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স্ট্র্ুাপ্টেলিক লিস্ ইনপ্টবস্টপ্টভন্ট রাগু কযায ক্রভফধধভান সফগ এফং শ্রলভকপ্টদয উয তায প্রবাফ
ম্প্রলত অিধ নুান্স পুাক্টলযগুপ্টরায কপ্টধাপ্টযটিকযণ কযায লদ্ধান্ত 

সনওয়ায কথা সবপ্টফপ্টে সকন্দ্রীয় যকায। সভাদী যকাপ্টযয এই ম্ভাফু 
লদ্ধাপ্টন্তয লফরুপ্টদ্ধ সকন্দ্রীয় অিধ নুান্স পুাক্টলয সফািধ  (OFB)-এয 
আওতায় থাকা ৪১-ো অিধ নুান্স পুাক্টলযয রক্ষ রক্ষ প্রলতযক্ষা কভী 
ইলতভপ্টধুই লফপ্টক্ষাব প্রদধন কপ্টযপ্টেন এফং ২০-এ আগস্ট সথপ্টক এক 
ভা ফুাী একো ধভধঘপ্টেয লযকল্পনা কপ্টযপ্টেন তাাঁ যা। এখনও অফলধ 
অিধ নুান্স পুাক্টলযগুপ্টরা স্টক ভাপ্টকধ প্টে উলিত সনই। লকন্তু এগুপ্টরায 
কপ্টধাপ্টযটিকযণ কযায অথধই র সফযকাযীকযপ্টণয লদপ্টক একধা 
এলগপ্টয় মাওয়া, এগুপ্টরাপ্টক াব লরক সক্টয আন্ডাযপ্টেলকং (PSU)-এ 
লযণত কযা এফং স্টক ভাপ্টকধ প্টে এগুপ্টরায সয়ায লনপ্টয় ফুফা কযায 
অনুভলত সদওয়া। সভাদী যকাপ্টযয লিতীয় সভয়াপ্টদয শুরুপ্টতই সম ১০০ 
লদপ্টনয সপ্রাগ্রাভ সনওয়া প্টয়প্টে তায একো অং লাপ্টফ সকন্দ্রীয় 
যকাপ্টযয এই দপ্টক্ষ OFB-গুপ্টরাপ্টক লকেু লফযাে অথধননলতক 
ংস্কাপ্টযয আওতায ভপ্টধু আনপ্টফ, সমভনো ২০১৯ াপ্টরয সভ ভাপ্টয 
সপ্টলয লদপ্টক NITI আপ্টয়াগ-এয বাই-সেয়াযভুান যািীব কুভায 
সঘালণা কপ্টযলেপ্টরন। লতলন এোও সঘালণা কপ্টযলেপ্টরন সম এই 
ংস্কাযগুপ্টরায ভাধুপ্টভ রলিয ফুাাপ্টয লফপ্টদী রলিকাযীপ্টদয উৎা 
সদওয়া প্টফ, এফং শ্রভ আইপ্টন লযফতধ ন, সফযকাযীকযণ আয নতুন 
লপ্টল্পান্নয়প্টনয িনু রুান্ড-ফুাঙ্ক ততযী কযায াপ্টথ াপ্টথ আগাভী 
ভাগুপ্টরাপ্টত ৪২-োযও সফী যাষ্ট্রায়ত স ংিাপ্টক ফধ কপ্টয সদওয়া ফা 
সগুপ্টরায মূ্পণধ সফযকাযীকযপ্টণয সেষ্টা কযপ্টফ যকায। 

২০১৯ াপ্টরয িুরাই ভাপ্ট ফাপ্টিে সঘালণায ভয় অথধভন্ত্রী লনভধরা 
ীথাযভন ফপ্টরন সম সন্ট্রার াব লরক সক্টয এন্টাযপ্রাইপ্ট (CPSEs) 
গুপ্টরায সক্ষপ্টে যকায লনপ্টিয সয়ায ৫১%-এযও নীপ্টে সোঁ প্টে সপরায 
কথা বাফপ্টে, সমভনো এখনও মধন্ত সকানও লদনও কযা য়লন। লতলন 
ফপ্টরন সম – “লকেু লনফধালেত সন্ট্রার াব লরক সক্টয এন্টাযপ্রাইপ্টয 
সক্ষপ্টে স্ট্র্ুাপ্টেলিক লিস্ ইনপ্টবস্টপ্টভন্ট (লফরিীকযণ)-এয নীলতপ্টক 
আপ্টগয ভপ্টতাই অগ্রালধকায সদওয়া প্টফ।” পরস্বরূ, ২০১৯ াপ্টরয 
িুরাই ভাপ্টয সপ্টল যকায ২৩-ো CPSE-য িনু স্ট্র্ুাপ্টেলিক 
লিস্ ইনপ্টবস্টপ্টভন্ট-এয আইলন অনুপ্টভাদন প্রদান কপ্টয। 

এই ংস্কাযগুপ্টরায অং লাপ্টফ াম্প্রলতক লযংখুান সথপ্টক 
সদখা মাপ্টে সম ২০১০ সথপ্টক ২০১৯ াপ্টরয আলথধক ফলধ এই দ 
ফেপ্টযয ভপ্টধু ৩.৮ রক্ষ সকাটি োকায লফরিীকযণ কযা প্টয়প্টে এফং এই 
সভাে লযভাপ্টণয ৭৪%-যই লফরিীকযণ প্টয়প্টে সভাদী যকাপ্টযয 
আভপ্টর [১]। সদপ্টয অথধনীলত এখন এক গবীয ঙ্কপ্টেয ভুপ্টখ। ২০১৯ 
াপ্টরয িানুয়াযী-ভােধ  সকায়ােধ াপ্টয GDP-ফৃলদ্ধয ায কপ্টভ লগপ্টয় প্টয়প্টে 
৫%, মা গত ৬ ফেপ্টযয ভপ্টধু ফধলনম্ন। যকায দালফ কযপ্টে সম 
লফরিীকযণ এফং সফযকাযীকযপ্টণয গলতপ্টফগ ফাড়াপ্টর তা অথধননলতক 
ফৃলদ্ধয প্টক্ষ উপ্টমাগী প্টফ। শুধু তাই নয়, যকাপ্টযয প্রোয অনুমায়ী 
এই ফৃলদ্ধয ভাধুপ্টভ নালক কভধংিান ফাড়প্টফ। ফতধ ভাপ্টন োকলযয অফিা 
খুফই সােনীয়। সন্টায পয ভলনেলযং ইলন্ডয়ান ইকনলভ (CMIE)-য 
তথু অনুমায়ী ২০১৯ াপ্টরয সপব্রুয়াযী ভাপ্ট সফকাযপ্টেয ায ফৃলদ্ধ 
সপ্টয় প্টয়প্টে ৭.২%, মা গত ২৮ ভাপ্টয ভপ্টধু প্টফধাচ্চ। ইলতভপ্টধুই, 
২০১৬ াপ্টরয সপ্টেম্বয ভা সথপ্টক লাপ্টফ োকলযযত িনগপ্টণয 
ংখুা প্রেুয কপ্টভপ্টে, মায লযভাণ ১৮৩ রক্ষ [২]। ২০১৪ াপ্টরয য 
সথপ্টক সভাদী-য াপ্টন আযও তীব্রপ্টফপ্টগ এই ংস্কাযগুপ্টরা ফাস্তফালয়ত 
কযা প্টে ঠিকই, তপ্টফ সম নীলতয আওতায় এগুপ্টরা কযা প্টে তায 
কাঠাপ্টভাো কংপ্টগ্র দপ্টরযই ততযী কযা। ১৯৯১ াপ্টরয ২৪-এ িুরাই 
কংপ্টগ্র সনতৃোধীন যকায লনউ ইন্ডালস্ট্র্য়ার লরল (NIP) সঘালণা 

কপ্টয, মা আধুলনক লল্প এফং লযপ্টলফায অলধকাং সক্ষেপ্টকই 
সফযকাযী রলি, লফপ্টদী রলিয কাপ্টে উনু্মক্ত কপ্টয সদয়। অথধননলতক 
ফৃলদ্ধপ্টক োঙ্গা কযপ্টফ, কভধংিান ফাড়প্টফ ইতুালদ অিুাত সই ভপ্টয়ও 
সদওয়া প্টয়লের। 

লফগত যকাযগুপ্টরা অথধননলতক ফুফিায় সমভস্ত কাঠাপ্টভাগত 
লযফতধ ন এপ্টনলের সই ধাযাফালকতা ফিায় সযপ্টখই ফতধ ভাপ্টন 
লফরিীকযপ্টণয নীলতগুপ্টরা এভন দ্রুতবাপ্টফ কামধকয কযা প্টে। গত ১২ 
ফেয ধপ্টয বাযপ্টতয GDP-য ২০%-যও সফী মাাঁ প্টদয অফদাপ্টনয উয 
লবলত স কপ্টয গপ্টড় উপ্টঠপ্টে তাাঁ প্টদয উয এইভস্ত নীলতয ঠিক লকযকভ 
প্রবাফ প্টড়প্টে সো লযংখুাপ্টনয লদপ্টক তাকাপ্টরই সফাঝা মায়। 
২০০৬-০৭ সথপ্টক ২০১৭-১৮ এয আলথধক ফলধ এই ১২ ফেপ্টয CPSE-য 
সভাে োকলযয ংখুা ১৭.৮ রক্ষ সথপ্টক কপ্টভ প্টয়প্টে ১৪.৭ রক্ষ। 
২০০৬-০৭ সথপ্টক ২০১৩-১৪ আলথধক ফলধ অফলধ কভধংিান কপ্টভপ্টে ৮৯ 
ািায, সমখাপ্টন ২০১৩-১৪ সথপ্টক ২০১৭-১৮ আলথধক ফপ্টলধয ভপ্টধু 
(প্টভাদী-াপ্টনয িভানায়) কভধংিান াযাপ্টনায লযভাণ ২.২ রক্ষ। 

