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স পাদকীয় 
 

াধীনতা-পরবতী সমেয় য পি মব  ভারতেক িদশা দখােনার কথা, সই 
বাংলা িবগত ৭০ বছর ধের যন মশ অতেল তিলেয় যাে ছ। তিলেয় যাওয়ার মা া 
সবেচেয় গিতশীল হেয়েছ িবগত ায় ১০ বছের, তৃণমূল সরকােরর শাসনকােল। 
িশ া, া , অথনীিত, সামািজক শৃ লা, গণত , আইেনর শাসন— সবিকছুেতই 
বাংলার এখন চূড়া  বহাল দশা। বাংলা এখন একিট চূড়া  ‘ব থ রাজ ’। আজ 
বাংলার ােম ােম তৃণমূলী ারাজ ছিড়েয় পেড়েছ। িশে র অভােব এমিনেতই 
বাংলা ধুকিছল। তৃণমূল সুি েমা বাংলায় িশে র ধ ংসসাধেনর কিফেন শষ পেরকিট 
পুেঁত িদেয়েছন। টাটারা বেলিছেলন, িদিদ ব দুক তাক করেলও বাংলা থেক িশ  
িনেয় চেল যােবন না। িক ু  িদিদ তা ি গার িটেপ িদেলন। টাটারা চেল যেত বাধ  
হল। রােজ  সরকাির চাকিরর মৃতু ঘ টা বেজেছ। য দু’-চারিট চাকির হয় তা ল  
ল  টাকার িবিনমেয়, সফল াথীেদর তািলকা কাশ কের নয়, মাবাইেল 
এস.এম.এস. কের। সােম র অবসান ঘিটেয় বেড়েছ সা দািয়কতা। মুসিলম 
স দােয়র জন  চাকির ে  সংর ণ, ইমাম ভাতা, িহ দুেদর ধমীয় অনু ান ব  
কের দওয়া, রাম-নামেক গািলগালাজ বেল মেন করা— এসবই মাননীয় মুখ ম ীর 
‘সফল’ কাজ। মুখ ম ীে র িকছুিদেনর মেধ ই িতিন বেলিছেলন, ‘১০০ শতাংশ কাজ 
কের িদেয়িছ।’ আসেল এই সা দািয়কতাই তাঁর ল  িছল। সই অেথ িতিন ১০০ 
শতাংশ কাজই কের িদেয়েছন। এর পেরই বািক কাজটায় হাত িদেলন। গণত েক 
নাংরা ডা িবেন ছঁুেড় ফেল িদেয় িতিন সারা বাংলায় প ােয়ত িনবাচনেক হসেন 

পিরণত করেলন। এখােন অপরাধীর কােনা সাজা হয় না। তৃণমূল সরকােরর চােখ, 
তৃণমূল-িবেরাধীরাই একমা  অপরাধী। বাকীরা নন। বািকরা মােঝমেধ  দু’একটা 
‘ ছাট ঘটনা’ ঘটায় মা । তৃণমেূলর অপশাসেন আজ গাটা বাংলা যখন কাঁদেছ, তখন 
িতিন াণ খুেল হাসেছন, রা ার মােড় মােড় িব াপেনর ব ানাের। 



 

পৃ া-iv 
 

অথচ ভারেতর ধানম ী নের  দােমাদর দাস মাদীর নতৃে  ভারতবষ য 
সানালী িদেনর  দখেছ তা পূরণ করেত গেল বাংলায়ও সুিদন িত া করা 

অত  জর ির। তৃণমূলী অপশাসেন বাংলা ধ ংেসর খােদর িকনারায় এেস দাঁিড়েয়েছ। 
ধ ংেসর হাত থেক বাংলােক র া করেত হেল বাংলায় ত জাতীয়তাবাদী িবেজিপর 
শাসন িত া হওয়া দরকার। ১৯৪৭ সােল িতি ত এই রােজ র ৭৫তম িত া-বষ 
পািলত হেব ২০২২ সােল। শতবষ পািলত হেব ২০৪৭ সােল। এই শতবেষ 
পি মব েক ‘ সানার বাংলা’য় পিরণত করার জন  দরকার সুশাসন িত া এবং 
িশ া, া , িশ , কমসং ান, গণত  ভৃিত সবে ে  চূড়া  অ গিত ঘটােনা। 
‘ সানার বাংলা’ িত ার লে  এখন মানুেষর একমা  ভরসা িবেজিপর উপর। 
২০২১-এর িবধানসভা িনবাচেন িবেজিপ বাংলার শাসন মতায় এেলই ‘ সানার 
বাংলা’ িত ার লে  যা া র  করা স ব।  
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ড. অিনবাণ গে াপাধ ােয়র কলেম— 

কােক বেল সানার বাংলা 
 

শষ পাঁচ দশক সময়কােল পি মবে  একিট দীঘেময়ািদ পিরক নার 
অভাব খুব প । চৗি শ বছেরর কিমউিন  শাসন িছল একিট িমেথ  দির দরিদ 
শাসনকাল। তার পর নয় বছেরর পিরবতেনর সরকারও পি মবে র জন  কানও 
সু ু  পিরক না িনেত ব থ। ইিতহাস-িব ৃত রাজনীিতর সে  িহংসা এবং শাষণ যু  
হেয় পি মবে র মেতা একিট শি শালী রােজ  সুেযাগ ও স াবনা সীিমত হেয় 
িগেয়েছ রােজ  উ য়ন এবং িবকােশর সূচনা ঘটার আেগই। কেয়ক দশেকর অদূরদশী 
বাম শাসন, কংে েসর ি মুিখতা এবং বাম-রাজনীিতর সে  আপস, পাশাপািশ 
তৃণমূেলর িদশাহীন রাজনীিত— পি মবে র উৎকষ এবং শি টুকু েষ িনেয় 
উ য়নেক  কের িদেয়েছ। 

রণ করা যেত পাের, াধীন ভারেতর থম িশ ম ী শ ামা সাদ 
মুেখাপাধ ায় পি মবে র জন  দীঘেময়ািদ পিরক না িনেয়িছেলন। িতিন চাইেতন 
রােজ র িভতেরর উ িতর পাশাপািশ ভারেতর উ য়েনও পি মব  র পূণ 
ভূিমকা পালন কর ক। অেনক িদন পের আবার ধানম ী নের  মাদীর ‘ সানার 
বাংলা’র সূে  এই  ও এই লে র কথা নিছ আমরা। এই ে র একটা বড় ধাপ 
রােজ র ‘ সানািল অতীত’। 

কী সই অতীত? যা এক সময় বাংলার সং ৃ িত, ধমীয় উৎকষ, িশ  এবং 
অথৈনিতক উ য়ন ভারত-সহ সারা িবে  ছাপ ফলেত সমথ িছল। দেশর থম 
সািরর রাজ িলর একিট িছল পি মব । যখন বাঙািল সমাজেক নতৃ  িদেয়েছন 

র েদব রবী নাথ ঠাকুর, আচায ফু চ  রায়, আচায জগদীশচ  বসু, নতািজ 
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সুভাষচ  বসু, কািলদাস নাগ, সুনীিতকুমার চে াপাধ ায়, িবনয় কুমার সরকার, 
রাধাকুমুদ মুেখাপাধ ায়, রামান দ চে াপাধ ােয়র মেতা অগিণত িকংবদি । এই সমৃ  
উ রািধকার এবং সানািল অতীেতর ৃিত িক বাঙািল মেন রেখেছ, সই অিভমুেখ 
কাজ কেরেছ? উ রটা পাওয়া কিঠন নয়। 

সুতরাং, ‘ সানার বাংলা’ পিরক নার মূল কথা হল তেগৗরেবর পুনর ার, 
এবং ভারেত তা মযাদার সে  িত া করার লড়াই। এর জন  কেঠার পির ম 
দরকার, নানা রকম নতুন কােজর উেদ াগ দরকার। কবল িবেরািধতার রাজনীিত 
করেল চলেব না। ‘নতুন ভারত’-এর ন ায়স ত, গিতশীল, প দনশীল অংশীদার 
িহেসেব পি মব েক তুেল ধরার পেথ অেনক কাজ বািক। মেন রাখা ভাল, 

র পূণ ভৗেগািলক অব ােনর জন  পি মব  ও ভারত কতটা বড় ভূিমকা পালন 
করেত পাের দি ণ এিশয়ায়। ভারত মহাসাগর ও পূব এিশয়ার সে  পি িম িবে র 
সতু িহেসেব কাজ করেত পাের। আমােদর অতীেতর নতৃ ানীয় ব ি রা িবষয়িট 

বুেঝ তা পি মবে র উ য়েনর ােথ ব বহার করার িবষেয় সেচ  িছেলন। 

াধীনতার পচঁা র বছর পূ ত  সামেন, পি মবে রও। এই সময় একটু 
লাভ িতর িহেসব কষা ভাল। পচঁা র বছর অেনক সময়— তার মেধ  িঠক কী 
পেয়েছ এই রাজ , কী ভােব স িনেজর একেশাতম জ িদেন পদাপণ করেব বেল 

ভাবেছ। ভারেতর উ িতেত তার অবদানই বা কী হেব। েলা পযােলাচনার 
মাধ েমই একটা নতুন অিভমুেখ যা া র  করা যেত পাের। 

‘ সানার বাংলা’ গঠেনর িভত তিরর থম ইটিটই হল একিট সহানুভূিতশীল 
সরকার তির করা, যারা িনি ত করেব পি মবে র িচর ায়ী িশ  ও অথৈনিতক 
উ য়ন। তির হেব একিট িন দ   সময় অনুসাের ‘ রাডম াপ’, রােজ র জন  িব মােনর 
পিরকাঠােমা তিরর দূরদৃি , যুবসমােজর ভিবষ ৎ সুরি ত করার জন  একিট 
সুিন দ   পথিনেদশ, যার মাধ েম তােদর পিরযায়ী িমক হেয় অন  রােজ  যাওয়া 
আটকােনা স ব। সুিনি ত হেব একিট িব ৃত এবং সা য়ী া ব ব া। ঘটেব 
নারীশি র মতায়ন। সম  কাজ ও ে র মেধ  আ িব াস ও স  থাকেব, যটা 
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আজও আমােদর অিধগত হয়িন। হয়িন, কননা য রাজৈনিতক নতােদর উপর এটা 
িত া করার দািয়  িছল, যাঁেদর িবিভ  ে  উেদ াগী হওয়া উিচত িছল, তারঁা 

আগােগাড়া ব থ হেয়েছন, িচ ািবযু  ও ক নাশি হীন িব বাংলা ‘উপহার’ 
িদেয়েছন আমােদর। 

মাগত িহংসা ও িবেরািধতার রাজনীিত, চুিরচামাির দুনীিতর মাধ েম সরকার 
চািলেয় যাওয়ার কথা যাঁরা ভােবন, তােঁদর পে  সিদ ছার রাজনীিত করা স ব নয়। 
এই সব া  পথ পিরহার কের সবা ও সংগঠেনর রাজনীিতেত পি মব  িফরেব 
িক না, সটা তােকই ভাবেত হেব। দীঘ সময়কাল ধের এই সুেযাগ থেক স বি ত 
হেয়েছ। 

— অিনবাণ গে াপাধ ায়,  

িডের র, শ ামা সাদ মুখা জ  িরসাচ ফাউে শন, িদি  
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সূিচপ   
 

স পাদকীয়  প.ৃ iii 

কােক বেল সানার বাংলা - ড. অিনবাণ গে াপাধ ায় প.ৃ v 

একুেশর ভাট থেক বাংলা কী আশা কের? - ড. িজ ু  বস ু প.ৃ ১ 

সানার বাংলায় পরা েমর ীকৃিত - ড. অিনবাণ গে াপাধ ায় প.ৃ ৭ 

িনভরতা অজনই সানার বাংলা গড়ার চািবকািঠ - ড. িনশীথ কুমার দাশ প.ৃ ১০ 
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একুেশর ভাট থেক বাংলা কী আশা কের? 

- ড. িজ ু  বস,ু 
সাহা ই িটিটউট অফ িনউি য়ার িফিজে  কমরত 

 

পি মবে  িবধানসভা িনবাচন আস । অেনেকই বলেছন পিরবতন 
আসেবই। নতুন সরকােরর কােছ এরােজ র মানুষ কী আশা কেরন? িবগত কেয়ক 
দশেক ব  রােজ  একািধকবার িবেজিপ মতায় এেসেছ। রােজ র পিরকাঠােমা 
উ য়ন বা অথৈনিতক িবকােশ ব  সাফেল র ইিতহাস আেছ এই দেলর নতৃে । 
ব িদন পের বাংলার মানুষ ‘ কে র ব নার’ অজুহাত শানার ক  থেক মুি  
পােবন। িবেজিপ কানও পিরবার কি ক দল নয়। যাগ  ব ি েক পিরচালনার 
দািয়  িদেত তােদর কানও অসুিবধা হেব না। িক ু  নতুন সরকার পারেব িক তৃণমূল 

র থেক দুনীিতেক সমূেল উপেড় ফেল একটা সুশাসন িদেত?  

দশভােগর পর থেকই পূবব  থেক আসা িহ দু উ া ুরা ক  পাে ছন। 
িবগত প াশ বছের সবেচেয় বিশ অত াচািরত হেয়েছন তফিসিল জািতভু  
উ া ুরা। নমঃশূ , রাজবংশী বা মতুয়া স দােয়র হতভাগ  বাঙািলরা ওপাের 
অবণনীয় ক  পেয়েছন। এেদেশ এেস আজও তাঁরা ভারেতর স ানজনক 
নাগিরক  পানিন। িসএএ-র মাধ েম সবেচেয় বিশ উপকৃত হেবন িহ দু উ া ুরা। 
সহজ সরল প িতর মাধ েম নতুন সরকার কত তাড়াতািড় এই ভাগ হত 
মানুষ িলেক নাগিরক  িদেত পােরন, সটা একটা বড় পরী া। পূববে  যােঁদর 

দেয়র টান এমন কেয়ক কািট মানুষ সিদেকই অধীর আ েহ তািকেয় আেছন। 
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এরােজ র মানুষ িবনামূেল  নূ নতম া  পিরেষবা পেত চান। ব  চনা 
একটা ছিব এইরকম: শষ স লটুকু খুইেয় উ রবে র এক রাগীেক অ া ুেল  
ভাড়া কের কলকাতার কানও হাসপাতােল আনা হল। তারপর কাউেক হােত পােয় 
ধের তাঁেক ভ ত  করা হল সখােন। সবেশেষ িমলল কেয়ক হাজার টাকার একটা 

সি পশন! সারা রােজ র িতিট হাসপাতােল অত াবশ কীয় ওষুেধর সরবরাহ 
িনি ত করা নতুন সরকােরর থম কাজ হওয়া উিচত। রােজ র িবিভ  অংেশর 
িব ীণ এলাকায় িচিকৎসার ভয়াবহ শনূ তা আজও আমােদর পীড়া দয়। কেরানা 
মহামারীর সময় কাশ পেয়েছ উ রবে  া  পিরেষবার ভেঙ পড়া চহারাটা।  

া  পিরেষবার জন  একিট উ চপযােয়র কাযিনবাহী সং া গঠন করা 
জর ির। এই সং ার উপেদ াম লীেত রােজ র হলথ সা ভ েসর অিভ  মানুষ, দেশ 
ও িবেদেশ কমরত িথতযশা বাঙািল িচিকৎসকরা যমন থাকেবন, তমন রামকৃ  
িমশন বা ভারত সবা েমর মেতা সবা িত ােনর িতিনিধেদরও রাখা জর ির। 
দশেকর পর দশক ধের এই রােজ  িনঃ  িচিকৎসা পিরেষবা দওয়ার সফল 
অিভ তা যাঁেদর আেছ। কে র ‘আযু় ান ভারত’ যাজনা কাযকর হেল 
পি মব বাসী ি  পােবন।  

জলা হাসপাতােলর বািড়ঘর তির হেয়েছ। য  এেসেছ। ােমাটার, 
িসি েকট, কা পািনর এেজ ট য যার পাওনা পেয় িগেয়েছন। িক ু  িচিকৎসা র  
হয়িন। ডা ারবাবুরা আেসনিন। য  চালােনার এবং মরামিতর দ  কমীরা 
আেসনিন। কলকাতার বড় হাসপাতাল ক’িটই ভরসা। িক ু  সখােন একিট ওয়ােড 
যতজন রাগী এবং তাঁেদর সহায়ক থােকন, এত িল মানুেষর জন  পযা  
শৗচালেয়র ব ব া আেছ িক? এসবই খুব ছাটখােটা, িক ু  ভীষণ র পূণ িবষয়। 

কলকাতা মিডেকল কেলজ শহেরর এেকবাের মাঝখােন অবি ত। এটা একটা 
ঐিতহ বাহী মাি ট পশািলিট হাসপাতাল। এখােন কেয়কেশা াতক ও াতেকা র 

েরর ছা ছা ী পেড়ন। সই িত ানেক স পণূ কািভড হাসপাতােল র পা েরর 
আেগ েয়াজন িছল িবেশষ েদর আেলাচনা করা। মানুষ চায় হাসপাতােল 
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রাজৈনিতক পিশশি  নয়, িচিকৎসকরাই শষকথা বলেবন। ডা ারবাবুেদর 
িনরাপ ার জন  তির সরকাির আইন কেঠারভােব বলবৎ করার িহ ত দখােত হেব 
নতুন সরকারেক! 

