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১৯৪৯ সােলর ২৬ নেভ�র তািরেখ আমােদর
�দেশর সংিবধান �ণয়নকারী গণ পিরষদ ভারতীয়
সংিবধান �হণ কের।আমােদর �দেশর পিব� ��
হল ভারেতর সংিবধান।১৯৪৬ এর ২ �সে��র
ক�ািবেনট িমশেনর ��াবানু যায়ী কংে�েসর
�নতৃে� �কয়ার-�টকার বা তদারিক মি�সভা
গিঠত হয়। নেভ�র মােস �ােদিশক
আইনসভাসমূহ ও �ক�ীয় আইনসভার সদস�রা
�ভাট িদেয় গণ পিরষদ িনব�ািচত কের। ৩৮৯
সদস� িবিশ� গণ পিরষেদ কংে�েসর ২০৮ ও
মুসিলম িলেগর ৭৩ জন সদস� িছল। এছাড়া
রাজন�বগ� শািসত রাজ��িলর �িতিনিধর সংখ�া
িছল ৯৩ জন।মুস িলম লীগ এই সময় গণ
পিরষেদ �যাগ িদেত অ�ীকার কের। িক� িলেগর
এই িবেরািধতা সে�ও কংে�েসর দািবেত ি�িটশ
গভন�র �জনােরল সংিবধান �ণয়েনর জন� গণ
পিরষেদর অিধেবশন ডাকেত বাধ� হন।১৯৪৬
সােলর ৯ িডেস�র গণ পিরষেদর �থম
অিধেবশন অনু ি�ত হয়। আর এর �শষ অিধেবশন
হয় ১৯৫০ এর ২৪ জানু য়াির।২ বছর ১১ মাস ১৮
িদন সময়সীমার মেধ� ১১িট অিধেবশন হয়।
অিধেবশেনর িদেনর সংখ�া িছল ১৬৬। গণ
পিরষেদর ি�তীয় অিধেবশেন ১৩ িডেস�র,১৯৪৬
তািরেখ �কয়ার- �টকার ম�ীসভার �ধানম�ী
জওহরলাল �নহ� ভারতীয় সংিবধােনর ' ল�� '
স�িক�ত ব�ৃতা �দান কেরন।এই ব�ৃতা যা
পের সংিবধােনর ��াবনায় গৃহীত হেয়েছ তােত
বলা হেয়েছ " ভারত একিট সাব�েভৗম
ধম�িনরেপ� সমাজতাি�ক গণতাি�ক �জাত�
"।ভারতীয় জনগণই এই সংিবধােনর রচনাকার।
ভারেতর সংিবধােন আমােদর সা�াজ�বাদিবেরাধী
�াধীনতা আে�ালেনর আশা আকা�া�িল িনিহত
আেছ। এই সংিবধান কায�কর করা হয় ১৯৫০
সােলর ২৬ জানু য়াির তািরেখ। এই তািরখিট �বেছ
�নওয়ারও একটা কারণ আেছ। ১৯২৯ সােলর
িডেস�ের কংে�েসর লােহৗর অিধেবশেন পি�ত
�নহ�র সভাপিতে� পু ণ� �াধীনতার ��াব গৃহ ীত
হয়।ওই অিধেবশেন মহা�া গাি� বেলন এর পর
�থেক ভারতবাসী আর িনেজেদর পরাধীন বেল
মেন করেবনা। ি�র হয় �িতবছর �দশবাসী ২৬
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জানু য়াির তািরেখ �াধীনতা িদবস পালন
করেব। তখন �িত বছর �াধীনতা িদবস
পালন করেত িগেয় �দশবাসী �চ� িনয�াতন
সহ� করত। তাই ২৬ জানু য়াির �ঘািষত
হেয়িছল ''�জাত� িদবস'' �েপ।লােহৗর
কংে�েস গৃহ ীত ��াব অনু যায়ী সংিবধােন
ভারেতর নাগিরকেদর আইন ও �নিতকতার
িভি�েত সামািজক, অথ�ৈনিতক ও
রাজৈনিতক ন�ায়িবচােরর, সমময�াদা লােভর,
িচ�া ব�ব� �কােশর, ধ�ানধারণা আর
ধম�িব�ােসর, উপাসনার , �াধীনতার আ�াস
�দওয়া হেয়েছ।মহা�া গাি�র ��াব অনু যায়ী

সংিবধান খসড়া কিমিটর সভাপিতর দািয়�
�হণ করার জন� ড.িব.আর. আে�দকরেক
আহবান জানান হয়।অসাধারণ
�িতভাস�� এই মানু ষিট �নেহ�
সরকােরর আইনম�ীও িছেলন।
িবিশ� িচ�ািবদ অধ�াপক অ�ান
দ� একদা আমােদর স�াহ পি�কােত
িলেখিছেলন "ভারেত যা হেয়েছ তা এক
অসাধারণ ব�াপার। এত�িল ভাষা , ধম�
িনেয় একটা �দশ এরকম রেয়েছ।েদশটা
একবার দু ভাগ হেয়েছ এিট সত�।যা িনেয়
আমরা এখনও এতটাই কাতর �য আমরা
একথা�িল মেন রািখনা।" বত�মােন �দেশর
�ধান শাসক দল সংিবধােনর এই
চির�িটেক বদেল �দবার �চ�া করেছ। এই
শি� �কােনাকােল �দেশর �াধীনতা
সং�ােম �যাগ �দয়িন। সংিবধান �ণয়েন
বাধা িদেয়িছল।তেব এেদর ভয়�র ষড়য�
�দেশর কৃষক সমাজ ধের �ফেলেছন।অন�
অংেশর মানু ষও ধের �ফলেবন।সংিবধান
�হেণর িদন গত বছর ২৬ নেভ�র,
সংিবধান িবেরাধী শি�র িব�ে� সং�াম
�� কের , একবছেরর মেধ� এই
সংিবধান ও �াধীনতা িবেরাধী শি�েক
তারা নিত �ীকাের বাধ� কেরেছন। জয়তু
কৃষক সমাজ।
ভারতীয় সংিবধান দীঘ�জীবী �হাক।

২৬ নেভ�র, ��বার ভারেত
চলমান ঐিতহািসক কৃষক আে�ালেনর
এক বছর স�ূ ণ� হল। গত বছেরর ২৬
নেভ�র সব�বৃহৎ সাধারণ ধম�ঘেটর
মাধ�েম কৃিষ আইন, �ম �কাড, িবদু �ত
আইন �বসরকািরকরেণর িবেরািধতা
সেমত নূ �নতম �পনশন �ভৃিতর দাবীেত
অ�ত ২৫ �কািট �মজীবী নাগিরক
ভারতবেষ�র কাজকম�েক অচল কের
িদেয়িছল। অপরিদেক কৃষকরা ভারেতর
িবিভ� �া� �থেক িদি� অিভমুেখ
রওয়ানা িদেয়িছেলন তার আেগই। সারা
ভারত সাধারণ ধম�ঘেটর িদেনই কৃষক
সংগঠেনর ঐক�ব� ম�িট সারা ভারত
�ামীণ ধম�ঘেটর ডাক �দয়। তাঁেদর
দাবী িছল সংসেদ গােজায়াির কের
অনু েমাদন করা িতনিট কৃিষ িবলেক
বািতল করা ও ফসেলর নূ �নতম মূ েল�র
জন� আইন �ণয়ন করা, এবং �সই
লে�� ২৭ নেভ�র ২০২০ িদি� চল
অিভযােনর ডাক িদেয়িছল ভারেতর
২৫০ িট কৃষক সংগঠেনর ঐক�ব� ম�
সারা ভারত িকষাণ সংঘষ� সম�য়
কিমিট।
এক বছর আেগর কথা �খয়াল

ক�ন। পা�াব, হিরয়ানা, পি�ম
উ�র �েদশ, রাজ�ান, মধ��েদেশ
কৃষক আে�ালেনর �ঢউ উঠেত
�� কের। ইিতমেধ�ই ২৭
নেভ�র িদি� অিভযােনর উে�েশ
�দেশর িবিভ� �া� �থেক কৃষকরা
িদি� অিভমুেখ চলেত থােক।
সরকার আে�ালনেক �� করেত
একিদেক িদি�েক সম� িদক
�থেক ব� কের �দয়, অপরিদেক
িটয়ার গ�াস, জলকামান ��ত
রােখ কৃষকেদর অ�গমন �খেত।
অনমনীয় কৃষকরাও িদি�র
সীমানায় �প�েছ ব�ািরেকড করা
রা�ার উপের আেশপােশ তাঁবু
খািটেয় বেস পেড়। �থেম তাঁরা
িদি�েত অব�ােনর জন� দু মােসর
�রশেনর ব�ব�া করার কথা
বেলিছেলন। িদন যত এেগােত
থােক তাঁরা তাঁেদর আে�ালনেক
ততই স�ব� �প �দন। যখন
সরকার তাঁেদর বেস থাকেত বাধ�
কেরিছল তখন তাঁরা ৪ মাস
�রশেনর সং�ােনর কথাও বেলন।
িক� �শষ পয�� ১২ মাস ধের

তাঁরা তাঁেদর আে�ালনেক চািলেয়
িগেয়েছন। ও তাঁেদর মূ ল দাবীেক
আদায় কের �ছেড়েছন।
িতনিট আইনেক তাঁরা বািতল না
কিরেয় রা�া �থেক উঠেছন না। �সই
আইন িতনিট হল ১) কৃষকেদর উৎপ�
ব�বসায় ও বািণজ� (উৎসাহ ও
সহজীকরণ) আইন, ২০২০ [The
Farmers’ Produce Trade and
Commerce (Promotion and
Facilitation) Act,2020], ২)
কৃষকেদর (সশি�করণ এবং সংর�ণ)
মূ ল� িনি�তকরণ ও কৃিষ �সবা চুি�
আইন, ২০২০ [The Farmers’
(Empowerment and
Protection) Agreement of Price
Assurance and Farm service
Act, 2020]এবং ৩) অত�াবশ�ক পণ�
(সংেশাধন) আইন, ২০২০ [Essential
Commodities (Amendment)
Act, 2020]।
ওই িতনিট আইন মূ লত: কৃিষেক
স�ূ ণ�ভােব বাজার অথ�নীিতর আওতায়
আনার জন� সরকােরর �েচ�া। তদেথ�
একিট আইন অপর�িলর পিরপূ রক।
গত কেয়ক দশেকর �দেশর অথ�নীিতর
গিতপথ নয়া উদারনীিতর রা�ায়
বাজার অথ�নীিতর পথেক �শ�
কেরেছ। �চিলত ধারণায় বাজার
অথ�নীিত বলেত মু� বাজার �যখােন
��তা িবে�তা পর�েরর মেধ�
সমশি�েত দর কষাকিষর মাধ�েম বা
চািহদা �যাগােনর ঘাত �িতঘােতর
মাধ�েম পণ� �কনা �বচা কের। চািহদা
ও �যাগােনর সমতা বজায় রাখেত
পণ�মূ েল�র ওঠানামা ঘেট। অথ�াৎ যিদ
�যাগােনর তুলনায় চািহদা �বশী হয়

তাহেল দাম বােড় ও িবপরীতিট হেল
দাম কেম। এছাড়া যিদ �কােনা পেণ�র
উৎপাদক �াভািবক (!) মুনাফার
হােরর তুলনায় �বশী হাের মুনাফা
কের তাহেল নতুন উৎপাদক বাজাের
এেস পেড় ও পেণ�র �যাগান বািড়েয়
পেণ�র দাম কিমেয় �দয় ও মুনাফার
হার �াভািবক কের �তােল, অিত
মুনাফা অ�িহ�ত হয়। তাই মু�
বাজােরর অথ�নীিতেত উৎপাদক বা
িবে�তার সংখ�া িবপুল হয়, ��তার
সংখ�াও িবপুল। এিট মু� বাজার
অথ�নীিতর �ব�ােদর �মাটামুিট
ব�ব�।
তেব যিদ িশে�াৎপাদেনর িদেক
তাকােনা যায় তাহেল �বাঝা যায় �য,
মু � বাজার অথ�নীিত একিট িবপু ল
�ধাঁকা। টুথেপ�, িব�ু ট, সাবান,
টায়ার, �মাটরগািড়, �মাবাইল �ফান,
�টিল �যাগােযাগ, কুিরযার সেমত সব
পেণ�র উৎপাদন কিতপয় িশ�পিতর
�ারা কুি�গত। ফেল পেণ�র দাম
তারাই িনধ�ারণ কের। এই �য
স�িত এয়ারেটল �ভাডােফান তােদর
মা�ল বাঢ়াে� তােত আপিন আিম কী
দর কষাকিষ করেত পারিছ? সাধারন,
মু� বাজােরর উদার অথ�নীিত �মােটই
উদার নয়, যেথ� স�ীণ�। �সটা গত
িতন দশেকর �ভাগ�পণ� উৎপাদেনর
িদেক তাকােলই �বাঝা যায়। উদাহরণ
��প �টিলিভশন উৎপাদেনর িদেক
�দখুন। বাজার যখন ‘উদার’ িছল না,
তখন কত�িল �দশজ িটিভ �সট
উৎপাদনকারী িছল, আেরকিট এখন
কিট আেছ? �টিলেযাগােযােগর কথা
আেগই বেলিছ। ফেল ‘নয়া উদার’
অথ�নীিত বাজাের কিতপয় কেপ�ােরেটর
িনয়�ণেকই �জারদার কের। বাজাের
অংশ�হণকারী বািক সকেলই �সই
কিতপয় উৎপাদেকর (ওিলেগােপািল)
বাজােরর খাতক হেয় যায়, একিদেক