অথধাৎ, সভাদী-াপ্টনয ৪ ফেপ্টয অথধননলতক ংস্কাপ্টযয গলতপ্টফগ ফৃলদ্ধয 
পপ্টর কভধংিান াযাপ্টনায লযভাণ তায আপ্টগয ৮ ফেপ্টযয তুরনায় ২.৫ 
গুপ্টণযও সফী। লনয়লভত ফা িায়ী শ্রলভকপ্টদয ংখুা (ভুাপ্টনিায ফাদ 
লদপ্টয়) ২০০৬-০৭ সথপ্টক ২০১৭-১৮ আলথধক ফপ্টলধয ভপ্টধু ১৩.৬ রক্ষ 
সথপ্টক কপ্টভ প্টয়প্টে ১০.৮ রক্ষ। এপ্টক্ষপ্টে, ২০০৬-০৭ সথপ্টক ২০১৩-১৪ 
আলথধক ফলধ এই ৮ ফেপ্টয কভধংিান াযাপ্টনায লযভাণ ২.৮ রক্ষ, মা 
এযয সথপ্টক শুরু কপ্টয ২০১৭-১৮ আলথধক ফলধ অফলধ ৪ ফেপ্টযয সভাদী 
াপ্টনয ভপ্টয় াযাপ্টনা কভধংিাপ্টনয ংখুায াপ্টথ প্রায় ভান। 
CPSU-গুপ্টরাপ্টত েুলক্তফদ্ধ (কনট্র্ুাকেুয়ার) শ্রলভপ্টকয ংখুা 
ক্রভফধধভান। এই ংখুা ২০০৬-০৭ আলথধক ফপ্টলধ ১.৬ রক্ষ সথপ্টক ফৃলদ্ধ 
সপ্টয় ২০১৭-১৮ আলথধক ফপ্টলধ প্টয়প্টে ৩.৮ রক্ষ। এয ভপ্টধু ২০০৬-০৭ 
সথপ্টক ২০১৩-১৪ আলথধক ফপ্টলধয ভপ্টধু এই ফৃলদ্ধয লযভাণ প্রায় ১.৭ 
রক্ষ, এফং এযয সভাদী-ানাধীন ভয়কাপ্টরয ২০১৭-১৮ আলথধক ফলধ 
অফলধ এই ফৃলদ্ধয লযভাণ প্রায় ৩৯ ািায। সদখাই মাপ্টে সম, েুলক্তফদ্ধ 
শ্রলভকপ্টদয এই ংখুা-ফৃলদ্ধ াযাপ্টনা িায়ী কভীপ্টদয ংখুায ধাযকাে 
লদপ্টয়ও মায়না [৩, েলফ ১]। 

েলফ ১ – CPSE-সত কভীংখুায লযফতধ ন 



 

সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ২৪, সপ্টেম্বয ২০১৯ 

স্ট্র্ুাপ্টেলজক লিস ইনপ্টবস্টপ্টভন্ট রাগু কযায ক্রভফধধভান সফগ এফং শ্রলভকপ্টদয উয তায প্রবাফ 
[আপ্টগয াতায য ...] এই ১২ ফছপ্টযয ভয়কাপ্টর ভুাপ্টনজাযপ্টদয 
ংখ্ুায লকন্তু সকানও ঘােলত য়লন। তাপ্টদয ংখ্ুা ২.৬ রপ্টেয 
কাছাকালছপ্টত অলযফলতধ ত আপ্টছ। তপ্টফ CPSE-গুপ্টরাপ্টত ইউলনয়প্টনয 
দু ওয়া শ্রলভকপ্টদয ংখ্ুা ২০০৬-০৭ আলথধক ফপ্টলধয ৮৯% সথপ্টক 
কপ্টভ ২০১৩-১৪ আলথধক ফপ্টলধ প্টয়লছর ৬৫%, মা ২০১৭-১৮ আলথধক 
ফপ্টলধ আযও কপ্টভ প্টয়প্টছ ৪৪%। অথচ, চুলিফদ্ধ ফা অস্থায়ী শ্রলভকপ্টদয 
ংখ্ুা ২০০৬-০৭ আলথধক ফপ্টলধ CPSE-য সভাে কভীংখ্ুায ১১% 
সথপ্টক ফৃলদ্ধ সপ্টয় ২০১৭-১৮ আলথধক ফপ্টলধ প্টয় দাাঁ লিপ্টয়প্টছ ২১%-এযও 
সফী। এখ্ান সথপ্টক সফাঝা মাপ্টে সম একলদপ্টক ভুাপ্টনজপ্টভন্ট-এয 
েভতা একই আপ্টছ, লকন্তু শ্রলভক ইউলনয়প্টনয েভতা খ্ফধ কযা প্টয়প্টছ 
এফং ইউলনয়ন-দু শ্রলভকপ্টদয ংখ্ুারঘু সগাষ্ঠীপ্টত লযণত কযা 
প্টয়প্টছ। স্থায়ী শ্রলভকপ্টদয জায়গায় অপ্টনক কভ ংখ্ুক চুলিফদ্ধ অস্থায়ী 
শ্রলভক লনপ্টয়াগ কযা প্টে অথচ কাপ্টজয লযভাণ লকন্তু একই আপ্টছ। 
স্থায়ীপ্টদয সফতপ্টনয এক-চতুথধাং োকায় এই অস্থায়ী শ্রলভকপ্টদয লদপ্টয় 
কাজ কযাপ্টনা প্টে, সমখ্াপ্টন চাকলযয সকানও লনযাত্তাও সনই এফং 
শ্রলভকপ্টদয অলধকায যোয অফস্থাও অতুন্ত সাচনীয় [৩, ছলফ ২]। 

যকাযী লনয়ন্ত্রণ তুপ্টর সনওয়া (লিপ্টযগুপ্টরান) এফং লফরগ্নীকযপ্টণয 
ভাধুপ্টভ সফযকাযীকযণ কযায জনু কভীযা যকাযী সেত্র সথপ্টক 
সফযকাযী সেপ্টত্র স্থানান্তলযত প্টত ফাধু প্টেন। এয অথধ র বাপ্টরা 
ভাইপ্টনয ুযলেত যকাযী চাকলয সথপ্টক কভ ভাইপ্টনয অুযলেত 
সফযকাযী চাকলযপ্টত স্থানান্তলযত প্টত প্টে শ্রলভকপ্টদয। ১৯৭০-৭১ 
াপ্টর ংগঠিত সেপ্টত্রয (অগধানাইজ ি সক্টয) ৬২.২৬%-ই চাকলযই 
লছর যকাযী, সমো ১৯৯০-৯১ াপ্টর ৭১.২৮% মধন্ত ফৃলদ্ধ সপ্টয়লছর। 
লকন্তু তায য সথপ্টক ধাযাফালকবাপ্টফ যকাযী চাকলযয ংখ্ুা কপ্টভপ্টছ 
এফং ২০১১-১২ াপ্টর এয লযভাণ দাাঁ লিপ্টয়প্টছ ৫৯.৫৩% [৪]। সভাদী 
যকায লনপ্টজয আভর সথপ্টক এই তথু প্রকা কযাই ফন্ধ কপ্টয লদপ্টয়প্টছ, 
পপ্টর ২০১২ ার সথপ্টক এই ংক্রান্ত তথু আয াওয়া মায়না। তপ্টফ, 
সফযকাযীকযপ্টণয এই তীব্রতা এফং PSU-গুপ্টরায লফরগ্নীকযণ এই 
ইলঙ্গতই লদপ্টে সম বলফলুপ্টত যকাযী চাকলযয ংখ্ুা াঙ্ঘালতক ভাত্রায় 
কভপ্টফ। 

এছািাও, সমখ্াপ্টন ংগঠিত সেপ্টত্র কভধংস্থাপ্টনয লযভাণ 
াভলিকবাপ্টফ (যকাযী এফং সফযকাযী দুপ্টোই) ২০০৪-০৫ সথপ্টক 
২০০৯-১০ াপ্টরয ভপ্টধু ৮.৪% ফৃলদ্ধ সপ্টয়লছর, সখ্াপ্টন অংগঠিত 
সেপ্টত্র কভধংস্থাপ্টনয (চুলিফদ্ধ ফা অস্থায়ী) লযভাণ ১৯৯৯-২০০০ াপ্টর 
সভাে কভধংস্থাপ্টনয ৩২% সথপ্টক ফৃলদ্ধ সপ্টয় ২০০৪-০৫ াপ্টর প্টয়লছর 
সভাপ্টেয ৫৪%, এফং এোই ২০১১-১২ াপ্টর আযও ফৃলদ্ধ সপ্টয় য় 
সভাপ্টেয ৬৭% [৫]। 

এইভস্ত লযংখ্ুান সথপ্টক াভলিকবাপ্টফ সম ছলফো পুপ্টে উপ্টেপ্টছ 
তাপ্টত সদখ্া মাপ্টে সম এই স্ট্র্ুাপ্টেলজক লিস ইনপ্টবস্টপ্টভন্ট-এয নীলত 
সফযকাযীকযপ্টণয প্রফণতা ফালিপ্টয়প্টছ এফং একো ফািপ্টত থাকা 

ংগঠিত সেত্রপ্টক অংগঠিত সেপ্টত্র লযণত কপ্টযপ্টছ। এয পপ্টর 
শ্রলভকপ্টদয উয একো সম প্রতুে প্রবাফ প্টিপ্টছ সো র – দে 
এফং অদে শ্রলভকপ্টদয যকাযী সেত্র সথপ্টক সফযকাযী সেপ্টত্রয কভ 
ভাইপ্টনয চুলিফদ্ধ চাকলযপ্টত স্থানান্তযণ। PSE-গুপ্টরাপ্টত কভধযত 
শ্রলভকপ্টদয ক্রভফধধভান অস্থায়ীকযণ তাাঁ প্টদয চাকলযগুপ্টরাপ্টক আযও 
অুযলেত কপ্টযপ্টছ এফং ইউলনয়প্টনয দু ওয়ায তাাঁ প্টদয সম েভতা 
সো আযও কলভপ্টয়প্টছ। আয এবাপ্টফ তাাঁ প্টদযপ্টক মাপ্টত আযও প্টজ 
সালণ কযা মায় তায থ প্রস্ত কযা প্টয়প্টছ। গত দুই ফছপ্টয াাঁ চো 
CPSE-য লফরগ্নীকযণ, BSNL-এয লিপ্টযগুপ্টরান ইতুালদ এই ইলঙ্গতই 
লদপ্টে সম এই প্রফণতা বলফলুপ্টত আযও ফািপ্টফ এফং শ্রলভকপ্টদয একো 
াঙ্ঘালতক ঙ্কপ্টেয লদপ্টক সেপ্টর সদপ্টফ। ুতযাং, সভাদী যকাপ্টযয এই 
স্ট্র্ুাপ্টেলজক লিস ইনপ্টবস্টপ্টভন্ট-এয লযভাণ উপ্টত্তাপ্টযাত্তয ফৃলদ্ধ কযায 
এফং সফযকাযীকযপ্টণয আর উপ্টেু র সদী ও লফপ্টদী 
কপ্টধাপ্টযেপ্টদয াামু কযা মাপ্টত তাযা শ্রলভক সশ্রণীয উয সালপ্টণয 
ভাত্রা ফৃলদ্ধ কপ্টয লফদুভান ঙ্কে সথপ্টক লনপ্টজপ্টদয উদ্ধায কযপ্টত াপ্টয। 
সভাদী যকাপ্টযয এইভস্ত নীলত সফকায ভুায ভাধান সতা কযপ্টফই 
না, ফযং উপ্টে সই ভুাপ্টক আযও জটির কপ্টয তুরপ্টফ। 

 

 

তথুূত্র – 

[১]https://www.moneycontrol.com/news/business/budget/
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[২] https://www.businesstoday.in/current/economy‐
politics/at‐7‐2‐percent‐india‐unemployment‐rate‐feb‐
worst‐29‐months‐labour‐force‐down‐25‐7‐million‐
cmie/story/325083.html 

[৩] Data source ‐ Public Enterprises Survey, Department 
of Public Enterprises. 