জাতীয় িশ ানীিত ২০২০ ত র পায়ণ এরােজ  িশ াসং ােরর ধান 
পদে প হওয়া উিচত। বলুেড়র রামকৃ  িমশন িবেবকান দ িব িবদ ালেয়র উপাচায 

ামী আ ি য়ান দ মহারাজ স িত বেলেছন, ামী িবেবকানে দর িশ াভাবনার 
বা বর প দওয়ার য়াস হেয়েছ নতুন িশ ানীিতেত। নতুন িশ ানীিত 
ভারতেকি ক িশ ার পিরক না কেরেছ। য িশ ার িভি র ঋিষ অরিবে দর 
মেতা মনীষীেদর হােত ব ীয় জাতীয় িশ া পিরষদ গঠেনর মাধ েম র  হেয়িছল। 
আজ আবার িশ ায় পথ দখােব বাংলা। টট পরী ার দুনীিত, বি ত যবুক-
যুবতীেদর াণঘাতী আে দালেনর অবসােন াথিমক িশ ায় নতুন আেলা দখেত চায় 
মানুষ। িমড- ড িমেলর িতিট টাকার িহেসব, কৃত পডু়য়ার ু লিভি ক 
বােয়ােমি ক উপি িত তথ যিু র মাধ েম রােজ র য- কানও নাগিরক যখন ইে ছ 
দখেত পােবন। গিরব বা চােদর াপ  খােদ  থাবা বসােনার সাহস যন না হয় কানও 

দুবৃে র। উ চমাধ িমক ের ব  পদ শনূ , চূড়া ভােব িত  হে ছ িশ া। অিভ  
িশ ািবদেদর যু কালীন িভি েত রাজনীিতমু  সদথক য়াস েয়াজন এই সমস ার 
সমাধােন। 

িব িবদ ালয় িলর মেধ  িনয়িমত যাগােযাগ াপন আর পাঠ েমর বষম  
কমােনা েয়াজন। নতুন িশ ানীিতর কাঠােমােত একিট অিভ  আধুিনক র প দওয়া 
অেনক সহজ। সইসে  িশ ােক িবপণেনর পণ  হওয়া থেক বাঁচােতই হেব। 
নূ নতম মধা িনেয় এক কািট টাকায় ডা ািরেত ভ ত  হওয়ার সং ৃ িত িক 

া স ত? ইি িনয়ািরং কেলজ িলর ক’িট িবভাগ ন াশনাল বাড অফ 
অ াি িডেটশন পেয়েছ, তা সরকােরর দখা েয়াজন। এনিবএ এবং এনএিস-র 
মেতা সং া িলর মান তা পাওয়া রােজ র কেলজ িলর পে  একা  জর ির। 
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মধ িব  ঘেরর বাবা-মা তােঁদর সারা জীবেনর স ল ঢেল ছেলেমেয়েদর পড়াে ছন। 
িক ু  িশ াে  স ােনরা চাকির পাে ছন না।  

‘আমার স ান যন থােক দুেধভােত’—ঈ রী পাটনীর এই সামান  াথনা 
বাংলার মানুেষর ব িদেনর অপূণ । এরােজ র মানুষ একটার পর একটা বড় 
কারখানা চােখর সামেন ব  হেত দেখেছন। পি মবে  এত াকৃিতক সুিবধা এবং 
দ  িমক থাকা সে ও, ব  কা পািনর উৎপাদন ইউিনট িভন রােজ  চেল িগেয়েছ। 
ব  কারখানার সামেন ঝুলেছ ছঁড়া িববণ লাল পতাকা। িস ুের টাটা মাটরসেক 
কুেলার বাতাস িদেয় রাজ ছাড়া কের ২০১১ সােল পালাবদল হল। সই িস ুর আজ 
িশ পাঠ  কািহনীেত মুখ ঢেক ফেলেছ। িবগত দশ বছের িস ুের িশ  হয়িন, 
লাঙেলর ফলাও মািট ছায়ঁিন।  

এরাজ  থেক ল  ল  মানুষ পিরযায়ী িমক িহেসেব অন  রােজ  যাে ছন। 
এর জন  মহকুমািভি ক নাম নিথভু  করাটাই দেশর আইন। লকডাউেনর সময় 
বাঝা গল য এই কাজিট এখােন ায় হয়িন। পি করেণর কাজ ওই গিরব 

মানুষ িলর জন  ত স পূণ করা েয়াজন। তা না-হেল িচিকৎসা ও পনশেনর 
মেতা সব কার মানিবক সুিবধা থেক এঁরা বি ত হেবন।  

বাঙািলর ঘের ধান িছল, গায়ােল গার  িছল, পুকুের মাছ িছল। আর এখন 
িত বছর একজন-না-একজন আলুচািষ আ হত া করেছন। উ রবে  হত ী চা-

বাগান। ধােনর য়মলূ  িনেয় কৃষকরা নােজহাল হে ছন—রাজনীিত আর ানীয় 
দুনীিতর ঘূ ণ পােক। ‘কিমউিনিট রিডও’ চাল ুহেত পাের। উে শ  কৃিষে ে  যুি  
সরবরাহ, িব ােনর িনর র েয়াগ আর শস েয়র দুনীিত রাধ। িবিকরণিনভর 
সংর ণব ব া আলু আর আেমর মেতা ফসলেক িবে র বাজাের পাঠােত পারেব।  

নতুন সরকার একিট যুেগাপেযাগী ‘লাইভ ক পিলিস’ তির কর ক। এেত 
গা-পাচার-সহ অেনক অপরাধ িনয়ি ত হেব। ািণস পেদর সবািধক ব বহার স ব 
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হেব। এরােজ র মািট অগািনক ফা ম ংেয়র জন  আদশ। সা ব ক ামিবকাশ যাজনার 
মাধ েম দেশর মেধ  ‘ই- াম রােজর’ উদাহরণ হেয় উঠেব বাংলা। এই ক িলর 
বা বায়েন ােম ােম ‘কৃষক সমবায়’ গঠনমলূক ভূিমকা িনেত পাের। 

কৃিষেক সে  িনেয়ই এরােজ র িশে র উ য়েনর কথা ভাবেত হেব। যিদ 
নতুন সরকার ভােব, রােজ র ঋেণর বাঝা আরও বািড়েয়, িকছু দানখয়রােতর চমক 
িদেয় কেয়কটা বছর কািটেয় যােব, তেব তা হেব খুবই দুঃখজনক। রােজ র িতিট 
‘অ াে া াইেমিটক জান’-এ রা া, জল, িবদু ৎ, ই টারেনট পিরেষবার িনিরেখ 
ল া ব া  তির করা েয়াজন। রােজ র াচীন এবং নবীন পলল ভূিম বা 
দি ণবে র িতনফসিল জিমেত িশ াপেনর মূল  এত বিশ ধায করা হাক য 
তােত িশ মহল উৎসাহ হারায়, তারা বুঝেব য সই জিম ধুমা  কৃিষকােজর জন ই 
িন দ  । লাল মারাম ভূিমেত বড় িশ াপেনর নতুন কের সুেযাগ এেসেছ। আজেকর 
ভারত সরকার গল ও ফসবুেকর মেতা বড় কা পািন িলেক তােদর সাভার 
ভারেতই রাখার জন  চাপ িদে ছ। সাভােরর জন  পরু িলয়া বা বাঁকুড়ায় এক বগ 
িকেলািমটার লাল র  মািট পাওয়ার অসুিবধা নই। সারা বছর অফুর  সূেযর আেলা 
অ চিলত িবদু েতর বড় উৎস হেত পাের ওই ক িলেত। এখােন ভূিমকে পর 
স বনাও কম, ক  ও রােজ র যৗথ সহেযািগতায় েয়াজনীয় সামিরক নজরদািরর 
ব ব া করাও স ব। চাই কবল িবদু েতর জাগান। অন িদেক, আজ িসিলকন 
ভ ািল-সহ তথ যিু  দুিনয়ায় িনণায়েকর ভূিমকােত পৗঁেছ িগেয়েছন ব  ব স ান। 
এরােজ  ‘চলেছ না, চলেব না’ শষ হেয়েছ এবং ‘ তালাবািজ’ ব  হেয়েছ—এটা 
িনি ত হেল অেনেকই বাংলায় িফরেত আ হী হেবন। নতুন সরকােরর সিদ ছা 
থাকেল চমক দখােত পাের এই িশ ।  

বড় িশে র ে  িবমানব দেরর কােছ উ ত পিরকাঠােমা চান 
িবিনেয়াগকারীরা। নতুন সরকােরর ভাবা েয়াজন কলকাতা, হাওড়া বা গিলেত 
গ ার দু’পােশর একেরর পর একর ব  কারখানার জিম িক কবল ব তল আবাসন 
তিরর জন  ফেল রাখা হেব? নািক ‘িশে র জিমেত িশ ’-এর স  িনেয় 
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িবধানসভায় আইন আনেব? দু’-একিট ‘অ া র ই াি ’ এেস গেল উভয়পে র 
লাভজনক শেত জিম পাওয়া যােব। কলকাতা, হাওড়া, গিলর ছাট ছাট শহর ও 
মফস্ সল এলাকা, এমনকী ত  ােমও অনুসারী িশ  তিরর পিরেবশ ুত 
আেছ। 

াধীনতার সময় থেকই পি মবে  াভািবকভােব গেড় উেঠেছ চুর 
কার িশ  এবং ামীণ ইি িনয়ািরং ছিশ । উৎপাদন  থেক কমসং ােনর 
িবচাের আজও অিত ু , ু  আর মাঝাির িশে র ভূিমকা সবািধক। আচায 

ফু চ  রায়, রবী নাথ ঠাকুেররা এই উৎপাদেনর সে  িব িবদ ালয়েক যু  
করেত চেয়িছেলন। পি িম িশ  দুিনয়া যােক িবজেনস-ইউিনভা স িট-িবজেনস 
মেডল বেল। যার সরল অথ হল—ফুিলয়ার তাতঁেক আধুিনক করেত হেব নতুন 

যুি  িদেয়। যেুগাপেযাগী যুি গত সহায়তার মাধ েম বার ইপুেরর সা জ কাল 
ইন ু েম ট তিরর া ারেক িবে র বাজাের িটিকেয় রাখেত হেব। কৃ নগেরর 
পুতুল িশ েক িদেত হেব পেট ট সুর া। তাই এই উেদ ােগ সি য়ভােব যাগদান 
করেত হেব সংি  িকছু কেলজ ও িব িবদ ালয়েক। যমন বহরমপুেরর ট টাইল 
কেলজ, যাদবপুর িব িবদ ালয় ও আইআইিট খ গপুেরর যুি  িবভাগ এবং 
কলকাতার মেতা িব িবদ ালয় িলর আইন িবভাগেক। নতুন সরকার যিদ এই য়ােস 
য বান হয় তেব আ িনভর ভারেত অ ণী ভূিমকা নেব পরবতী পি মব । বাঙািল 
মনীষী শ ামা সােদর িতি ত দল আজ সারা ভারতেক পশ কেরেছ। এই বাংলার 
শাসনভারও একসময় মানুষ তাঁর হােত িদেয়িছেলন। ফজললু হক আর শ ামা সাদ 
মুেখাপাধ ােয়র মি সভােক স-যুেগ ‘শ ামা-হক’ মি সভা বলা হেতা। বাংলায় 
ভয়ানক অি রতা ও সা দািয়ক দৗরাে র সই সমেয় শ ামা-হক মি সভা িছল 
শষ আশার আেলা। ১৯৪১ সােলর ১২ িডেস র শ ামা-হক মি সভা দািয়  হণ 

কের। িঠক ৮০ বছর পের সই বৃ েকই িক স পণূ করার কথা ভাবেছন এই বাংলার 
গণেদবতা? াভািবকভােবই তাই ত াশাটা অেনকটা বিশ। 
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সানার বাংলায় পরা েমর ীকৃিত 

- ড. অিনবাণ গা ু িল, 
িডের র, ড. শ ামা সাদ মখুা জ  িরসাচ ফাউে শন 

 

‘আ িনভর ভারত’ কে র মেতা নতািজরও সানার বাংলা গড়ার  
িছল। গত ২৩ জানুয়ারী কলকাতায় িভে ািরয়া মেমািরয়াল ময়দােন নতাজী 
সুভাষচ  বসুর ১২৫তম জ বা ষ কীর ভ উে াধন করার সি েণ ধানম ী 
মািদিজ তারঁ যুগা কারী ব ৃ তায় ‘আ িনভর ভারত’ বলেত কী বুিঝেয়িছেলন, 

চলুন তা একটু খুেল বলা যাক। নতািজ, তারঁ জীবন ও উ রািধকার িবষেয় ধানম ী 
নের  মাদীর সে াধন িছল একিট মহাকািব ক সে াধন যা জািতর গভীর অনুভূিত ও 
আেবগেক তুেল ধের।  

বতমােন ভারতবষ যখন িবিভ  িবষেয় আ িনভরতার িদেক ধােপ ধােপ 
অ সর হে ছ, তখন নতাজী সুভাষচ  বসু স পেক মািদিজর এই ভাষণ িছল স পণূ 

াসি ক। নতাজীর ল  িছল 'আ িনভর ভারত' গেড় তালা। বতমান ভারেতর 
জাতীয় ল ও সিদেকই এেগােত দখা যাে ছ। ধানম ী মাদী নতাজী 
জ জয় ীেক 'পরা ম িদবস' িহেসেব ঘাষণা কেরেছন। এই ঘাষণােক ভারেতর 
সব , িবেশষ কের পি মবে  াগত জানােনা হেয়েছ। নতাজী ভারতীয়েদর দয় 
জুেড় রেয়েছন। নতািজর জ জয় ীেক ‘পরা ম িদবস’ িহেসেব ঘাষণা তােদর 

দয়েক অেনকখািন তৃ  করেব। ‘পরা ম’ হল নতাজী স ে  অখ  ধারণার 
ব াখ া। আর এই ভাবধারা ধানম ীর ভাষেণর ছে  ছে  উি িখত হেয়েছ। িক ু  
দুঃেখর িবষয় হল, যখােন ভারেতর সকল েরর মানষু ধানম ী মািদিজর 
‘পরা ম িদবস’-এর ঘাষণােক সমথন কেরেছন, সখােন িকছু িবেরাধী রাজৈনিতক 
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দেলর নতােন ী ও বুি জীবী ধানম ীর এই ঘাষণােক িবর পভােব চার করেছন। 
অথচ নতািজর জীবন ও কেমর সে  ‘পরা ম’-এর ধারণা িমেলিমেশ একাকার হেয় 
আেছ। এই ধারণা নতািজর যুগা কারী বীর েক কাশ কের। এর একিট িনজ  
শি  রেয়েছ। এই পরা েমর ভাবধারা ভারেতর িতিট জ  ও সে  নতািজেক 

