়া, স্থানীয় ভুদ্রায ভূরু ওলভবয় থেয়া 
(স্বল্পবভয়ােী েবক্ষ); এফং যপ্তানী দ্রবফুয অলধও উৎােন, যওাযী ংস্থায 
ঢারা থফযওাযীওযর্, ফাজাযবও উনু্মক্ত ওবয থেয়া  অেডনীলতয মূ্পর্ড 
উোযীওযর্ (েীখডবভয়ােী েবক্ষ) মা উন্নয়নীর থেবয অেডনীলতবও ফাধু 
ওবয এওটা অভ প্রলতবমালকতায় অংগ্রর্ ওযবত। লনিঃবন্দব, অতীবত 
এই ধযবর্য লফলবন্ন েবক্ষবয পবর ২০০৭ াবর লফশ্বজুবি ঔােু ঙ্কট থেঔা 
লেবয়লির, এফং এঔন উন্নয়নীর থেগুবরাবত প্রলতলনয়ত আক্রান্ত বয় 
চবরবি জনকবর্য ঔােু-ুযক্ষা। ৃলেফীয থভাট কু্ষধাতড  ভানুলবেয প্রায় ৮০% 
থওান না থওান বাবফ ঔাবেুয উৎােও (শুারও, ভৎুজীফী, 
অযর্ুফাী, গ্রাবভয বূলভীন থঔতভজুয এফং থিাবটা চালী) [২]। লঔবে আয 
কু্ষধাতড  জনকবর্য এই লফলবয় বাযত থওান ফুলতক্রভ নয়। লঔবেয উবয 
লফশ্বজুবি এই ধযবর্য েবক্ষবয লও প্রবাফ িবি এফং বাযবতয অফস্থাটা 
থঔাবন ঠিও লওযওভ তা লনবয়ই এই প্রফবে আভযা আবরাচনা ওযফ। 

১৯৯০-এয েবওয তোওলেত ‘অেডননলতও ংস্কায’-এয ভয় থেবওই 
বাযত উবযয এইভস্ত েবক্ষগুবরা লনরডজ্জবাবফ গ্রর্ ওযবত ওযবত 
LPG-য ে অনুযর্ ওবয চবরবি। পরস্বরূ, বাযবতয তফবেলও ঋবর্য 
লযভার্ োুঁ লিবয়বি ৫৪৩ লফলরয়ন US েরায (ভাচড  ২০১৯ মডন্ত), মা ১৯৯১ 
াবরয তুরনায় (৮৩.৮ লফলরয়ন US েরায) িয় গুবর্য থেবও থফী। 
এওলেবও এই লফযাট লযভার্ ঋর্ আয অনুলেবও ঔােুাবাবফয লওায 
বাযতীয় জনকবর্য আন্ন বলফলুৎ দুেড ায স্বরূ ফুঝবত থকবর আবক ফুঝবত 
বফ SAP-য াবে লঔবে-য ম্পওড টা ঠিও থওাোয়। এঔাবন আভযা ংবক্ষব 
ভাে দুবটা লেও লনবয় আবরাচনা ওবযলি – প্রেভত, থম জলভবত এও ভবয় 
ঔােু ু উৎােন ওযা ত থই জলভবত ঔােু ু চাল না ওলযবয় তায 
ফবর যপ্তানী ু চাল ওযাবনায ক্রভফধডভান প্রফর্তা, এফং লিতীয়ত, পলর 
পুবয়র-এয লফওল্প লাবফ অুাবগ্রা-পুবয়র (ওৃললজাত জ্বারানী)-এয আলফবড াফ। 

ঋর্ থাধ ওযবত থকবর উন্নয়নীর থেগুবরায েযওায মবেষ্ট লযভাবর্ 
তফবেলও ভুদ্রা ংগ্র ওযা। এয এওটা ে র যপ্তানী ফৃলদ্ধ ওযা। WB, IMF 
এফং অনুানু ইন্টাযনুানার লপনালিয়ার ইিটিটিউট  (IFI)-গুবরা এই 
ুবমাকটাই গ্রর্ ওবয, এফং য়ার্ল্ড  থেে অকডানাইবজান (WTO), 
থজনাবযর এলগ্রবভন্ট অপ টালযপ অুান্ড থেে (GATT) ইতুালেয ায়তায় 
উন্নয়নীর থেগুবরাবও আয থফী লযভাবর্ থইভস্ত ু উৎােন 
ওযবত ফাধু ওবয থমগুবরা ফৃৎ ওৃলল-ফুফালয়ও প্রলতষ্ঠানগুবরায ওাবি 
রাবজনও (এও-পরী চাল)। তাবত মলে ঐভস্ত থেবয েলযদ্র জনকবর্য 
ঔােু-ুযক্ষা রলঙ্ঘত য় বফ, থঔাবন মলে থওউ অনাাবয ভাযা মায় মাবফ। 
এই ঋর্-জজড লযত থেগুবরায এবত থওান রাব য়না। অংঔু থে লওিু 
ূফড-লনধডালযত লফবল ু চাল ওবয থটা যপ্তানী ওবয এফং স্বাবালফওবাবফই 