[৪] Data source ‐ Directorate General of Employment and 
Training, Ministry of Labour & Employment, 
Government of India. 

[৫] https://scroll.in/article/922863/data‐check‐90‐of‐jobs‐
created‐in‐india‐after‐liberalisation‐were‐in‐the‐
informal‐sector 
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সু্ফলরঙ্গ, আুু – ২৪, সপ্টেম্বয ২০১৯ 

কাশ্মীয – সল ভাধান ? 
গত ৫-আ অগস্ট ২০১৯ তালযপ্টে সকন্ধী গৃভন্ত্রী  বাযপ্টতয যাষ্ট্রলত 

ংলফধাপ্টনয ৩৭০ ধাযা এফং ৩৫-এ ধাযাদুপ্ট া কামযকযী কপ্টয সদায 
উপ্টেপ্টু ২-স া াংলফধালনক প্রস্তাফ স কপ্টযন [১]। ঐ একআ লদপ্টন ংপ্টদ 
জমু্ম ুান্ড কাশ্মীয লযগযানাআপ্টজান ুাক্ট, ২০১৯-এয প্রস্তাফ স কযা 
 এফং সআ প্রস্তাফ ৯-আ অগস্ট তালযপ্টে যাষ্ট্রলতয নুপ্টভাদন সপ্ট 
মা। ১৯৯৪ ার মযন্ত বাযতী ংলফধাপ্টনয আউলনন লরস্ট-এয ৯৭- ায 
ভপ্টধু ৯৪- াআ এফং ৩৯৫- া ধাযায ভপ্টধু ২৬০- া ধাযাআ কাশ্মীয যাপ্টজুয জনু 
কামযকযী কযা প্ট লগপ্টলির [২]। লকন্তু তা প্টে কাশ্মীপ্টযয জনগণ সম 
াভানু প্রতীকী লধকাযগুপ্টরা সবাগ কযত, সমগুপ্টরায ভাধুপ্টভ ন্তত 
স্বাত্তাপ্টনয এক া নুবূলত াা সমত, সগুপ্টরা এআ লযফতয প্টনয 
ভাধুপ্টভ লিলনপ্ট সনা র। যাপ্টজু অনুভালনক ৭০০,০০০ সনু লনমুক্ত 
থাকায [৪] প্টয গত কপ্টক প্তা ধপ্টয সোপ্টন অয ৪৫,০০০ সনু 
লনপ্টাগ কযা [৩], স লরপ্টপান এফং আন্টাযপ্টন  লযপ্টলফা ফন্ধ কপ্টয লদপ্ট 
সমাগাপ্টমাগ ভাধুপ্টভয একপ্রকায মূ্পণয ফপ্টযাধ, এফং লনলেয ষ্টকাপ্টরয জনু 
কাপুয  জালয কযা আতুালদ দপ্টেপ্টয ভাধুপ্টভ লনলিত কযা  সম জনগপ্টণয 
অাজ মাপ্টত ফাআপ্টযয দুলনা না স ৌঁিা। এআ স ালণায য এত াভলযক 
দভনীড়ন প্টে যাপ্টজুয লফলবন্ন স্থাপ্টন ’স ’স জনগণ যাস্তা সনপ্টভ 
অপ্টন এফং সলাগান সদন – ‚ভুা লজন্না হৌঁ সতা – অজালদ, ভয লব গুাা 
সতা – অজালদ‛ (অলভ সফৌঁপ্টে থাকপ্টর স্বাধীনতা োআ, ভপ্টয সগপ্টর 
স্বাধীনতা োআ)। 

াফলরক সফ টি ুাক্ট-এয অতা প্রা ৪০০০-৬০০০ কাশ্মীলয 
জনগণপ্টক সেপ্তায কযা প্টপ্টি [১১]। এআ অআপ্টনয ভাধুপ্টভ যাষ্ট্রপ্টক এভন 
েভতা সদা প্টপ্টি মাপ্টত যাষ্ট্র সম কাউপ্টক লফনা লবপ্টমাপ্টগ, লফনা লফোপ্টয 
২ ফিয মযন্ত ফন্নী কযপ্টত াপ্টয। ভাজকভী, লোলফদ, স্থানী যাজনীলতলফদ 
এফং ংপ্টদয সনতাযাআ সম শুধু সেপ্তায প্টপ্টিন তা ন, এভনলক জমু্ম  
কাশ্মীয যাপ্টজুয দুআ প্রাক্তন ভুেুভন্ত্রীপ্টক ফন্নী প্টত প্টপ্টি। মযাপ্ত 
লযভাপ্টণ োফায, জ্বারানী সতর, নুানু প্রপ্টাজনী াভেী, াাতার 
লযপ্টলফা, লুধ, সমাগাপ্টমাগ ফুফস্থা আতুালদয বাপ্টফয পপ্টর াধাযণ 
জনগণপ্টক প্টল দুপ্টবয াগ ু কযপ্টত প্টে [১২]। জনগপ্টণয উয ভাযধয 
 লনমযাতপ্টনয প্টনক েফয াা সগপ্টি। এযকভআ এক া   না এক 
লনমযালতত ফুলক্ত জালনপ্টপ্টিন – ‚অভায যীপ্টযয প্রলত া ংপ্ট যা ভাযধয 
কপ্টযপ্টি। যা রালথ সভপ্টযপ্টি, রাঠি লদপ্ট অভাপ্টদয লটিপ্টপ্টি, আপ্টরকট্রিক ক 
লদপ্টপ্টি, সকব প্টরয তায লদপ্ট অভাপ্টদয সভপ্টযপ্টি। অভাপ্টদয াপ্টয লিপ্টনয 
লদপ্টক যা সভপ্টযপ্টি। অভযা মেন জ্ঞান প্ট সগলি তেন জ্ঞাপ্টন অনায 
জনু অভাপ্টদয আপ্টরকট্রিক ক সদা প্টপ্টি। মেন অভাপ্টদয রাঠি লদপ্ট 
ভাযা প্টপ্টি অয অভযা েীৎকায কযলি তেন কাদাভাটি ঢুলকপ্ট অভাপ্টদয 
ভুে ফন্ধ কপ্টয সদা প্টপ্টি। অভযা ফাযফায ফপ্টরলি সম অভযা লনপ্টদয াল। 
অভযা একথা লজজ্ঞাা কপ্টযলি সম সকন তাযা এভন া কযপ্টি। লকন্তু যা 
অভাপ্টদয কথা সাপ্টনলন। অলভ প্টদয ফপ্টরলিরাভ সম অভাপ্টদয অয ভাযধয 
সকাপ্টযানা, অভাপ্টদয গুলর কপ্টয সভপ্টয দা। অলভ বগফাপ্টনয কাপ্টি প্রাথযনা 
কযলিরাভ মাপ্টত লতলন অভা তুপ্টর সনন, কাযণ এআ লনমযাতন া অয ু 
কযা মালেরনা [১৩]‛। অপ্টযক া   না প্রকা সপ্টপ্টি সম একজনপ্টক 
সনু কুাপ্টম্পয ভপ্টধুআ লনমযাতন কযা প্টলির এফং তাৌঁ য ভুপ্টেয াভপ্টন এক া 
ভাআপ্টরাপ্টপান ধযা প্টলির মাপ্টত তাৌঁ য েীৎকায ভাআপ্টকয ভাধুপ্টভ সগা া 
োপ্টভয জনগণ শুনপ্টত া। এয উপ্টেু লির োভফাীপ্টদয ন্ত্রস্থ কযা, মাপ্টত 
যকাপ্টযয এআ লদ্ধাপ্টন্তয লফরুপ্টদ্ধ তাৌঁ যা প্রলতফাপ্টদ জভাপ্টত না ন [১৪]। 
যকাযী াাতারগুপ্টরায লদপ্টক তাকাপ্টর সদো মাপ্টফ সম সভ ার সপ্টর  
ফলযপ্টণ অরান্ত জনগণ লফযাভ সোপ্টন লেলকৎায জনু িুপ্ট  অপ্টিন। 
সপ্টর  সোপ্টে ঢুপ্টক মাায পপ্টর প্টনপ্টকআ দৃলষ্টলক্ত ালযপ্টপ্টিন। কাশ্মীলয 
জনগপ্টণয উয রভফধযভান লনমযাতপ্টনয লফরুপ্টদ্ধ লফেুব্ধ জনতায প্রলতফাদপ্টক 
দভন কযায জনু সু্কপ্টরয িাত্রিাত্রী, ুরুল, ভলরা – কাউপ্টকআ ফাদ সদা 
প্টেনা। সযাগীপ্টদয লেলকৎা কযায জনু প্রপ্টাজনী লুপ্টধয যফযা এফং 
লযকাঠাপ্টভা সকান াআ াাতার গুপ্টরাপ্টত সনআ। যকাযী সভলিকার 
কপ্টরপ্টজয আউপ্টযারলজস্ট িঃ ভয সলরভ এক া প্ল্ুাকাপ্টিয  লরপ্টে যকাযপ্টক 
এআ ফপ্টযাধ তুপ্টর লনপ্টত নুপ্টযাধ কপ্টযলিপ্টরন মাপ্টত ন্তত লুপ্টধয 
যফযা া স্বাবালফক ফস্থা লপপ্টয অপ্ট। লযণাপ্টভ ১০ লভলনপ্ট য ভপ্টধু 
তাৌঁ প্টক সেপ্তায কযা । এআ ফীবৎ দভনীড়ন অয ফপ্টযাপ্টধয ভপ্টধু 
কাশ্মীয সমন এক া লফযা  সজরোনা লযণত প্টপ্টি [১৫]। 