াসি ক কের তুলেত উ ু  করেব। ধানম ীর ব েব র িতিট কথােতই এই 
িবষয়িট র  সহকাের তুেল ধরা হেয়েছ। িক ু  কংে স, কিমউিন  পাট এবং 
তৃণমুল কংে েসর মেতা অদূরদশী রাজৈনিতক দল িলর প  থেক এই ঘাষণােক 
বৃহৎ ােথর পিরবেত আ িলক দৃি েকাণ থেক দখা হে ছ যা বৃহ র জাতীয় 
লে র স পণূ পিরপ ী। 

নতািজর িত এই রাজৈনিতক দল িলর নতুন ধরেনর া নতািজর 
িত তােদর অ া ও অবেহলার উ রািধকারেকই কাশ কের। উদাহরণ িহেসেব 

বলা যায় য, এই রােজ  বাম আমেল ইিতহােসর পাঠ পু েকর পাঠ েম 
ই ছাকৃতভােব নতািজর অবদানেক উেপ া বা খােটা কের দখােনা হেয়েছ। বতমান 
মমতা বে দ াপাধ ােয়র নতৃ াধীন তৃণমূল কংে স সরকার সই পাঠ েমর পিরবতন 
ঘিটেয় নতািজর মহান অবদান পাঠ েম তুেল ধরার কােনা উেদ াগই নয়িন। বরং 
িতিন িশ া ব বসােক িনেজেদর িনয় েণ রাখেত বামপ ীেদর সে  এক বাঝাপড়া 
কের িনেয়েছন। তাই ‘পরা ম িদবস’-এর তারঁ লাক- দখােনা িবেরািধতা আসেল 
এক চরম সুিবধাবাদী এবং স া রাজৈনিতক অ াডেভ ার ছাড়া আর িকছুই নয়। 

ধানম ী মাদীর কথায় আরও একিট গভীর তীক িছল নতািজর বাংলার 
মািট, নতািজর কলকাতা শহর, িবেশষ কের সানার বাংলায় তাঁর অবদােনর উে খ। 
বাংলার তারকারািজ রাজৈনিতক নতােদর মেধ  নতািজ সানার বাংলার তীক হেয় 
উেঠিছেলন। আজ যখন পি মব  সংকেটর খােদর িকনারায় উপি ত এবং 
পি মবে র অি ই আজ যখন চ ােলে র মেুখামুিখ এেস দাঁিড়েয়েছ, তখন 
নতািজর সানার বাংলার ধারণা উপলি  করেত ধানম ীর আ ান আমােদর 
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ত ােগর আদেশ দৃঢ় িত  কের তােল। তাঁর ব ব  িনঃসে দেহ বতমান 
পি মবে র আশা-আকা ােক ব  কের। 

িবেজিপর উেদ ােগ পি মবে র সব  ‘ল  সানার বাংলা’র য 
চারািভযান চলেছ বাঙািল বুি জীবীর মি সূত এই চারািভযােন আমরা এই 

রােজ র সং ৃ িত ও আ াগাথার সে  স পৃ তার িতধ িণ নেত পাই। গত পাঁচ 
দশেকর মেধ — ৩৪ বছর কিমউিন  পািটর দুবল শাসনব ব া ও িশ ে ে  ব থতা 
আমরা ল  কেরিছ। এর পরবতী তৃণমূল কংে েসর উ ছে  যাওয়া সিহংস শাসন 
ব ব ায় পি মবে র উ িতর কােনা র পেরখা ও পিরক না কাশ পায়িন। তারা 
রাজ েক কােনা সুশাসন বা িবকাশ-পিরক নার িদশাই দখােত পােরিন। তারা 
রােজ র র পণূ িলেত উদাসীন থেক ধু ফাকঁা রাজৈনিতক বুিল, ‘িব  
িব ব’, ‘মা-মািট-মানুষ’ এবং ‘িব  বাংলা’র অ ঃসারশূন  াগান আওেড় গেছ। 
এই রাজৈনিতক দল িল িবগত পাচঁ দশক ধের এভােবই বাংলার মানেুষর দৃি  ঘুিরেয় 
তােদর উপর িনয় ণ বজায় রেখেছ। 

মমতা বে দ াপাধ ােয়র অি র ও পিরক নাহীন শাসননীিত সাধারণ বাঙািলর 
মযাদােক ভূলিু ত কেরেছ। এখন পি মবে র রাজনীিতেত দু ৃ তায়ন, শাসেনর 
রাজনীিতকরণ ঘেটেছ। এখন বাংলা শাসক দেলর রাজপু েদর জন  এক ধরেনর 
শাসননীিত এবং সাধারণ ভাটদাতােদর জন  অন  শাসননীিত অনুসরণ করা হয়। 
তৃণমূল সরকােরর স ার ‘ ডাল’ রাজনীিত, অকমণ তার রাজনীিত, জনগেণর িত 
দায়ব তায় অ ীকৃিত, জনগণেক স পণূভােব দল-িনভর হেত বাধ  করার 
মানিসকতা ভৃিতর ফেল অি র হেয় ওঠা বাংলার সাধারণ মানুষ শৃ ল থেক মিু  
পেত মিরয়া হেয় উেঠেছ। মািদিজর ‘ সানার বাংলা’র আ ান পি মবে র 

মানুষেক ভ  মেনাবল থেক উেঠ আসার একিট িদশা, একিট রাডম াপ িদেয়েছ। 
তারা জােন য সই িদশা বা বায়েনর জন  থম েয়াজন হল ‘পরা ম’। 
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িনভরতা অজনই সানার বাংলা গড়ার চািবকািঠ  

- ড. িনশীথ কুমার দাশ,  
িব ানী ও াবি ক 

পি মবে  আস  িবধান সভা িনবাচেনর আেগ সানার বাংলা গড়ার লে  
সরকার পিরবতেনর ডাক িদেয়েছ ভারতবেষর সববৃহৎ একিট রাজৈনিতক দল। 

ভাবতই মানুেষর মেন এই ঘাষনার র প িনেয় িকছু কৗতুহল দখা িদেয়েছ। এর 
মেধ  নতুন  িক রেয়েছ, যা আেগর পিরবতেনর মেধ  িছল না? এমন ঘাষনা িক 
বা বস ত নািক ধুই িনবাচনী অ ীকার? এখন যিদ এভােব ব াখ া করা হয় য, 
সানার বাংলার ধারণা আসেল এই বাংলার তেগৗরব পুনর ার করা বাঝায়, ল  

ল  যবুক-যুবতীেক াবল ী করা বাঝায় এবং সুশাসন ও সুিবচার সুিনি ৎ করা হয় 
তাহেল অবশ াবীর েপ মানুেষর মেন দুিট  জােগ। ক করেব এবং িকভােব 
করেব? মানুষ যিদ িনেজর মেন জেগ ওঠা এইসব ে র সে াষজনক উ র পায় 
তখন তারঁা এই দলেক িব াস কের মতায়ণ করেব এটা বাধ হয় ধের নওয়া যেত 
পাের। কারণ রাজৈনিতক দল িলর শাসনয  স ে  মানুেষর িবগত চার দশেকর 
অিভ তা িবভীিষকাময়। কবল মতার িমথ া অহংকার, অথ তছর েপর ভুির ভুির 
অিভেযাগ, জনগেণর সে  তারণা, অনুদান আর ঘুষ িদেয় মানুষেক ভুিলেয় রাখার 
একটা অপেচ া। নই জীবন জীিবকার ায়ী সমাধােনর কান পিরকি ত উেদ াগ, 
নই দীঘ ায়ী উ য়েনর কান সু প  র পেরখা। রেয়েছ ধু নতাম ীেদর মতার 
িত অ হীন লালপুতা, অথ- বভেবর িত উ  বাসনা। এই পিরি িতেত 
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রাজৈনিতক পটপিরবতেনর সুেযাগ তির হেল সেচতন মানুষ সাধারণত স বনাময় 
দুিট দেলর কাযসমূেহর মেধ  তুলনা কের িস া  িনেয় থােক। অেনেকর হয়েতা মেন 
রেয়েছ, ১৯৭৭ সাল িকংবা ২০১১ সােলর িনবাচন িলেত মতাসীন দেলর দুনীিত, 
অিনয়ম, জনেপাষণ, অত াচার এবং িনপীড়ন িনবাচেন মুখ  িবষয় হেয় উেঠিছল। 
আর সজন ই ওই দুিট িনবাচেন এমন দুিট দল মতায় এেসিছল, যারা আেগ কখেনা 

মতায় িছল না। সই ধারাবািহকতায়  আগামী িবধানসভা িনবাচেনর িনিরেখ 
চািরিদেক অনুর প একটা পিরবতেনর পবূাভাস অনুভূত হে ছ। 

 এ কথা বলেল ভুল হেব না য, সানার বাংলা গড়েত হেল 
অথৈনিতকভােব াবল ী হওয়া বা নীয়। অথাৎ নারীপরু ষ এবং যবুকযুবতী 
সকলেকই আ িনভর হওয়ার িদেক অ সর হেত পাের সিদেক নজর দওয়া 

েয়াজন। সই অিভমুেখ যমন কমসং ােনর জন  নতুন নতুন সুেযাগ সৃি  করেত 
হেব, র  িদেত হেব ু  ও মাঝাির িশে ,  পাশাপািশ কমমুখী িশ েনর ব ব া 
করেত হেব। য কান দেশর আথ-সামািজক েমা িতর এটাই চািহদা। স ত 
উে খ করা যায়, ১৮৯৭ সােল ামীিজ ান দ মহারাজেক এক প ালােপ লেখন, 
"জনসাধারণেক যিদ আ িনভরশীল হেত শখােনা না যায়, তেব জগেতর সম   
ঐ য ভারেতর একিট ােমর পে ও পযা  সহায়ক হেব না।" সই বছেরই মা ােজ 
এক সা াৎকাের িতিন বেলন "... যতিদন না লােক িশি ত হেয় িনেজেদর অভাব 
বােঝ, আর িনেজেদর সমস া িনেজরাই সমাধান করেত ুত ও সমথ হয়, ততিদন 

আমােদর অেপ া করেত হেব।...উ ূত বি ক পিরি িতেত িনেজেদর ারা 
িনেজেদর উ িত সাধন একমা  উপায়।" সুতরাং বলা চেল আ িনভরতার ধারণা 
এবং ভারতবেষর পনুজাগরেণর মূলম  সিদনই দেশর মািটেত ািথত হেয় 
িগেয়িছল। িক ু  দুভােগ র িবষয়, াধীনতার দীঘসময় পেরও ামীিজর সই  
সাকার করার বা বমুখী কান আ িরক উেদ াগ মানুেষর চােখ পেড় িন। অবশ  
এখন ভারত সরকােরর নীিতমালায় আমরা সমভাবনার িতফলন দখেত পাি ছ। 
শানা যাে ছ আ িনভরশীল ভারেতর কথা, নতুন ভারত-িবজয়ী ভারেতর কথা। 

িব ভারতীর এক ভাচুয়াল অনু ােন ধানম ী আমােদর মেন কিরেয় িদেয়েছন 
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দশবাসীর আ শি  িবকিশত করার জন  রবী নােথর িনভর সমাজ গড়ার সই 
আ ান। িতিন কৃিষেত, ব াবসা-বািনেজ , িশে , সািহেত  ও সংি  অন ান  িবষেয় 

াবল ী হওয়ার  দেখিছেলন। রবী নাথ চেয়িছেলন ভারেতর ধমীয় জাগরেণর 
সুিবধা পাক সম  মানব জগৎ। এই আেবগ থেকই এেসেছ িনভর ভারেতর 
ভাবনা। কিব এও বেলিছেলন য, 'একথা আমরা বিলনা য  িবেদশী সাম ী আমরা 

হণ কিরব না। হণ কিরেতই হইেব, িক ু  েদশীয় আধাের হণ কিরব।'  দেশর 
ধানম ী য আ িনভর ভারত িবিনমােনর আ ান কেরেছন, সই অিভমুেখ তথ -
যুি  িনভর ান সুসংহত করার য়াস দখা যাে ছ। িবেশষ র  পেয়েছ 

কি পউিটং, কৃি ম বুি ম া, ায় শািসত মিশন ইত ািদর মেতা যুি র িবিভ  
শাখার সম য় সাধন করার কাজ। যা মু বাজার অথনীিতর চািহদার সে  সাযুজ পূণ। 
ল নীয় হল, সই িব ৃত পিরক নার অংশ িহেসেব িব ােনর সে  সমােজর সংেযাগ 

াপেনর দায়ব তা ীকার করা হেয়েছ। এর ফল র প, গেবষনা এবং উ য়েনর 
ে  এমন একটা বা ুত  তির করার কাজ র  হেয়েছ যখােন জনস পদ, 

কমশি , িবশাল বাজার এবং ভূ-রাজৈনিতক বিচে র ভাবনা অ ািধকার পেয়েছ। 
একটু খয়াল করেলই দখা যােব, ইেতামেধ  সই যুগা কারী ভাবনার সুফল জেল-

েল-অ রীে  আমরা পেত র  কেরিছ। সরকােরর মহাকাশ গেবষণা সং া  
িবে র সামেন িনেজেদর দ তা মান কের চেলেছ।  চ ায়ণ থেক গগনায়ণ, 
িশ ার মােনা য়েন িকংবা জাতীয় সুর ায়, কৃিষেত এবং আবহাওয়ার তােদর 
গৗরবময় শাভাযা া এিগেয় চেলেছ। একই ভােব িতর া গেবষণা ও উ য়ন 

সং াও দশেক াবল ী করার কােজ অ নী ভূিমকা পালন কের চেলেছ। ব মখুী 
েয়াগ মতা স প  হালকা যু িবমান 'েতজস'  স পূণ দশীয় যুি েত তির 

হেয়েছ। এছাড়াও অ াি ট-স ােটলাইট িমসাইল (এস াট), কািভড-১৯ এর নমুনা 
সং হ এবং পরী া করার করার য , বহনেযাগ  অি েজন সরবরােহর য  যা 
একসে  ছ'জন অসু  মানুেষর জন  ব বহার করা যায়। এমনিক স িত কেরানার 
ভ াকিসন ুত দেশর আ শি র অন তম বিহ কাশ। সুতরাং স পেদর সু  
ব বহােরর মাধ েম সাধারণ মানুেষর অথৈনিতক, রাজৈনিতক এবং সামািজক সমস া 
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সমাধােনর েচ া এক অিভনব আি েক নতুন ভারত গঠেনর িদেক এিগেয় চেলেছ। 
এ কথা সিত  য,  এইসব সাফেল র অন তম কারণ ওইসব িত ােন শৃ লা ও কম 
সং ৃ িত বজায় রাখা স ব হেয়েছ । সুতরাং বলা চেল, উ ত কমসং ৃ িত, রাজৈনিতক 
সং ৃ িত এবং িশ া সং ৃ িতর িন দ   মান বজায় থাকেল তেবই  িনভর হওয়ার পথ 
সুগম হয়। 

 এই পটভূিমকায় আমরা যিদ পি মবে র িদেক িফের দিখ, 
তাহেল উ য়েনর িবরতা যমন আমােদর মনেক ব ািথত কের তমিন সবব াপী 
সাং ৃ িতক অব েয়র চহারা আমােদর উি  কের তােল। িশ া িত ােন এবং 
রাজনীিতর া েন প াতমুখী বণতা, কমে ে  গয়ংগ ছ ও অেপশাদার 
মানিসকতা বাংলার সা ব ক সং ৃ িতর অবনমেনর মলূ কারণ বেল িচি ত করা যেত 
পাের। িশ া েন রাজনীিতর ছায়া দীঘ থেক দীঘতর হেয়েছ। িশ াথী ও িশ কেদর 
বড় একটা অংশ রাজৈনিতক নতােদর চাটুকািরতা করােকই একমা  দািয়  বেল 
মেন কের। ফেল লখাপড়া িশেকয় উঠেত চেলেছ। িবদ ালয় বা মহািবদ ালেয় শাসক 
দেলর অনুগত িশ ক িশি কারা সহেজই সুিবধামত বদিল পাে ছন, তাঁরা সিঠক 
সমেয় হািজরা িদেলও হয় আবার না িদেলও হয়। দৃশ ত সামি ক পঠন-পাঠেনর উপর 
এই কুঅভ ােসর দু  ভাব পেড়েছ। ফেল িত  হে ছ িশ াথীরা। যার 
পিরণিতেত সা িতক রাজ  িভি ক সমী ায় দখা যাে ছ, িশ ায় দেশর মেধ  
একদম িপছেনর সািরেত জায়গা পেয়েছ পি মব । এিদেক আবার রাজৈনিতক 