উপকরেণর �যাগানদাররা তােদর
পণ� িব�েয়র জন� ওই সব
উৎপাদকেদর উপর িনভ�র কের,
অন�িদেক উপেভা�ারা পণ�িটর
জন� িনভ�র কের। ফেল ওই
ওিলগেপািল�রা বাজার তথা
জগেতর িনয়�ক হেয় ওেঠ। পণ�
যত জ�ির (জ�ির বেল অনু ভূত)
হয় ওিলেগােপািল�রা ততই
শি�শালী।
�য িতনিট কৃিষ আইন �ণয়ন
করা হেয়িছল, �য�িল বািতেল
ক�ািবেনেটর (অবশ� ক�ািবেনেট
�তা একিটই মা� �কিবন আেছ,
�ধানম�ীর, িতিন যখন �ঘাষণা
কেরেছন, �কই বা আর আেলাচনা
করেব?) �মাহর পেরেছ। �স�িলর
মূ ল উে�শ� িছল কৃিষ পেণ�র
বাজারেক ওই ওিলেগােপািল�েদর
হােত তুেল �দওয়া। এমিনেতই
গত কেয়ক বছের মধ�িব�
উপেভা�ােদর জন� িবিবধ ভােব
প�ােকজড চাল ডাল আটা ময়দা,
�তল �ভৃিত কৃিষজাত পেণ�র �িত
আকষ�ণ বািড়েয় �তমনটা করা
হেয়েছ। এই �সে� আইিটিস,
আদািন উইলমার, পত�িল, এইসব
কেপ�ােরটেদর নাম�িলেক �খয়াল
ক�ন। কৃিষ আইন সমূ হ �সই
ওিলেগােপািল�েদর িনয়�েণ পুেরা
কৃিষজাত পেণ�র বাজারেক তুেল
�দওযার �কে� �শষ �পেরকটা
�পাতার কাজটা করেত �চেয়িছল।
একটু �খালসা করা যাক। �থম
উে�িখত আইেনর মাধ�েম সরকাির
মাি�র বাইের পাইকাির ভােব কৃিষ
পণ� �কনােক আইনিস� করা
হি�ল। সরকাির মাি�েত িনয়ম
অনু যায়ী নূ �নতম সহায়ক মূ েল�
িনিদ�� পণ��িলর �কনােবচা হত।
অবশ�ই তােত ব� অিনয়ম হয়, তা

সে�ও িনয়মটা িছল। ওই মাি�েত
�কনােবচার উপর রাজ� সরকার িকছু
কর বসাত ও িকছু তদারিক করত।
বািতল হেত বসা নতুন আইেন
�যেকান জায়গায় বাজার বসােনা
যােব, সরকাির মাি� ছাড়াও। �যেহতু
ওই সব �ােন সরকাির কর ও
িবিধিনেষধ থাকেব না তাই �সখােন
শস� িব�য়কারীেক �তার �বশী দাম
�দওয়ার স�াবনা থকেব। ফেল
�মশ সরকাির মাি� উেঠ যােব।
অপরিদেক ওই নতুন বাজার �কান
দু -চারিট কেপ�ােরট ��তা দখল িনেয়
�নেব, �যমনটা এয়ারেটল,
�ভাডােফান, িরলােয়� িনেয়েছ
�মাবাইল পিরেষবা �দােনর ��ে�।
ি�তীয় আইনিটেত কৃষকেদর
সােথ চুি� চােষর বে�াব� করা
হেয়েছ। �াথিমকভােব চুি� চােষ
�লু � করার জন� কৃষকেক িকছু
সু িবেধও হয়েতা �দওয়া হেব।
�যেহতু �থম আইনিটর সুবােদ মাি�
ব�ব�া উেঠ যােব, সােথ সােথ
ফসেলর নূ �নতম সহায়ক মূ ল�
বে�াব�িটও �গা�ায় যােব। কৃষক
�থাগত শস� চােষর �থেক মুখ
�ঘারােব। এেস উপি�ত হেব
কেপ�ােরট কৃিষ চুি�চাষ ও জিম
িলেজর জন�। ফেল চাষীরা �কবল
কেপ�ােরটেদর কােছ শস� িব�য়
করেত বাধ� হেব তাই নয়,
কেরাপেরট ব�বি�ত কৃিষই মূ ল
কৃিষর িভি� হেয় উঠেব। কী পণ�
চাষ হেব, কীভােব হেব, কীভােব তা
বাজারজাত হেব, �কান দােম হেব
সবই কিতপয় ওেলােগােপািল� �ারা
িনধ�ািরত হবার বে�াব� পাকা। দাম
িনধ�ারণ করেব বাজার মােন ওই
ওিলেগােপািল�রা। িক� তার জন�
অত�াবশ�ক পণ� আইন বািতল
দরকার। তাই তৃতীয় কীিত�িট।

সংেশাধেনর নােম পুেরা
আইনটােকই নখদাঁতহীন কের
�তালার ব�ব�া করা হেয়িছল।
�কবল কী তাই। এই পুেরা
�ি�যার মধ� িদেয় সরকােরর
অন�তম উে�শ� শস� �য় ও
গণব�ন ব�ব�ােক লু � করার
িদেকও যা�া �� হত। মেন
রাখা দরকার িনিত আেয়াগ
এবছেরর �গাড়ােতই খাদ� শেস�
ভতু�িক িবপুল পিরমােণ ছাটাই
করার লে�� জাতীয় খাদ� সু র�া
আইেনর আওতায় থাকা
জনসংখ�ােক কমােনার জন�
আেলাচনাপ� �কাশ কেরেছ।
তার আেগ ২০১৯-২০ র
অথ�ৈনিতক সমী�ােত একটা
পু েরা অধ�ায় বাজাের সরকাির
হ�ে�প কমােনা িনেয়
িছল। ওই সমী�ায় �লখা হয়,
“সরকাির নীিতর ফেল
খাদ�শেস�র বৃ হ �ম সং�াহক ও
মজুতদার িহেসেব সরকােরর
উ�ব ঘেটেছ-ফেল বাজাের
�িতেযািগতা বাধা �া�
হে�,যার ফেল এফিসআই-এর
�দােম বাড়িত খাদ� শস� উপেচ
পড়েছ, িবপুল খাদ� ভতু�িকর
�বাঝা চাপাে�, খাদ�শেস�র
চা্িহদা ও �যাগােনর মেধ�
ফারাক �তির করেছ এবং শস�
�বিচ� আনয়েনর ��ে�
িন�ৎসািহত করেছ”। এর পের
বলা্ হয়, “এনএফএসএ র
আওতায় �কবলমা� নীেচর
২০%�কই রাখা উিচৎ।এর
আেগ �থম �মািদ সরকার �ারা
গিঠত িবেজিপ এমিপ
শা�াকুমােরর �নতৃ �াধীন কিমিট
সু পািরশ কেরিছল এনএফএস
এেক সংেশাধন কের �কবল

৪০% মানু ষেক ওই আইেনর
আওতায় আনার জন�।
এতসব পিরক�নােত
আপাতত �দেশর অ�দাতা
কৃষকরা জল �ঢেল িদেয়েছন।
কৃষকেদর এই মািট কামেড় পের
থাকা লড়াই �দশেজাড়া জনগেণর
জন� লড়াকু শি�েক উ�ীিবত
কেরেছ। কৃষকেদর এই সমেবত
লড়াই-- এর ফেল কৃষকরা �কবল
িনেজেদর �কীয়তা �াত� ও
খামারেক সু রি�ত কেরনিন,
একইসােথ সাধারণ মানু েষর
খাদ�শেস�র অিধকারেকও বজায়
রাখেত সাহায� করেলন। ভারেতর
কৃষকরা মধ�িব� উ�িব�
কেপ�ােরট চাকুেরেদর �থেক
অেনক �বশী ময�াদাস��। তাঁরা
তাঁেদর চােষর অিধকার, িনেজর
পছ�মত ফসল ফলােনার
অিধকারেক কেপ�ােরটেদর হােত
সেপ িদেত নারাজ। তাঁরা কী
খােবন, কী পরেবন এসব িবষেয়
কেপ�ােরট �পািষত স�ী বািহনীর
নাক গলােনােক পছ� কেরিন,
আশা করা যায় ভিবষ�েতও অন��
স�ীেদর �সব�াপাের নাক
গলােনার িব�ে� �েখ দাঁড়ােবন।
অিড�ন�াে�র �ায় �দড় বছর ও
আইন পাশ করার ১৪ মাস বােদ
�মািদিজেক কৃষকেদর কােছ নিত
�ীকার করেত হল। রাে�র
বব�রতা ও নৃ শংসতা, কেপ�ােরট
পিরচািলত �চারমাধ�েমর িনল��
অপ�চােরর িবপরীেত দাঁিড়েয়,
�রাদ জল �ী� বষ�া শীত, পুিলিশ
আ�মণ, আে�ালনকারী
ি�য়জেনর মৃ তু�, সরকাির
িনম�মতা, খািল�ািন, �দশে�াহী
িহেসেব িচি�ত হওয়া এইসব
িকছু েক অনায়ােস উেপ�া কের

�য আ�িব�ােসর উপের দাঁিড়েয়
�দেশর অ�দাতারা লড়াই-এ
িজতেলন তা অনু করণেযাগ�। অবশ�ই
এটা মেন করার �কােনা কারণ �নই
�য, �মািদিজ �কবল যথাযথ তপস�ার
কারেণ কৃষকেদর �বাঝােত ব�থ�
হেয়েছন বেলই আইন িবেলােপর
িস�া� িনেলন। িনব�াচেন �জতার
জন� ভারতীয় জনতা পািট� ও স�
পিরবার সম� ধরেণর প�িত র�
করেত পাের। আগামী িনব�াচন�িলর
িদেক দৃ ি� �রেখই �মািদর এই
প�াদপসরণ �বাঝাই যায়। িক� তা
�দিখেয় �দয় �য ভারেতর কৃষকরাই
পােরন িবেজিপ তথা স� পিরবােরর
মত এক দানিবক শি�েক পযূ �দ�
করেত। অবশ�ই ভারতীয় �ামীণ
সমাজ তথা কৃষকরা িনি�তভােব
সেচতন �য এই জয় সামিয়ক জয়,
এেক �ায়ী জেয় �পা�িরত করেত
�গেল িবেজিপ তথা স� পিরবারেক
�কবল আগামী িনব�াচন�িলেত পরা�
করাই যেথ� নয়, তােদর সমূ েল
িবনাশ করেত হেব, নতু বা
কেপ�ােরেটর তাঁেবদার িহেসেব
িবেজিপ বারবার এই কৃষক ও
জনগণ িবেরাধী আইেনর �ক�েক
চালু করেত চাইেব। �সই সেচতনতা
আেছ বেলই তাঁরা সম� ফসেলর
নূ �নতম সহায়ক মূ েল�র জন� আইন
�ণয়েনর কথা বেলেছন, বেলেছন
কৃষেকর উপের �বাঝা চাপােনা
িবদু �ত িবল বািতেলর কথা। তাঁরা
লিখমপুর �খিরর শিহদ সাথীেদর
কথা �ভােলনিন, �ভােলনিন গত
একবছের লড়াইএর ময়দােন শিহদ
হওয়া সাতশর �বশী কৃষেকর কথা।
এেদর সকেলর পিরবারেক
সরকারেক �িতপূ রণ �দওযার
দাবীেক অবশ�ই মানার জন� তাঁরা
লড়াই চালােবন।

২১ নেভ�র ২০২১

কিমশন িবল)– এ রাখা কৃষকেদর জন� শাি�র িবধান�িল সরান

� নের� �মাদী,

(এই বছর সরকার িকছু কৃষক িবেরাধী িবধান সিরেয় িদেয়েছ

�ধানম�ী,

তেব ১৫ ধারার মাধ�েম আবার কৃষকেদর জন� িকছু শাি�র

ভারত সরকার,

��াবও �রেখ িদেয়েছ)

নতুন িদি�.

আপনার ব�েব� এই বড় দািব�িলর িবষেয় সু িনিদ�� �কান
�ঘাষণা না থাকায় কৃষক হতাশ হেয়েছ। �ধু মা� িতনিট আইন

িবষয়: জািতর উে�েশ আপনার বাত�া এবং আপনার উে�েশ�

�ঠকােনার জেন�ই নয়, তার পির�েমর মূ েল�র আইিন গ�ারাি�

কৃষকেদর বাত�া

পাবার আশা িনেয়ও কৃষক এই ঐিতহািসক আে�ালন চালাে�।
মাননীয় �ধানম�ী, গত এক বছের এই ঐিতহািসক আে�ালেনর

মাননীয় �ধানম�ী,

সময় আরও িকছু সমস�া �দখা িদেয়েছ, অিবলে� যার সমাধান

১৯ নেভ�র ২০২১ তািরখ সকােল জািতর উে�েশ আপনার �দওয়া

করাও জ�রী :

বাত�া �দেশর �কািট �কািট কৃষক �েনেছ। আমরা ল� কেরিছ �য
১১ দফা আেলাচনার পের ি�পাি�ক সমাধােনর পিরবেত� আপিন

৪. িদি�, হিরয়ানা, চ�ীগড়, উ�র�েদশ এবং অন�ান� অেনক
রােজ� এই আে�ালেনর সময় (জুন ২০২০ �থেক এখন পয��)

একতরফা �ঘাষণার পথ �বেছ িনেয়েছন, তেব আমরা আনি�ত �য

হাজার হাজার কৃষকেক শত শত মামলায় জড়ােনা হেয়েছ। এই

আপিন িতনিট কৃিষ আইন �ত�াহার করার �ঘাষণা কেরেছন।

মামলা�িল অিবলে� �ত�াহার করেত হেব।

আমরা এই �ঘাষণােক �াগত জানাই এবং আশা কির আপনার

৫. লিখমপুর �খির হত�া মামলার �নপথ�নায়ক এবং ১২০িব ধারার
অিভযু � অজয় িম� �টিন এখনও অবােধ ঘুের �বড়াে�ন এবং

সরকার যত তাড়াতািড় স�ব এই �িত�িত পূর ণ করেব।
�ধানম�ী, আপিন ভােলা কেরই জােনন িতনিট কােলা