এবত এই যপ্তানী দ্রবফুয প্রলত ইউলনবটয ফাজায ভূরু ওবভ মায়। পবর, 
তফলেলও ভুদ্রা উাজড বন ফৃলদ্ধ থবাবফ ফা এবওফাবয য়না ফরবরই চবর। 
উবটালেবও, এযই বযাক্ষ পরস্বরূ থেঔা থকবি থম উন্নয়নীর 
থেগুবরাবত ঔােু ু উৎােবনয ফৃলদ্ধয ায প্রলতলেন ওবভই চবরবি। 
লযংঔুান ফরবি চীন, বাযত, ইবন্দাবনলয়া, লপলরলি, োইরুান্ড, 
লববয়তনাভ, ইযান, ইলজপ্ট, ালওস্তান, ফাংরাবে, এফং শ্রী-রঙ্কা এই 
একাবযাটা থেব ১৯৮৯-৯১ থেবও ২০০৩-০৪ অফলধ এই থতবযা ফিয 
ভয়ওাবর ু উৎােন ফৃলদ্ধ থবয়বি ১৫.৬%, অেডাৎ প্রলত ফিয কবি 
ভাে ১.১% ওবয, থমঔাবন এই থেগুবরাবত ঐ ভয়ওাবর জনংঔুা ফৃলদ্ধয 
ফাললডও ায লির ২% [৪]। ফাস্তবফ থেঔা মাবচ্ছ থম তোওলেত ‘ভুক্ত ফালর্জু’ 
ফুফস্থায় উন্নয়নীর থেগুবরা এবওফাবযই ভুক্ত নয়। ফযং, ‚আভাবেয মা 
প্রবয়াজন থটাই উৎােন ওয এফং লনবজবেয প্রবয়াজন অনুমায়ী আভোনী 
না ওবয আভযা থমটা উৎােন ওযলি থটাই ক্রয় ওয‛ – ক্ষভতাারী 
থেগুবরায এই পবতায়াই থভবন চরবত ফাধু বচ্ছ উন্নয়নীর থেগুবরা। 

এই ‘ইচ্ছাওৃতবাবফ ততযী লঔবে-য াাওায’-এয লিবন আবযওটা ফি 
ওাযর্ র পলর পুবয়র-এয লফওল্প লাবফ তজফ-জ্বারানী (ফাবয়াপুবয়র), 
থমভন – থায়া, ফীট (ফাবয়ালেবর রূব) এফং ঔােু ু ফা আঔ (ইোনর 
রূব) ইতুালে উৎােবনয জনু থজাি ওবয জলভয অাযর্। প্রচুয বতুড লওয 
ায়তায় US এফং ইউবযালয়ান থেগুবরাবত ুুঁলজলতযা এই লফওল্প 
জ্বারানী উৎােবনয লেবও ঝুুঁ বওবি এফং SAP-য ভাধুবভ উন্নয়নীর 
থেগুবরাবও তাযা ফাধু ওযবি এওই ে অনুযর্ ওযবত। WB-এয 
এওজন উচ্চেস্থ অেডনীলতলফে-এয ততযী ওযা অপ্রওালত এওটা লযবাটড  
অনুমায়ী ২০০২ থেবও ২০০৮ াবরয ভবধু ঔােু-ভূবরুয থম ৭৫% ফৃলদ্ধ 
থকাটা লফশ্ব জুবি থেঔা লকবয়লির তায জনু োয়ী লির এই তজফ-জ্বারানী 
উৎােবনয প্রলত থঝাুঁ ও। এই ভবয় ওবয়ও াজায রক্ষ েলযদ্র ভানুল 
ঔােুাবাবফ প্রার্ ালযবয়লিবরন [৫]। েলক্ষর্ এলয়ায থযনপবযস্ট এরাওায় এই 
তজফ-জ্বারানীয ফুাও প্রবাফ রক্ষু ওযা মায়। ইউবযাবয তজফ-জ্বারানীয 
লঔবে থভটাবত লকবয় এও-পরী াভ-জাতীয় ফৃক্ষবযাবনয থেৌযাবে 
ইবন্দাবনলয়া এফং ভারবয়লয়ায গ্রীষ্মপ্রধান থযনপবযস্ট এরাওা লনলিহ্ন বয় 
মাবচ্ছ। এবাবফ ২০২২ াবরয ভবধুই এই দুই থে লনবজবেয ৯৮% 
থযনপবযস্ট এরাওা ালযবয় থপরবফ ফবর আঙ্কা ওযা বচ্ছ [৬]। 
দুবড াকুফতিঃ আভাবেয থে এই আে-নবনয ে থফবি লনবয়বি। 
লনবজবেয প্রবুবেয থেঔাবনা বে বাযবতয ুুঁলজলতযা িলিকি যাবজু 
‘জাবোপা’ চাবলয ভাধুবভ তজফ-জ্বারানী উৎােবন ইচ্ছা প্রওা ওবযবি। 
২০০৬ াবর লযরাবয়ি ইন্ডালস্ট্র এই এওই উবেবু অন্ধ্রপ্রবে যওাবযয 
াবে এওটা তফধ চুলক্ত ওবযবি। থেীয় ুুঁলজলতবেয াবে থমৌে উবেুাবকয 
ভাধুবভ লফবেী ংস্থাগুবরা তজফ-জ্বারানী উৎােবনয উবেু লনবয় থেব 
ঢুওবি। থবোলরয়াবভয াবে ৫% ইোনবরয লভশ্রর্ খটাবনায থখালর্া 
ওবযলির তৎওারীন UPA যওায। এই লদ্ধাবন্তয পবর আঔ-উৎােও 
যাজুগুবরা আয থফী ওবয আঔ উৎােন শুরু ওবয। ২০০৯ াবর UPA 
যওায ‘নুানার ফাবয়াপুবয়র লরল’ থখালর্া ওবয, থমঔাবন রক্ষু লস্থয 
ওযা য় থম বাযবত জ্বারানীয থভাট চালোয ২০% তজফ জ্বারানীয ভাধুবভ 
ূযর্ ওযা বফ, এফং এই উবেু াধন ওযবত ১,৪০,০০০ ফকড লওলভ জলভ 
ফযাে ওযা য় তজফ জ্বারানী উৎােবনয জনু। ফতড ভান BJP-থনতৃত্বাধীন 
যওায এওই ে অনুযর্ ওযবি। এভন এওটা ভবয় জলভয এই ধযবর্য 
অাযর্ খবট চবরবি মঔন বাযবতয ভাোলিু উৎালেত ঔাবেুয লযভার্ 
এভন লনম্নস্তবয থৌুঁবিবি থমটা ৫০ ফিয আবকয লযভাবর্য াবে ভতুরু। 