িতিহংসার িনিরেখ এই বাংলা সব রাজ েক িপছেন ফেল একদম শীষ ােন িবরাজ 
করেছ। সুেবাধ নাগিরক িক ু  এখনও আশা কের ছাচার, িমথ াচার ও ি চািরতার 
বতমান রাজৈনিতক সং ৃ িতর অবসান শষ হেব। ছ শাসন, পিরশীিলত সং ৃ িত 
ও সততার আেলােক িবভৎস রাজনীিত পির ত হেব। অেনেকর হয়েতা মেন 
পড়েব, িবেরাধী শি েক িনেকশ করার য রাজৈনিতক সং ৃ িত র  কেরিছল 
তৎকালীন বাম ট সরকার, এখনকার সরকার সই পর পরােক ততার সে  
এিগেয় িনেয় চেলেছ। এখােন রাজৈনিতক িতপ  মােনই চরম শ , তাই এখন 
িবেরাধী দেলর নতাকমীেদর াণহািন, র রণ, স পি েত অি সংেযাগ 
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শাসকে িণর আি ত দু ৃ িতেদর অিধকাের পিরণত হেয়েছ।  এই কদযতার 
াভািবক পিরণাম যা হবার তাই হেয়েছ, সে দহ আর অিব ােসর বাতাবরেণ দু ব সহ 

হেয়েছ াত িহক জীবন। সামািজক পিরসর থেক পার পিরক সৗজন  িশ াচার 
উধাও হেয় িগেয়েছ। শাসেকর অসিহ ু তার িবষবাে প িবপ  রােজ র মানুষ। দলীয় 
রাজনীিতর পিরচেয় সরকাির পিরেষবা দান করা হে ছ। পাশাপািশ রাজৈনিতক 
বিরতার ছাপ কমসং ৃ িতর জগেত মশ গভীর ত সৃি  কেরেছ । সরকাির 

অিফেস মািছ মারা করানী থেক আিধকািরক সকেলর মেধ ই একটা িঢেলঢালা ভাব 
দৃশ মান। ভাবটা এমন যন তারঁা কাজ করেবন তােঁদর ই ছানুযায়ী, তারঁা যখন খিুশ 
অিফেস আসেবন, যখন খুিশ বািড় চেল যােবন। তা স যতই দরকাির কাজ পেড় 
থাকুক; মানুেষর যতই হয়রািন হাক। মােসর শেষ মাটা বতন, িড এ, বানাস, 
িচিকৎসা সং া  সুেযাগ সুিবধা সবই খুিশ মেন হন কেরন, িক ু  কােজর কথা 
বলেলই তারঁা অস ু  হন। এ এক িব য়কর কমসং ৃ িতর জ  হেয়েছ িবগত চার 
দশেক। অেনকেক এও বলেত েনিছ, 'আসেবা যােবা মাইেন নেবা'। খাজঁ িনেলই 
জানা যায়, এঁেদর কােছ মাইেনর থেক ঘষু িমি । অ ীকার করার উপায় নই য, 
চলমান এই সং ৃ িত উ য়েনর পে  হািনকারক; আ িনভর দশ গঠেনর পেথ ধান 
অ রায়। এই ধরেনর অব য়ী অপসং ৃ িতর বড়াজাল িছ  কের সং ৃ িতর 
উৎকষতা াপেন যথাযথ র  আেরাপ করাই সানার বাংলা গড়ার পেথ থম 
ধাপ।  

 িনজ হােত উপা জ ত স পেদর কান িবক  নই। কাজ যমনই 
হাক তা যিদ একজেনর যাগ তা অনুসারী হয় তাহেল সটাই স ানজনক ও 

আ তৃি মূলক জীিবকা। বাংলায় কমেবিশ স র শতাংশ মানুষ কৃিষজীিব। তবুও 
সুিচি ত ও সামি ক কৃিষনীিতর অভাব আজও গরীব ও াি ক কৃষকেদর দুেভােগর 
কারণ। তাই সানার বাংলা গড়ার লে  আধুিনক উ ত যুি র ব বহার কের এই 
বাংলায় কৃষক সমাজেক সরকাির েণাদনার মাধ েম িনভর কের তুলেত হেব। 
ফসল সংর ণ এবং খাদ  ি য়াকরণসহ অন ান  কৃিষিভি ক িশ েক র  িদেল 
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ামীন অথনীিতেত ইিতবাচক পিরবতন আসার স বনা উ ল হেব। কৃষেকরা 
িনভর হেয় উঠেব। গালা ভরা ধান িকংবা গায়াল ভরা গর  হয়েতা সবাইেয়র হেব 

না, তেব পিরবার পিরজন িনেয় দুেবলা দুমেুঠা খেয় পের ি েত বঁেচ থাকেত 
পারেব। তীেথর কােকর মেতা সরকাির সাহায  আর অনুদােনর আশায় িদনযাপন 
করেত হেব না। ধু িনবাচনী ই াহাের নয়, র পায়ন চাই বা েবর মািটেত। এছাড়াও 

াবল ী কের তুলেত হেব নারী সমাজেক। আকােশ ভেস থাকার জন  পাখীর যমন 
দুেটা ডানা দরকার হয়, তমিন বৃহ র সমােজর গিতর জন  নারী এবং পরু ষ 
উভেয়র আ িনভরতা সমান র পূণ । সজন  সমবােয়র সাহােয  এবং সরকাির 
আনুকুেল  নারীসমাজেক আ কমসং ােন উৎসািহত করা দরকার। পাশাপািশ 
মানস ত িশ া ও সু  সং ৃ িতর আেলােক যুবসমােজর সৃজনশীলতা ও উ াবনী 

মতােক উৎসািহত করেল তারা যমন িবকিশত আ িব ােস বলীয়ান হেব, আবার 
সমাজ তথা দেশর অ গিতেত উ ম অবদান রাখেত পারেব। সমেয়র েয়াজেন 
রাজনীিতিবদেদর অদূরদ শ তার কারেণ যসব ু  ও মাঝাির িশ  উেপি ত হেয়েছ 
সমেয়র েয়াজেন স িলেক অ ািধকােরর িভি েত পুনর ীিবত করা আবশ ক। 
কেয়ক মাস আেগ আপতকালীন িচিকৎসার সমেয় মানুষ দেখেছ, জরা  া  
ব াব ার আমূল সং ার কতটা অপিরহায হেয় উেঠেছ। িচিকৎসা করােত িগেয় ব  
মানুষ সব া  হেয় িগেয়েছ, তবুও আশানুর প িচিকৎসা পিরেষবা তারা পায় িন। 
সেহতু ামীন, ক র এবং জলা েরর হাসপাতাল িলর আধুিনকীকরেণর কাজ 

িবলি ত হেল াভািবক ভােবই রােজ র মানুেষর দুগিত আরও বাড়েব ।  সই সে  
সামািজক উ য়নেক দীঘ ায়ী করার জন  রা াঘাট, উড়াল পুল, িব িবদ ালয় িনমান, 
বাঁধ তিরর ে  িবরাজমান দুনীিতেক কেঠার হােত দমন করা আবশ ক বেল 
অেনেক মেন কেরন। তা স ব না হেল, সানািল িদেনর আ াস হয়েতা অলীক 
মরীিচকা হেয়ই রেয় যােব।  

 ােতর িবপরীেত িগেয় নতুন সরকার যিদ সানার বাংলা গড়ার 
ব াপাের আ িরক হয়, তাহেল থেমই  িশ া িত ােন, রাজনীিতর পিরম েল এবং 
কেমর জগেত িবরাজমান অপসং ৃ িতর িশকড় উপেড় ফলেত হেব। ঘুঘুর বাসা 
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ভাঙা যিদও সহজ কাজ নয়, তবুও দৃঢ়তার সে  এই পিরি িতর মাকািবলা করা 
একমা  উপায় । তা না হেল একিদেক সরকােরর িব াসেযাগ তা িনেয় যমন  
উঠেব, অপরিদেক জনগণ আবার তািরত হেব। কােজই সহনশীলতার সে  শাভন 
সং ৃ িতর পিরেবশ পুনর ার করা এবং িবচ নতার সে  কমসং ােনর সুেযাগ তির 
করা অবশ ই নতুন সরকােরর সামািজক দায়ব তা হেয় দখা িদেয়েছ। িবগত চার 
দশক ধের জঘন  অপরাজনীিতর জাতঁাকেল পেড় মানুষ যা হািরেয়েছ তা হয়েতা 
কানিদনই িফের পাওয়া যােব না, তেব িনি ত করেত হেব বতমান এবং আগামী 
জে র যুবসমাজ যন সই একই রকম শাষন-ব নার িশকার না হয়। কবল অথ, 
জনেপাষণ ও রাজনীিতর পিরচেয় নয়, যাগ তা ও মধার িভি েত চাকিরেত 

িনেয়াগ সুিনি ৎ করা অবশ  কতব  হেয় দখা িদেয়েছ । যােত িশ া েন এবং 
ায় শািসত িত ান িলেত স মতা ও উৎকষতা বৃি  পায়। যা প া ের সানািল 

বাংলায় আনুষি ক পিরকাঠােমার উ য়েন সহায়ক হয়। তাই িনভর হওয়ার উে েশ  
দলমত িন ব েশেষ দুনীিত েদর িবর ে  আইনানুগ ব াব া হন করা  অপিরহায 
একিট িবষয়। সই সে  রাজৈনিতক নতা ন ীেদর অৈবধ পশা িহেসেব 
তালাবািজ, িসি েকটরাজ, কাটমািনর মেতা নানান দুনীিত ও অিনয়েমর িবর ে  
জহাদ ঘাষনা করার এখনই উপযু  সময়। িঠক যমন ধানম ী বেলিছেলন, ' না 

খাউ া, না খােন দু া।' এবং িতিন কের দিখেয়েছন। কােজই দুনীিতমু   'েসানার 
বাংলা' গড়ার লে  কম সং ৃ িতর সােথ রাজৈনিতক সং ৃ িতর আমূল সং ার য 
িবেশষ তাৎপযপূণ স কথা বলাই যায়। 
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নাগিরক  আইন ও এন আর িস না হেল পি মব  
পি ম বাংলােদশ হেয় যােব  

- ড. মািহত রায়, 
সমাজকমী 

 

পি মব  কবল মানিচে  বাংলার একিট অংশমা  নয়, এিট একিট ভাবনা 
, বাঙািল িহ দু- বৗ র পাঁচ হাজার বছেরর ভারতীয় সং ৃ িতর সে  আি ক যাগেক 
বনাম রাখার েচ া। ১২০০ সাল থেক পাচঁেশা বছেরর ইসলামী শাসেনর িবভীিষকা 
ও ১৯৩৭-৪৭-এর মসুিলম লীেগর দা াবাজ রাজনীিত শ ামা সাদ, যদুনাথ সরকার, 
সুনীিত চে াপাধ ায় , িবধান রায় সহ বাঙািল মনীষা মুসলমান সংখ াগির তা ব জ ত 
পি মবে র ভাবনােক বা বািয়ত করেত সেচ  হন। বাঙািল মুসলমান স পেক 
যােঁদর নূ নতম দুবলতা আেছ এবং িহ দু সা দািয়কতা নামক একিট দত েক িব াস 
কেরন তাঁেদর মুেখর উপর পি মব  ও পূব-পািক ান / বাংলােদেশর ধমীয় 
জনসংখ ার সংখ াত েক পাদুকা কের মুখম েল ছঁুেড় মার ন। ১৯৫১-র ১৯% 
পি মবে র মসুলমান বেড়বেত ২০১১ ত ২৭% হেয়েছ ায় দুেকািট িহ দু উ া ুর 
আগমন সে ও। আর বাংলােদেশর বাঙািল মুসলমান ১৯৫১-র ২২% িহ দুেদর 
মেরধের, লটু কের, ধষণ কের ২০১১ ত ৮% িহ দু কের ছেড়েছ। ৮০ শতাংশ িহ দু 

িনেয় তরী পি মবে র ভাবনািট এখন অনু েবশ আর বামপ ী-তৃণমলূ-ইসলামী 
মৗলবােদর আঁতােত এখন ৩০ শতাংশ মসুলমােনর আ মেণ তার ভিবষ ৎ 

অিনি ত হেয় উেঠেছ। এখন তাই েয়াজন আইিন ও গণতাি ক ি য়ায় ভারতীয় 
নাগিরক ও অনু েবশকারী বাংলােদশী মুসলমানেদর িচি তকরণ, অনু েবশকারী 
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িবতাড়ন কের পি মবে র ভাবনািটেক পুনরায় িফিরেয় আনা। নাগিরক  আইন ও 
এন আর িস না হেল পি মব  পি ম বাংলােদশ হেয় যােব। 

অনু েবশ সমস া নতুন নয়. ১৯৯০ সােল কমুিন  রা  ম ী ই িজৎ  
সংসেদ ১ কািট বাংলােদশী অনু েবশকারীর কথা বেলিছেলন। িসিপএেমর মখু ম ী 
জ ািত বসু ১৯৯২ সােল গণশি  পি কায় অনু েবশ সমস া িনেয় ব  িলেখেছন, 

২০০৪ সােল কংে েসর রা  িতম ী ী কাশ জয়েসায়াল সংসেদ ১ কািট ২৫ ল  
বাংলােদশী অনু েবশকারীর কথা বেলিছেলন এবং মমতা বে দ াপাধ া ২০০৫ সােল 
সংসেদ সমস া ও তােদর িদেয় িসিপএম ভাট করাে ছ বেল কাগজপ  ছঁুেড় হল 
ছােড়ন। িক ু  এখন সবাই একেজাট হেয় বাংলােদেশর অনু েবশকারীেদর বাঁচােত 
পেথ নেমেছন। 

এখন বামপ ী ও তৃণমূল অৈবধ অনু েবশকারী ও উ া ুর মেধ  িলেয় 
িদেত চাইেছন। িক ু  এঁেদর তফাৎ অেনক। উ া ু  হে ছন বাংলা দশ বা পািক ান 
থেক ধমীয় কারেণ অত াচািরত হেয় আসা সংখ ালঘ ু িহ দু বৗ  ি ানরা। 

রা সে ঘর উ া ুর সং ায় খুব পির ার বলা রেয়েছ য ধমীয় আ মেণ বা 
আ মেণর ভেয় যাঁরা অন  দেশ আ য় নেবন তারাই উ া ু। বাংলােদেশর 
সংখ া র  মুসলমান স দােয়র য মানুেষরা ভারেত ঢুেকেছন তাঁরা অৈবধ 
অনু েবশকারী। এই সরল সত িট ভুিলেয় িদেত তৃণমূল কংে স, িসিপআই এম, 
কংে স িবিভ  অপ চােরর আ য় িনেয়েছ। কখেনা তারা বাঙািল বাঁচাও ডাক িদেয় 
বাংলােদেশর অনু েবশকারীেদর বাঁচােত চাইেছ, কখেনা বাংলােদশী মুসলমানেদর 
তাড়ােনা সা দািয়কতা বেল হৈচ তুেলেছ।  

তৃণমূল ও িসিপএম উ া ু  অ েল চার চালাে ছ য িহ দু উ া ু েদরও 
িবেজিপ বাংলােদেশ পািঠেয় দেব। এিটও চূড়া  িমথ া কারণ িহ দু বৗ  ি ান 
উ া ু েদর ভারেত থাকা িন য় করেত কে র ী নের  মািদর নতৃে র িবেজিপ 
সরকার গত ৭ই সে র ২০১৫ ত পাসেপাট আইন ও িবেদশী আইন সংেশাধন 
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কেরেছ। এই সংেশাধেন বলা হেয়েছ য বাংলােদশ থেক চেল আসা সম  িহ দু 
বৗ  ি ান উ া ু েদর ভারেত বসবাস করবার আইনী ীকৃিত দওয়া হল। সুতরাং 
কান িহ দু উ া ু েদর তাড়ােনার কথা এেকবােরই িমথ া। এরপর ২০১৯ এর ১১ 