আপনার মি�সভায় ম�ী িহসােব বজায় রেয়েছন। িতিন আপনার

আইন বািতলই এই আে�ালেনর একমা� দািব নয়। �থম �থেকই

এবং অন�ান� িসিনয়র ম�ীেদর সােথও একই মে� থাকেছন,

সরকােরর সে� আেলাচনায় সংযু � িকষাণ �মাচ�া আরও িতনিট
দািব তুেল এেসেছ:

তােক বরখা� কের ��ফতার করেত হেব।

১) সম� কৃষকেক তােদর সব কৃিষজাত �েব�র জন� চােষর স�ূ ণ�

তােদর পিরবারেক �িতপূ রণ ও পুনব�াসেনর ব�ব�া কের িদেত

খরেচর উপর িভি� কের (িস২+৫০%) নূ �নতম সমথ�ন মূল�

হেব। শহীদ কৃষকেদর �রেণ শহীদ �ৃ িতেসৗধ িনম�াণ করার জন�

পাওয়ার একিট আইনী অিধকার িদেত হেব, যােত �দেশর �িতিট

িসংঘু সীমাে� জিম িদেত হেব।

কৃষক তােদর সব ফসল কমপে� সরকার �ারা �ঘািষত নূ �নতম
সমথ�ন মুেল� িবি� হওয়ার িন�য়তা পায়। (আপনারই সভাপিতে�

মাননীয় �ধানম�ী, আপিন কৃষকেদর কােছ আেবদন কেরেছন

গিঠত কিমিট ২০১১ সােল তৎকালীন �ধানম�ীেক এই সু পািরশ

চাই �য আমরা এই রা�ায় বেস থাকা পছ� কির না। আমরাও

কেরিছল এবং আপনার সরকারই সংসেদ এিট �ঘাষণা কেরিছল)

চাই �য যত তাড়াতািড় স�ব এই অন�ান� সমস�া�িলর সমাধান

২. সরকােরর ��ািবত "িবদু �ৎ আইন সংেশাধনী িবল,

হেয় যাক আর আমরা আমােদর বািড়, পিরবােরর কােছ এবং

২০২০/২০২১" - এর খসড়া �ত�াহার ক�ন (আেলাচনার সময়,

কৃিষকােজ িফের যাই। আপিনও যিদ তাই চান, তাহেল সরকােরর

সরকার �িত�িত িদেয়িছল �য এিট �ত�াহার করা হেব, িক�

উিচত অিবলে� সংযু � িকষাণ �মাচ�ার সােথ উপেরর ছয়িট িবষয়

তারপের �িত�িত ভংগ কের সংসেদর কম�সূচীেত এেক অ�ভু��

িনেয় আেলাচনা �� করা। ততিদন পয�� সংযু � িকষাণ �মাচ�া

করা হয়)

তােদর পূব� িনধ�ািরত কম�সূিচ অনু যায়ী এই আে�ালন চািলেয়

৩. "কিমশন ফর এয়ার �কায়ািলিট ম�ােনজেম� ইন ন�াশনাল

যােব।

ক�ািপটাল িরিজয়ন এ�া� অ�াডজেয়িনং এিরয়াস িবল ২০২১”

আপনার �ভাকা�ী,

(জাতীয় রাজধানী ও সংল� এলাকার বাতােসর �ণমান র�ার

সংযু � িকষাণ �মাচ�া

৬. এই আে�ালেন এ পয�� �ায় ৭০০ কৃষক শহীদ হেয়েছ।

�য, আমরা �যন ঘের িফের যাই। আমরা আপনােক আ�� করেত

িতন কৃিষ আইন রদ করা �সে�
কংে�েসর �িতি�য়া হল এটা না �কান
িবেবেকর আ�ান, না এটা অনু েশাচনার
ফেল প�াৎপসারণ, বরং এেক বলা যায়
িনব�াচেনর জন� বাধ� হেয় আ�সমপ�ণ।
আস� উ�র�েদেশর িবধানসভা
িনব�াচেনর িদেক তািকেয় বাধ� হেয়
কেপ�ােরটেদর �াথ�র�া �থেক িবরত
হওয়া। অ�দাতােদর সত�া�হ এই
সরকারেক বাধ� কেরেছ মাথা
�নায়ােত।রা�ল গাি� বেলেছন এই জয়
�ধু অিবচােরর িব�ে� জয় নয়,এই জয়
যারা আে�ালেন িগেয় ঘের িফরেত
পােরন িন তাঁেদরও জয়, তােদর পরাজয়
যারা অ�দাতােদর জীবন �কেড়
িনেয়েছ।কৃষকেদর ি��ন আেয়র
�িত�িত িদেয় যারা চ�া� কের �িন
ক�ািপিল�েদর �ারা জনগেণর ক�ািজ�ত
অথ� লু ট করার সু েযাগ কের িদেয়িছল
তােদর পরাজয়। ৭০০ কৃষেকর মৃতু �
জনগণ এত তাড়াতািড় ভুলেব না।
কৃষকেদর ওপর �চ� শীেত
জলকামান �থেক জলবষ�ণ, জাতীয় সড়ক
খুঁেড় িদেয়, রা�ায় �পেরক পুেঁ ত বা
রা�ায় ব�ািরেকড �তরী কের �য িবেজিপ
সরকার কৃষক আে�ালন �ংস করেত
�চেয়িছল তােদর মানু ষ শাি� �দেবন।
ি�য়া�া গাি�র ভাষায় উ�র�েদেশ
হারার ভেয় এই িডগবািজ। িতিন মেন

কিরেয় �দন কংে�স �থম �থেকই এই
আইেনর িবেরাধীতা কের এেসেছ,
কৃষকেদর পােশ দাঁিড়েয়েছ।তাই এই জয়
কংে�েসরও। িতিন এও বেলেছন যিদ
িনব�াচেন হারার ভেয় এই প�াৎপসরণ,
তাহেল �মাদীেক �ীকার করেত হেব
�নাটব�ী িছল পাহাড়�মাণ ভুল।িচন �য
�দেশর অভ��ের ঘাঁিট �গেড়েছ তাও
তােদর �ীকার করেত হেব, যিদ তােদর
িবেবকদংশন বেল িকছু অবিশ� থােক।
িপ িচদা�রম বেলেছন িস.এ.এ.
�য একটা মানু েষর মেধ� িবেভদ সৃ ি�কারী
আইন ও �সটা িবেশষ একিট স�দায়েক
সমস�ায় �ফলার জন� �তির তা আজ ��।
িতিন �সইসব কৃষকেদর কুিন�শ
জািনেয়েছন যারা হাল না �ছেড় গত
একবছেররও �বশী সময় ধের
ঝড়,জল,বৃ ি�, �চ� ঠা�া ও গরমেক
উেপ�া কের লড়াই কেরেছন।
�সািনয়া গা�ী বেলেছন সত�,
ন�ায়িবচার ও অিহংসা আজ িজেতেছ, সােথ
�িতকুল পিরি�িতেত লড়াই ও কৃষকেদর
মহান আ�ত�াগ এই জেয়র �নপেথ� িছল।
আশা কির �মািদ সরকার এর �থেক িশ�া
�হণ করেব।আশা কির এবার কৃষকেদর
জন� নূ ন�তম সহায়ক মূ ল� িনি�ত করেব
এই সরকার।িবেজিপ সরকােরর �নতা
ম�ীরা কৃষকেদর কখনও খািল�ািন,কখেনা
মাওবাদী, কখনও পািক�ানী বা কখনও
িচেনর এেজ� বেল দািগেয়িছল। তােদর

রাজধানীেত ঢুকেত পয�� বাধা �দওয়া
হেয়িছল। �িতকুল আবহাওয়ার মেধ�
তারা িশ�, মিহলােদর িনেয় একবছর
ধের সং�াম কেরেছন। �মািদ তােদর
�িত নূ ন�তম সহানু ভূিত �দখােত
একবারও তােদর সােথ �দখা পয��
করেত যান িন।েযসব িবেজিপ �নতারা
কৃষকেদর চির�হনন কেরেছন তােদর
তা �থেক িবরত কেরন িন।লিখমপুর
�খিড়েত কৃষকেদর ওপর গাড়ী চািলেয়
তােদর �ােণ যারা �মেরিছল তােদরই
একজেনর িপতােক িনেয় এক মে�
সভা কেরেছন এই িবেবকহীন
�ধানম�ী। মৃত কৃষকেদর �িত
�কানরকেমর সহানু ভূিত �দখান িন এই
�ধানম�ী, �সই িতিনই যখন কৃিষ আইন
রদ করার �ঘাষণা কেরন তখন তার
উে�শ� িনেয় সে�হ �থেক
যায়।ফসলবীমার নােম �মািদ তার
�পেটায়া পুঁিজপিতেদর ২৭০০০ �কািট
টাকা মুনাফা পাইেয় িদেয়েছন কৃষক
�াথ� জলা�জিল িদেয়।সিনয়ািজ ��
তুেলেছন, �কেনা অিড�ন�া� এেন এই
আইন ছু ্ঁেড় �ফলা হল না। এটা
কৃষেকরা বু ঝেত �পেরেছন বেলই তাঁরা
�মািদর �ঘাষণােক িব�াস না কের
আজও রা�ায়।তাই �মািদর এই
িডগবািজ আগামী িনব�াচেন িবেজিপেক
�কান সু িবধা �দেব না বেলই মেন হয়।

৭

�কে�র �মািদ সরকােরর গত
সােড় সাত বছেরর শাসেন
�দশবাসীর কােছ একটা িবষয়
�� হেয় উঠেছ, বত�মান সরকার
সংসদীয় গণত� মানেত আ�হী
নয়। স�িত �জাড়া অধ�ােদশ
জাির কের িসিবআই ও ইিড-র
িডের�রেদর পাঁচ বছর পয��
�পেদ বহাল থাকার আইিন
ছাড়প� িদল �ক�। িবেরাধীেদর
অিভেযাগ, সু ি�ম �কােট�র
িনেদ�শেক বু েড়া আঙু ল �দিখেয় দু িট
�থমসািরর �ক�ীয় তদ� সং�ার
�ধানেদর কায�কােলর �ময়াদ এক
ধা�ায় পাঁচ বছর বািড়েয় িনেয়েছ
সরকার। িবেরাধীেদর আরও
অিভেযাগ, সংসদেক এিড়েয়
সংখ�াগির�তার �জাের �মাদী
সরকার একটার পর একটা
অধ�ােদশ জাির কের গণতে�র
�ি�য়ােক একরকম �ংেসর পেথ
িনেয় এেসেছ।
গত ১৫ নেভ�র �জাড়া
অধ�ােদশ জাির কের �ক�ীয়
সরকার িসিবআই ও ইিডর
�ধানেদর পাঁচবছর পয�� শীষ�পেদ
থাকার ব�ব�া কেরেছ। এই নতুন
অধ�ােদশ আনার আেগ �য ব�ব�া
িছল, উে�খ করা যাক সরকােরর
�সই আইন। �রা� ম�ক সূ ে�
জানা �গেছ, ২০০৫ সাল �থেক
�িতর�া সিচব, �রা�সিচব,
আইিব ও র’-�ধােনর �ময়াদ
দু ’বছেরর জন� �বঁেধ �দওয়া
হেয়িছল।অত�� ���পূণ� এই
দু ’িট দফতেরর কায��েমর
�গাপনীয়তা র�া একিট �দেশর

সরকােরর কােছ র�া কবেচর
সমান।�রা�ম�েকর অধীন �কে�র
এই দু ’িট দফতর তাই অত��
�শ�কাতর। গত ১৫ নেভ�র
সরকােরর আনা নতুন অধ�ােদশবেল
এখন �থেক ওই দু ’িট দফতেরর �ময়াদ
আরও দু ’বছর পয�� বাড়ােত পারেব
সরকার। সরকােরর এেকর পর এক
অধ�ােদশ আনা িনেয় িবেরািধতা
কেরেছ কংে�স, তৃণমূ ল কংে�স,
বামপ�ীরা সহ অন�ান� িবেরাধী দল।
তাঁেদর ব�ব� অন�ায়ভােব এই
অধ�ােদশ আনা হেয়েছ।আস�
অিধেবশেন ভারেত িনব�ািচত ��রত�
�খেত িবেরাধীরা একেজাট হেয়
সরকােরর িবেরািধতা করেত ��ত।।
সংসেদর দু ’িট কে� ওই অধ�ােদশ
খািরেজর উে�েশ� িবিধব� ��াব
আনেত চেলেছ িবেরাধীরা। কংে�েসর
ব�ব� অধ�ােদশ এেন ধারাবািহকভােব
সু ি�ম �কাট�েক অ��া ও সংসেদর
অবমাননা কের চেলেছ িবেজিপ।
সরকােরর এই নীিতেত বলা হে�,
ইিড ও িসিবআইেয়র �ধােনর �ময়াদ
�েত�ক বছর বাড়ােত পারেব সরকার।
�কে�র সরকার চালােনার দীঘ�
অিভ�তার মানদে� নতুন এই
অধ�ােদেশর িবষেয় আরও িব�ািরত
আেলাকপাত কের মুখ খুেলেছ
কংে�স। কংে�স �নতৃে�র ব�ব�,
তদ�কারী সং�ার �ধান সরকােরর
কথা �মেন চলেছন, না অবমাননা
করেছন তার উপের িনভ�র করেব �িত
বছেরর পুনব�হােলর িস�া�।কংে�স
�নতা অিভেষক মনু িস�িভ বেলেছন,
‘’�লাকসভায় িবেজিপ সংখ�াগির�।
িক� সরকােরর ওই িস�াে�র
�িতবােদ দল ��াব আনেব।কারণ