ফলঙ্কভ চন্দ্র চবটাাধুায় লিবরন ফতড ভান াও েবরয ভতােডকত 
ূফডূযী। লওন্তু থমলেন থেবও ‘লফওা ুরুল’ থেবয উন্নয়বনয যবেয াযেী 
বয়বিন এফং এবওয য এও জনলফবযাধী নীলত প্রর্য়ন ওবয থেবও 
তীব্রবফবক LPG-য বে থেবর লনবয় চবরবিন তঔন থেবও এঔন অফলধ 
ফলঙ্কভ চবন্দ্রয এই ‘ুজরাম , ুপরাম , ু-ুাভরাম ’ ভাতৃবূলভ থলাফার 
াঙ্গায ইবন্ডবেয লনযীবঔ ৪৮-টা ধা ললিবয়বি (২০১৪ াবরয ৫৫-তভ স্থান 
থেবও ২০১৮ াবর ১০৩-তভ স্থান)। তাই, এই লঔবে আয োলযদ্রতায ভাধুবভ 
আন্ন কর্তুাবও মলে আভযা আটওাবত চাই তাবর াও থশ্রর্ী ভাযপৎ 
থজাি ওবয চালবয় থেয়া এই নয়া-উোযননলতও নীলতগুবরায লফবযালধতা 
আভাবেয ওযবতই বফ। 



 

সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ২৩, জুরাই-আগস্ট ২০১৯ 

NGO যাজনীলত – ফাাংরাদদদয অফস্থা  
লফদে উন্নয়নীর অথথনীলতয একটা যম ধাযণা আদে যখাদন যফযকাযী 

প্রলতষ্ঠানদক (দমভন – BRAC, গ্রাভীন ফুাঙ্ক ইতুালদ) জায়গা কদয যদওয়ায 
ফুাাদয ফাাংরাদদ লনদজদক একটা ভদডর লাদফ তুদর ধদযদে। দালযদ্রতা 
এফাং ফঞ্চনা দূয কযায জনু যম কাঠাদভাগত ভুাগুদরায লদদক নজয 
যদওয়া প্রদয়াজন তায ফদদর লফকল্প লাদফ এই ভদডরদক এখন প্রচায কযা 
দে লফলবন্ন অলবজাত বাযতীয় লক্ষা প্রলতষ্ঠাদন। স্পষ্টবাদফই এয উদেু 
র নয়া-উদাযননলতক ুুঁলজফাদী লফকা ফুফস্থাদক তুদর ধযা, যম ফুফস্থায় 
লক্ষদদ, চাকলযদত লনযাত্তায অবাফ, স্বাস্থু ঙ্কট, এফাং চযভ দালযদদ্রয প্রদকা 
যথদক অুযলক্ষত াংখুাগলযষ্ঠ জনগদণয প্রলত যকায দজই লনদজয 
দায়দালয়ত্ব এলিদয় যমদত াদয। এটা আদর ওয়ার্ল্থ  ফুাঙ্ক এফাং 
ইন্টাযনুানার ভালনটালয পান্ড (IMF) লযচালরত যপ্রাদজদেয (লিতীয় 
লফেমুদেয ভয় যথদক চরদে) একটা অাং। 