িডেস র পাস হল ঐিতহািসক নাগিরক  আইন। বাংলােদশ থেক আসা উ া ুরা 
সবাই নাগিরক হবার অিধকারী হেলন। আইেন বলা হেয়েছ য বাংলােদশ, পািক ান 
ও আফগািন ান থেক আগত সব সংখ ালঘ ুিহ দু বৗ  মুসলমান ি ান জন িশখ 
স দােয়র মানুেষরা ভারেতর নাগিরক  পােবন। পি মব েক িবেদশীমু  করেত 
আমরা পি মবে  এনআরিস চাল ু করেত হেব। এর জন  পি মব বাসী কান 
ভারতীয় িহ দু বৗ  মুসলমান ি ান জন- কানরকম অসুিবধায় পড়েবন না। 
িবেদিশেদর আইনস ত ভােব িচি ত কেরই আমরা পি মব েক িবেদশীমু  
করেত পারব।  

এই অনু েবশকারীরা আমার আপনার র িট র িজ জিমেত ভাগ বসাে ছ, 
ভারত সরকােরর জনকল াণ কে র টাকা িনেয় িনে ছ িবেদশীরা। এই ৩০% 
জনশি র দাপেট মুসিলম নারীেদর মানবািধকার র ায় িতন তালাক রেদর িবলিটর 
িবেরািধতা কেরেছ তৃণমলূ, এমনিক এই সরকােরর ম ী িতন তালােকর সমথেনর 
সভায় ভাষণ পয  িদেয়েছন। পি মবে  মা াসা িশ ায় ২০০৯-১০ এ বােজট িছল 
৬১০ কািট টাকা, তৃণমূল সরকােরর আমেল এখন তা বেড় হেয়েছ ২৮১৫ কািট 
টাকা অথচ বৃহৎ িশে র জন  বােজট এর কম ২১৫৪ কািট টাকা। আমরা দেখিছ 
হাওড়ায় একিট ু েল সর তী পূজা করেত দওয়া হয় িন বরং সজন  আে দালনকারী 
ছা ীেক পুিলশ মের মাথা ফািটেয় িদেয়েছ। তৃণমূল সরকার বারবার িহ দু ধমীয় 
অিধকাের হ ে প কেরেছ, দূগা পূজার িবসজেনর িদন পাি টেয়েছ। কলকাতার 
কােছই ভাঙেড় সংখ ালঘু স দােয়র দুিট গা ী িশ  াপন িনেয় ে  পুিলেশর 
উপর আ মণ কের পিুলেশর অেনক িল গািড় ন  করেলও পুিলশ লািঠ পয  
চালায় িন িক ু  তৃণমূল সরকােরর সই পুিলশ উ র িদনাজপুেরর দািড়িভটা ােমর 

ু ল ছা েদর শাি পূণ আে দালেন িল চািলেয় দুিট িহ দু ছা েক হত া কেরেছ। 
ধুলাগড়, খাগড়াগড় সহ িবিভ  ধ ংসা ক ঘটনায় মৗলবাদীেদর িবর ে  এই সরকার 
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কান ব ব া নয় িন। বাংলা ভাগ কের পি মব  তির হেয়িছল িহ দুেদর সং ৃ িত 
জীবন স ান র ার জন , অনু েবেশর ফেল ধমীয় জনসংখ ার ভারসাম  ন  হেয় 
পি মব  পি ম বাংলেদশ িদেত চেলেছ।  

নাগিরক  আইেনর িবর ে  ১৩ থেক ১৫ িডেস র ২০১৯– িতনিদন ব াপী 
পি মব  জুেড় জহাদী ধ ংসলীলা আমােদর মেন কিরেয় িদে ছ য, নাগিরক  
আইন েয়াগ কের উ া ু েদর নাগিরক  না িদেল এবং অনু েবশকারী ও 
জহাদীেদর িচি ত কের িবতািড়ত না করেল আগামী িদেন পি মব  হেয় উঠেব 

পি ম বাংলােদশ। 
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একিট ে র জন  

 - অলককুমার ঘাষ 
অধ াপক ও াবি ক  

 

‘ সানার বাংলা’-র  আমরা রবী নােথর কাছ থেক পেয়িছলাম। িক ু  
সই  আমরা থম দেখিছলাম মধ  উিনশ শতেক, যখন বাঙািলর মনেন এবং 

অভ ােস একটা িব ব এেসিছল, নীরদ চৗধুরীর কথায় ‘ভাবিব ব’। বাইেরর খালা 
জগেতর সে  দেশর ভতেরর যাগ ঘিটেয় িপিছেয় পড়া সমাজিটেক সামেনর িদেক 
ঠেল দওয়ার সময় িছল সটা। িবদ াসাগর, ভূেদব, রবী নাথ– কােলর সে  পা 

িমিলেয় িনেলও াচীেনর সে  যাগ িছল তাঁেদর। কমন কের ঐিতেহ র সে  
আধুিনেকর মলব ন ঘটােনা যায়, এটাই িছল তােঁদর একমা  ভাবনা। 

িক ু   িছল ই। কুিড় শতেকর রাজনীিতর ঘূ ণ পােক সই ে র রঙ 
িফেক হেয় এেসিছল। কংে স য ‘চরকাল ঘন’, ‘সংকীণ জড়শি র পতাকা’ 
(রবী নাথ) উিড়েয়িছল, তােত িচ শি র কান আ ান িছল না (রবী নাথ ঠাকুর– 
‘আ শি ’), ‘পিলিটকেসর দিড়-বাঁধা অব ায়’ দেশর এক অংেশর সে  আর এক 
অংেশর িছল না কােনা ‘আ ীয়তার িমল’ (রবী নাথ ঠাকুর – কংে স)। য অখ  
উ রািধকার জাতীয় সংহিতর াণ, তার কােনা িচ  দখা যায়িন জওহরলােলর 
তথাকিথত ‘ গিতপ ী জাতীয়তাবােদ’। াধীনতার পর থেক পি মব ও তাই 
অন  রােজ র মেতাই িবি ছ  ীপ হেয়ই পেড় িছল। সখােন না িছল জাতীয়তাবাদ, না 
িছল গিত। 
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এই বাংলায় এত েলা বছর তাই  ছাড়াই কাটােত হেয়েছ আমােদর। 
াধীনতার পর এক রােত ল  ল  িহ দু বাঙািলেক পরবাসী উ া ু  বািনেয় দওয়া 

হেয়িছল, জীবন হারােনার ািনেত ধ  সই মানুষ েলার ওপর চািপেয় দওয়া 
হেয়িছল দ কারেণ র ািজক িদনযাপন। দু’দশক পের ঐ উ া ুেদর ওপর ভর 
কেরই মতায় এেস লাক-ঠকােনা বামপ ীরা ঘিটেয়িছল মিরচঝািঁপ। তারপর 
চােখর সামেন এেক এেক ঘটেত থােক িবজন সতু, বানতলা–ধানতলা, নতাই–
কশপরু, ছাট আ ািরয়ার গণহত া। জওহরলােলর সািভেয়তী গিতর পর এ িক 
কােনা রিঙন চিনক উ য়ন! 

বড় আশা কের িস ুর-ন দী ােমর পর পিরবতন ঘিটেয়িছলাম আমরা, 
পি মবে র মানুষ। দশ বছর কেটেছ তারপর। আেগর চৗি শ বছের িশ -
অথীনীিতর উৎসমুখ জার কের ব  কের রেখিছ আমরা। আর এই দশ বছের 
গালকািয়ত অথনীিতর অদৃশ  শি র হােত িশে র ভাগ  সমপণ কেরিছ। সামান  
বিবফুডটাও তাই অন  রাজ  থেক আমদািন করেত হয়। মু া ীিতর হার সাত 

শতাংেশর ওপর বজায় রেখিছ, মাথার ওপর চািপেয়িছ চার ল  কািট টাকার বাঝা, 
রােজ র মাট উৎপাদন মেূল র তি শ শতাংশ সটা। আবার দািরে র জুজু দিখেয় 
কােলর যুি েকও থািমেয় রেখিছ যােত বাইেরর ােনর আেলা ভতেরর 
উেঠানটায় এেস না পেড়। যােত আমরা  করেত ভুেল যাই, কন সবুজসাথীর 
ভা া সাইেকেল চেড় ু েল িগেয়ও “ ী” ফের না আমােদর। কন উ চিশ ায় 
আমােদর অংশ মা  আঠােরা–সােড় আঠােরা শতাংশ, রােজ র বাইের যখন তা পিঁচশ 
শতাংেশর ওপর! কন িত ল  িশ াথী িপছু আমােদর কেলেজর সংখ া মা  বােরা, 
দেশর অন  যখন তা আঠাশ! অথচ অবাক কা , মা াসার তা কমিত নই এখােন, 
বেড়ই চেলেছ। সখােন মহা উৎসােহ পড়ােনা হে ছ ‘বােজয়া  ভারেতর ইিতহাস’। 

এসব কােনা িকছুেতই আপি  নই আমােদর, আপি  ধু নতুন িশ ানীিতেত, যার 
ব মুখীনতায় সু  আেছ অেনক নতুন স াবনার বীজ। 
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তাহেল কাথায় গল সই ‘ সানার বাংলা’-র ? এই েক আর এিড়েয় 
যাওয়া নয়। কৃিষ, িশ , উ য়ন, মানুষ– এসব িনেয় নতুন কের  দখার সময় 
এেসেছ। ঘাতসহ অথনীিত, কৃিষর সং ার, িশ পুিঁজর আবাহন অবশ ই জর ির। িক ু  
সই সে  চাই “সবকা সাথ সবকা িবকাশ”-এর উপেযাগী একটা পিরকি ত 

সুশাসন। আর চাই একিট বাঙািল যবুসমাজ, িব ািয়ত উ র–ঔপিনেবিশকতার খাঁচা 
থেক বিরেয় য সমাজ কােলর সে  সংগিত রেখই এই বাংলার িশ া, া  ও 

নারীকল াণেক িবচার করেব ভারতীয় অখ  উ রািধকার আর মূল েবােধর িনিরেখ। 
সটাই হেব সানার বাংলার ধান শত। 

অখ  উ রািধকার জাতীয় সংহিতর জন  খুবই র পণূ। আর তা াণ 
পায় সমােজর চলমানতার মেধ । কীভােব তা িনি ত হেত পাের? রামচ  হ 
‘ মকারস্ অফ্ মডাণ ইি য়া’ বইেত যােক বেলিছেলন ‘ভারেতর অন তম 
আধুিনকতাবাদী’, সই হািমদ দােলায়াই ‘ইিতহােসর বাঝা’ িশেরানােম একটা ব  
িলেখিছেলন। বে  িতিন এই সংহিতর ে  একটা াব রেখিছেলন। তা হল, 
এতিদন ধের আমরা য নানা রকেমর সমা রাল সমােজর ধারণা তির কেরিছ, তা 
ছাড়েত হেব। আিম এর সে  ি তীয় াবিট জুড়েত চাই। সমােজর রাজনীিতকরণ 
নয়, করেত হেব রাজনীিতর সামািজকীকরণ। এ যিদ স ব হয়, তাহেল িশ ায়, 
সং ৃ িতেত, অেথ, উৎপাদেন, িশে  আ িনভরতা ও আ কতৃ  অজন ধু সমেয়র 
অেপ া। জাতীয় সংহিতর িভি  হেব সটাই। তার িব াসী শিরক হেত হেব 
পি মব েক। আর এই কােজর দায় আমােদর িনেত হেব। 

দু’িদক থেক এই কাজ েলা করা যায়। এক, পরমুখী আ িলক নাগিরক 
িনয় ণ–বৃে র বাইের দািঁড়েয় জাতীয় উ রািধকােরর পনুমলূ ায়ন করা। দুই, রাে র 
পে , রা ীয় সুশাসেনর পে  সু –িশি ত নাগিরক গেড় তালার জন  ‘ ােনর 

মতা’ (Power of Knowledge) েয়াগ করা। মেন রাখা দরকার, রা ীয় বা বলা 
ভােলা, জাতীয় উ রািধকারেক দূের সিরেয় ধু একক বাংলায় সানার িদন িনেয় 
আসা স ব নয়। ফেল ‘ সানার বাংলা’-র লড়াই এখন ি মুখী। একিদেক িবি ছ  
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মতার কতৃ েক চ ােল  করেত হেব বারবার। আর অন িদেক সমােজর সাধারণ 
িব ােসর য িভত গত সাত দশেক িতেল িতেল েয় গেছ, সই িভতেক গেড় 
তুলেত হেব আবার। তােক শ  করেত হেব। উপায় নই এছাড়া।  
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রাজনীিতিবেদর জীবনচচা মানুেষর িব ােসর উৎসমখু 

রি েদব সন  
সাংবািদক 

 
স অেনকিদন আেগর কথা । বামপ ীরা অিচেরই মতায় আসেবন 

স স বনা কউ দখেছন না । ঘটনািট সই সমেয়র । আরএসিপর দুই নতা, 
মাখন পাল এবং ননী ভ াচায তখন থাকেতন মধ কলকাতায় দেলর একিট 
কিমউেন। দুজেনই অনুশীলন সিমিত করা মানুষ। তখন সারািদন ঘুের ঘুের দেলর 
সংগঠন করার কােজ আ িনেয়াগ কেরেছন । খাওয়া দাওয়া কেরন কিমউেনর 
পােশই একটা স ার হােটেল। খাওয়া বলেত ভাত, ডাল সে  বড় জার একটা 
তরকাির। একিদন খেত বেস মাখনবাবু আিব ার করেলন ডাল, ভাত, 
তরকািরর সে  দু’টুকেরা মাংসও পেড়েছ পােত। অবাক মাখনবাবু স ী 
ননীবাবুেক িজ াসা করেলন, এই মাংস ক খাওয়াে ছ আমােদর? ননীবাবু 
িন ব কার মুেখ উ র িদেলন, কউ খাওয়াে ছ না আমােদর। তবু মাখনবাবুর , 
আেগ বল ক মাংস খাওয়ার টাকা িদেয়েছ। অেনক কে  মাখনবাবুেক শা  
করেলন ননীবাবু। বলেলন, আেগ খেয় ন তারপর সব বলিছ। খাওয়াদাওয়া 
শষ কের মাখনবাবু আবার ননীবাবুেক বলেলন, এবার তা বল, ক মাংস 

খাওয়ার টাকা িদেয়েছ? ননীবাবু এবার রহস টা ভাঙেলন। বলেলন, রাজ িক আর 
ডাল ভাত খেত ভােলা লােগ? তাই হােটলওয়ালােক বেলিছলাম, অেনেক তা 
মাছ-মাংস খেত এেস দু’এক টুকেরা থালায় ফেল রেখ যায়, ওটাই আমােদর 
িদন। ভয় পাসনা, এটার জন  পয়সা নেব না হােটলওয়ালা।  
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 ১৯৭৭ সােল বাম ট যখন এ রােজ  কংে স শাসেনর অবসান 
ঘিটেয় মতায় আেস, তখন আরও অেনক িবষেয়র িভতর বামপ ীেদর এই 
জীবনচচা মানুষেক আকৃ  কেরিছল । ২০১১ সােল চৗি শ বছর মতায় থাকার 
পর বাম ট যখন এই রাজ  থেক িবদায় িনল, তখনও মানুেষর আেলাচনার িবষয় 
হেয়িছল বামপ ীেদর জীবনচচা। তেব স জীবনচচা মাখনবাবু-ননীবাবুর 
জীবনচচা িছলনা । ১৯৭৭ সাল;এ বাম ট মতায় আসার দশ বছর পর 
বামপ ীেদর জীবনচচায় আমূল পিরবতন এেসিছল। ােম-গে , জলায় জলায় 
বামপ ী নতারা জিমদােরর মেতা আ কাশ কেরিছেলন। শ ের নতােদর 
িবলাস- বভব এবং িঠকাদার, েমাটারেদর সে  ঘিন তা মানুষ ভালভােব 
নয়িন। বামপ ীেদর এই জীবনচচা মানুেষর মেন িবতৃ ার .উে ক কেরিছল। 