১৯৪৭ াপ্টরয অগস্ট ভাপ্ট লিটিপ্টদয সথপ্টক উভাপ্টদপ্টয 
াকপ্টেণীয কাপ্টি েভতা স্তান্তয ায যআ লফবক্ত বাযপ্টতয দুআ-
তৃতীাং এরাকা জুপ্টড় থাকা ৫৬৫- া লপ্রন্সলর সস্ট প্টক এক া লদ্ধাপ্টন্ত 
অপ্টত  সম তাযা বাযত এফং ালকস্তান এআ দুপ্ট া নতুন সতযী যাপ্টষ্ট্রয 
সকান ায ং প্টফ। ভুলরভ ংেুাগলযষ্ঠ কাশ্মীপ্টযয াক ভাযাজা লয লং 
তেন সকান লদ্ধাপ্টন্ত অপ্টত াপ্টযনলন এফং ফযং লতলন ালকস্তাপ্টনয 
াপ্টথ এক া ‘স্টুান্ডলস্টর’ এলেপ্টভপ্টন্ট আ কপ্টযন মাপ্টত ফুফা, ভ্রভণ এফং 
সমাগাপ্টমাগ ফুফস্থা সকান ফাধা না ৃলষ্ট  [৬]। তপ্টফ ালকস্তালন সপ্টনুয 
ভদপ্টত াতুন উজালতয সমাদ্ধাযা কাশ্মীয যাজু অরভণ কযপ্টর লয লং 
এআ প্টতয  বাযতী মুক্তযাপ্টষ্ট্রয াপ্টথ এক া আন্সটু্রপ্টভন্ট ফ  ুাকপ্টান 
(IoA) আ কপ্টযন সম এআ অরভপ্টণয সভাকালফরা বাযত তাৌঁ প্টক াভলযক 
াামু াঠাপ্টফ। IoA-য েুলক্ত নুমাী বাযপ্টতয এলক্তায লির সকফরভাত্র 
যযাষ্ট্র, প্রলতযো এফং সমাগাপ্টমাগ ফুফস্থা ংরান্ত লফলপ্ট াামু কযা। 
বাযতী ংলফধাপ্টনয ভপ্টধু IoA-য এআ েুলক্তগুপ্টরাপ্টক এক া স্থান কপ্টয 
সদায জনু কন্সটি ুুপ্টন্ট ুাপ্টম্বলর কতৃয ক এআ ৩৭০ ধাযা যেনা কযা  
[৬]। একআবাপ্টফ, ালকস্তাপ্টনয ন্তবুয ক্ত  লপ্রন্সলর সস্ট  জুনাগড়, 
সমোনকায াক লিপ্টরন একজন ভুলরভ এফং সমোনকায ংেুাগলযষ্ঠ 
জনগণ লিপ্টরন লনু্ন [৭]। মলদ, দয-কলাকললয প্রলরা অয এপ্টগাপ্টর 
এক া গণপ্টবাপ্ট য অপ্টাজন কযা  সমোপ্টন ঐ এরাকায ৯৯% জনগণ 
বাযপ্টত ন্তবুয লক্তয প্টে সবা  সদ। এযয বাযত মুক্তযাষ্ট্র জুনাগপ্টড়য 
দের সন। কাশ্মীপ্টযয সেপ্টত্র একআযকভ এক া গণপ্টবা  ায কথা এফং 
কাশ্মীলয জনগণ দুআ সদপ্টয স্তপ্টে সথপ্টকআ লনপ্টজপ্টদয স্বাধীনতা োন। লকন্তু 
এপ্টকয য এক যকায কাশ্মীলয জনগপ্টণয দালফপ্টক উপ্টো কযা সআ 
গণপ্টবা  কেন ংগঠিত লন। 

১৯৪৭ াপ্টরয ১৪-আ অগস্ট, RSS-এয লত্রকা ‘গযানাআজায’-এ এক া 
ম্পাদকী িাা , সম া নুানু প্টনক কথায াপ্টথ এআ কথা ফরা 
 সম – ‚ফতয ভান অয বলফলুপ্টতয ভানলক দ্বপ্টন্দয লধকাংআ লভপ্ট  মাপ্টফ 
মলদ অভযা এক া জ তুপ্টক স্বীকায কপ্টয লনআ সম লনু্নস্তাপ্টন শুধুভাত্র 
লনু্নযাআ যাষ্ট্র গঠন কযপ্টফ এফং এআ ুযলেত  দৃঢ় লবলত্তয উপ্টযআ জাতী 
কাঠাপ্টভা গপ্টড় সতারা উলেত। শুধুভাত্র লনু্নপ্টদয লনপ্ট, লনু্ন ঐলতু, ংসৃ্কলত, 
ধাযণা এফং অকাঙ্খায উয লবলত্ত কপ্টযআ এআ সদপ্টক গপ্টড় সতারা উলেত 
...‛। এআ সরো া স্পষ্টবাপ্টফআ লনু্নযাপ্টষ্ট্রয ধাযণা া পুটিপ্ট তুপ্টরপ্টি [৮]। ৩৭০ 
এফং ৩৫-এ ধাযা ফালতর কযায ভপ্টধু এআ একআ ভতাদয প্রলতপলরত 
প্টপ্টি। -কাশ্মীলযপ্টদয কাশ্মীপ্টয জলভ লকনপ্টত সদায ুপ্টমাগ কপ্টয লদপ্ট 
বাযপ্টতয একভাত্র ভুলরভ-ংেুাগলযষ্ঠ যাপ্টজুয জনতালিক লফনুাপ্টক 
লেযকাপ্টরয ভত লযফলতয ত কপ্টয সদায সেষ্টাআ কযা প্টপ্টি এআ লযফতয প্টনয 
ভাধুপ্টভ। কাশ্মীপ্টযয জনগপ্টণয কাপ্টি এবাপ্টফ যালয এক া ফাতয া সদা র 
সম তাৌঁ প্টদয ফক্তপ্টফুয সকান দাভ সনআ; ‚বাযপ্টতয লফপ্টেদু ং‛ ফরপ্টত 
ফাস্তপ্টফ শুধুভাত্র কাশ্মীপ্টযয বূেন্ডপ্টকআ সফাঝা , কাশ্মীপ্টযয জনগণপ্টক ন। 
নু একালধক সেপ্টত্র BJP সমভস্ত নীলত েণ কপ্টযলির সগুপ্টরায েূড়ান্ত 
ফুথযতায য লনপ্টজপ্টদয ভূর লনফযােনী লক্তপ্টক ংত কযায সেপ্টত্র তাপ্টদয 
এআ দপ্টে কাপ্টজ অপ্টফ। এিাড়া, থযনীলতয ফস্থা, লোনীলত, PSU-
গুপ্টরায সফযকাযীকযণ, কৃলল-ঙ্ক  আতুালদ জস্র ফুাাপ্টয প্রলতলনত সম 
প্রশ্নগুপ্টরা সতারা প্টে সোন সথপ্টক দৃলষ্ট স াযাপ্টনায এক া ন্থা লাপ্টফ এআ 
স ালণায জনু এয সথপ্টক অয বাপ্টরা ভ লকিু প্টত াযতনা। 

েভতাীন দর এক া লভথুা গল্প প্রোয কযা শুরু কপ্টযপ্টি সম জমু্ম  
কাশ্মীয যাজু এতলদন উন্নপ্টনয ভুে সদপ্টেলন এফং এআ লযফতয প্টনয ভাধুপ্টভ 
নালক এোপ্টন এফায উন্নন অপ্টফ। মলদ, যকাযী তথু সথপ্টক সদো মাপ্টে 
সম বাযপ্টতয নুানু লধকাং যাপ্টজুয তুরনা এআ যাজু প্টনক সফী 
উন্নত। এআ সম লযফতয নগুপ্টরা অনা র তাপ্টত কাশ্মীলয জনগপ্টণয প্রলতলরা 
লক  স া বলফলুপ্টত অভযা সদেপ্টত াফ। মলদ, তায লকিু আলঙ্গত 
আলতভপ্টধুআ াা লগপ্টপ্টি। াহ্  পার, লমলন প্রথভ কাশ্মীলয লাপ্টফ IAS 
যীো ীলযস্থান দের কপ্টযলিপ্টরন এফং প্টয ভূরধাযায যাজনীলতপ্টত সমাগ 
সদায জনু কাজ সথপ্টক আস্তপা লদপ্টলিপ্টরন, লতলন এআ ফুাাপ্টয াধাযণ 
কাশ্মীলযপ্টদয নুবূলত ফুােুা কযায ভ একদভ মথাথযআ ফপ্টরপ্টিন সম লনউ 
লদল্লীয এআ লদ্ধান্তগুপ্টরা অপ্টর ‚যাপ্টজু ভূরধাযায যাজনীলতয ভৃতুু‛ এফং 
‚জমু্ম  কাশ্মীপ্টযয সআভস্ত ভানুপ্টলয গাপ্টর এক া েড়, মাৌঁ যা বাযতী 
ংলফধাপ্টনয িত্রিাা কাশ্মীয ভুায ভাধান েুৌঁজলিপ্টরন‛ [১০]। 



 

সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ২৪, সপ্টেম্বয ২০১৯ 

নুানার ুপ্টরান সযলিস্টায – সগাটা বাযপ্টে NRC চারু কযায প্রথভ দপ্টে 
সরাকবা লনফবাচপ্টন লফযাট ফুফধাপ্টন RSS-BJP-য িয়রাপ্টবয য 

সথপ্টক গে দুই ভা ধপ্টয আভযা এপ্টকয য এক এভন ভস্ত নেুন নেুন 
িােীয় নীলে চারু প্টে সদখলি সমগুপ্টরা সগাটা সদ িুপ্টে ফে-ভাপ্টয 
ভানফালধকায রঙ্ঘপ্টনয থ আযও প্রস্ত কপ্টযপ্টি। ২০২০ াপ্টরয সপ্টেম্বয 
ভাপ্টয ভপ্টধু একটা নুানার ুপ্টরান সযলিস্টায (NPR) তেযী কযায 
সম লদ্ধান্ত যকায লনপ্টয়প্টি সটাও এয সকানও ফুলেক্রভ নয়। ফেব ভাপ্টন 
আাপ্টভ NRC তেযী কযায সম প্রলক্রয়া চরপ্টি সটাযই বাযেফুাী 
ংস্কযণ নুানার সযলিস্টায অপ ইলিয়ান লটিপ্টিন (NRIC) তেযী 
কযায লদপ্টক প্রথভ দপ্টে লাপ্টফ এটাপ্টক লফপ্টফচনা কযা সমপ্টে াপ্টয। 