 ২০১৬ াদরয লদফ অনুমায়ী ফাাংরাদদদ পদযন যডাদনান্স 
(বরুন্টালয অুালেলবটি) যযগুদরান অুাে, ২০১৬-য আওতায় নলথবুক্ত 
NGO-য াংখুা ২৪৫৭। এগুদরায ভদধু USA-লবলত্তক NGO-য াংখুাই 
ফদথদক যফী। এই ফুাাদয তায দযই স্থান UK, জাান এফাং অনুানু 
ইউদযালয়ান যদগুদরায। রালতন আদভলযকায় NGO-গুদরায কাজকভথদক 
খুফ কাে যথদক মথদফক্ষণ কদয তায স্বরূ লফদেলণ কদযদেন যত্রা। তাুঁ য 
ভূরুায়ন অনুমায়ী NGO-য াংখুাফৃলে যকাদনাওবাদফই কাঠাদভাগত 
যফকাযত্বদক ফা ফি ভাদয কৃলক-উদেদদয ঘটনাদক কভাদত াদযলন। 
অাংগঠিত যক্ষদত্র লনমুক্ত লফার শ্রভফালনীয ভুাও দূয য়লন। ফযাং, 
ফাস্তদফ যদখা লগদয়দে যম দালযদ্রতা এফাং অনুানু লফলবন্ন ঙ্কদটয কাঠাদভাগত 
ভাধানদক এলিদয় যমদত উন্নয়ন-এয এই NGO ভদডর-যক লফকল্প লাদফ 
তুদর ধযা দে। নব্বই-এয দদকয শুরুয লদদক মখন নয়া-উদাযননলতক 
াংস্কাদযয দাট চরদে তখনই ‚অাংগ্রণভূরক উন্নয়ন‛-এয ফুানাদয এই 
NGO-গুদরাদক নীলত-প্রণয়ন েলতয একটা অাং কদয যনওয়া য়। প্রচায 
কযা য় যম এয ভাধুদভ এদকফাদয নীদচয তরায জনগদণয প্রলতলনলধযা 
‚লোন্ত-গ্রণ এফাং তাদক ফাস্তফালয়ত কযায প্রলিয়ায়‛ দজই অাংগ্রণ 
কযদত াযদফ। ফাস্তদফ NGO-গুদরায উদেু এফাং রক্ষু দুদটাই অদনক 
আদগ থাকদতই লনধথালযত থাদক। তাই ‚জনগদণয গণতালিক অাংগ্রণ‛-এয 
ফুাাদয মতই গরা পাটিদয় ফরা যাক না যকন NGO-য আবুন্তযীণ 
কাঠাদভাটা আদর দাুঁ লিদয় আদে একটা অগণতালিক প্রলিয়ায উয। 
লনদজদদযদক দাতফু াংস্থা লাদফ দালফ কযা এই NGO-গুদরা যকানওপ্রকায 
যেড ইউলনয়দনয অলধকায স্বীকায কদযনা। এযা কভী লনদয়াগ কদয চুলক্তয 
ভাধুদভ। এইভস্ত কভীযা নূুনতভ যফতনও াননা। আয এবাদফ 
যফযকালযকযদণয ভূর উদেুগুদরাদকই ূযণ কযদত াামু কদয NGO। 
এভনলক যকাথাও একটা ফা দুদটা NGO াংস্থাও মলদ তৃণভূর স্তদয ততায 
াদথ কাজকভথ চারাদনায যচষ্টা কদয তাদর ফাাংরাদদ যকাদযয যগাটা 
মিটাই তাদদয দথ একটা লফযাট ফাধা দয় দাুঁ িায়। এোিাও, NGO-
গুদরায লনজস্ব যম ক্ষভতায কাঠাদভা ফতথ ভান যটায একটা ভূর উদেুই র 
স্থানীয় জনগদণয ক্ষভতায কাঠাদভাটাদক দুফথর কদয যদওয়া। এয পদর 
জনগদণয লনজস্ব উদদুাগ ফাধাপ্রাপ্ত য় এফাং তাুঁ দদয ক্ষভতা হ্রা ায়। এই 
প্রদঙ্গ অরুন্ধতী যয়-যক উেৃত কদয ফরা যমদতই াদয যম – ‚এই NGO-
গুদরাদক মাযা আলথথক ায়তা প্রদান কদয, যল অফলধ তাদদয কাদেই 
NGO-গুদরা দায়ফে থাদক, যমভস্ত ভানুদলয ভাদে তাযা কাজ কযদে 
তাদদয কাদে নয়। ... প্রকাু যভাকালফরাদক এযা দয-কলাকললদত রূান্তলযত 
কদয। প্রলতদযাদধয যাজননলতক ত্ত্বাটাদক এযা যণ কদয। ... প্রকৃত 
যাজননলতক প্রলতদযাদধ যকানও টথ -কাট থাদকনা। প্রলতদযাধদক একটা 
ুবু, মুলক্তাংগত, যফতন দানকাযী ৯-টা যথদক ৫-টায চাকলযদত লযণত 
কদয যাজনীলতয এই NGO-কযণ।‛ লফগত চায দদক ফাাংরাদদ-এয ফি 
ফি NGO-গুদরা জাতীয় স্তদয অলবজাত াকদশ্রণীয একটা অলযামথ 
অাংদ লযণত দয়দে। আয স্থানীয় স্তদয এই NGO-গুদরা যকানও একটা 
লনলেথ ষ্ট ফুলক্ত ফা যকানও ক্ষভতাারী লযফাদযয কতৃথ ত্ব অনুমায়ী লযচালরত 
দে। এোিাও, আলথথক াামুকাযী াংস্থাগুদরা এফাং আন্তজথ ালতক ভাজন-
যগাষ্ঠীগুদরাও চায় যম প্রায় ভস্ত যকাযী প্রকদল্প যমন এই NGO-গুদরাই 

জনগদণয কাদে যকাযী ুলফধা য ুঁদে যদওয়ায লিয় যকন্দ্র লাদফ কাজ 
কদয এফাং ভদয়য াদথ তাযা যমন নীলত-প্রণয়ন প্রলিয়ায াদথও মুক্ত য়। 