এই অধ�ােদশ অত�� ভয় ও
আতে�র ককেটল। এই
অধ�ােদশ সাধারণ মানু েষর
�কানও কােজ লাগেব না। এই
িস�া� সরকােরর �ােথ�
�িত�ােনর কােজ
লাগােব।‘’ কংে�স �নতা
িস�িভ সংবাদমাধ�মেক আরও
বেলন, ‘’�ধানম�ী তদ�কারী
সং�ার �গাপনীয়তা র�া করার
উে��শ�েক সামেন �রেখ
ব�ি�গতভােব িনেজ িনয়�ণ
করেত চাইেছন। আসেল িনেজর
ব�ুেদর র�া করা ও
িবেরাধীেদর ক�েরাধ কের
�দওয়া।েদেশর িনরাপ�া নয়,
িনেজেদর �লােকেদর তথা
সরকােরর িনরাপ�া িনেয়ই
�মাদী সরকার �বিশ িচি�ত।‘’
িসিবআই বনাম পি�মব� রাজ�
সরকােরর একিট মামলায়
রােজ�র আইনজীবী িব�িজৎ
ভ�াচায� বেলেছন, ‘িদি�
��শাল পুিলশ এ�াি�শেম�
আইেন �ক�ীয় সরকারই
িসিবআই গঠন কেরেছ। তারা
�কান অপরােধর তদ� করেব,
তার তদে�র এলাকা কী কী
হেব, �স সেবর যাবতীয় �মতা
িসিবআই �কে�র �থেক
�পেয়েছ। ফেল �ক� ও
িসিবআই পর�র অ�া�ীভােব
জিড়ত।‘’ কংে�স এে�ে�
২০১৯ সােল মধ�রাে�
িসিবআইেয়র তৎকালীন শীষ�
আিধকািরক অেলাক ভাম�ােক
সিরেয় �দওয়ার �স� �টেন
এেনেছ।কংে�েসর ব�ব�,

িসিবআইেয়র তৎকালীন িডের�র
অেলাক ভাম�ােক বদিল কের
�দওয়ার অন�তম কারণ িছল রাফাল
িবমােনর দু ন�ীিতেক ধামাচাপা
�দওয়া। অেলাক ভাম�া রাফাল িবমান
দু ন�ীিতর তদ� করেল �ঝালা �থেক
িবড়াল �বিড়েয় পড়ার আশ�া িছল।
২০১৯ সােল অেলাক ভাম�ার ঘটনার
পর�রা ধের িবে�ষণ করেলই
�কে�র উে�শ� িনেয় �কানও রকম
�ধাঁয়াশা থাকার কথা
নয়।রাজৈনিতক িবে�ষকেদর
অিভমত, সরকােরর এই িস�া�
�থেক �বাঝাই যাে� �দেশর
�চৗিকদার ‘�জা �জুর’ �শাসকেদর
�বিশ পছ� কেরন। �থম দফায়
�ধানম�ী হওয়ার কেয়ক মােসর
মেধ� সংসেদ দাঁিড়েয় নের� �মাদী
বেলিছেলন, বািক সব িবষেয় আমার
�ান স�েক� �� তুলেত পােরন।
িক� রাজৈনিতক �বাধবু ি� িনেয়
সে�হ না রাখাই ভাল।‘’ ভারেতর
নাগিরক �াধীনতার ��ািটনাম
জয়�ীর �চৗকােঠর এপাের দাঁিড়েয়
আেছ। �ক�ীয় সরকার ঢাক �ঢাল
িপিটেয় ‘আজাদী কা অমৃ ত
মেহাৎসব’ মহা সমােরােহ
উদযাপেনর ��িত িনে�। আমােদর
আপি� থাকার কথা নয়। ভারতীয়
গণতে�র ‘জয় �হাক’ আমরাও
বলেত চাইিছ।েনহ�-গাঁিধ ও
আে�দকর-প�ােটেলর ভারেতর জয়
�হাক আমরাও বলিছ। িক� ২০১৪
সােলর পর �থেক ভারতীয়
গণতে�র িবকােশর ধারাবািহকতার
��াত পথ হািরেয় �ফেলেছ।গণতে�
িব�াসী �দেশর ইিতহাসিবদ,
সমাজিব�ানী ও রাজৈনিতক
িবে�ষকরা অিভেযাগ করেছ, ২০১৪
ও ২০১৯ সােলর সাধারণ িনব�াচেন
িবপুল �ভােট জেয়র পের �কে�র
িবেজিপ �নতৃ�াধীন সরকার অত��

আ�াসী হেয় উেঠেছ। ভারতীয়
নাগিরকেদর উপর এক ধরেণর সংখ�া
গির�তাবাদী শাসন(Majoritarian
rule) চািপেয় �দওয়ার জন� িবিভ�
ধরেণর �কৗশল অবল�ন করেছ
তারা। সংসদেক অ�াহ� কের
সংখ�াগির�তার �জােড় অধ�ােদশ এেন
আইন করার পেথ হাঁটেছ। �শষতম
উে�খেযাগ� উদাহারণ িবতিক�ত
কৃষকিবেরাধী কৃিষ আইন। গত বছর
ইিড-র িডের�র পেদ স�য়কুমার
িমে�র দু ’বছেরর �ময়াদ �শষ হেয়
িগেয়িছল। �রা�ম�ক িব�াসেযাগ�তার
পুর�ার িহেসেব িম�েক ইিড-র
িডের�র পেদ আরও এক বছেরর
জন� �রেখ �দওয়ার িস�া� �ঘাষণা
কের। ২০০৫ সােলর �ক�ীয়
আইেনর শত� িহেসেব এই িস�া�
স�বত আইন �মাতােবক িস�া� িছল
না। তাই এই িস�াে�র িব�ে�
সু ি�মেকােট� মামলা হয়। �সই মামলায়
সু ি�ম �কােট�র িনেদ�শ িছল, িমে�র
�ময়াদ আর বাড়ােনা যােব না।
িবেরাধীেদর অিভেযাগ, সু ি�ম �কাট�
�য রায় িদেয়িছল �সই রায়েক এিড়েয়
ঘুরপেথ �ক� অধ�ােদশ আনল।
সু ি�ম �কােট�র িনেদ�শেক সামেন �রেখ
ইিড �ধােনর �পেদ �রেখ �দওয়ার
�ময়াদ বৃ ি�েক চ�েল� কের আবার
একিট মামলা হেয়েছ ১৭ নেভ�র।
মামলািট কেরেছন তৃণমূল কংে�স
�ন�ী সাংসদ ম�য়া �ম�। কংে�স ও
তৃণমূ ল কংে�স আেগই �ঘাষণা
কেরেছ, আস� শীতকালীন অিধেবশেন
সংসেদ অধ�ােদেশর িবেরািধতা করা
হেব। ২৯ নেভ�র �থেক �� হেত
যাওয়া সংসেদর শীতকালীন
অিধেবশেন আইেনর অনু েমাদন
আটকােত িবেলর িবেরািধতা করেব
িবেজিপ িবেরাধী দল�িল।
�মািদ সরকােরর অধ�ােদশ
জাির কের িবল পাস করােনার

সং�ৃ িত ব� পুরেনা। ২০১৪ সােল
�কে� �ধানম�ী নের� �মািদর
�নতৃে� সংসদেক বু েড়া আঙু ল �দিখেয়
২২৮ িদেনর মেধ� ৮িট অধ�েদশ জাির
কেরিছল। খিন, জিম অিধ�হণ, জীবন
িবমার �ত�� িবেদশী িবিনেয়াগ সহ
আরও কয়েকিট। িবেরাধীেদর সু িনিদ��
অিভেযাগ, �মাদী সরকােরর �থম পাঁচ
বছের সংসেদ �িত ১০িট িবেলর মেধ�
৩.৫িট এেসেছ অধ�ােদেশর মাধ�েম।
সরকােরর ি�তীয় দফােত িহেসব
পাওয়া যাে� �িত ১০িট িবেলর মেধ�
৩.৭িটই অধ�ােদশ।িবেরাধীেদর
অিভেযাগ, রাজৈনিতক �ােথ� িবেরাধী
দেলর �নতৃ�েক �হন�া করেত ইিড�ক ব�বহার করার উদাহারণ ভুির ভুির
আেছ। িবেরাধীরা সংগিঠত ভােব ২৯
নেভ�র �থেক �� হেত যাওয়া
শীতকালীন অিধেবশেন �িতবাদ
জানােনার ��িত �� কের িদেয়েছ।
অিধেবশন ��র আেগ রােজ�র
মুখ�ম�ী তৃণমূ লেন�ী মমতা
বে��াপাধ�ায় িদি� সফের িগেয়েছন।
�লাকসভার অিধেবশন �� হওয়ার
আেগ সিনয়া গাঁিধর সে� তৃণমূল
সু ি�েমার �বঠক হল না �কন এটা এই
মুহূ েত� অনু ধাবন করা স�ব নয়।
মমতা �দবীর কােছ ২৪ নেভ�র
সাংবািদকরা জানেত চান িতিন �সািনয়া
গাি�র সে� �দখা করেবন িক না ?
উ�ের িতিন বেলন '�েত�কবার তাঁর
সে� �দখা করা বাধ�তামূ লক না িক?
... আিম কারও ( �সািনয়া গাি� )কােছ
সময় চাইিন।প�াব িনব�াচন িনেয় ওঁরা
ব��।ওঁেদর িনেজেদর দলী কাজ
করেত িদন।'
কৃিষ আইন �ত�াহার সহ আরও
অেনক িবতিক�ত িবষয় িবেরাধীেদর
হােত রেয়েছ। শীতকালীন অিধেবশেন
আমােদর এখন �দখার, জনিবেরাধী
িবিভ� ইসু �েত কংে�েসর �নতৃে�
িবেরাধীরা ক� সম�য় কেরন িক না?

ডারউইন তাঁর িবখ�াত িববত�নবাদ সূ ে�
বেলেছন 'সাভ�াইভাল ওব িদ িফেট� '
অথ�াৎ '�যাগ�তেমর উ�ত�ন '। যারা দ�
তারা �বঁেচ থাকেব।বত�মান িবেজিপ
সরকার তােক ��� িদেত রাজী নয়।তারা
চান তাঁেবদার। এমনিক িবচারিবভাগও
তার �থেক ছাড় পায় িন। ' জনগেণর
আ�াই সু িবচােরর িভি� ' এই আ�বাক�
নস�াৎ কের বার বার দ� িবচারপিতেদর
অেপ�াকৃত কম ��ে�র িবচারালেয়
বদিল কের চেলেছ এই সরকার। কারণ
এইসব িবচারপিতরা িনেজেদর �পশার
�িত পূ ণ�মা�ায় স�ান িদেয় গণতাি�ক
�দেশর িবচারব�ব�ােক এিগেয় িনেয় �যেত
�চেয়িছেলন। �দেশর িবিভ��ােন বার বার
এইসব িবচারপিতরা সরকােরর �রাষানেল
পেড়েছন কারণ তাঁরা সরকার এবং তােদর
িবিভ� �শাসিনক িস�াে�র সমােলাচনা
কেরিছেলন।
স�িত মা�াজ হাইেকােট�র �ধান
িবচারপিত স�ীব বে�াপাধ�ায়েক বদিল
করা হল �মঘালেয়র মত �ছাট রােজ�র
হাইেকােট�। মা�াজ হাইেকােট� বছের �ায়
প�াশ হাজার মামলা দােয়র হয় ও
�সখােন িবচারপিতর সংখ�া ৭৫
জন।েসখােন �মঘালেয় �মেরেকেট হাজার
আেটক মামলার জন� িবচারপিতর সংখ�া
মা� চারজন।মা�াজ হাইেকাট� �দেশর
চতুথ� বৃ হ�ম হাইেকাট�। দৃ �া�হীনভােব
উ� �কােট�র ৩১ জন বষ�ীয়ান আইনজীবী
�� তুেলেছন িনেয়ােগর পর এত কম
িদেনর মেধ� �কন এমনতর বদিল।তাও
এমন একজন দ� �ধান িবচারপিতেক।
তেব িক এই বদিল শাি�মূ লক পদে�প?
িক� এই িবচারপিত �তা �কান রীিতনীিত
ভােঙন িন।বরং যথাত� �নপুণ�র সােথ কাজ
কের থােকন বেল খ�ািত আেছ। তাহেল
�তা বলেতই হয় �য তাঁর িবচার সরকােরর
পছ� হয় িন বেলই এই বদিল। �দখা
যাক িতিন িক কেরেছন যার জন� এই

পদে�প িনল সরকার।
সরকাির ব�ব�ার �বচাল
�দখেলই িতিন �য়শঃ �তাপ
দাগিছেলন।এবছর এি�ল মােস
�কািভেদর �েকাপ যখন বাড়িছল তখন
িবধানসভা িনব�াচন করার জন� িনব�াচন
কিমশনেক কাঠগড়ায় তুেল বেলিছেলন
কিমশেনর কত�ােদর িব�ে� �বাধহয়
খুেনর মামলা করা উিচৎ। তার �দওয়া
রােয়র ফেল িনট - এ ওিবিস সংর�েনর
ব�ব�া হেয়িছল।আবার পুদুেচিরেত
িবেজিপ �ভাটারেদর আধার তেথ�র
অপব�বহার করেছ বেল িতিন ম�ব�
কেরিছেলন। তাই িক তার িনভ�ীকতার ও
িনরেপ�তার সােথ দািয়�পালেনর জন�
এই শাি�! তেব এটাই �থম নয়।২০১৯
সােল মা�াজ হাইেকােট�র �ধান
িবচারপিত িবজয়া তািহলরমািনেক
এইরকমভােব �মঘালেয় বদিল করা
হেয়িছল।িতিন এর �িতবােদ ই�ফা
িদেয়িছেলন। ২০২০ সােল িদ�ী দা�া
স�েক� িবচারপিত মূ রলীধর িদ�ী
পুিলশেক তী� িতর�ার কের দা�া
ছড়ােনার জন� �েরাচনাকারী কিতপয়
িবেজিপ �নতা,�যমন অনু রাগ ঠাকুর,
�েবশ বম�া ইত�ািদেদর িব�ে�
এফআইআর এর িনেদ�শ িদেয়িছেলন।
রাতারািত তােক বদিল কের �দওয়া হয়
িদ�ী হাইেকাট� �থেক পা�জাব হিরয়ানা
হাইেকােট�।আজও ওইসব দা�ায়
মদতকারীেদর িব�ে� এফআইআর
দােয়র কের িন �ক�ীয় �রা�ম�ী অিমত
শােহর িনয়�েণ থাকা িদ�ী পুিলশ। গত
অে�াবর মােস িদ�ী দা�ায় পুিলেশর
ভূ িমকার সমােলাচনা করায় বদিল
হেয়েছন িবেনাদ যাদব।িতিন বেলিছেলন
িদ�ী পুিলশ তদ�েক �হসেন পিরনত
কেরেছ। �জরাট মামলার আইনজীবী
�গাপাল সু ��িনয়ােমর সু �ীম �কােট�র
িবচারপিত হওয়া আটকােত এই সরকার