অন  িক ছু নয়, তােদর িত মানুেষর আ া এবং িব ােসর জায়গািট য ন  হেয় 
যাে ছ সটা বুঝেত পের নেয়র দশেকই িসিপএেমর বধমান জলা কিমিটর 
আ ঃপািট দিলেল লখা হেয়িছল –‘পুেরােনা আমেলর কিমউন  নতােদর য 
আদশবাদ, সততা, াথত াগ, সাধারণ জীবন যাপন, িশ া যুবসমাজেক 
কিমউন েদর িত আকৃ  কেরিছল, স আ া এখন আর নই । এখন আর 
অন  রাজৈনিতক দল িলর থেক কিমউিন  পািটর কানও ফারাক নই। বশ 
কেয়কবছর মতায় থেক আমােদর পািটর নতা ও কমীরা এখন আমলা িনভর 
হেয় পেড়েছন । পিট বুেজায়া িণ এখন আমােদর পািটেক াস কেরেছ 
পুেরাপুির। য সং াম আমরা এসেবর িবর ে  র  কেরিছলাম, তা এখন আর 
দখা যাে ছ না। জনগেণর সামেন আমােদর ইেমজও কািলমািল  হেয়েছ ।‘ 

অেনেকরই মেন আেছ, িবেশষ কের যাঁরা পুরেনা িদেনর মানুষ, মতায় আসার 
আেগ তাঁেদর বড় বড় মে  সমােবশ থাকেল বামপ ীরা বািড় বািড় ঘুের 
হােতগড়া র িট সং হ করেতন। পািটর কমীেদর হােতগড়া র িট খাওয়ােনাটা য 
বামপ ীেদর তখন অস ব িছল ব াপারটা িক ু  তা নয়। আসেল বািড় বািড় ঘুের 
হােতগড়া র িট সং হ করাটাও িছল বামপ ীেদর একটা অনবদ  কৗশল। এ কাজ 
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করার িভতর িদেয় তাঁেদর িত মানুেষর সহানুভুিতর একটা ভাব তাঁরা জািগেয় 
তুলেতন।  

 ২০১১ সােল বাম টেক সিরেয় মতায় এেলন মমতা 
বে দাপাধ ায়। ১৯৭৭ সােলর মেতাই ২০১১ সােলর িনবাচেনও জীবনচচা একটা 
অন তম িবচায িবষয় হেয় উেঠিছল মানুেষর কােছ। ষােঠর দশক থেক 
বামপ ীেদর পাে ট যাওয়া জীবনযা ার সে  মমতা বে দাপাধ ােয়র জীবনযা ার 
তুলনা কেরিছেলন এই রােজ র িনবাচকম লী। কািলঘােটর টািলর চােলর ঘেরর 
বািস দা মমতা বে দাপাধ ােয়র স সমেয়র অস ব সরল ও অনাড় র জীবনযা া 
মানুষেক আকৃ  কেরিছল । মানুেষর মেন তাঁর স ে  একধরেনর স ম এবং 
ভালবাসা তির হেয়িছল। ‘পােশর বািড়র মেয়’ িনেজর এমন একটা ইেমজ 
মানুেষর কােছ গেড় তুলেত স ম হেয়িছেলন মমতা। মমতা বে দাপাধ ােয়র 
ঘিন  বৃে  থেক তখন দেখিছ, আপামর সাধারণ মানুষ, িনবাচেন যাঁরা িনণায়ক 
শি  িহেসেব কাজ কেরন, তাঁেদর কােছ মমতা বে দাপাধ ােয়র সই সমেয়র 
আকাশচু ী জনি য়তা। এবং সই জনি য়তার সামেন বামপ ী নতােদর মশ 
প াদপসরণ। অেনেকরই মেন আেছ, ২০১১ সােল িবধা ভা িনবাচেনর আেগ 
মিদনীপুর জলার কেয়কজন িসিপএম নতার াসােদাপম বািড় আক্◌্মণ কের 

ভাঙচুর চালায় ানীয় মানুষ। ওইসব নতােদর জীবনচচা এবং আচরণ সাধারণ 
মানুেষর মেন এতটাই ােভর জ  িদেয়িছল য, বািড় ভাঙচুর িছল তারই 
বিহঃ কাশ। িসিপএেমর িত মানুেষর নিতবাচক মেনাভাবই মমতােক বাংলার 

মতায় আসেত সাহায  কেরিছল।  

র েতই বামপথীেদর কথা অেনকখািন িলেখিছ। িলেখিছ তার কারণিট 
হল, যাঁরা এখন মতায় আেছন এবং যাঁরা মতায় আসেবন বেল ভাবেছন, 
উভেয়র কােছই বামপ ীেদর উ ান এবং পতন িশ ণীয় হেত পাের। পুরেনা 
বা প ীেদর সরল জীবনযা ার পথ অনুসরণ কের মমতা বে দাপাধ ায় মতায় 
এেসিছেলন িঠকই, িক ু  তারপর িতিন মানুেষর সই ভরসার জায়গািট ধের 
রাখেত ব থ হেলন। তাঁর দেলর নতােদর জীবনচচার আমূল পিরবতন এল। 
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পিরবতন এল মমতা বে দাপাধ ােয়র আ ীয়পিরজন এবং ঘিন  বৃে  
অব ানকারী ব াি েদর জীবনচচােতও। মতায় অিধি ত হওয়ার ন’বছেরর 
িভতর মমতা বে দাপাধ ায় তাঁর সই হণেযাগ তা য হািরেয়েছন, তা এখন আর 
িব ৃত ব াখ ার েয়াজন রােখ না।  

 এতখািন িলখলাম এই কারেণই য, এই বাংলার রাজনীিত 
স বত আরও একবার পিরবতেনর সা ী হেত চেলেছ। এবং অেনেকই আশা 
করেছন, এবার পি মব  থম গর য়া সরকার পেত চেলেছ। পিরি িত 
অেনকটাই সরকম। রাজনীিত বরাবরই নানারকম স বনা িনভর। তদুপির 
কােপর সে  ঠাঁেটর িকছুটা ফারাক তা থােকই। এই ফারাকটা ক কীভােব 
ঘাচােবন, তার উপর অেনক িকছু িনভর করেব। িক ু  যাঁরা মতায় আসেবন 

বেল মেন করেছন, কেয়কিট িবষয় তােদরও িবেবচনার মেধ  অবশ ই রাখেত 
হেব। ২০২১-এর িবধানসভা িনবাচেনর সময় অন ান  অেনক িবষেয়র সে  এই 
জীবনচচার িবষয়িটও িনবাচকম লীর কােছ িবচায িবচায হেয় উঠেব। সংেশািধত 
নাগিরক  আইন, ইসলািমক মৗলবাদী আ াসন, দুনীিত ও জনেপাষণ, কেরানা 
ও আমফান পিরি িত মাকািবলা করায় সরকােরর ব াথতা ধুমা  এই 
ইসু েলার উপর িনভর কের বাংলার শাসন মতা থেক মমতা বে দাপাধ ায়েক 
দওয়া যােব, িবষয়িট িক ু  এমন নয়। ভবুি স প  মানুষ িক ু  এিটও িবচার 

করেবন, তাঁরা যাঁেক মতায় আনেব বেল ভাবেছন, তারঁ জীবনযা ার ধরন 
কতটা ছ, কতটা অনুকরণীয়। যিদ সই জীবন চচা তাঁেদর আকৃ  না কের, 
সই জীবনচচা তাঁেদর িত াশীল না কের মানুষেক- সে ে  স বনা যাই 

থাক না কন, শষ মুহূেত মানুষ তাঁেদর িস া  বদল করেতও পােরন। 
রাজনীিতেত কানও স বনােক চুড়া  মেন করা মুখািম। যাঁরা মতায় আসার 

 দখেছন, তাঁেদর যাঁর িবর ে  লেড় মতায় আসেত হেব, মেন রাখেত হেব, 
সই ন ী এই মুহূেত এ রােজ  সবেথেক কুশলী এক রাজৈনিতক ব াি । 

িনেজর ভাবমূ ত িট সাধারেণর কােছ িঠক রাখার জন  এখনও িতিন টািলর চালার 
ঘেরই বসবাস কেরন। সরকাির তরেফ তাঁর আলাদা বাস ােনর াব দওয়া 
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হেলও িতিন তা ত াখ ান কেরেছন সুচতুরভােবই। কারণ িতিন জােনন যতিদন 
িতিন রাজনীিত করেবন ততিদন ওই টািলর চালার ঘরিটই তাঁর ইউএসিপ। ২০১৯ 
সােলর মেতাই ২০২১ এর িনবাচেন িতিন যিদ তারঁ এই ইউএসিপ স ল কের ‘মেন 
কর ন সব আসেন আিমই াথী’ এই াগান িনেয় বাজাের নেম পেড়ন তাহেল 
িক ু  লড়াইটা কিঠন হেব। কােজই ২০২১ সােল যাঁরা মতায় আসার কথা 
ভাবেছন, তাঁেদর িনেজেদর জীবনচচার িত সতক হেত হেব এই মুহূেতই। 
কারণ িবিভ  অিভেযােগ কািলমািল  এবং অহংকারী নতারা জনগেণর ােথর 
পে  হািনকারক। মেন রাখেত হেব, ছ, সহজ, সরল জীবনযা ায় অভ  
ব াি েকই বাংলার মানুষ তাঁেদর নতৃে  দখেত চায়। দখেত চায় বেলই ফু  
চ  ঘাষ, িবধান চ  রায়, অজয় মুেখাপাধ ায় বা হিরপদ ভারতী, িব ু কা  শা ী, 
সুকুমার বে দাপাধ ায়রা মানুেষর মেন আজও অমিলন হেয় রেয়েছন। েমাদ ও 
িবলােস ম  নতৃ  পছ দ কের না মানুষ। মানুষ চায় তাঁর নতা হেব সংযত এবং 
র িচশীল। সই সে  এটাও মেন রাখা দরকার, উে টািদেকর মানুষিট এখনও 
টািলর ঘেরই িদনযাপন কেরন। এবং লড়াইটা আসেল তাঁর ইেমেজর সে ।  
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নাগিরক  সংেশাধনী আইন বাঙািল িহ দুেদর র াকবচ দেব 
 — অয়ন বে দ াপাধ ায়  
অধ াপক ও াবি ক 

 

১৯৪৭ সােল ধেমর িভি েত দশভােগর মাধ েম ভারতবষ াধীনতা 
লাভ কেরিছল। মুসিলম লীগ ি -জািত ত  তুেল ধেরিছল- এই ত  অনুযায়ী 
িহ দু ও মুসিলম দুিট পৃথক জািত এবং তােদর শাি পূণ সহাব ান কখেনা স ব 
নয়। অিধকাংশ মুসিলেমর দাবীর িভি েত ১৯৪৭-এর ১৪ই অগা  মুসিলমেদর 
জন  পৃথক দশ পািক ান গিঠত হয়। বাবাসােহব আে দকর, শ ামা সাদ 
মুেখাপাধ ায়, ব ভভাই প ােটল মুখ দাবী তােলন য পািক ােনর সে  
ভারেতর স পূণ জনিবিনময় করা হাক। অথাৎ সম  মুসিলম পািক ােন চেল 
যাক এবং িহ দু, িশখ, বৗ  ভৃিত যারা পািক ােন রেয়েছ তারা ভারেত চেল 
আসুক। এই বা বেবাধস প  রাজৈনিতক নতারা বুেঝিছেলন য, মুসিলম 
সংখ াগির  পািক ােন সংখ ালঘু িহ দুর িনরাপেদ বসবাস করা কখনই স ব নয়। 
িক ু  ‘পি ত’ জওহরলাল নহর  এেত বাধা দন। ফেল াধীনতার আেগ য 
পািক ােনর মাট জনসংখ ার ২২% িছল অমুসিলম (িহ দু, িশখ ভৃিত), বতমােন 
তা কমেত কমেত দাঁিড়েয়েছ মা  ৩%। আর পূব পািক ান (বতমান বাংলােদশ)-
এ দশভােগর আেগর ২৮% িহ দু এখন এেস দাঁিড়েয়েছ মা  ৮%-এ। একিট 
িহসাব অনুযায়ী আর ি শ বছেরর মেধ  বাংলােদেশ িহ দু স পূণর েপ িবলু  হেয় 
যােব। অন িদেক ভারেত মুসিলম জনসংখ া ৯% থেক বেড় দাঁিড়েয়েছ ১৫%। 
আর পি মবে ও ২০১১-এর জনগণনা অনুযায়ী মুসিলম জনসংখ া দািঁড়েয়েছ 
২৭%-এ, যা ১৯৪৭-এর আেগ িছল মা  ১৯%। বতমােন ২০২০- ত এেস 

াভািবকভােবই মুসিলম জনসংখ া দাঁিড়েয়েছ ৩০% এরও বিশ। মু শ দাবাদ, 
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মালদহ ও উ র িদনাজপুর- এই িতন জলায় িহ দুরা সংখ ালঘু। উ র ও দি ণ 
চিব শ পরগণা, বীরভূম, নদীয়া ভৃিত জলার ব  েক িহ দুরা সংখ ালঘু। িক ু  
পূবব  থেক ধমীয় অত াচােরর কারেণ ায় দড় কািট িহ দু উ া ু  হেয় 
ভারতবেষ েবশ করা সে ও িকভােব পি মব  মশ মুসিলম সংখ া র  
একিট রােজ  পিরণত হেত চেলেছ? – এর উ র হল বাংলােদশ থেক ভয়ংকর 
পিরমােণ মুসিলম অনু েবশ। 

পি মব  মু শ দাবাদ মালদা 
 িহ দু মুসলমান  িহ দু মুসলমান  িহ দু মুসলমান 
১৯৫১ ৭৮.৪৫% ১৯.৮৫% ১৯৫১ ৪৪.৬০% ৫৫.২৪% ১৯৫১ ৬২.৯২% ৩৬.৯৭% 
২০১১ ৭০.৫৪% ২৭.০১% ২০১১ ৩৩.২১% ৬৬.২৭% ২০১১ ৪৭.৯৯% ৫১.২৭% 

উ র িদনাজপুর বীরভূম দি ণ চিব শ পরগণা 
 িহ দু মুসলমান  িহ দু মুসলমান  িহ দু মুসলমান 
১৯৫১ ৬৯.৩০% ২৯.৯৪% ১৯৫১ ৭২.৬০% ২৬.৮৬% ১৯৫১ ৭৩.৯০% ২৫.৩৫% 
২০১১ ৪৯.৩১% ৪৯.৯২% ২০১১ ৬২.২৯% ৩৭.০৬% ২০১১ ৬৩.১৭% ৩৫.৫৭% 

 

‘শরণাথী’ ও ‘অনু েবশকারী’-র মেধ  পাথক  কী? 

রা পুে র উ া ু  িবয়য়ক দ র ‘ইউনাইেটড নশনস হাই কিমশন 
অফ িরিফউিজস’ (UNHCR) ১৯৪১ সােলর জেনভা কনেভনশন এবং ১৯৬৭ 
সােলর উর েয় েটাকল অনুসাের ‘উ া ু ’ বা ‘শরণাথী’-র সং াঃ 

‘‘যিদ কান দেশর কান মানুষ জািত, ধম, রা ীয়তা, সামািজক বা 
রাজৈনিতক কান িবেশষ দেলর সদস  হওয়ার জন  িনেজর দেশ অত াচািরত 
হন এবং গভীর ভেয়র জন  িনেজর দেশ িফরেত না চান, তেব ঐ মানুষিট ি তীয় 
বা আ য়দাতা দেশ শরণাথী িহসােব গণ  হেবন’’।  

ফেল খুব াভািবকভােবই য সম  িহ দু ধুমা  িহ দু হওয়ার কারেণ 
পূব পািক ান বা বাংলােদেশ অত াচািরত হওয়ার ফেল ভারতবেষ আসেত বাধ  
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হেয়েছন তারা শরণাথী। িক ু  বাংলােদশ থেক য সম  মুসিলম িবিভ  কারেণ 
ভারতবেষ এেসেছ তারা ‘অনু েবশকারী’। এই বাংলােদিশ মুসিলম 
অনু েবশকারীরা পি মব সহ ভারতবেষর িবিভ  জায়গায় ছিড়েয় জনসংখ ার 
ভারসাম েক ভািবত করার সে  সে  নানা ধরেণর অপরাধমূলক কেম িল  
হয়। িকছুিদন আেগ বধমােনর খাগড়াগড় িবে ারণও বাংলােদিশ অনু েবশকারী 
মুসিলমেদর কাজ। এছাড়াও এরা আিফম চাষ, জাল নােটর কারবার, চারাচালান, 
নারী পাচার, ডাকািত, ধষণ ভৃিত িবিভ  রকম অসামািজক কােজ িল  থােক।  

নাগিরক  সংেশাধনী আইন বা Citizenship Amendment Act (CAA) কী?  