অথথননলতক দৃলষ্টবলঙ্গ যথদক ফাাংরাদদ রুযার অুাডবান্সদভন্ট কলভটি 
(BRAC)-য কথাই লফদফচনা কযা যমদত াদয। ১৯৭৪ াদরয শুরুয লদদক 
এই কলভটি গ্রাভীণ দলযদ্রদদয ভদধু লফলবন্ন যগাষ্ঠী ততযী কদয লনদজদদয 
কু্ষদ্রঋণ প্রকল্প শুরু কদয। প্রথভ লদদক গ্রাভ উন্নয়ন প্রকদল্পয ভাধুদভ লফলবন্ন 
ম্প্রদাদয়য উন্নলত াধদনয উয যজাি লদদয়লের এই াংস্থা। যখাদন কৃলল, 
ভােচাল, ভফায়, গ্রাভীণ কুটিয লল্প, প্রাপ্তফয়স্কদদয স্বাক্ষযতা ইতুালদ লফলদয় 
নজয যদওয়া দয়লের। াুঁ চ ফেদযয ভদধু ১৯৭৯ াদর যদদজািা একটা 
ওযার যথযাল এক্সদটনান যপ্রাগ্রাভ (OTEP)-এয ভাধুদভ BRAC 
স্বাস্থুদক্ষদত্রও প্রদফ কদয। ডাদয়লযয়ায াদথ লকবাদফ যভাকালফরা কযদত 
দফ যটাই লের এই যপ্রাগ্রাদভয ভূর প্রচায-লফলয়। ফাাংরাদদদ লশুভৃতুুয 
অতুলধক াদযয জনু দায়ী র এই ডাদয়লযয়া। ১৯৯৮ াদর BRAC যডয়ালয 
এফাং খাদু প্রকল্প চারু কদয এফাং দযয ফেযই একটা তথুপ্রমুলক্ত প্রলতষ্ঠান 
স্থান কদয এই াংস্থা। ২০০১ াদর BRAC ফালণলজুক স্বাদথথ লযচালরত 
একটা যফযকালয লফেলফদুারয় স্থান কদয যমটা BRAC লফেলফদুারয় নাদভ 
খুাত। গালডথ য়ান (২০০৮)-এয লাফ অনুমায়ী BRAC প্রায় ৩০০ লভলরয়ন 
ডরাদযয ফাদজট এফাং ১০৮,০০০ কভীদক লনয়িণ কদয। ঢাকা দযয 
যকন্দ্রস্থদর একটা ১৯-তরা লফলর্ল্াং আদে BRAC-য। US-এয লফযাট যতর 
াংস্থা ইউলনয়ন ওদয়র যকাম্পানী অপ কুালরদপালনথয়া (UNOCAL) এফাং 
ফীজ যকাম্পানী ভনাদন্টা-য াদথ একাদথ কাজ কদয এই BRAC। াংকয 
ফীজ উৎাদন এফাং অনুানু খুচদযা ফুফায ভদধুও প্রদফ কদযদে BRAC। 

লিতীয় লফেমুদেয য যথদকই প্রবাফারী ুুঁলজফাদী উন্নয়দনয নীলত 
প্রচায কদয চদরদে যম এককাদর উলনদফদয অধীদন থাকা যদগুদরাদত 
উলনদফ-যফতী ভদয় অনুন্নয়দনয প্রধান কাযণ র ুুঁলজয অবাফ। এই 
তত্ত্বদক ুপ্রলতলষ্ঠত কযদত ফুফায কযা দে NGO ভদডরদক, যম 
ভদডদরয ভাধুদভ একলদদক যদীয় ুুঁলজ যপ্তানী এফাং অনুলদদক উন্নত 
ুুঁলজফাদী যদগুদরা যথদক লফদদী ‘াামু’ যনওয়ায দক্ষ মুলক্ত াজাদনা 
দে। ভম্মদ ইউনু এফাং তাুঁ য গ্রাভীণ ফুাঙ্ক যম কু্ষদ্র ঋণ দাতা লাদফ তাুঁ য 
লনদজয যদ ফাাংরাদদদয প্রথভ ফা ফথফৃৎ প্রদচষ্টা যকানওটাই নয় যই 
লফলদয় বলফলুদত আদরাচনা কযা যমদত াদয। 



 

সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ২৩, জুরাই-আগস্ট ২০১৯ 

লনযাত্তা কভীয ভৃতু্ুয জনু নুায়েয দালফয়ত্ IISC বফঙ্গারুরু-য ড়ুোয়দয প্রলত্ফাদ – একটা লযয়াটট  