কলকািঠ �নেড়িছল। উ�রাখে� কংে�স
সরকারেক �জার কের �ভেঙ িদেয়
রা�পিতর শাসন খািরজ কের �দওয়ার
িবচারপিত �ক এন �যােশেফর সু �ীম
�কােট�র িবচারপিত িনেয়ােগর ফাইল
সরকার দু বার কেলিজয়ােমর কােছ
�ফরৎ পািঠেয়িছল। শাহেক �জেল
পাঠােনা িবচারপিত অিখল কুেরশীেক
িকরকম য�না িদেয়িছল এই সরকার তা
িন�য়ই সকেল ভুেল যান িন।
মা�াজ হাইেকােট�র �ায় ২৫০ জন
আইনজীবী সরাসির সু �ীম �কােট�র
�ধান িবচারপিত এনিভ রমনা ও
কেলিজয়ােমর অন� সদস� িবচারপিত
উদয় উেমশ লিলত, এএম খানউইলকর,
িডওয়াই চ�চূ ড় ও নােগ�র রাও-- এর
কােছ িচিঠ িলেখেছন এই বদিলর
িব�ে�। তাঁরাও �� তুেলেছন
কেলিজয়ােমর িস�াে� বাইেরর �কান
চাপ কাজ করেছ িকনা।তাঁেদর পয�েব�ণ
�য এর ফেল জনমানু েষর কােছ
িবচারব�ব�ার ভাবমূ িত� ধা�া
খােব।মা�াজ হাইেকাট� বার
অ�ােসািসেয়শন ��াব পাশ কের দাবী
�তােল কেলিজয়ােমর সু পািরশ
পুনিব�েবচনা করা �হাক।এমনিক �কে�র
অিতির� সিলিসটার �জনােরল িজ
কািত�েকয়নও �িতবাদ িবে�ােভ �যাগ
�দন।ব�ত �জরাট,রাজ�ান, তািমলনাড়ু
�থেক পা�জাব এেকর পর এক
িবচারপিতর বদিলর িস�া� সেচতন
মানু ষেদর উে�গ বািড়েয়েছ।েদেশর
গণতাি�ক ব�ব�া �ংস করার �য়াশ ও
��তার িবলু ি� এই সরকােরর কােছ
�মতায় িটেক থাকার একটা হািতয়ার
হেয় দাঁিড়েয়েছ।েদেশর নাগিরেকর
অিধকার হরেণর এই �বণতা �মাণ
কের আজ আমােদর �ঘারতর দু িদ�ন
উপি�ত।

স�িত �দেশর কেয়কিট রােজ� ৩িট
�লাকসভা ও ২৯িট িবধানসভার
উপিনব�াচন হেয় �গল। এই িনব�াচেনর
ফলাফল �মতাসীন িবেজিপ সরকােরর
কােছ একটা অশিনসংেকত িহসােবই
িচি�ত করা �যেত পাের।েয ২৯ িট
িবধানসভা িনব�াচন হেয়েছ তােত িবেজিপ
জয়ী হেয়েছ সাতিট আসেন,কংে�সও
জয়ী হেয়েছ সমসংখ�ক আসেন।
বািক�িলেত জয়ী হেয়েছ িবিভ�
আ�িলক দল।েলাকসভায় িতনিট
আসেনর মেধ� কংে�স, িবেজিপ ও
িশবেসনা একিট কের আসেন জয়ী
হেয়েছ। সব�িলেতই আেগরবার জয়ী
হেয়িছল িবেজিপ। অথ�াৎ িতনিটর মেধ�
দু ইিট হািরেয়েছ িবেজিপ।িহমাচল �েদশ,
রাজ�ান, কণ�াটক, মহারা� �যখােনই
িবেজিপ'র সে� কংে�েসর মুেখামুিখ
লড়াই হেয়েছ �সইখােনই িবেজিপ
�হেরেছ।�ধু তাই নয় শহরা�ল, �যখােন
গিদ িমিডয়ার একতরফা �চাের �মািদর
ইেমজ অেপ�াকৃত ভাল �সখােনও
িবেজিপর �ভােটর শতাংশ কেমেছ
১৮%।গত একবছর পিরবারিপছু মােস ৫
�ক.িজ শস� িবনামূ েল� িবতরণ কেরও
এই দেলর জনি�য়তা কমেত ��
কেরেছ �তগিতেত।এমনিক মধ��েদেশ
�ভাট কেমেছ ৭ শতাংশ, িবহাের কেমেছ
৮ শতাংশ। এসেবর �ভাব পড়েব
উ�র�েদেশর িনব�াচেন।তাই অিমত
শাহেক বলেত হে� �মািদর জন�
উ�র�েদেশ �যাগীেক �জতােত
হেব।েসই রােজ� উ�য়ন বা সু শাসেনর
জন� নয়।
িতনিট �লাকসভা আসন,�যমন
িহমাচেলর মাি�েত কংে�েসর �িতভা
িসং িবেজিপর �জতা আসনিট িছিনেয়
িনেয়েছন।দাদরা ও নগর হােভলীর
আসনিট িবেজিপর কাছ �থেক িছিনেয়
িনেয়েছ িশবেসনা। খাে�ায়া �লাকসভা
আসনিট িবেজিপ িজতেলও �সখােন

�ভােটর হার ও জেয়র ব�বধান কেমেছ
িবপুলভােব। রাজ�ােন দু িট িবধানসভা
আসনই িজেতেছ কংে�স �াথ�ী।ওই দু িট
আসেনর একিটেত,অথ�াৎ ধিরয়াওয়ােদ
িবেজিপর �াথ�ী তৃতীয় ও ব�ভনগের চতুথ�
�ােন রেয়েছ।িহি� বলেয় িবেজিপর এই
�শাচনীয় পরাজয় �মাণ কের �দয় িহ�ুে�র
�বল �ম�করেণর �চ�া যা িবেজিপ সব��
কের থােক তা আর ততটা কাজ িদে�
না।এর �ভাব িক আগামী িনব�াচন�িলেত
পরেব নািহমাচল �েদেশ িসএএ িনেয় �কান
িবে�াভ িছল না,বা িছল না কৃষক
আে�ালেনর �কান �ভাব।৯৬ শতাংশ িহ�ু
�ভাট �য রােজ� �সখােন মানু ষ িবেজিপেক
�ত�াখ�ান করেলা �কন?�প�ল িডেজেলর
অ�াভািবক মূল�বৃ ি� ছাড়া অপশাসনও একটা
কারণ এই হােরর।েসখােন মাি� �লাকসভা
আসন ছাড়াও িতনিট িবধানসভা আসেন
িবেজিপর পরাজয় ও কংে�েসর জয় �মাণ
কের �দয় কংে�স তার শি� িফের
পাে�।মাি� �লাকসভায় িবেজিপর �ভােটর
হার কেমেছ ২১ শতাংশ। নগর হােভলীেত
কেমেছ ৭ শতাংশ। িবেজিপ সভাপিত ন�া
বা অনু রাগ ঠাকুেরর রােজ� ও মুখ�ম�ী
জয়রাম ঠাকু েরর �জলায় িবেজিপর পরাজয়
�ভাবতই কংে�সেক নতুন কের অি�েজন
�জাগােব।তাছাড়া এই ফল সীমা�বত�ী
রাজ��িল �যমন পা�জাব,উ�রাখ�, হিরয়ানা
বা উ�র�েদেশর িনব�াচেনও �য �ভাব
�ফলেত চেলেছ তা বলাই বা�ল�।িহমাচেলর
মুখ�ম�ী দ�থ�হ ীন ভাষায় বেল িদেয়েছন
�কে�র নীিতর জন�ই এই হার।
�য কণ�াটেক এই �সিদন মুখ�ম�ী
পিরবত�ন করা হল �সখােন মুখ�ম�ীর িনেজর
�জলার গনগল িবধানসভা আসেন কংে�েসর
জয় ও িবেজিপর পরাজয় িকেসর ইি�ত �দয়
তা �বাঝা যাে�।
মধ��েদেশ িবেজিপ সরকার দল
ভািঙেয় সরকার গঠন করার পর িহ�ুে�র
�বল �ম�করণ করা সে�ও কংে�স একিট
আসন িজেতেছ।এখােন �লাকসভার আসন

খাে�ায়ােত িবেজিপ জয়ী হেলও জেয়র
ব�বধান ২.৭ ল� �থেক কেম হেয়েছ ৮১
হাজার। িবহাের জনতা পািট�
(ইউনাইেটড) দু িট আসন িজতেলও
�ভােটর ব�বধান কেমেছ।হিরয়ানায়
আইএনএলিড �াথ�ী অভয় িসং �চৗটালা
িবেজিপ'র িব�ে� জয়ী হেয়েছন।তেব
জাতপােতর সমীকরেনর �ভাব এই
আসেন �টর পাওয়া �গেছ। অ��েদেশ
বাদেভল আসেন িবেজিপেক হািরেয় জয়ী
হেয়েছ ওয়াইএসআর কংে�স �াথ�ী।
পি�মবে� চারিট আসেন তৃ ণমূল
পযু দ
� � কেরেছ িবেজিপেক।িতনিট
িবধানসভা �কে� িবেজিপ �াথ�ীেদর �ধু
জমানত বােজয়া� হেয়েছ তাই নয়,
�িতিট আসেনই িবজয়ী তৃণমূল �াথ�ীর
কােছ ৭৫ শতাংশ �ভােট তােদর পরাজয়
হেয়েছ। একমা� অসেম ও �ছা� রাজ�
�মঘালয় ও িমেজারােম িবেজিপর মুখর�া
হেয়েছ। যিদও এই দু িট �ছাট রােজ�
আ�িলক দল িজেতেছ যারা িবেজিপর
�জাটস�ী।তেব �মঘালয় ও িমেজারােম
দু িট আসেন �াথ�ী িদেয় িবেজিপর
জামানত জ� হেয়েছ।এই দু ই �ছাট
রােজ� কংে�স অ� �ভােট �হেরেছ ও
ি�তীয় �ােন �থেকেছ।দলীয় অ���� না
থাকেল কংে�স এখােন িজতেত পারেতা।
অসেম অন�দেলর িবধায়ক িকেন িনেয় বা
জনসভায় হাজার �কািট টাকার �খালাখুিল
�েলাভন এবং চা বাগান �িমক লাইেনর
জন� ১ �কািট টাকা অনু দান ইত�ািদর
�িত�িত ওই রােজ� জেয়র �পছেন কাজ
কেরেছ বেল মেন করা হে�।তাছাড়া
কংে�স গত িনব�াচেন বদ�ি�ন
আজমেলর দেলর সােথ �জাট করেলও
তা এবােরর িনব�াচেন �ভেঙ যায়।এটাও
কংে�েসর হােরর একটা কারণ। এতিকছু
সে�ও এই উপিনব�াচন িবেজিপর কপােল
�য একটা বড় রকেমর ভাঁজ �ফেলেছ তা
পির�ার।

১১

ত�ণ বয়স �থেক �মৗলানা
আজাদ উদু � ভাষায় কিবতা এবং
ধম� ও দশ�ন-সং�া� িনব�
রচনা করেত �� কেরন। িতিন
সাংবািদকতার �পশা �হণ
কের ি�িটশ শাসেনর
সমােলাচনা কেরন এবং ভারতীয়
জাতীয়তাবাদেক সমথ�ন জানান।
পের আজাদ িখলাফত
আে�ালেনর �নতৃ� দান
কেরন। �সই সময় িতিন মহা�া
গা�ীর সং�েশ� আেসন।
আজাদ ১৯১৯ সােলর রাওলাট
আইেনর িব�ে� গা�ীিজর
অিহংস অসহেযােগর ধারণায়
অণুে�িরত হেয় অসহেযাগ
আে�ালন সংগঠেন সি�য় হেয়
ওেঠন। ১৯২৩ সােল িতিন
ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর
সভাপিত িনব�ািচত হন। িতিনই
িছেলন কংে�েসর সব�কিন�
সভাপিত।
১৯৩১ সােল �মৗলানা
আজাদ ধারসানা লবণ
সত�া�রহ �� কেরন। এই
সময় িতিন �দেশর অন�তম

�ধান রাজৈনিতক �নতা হেয়
ওেঠন। িতিন ভারেত
ধম�িনরেপ�তা ও সমাজতাি�ক
ধ�ানধারণা এবং িহ�ু-মুসলমান
স�ীিতর কথা �চার কেরন।
[৪] ভারত ছােড়া আে�ালেনর
সময় পাঁচ বছর (১৯৪০-৪৫)
িতিন কংে�স সভাপিতর দািয়�
পালন কেরন। এই সময় িতন
বছর িতিন কারা�� িছেলন। �য
সকল ভারতীয় মুসলমান
মুসলমানেদর জন� পৃথক
পািক�ান রাে�র দািবর
িবেরািধতা কেরিছেলন, তােদর
মেধ� সবেচেয় উ�ল ব�ি��

িছেলন �মৗলানা আজাদ।
সা�দািয়ক দা�ার সময় িতিন
িহ�ু-মুসলমান স�ীিতর
�েচ�া চালান। �াধীন ভারেতর
িশ�াম�ী িহেসেব িতিন
িবনামূ েল� �াথিমক িশ�া ও
উ�িশ�ার জন� আধুিনক িশ�া
�িত�ান�িল চালু কেরন।
িতিনই ইি�য়ান ইনি�িটউট
অফ �টকেনালিজ ও
িব�িবদ�ালয় ম�ু ির কিমশন
�াপন কেরন। িহ�ু -মুসলমান
স�ীিতর জন� আজাদ
আজীবন �েচ�া চালান।

১৯৪০-১৯৪৫ সােল

পিরণত হয়। ভারত অিধরাজ�

�থেক জ� িনেয়েছ এবং

িতিন ি�তীয় �ময়ােদ

পরবত�ীকােল ভারতীয়

যতিদন ঘৃণা �বঁেচ থাকেব,

কংে�েসর সভাপিত

�জাত� বা ভারত গণরাজ�

ততিদনই এর অি��। এই

িনর�ািচত হন। এসময়

নােম পিরিচত হয়। ১৯৪৭

ঘৃণা ভারত ও পািক�ােনর

উপমহােদেশ িহ�ু -মুসলমান

সােলর ভারত িবভাজেনর

স�ক�েক �াস কের �ফলেব।

স�েক�র অবনিত ঘেট।

ফেল ি�িটশ ভারেতর �ব�ল

এমন পিরি�িতেত ভারত ও

পািক�ান আে�ালন

��িসেডি� ও পা�াব �েদশও

পািক�ােনর মেধ� ব�ু � হওয়া

�জারদার হয়। িতিন

ি�খি�ত হয়। �ব�ল

বা শাি�পূ ণ� সহাব�ান স�ব

পািক�ান আে�ালেনর

��িসেডি� �ভেঙ পি�মব�

নয়, যিদ না এ দু িট �দশ

িবেরািধতা কেরন। িহ�ু-

রাজ� (ভারত) ও পূ ব�

আকি�ক �কােনা িবপেদর

মুসিলম স�ীিত র�ার জন�

বাংলা/পূ ব� পািক�ান �েদশ

মেধ� পেড়। �দশভােগর এই

�েচ�া চালান। িক�

(পািক�ান) গিঠত হয়।

রাজনীিত এ দু িট �দেশর মেধ�

সভাপিত িহেসেব, কংে�েসর

পা�াব �েদশ �ভেঙ পা�াব

এক িবরাট �াচীর �তির

িকছু উ�প�ী �নতােক

�েদশ (পািক�ান) ও পা�াব

করেব। পািক�ােনর পে�

িনয়�েণ ব�থ� হন,ফেল

রাজ� (ভারত) গিঠত হয়।

ভারেতর সব মুসলমানেক

ভারতীয় মুসিলমেদর এক

ভারত িবভাজেনর সে� সে�

�সখােন �ান �দওয়া স�ব

বড় অংশ আজােদর মতন

ি�িটশ ভারতীয় �সনাবািহনী,

নয়। কারণ তার ভূিম��তা।

মানু েষর িব��াচারণ কেরন।

ইি�য়ান িসিভল সািভ�স ও

প�া�ের িহ�ুেদরও পি�ম

�দশ িবভােগর তী� িবেরাধী

অন�ান� �শাসিনক কৃত�ক

পািক�ােন বাস করা স�ব

আজাদ ভারত িবভাজন বা

এবং �রলপথ ও অন�ান�

নয়। িতিন এক সা�াতকাের

�দশভাগ হল ি�িটশ ভারেতর

�ক�ীয় স�দ দু ই রাে�র

বেলিছেলন , "যিদ পািক�ান

রাজৈনিতক িবভাজন।১৯৪৭

মেধ� িবভ� কের �দওয়া

সৃি� মুসলমানেদর জন� সিঠক

সােলর ১৫ আগ� ি�িটশ

হয়। �মৗলানা আজাদ ধেম�র

হেতা তেব আিম অবশ�ই তা

ভারত �ভেঙ হেয় পািক�ান

িভি�েত ভারত িবভােগর

সমথ�ন করতাম। িক� এই

অিধরাজ� ও ভারত অিধরাজ�

িবপে� অব�ান কেরন।

দািবর মেধ� আিম অ�িন�িহত

নােম দু িট সাব�েভৗম রা�

িবিভ� সভা ও সমােবেশ

িবপদ �দখেত পাি�। আিম

গঠন করা হয়।পািক�ান

িতিন এর তী� িবেরািধতা

আশা কির না মানু ষ আমােক

পরবত�ীকােল আবার

কের ব�ব� �দান কেরন।

সমথ�ন করেব, িক� আিমও

ি�ধািবভ� হেয় পািক�ান ও

িতিন মেন কেরন, পািক�ান

আমার িবেবেকর িব�ে�

বাংলােদশ নােম দু িট রাে�

সৃি�র ক�না একটা ঘৃ ণা

�যেত পাির না।"

১

সব�েশষ জীব� �িতিনিধ। যিদও �স
স�ােহ এেসিছল তার �থম তা�েণ�, স�াহ
�িত�ার বছর চােরক পর। একিদক �থেক
এ কথা বলাই যায় �য, রােজেনর মৃ তু�র

স�াহ পি�কার দ�র ও ঘর�িল আ�িরক
অেথ�ই যার ত�াবধােন থাকত �সই রােজ�
�সাদ আর �নই। রােজন স�ােহর �লখক িছল
না।িক� এই পি�কায় যাঁরা িলখেতন তাঁরা
�ায় সকেলই জানেতন ও বুঝেতন তাঁেদর
�লখা �কােশর িপছেন কী অপিরসীম িন�া ও
�ম রেয়েছ রােজ��সােদর।আর িবিভ� পেব�
যাঁরা স�ােহর কায�করী পিরচালনায় িছেলন
তাঁরা জানেতন,, কািয়ক �ম ছাড়াও রােজেনর
পিরি�িতর সংেগ মািনেয় চলার দ�তা ও তী�
�ৃিতশি� কীভােব নানা সমেয় স�ট �মাচেন
স�াহেক সাহায� কেরেছ।
স�াহ �িত�ার এক যু গ পের আমরা
কালা�র �ছেড় এই পি�কািটেত যু� হই
�মা�েয়, ��া�দ সংগঠক ও সাংবািদক
অিনল ভে�র �নতৃে�।তার আেগ �থেকই
তৃি�দা(�হ) কালা�র �থেক এেস �কাশকস�াদেকর দািয়� িনেয়িছেলন।আেগ যাঁর া
পি�কািট করেতন তাঁরা আমােদর পূ ণ�
সহেযািগতা করেতন।এই আেগর মানু ষেদর
অনু জ রােজ� �সাদই িছল আেগর �জে�র

সংেগ সংেগ স�ােহর �জা�া�র হল।ঘেরর
�খেয় বেনর �মাষ তাড়াবার ত�ণ� এখন
দুল�ভ। অ�ত স�াহ �গাে�র, শূ ন �
বািণিজ�ক, বরং বলা ভােলা, ময�াদা বজায়
�রেখ ও আ�সমপ�ণ না কের, খুঁিড়েয়
খুঁিড়েয় চেল এমন প�পি�কায়। যারা আবার
অসা�দািয়ক,দলত� ও বািণয়াতে�র
�িতবাদী মেনাভাব িন��ধায় ব�� করার
িহ�ত �দখায়।এমন িক মতৈ�ধতাও �কাশ
করার সু েযাগ �দয় িবতেক�র অিধকার �মেন
�সখােন আদশ�বাদীরা ছাড়া কারাই বা
আসেত পাের! িক� রােজন িক এেতা কথা
�ভেব বু েঝ স�ােহর আ�িরক অেথ�ই
একমা� সব��েণর কম�ী িছল? �কৃত
অেথ�ই সামান� ভাতায়! জীবন ধারেণর ও
উ�র �েদেশর সংসার যাপেনর জন� এটা
�সটা কত কী �য করেত �হাত তােক,
স�ােহর যাবতীয় ন�� দািয়� পালেনর
সংেগই, �স এক িভ�ভােব বলার মেতা
কথাই বেট।এসব িনেয়ই হয়েতা এ�স�
�স�সে� �ৃিত যাপন চলেতই থাকেব
মােঝমেধ� আমােদর ব�ি�গত
আলাপচািরতায়। িক� �স িক মা��বাদী
দশ�েন �ত��ভােব আকৃ� হেয় স�াহ
করত? তা িক� নয়।িক� তাঁর পাঁচ দশেকর
স�াহ যাপেন �স �বশ িকছু দরদী
কিমউিন�েক �দখেত �দখেত িশেখ
িনেয়িছল, �কৃত কিমউিন�রা মানু ষেক
বেড়া ভালবােস। মানবদরদী, মানবািধকার
জাতীয় শ�ব� �স মুেখ র� করেত
পােরিন।েতমন �চ�াও কেরিন। িক� এসব
�দেয় ধারণ করেত �পেরিছল রােজন।এই
�বাধ �থেকই , স�ােহর পিরচালকেদর
স�েক� �চূ র িমথ�াচার ও অন�ায় করার
ঘটনা জানা সে�ও, একসমেয় স�ােহর
�িত অেনকটাই দায়ব� থাকা এক

ভ�মিহলার, অপিরসীম পািরবািরক
ব�নার কথা জানেত �পের, রােজন
আমােদর কােছ অবাি�ত �সই
ভ�মিহলার �ুধাত� মুেখ �ায়ই ভাত
যুিগেয় �যত।আমরা, হতভাগার �াপ�
ময�াদাও যােক িদেত কুি�ত
হেয়িছ,এমনিক �চ� ��ােধ যার উপর
ি�� হেয় মা�ািতির� দু ব��বহার কেরিছ
এমন এক িনেব�াধ, অভাব ও �ভােবর
�দােষ িনর�দশায় পড়েল, রােজনই
ব�িদন িছল তার আ�য় �ল।কারণ
রােজন িছল দরদী।েস জানত ওই
িনেব�াধও স�ােহর কােছ কখনও কখনও
অিনবায� হাত হেয় উঠত নানা �গালেযাগ
সহই!
ব�ি�গত ভােব আিমও ঋিণ
রােজেনর কােছ।আমার একমা� গে�র
বই "িতিতেরর ওম" �কাশ কের সু কুমার
�দর 'সহযা�ী'। তার 'হিবকা�' নােমর
গ�িটর �ফ �দখিছলাম স�ােহর এক
দু পুের আিম আর �কশব ( চ�াটািজ�)।
আিম �জাের �জাের পড়িছলাম, �কশব
�ফ কাটিছল।অেনক�িল িহি� সংলাপ
িছল। রােজন ব��ন আেগ চা িদেত এেস
বেস িগেয়িছল গ� �নেত।িহি�
সংলাপ�িল ও সংেশাধন কের িদেয়িছল
পাকা স�াদেকর কায়দায়।রােজেনর কথা
আিম উে�খ কেরিছ আমার গে�র
বইেয়র "সােবক বৃ�াে�"। ও
বেলিছল,গ� িলখেল আপনার খুব নাম
�হােব।তা আর িলখেত পারলাম
কই!রােজন িনেজই �তা িছল গে�র আ�
একখানা �ট!!
সাল তািরখ মেন থােক না
আমার।মেন আেছ অিনলদা তখন
জীিবত।অিনলদা িছেলন, কালা�েরর
একদা বাত�া স�াদক ও পের �ধান
পিরচালক।এক কথায় কণ�ধার। ��স
স�েক� �চূ র অিভ�।িতিন পুরেনা
পিরচেয়র সূে� কালা�েরর এক িহসাব

িরটান� দািখল স�িক�ত কম�ীেক স�ােহ
�ডেক পািঠেয় কাগজপ� িঠকঠাক �তির
কের পািঠেয় িদেত বেলন সংি�� দ�ের।
�স িদন-পেনর 'খুব �খেট' পািঠেয়ও
�দয়।তার পেরই সরকাির দ�র �থেক
জানােনা হয়,আমরা 'ছাট কাগজ'
একবছের এক ল� িত�া� হাজার টাকায়
িবি� কেরিছ। িবপু ল অংেকর কর
�মটােত হেব।েলখা স�াদনার সংেগ
িচিঠপ� �দেখ �কানটা অিনলদােক �দখেত
হেব,�কানটাই বা ঘ�াদা িক রােজেনর
ব�াপার তা বাছাই করেত �হাত
আমােক।আমার �িত অিনলদার িনেদ�শ
িছল "�টাটাল িনউজ �পপারম�ান" হেত
হেব।যাই �হাক, অিনলদা সরকাির িচিঠ
�দেখ মাথার উপেরর কােঠর তাক �দিখেয়
বলেলন,ওখান �থেক ১৯৭২-৭৩ সােলর
িরটান� ফাইল খুঁেজ �বর করেত
হেব।পেরর িদন তাই হল।অিনলদা সব
�দেখ বলেলন, রােজন �তা কাগজ িকনেত
�গেছ। ও এেল বলেব, ওই বছর িযিন
স�ােহর িরটান� �তির কেরিছেলন এবং
আইনজীবী হওয়ায় িহয়ািরং এ
িগেয়িছেলন, তাঁর কােছ িগেয় পুরেনা ও
নতুন ফাইল আর িচিঠটা �দখােত।
তারপর িতিন �দখা করেত বলেল যােব,
আর িকছু িলেখ িদেল �সই মেতা চলেত
হেব।রােত রােজনেক বললাম।রােজন
খইিন ডলেত ডলেত আ�� �হাল তার
খুপির ঘের।একসময় একগাল �হেস এেস
বলল,এক দেফ উনেকা ঘর িগেয়
�থ।ব�ত বরেষা পেহেল। বু ঢঢাবাবা
আে� �থ।েলিকন আিভ তক িজ�া হায়
িক নিহ �কয়া মালু ম।মকান ঢুন �লে�
জ�র।িপিজ হা�াতাল কা বগল �ম এক
গিল কা আগলা খাল ধার। রােজন
িগেয়িছল।কাজটা কের িফের এেসিছল
িনিব�ে�।তার পর এই িকছু িদন আেগ
িপিজেত �গল। িক� উ�র �েদেশর
বািড়েত িনিব�ে� িফরেত পারল না আর!
স�াহ পি�কার সংেগ �ত�� ও
পেরা� ভােব যু � আমরা পর�রেক
কীভােবই বা সা�না �দব! আমােদর
ব�ি�গত �ৃিত যতিদন সজীব থাকেব
ততিদন রােজ� �সাদ আমােদর সংেগই
থাকেব।