এর েয়াজনীয়তা কী? 

ভারতীয় আইন অনুযায়ী, ১৯৭১-এর ২৪-এ মােচর পর বাংলােদশ 
থেক আর কান িহ দু ভারতবেষ আসেব না- যিদ আেস তেব সটা বআইনী 

অনু েবশ িহসােব গণ  হেব। িক ু  ধমীয় কারেণ অত াচািরত হেয় পূব পািক ান 
ও বাংলােদশ থেক আগত বা ালী িহ দু উ া ুরা বংশধরসহ ায় দু’ কািট মানুষ 
বতমােন ভারতবেষ (মূলত পি মব , আসাম ও ি পুরা রােজ ) বাস করেছন। 
এর মেধ  ায় অেধক মানুষই ভারতবেষ এেসেছন ১৯৭১-এর ২৪-এ মােচর পর। 
যিদও তাঁরা ভাটার কাড, আধার কাড কেরেছন- িক ু  আইন অনুযায়ী তারা 
ভারতবেষর অৈবধ নাগিরক। এঁেদর আইন অনুযায়ী নাগিরক  দােনর ব াপাের 
এতিদন কংে স, িসিপএম, তৃণমূল কংে সসহ কান রাজৈনিতক দল কাযকরী 
ভূিমকা নয়িন। কে র িবেজিপ সরকার ২০১৫-র ৭ই সে র পুরেনা 
‘পাসেপাট আইন’ ও ‘িবেদশী আইন’ সংেশাধন কেরেছ। এর ফেল বাংলােদশ 
থেক ধমীয় কারেণ উ া ু  হেয় আসা িহ দুেদর নাগিরক  লােভর পথিট শ  

হেয়েছ। এরপর এই উ া ু  মানুষরা যােত আইনত ভারতবেষর বধ নাগিরক  
লাভ করেত পাের তাই কে র িবেজিপ সরকার ২০১৬ সােলর ১৯-এ জুলাই 
ভারতীয় সংসেদ ‘নাগিরক  সংেশাধনী িবল’ বা ‘Citizenship Amendment 
Bill’ (CAB) পশ কের। এই িবল অনুযায়ী- ‘‘২০১৪-র ৩১-এ িডেস র পয  
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বাংলােদশ, পািক ান ও আফগািন ান থেক ধমীয় অত াচােরর কারেণ বা ধমীয় 
অত াচােরর ভেয় য সম  িহ দু, বৗ , িশখ, জন, ী ান ও পাসী স দােয়র 
মানুষ ভারতবেষ েবশ কেরেছন তারা সকেলই ভারতবেষর নাগিরক  
পােবন।’’ এর জন  ধু সই মানুষিটেক টানা ৬ বছর ভারতবেষ থাকেত হেব। 
িক ু  িবেরাধী দল িলর বাধাদােনর ফেল িবলিট ‘ যৗথ সংসদীয় কিমিট’ বা 
‘জেয় ট পালােম টাির কিমিট’ (JPC)– ত পাঠান হয়। এরপর পুনরায় ক ীয় 
সরকার ২০১৯-এর থমিদেক িবলিটেক সংসেদ পশ কের। লাকসভায় 
িনেজেদর সংখ াগির তার জের িবেজিপ িবলিটেক পাশও কিরেয় নয়। িক ু  
রাজ সভায় িবেজিপর সংখ াগির তা না থাকায় এবং তৃণমূল কংে স, িসিপএম, 
কংে স ভৃিত দেলর িবেরািধতার ফেল রাজ সভায় িবলিট আটেক যায়। ফেল 
এই িবলিট তখন আর আইেন পিরণত হেত পাের িন। এই িবলিট তখন পাশ হেল 
সবথেক লাভবান হত পূবব  থেক ধমীয় অত াচােরর কারেণ সব খুইেয় 
ভারতবেষ আসা িহ দু বা ালী। িক ু  িনেজেদর উ া ু  দরদী বেল দাবী করা 
তৃণমূল, িসিপএম ও কংে েসর বাধায় পূব ব  থেক আসা িহ দুরা নাগিরক  
লাভ থেক বি ত হন।  

এই নাগিরক  সংেশাধনী িবল আেগ পাশ হেয় গেল অসেম সুি ম 
কােটর ত াবধােন হওয়া NRC তািলকা থেক বাদ পড়া বা ালী িহ দুরাও 

এেদেশর আইনত নাগিরক হেয় যেতন, ফেল তাঁেদর আর কান সমস ায় পড়েত 
হত না। িক ু  অসেম যারা বা ালী িহ দুর দুদশার জন  কুমীেরর কা া কাঁদেছ 
তারাই আবার রাজ সভায় িবেজিপেক নাগিরক  সংেশাধনী িবল পাশ করেত না 
িদেয় উ া ু  বা ালী িহ দুেদর িপেঠ ছুির মারেছ। এই ‘নাগিরক  সংেশাধনী িবল’ 
বা ‘CAB’ (ক াব) -এর িবেরািধতা যসব রাজৈনিতক দল করিছল ও করেছ- 
বুঝেত হেব স উ া ু  বা ালী িহ দুর সবেচেয় বড় শ - এমনিক স সম  
বা ালী সমােজর ও িহ দু জািতরও শ । 

 ২০১৯-এর সংসেদর শীতকালীন অিধেবশেন ৯ই িডেস র রা ম ী 
অিমত শাহ-র নতৃে  ক ীয় সরকার পুনরায় লাকসভায় নাগিরক  সংেশাধনী 
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িবল িনেয় আেস। িবেরাধী দল েলা পুনরায় দাবী করেত থােক য এই িবেল কন 
পািক ান, আফগািন ান ও বাংলােদেশর মুসলমানেদরও রাখা হেব না। অথাৎ 
যােদর হােত অত াচািরত হেয় দশ ছাড়েত হল িহ দু, িশখ, বৗ , জন, পা স  ও 

ী ানেদর পুনরায় তােদরই আবার এেদেশ নাগিরক  িদেয় পুনরায় ভারত ভাগ 
কের আেরকটা পািক ান গঠেনর পথ কন শ  করেছ না সরকার? উ ের 
অিমত শাহ জানান য, পািক ান, আফগািন ান ও বাংলােদশ- িতনিট দশই 
ভারেতর মত ধমিনরেপ  নয়- তােদর রা ধম ইসলাম। তাই সখােন মুসিলমরা 
সংখ ালঘুও নয়, আর অত াচািরত তা নয়ই। িনঃসে দেহ এই িবল পাশ হেল 
সবেথেক বিশ লাভবান হত- বা ালী উ া ু  িহ দুরা- যারা বাংলােদশ থেক ধমীয় 
অত াচােরর কারেণ এেদেশ চেল আসেত বাধ  হেয়েছ। িক ু  সবাইেক অবাক 
কের, িনজ িনজ ু  দলীয় রাজৈনিতক াথর া করার জন  কংে স, তৃণমূল 
কংে েসর বা ালী সাংসদরাও এই িবেলর িবপে  সংসেদ সরব হল। এেত 
নতৃ  িদেলন ক? িবেরাধী দলেনতা কংে েসর বহরমপুর থেক িনবািচত 

সাংসদ অধীর র ন চৗধুরী- িযিন িকনা িনেজই বাংলােদেশর চ াম থেক 
পািলেয় আসা উ া ু  পিরবােরর স ান। লাকসভায় তৃণমূল কংে েসর প  
থেক এই িবেলর িবেরািধতায় সরব হেলন দমদম থেক িনবািচত সাংসদ সৗগত 

রায়। সৗগতবাবুর পিরবার বাংলােদেশর কুিম া থেক াণ বাঁচােত ভারেত 
আেসন। আর উিন একিট উ া ু  অধু িষত অ েলর (দমদম) সাংসদ- তারপেরও 
ক ােবর িবেরািধতা করা মােন উিন ওনার ভাটারেদর িতই িব াসঘাতকতা 
করেছন। যাই হাক অবেশেষ ৩১১-৮০ ভােট লাকসভায় নাগিরক  সংেশাধনী 
িবল বা ক াব পাশ হয়।  

লাকসভায় িবেজিপ সংখ াগির তার জের ক াব অনায়ােস পাশ 
কিরেয় িনেলও সংসেদর উ চ ক  রাজ সভায় িবেজিপর সংখ াগির তা িছল না। 
২০১৯-এর ১১ই িডেস র রাজ সভায় ক াব পশ কেরন রা ম ী অিমত শাহ। 
এখােনও পি মবে র কংে েসর সাংসদ দীপ ভ াচায, তৃণমূল কংে েসর 
ডেরক ও’ ায়ান, সুেখ দু শখর রায় মুখ ক ােবর িবেরািধতা কেরন। এই 
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িবেলর মাধ েম পািক ান, আফগািন ান ও বাংলােদশ ধমীয় অত াচােরর িশকার 
হেয় আগত ী ানেদরও নাগিরক  দওয়া হে ছ- তাও একজন ী ান সমােজর 

িতিনিধ হেয়ও ডেরক ন ারজনকভােব ক ােবর িবেরািধতা কেরন। লাকসভা 
ও রাজ সভায় দু’জায়গােতই িনেজেদর উ া ু-দরদী িহসােব দাবী করা বামপ ী 
সাংসদরাও বা ালী িহ দু উ া ু েদর নাগিরক  দওয়ার এই আইেনর িবেরািধতা 
কেরন। লাকসভার মতই রাজ সভােতও তাঁর ব ৃ তােত রা ম ী অিমত শাহ 
বাংলােদশ, পািক ান ও আফগািন ােনর সংখ ালঘুেদর ওপর বছেরর পর বছর 
িকরকম অত াচার হেয়েছ ধমীয় কারেণ তা তথ সহ বেলন। ব  িহ দু ও িশখ 
উ া ু  পািক ান ও আফগািন ান থেক ভারেত এেস িদ ী ও অন ান  শহেরর 
িবিভ  বি , কেলািন এলাকায় িকভােব কে র সে  িদন কাটাে ছ তাও জানান। 
রাজ সভায় শষপয  ১২৫-১০৫ ভােট পাশ হয় ক াব। তারপর রা পিতর 

া রসহ এই িবেল আইেন পিরণত হয়। ফেল নাগিরক  সংেশাধনী িবল বা 
Citizenship Amendment Bill (CAB বা ক াব) পিরণত হয় নাগিরক  
সংেশাধনী আইন বা Citizenship Amendment Act (CAA বা ক া)-এ। 

পিরেশেষ বলা যায় য, নাগিরক  সংেশাধনী আইন (CAA) ারা 
মূলত উপকৃত হেবন বাংলােদশ থেক পািলেয় আসা বা ালী িহ দু উ া ুরা। 

ধানত পি মব , অসম, ি পুরাসহ সম  ভারতবেষ বা ালী িহ দু উ া ুর সংখ া 
দড় কািটরও বিশ। এেদর মেধ  অেনেকই ভারতবেষ এেসেছন ১৯৭১-এর 

২৪-এ মােচর পর- ফেল আইনত এরা এতিদন ভারতবেষর নাগিরক িছেলন না; 
এই আইেনর ফেল হেলন। ২০১৪-র ৩১-এ িডেস েরর আেগ যারা ভারতবেষ 
উ া ু  হেয় এেসেছন- তারা টানা ৬ বছর থাকেলই ভারেতর নাগিরক  পােবন 
এবং িতিন যেব থেক ভারতবেষ এেসেছন, তেব থেকই নাগিরক  পােবন। এর 
জন  বাংলােদেশ তাঁর ওপর হওয়া ধমীয় অত াচােরর কান মাণ িদেত হেব না। 
এমনিক রা ম ী অিমত শাহ ঘাষণা কেরেছন, কান উ া ু  বা ালী িহ দু 
পিরবােরর কােছ রশন কাড থাক আর নাই থাক তাঁেক ভারতীয় নাগিরক  
দওয়া হেবই। ভারতীয় নাগিরক  পাওয়ার জন  বা ালী িহ দু উ া ু েদর কােছ 
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িতিন য িহ দু- এই পিরচয়ই যেথ । এই নাগিরক  সংেশাধনী িবল আেগ পাশ 
হেয় যাওয়ার ফেল অসেম সুি ম কােটর ত াবধােন হওয়া NRC তািলকা 
থেক বাদ পড়া বা ালী িহ দুরাও এ দেশর আইনত নাগিরেক হেয় গেলন। 

িক ু  অসেম যারা বা ালী িহ দুর দুদশার জন  কুমীেরর কা া কাঁদেছ তারাই আবার 
লাকসভা ও রাজ সভায় িবেজিপেক নাগিরক  সংেশাধনী িবল পাশ করেত বাধা 

িদেয় উ া ু  বা ালী িহ দুেদর িপেঠ ছুির মারেছ। আর ভিবষ েত যিদ কানিদন 
এনআরিস (NRC) হয়ও এ রােজ  তাহেলও CAA-এর ারা সম  বা ালী িহ দু 
উ া ুরা ভারতীয় নাগিরক  পেয় যাওয়ায় তােদর আর কান সমস ায় পড়েত 
হেব না।  

তাই একথা িনঃসে দেহই বলা যায় য ‘নাগিরক  সংেশাধনী আইন’ 
(CAA) পাশ কিরেয় িবেজিপ সরকার একিদেক যমন বাংলােদশ থেক উ া ু  
হেয় আসা বা ালী িহ দু শরণাথীেদর জন  একটা র াকবেচর ব ব া করেলা- 
সরকমই তােদর ভারতীয় নাগিরক  িদেয় বংশপর পরায় এেদেশ স ােনর 

সে  বসবাস করার একটা সুেযাগও কের িদল। 
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পিরবতেনর আেলােক নারীেদর সামািজক সুর া ও অিধকার 

— দবযানী হালদার 
সমাজকমী 

 

"শি  র েপণ সংি তা"। 

ভারতবষ শি বােদর দশ, য দশ তার ভূিম থেক নদী, িশ া থেক 
স পদ, সব িকছুই নারী শি র নামাি ত কের রেখেছ। এই দশ তার ভূিমেক মা 
বেল অিভিহত কেরেছ। রামায়েণ মহাকিব বা ীিক িলেখেছন, "জননী জ ভূিম  

গাদপী গিরয়সী"। এই পৃিথবী আমােদর কােছ মাতৃর েপ পূিজতা। আবার গ া 
থেক কােবরী, েত েকই নারীশি র র প। িতটা নদী আমােদর কােছ 

মাতৃশি । গ ার মেত  অবতরেণর জন  সগর রাজ থেক ভগীরথ, েচ া িছল 
িনর র। তার মেধ  ভি  িছল, া িছল, িনভরতা িছল। নদীমাতৃক সভ তায় 
নদী ধু জেলর আধার নয়, জীবেনর আধার। আর তাই কৃত তা কাশ তার 

িত অসীম া িনেবদন কের তােক পুেজা করার মেধ  িদেয় হেয়েছ। িশ ার 
অিধ া ী দবী সর তী এবং স পদ ও ঐ েযর দবী ল ী। আবার ি ণাতীত 
িশব শি হীন হেল শেব পিরণত হন। অথাৎ আমােদর সভ তায় নারীেদর ান 
িছল সবাে । তার অিধকার িনেয় কখেনা িচ  িছল না। তার সুর া এতটাই 
সুিনি ত িছল য আলাদা কের কান িনয়ম বা র পেরখা তির করেত হয় িন। 
নারীর াধীনতা িনেয় য চার চেল, সনাতন ভারতীয় সং ৃ িতেত তা 
তাৎপযহীন। সং ৃ ত শ ভা ার দখেল পির ার বাঝা যায়, ীিল  শে র 
িবশালতা, তার গভীরতা। এই দেশ কখেনা িল ৈবষম  িছল না। থাকেল 
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অধনারী র পুিজত হেতা না। নারী পুর েষর ভদােভদ িছল না বেল নারীবােদর 
মত সারমমহীন িবষেয়র অবতারণা করার েয়াজনও পেড় িন। য দেশ 
প কন া বা প সতীর নাম সকােল িনেয় পাপেমাচেনর কথা বলা হয়, সখােন 
নারীর সুর া িনেয় আেলাচনা ভারী অ ুত। এই প সতীর কউ পা াত  
সভ তার সং া মেন সতী নয়। কু ী, তারা, অহল া, ৗপদী ও মে দাদরী 