সদপ্টয াধাযণ নাগলযকপ্টদয একটা োলরকা লাপ্টফ এই NPR-সক 
তেযী কযা প্টফ ফপ্টর ঠিক কযা প্টয়প্টি। মাাঁ যা একটানা অন্তে িয় ভা 
সদপ্টয সকানও স্থাপ্টন ফফা কপ্টযপ্টিন ফা অন্তে িয় ভাপ্টয িনু সকানও 
স্থাপ্টন ফফাপ্টয ভনলস্থয কপ্টযপ্টিন, োাঁ যা কপ্টরই এই NPR-এ সদপ্টয 
াধাযণ নাগলযক লাপ্টফ োলরকাবুক্ত প্টফন। লটিপ্টিন সযলিপ্টোন-এয 
সযলিোয সিনাপ্টযর এফং সন্সা কলভনায – লবপ্টবক সমাী – একটা 
লফজ্ঞলি িালয কপ্টয িালনপ্টয়প্টিন সম – “লটিপ্টিনল (প্টযলিপ্টোন অপ 
লটিপ্টিন্স অুাি ইুু অপ নুানার আইপ্টডনটিটি কার্ ব ) রুল , 
২০০৩-এয ৩ নম্বয ধাযায ৪ নম্বয উধাযা অনুাপ্টয সকন্দ্রীয় যকায 
লদ্ধান্ত লনপ্টে সম নাগলযকপ্টদয একটা োলরকা তেযী কযা প্টফ আয সটা 
আপ্টডটও কযা প্টফ। িনগণ, মাাঁ যা াধাযণে স্থানীয় সযলিোয-এয 
এলক্তয়াপ্টয ফফা কপ্টযন োাঁ প্টদয কাি সথপ্টক ভস্ত েথু ংগ্রপ্টয কাি 
শুরু প্টফ ২০২০ াপ্টরয ১-রা এলপ্রর োলযপ্টখ, এফং এটা চরপ্টফ ৩০-এ 
সপ্টেম্বয ২০২০ োলযখ মবন্ত।” লটিপ্টিনল অুাক্ট, ১৯৫৫ এফং 
লটিপ্টিনল (প্টযলিপ্টোন অপ লটিপ্টিন্স অুাি ইুু অপ নুানার 
আইপ্টডনটিটি কার্ ব) রুল , ২০০৩ – এই দুই আইপ্টনয আওোয় স্থানীয় 
স্তয (গ্রাভ / যেরী) সথপ্টক শুরু কপ্টয উ-সিরা, সিরা, যািু এফং 
িােীয় স্তপ্টয NPR তেযী কযা প্টফ। NPR-এ লনপ্টিপ্টদয নাভ নলথবুক্ত 
কযপ্টে ফাধু প্টফন বাযপ্টেয প্রপ্টেুক াধাযণ ফালন্দা, এফং এয াপ্টথ 
োাঁ প্টদয সডপ্টভাগ্রালপক ও ফাপ্টয়াপ্টভট্রিক েথুও িভা থাকপ্টফ। 
স্বাবালফকবাপ্টফই, এই দপ্টেপ্টয পপ্টর নাগলযকপ্টদয সগানীয়ো ফপ্টর 
আয লকিু থাকপ্টফ না এফং কর নাগলযকই চপ্টর আপ্টফন যাষ্ট্রীয় 
নিযদালযয আওোয়। 

লনফবাচপ্টনয আপ্টগ সদওয়া একটা বালপ্টণ অলভে াহ্  প্রলেশ্রুলে 
লদপ্টয়লিপ্টরন সম ৩৭০ ধাযাপ্টক ফিব ন কযা প্টফ এফং সদ সথপ্টক 
অনুপ্রপ্টফকাযীপ্টদয “োোপ্টনায” িনু সগাটা সদফুাী একটা NRC চারু 
কযা প্টফ। লেলন এও ফপ্টরলিপ্টরন সম লনু্দ ও সফৌদ্ধ যণাথীযা বাযপ্টেয 
নাগলযকত্ব াপ্টফন, এফং এয ভাধুপ্টভ লেলন ফুলিপ্টয় সদন সম ভুলরভ 
ম্প্রদায়বুক্ত যণাথীযাই প্টরন এইভস্ত নীলেয প্রধান রেুফস্তু। 
এভনলক লটিপ্টিনল অুাপ্টভিপ্টভন্ট লফর (২০১৬) নাপ্টভ সম লফরটায 
প্রস্তাফ সদওয়া প্টয়প্টি োপ্টেও ফাংরাপ্টদ, ালকস্তান, ফা আপগালনস্তান 
সথপ্টক আগে ভুলরভ যণাথীপ্টদয বাযেীয় নাগলযকপ্টত্বয আপ্টফদন খালযি 
কযায ফুফস্থা কযা প্টয়প্টি, অথচ অনুানু ম্প্রদায়বুক্ত যণাথীপ্টদয িনু 
সেভনটা কযা য়লন। 

২০১৫ াপ্টরয সভ ভা সথপ্টক আাপ্টভ NRC-য সম প্রলক্রয়া চারু 
প্টয়প্টি এফং োয পপ্টর সই যাপ্টিু সম বয়াফ লযলস্থলেয ৃলি প্টয়প্টি 
সখান সথপ্টক আভযা NRC-য এই বাযেফুাী ংস্কযপ্টণয লযণাভ 
লকযকভ প্টে াপ্টয োয একটা আন্দাি কযপ্টে ালয। একিন বাযেীয় 
নাগলযক লাপ্টফ স্বীকৃলে াওয়ায িনু একিন ফুলক্তপ্টক যকায কেৃব ক 
লনধবালযে লকিু কাগিত্র দালখর কযপ্টে প্টফ। একিন ফুলক্তয ফাস্থান 
ংক্রান্ত এই ভস্ত কাগিত্র সিাগায কযায সগাটা প্রলক্রয়াটা এফং 
সগুপ্টরা যো কযাটা এেটাই কঠিন সম সগুপ্টরা অপ্টনপ্টকয প্টেই ম্ভফ 
য়না। এয িনু সরাকিপ্টনয কাপ্টি সম ুপ্টমাগুলফধা থাকায প্রপ্টয়ািন ো 
অপ্টনপ্টকয কাপ্টিই সনই। আাভ যািুপ্টক প্রায়ই ফনুায লকায প্টে য় 

এফং সখানকায িনগণপ্টক ব্রক্ষ্মুত্র নদী এফং োয াখানদীগুপ্টরায 
অফস্থায উয লনবব য কপ্টয থাকপ্টে য়। এইভস্ত ফনুা-কফলরে 
এরাকাগুপ্টরাপ্টে মাাঁ যা ফফা কপ্টযন োাঁ প্টদয সেপ্টত্র কাগিত্র ভাযপৎ 
লনপ্টিপ্টদয ফা ূফব-ুরুলপ্টদয ফাস্থান প্রভাণ সো কযা দূপ্টযয কথা, োাঁ প্টদয 
লনপ্টিপ্টদয স্থায়ী ঘযফালে ফপ্টরও লকিু সনই। আাপ্টভ াম্প্রলেক ফনুা 
প্টেও অপ্টনক ভানুলিনপ্টক োাঁ প্টদয NRC-ংক্রান্ত কাগিত্র লনপ্টয় 
আায িনু লনপ্টিপ্টদয ফনুা-কফলরে ফাস্থাপ্টন লপযপ্টে ফাধু কযা প্টয়প্টি। 
এভনলক, NRC-য আভরাোলিক এফং আইলন প্রলক্রয়ায চা ু কযপ্টে 
না সপ্টয অপ্টনপ্টকই সল মবন্ত আত্মেুায থ সফপ্টি লনপ্টয়প্টিন। 

ভৃেুুবপ্টয়য সথপ্টকও সম বয়টা আযও িাাঁ লকপ্টয় ফপ্টপ্টি সটা র 
আশ্রয়ীনোয বয়। ২০১৮ াপ্টরয িুরাই ভাপ্ট NRC-য সম চূোন্ত খো 
প্রকালে প্টয়লিপ্টর সখাপ্টন োলরকা সথপ্টক ফাদ প্টেলিপ্টরন প্রায় ৪০ 
রে িনগণ। োাঁ প্টদয অলধকাংই লিপ্টরন ভুলরভ ম্প্রদায়বুক্ত এফং 
অভীয়া ভাপ্টিয ফপ্টথপ্টক গযীফ এফং অুযলেে অং। চূোন্ত আলথবক 
ভুা প্টেও অপ্টনক তফধ নাগলযকপ্টকই এখন আইলন রোই চারাপ্টে 
প্টে NRC োলরকায় স্থান াওয়ায িনু। ম্প্রলে ৩১-এ আগস্ট ২০১৯ 
োলযপ্টখ লযফলেব ে NRC োলরকা প্রকালে প্টয়প্টি। এইফায এই োলরকা 
সথপ্টক ফাদ প্টেপ্টিন ১৯.০৬ রে িনগণ, মাাঁ প্টদয এখন পপ্টযনাব 
ট্রাইফুনাপ্টরয (লফপ্টদী না সদী সটা মাচাইপ্টয়য িনু লফচায প্রলক্রয়া) 
মু্মখীন প্টে প্টফ। মলদও, লফলবন্ন লযপ্টাটব  সথপ্টক এভনলক এই খফযও 
াওয়া সগপ্টি সম এই ট্রাইফুনারগুপ্টরা লফচায প্রলক্রয়া ঠিকবাপ্টফ সভপ্টন 
চরপ্টি না এফং লফচাযাধীন িনগণপ্টক লফপ্টদী াফুস্থ কযায িনু BJP-
সনেৃত্বাধীন যািু যকায কেৃব ক চা ৃলি কযা প্টে। মলদ আভযা এই 
াম্প্রলেকেভ োলরকাপ্টক মূ্পণব ঠিকঠাক ও চূোন্ত লাপ্টফ সভপ্টন লনই 
োপ্টরও অলভে াহ্ -য ৪০ রে “টাযভাইট” (ঘুণপ্টাকা, 
অনুপ্রপ্টফকাযীপ্টদয সফািাপ্টে ফুফহৃে)-এয দালফপ্টক অিস্র প্রপ্টে মু্মখীন 
প্টে য়। এিাোও, এই েথাকলথে অবফধ অনুপ্রপ্টফকাযী এফং 
যণাথীপ্টদয িনু দীঘবপ্টভয়াদী লক ফুফস্থা সনওয়া প্টফ সটাও এখনও লকিু 
ঠিক কযা য়লন। োাঁ প্টদযপ্টক অলনলদব িকাপ্টরয িনু লডপ্টটনান সন্টাপ্টযয 
অভানলফক লযপ্টফপ্ট ফন্দী কপ্টয যাখা প্টে। প্রলেলনয়ে ভানফালধকায 
রঙ্ঘপ্টনয লকায প্টেন োাঁ যা। ২০১৯ াপ্টরয সপব্রুয়াযী ভা অফলধ 
আাপ্টভয ি’খানা লডপ্টটনান সন্টাপ্টয সভাট ফন্দীয ংখুা ৯৩৮, মাাঁ প্টদয 
ভপ্টধু ৮২৩ িনপ্টক লফচাপ্টযয ভাধুপ্টভ লফপ্টদী লাপ্টফ সঘালণা কযা প্টয়প্টি। 
এখনও অফলধ এই লডপ্টটনান সন্টাযগুপ্টরায ভপ্টধু সভৌলরক ুপ্টমাগুলফধায 
অবাফ এফং লনমবােপ্টনয কাযপ্টণ ২৫ িন “সঘাললে লফপ্টদী” ভাযা 
লগপ্টয়প্টিন। এই লডপ্টটনান সন্টাযগুপ্টরাপ্টক নাৎল-মুপ্টগয কনপ্টপ্টোন 
কুাম্প-এয াপ্টথ েুরনা কযা সমপ্টে াপ্টয। অথচ এইভস্ত লফলয়গুপ্টরাপ্টক 
িনগপ্টণয সচাপ্টখয াভপ্টন েুপ্টর ধযায ফুাাপ্টয গণভাধুভগুপ্টরা এপ্টকফাপ্টযই 
অলনেুক। লফযীপ্টে আাভ যকায লনরবজ্জবাপ্টফ এই ধযপ্টণয আযও 
দ’টা লডপ্টটনান সন্টায তেযী কযায প্রস্তুলে লনপ্টে। 