গত্ ৩০-এ জুন ২০১৯ ত্ালযয়ে (যলফফায) ল লব যভন বযায়ড ইলিোন ইন্সটিটিউট অপ ায়েন্স-এয বভন বগটটা দুুয ১-টা নাগাদ ফছয কুলড় ফা 
ত্ায একটু বফী ফেয়য এক ত্রুণ লনযাত্তা যক্ষীয উয ববয়ঙ্গ য়ড় মাে। এক ভা েলন এই স্লাইলডিং বগটটা চারু য়েয়ছ (প্রলত্ষ্ঠায়নয ত্যপ 
বেয়ক গত্ ৬-ই জুন করয়ক ইয়ভর ভাযপৎ জানায়না য়েলছর বম বগটটা এফায চারু য়ে বগয়ছ)। বগটটাে একটা প্রয়োজনীে স্টায না োকা 
য়ে এই বগটটা ফুফায কযায অনুয়ভাদন বদো ে। পরস্বরূ, প্রাে ১-টন জয়নয এই বগটটা লছয়র লগয়ে বই ভে ঐ বগয়ট কভটযত্ 
বগৌত্ভ লফোর-এয উয য়ড় মাে। 

বাকারন এফিং অেট াায়মুয জনু অেট িংগ্র কযয়ত্ সু্টয়ডন্ট   কাউলন্সর বাভফায যায়ত্ একটা লভটিিং-এয আয়োজন কয়য। বভাভফালত্ 
লভলছর কয়য ড়ুোযা াাঁ য়ট। এই ধযয়ণয ঘটনা প্রলত্ষ্ঠান লকবায়ফ াভরায়ে, কুাম্পায় মাযা আয়ছ ত্ায়দয লনযাত্তা, এফিং ঘটনা-যফত্ী ভয়ে লক 
দয়ক্ষ প্রলত্ষ্ঠান লনয়েয়ছ ইত্ুালদ লনয়ে এযয ড়ুোযা উয়েগ প্রকা কয়য। জভায়েত্ ড়ুোয়দয একািং দালফনগয োনাে বোাঁ জ লনয়ত্ মাে বম 
এই ঘটনায জনু বকান FIR দায়েয কযা য়েয়ছ লকনা, য়র বটায এেন ার লক। এয ায়ে একটা লচঠি ত্াযা োনাে জভা কয়য বমোয়ন 
প্রত্ুক্ষদী লকছু লনযাত্তা কভীয়দয অলবয়মায়গয কো জানায়না য়েয়ছ। জানা বগয়ছ বম ঘটনাে ভূর অলবমুক্তয়ক বগ্রপ্তায কযা য়র ত্াৎক্ষলণক 
জালভয়ন ত্ায়ক বছয়ড় বদো য়েয়ছ। 

মেন ড়ুোযা লনলিত্ ে বম আইনী প্রলিো চরয়ছ ত্েন, ভঙ্গরফায কায়র, ত্াযা এই ঘটনায য প্রলত্ষ্ঠান কতৃ্ট য়ক্ষয বনো লফলবন্ন 
দয়ক্ষয়ক বকন্দ্র কয়য উয়েগ প্রকা কয়য এফিং য়তালজনক উত্তয না াোে লডয়যক্টয-এয ায়ে বদো কযায দালফ জানাে। বগাটা কুাম্পা 
জুয়ড় নুায়েয দালফয়ত্ ড়ুোযা বস্লাগান বদে। রাঞ্চ-এয আয়গই ত্াযা লনয়জয়দয দালফগুয়রা লরয়ে একটা েড়া লচঠি তত্যী কয়য। দালফগুয়রায ভয়ধু 
লছর – অলফরয়ে প্রলত্ষ্ঠায়নয ত্যপ বেয়ক একটা স্বে ত্দত শুরু কযা এফিং ত্দত মত্লদন না মূ্পণট য়ে আয কলভটি লনয়জয লদ্ধাত জানায়ে 
ত্ত্লদয়নয জনু ভূর অলবমুক্তয়ক ফযোস্থ কযা। কতৃ্ট য়ক্ষয ত্যয়প জানায়না ে বম একজন ফলযাগত্ এফিং প্রলত্ষ্ঠায়নয ভয়ধু বেয়ক দুজন 
আবুতযীণ দু লনয়ে একটা ত্দত কলভটি গঠন কযা য়েয়ছ, এফিং ত্াাঁ যা ১৬-ই জুরাই ২০১৯ ত্ালযয়ে, ঘটনায দুই প্তায়য বফী ভে য, 
প্রেভফায়যয জনু একায়ে ফয়ফন ফয়র লস্থয কয়যয়ছন। ড়ুোযা এই বদযীয লফরুয়দ্ধ ত্ীব্রবায়ফ প্রলত্ফাদ জানাে এফিং দালফ জানাে মায়ত্ ত্দত প্রলিো 
ীঘ্র শুরু কযা ে। পরস্বরূ, য়যু অফলধ প্রলত্ফাদ চয়র। যুায়ফরা লডয়যক্টয জভায়েত্ ড়ুোয়দয ায়ে বদো কয়যন এফিং ত্ায়দয দালফগুয়রা 
লফয়ফচনা কযায জনু য়যয লদন কার অফলধ ভে চান। 