আমােদর স�াহ দ�েরর দীঘ�িদেনর সহেযাগী রােজ��সাদ িসং ২৩ নেভ�র
রাত ২ �টার সময় �য়াত হেয়েছন।গত ১০ তািরখ রােজ��সাদ স�াহ দ�েরর
�দাতলায় কথা বলেত বলেত পের িগেয় মাথায় আঘাত পান ও সং�া
হারান।তাঁেক �মিডক�াল কেলেজ িনেয় �গেল ওখােন ইমােজ�ি� িবভাগ িস.িট.
��ান করেত বেল।িক� রােজ��সােদর অি�রতার (Unrest ) জন� ��ান করা
যায়িন।আ�েয�র িবষয় ওই হাসপাতােলর ইমােজ�ি� তাঁেক মানিসক �রােগর
িবভােগ �রফার কের। তাঁর মাথায় আঘাত, অতীেত কখেনা �কােনা মানিসক
�রাগ িছলনা বলা সে�ও ডা�াররা �কােনা কথাই �নেলন না। বাধ� হেয় তাঁেক
�ফরত িনেয় আসা হয়।
১১ তািরখ তাঁেক নীলরতন সরকার হাসপাতােলর এমােজ�ি�েত িনেয়
যাওয়া হয়।ওই িবভােগর িসিনয়র ডা�ার য� কের �দেখন ও রােজেনর িসিট
��ান করেত বেলন।তাঁেক ঘুেমর ইনেজকশন �দওয়া সে�ও �রাগীর (রােজেনর
) �চ� Unrest থাকায় িসিট ��ান করােনা যায়িন। এরপর ইমােজ�ি� �থেক
তাঁেক �মিডিসেন ভিত�র জন� পাঠােনা হয়।িক� আ�েয�র িবষয় �মিডিসেনর ৪
ন�র ইউিনেটর কেয়কজন জুিনয়র ডা�ার তাঁেক িকছু েতই ভিত� করেত �দেবন
না বেল �জদ ধেরন। তারা বেলন এই ভিত� তারা হেত �দেবন না এবং এই
ভিত� তারা বািতল করােবনই। একজন িপ.িজ.িট. ডা�ার ��াধ�� হেয় সব
কাগজপ� িনেয় নীেচ যান ভিত�র আেদশ বািতল করােবন বেল।িক� �সটা তারা
করােত পােরন িন। অবেশেষ সফল হেত না �পের তারা চুড়া� অমানিবক
আচরণ কেরন ও রােজনেক চারিদন িবনা িচিকৎসায় �ফেল রােখন। তােদর
ব�ব� যত�ণ না িসিট ��ান হে� তারা �কােনা িচিকৎসায় করেবন না।িসিট
��ান করাও স�ব হয়িন। �যখােন �রাগী অেচতন �সখােন তাঁেক �কােনা
স�ালাইন বা ওষু ধ �দওয়া হয় িন। রােজন পাঁচ িদন �কােনা জল বা খাদ� পায়
িন।এই সব িচিকৎসকেদর িব�ুমা� মানবতােবাধ �নই। অবেশেষ এই িনদ�য় ও
সহানু ভূ িতহীন ব�বহাের বাধ� হেয় NRS �থেক ছািড়েয় িনেয় ১৫ তািরখ
রােজনেক িপিজ হাসপাতােল ভিত� করা হয়। �সখােন িচিকৎসা ��
হয়।িস.িট.��ানও করা হয়।িক� তত�েন যা �িত হওয়ার হেয় িগেয়েছ।
রােজন �মশ �কামায় চেল যায়। িকছু ই করা �গল না।২৩ তািরখ রাত দু েটার
সময় রােজ��সাদ চেল �গেলন। পুেরােনা �লাক।১৯৭১ সাল �থেক ৫০ বছর
িছেলন স�াহ ' �ত। ৬৮ বছর বয়স হেয় িছল রােজেনর।
কিব সু ভাষ মুেখাপাধ�ায় িলেখিছেলন ''বাংলা ভাষার কাগজেক
ভােলােবেস রােজন স�ােহ �থেক �গল।তাঁর �দেশায়ািল ভাইরা তাঁর আ�েয়
�থেক এিদেক ওিদেক সরকারী চাকির জুিটেয় চেল �গল, িক� রােজন বাংলা
ভাষার কাগজেক ভােলােবেস 'স�াহ' �ছেড় �গেলানা �কােনািদন।''
রােজ��সােদর মৃ তু�েত গভীর �শাক �কাশ কেরেছন ভাষা শিহদ
�ারক সিমিত, ব� সং�ৃ িত উৎসব ও িশ�ী সাং�ৃ িতক কম�ী বু ি�জীবী ম�।
রােজেনর মৃ ত�র ফেল স�াহ' র অপুরনীয় �িত হল। আমরা তাঁর �ৃ িতর �িত
গভীর ��া জানাি�।

১

�কি�য় অথ� ম�েকর উেদ�ােগ

সমস�ার কথা তুেল ধেরন।

তখন সারা ভারেত ব�াে�র

ঋেণর �জাগান ও আিথ�ক বৃি�র

অভূতপূ ব�ভােব �িতবাদ�েল এেস

৮২৬২ িট শাখা িছল, যার মেধ�

িবষেয় আেয়ািজত সে�লেন স�িত

সহমিম�তা ও সমথ�ন জািনেয় যান

মা� ১৮৩৩ িট �ামা�েল ও

�ধানম�ী নের� �মাদী বেলন,

ছা� যুবা, সমাজকম�ী, মানবািধকার

৩৩৪২ িট শহরতিলেত অবি�ত

ইি�রা গাি�র িনেদ�েশ ব�াে�র

কম�ী, �িনভ�র �গা�ীর মিহলা কম�ী

িছল। অথ�াৎ �ামীন ভারত ব�াি�ং

রা�ায়�করেণর পূ েব� �বসরকাির

�থেক সাধারণ মানু ষ। তাই এই

ব�ব�ার সু ফল �পত না।

ব�াে�র কত�ারা �ু েল-�ুেল িগেয়

�িতবাদটা সকেলর হেয় ওেঠ। এই

মুনাফােলাভী কেপ�ােরটরা

ব�া� অ�াকাউ� �খালার উপকািরতা

ইসু �েত �দশজুেড় তী� আওয়াজ ওেঠ

�ামা�েল ব�া� �খালায় উৎসাহী

�বাঝােতন। �সই সময় িতিন �ু েল

�কে�র িবেজিপ সরকােরর িব�ে�।

িছল না। এই অব�ায় আিথ�ক

পড়েতন বেল �ধানম�ী

সরকােরর সমথ�েন থাকা কেপ�ােরট

উ�য়ন ও িবেক�ীকরেণর �ােথ�

জািনেয়েছন। �ধানম�ীর এই

িটিভ চ�ােনল�িল এই আে�ালেনর

তৎকালীন �ধানম�ী ইি�রা গাি�

ব�ব�েক �কৗশেল রা�ায়� ব�াংেকর

খবর ��� িদেয় �চার না করায়

রা�ায়� ব�া� �াপন কেরন।

�বসরকািরকরেণর পে� যুি� দাঁড়

সমােলািচত হেয়েছ।

১৯৬৯ সােলর ১৯ জুলাই ১৪ িট

করােনার �েচ�া িহেসেব �দখা

এই �িতবােদর ���

কমািশ�য়াল ব�াংেকর রা�ায়�করণ

হে�। �ধানম�ী তাঁর 'অিভ�তা'র

বুঝেত �গেল �কান পিরি�িতেত

হয়। এর পের সারা ভারত জুেড়

কথা যাই বলুন, বা�েব ব�াংক

রা�ায়� ব�াংক ভারেত �াপন করা

�ািপত হয় �ায় �দড় ল� শাখা।

রা�ায়�করেণর আেগ পিরি�িত িক�

হেয়িছল তা �বাঝা জ�ির। এই

যার মেধ� ৫১,৬৪৬ িট �ামা�েল

জনসাধারেণর কােছ যেথ� �িতকূল

�সে� উে�খেযাগ�, ১৯৪৭ �থেক

ও �ায় ৪১,০০০ িট শহরতিল

িছল।

১৯৫৫ সাল পয�� তৎকালীন

অ�েল। শহর�িলেত �তির হয়

�বসরকাির কেপ�ােরট সং�া

�ায় ২৮,০০০ শাখা। এর সু ফল

রা�ায়� ব�াংেকর �বসরকািরকরেণর

পিরচািলত ৩৬১ িট ব�া� �দউিলয়া

পায় আপামর জনসাধারণ।

িব�ে� তী� �িতবাদ জািনেয়

�ঘািষত হওয়ায় সাধারণ ভারতবাসীর

সরকাির ব�াংক �থেক নামমা�

ইিতমেধ�ই সারা ভারত জুেড়

সি�ত অথ� জেল যায়। ১৯৬৯ সােল

সু েদ ঋণ পাওয়ায় গিরব

সব�া�ক ধম�ঘট পালন কেরেছন �ায়

কেপ�ােরট পিরচািলত ব�া��িলেত

কৃষেকরা মুি� পায় মহাজনেদর

দশ লাখ সব��েরর ব�াংক কম�চারী।

অনু ৎপাদক স�েদর পিরমান িছল

কাছ �থেক চড়া সু েদ ঋণ �নওয়া

িবিভ� ব�াংেকর শাখার সামেন বা

২৪৩২ �কািট টাকা। যার মেধ� �ায়

�থেক। ব�াংেকর ঋেণ কৃষেকর

�ক�ীয়ভােব �িতবাদ�েল

৮০০ �কািট টাকা এই ব�া��িলর

হােত আেস জল �সেচর পা�,

আে�ালনকারীরা সমেবত হেয়

ডাইের�রেদর িনজ� �কা�ািনর

যার ফেল পূ েব�র বৃি�র উপর

ভাষণদান ও ��াগােনর মাধ�েম

নােম অনাদায়ী ঋণ িহেসেব িছল।

িনভ�রশীল একফসিল জিমেত

�ক�ীয় সরকােরর ��ািবত

�� হয় ব� ফসেলর চাষ।
সাফল� আেস সবুজ িব�েবর।
�ামা�েল কৃষকরা আিথ�ক ভােব
স�� হন। ��ত মজুরেদর
অিধক কম�সং�ান হয়। ভারত
খােদ� �িনভ�র হয়। রা�ায়�
ব�াংেকর ঋেণ পু�ষ ও মিহলারা
ঘের ঘের গেড় �তােলন �ু� ও
কুিটর িশ�। �মশ তাঁেদর
�েয়াজন হয় আরও কম�ীর, ফেল
ব� মানু েষর কম�সং�ান হয়।
�ছাটেবলায় হাবরার (বত�মােন
উ�র ২৪ পরগনা �জলায়)
�ামা�েল বসবাস করায় এই
�িতেবদক �ত�� কেরেছ,
বািণপুর অ�েল রা�ায়�
ব�াংেকর ঋেণ �সলাই �মিশন
িকেন ঘের ঘের গেড় �তােল
�পাশাক �তিরর কারখানা। ধীের
ধীের কম�সং�ান হয় �চুর
কম�ীর। আজ �সই অ�ল কেয়ক
হাজার মানু েষর �িট �িজর
ব�ব�া করা একিট স�� �ান।
এমন অেনক উদাহরণ এই
বাংলােতই পাওয়া যােব।
বত�মান �ক�ীয় সরকার
িঠক তার উে�াপেথ হাঁটেছ।
আশ�া �তির হেয়েছ, িবেজিপ
সরকার �য �কান সমেয়
সরকােরর হােত ব�াংেকর
নূ �নতম ৫১% স�দ থাকার
১৯৭০ সােলর আইন
(একুইিজসন এ� �া�ফার অব
আ�ারেটিকং �সকশন ৩ পাট�
২িব (িস)) অথ� িবেলর সাহােয�

সংসেদ বদেল �ফলেত পাের।
বােজেটই �ঘাষণা করা হেয়েছ,
চলিত আিথ�ক বছের দু’িট রা�ায়�
ব�াে�র �বসরকািরকরণ হেব।
�বসরকাির ব�াংেকর মূ ল উে�শ�
মুনাফা অজ�ন, �যখােন সরকাির
ব�াংক ব�বসা করেলও ভারেতর
নাগিরকেদর আিথ�ক ও সামািজক
(িশ�া, �া��, বাস�ান, কম�
�ভৃ িত) �সবা ও উ�িতেত
িনেয়ািজত। সরকােরর
জনকল�ানকারী সম� �যাজনায়
রা�ায়� ব�াংকই স� �দয়, যা এই
আমেলও হে�। অন�িদেক
�বসরকাির ব�াংেক উ�হাের
নূ �নতম ব�ালা� রাখেত ও �য �কান
সািভ�েসর জন� �মাটা অথ� ব�য়
করেত হয়। সা�িতক কােল
�বসরকাির িপএমিস, ইেয়স ব�াংক,
ল�ীিবলাস ব�াংক �ভৃিতেত চরম
আিথ�ক দুন�ীিত �দখা যায়। �চুর
�াহক দু দ�শায় পেড়ন।
আইিসআইিসআই ব�াংেকর �া�ন
কম�কত�া দুন�ীিতেত অিভযু�।
সরকাির সং�া এল আই িস ও এস
িব আই এিগেয় এেসেছ ইেয়স
ব�াংকেক বাঁচােত। িকছু িদন আেগই
িপ �ক �মাহাি�র �নতৃে� গিঠত
িরজাভ� ব�াংেকর অভ��রীণ কিমিট
ই�ুক বৃহৎ কেপ�ােরট সং�া�িলেক
ব�া� �তিরর লাইেস� �দবার জন�
সু পািরশ কেরেছ। এই সু পািরেশর
তী� সমােলাচনা কের িরজাভ�
ব�াে�র �া�ন গভন�র রঘু রাম