লটরায-এয েভো রাপ্টবয য িাভবানীয নাৎল াপ্টন সমবাপ্টফ 
এপ্টকয য এক ফাোফালে কযা প্টয়লির, বাযপ্টেয ফেব ভান লযলস্থলে সদপ্টখ 
ঠিক সযকভই একটা ভপ্টয়য কথা ভপ্টন প্টে মায়। একটা লনলদব ি 
ম্প্রদায়প্টক ত্রু লাপ্টফ লচলিে কযা, সই ম্প্রদায়বুক্ত িনগপ্টণয 
স্বেি লযচপ্টয়য ভূপ্টর আঘাে ানা, োাঁ প্টদয ভস্ত যািবনলেক েভো 
সকপ্টে সনওয়া, এফং এই ধযপ্টণয চযভন্থায িনু ফুাক িনগপ্টণয সথপ্টক 
অনুপ্টভাদন আদায় কযা ইেুালদ আপ্টর একটা লযূণব পুালফাদী ান 
কাপ্টয়ভ কযায িনু প্রপ্টয়ািনীয় দপ্টে। লনু্দ যাষ্ট্র স্থান কযায সম 
দীঘবকারীন আকাঙ্খা RSS-এয লির আি োযই থ প্রস্তুে কযা প্টে 
NRC এফং অনুানু লকিু প্রপ্টচিায ভাধুপ্টভ সমগুপ্টরা লফগে কপ্টয়ক ভা 
ধপ্টয াক দর চালরপ্টয় মাপ্টে। বলফলুপ্টে NPR সম এই প্রলক্রয়াপ্টকই 
আযও ত্বযালিে কযপ্টফ স ফুাাপ্টয সকানও প্টন্দ সনই। 

 



 

সু্ফলঙ্গ, আুু – ২৪, সপ্টেম্বর ২০১৯ 

ন্ুালন্া সেলডকা কলেলন্ লি, ২০১৯ – ডাক্তারী ললক্ষা ও প্র্ুালিপ্টর ংস্কার ? 
ভারপ্টে ডাক্তারী ললক্ষা এিং প্র্ুালিপ্টক লন্য়ন্ত্রণ করার যািেীয় সেষ্টা গে 

সাকভা সেপ্টকআ সোদী রকার োলপ্টয় যাপ্টে। সআ উপ্টেপ্টলু এখন্ 
ন্ুলন্া সেলডকা কলেলন্ (NMC) লি, ২০১৯-এর োধ্ুপ্টে সেলডকা 
কাউলি ফ আলিয়া (MCI)-সক একটা ন্ুালন্া সেলডকা কলেলন্ 
(NMC) লদপ্টয় প্র্লেস্থালিে করার কো ভািপ্টে রকার। সদলজুপ্টে 
ডাক্তারপ্টদর একালধ্ক প্র্লেিাদ প্টেও রাজুভা ও সাকভা দু’জায়গাপ্টেআ 
ম্প্রলে এআ লি িাল করা প্টয়প্টে। সকন্দ্রীয় স্বাস্থু েন্ত্রী ষ িধ্ষন্ জালন্প্টয়প্টেন্ 
সয MCI-এর আিপ্টিির রাজ িন্ধ করার জন্ু একটা লিরাট ংস্কাপ্টরর ভূলেকা 
িান্ করপ্টি এআ ন্েুন্ লি [১]। 

এআ লিপ্ট প্র্স্তাি সদওয়া প্টয়প্টে সয NMC-র অওোয় োরপ্টট স্বেন্ত্র 
সিাডষ  গঠন্ করা প্টি। এগুপ্টা  – (১) অিার-গ্র্ুাজুপ্টয়ট সেলডকা 
এডুপ্টকলান্ সিাডষ , (২) সিাস্ট-গ্র্ুাজুপ্টয়ট সেলডকা এডুপ্টকলান্ সিাডষ , (৩) 
সেলডকা ুাপ্টপ্টেন্ট ুাি সরটং সিাডষ , এিং (৪) এলেক  ুাি 
সেলডকা সরলজপ্টেলান্ সিাডষ , সযটা অিার দু’সটা জােীয় সরলজস্টার 
সদখাপ্টলান্া করপ্টি – একটা াআপ্টিপ্র্াপ্ত ডাক্তারী প্র্ালিকারীপ্টদর 
সরলজস্টার এিং অপ্টরকটা কলেউলন্ট সল ে সপ্র্াভাআডার (CHP)-সদর 
সরলজস্টার। এআ CHP-রা প্টন্ একটা ন্েুন্ সেণীর ডাক্তারী প্র্ুালিকারী 
(প্টোট ডাক্তারী প্র্ুালিকারীর এক-েৃেীয়াংল) যাাঁ রা অধু্লন্ক লেলকৎা 
প্র্ুালি করপ্টিন্। এটা অপ্ট েূ লিপ্ট প্র্স্তালিে ‚লিজ সকাষ‛-এর একটা 
ন্েুন্ ংস্করণ। আলিয়ান্ সেলডকা ুাপ্টালপ্টয়লান্ (IMA)-এর সপ্টেটারী-
সজন্াপ্টর ডঃ অর. লভ. প্টলাকান্ িপ্টপ্টেন্ এর োধ্ুপ্টে অপ্ট এেন্ লকেু 
সাকজন্প্টক ডাক্তারী প্র্ুালিপ্টর ুপ্টযাগ কপ্টর সদওয়া প্টে যাপ্টদর অধু্লন্ক 
লেলকৎা িদ্ধলেপ্টে িযষাপ্ত প্র্ললক্ষণ সন্আ। ফপ্ট সরাগীপ্টদরপ্টকআ অপ্ট 
ঝুাঁ লকর েুপ্টখ সঠপ্ট সদওয়া প্টে এিং স্বাস্থু িুিস্থারও গুণোন্ কেপ্টে [২]। 
লিপ্টল কপ্টর গ্র্াোঞ্চপ্ট এর প্র্ভাি প্টি োরাত্মক। এআভাপ্টি কপ্টর কাে 
িলধ্ ািষজন্ীন্ স্বাস্থু িলরপ্টিা সি াঁপ্টে সদওয়ার দালয়ত্ব সেপ্টক রকার াে 
গুটপ্টয় সন্ওয়ার সেষ্টা করপ্টে। িযষাপ্ত িলরোণ ডাক্তাপ্টরর ভািপ্টক িূণষ করার 
এআ প্র্প্টেষ্টা অপ্ট ‘সযাগুোম্পন্ন ােুপ্টে ডাক্তার’ তেরী করার একটা 
ন্েুন্ তিধ্ িুিস্থার ূত্রিাে ঘটাপ্টি। 

এোোও, ডঃ প্টলাকান্ জালন্প্টয়প্টেন্ – ‚িেষ োপ্টন্ সিরকারী সেলডকা 
কপ্টজগুপ্টাপ্টে (MBBS-এর জন্ু) িেুয়াপ্টদর ৫০% অন্ ভলেষ  য় 
সকপ্টন্দ্রর NEET িরীক্ষার োধ্ুপ্টে এিং এআ অন্গুপ্টার সক্ষপ্টত্র িোর খরে 
লন্য়ন্ত্রণ কপ্টর রকার। রাজু রকার। িালকটার েপ্টধ্ু ৩৫% অপ্টন্র সক্ষপ্টত্র 
িোর খরে লক প্টি োর লদ্ধান্ত সন্য় রাজু রকার। এআ খরে প্টিক্ষাকৃে 
সিলী, লকন্তু োও এআ খরেটা াোপ্টন্া যায়। িালক ১৫%  ‘েুাপ্টন্জপ্টেন্ট 
সকাটা’ এিং এআ সক্ষপ্টত্র খরে যপ্টেষ্ট সিলী‛ [৩]। লকন্তু এআ ন্েুন্ লি 
নু্যায়ী রকার সকিোত্র ৫০% অপ্টন্র সক্ষপ্টত্র িোর খরে লন্ধ্ষারণ 
করপ্টে িারপ্টি। েষাৎ, েুাপ্টন্জপ্টেন্ট িালক ৫০% অপ্টন্র জন্ু িোর খরে 
ঠিক করপ্টি, অর সআ খরে স্বাভালিকভাপ্টিআ প্টি প্র্েুর। এোোও, িেষ োন্ 
িুিস্থায় সকান্ও সেলডকা কপ্টজ স্থািন্, োর স্বীকৃলে, িালষক নু্েলের 
জন্ু লরলন্উয়া িা লডগ্র্ীর স্বীকৃলে আেুালদর জন্ু MCI-র নু্প্টোদপ্টন্র 
প্র্প্টয়াজন্ য়। লকন্তু ন্েুন্ লি নু্যায়ী লন্য়ন্ত্রপ্টকর ক্ষেো শুধু্োত্র কপ্টজ 
স্থািন্ অর োপ্টক স্বীকৃলে সদওয়ার েপ্টধ্ুআ ীোিদ্ধ োকপ্টি। েষাৎ, একিার 
স্বীকৃলে িাওয়ার ির ডাক্তারী ললক্ষা প্র্লেষ্ঠাপ্টন্ অরও অন্ যুক্ত করার 
িুািাপ্টর িা ন্েুন্ PG সকাষ োু করার িুািাপ্টর লন্য়ন্ত্রপ্টকর নু্প্টোদন্ অর 
াগপ্টি ন্া। এআ িদপ্টক্ষি সেপ্টক স্পষ্টআ সিাঝা যাপ্টে সয রকাপ্টরর উপ্টেলু 
 সিরকারী সেলডকা কপ্টজগুপ্টাপ্টক অরও প্র্েয় সদওয়া এিং ধ্ীপ্টর 
ধ্ীপ্টর সগাটা স্বাস্থু িুিস্থারআ সিরকারীকরণ ঘটাপ্টন্া। কপ্টর জন্ু সয 
ন্ুালন্া এললজলিলট ুাি এন্ট্রাি সটস্ট (NEET) ঠিক করা প্টয়প্টে 
সটাপ্টেও শুধু্োত্র লহুপ্টর, ধ্ন্ী, উচ্চ িপ্টণষর িেুয়ারা প্র্াধ্ান্ু িাপ্টি, যারা 
প্র্াআপ্টভট টউলান্ ক্লা অর িুয়িহু সকালেং সন্টাপ্টরর খরে িন্ করপ্টে 
িারপ্টি। ডাক্তারী ললক্ষা যাপ্টে শুধু্োত্র োপ্টজর লিপ্টল ুলিধ্াপ্র্াপ্ত লভজাে 
সেণীর লকেু জন্গপ্টণর কাপ্টেআ ীোিদ্ধ োপ্টক সআ িুিস্থাআ করা প্টে [৪]। 