যলদন কায়র আফায প্রলত্ফাদ শুরু ে। াযালদন ধয়য IISc কতৃ্ট য়ক্ষয ায়ে লভটিিং চরয়ত্ োয়ক। মত্ ভে বময়ত্ মায়ক ত্ত্ই বদো মাে বম 
ড়ুো  কতৃ্ট য়ক্ষয ভয়ধু বকান ভয়ত্ বৌাঁছায়না মায়েনা, পয়র ড়ুোয়দয দালফয ত্ীব্রত্া আয ফৃলদ্ধ াে। একটা ভয়ে প্রলত্ষ্ঠায়নয ত্যপ 
বেয়ক কুাম্পায় ুলর ডাকা ে। এভনলক সু্টয়ডন্ অুাডবাইয প্রয়পয ত্ী তকরা লকছু ড়ুোয়ক হুভলক বদন বম ত্ায়দয বগ্রপ্তায কয়য 
ত্ায়দয বলফলুৎ বকলযোয নষ্ট কয়য বদো য়ফ। লকন্তু এফ য়ে ড়ুোযা লনয়জয়দয া ফজাে যায়ে। যুায ভে কতৃ্ট ক্ষ (লডয়যক্টয, 
বযলজস্ট্রায এফিং লকছু অনুানু লফবাগীে প্রধান) ড়ুোয়দয চাযজন প্রলত্লনলধয ায়ে লভটিিং-এ ফয়ত্ যাজী ে। একজন ুলর অলপায়যয উলস্থলত্য়ত্ 
এই লভটিিং অনুলষ্ঠত্ ে এফিং লনম্নলরলেত্ লদ্ধায়ত বাাঁ ছায়না ে – 

১) ভুেু অলবমুয়ক্তয (য়প্রায়জক্ট ইলিলনোয) লফরুয়দ্ধ অলফরয়ে একটা ালিভূরক ফুফস্থা বনো ে। 

২) লত্ন দয়ুয কলভটিয ফদয়র দুজন ফলযাগত্ এফিং দুজন আবুতযীণ দু লনয়ে একটা কলভটি গঠন কযা ে এফিং ত্দত শুরু কযায লদন 
আয়গয ১৬-ই জুরাই ত্ালযে বেয়ক এলগয়ে লনয়ে এয় ৪-ঠা জুরাই ত্ালযয়ে (অেটাৎ য়যয লদনই) লস্থয কযা ে। 

৩) এই ঘটনায একটা স্বে ত্দয়তয প্রলত্শ্রুলত্ বদো ে। ত্ায জনু দুই প্তায়য ভেীভা লনধটালযত্ ে, মলদ না অনু বকান ভুায মু্মেীন 
য়ত্ ে। ত্দয়তয বয়ল (ম্ভফত্ ১৯-এ জুরাই) ত্দয়তয লফিালযত্ লযয়াটট  ড়ুোয়দয কায়ছ প্রকা কযায লদ্ধাত বনো ে। 

 

 

আপ য়ডট – এই ঘটনায ত্দত কত্দূয এয়গায়রা বটা বফাঝায জনু IISc কতৃ্ট য়ক্ষয ায়ে একটা লভটিিং-এয আয়োজন কযা ে। আবুতযীণ 
ত্দয়তয জনু বম ৪ দয়ুয কলভটি গঠন কযা য়েলছর ত্ায ভয়ধু ২ জন ইিালস্ট্রয লফাযদ এফিং ফালক দুজন IISc-য প্রয়পয। ফলযাগত্ দুয়দয 
ভয়ধু লমলন ফেঃয়জুষ্ঠ লত্লন লছয়রন কলভটিয বচোযভুান। অনুানু ত্দয়তয াাাল কলভটি ঘটনাস্থর লযদটন কয়য। ১৭-ই জুরাই ২০১৯ ত্ালযয়ে 
কলভটি ত্ায লযয়াটট  জভা বদে লডয়যক্টয-এয কায়ছ। আইনী জটিরত্ায কাযয়ণ এই লযয়াটট  ফটভয়ক্ষ প্রকা কযা মােলন। এই ভাভরাটা এেন ুলরী 
ত্দয়তয আত্াে। এই লযয়াটট -টা ুলরয়য কায়ছ জভা বদো য়ফ মায়ত্ ত্াযা এটা ত্ায়দয ত্দয়ত ফুফায কযয়ত্ ায়য। 

স্টায না োকায কাযয়ণই বম এই দুঘটটনা ঘয়টলছর ত্ায়ত্ কলভটি অনুয়ভাদন জালনয়েয়ছ। লযয়াটট -টা মটায়রাচনা কযায জনু আয়যকটা কলভটি 
গঠন কযা য়েয়ছ, এফিং এই কলভটিয প্রিাফনা অনুমােী ঘটনায লযয়প্রলক্ষয়ত্ অলফরয়ে প্রয়োজনীে দয়ক্ষ বনো য়ফ। এছাড়া, এই কলভটি লকছু 
যাভট বদয়ফ মায়ত্ এই ধযয়ণয ঘটনা বলফলুয়ত্ কেন না ঘয়ট। 

 

 

 

 



 

সু্ফলঙ্গ, ইুু – ২৩, জুাই-আগস্ট ২০১৯ 

প্রে লরল – ককাতার তথ্ুেযুলি প্রেত্রে প্রেড ইউলিয়ি 
ককাতা প্রফারাম ফর আই টি এম প্লই – FITE (IT, ITES, BPO এবং KPO কমীত্রের জিু একটা প্রেড ইউলিয়ি) 