রাজন এবং �ডপুিট গভন�র
িবরল আচায� বেলেছন, এেত
ভারেতর ব�াি�ং ব�ব�াই
স�ু ণ� ন� হেয় যােব। কারণ ,
�য কেপ�ােরট সং�ার �চুর
ঋেণর �বাঝা এবং রাজৈনিতক
�ভাব আেছ, অথচ নূ �নতম
পুঁিজ আেছ, তারাই �চ�া করেব
ব�াি�ং লাইেস� �নওয়ার।
কেপ�ােরট সং�া িনেজরাই ব�া�
চালােল কায�ত �কােনা
নজরদাির ছাড়াই সহেজই
িনেজেদর �গা�ীর �কা�ািনর
জন� যেথ� ঋণ িনেত
পারেব। িবেজিপ সরকােরর
�বসরকািরকরেণর থাবা বীমা
��ে�ও পেড়েছ। ইিতমেধ�ই
�জনােরল ই�ু �ের� িবজেনস
(ন�াশনালাইেজশন) এেম�েম�
িবল, ২০২১, �লাকসভায় ৩
আগ� ও রাজ�সভায় ১১
আগ� সরকার পাশ
কিরেয়েছ, �বল িবেরািধতা
সে�ও।
কংে�স ও �বশিকছু
িবেজিপ-িবেরাধী দল
�বসরকািরকরেণর তী�
িবেরািধতা কের বেলেছ,
নের� �মাদী একাজ করেছন
তাঁর �িটকয় িশ�পিতর
হােতই �দেশর স�দ তুেল
�দওয়ার জন�। 'এেসট
মিনটাইেজশেন'র নােম চলেছ
�দদার সরকাির স�দ িবি�।

১

ি�পুরার িব.�জ. িপ'র কম�ীরা নেভ�র মােসর ২৫
তািরখ, রােজ�র মুখ�ম�ী িব�ব �দেবর জ�িদন
পালন করেলন �ভাট লুেটর উৎসব কের।েভাট িছল
পুরিনগম,পুরপিরষদ সহ নগর প�ােয়েতর ৩৩৪ িট
আসেন।শাসক দেলর িব�ে� �াথ�ী িহেসেব
�িত��ী করার সম� রা�া ব� কের,আেগই জয়ী
হেয়েছন িব.�জ. িপ'র ১১২ জন।লড়াই িছল ২২২ িট
আসেন।িক� �ভােটর িদন শাসক দেলর দু�ৃিতেদর
দাপেট �ভাট �কে� �প�ছেতই পােরনিন অসংখ�
�ভাটার।বসেত �দওয়া হয়িন িবেরাধীদেলর
এেজ�েদর,ভাঙচুর করা হেয়েছ িবেরাধীদেলর
ক�া� অিফস।বাড়ী বাড়ী িগেয় �মিক �দওয়া
হেয়েছ �ভাটারেদর।িবেরাধী দেলর িবিভ�
অিভেযােগর িভি�েত সু ি�ম �কােট�র �বশ িকছু
পরামশ�,যা অবাধ �ভােটর সহায়ক হেত
পারেতা,তােকও নস�াৎ করা হেয়েছ।
ি�পুরার এই �পৗরেভাট পি�মবাংলার
২০১৫-র �পৗরেভাট,২০১৮-র প�ােয়ত �ভােটর
মেডেলই পিরচািলত করল িব�ব �দেবর
সরকার।েভােটর আেগর িদন রােতই আগরতলা
চেল যায় িব.�জ. িপ মদতপু� দু�ৃিতেদর
ক�ায়।আগরতলা কেপ�ােরশন, িবেলািনয়া, ধম�নগর,
�খায়াই এবং �মলাঘর �পৗরসভায় কায�ত �ভাট
হেয়েছ একতরফা।েদদার ছা�া �ভাট,বু থ দখেলর
ছিব �দখা �গেছ সারািদন।এখানকার িনব�াচন বািতল
কের পুনরায় �ভাট করার দািব জািনেয়েছ বাম��
সহ িবেরাধীদল �িল।পুনরায় িনব�াচন না হেল
গননায় অংশ�হণ করেব না বামদল�িল,
জািনেয়েছন বাম �নতৃ�।িব.�জ. িপ'র িবধায়ক সু দীপ
রায় বম�ন এই ঘটনার তী� িন�া কেরেছন।অসংখ�
অিভেযাগ জমা পড়েলও রাজ� িনব�াচন কিমশন ও
রাজ� পুিলশ িছল িনিব�কার।
রােজ�র মুখ�ম�ী িব�ব �দব িনেজও �ভাট
�দওয়ার সু েযাগ পান িন,তার দেলর কম�ীরা িতিন
িনেজ �য ওয়ােড�র �ভাটার �সখােনও িবেরাধী
কাউেক �াথ�ী হেত �দন িন। সম� ঘটনার সু -িবচার
�াথ�না কের সু ি�ম �কােট�র �ার� হে�
বাম��।এখন এটাই �দখবার িবষয় ি�পুরার
সাধারণ মানু েষর গণতাি�ক অিধকার র�া করার
জন� উ� ন�ায়ালয় িক ভূ িমকা �হণ কেরন।

�মঘালেয় কংে�সেক ভাঙার

দল�িলর মেধ� সম�য় গেড়

কম�সূিচ কায�কর হবার সে� সে�ই

উেঠিছল। মমতা ব�ানািজ� �সািনয়া

বাংলার মুখ�ম�ী মমতা ব�ানাজ�ী

গাি�র সে� সা�াৎ

িদ�ীেত �ধানম�ী নের�

কেরিছেলন, �যখােন রা�ল

�মািদেক আম�ণ জানােলন

গাি�ও উপি�ত িছেলন।িবেজিপ

এরােজ� িশ� সে�লন উে�াধন

িবেরাধী বৃ হ�র �জাট গড়া হেব

করার জন�। �মািদও সানে� এই

বেল িবিভ� দেলর মেধ�

আম�ণ �ীকার কের মমতােক

আেলাচনা ও মৈতক� হেয়িছল।

কৃতাথ� করেলন।বাংলার িনব�াচেনর

িক� তারপরই ই.িড ' র �জরা

সময় এত কটু ভাষা ব�বহার,

এবং িভ� সু েরর গান। িকছু িদন

আি�ন �গাটােনা ও ল�ঝ�

আেগ অসেমর একসমেয়র

হঠাৎই উধাও হেয় �গল �কান

কংে�স �ন�ী ও সব�ভারতীয়

জাদু �েশ� তা �বাঝা �বাধহয় দু �র

মিহলা কংে�েসর সভােন�ী

নয়। এনেফাস�েম� ডাইের�েরট

সু ি�তা �দবেক িনেজর দেল

(ই.িড.) অিভেষক ব�ানািজ�েক

�টেন তােক রাজ�সভার সাংসদ

�ডেক �জরা করার পর �কাথায়

বািনেয়েছন। িতিন আবার �মািদ -

�স �কে�র িবেজিপ সরকারেক
তুেলােধানা করেব তা না কের

অিমত শাহ জুিটর সােধর

কংে�সেক িনশানা করার কারণ

কংে�েসর নীিতর সে� �মেল না।

�তা একটাই। িবিভ� আিথ�ক

িস.এ.এ -- এর সমথ�ক যা
হিরয়ানায় কংে�েসর

দুন�ীিত বা অৈনিতক কােজর তদ�

�নতা অেশাক তানওয়ারেকই বা

�থেক মুি�। িবেজিপ পিরচািলত

তৃণমূ ল িনেত �গল �কন? �কনই

�ক�ীয় সরকারেক বাত�া �দওয়া

বা একসমেয়র উ�রপূ েব�র িবিভ�

�য আিম �তামােদরই �লাক।

রােজ�র দািয়��া� �নতা �গায়ার

�যমনিট কেরিছেলন মুকুল রায়

লু ইিজনেহা ফ�ালাইেরােক দেল

এবং িতিন মুি� �পেয়েছন নারদা

িনেয়ই রাজ�সভার সাংসদ করা?

�কেল�াির �থেক। �েভ�ুও

�যখােন �সইসব রােজ� তৃণমূ েলর

পােবন, �ধু সমেয়র অেপ�া।

�কান অি��ই �নই।েসখােন এই

অথচ �লাকসভার গত
বাদল অিধেবশেন িবেরাধী

�ঘাড়া �কনােবচার উে�শ� িক?
িবহােরর কীিত� আজাদেক দেল
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িনেয় িক তৃণমূ ল �তরী হেব

িছল।মুকুল সাংমা মা� একিট

এরপর �শা� িকেশার কণ�াটক ও

িবহাের? তারা িক িবহাের

আসেন �চার কেরন।কংে�স

�করালায় যাে�ন কংে�সেক

িবেজিপর িব�ে� লড়েব ? নািক

অ�ঘ�ােতর জন� িতনিট আসেনই

ভাঙেত।তেব িতিন িবেজিপর

িবেজিপ িবেরাধী �জাটেক দু বল
�

পরা� হন।কংে�েসর �ধান

বশংবদ ওিড়শার নবীন প�নায়ক ,

করেব ? �মঘালেয় কংে�স

�িত�ি� িছল দু িট অ�িলক দল,

অ��েদেশর জগন �রি� ও

পিরষদীয় দেলর �নতা তথা

যারা িবেজিপর �জাটস�ী।

�তেল�ানার চ�েশখর রাও ' র

িবেরাধী দেলর �নতা মুকুল

আসেল তৃণমূ ল �সই

িব�ুমা� অসু িবধা হয় এরকম িকছু

সাংমার �নতৃে� ১২ জন িবধায়ক

রােজ� িবশাল পিরমাণ অথ� খরচ

করেত যাে�ন না। যা হেব

কংে�স ত�াগ কের তৃণমূ ল

করেছ �যখােন িবেজিপর

কংে�সেক �ভেঙ হেব।আসেল এটা

কংে�েস �যাগ িদেয়েছন।িবনা

সা�দািয়ক তাস �খলেত অসু িবধা

এখন �� �মািদিবেরাধী �জাটেক

পির�েম তৃণমূ ল ওই রােজ�

হে� , িবেজিপর �ধান �িত�ি�

�ংস করার সু পাির িনেয়েছন

�ধান িবেরাধী দল হেয় িগেয়েছ।

কংে�স, �ছাট রাজ� , �যখােন

িতিন।িবেরাধী �ভাট ভাগ কের

মুকুল সাংমা �ীকার কেরেছন

িহ�ুেদর মেন মুসলমানেদর ওপর

িবেজিপর হাতেকই �মাগত

�শা�িকেশার তাঁর সে�

�সভােব �কান িবে�ষ �নই।তৃণমূ ল

শি�শালী করেছন ঐসব রােজ�।

�যাগােযাগ কের দীঘ� আেলাচনা

�তা উ�র�েদশ, মধ��েদশ,

করার পর িতিন কংে�স ত�াগ

রাজ�ান, �জরাট,ঝাড়খ�,

সামেনর দু িট বছর ২০২২ - ২৩
খুব ���পূ ণ�।১৬ িট রােজ�

করার িস�া� িনেয়েছন। এর

ছি�শগড় বা িবহাের যাে� না।

িনব�াচন।এর মেধ� ১৩ িট রােজ�

আেগ �মঘালেয়র �েদশ কংে�স

�কন? তাছাড়া আেরা একটা ��

লড়াই কংে�েসর সে� িবেজিপর।

সভাপিত পেদ ওই রােজ�র

উেঠেছ।এত টাকা �কাথায় পাে�

এর মেধ� �ছাট রাজ��িলেত িঠক

এম.িপ িভনেস� �জ.পালােক

তৃণমূ ল? �শা�িকেশােরর মত

িনব�াচেনর আেগ দল �খালার নােম

মেনানীত করায় মুকুল �ু� হন।

�ভাট িবেশষ�েক এত টাকা িদেয়

কংে�সেক ভাঙার কম�সূিচ কােক

তাঁর রােগর কারণ তাঁর নািক

িবিভ� রােজ� কংে�সেক ভাঙার

সাহায� করেব ? ইিতমেধ�ই তৃণমূ ল

স�িত �নওয়া হয়িন।অকেটাবৱ

অথ�ই বা �ক �জাগান িদে�?

�নতারা বলেত �� কেরেছন

মােস মুকুল সাংমা ও িভনেস�

�গায়ােত ক�াডার �নই ,অথচ

২০২৪ সােল তৃণমূ ল কংে�সই

পালা একে� রা�ল গাি�র সে�

িবপুল অথ� খরচ কের এেজি�

�ধান িবেরাধী দল হেব। অথ�াৎ

�দখা ও আেলাচনা কেরন।মুকুল

িদেয় িনব�াচনী �চার চলেছ।

িবেজিপ �মতায় থাকেব ও

বেলন িতিন দল ছাড়েবন না

�নসর করেছ �ক?

কংে�সেক আেরা দু ব�ল করা হেব।

বেল রা�ল গাি�েক জািনেয়েছন।
৩০ অকেটাবৱ �মঘালেয়র
িতনিট আসেন উপিনব�াচন

উ�র একটাই,

এইভােব ' কংে�স মু� ভারত ' -

কেপ�ােরট�িল।যা আরএসএস ও

এর মতন অিভ� কম�সূিচ কায�কর

িবেজিপর কুি�গত।েশানা যাে�

করা হেব।
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