এআ লিপ্ট অপ্টরকটা প্র্স্তাি সদওয়া প্টয়প্টে সয সল িপ্টষর MBBS 
িেুয়াপ্টদর জন্ু একটাআ াধ্ারণ িরীক্ষা – ন্ুালন্া এলিট সটস্ট (NEXT) 
সন্ওয়া প্টি। এআ িরীক্ষায় িাল করপ্ট ডাক্তারীর জন্ু াআপ্টি এিং 
সিাস্ট-গ্র্ুাজুপ্টয়ট (PG) সকাপ্টষর জন্ু ভলেষ র নু্েলে দুপ্টটাআ িাওয়া যাপ্টি। 

যলদও, এআ দু’সটা উপ্টেলুপ্টক কখন্আ এক স্তপ্টর িলপ্টয় লিোর করা উলেে 
ন্য়, কারণ এআ দু’সটা লভন্ন লিপ্টয়র জন্ু সয জ্ঞান্ অর প্র্ললক্ষণ দরকার সটা 
মূ্পণষ অাদা। এোোও, AIIMS-এর সরলপ্টডন্ট ডির  ুাপ্টালপ্টয়লান্-
এর প্র্াক্তন্ ম্পাদক ডঃ রলজে লং ভাট্টি-র েপ্টে – ‚প্র্েে, লিেীয় এিং 
েৃেীয় িপ্টষর লিয়গুপ্টার গুরুত্বপ্টক িপ্টা করাটাও এপ্টকিাপ্টরআ ঠিক ন্য়‛ 
[৩]। এেন্লক, সযেস্ত িেুয়ারা এআ িরীক্ষায় িাল করপ্টে িারপ্টি ন্া োপ্টদর 
লক প্টি স িুািাপ্টরও িলরষ্কার কপ্টর লকেু িা য়লন্। এআ িদপ্টক্ষি MBBS 
গ্র্ুাজুপ্টয়টপ্টদর লরাঞ্চপ্ট লগপ্টয় সিাস্ট-গ্র্ুাজুপ্টয়লান্ করপ্টে এিং ভারপ্টের 
িাআপ্টর PG সকাপ্টষ ভলেষ  িরীক্ষার জন্ু প্র্স্তুলে লন্প্টে উৎালে করপ্টি। 
আলেেপ্টধ্ুআ, ডাক্তার রিরা করার িুািাপ্টর ভারপ্টের স্থান্ আউন্াআপ্টটড 
সস্টট  এিং আউন্াআপ্টটড লকংডে-এ লীপ্টষ, োলয়ায় লিেীয় এিং 
কান্াডায় েৃেীয় [৪]। ফপ্ট, িাস্তপ্টি জন্গপ্টণর কাপ্টে, লিপ্টলে গ্র্ােীণ 
ভারপ্টে স্বাস্থু িলরপ্টিা সিাাঁ প্টে সদওয়ার িুািাপ্টর এআ লি অরও প্টন্ক 
েুার ৃলষ্ট করপ্টি। 

MCI-এর কাজকপ্টেষর িুািাপ্টর ুলপ্র্ে সকাটষ  প্টেে লিলভন্ন প্র্ান্ত সেপ্টক 
েেিধ্ষোন্ োপ্টােন্ার প্র্লেলেয়া লাপ্টি এআ NMC লিটা তেরী করা 
প্টয়প্টে [৪]। MCI-এর প্টন্ক দপ্টুর লিরুপ্টদ্ধআ লভপ্টযাগ অপ্টে সয োাঁ রা 
ঘুপ্টর লিলন্েপ্টয় প্টন্ক উচ্চাকাঙ্খী সেলডকা কপ্টজপ্টক স্বীকৃলে লদপ্টয়প্টেন্। 
লকন্তু, লন্িষােপ্টন্র োধ্ুপ্টে তেরী একটা কাউলিপ্টক (MCI) সয ন্েুন্ কলেলন্ 
NMC লদপ্টয় প্র্লেস্থালিে করা প্টি োপ্টে প্র্লেলন্লধ্রা লন্িষালেে প্টিন্ ন্া, 
প্টিন্ েপ্টন্ান্ীে। MCI এেন্ একটা স্বেন্ত্র কাউলি সযখাপ্টন্ দুআ-েৃেীয়াংল 
দু ডাক্তারপ্টদর িারা লন্িষালেে ন্। লিিরীপ্টে NMC তেরী প্টি রকার 
েপ্টন্ান্ীে সেয়ারেুান্ এিং দুপ্টদর লন্প্টয়, এিং কুালিপ্টন্ট সপ্টেটালরর 
অওোয় োকা একটা ােষ  কলেট োরফৎ সিাডষ  দুপ্টদর িাোআ করা প্টি। 
এোোও, এআ লিপ্টর োধ্ুপ্টে সকন্দ্রীয় রকাপ্টরর াপ্টে এেন্ ক্ষেো েুপ্ট 
সদওয়া প্টয়প্টে সয ন্ীলে-ংোন্ত লিপ্টয় এিং NMC ও োর লিলভন্ন স্বেন্ত্র 
সিাডষ প্টক লন্প্টদষ ল সদওয়ার লিপ্টয় সকন্দ্রীয় রকাপ্টরর লন্প্টদষ লআ প্টি েূোন্ত 
এিং সল কো। এেন্লক, এআ লিপ্টর িাস্তিায়প্টন্র সক্ষপ্টত্র রাজু 
রকারগুপ্টাপ্টক লন্প্টদষ ল সদওয়ার ক্ষেোও েুপ্ট সদওয়া প্টয়প্টে সকন্দ্রীয় 
রকারপ্টক াপ্টে। এপ্টে এআ লিপ্টর যুক্তরাষ্ট্র-লিপ্টরাধ্ী েলরত্রআ ফুপ্টট ওপ্টঠ। 
লন্িষালেে MCI সেপ্টক েপ্টন্ান্ীে NMC-র লদপ্টক এআ িদ অপ্ট এআ 
আলঙ্গেআ লদপ্টে সয একটা গণোলন্ত্রক িুিস্থা ধ্ীপ্টর ধ্ীপ্টর একটা তস্বরাোরী 
িুিস্থাপ্টে িদপ্ট যাপ্টে। 
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সু্ফলরঙ্গ, ইুু – ২৪, সপ্টেম্বয ২০১৯ 

UAPA প্রত্ুাাপ্টযয দালফ জানান এফং NIA অ্ুাপ্টভন্ডপ্টভন্ট লফর, ২০১৯-এয লনন্দা করুন  
গত্ ২৪-এ জুরাই ২০১৯ ত্ালযপ্টে সরাকবায় আনরপুর অ্ুালিলবটি 

(লপ্রপ্টবনান) অ্ুাপ্টভন্ডপ্টভন্ট লফর, ২০১৯ (UAPA) া ওয়ায াপ্টে াপ্টে 
BJP-সনতৃ্ত্বাধীন বাযপ্টত্ ভানফালধকায যক্ষক এফং ত্াাঁ প্টদয দ্বাযা যলক্ষত্ 
জনগণ উবপ্টয়য বলফলুত্ই একটা ঙ্কটভয় ভপ্টয়য ভপ্টধু প্রপ্টফ কযর। 
এভলনপ্টত্ই UAPA লফর এভন একটা কপ্ট ায আইন মায ভাধুপ্টভ কাউপ্টক 
অ্যাধী লাপ্টফ অ্লবমুক্ত কযা, ত্ায লফচায এফং সল অ্ফলধ অ্যাধী াফুস্ত 
কযায সগাটা প্রলিয়াটাপ্টকই এলিপ্টয় মাওয়ায ক্ষভত্া সদওয়া প্টয়প্টে যাষ্ট্রপ্টক। 
এই আইন অ্নুমায়ী অ্লবমুক্তপ্টক লনপ্টদদ াল প্রভাণ কযায দায়ও ফত্দ ায় সোদ 
অ্লবমুপ্টক্তয উপ্টযই। একজন নাগলযপ্টকয লনযপ্টক্ষ লফচায াওয়ায 
অ্লধকাযপ্টক যক্ষা কযায জনু সম আইলন প্রলিয়া ফত্দ ভান সটাপ্টক ুলর 
মাপ্টত্ মূ্পণদ া কাটিপ্টয় সমপ্টত্ াপ্টয ত্ায জনু একযকপ্টভয অ্লনয়লিত্ 
ক্ষভত্া ুলরপ্টয াপ্টত্ তু্প্টর লদপ্টয়প্টে এই UAPA আইন, লনপ্টজয জন্মরগ্ন 
১৯৬৭ াপ্টরয য সেপ্টকই। ফাস্তপ্টফ, লপ্রপ্টবনটিব লেপ্টটনান-এয আকাপ্টয এই 
লফরটাপ্টক প্রপ্টয়াগ কযা য়, এফং লকেু লফভূত্দ  ধাযণা সমভন একজন ফুলক্তয 
উপ্টেু, লফশ্বা, লচন্তাবাফনা ইত্ুালদপ্টক অ্যাধ লাপ্টফ লফপ্টফচনা কযা য়। 
লফচায ফুফস্থাপ্টক এবাপ্টফ উাপ্ট লযণত্ কযায ফুাাপ্টয শুধুভাত্র অ্ত্ীপ্টত্য 
একটা ফা দুপ্টটা যাজননলত্ক দরই সম দায়ী ত্া নয়, লফগত্ াাঁ চ দক ধপ্টয 
লফলবন্ন যকাপ্টযয আভপ্টরই এই আইনপ্টক অ্স্ত্র লাপ্টফ ফুফায কযা প্টয় 
এপ্টপ্টে। NCRB সেপ্টক প্রাপ্ত ত্েু সেপ্টক জানা সগপ্টে সম ২০১৫ াপ্টর 
লফচাযপ্রলিয়া ূণদ ওয়া ৭৬-টা UAPA ভাভরায ভপ্টধু ৬৫-টায সক্ষপ্টত্রই 
অ্লবমুক্ত লনপ্টদদ াল প্রভালণত্ প্টয় োিা সপ্টয়প্টেন। ২০১৩-১৬ এই লত্ন ফেয 
ধপ্টয সদো সগপ্টে সম প্রলত্ ফেয গপ্টি ৭৫% ভাভরাপ্টত্ই অ্লবমুক্ত োিা 
সপ্টয়প্টেন। অ্লবমুক্ত াফুস্ত ওয়ায এই স্বল্প ায এটাই প্রভাণ কপ্টয সম 
লনিঃস্বােদ, উদুভী ভানফালধকায কভীপ্টদয ালস্ত সদওয়ায জনু ত্াাঁ প্টদয বুপ্টয়া-
অ্লবপ্টমাপ্টগ অ্লবমুক্ত কপ্টয দীর্দ লফচায প্রলিয়ায় পাাঁ াপ্টনাটাই র যাপ্টষ্ট্রয 
উপ্টেু। আলদফাীপ্টদয অ্লধকায যক্ষায জনু রিাইযত্ তৃ্ণভূর স্তপ্টযয 
কভীপ্টদয সেপ্তাযী সেপ্টক শুরু কপ্টয ভানফালধকায যক্ষায কাপ্টজ কভদযত্ প্রেুাত্ 
আইনজীফী ও লফলষ্ট লক্ষালফদপ্টদয সেপ্তাযী – ুপ্টযাটাই যাপ্টষ্ট্রয এই জর্নু 
উপ্টেপ্টুয লদপ্টকই ইলঙ্গত্ সদয়। একলদপ্টক UAPA আইপ্টন সকানও ফুলক্তয 
লফরুপ্টে াজাপ্টনা অ্লবপ্টমাগ এফং অ্নুলদপ্টক এই আইপ্টনয আওত্ায় জালভন 
াওয়ায াঙ্ঘালত্ক ভুা – এই দুপ্টটা সমন অ্লবমুক্ত ফুলক্তয লফরুপ্টে একটা 
দু-ভুেী ত্প্টরায়ায। 