তালরখ – ২২-এ জুি, ২০১৯; স্থাি – ককাতা, পলিমবঙ্গ 

প্রকাকাতা প্রফারাম ফর আইটি এমপ্ললয় (FITE) ম্প্রলত IT, ITES, BPO এবং KPO-প্রত প্রেড ইউলিয়ি চাু করার জিু লিত্রজর আত্রবেিপে োলখ 
কত্ররত্রে। পলিমবত্রঙ্গ এই ঘটিা েথ্ম। কমীত্রের াত্রথ্ অনিলতক আচরত্রের অত্রিক ঘটিা IT প্রক্টত্রর ঘত্রট প্রযখাত্রি কমীরা বুলিগতভাত্রব লিত্রজত্রের রো করত্রত 
পাত্ররি িা। এই ধরত্রের ঘটিা ম্প্রলত ভীে পলরমাত্রে বৃলি প্রপত্রত থ্াকায় পলিমবত্রঙ্গ এই কমীত্রের জিু প্রেড ইউলিয়ি চাু করার পলরকপনািা করা ত্রয়লে। 

যখি অথ্থনিলতক মন্দা বাজাত্রর আেত্রে পত্রে তখি বথবৃৎ চাকলরর প্রেে লাত্রব এই IT প্রক্টরত্রকই প্রই আঘাত েথ্ত্রম ু করত্রত য়। এরকম 
পলরলস্থলতত্রত াজার াজার কমী লিত্রজত্রের চাকলর ারাি। প্রযটা বত্রথ্ত্রক আিত্রযথর লবয় প্রটা  খরচ কমাত্রিার অিুািু লবলভন্ন উপায় থ্াকত্রও 
প্রকাম্পািীগুত্রা লিত্রজত্রের ুলবধামত কমী োাঁ টাইত্রকই েধাি বা কখিও কখিও একমাে পথ্ লাত্রব প্রবত্রে প্রিয়। এই পেত্রেত্রপ তাত্রের লবনু্দমাে েলতত্ররাত্রধর 
মু্মখীি ত্রত য় িা। বাধুতামূক ইস্তফা বা প্রবআইিী োাঁ টাই োোও এই ইন্ডালিত্রত কমীত্রের অিুািু অত্রিক অনিলতক বুাপারত্রকই ু কত্রর লিত্রত য়, 
প্রযমি – কাত্রজর েীঘথ ময়, লঙ্গ ববমু, অস্বাস্থুকর কাত্রজর পলরত্রবল, প্রযৌি লিগ্র, মাতৃত্রের জিু ববমু, অলফ কতৃথ ক েেত্ত লিরাপত্তাীি পলরবি বুবস্থা, 
একতরফা চুলি ই, প্রোত্রজক্ট লরলত্রক লঘত্রর লবলভন্ন জটিতা, লারীলরক অুস্থতাত্রক স্বীকৃলত িা লেত্রয় েুটির আত্রবেি বালত, প্তাাত্রের েুটির লেত্রি কাজ 
করত্রত বাধু করা, রালের ললফ ট-এ কাজ করত্রত বাধু করা, বাথ্াি প্রথ্ত্রক কমথস্থাত্রি প্রপৌাঁোত্রত এবং উত্রটাটাত্রতও অতুলধক ময় বুয়, লিরাপত্তা অভাব ইতুালে। 

প্রেড ইউইলিয়ত্রির জিু ফভাত্রব আত্রবেিপে োলখ করার পর ইউলিয়ত্রির প্রেলত্রডন্ট লােিু ভট্টাচাযথ বত্রত্রেি – ‚অতীত্রত ২০১৬-১৭ াত্র যখি 
আমাত্রের প্রকািও ববধ প্ররলজত্রিলি লেিা তখি আমরা লবলভন্ন প্রকাম্পািীর বলিত IT কমীত্রের আইিী উপত্রেল প্রেওয়ার প্রচষ্টা করতাম। প্রবার কলমলত্রি 
অলভত্রযাগ োত্রয়র করা এবং পত্রর তাত্রের আইিী োইত্রত আমরা াাযু করতাম। এখি আমাত্রের এই মি একটা ববধ স্বীকৃলত পাত্রে। এটা এই ইন্ডালির 
েত্রতুক কমীর কাত্রে একটা লবরাট াফু।‛ 

প্রকাকাতা প্রফারাম ফর আইটি এমপ্ললয় (FITE)  IT, ITES, BPO এবং KPO-প্রত চাকলররত কমীত্রের লিত্রয় গঠিত একটা প্রফারাম। াধারে কমীরা 
যখি লিত্রজত্রের প্রপলাোরী জীবত্রি মুা প্রভাগ কত্ররি তখি তাত্রের েত্রয়াজিীয় উপত্রেল লেত্রয় াাযু করাই  এই প্রফারাত্রমর েধাি উত্রেলু। ২০১৪ াত্রর 
লডত্রম্বর মাত্র যখি একটা বে IT প্রকাম্পািী লিত্রজর ২৫,০০০ কমী োাঁ টাইত্রয়র কথ্া প্রঘাো কত্রর তখি প্রথ্ত্রক শুরু ত্রয়লে এই প্রফারাত্রমর পথ্ চা। যখি 
আত্ররকটা বে IT ংস্থা ২০১৭ াত্রর মাচথ  মাত্র অুাোইাত্রর মত্রয় লিত্রজত্রের ইোমত্রতা কমী োাঁ টাই শুরু কত্রর তখিও এই ইউলিয়ি প্রবল গুরুেপূেথ ভূলমকা 
পাি কত্ররলে। 
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