ম্প্রলত্ এই লফপ্টরয সম ংপ্টমাজন সরাকবায় া কযা প্টয়প্টে ত্াপ্টত্ 
যাপ্টষ্ট্রয কভদকত্দ াপ্টদয াপ্টত্ আযও ক্ষভত্া সদওয়া প্টয়প্টে মাপ্টত্ ত্াাঁ যা শুধুভাত্র 
যাষ্ট্র ফা ুলরপ্টয প্টন্দপ্টয উয লবলি কপ্টযই সকানও ফুলক্তপ্টক একজন 
িাফাদী লাপ্টফ সর্ালণা কযপ্টত্ াপ্টযন। এই ংপ্টমাজপ্টন একটা লফলয় 
লনলিত্ কযা প্টয়প্টে সম আদারপ্টত্য লনপ্টদদ  োিাই ত্দন্তকাযী ংস্থা 
সমপ্টকানও ফুলক্তয ম্পলি ফাপ্টজয়াপ্ত কযপ্টত্ াপ্টয। পপ্টর বাযত্ীয় 
ংলফধাপ্টনয ১৪ নম্বয এফং ২১ নম্বয ধাযা স্পষ্টবাপ্টফ রলঙ্ঘত্ প্টে। ভূর আইন 
অ্নুমায়ী এভলনপ্টত্ই িাফাদী ংগ প্টনয াপ্টে মুক্ত সকানও ফুলক্তপ্টক 
সেপ্তায কযা, অ্লবমুক্ত কযায লফধান যপ্টয়প্টে, এফং স্বাবালফক লফচাযপ্রলিয়ায 
য িাফাদী কামদকরাপ্ট সই ফুলক্ত অ্লবমুক্ত প্রভালণত্ প্টর ত্াপ্টক ফন্দী 
কযায লফধানও আপ্টে। লকন্তু ফত্দ ভান যকাপ্টযয অ্ফস্থা এত্টাই ত্াাজনক 
সম ত্াযা চাইপ্টে মাপ্টত্ ফুলক্তগত্বাপ্টফও একজনপ্টক িাফাদী আেুা সদওয়া 
মায়। সকানও ফুলক্তপ্টক অ্লবমুক্ত কযায জনু সই ফুলক্তয লফরুপ্টে ত্দন্তকাযী 
ংস্থায কাপ্টে মদাপ্ত প্রভাণ না োকপ্টরও ত্াাঁ প্টক িাফাদী আেুা লদপ্টয় 
কালরভালরপ্ত কযায ক্ষভত্াটা আপ্টর ংলফধান-স্বীকৃত্ সভৌলরক ভানফালধকায 
রঙ্ঘপ্টনযই একটা জ্বরন্ত লনদদন। এইবাপ্টফ কাউপ্টক িাফাদী ত্কভা 
সদওয়ায ভাধুপ্টভ এভন একটা লযলস্থলত্ তত্যীয সচষ্টা চারাপ্টনা প্টে মাপ্টত্ 
সমভস্ত ভানুল ভাপ্টজ প্রালন্তক জনগপ্টণয অ্লধকায যক্ষায জনু অ্লফযাভ 
রিাই চালরপ্টয় মাপ্টেন ত্াাঁ প্টদয ভপ্টনয ভপ্টধু একটা বপ্টয়য ৃলষ্ট য়। 
সকফরভাত্র প্টন্দপ্টয ফপ্ট এবাপ্টফ একজনপ্টক সকাণ াা কযা এফং 
উপ্টেুপ্রপ্টণালদত্বাপ্টফ লভলেয়া ট্রায়াপ্টরয ভাধুপ্টভ গণ-ললিলযয়া তত্যীয অ্েদই 
র একজনপ্টক লফচায-ফলবূদ ত্ ালস্ত াওয়ায জনু উন্মি জনত্ায াভপ্টন 
স প্টর সদওয়া। সগাটা সদ াক্ষী আপ্টে সম লকবাপ্টফ ভস্ত লফরুে কন্ঠস্বযপ্টক 
BJP সদলফপ্টযাধী ত্কভা লদপ্টয় চপ্টরপ্টে। আয এেন UAPA লফপ্টরয এই নতু্ন 
ংপ্টমাজন াক দরপ্টক এভন একটা ক্ষভত্া লদপ্টয়প্টে মাপ্টত্ এই অ্নুামু 
ভাপ্টজ অ্েদননলত্ক এফং াভালজক অ্নুাপ্টয়য লফরুপ্টে রিাইযত্ সমপ্টকানও 
প্রলত্ফাদী ফুলক্ত ফা ভলরাপ্টক ত্াযা িাফাদী ত্কভা লদপ্টত্ াপ্টয। ফত্দ ভান 
যাজননলত্ক ভয়দাপ্টন সমপ্টকানও যাজননলত্ক লফপ্টযাধীপ্টক াপ্টয়স্তা কযায জনু 
নতু্ন অ্স্ত্র র এই াম্প্রলত্ক প্রস্তাফ। এই UAPA লফপ্টরয ফত্দ ভান সচাযা 
এফং ত্ায প্রস্তালফত্ ংপ্টমাজন আভাপ্টদয লিটি উলনপ্টফপ্টয ানকাপ্টর 
প্রফলত্দ ত্ যাওরাট আইপ্টনয কো ভপ্টন কলযপ্টয় সদয়। লনলেদ ষ্টবাপ্টফ ২০১৯ াপ্টরয 

এই ংপ্টমাজন আপ্টর অ্যাধী প্রভালণত্ না ওয়া মদন্ত লনপ্টদদ াল লাপ্টফ 
লফপ্টফলচত্ ওয়ায ংলফধান-স্বীকৃত্ অ্লধকাযপ্টকই াঙ্ঘালত্কবাপ্টফ রঙ্ঘন 
কযপ্টে। সম কাজটা লের লফচায প্রলিয়ায সভৌলরক কাজ সটাপ্টক আইলন 
প্রলিয়ায ভাধুপ্টভ সকপ্টি লনপ্টয় এপ্ট যাপ্টষ্ট্রয কভদকত্দ াপ্টদয এলক্তয়াপ্টযয ভপ্টধু 
সপরা প্টয়প্টে। 

এয াপ্টে যাজুবায় ফদম্মলত্িপ্টভ া কযা প্টয়প্টে নুানার 
ইনপ্টবলিপ্টগান এপ্টজলি (NIA) (অ্ুাপ্টভন্ডপ্টভন্ট) লফর, ২০১৯। এই লফর 
NIA আইন, ২০০৮-সক ংপ্টমাজন কপ্টয একটা জাত্ীয় স্তপ্টযয ংস্থায উয 
ক্ষভত্া অ্দণ কপ্টযপ্টে মাপ্টত্ ত্াযা ত্ালরকাবুক্ত অ্যাপ্টধয সক্ষপ্টত্র ত্দন্ত 
চারাপ্টত্ াপ্টয, অ্যাধীপ্টক ালস্ত লদপ্টত্ াপ্টয, ত্ালরকাবুক্ত অ্যাপ্টধয 
লফচাপ্টযয জনু লফপ্টল আদারত্ তত্যী কযপ্টত্ াপ্টয। এোিাও, এয ভাধুপ্টভ 
NIA-সক এই অ্লধকাযও সদওয়া প্টয়প্টে মাপ্টত্ ত্াযা স্থানীয় ুলরপ্টয জনু 
অ্প্টক্ষা না কপ্টয প্টন্দবাজন ফুলক্তয লজলনত্র ফাপ্টজয়াপ্ত কযপ্টত্ াপ্টয। 
ংেুাররু্প্টদয রক্ষুফস্তু ফানাপ্টনায একালধক অ্লবপ্টমাপ্টগ NIA অ্ত্ীপ্টত্ 
অ্লবমুক্ত প্টয়প্টে। এই লযলস্থলত্প্টত্ ফত্দ ভাপ্টনয এই ংপ্টমাজন যাজু ুলরপ্টয 
অ্লধকাযপ্টক েফদ কযপ্টফ এফং সদপ্টয মুক্তযাষ্ট্রীয় কা াপ্টভায উয আর্াত্ 
ানপ্টফ। “যাজননলত্ক উপ্টেু” চলযত্ােদ কযপ্টত্ সম ত্দন্তকাযী ংস্থাপ্টক 
ফুফায কযা প্টত্ াপ্টয আযও একফায ত্ায ইলঙ্গত্ লদপ্টে এই NIA 
ংপ্টমাজন লফর। এই ংপ্টমাজপ্টনয লযণাপ্টভ লনীলিত্ ম্প্রদাপ্টয়য (আলদফাী, 
ভুলরভ এফং দলরত্) আযও াজায াজায ত্রুণ-ত্রুণীপ্টক ফেপ্টযয য ফেয 
সজপ্টর ফন্দীজীফন কাটাপ্টত্ প্টফ। ২০০৮ াপ্টর সম NIA লকেু ীলভত্ লফলপ্টয়য 
জনু মুক্তযাষ্ট্রীয় কা াপ্টভা রঙ্ঘপ্টনয জনু প্রপ্টয়াজনীয় লের সটাই এেন 
ীলভত্ “মুক্তযাষ্ট্রীয় কা াপ্টভা”-য উয ফৃিয দেরদাযীয একটা উায় প্টয় 
দাাঁ লিপ্টয়প্টে। সপৌজদালয লফচায ফুফস্থায় সমটুকু যক্ষাকফচ আয অ্ফলষ্ট আপ্টে 
সগুপ্টরাপ্টক আযও দুফদর কপ্টয লদপ্টয় লফদুভান আইনগুপ্টরাপ্টক আযও কপ্ট ায 
রূ সদওয়াটা আপ্টর নাগলযক স্বাধীনত্ায কাপ্টে একটা লফযাট ফি চুাপ্টরঞ্জ। 
লনযািা ফালনীপ্টক ভানফালধকায রঙ্ঘপ্টনয অ্ফাধ োিত্র সদপ্টফ এই 
ংপ্টমাজনগুপ্টরা। 
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