েত েকর সতী  তােদর দেহ নয় মেন। সতীে র সে  দহ নয় মেনর স পক, 
একথা আমােদর পূবপুর ষরা হাজার হাজার বছর আেগ বেল িগেয়েছন। অতএব 
আমােদর নারীেদর অিধকার িনেয় কখেনা ি ধা িছল না, কান সংশয় বা 
অিন য়তা িছল না। এই বাধ আসেল ভারত আ ার বাধ, আধ াি ক উপলি  
যা কৃত অেথ ভারতেবাধ বা ভারতেচতনা। 

াচীন ভারেতর নারীেদর অিধকার স ে  জানেত হেল কৗিটেল র 
অথশা  অবশ  পড়েত হেব। আড়াই হাজার বছর আেগ নারীেদর অিধকার, 

মতায়ন স পেক িব ািরত িনেদশ আেছ সখােন। ামী পিরত া বা 
িবধবােদর অথৈনিতক উ য়েনর জন  সখােন িবিভ  কুটীর িশে  িনেয়ািজত 
করার কথা বলা হেয়েছ। সুেতা কাটা এমন একিট কাজ িছল যা ধু মা  এই 
ধরেনর নারীরাই করত। াচীন ভারেতর কান ে  ধষেণর উে খ পাওয়া যায় 
না। িক ু  নারীেদর ামী িনবাচেনর অিধকার িছল য় র সভার মাধ েম। আর 
আজ আমরা এমন পিরি িতেত বসবাস কির যখােন নারীেদর সুর া অত  

র পূণ িবষয়। ধষণ, পণ থা, অ ািসড অ াটাক, নারী পাচােরর মত জঘন  থা 
নারীেদর জীবন দু ব ষহ কের তুেলেছ। নারী আজ পেণ  পিরণত হেয়েছ য 
একিদন পুর েষর শি র আধার িছল। এই অবনমন একিদেন হয় িন। এক হাজার 
বছেরর দাস , পরাজেয়র ািন, ঔপিনেবিশক শাসন, ইসলামী যুেগর অ কার 
এর জন  দায়ী। আমােদর সমােজ যখােন অথশা  মেয়েদর সুিশি ত ও 
অথৈনিতক িনভরতার কথা বলেছ, সখােন ইসলামী আ াসেনর হাত থেক 
নারীেদর বাঁিচেয় রাখেত, সুরি ত রাখেত বাল িববাহ থার চলন র  হয়। 
রােতর অ কাের মেয়েদর িবেয় িদেয় তােক আপাত িনরাপদ ােন সিরেয় 
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দওয়া হেতা। কােজই িশ া থেক বি ত হেয়েছ নারী সমাজ যােত সমােজর 
দীঘেময়াদী ভয় র িত হেয়েছ। না িবদ া লাভ হেয়েছ আর না ল ী লাভ 
হেয়েছ। সমােজর অেধক অংশ অিনি ত জীবন যাপন করেত বাধ  হেয়েছ। এর 
ফল হেয়েছ সুদূর সারী। এরপর ঔপিনেবিশক শাসক নারীর অিধকােরর নােম য 
সমােজর সৃি  কের গেছ আসেল তা কাথাও িগেয় বাধঁন ছাড়া হেয় গেছ। 
কারণ যার নাম সর তী, যার নাম দুগা স কখেনা এিলজােবথ বা অ ােল ার মত 
জীবন অিতবািহত করেত পারেব না। য সমাজ না চাইেত া, ভালবাসা 
পেয়েছ, তােক িদেয় জার কের অিধকার আদায় করােত গেল ভারসাম  হািরেয় 

যােব। আর তাই হেয়েছ। য সমােজ সতীদাহ থা চালু িছল, সখােন িবধবা িববাহ 
চলেনর েয়াজন হেয়িছল কন? সতীদাহ থা থাকেল িবধবা থাকার কথাই 

তা নয়। িবদ াসাগর মহাশয় িবধবা িববাহ চলেনর জন  কান পা াত  দশেনর 
উদাহরণ দন িন। িতিন আমােদর শা ত সভ তার 'পরাশর সংিহতা' থেক 

ােকর উে খ কের িবধবা িববাহ চলেনর সপে  যুি  দন। 

আজ সমাজ ব ব া এই অসম সংিমি ত বাধ আর অ ঃসারশূন  
মানিসকতায় িবধ , িয় ু , জরা । সমাজ আর তার সােথ আজেকর জ  
িদশাহীন। এর ফেল এই রােজ  কন া ী ক  যমন আেছ তমনই নারীেদর 
িবর ে  অপরােধ অত  কর ণ অব ায়। কারণ ছয় মােসর িশ  থেক আিশ 
বছেরর বৃ া, কউ সুরি ত নয় এই রােজ । একিট ণীর িত অিতির  
তুি করণ সামািজক শৃ লা ন  কের িদে ছ। সরকারী ক  যমন চাই তার 
আেগ চাই মানিসকতার পিরবতন। এই পিরবতন শাসিনক ের যতটা দরকার, 
িঠক ততটাই দরকার পািরবািরক ে ও। নারীেদর সুর া, তােদর অিধকার য 
আমােদর ঐিতহ , আমােদর গৗরব তা বাঝােত হেব ঘেরর মেধ । মেয়রা পণ  
নয়, খলার পুতুল নয়, ীতদাস নয়, এই বাধ পিরবার থেক িশখেত হেব। 
রামায়ণ, মহাভারেতর মত ইিতহাস পড়ােনা দরকার িতটা ঘের ঘের। রামায়ণ 
আমােদর সাং ৃ িতক সংিবধান, আমােদর আচরণ সংিহতা, তা বারবার তুেল 
ধরেত হেব। রামায়েণ ীরাম সীতার সে  কান অন ায় আচরণ কেরন িন। িতিন 
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রাজধম পালন কেরিছেলন। আর সই জন  ব ি  াথ ত াগ করেত বাধ  
হেয়িছেলন। সীতার ব না এখােন াধান  পায় িন, কারণ জােদর বৃহ র াথ 
সুরি ত করা বশী েয়াজনীয় িছল। এই িবষেয় পির ার িশ াদােনর বড় 
অভাব। এর জন  সবার আেগ চাই এমন শাসিনক সরকার য ভারতেবােধ 
উ ী  হেব। দখেলর সং ৃ িত আমােদর নয়, আমােদর িল ৈবষম  িছল না, সটা 
িসেলবােসর মেধ  রাখেত হেব। পিরবতন ধু রাজৈনিতক াপেট নয়, 
সামািজক াপেট জর রী। িক ু  তােক বা বািয়ত করেত ভারেতর িত 

াশীল রাজৈনিতক পিরি িত চাই। আর এই সামািজক াপেটর পিরবতন 
হেব ক ীয় সরকােরর ািবত পথ ধের। মেয়েদর িশ া কতটা েয়াজনীয় 
তা ' বিট বাঁচাও বিট পড়াও' ত বলা হেয়েছ। মিহলা সশি করেণর কথা বলা 
হেয়েছ অসংখ  আ িনভরশীল কে র মাধ েম। িসেলবাস পিরবতন করা 
হেয়েছ নতুন িশ ানীিত ণয়ন কের। কৃিষ িনভর দেশর মানুষ যােত কৃত 
উ য়েন সািমল থাকেত পাের তার জন  কৃিষিবেলর িবেরািধতা নয়, সমথেন 
নারীেদর বশী কের এিগেয় আসেত হেব। লাকসভা িটিভেত য িসেনমা 
দখােনা হয় তা নারী মতায়েনর উপর। দািমনীর মত চির  চাই এই সমােজ। 

দুগার মত অসুরদলনী শি  চাই। আবার অহল া থেক সীতার মত চির ও চাই। 
চাই ৗপদীর মত িবদুষী রমণীর যার গােয়র রঙ কৃ বণ হওয়া সে ও অবেহিলত 
নয়। ৗপদী এক অনন সাধারণ ব ি  যার জন  মহাভারত আধুিনক 
যুেগাপেযাগী হেয় দাঁড়ায়। নারী সুর া ও অিধকার র ায় আইন তির হাক। 
িক ু  সমােজর মানিসকতা পিরবতন সবেথেক েয়াজনীয় পদে প। াচীন 
ভারেতর সভ তা থেক আধুিনক জীবেনর েয়ানীয়তার মলব ন, সবিকছুই 
হাক সমােজর উ িতর জন , একটা সু  ব ব া গেড় উঠুক সুিশ ার মাধ েম, সু  

জীবনেবােধর উে ষ ঘটুক ভারসাম  র া কের। সু  নারী সু  সমােজর অ ীকার 
আমােদর করেতই হেব। য দেশ তুলসীর মত উপকারী গাছও দবী, সখােন 
নারী সুর ার জন  অ  পা াত  অনুকরণ নয়, চাই দৃি ভি র পিরবতন য 
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দৃি ভি  তির করেত সাহায  করেব একিট সু  জনমেতর সরকার, য সরকার 
তার িনজ  আইেডি টিট বাঁিচেয় রাখেত দৃঢ় িত  থাকেব। 

সুজলা সুফলা শস  শ ামলা বাংলা মােয়র মুি  চাই। াধীনতা আমরা 
অজন কেরিছলাম িক ু  েদশীয়ানা িফিরেয় আনেত সেচ  হই িন, সেচতন হই 
িন। সানার বাংলা একটা আদশ, একটা উ ত জীবনেবােধর িতশ  িঠক যমন 
রাম রাজ  িত া আমােদর ল । ধন  ধােন  এই রাজ  এতটাই উ ত হাক য 
স আবার একিদন সবার সরা হেব। আমরা তার জন  িনর র য়াস করেবা, 

নতুন আি েক পিরক না হণ করেবা। সামািজক সব ের আমরা সামি ক 
ভােব চতনার উে ষ ঘটােবা। িব ব আসেল তেরায়াল িদেয় হয় না, িব ব 
আসেল মনেন, িচ েন, ভাবনায় হয়। সানার বাংলায় নারী সুর ার জন  ব িবক 
িস া  নয়, ভারতীয় বােধর িবকােশর মাধ েম নতুন সমােজর অ ীকার 
আমােদর ল । 
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‘আইেনর শাসন’ িত া হাক ‘ল  সানার বাংলা’র সাপান 

 - ড. সুভাষ িব াস 
অধ াপক ও াবি ক 

 

আধুিনক িবে  গণত  িত া ও সােরর সে  সে  সার ঘেটেছ ‘র ল 
অফ ল’ বা আইেনর শাসেনর। সাংিবধািনক বা িবিধব  আইেনর মাধ েম শাসন 
পিরচালনাই ‘আইেনর শাসেনর’ মূল কথা। ফরািস িব ব-পবূবতী াে র বুেরেবা ঁ
রাজােদর সগব ঘাষণা— ‘আিমই রা ’ বা ‘আমার মুেখর কথাই আইন’— এসব ব ব  

াভািবকভােবই আধুিনক িবে র ‘আইেনর শাসেনর’ পিরপ ী। সযুেগ রাজা চাইেল 
দেশর বাদামী চােখর তারািবিশ  সব মানুষেক ফলার িস া ও িনেত পারেতন 

এবং রাজার এই িস া  দেশর আইন িহেসেবই িতভাত হত। 

 ভারেত দীঘ ১৯০ বছেরর ি িটশ ঔপিনেবিশক অপশাসেনর মেধ ও 
এেদেশ ি িটশ শাসেনর একিট র পণূ অবদান িছল ‘র ল অফ ল’ বা আইেনর 
শাসেনর িত া। এেদেশ ি িটশেদর িতি ত আইেনর শাসেনর রীিতনীিত তারা 
িনেজরাই য সবদা পালন কেরেছন, এমনটা নয়। কখনও কখনও িকছু ব িত ম 
অবশ ই িছল। িক ু  সাধারণভােব পরাধীন ভারেত আইেনর শাসেনর কাঠােমািট 
ি িটশরা গেড় িদেয়িছল। এই কাঠােমািট এেদেশ আরও শি শালী হেয়েছ ১৯৪৭ 
সােলর ১৫ আগ  ভারেতর াধীনতা লােভর পর। াধীন ভারেত আইেনর শাসেনর 

িত া ভারতীয় গণতে র এক র পণূ িদক। আইেনর শাসন লি ঘত হওয়ার 
মেতা ঘটনা াধীন ভারেত এেকবােরই ঘেটিন, এমন নয়। তা সে ও ভারেত 
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আইেনর শাসন িতি ত হেয়েছ বেলই ভারতীয় গণত  িবে র অন তম  
গণতে  পিরণত হেত পেরেছ।  

িক ু  পি মবে  িবগত অধ শতেক যভােব আইেনর শাসেনর মাগত 
অব য় ঘেটেছ তা আধুিনক গণত  ও মানবািধকারেক ল ায় ফেল িদেয়েছ। 
এরােজ  দীঘ ৩৪ বছেরর বাম শাসেন িতিনয়ত আইেনর শাসন ভূলুি ত হেয়েছ।  
বধমান জলার সাঁই পিরবার কংে স ছেড় কিমউিন  পািটেত যাগদােন রািজ 
হয়িন। এই ‘অপরােধ’ এই পিরবারেক ১৯৭০ সােলর ১৭ মাচ নৃশংসভােব হত া করা 
হয়। এই ঘটনায় অিভেযােগর তীর িছল িনর পম সন, িবনয় কাঙার, অমল হালদার, 
অিনল বােসর মেতা িসিপআইএম নতােদর িদেক। িক ু  আইন অিভযু েদর 
আজও সাজা িদেত পােরিন। ১৯৭৯ সােল মিরচঝাঁিপেত অসহায় উ া ু েদর উপর 
িনমম গণহত া চালােলও তৎকালীন মখু ম ী জ ািত বসু এবং ঘটনার সে  জিড়ত 
পুিলশ- শাসেনর এই অপরােধর কােনা িবচার হয়িন। ১৯৮২ সােল িবজন সতুর 
উপর ১৭জন আন দমাগী স াসীেক জীব  পিুড়েয় মারার অিভেযাগ রেয়েছ 
িসিপএম-এর নতা-কমীেদর িবর ে । বাম শাসক দেলর নতা-কমীরা যখােন 
অিভযু , সখােন আইেনর শাসন বেড়াই অসহায়। তাই আইেনর পেথ আজও সই 
খুনীেদর সাজা হয়িন। এমন অিভেযাগ ভঁুিড়ভঁুিড়। এমন ধরেনর বেড়া ঘটনা িল 
ছাড়াও বাম আমেল ােম- ােম, পাড়ায়-পাড়ায় যন িশ া, সমাজ, সং ৃ িত, 
গণতে র বাম-রাজনীিতকরণ ঘটােনা হয়। িবেরাধী দেলর নতা-কমী ও সমথকেদর 
আইিন অিধকার ব াপকভােব খব হয়। আইেনর শাসেনর অবসান ঘিটেয় সব েরর 
বাম নতা-কমীরা এমন মেনাভাব তির কেরন য, তারা যন বাংলায় বলেশিভক 
িব ব ঘিটেয় ফেলেছন। 

বাম আমেলর শষিদেক আইেনর শাসন যন অবলুি র িদেক ত এিগেয় 
যায়। তৎকালীন মুখ ম ী বু েদব ভ াচায চােখর সামেন আইন-শৃ লা ভেঙ 
পড়েত দেখও িনর র থেক মখু ম ীর পেদ বেসিছেলন। এই সুেযােগ বাম নতা-
কমী এবং ম ানরা আইন িনেজর হােত তুেল নয়। পুিলেশর হাত শৃ লাব  হয়, 
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আর া-ম ানরা আইেনর শাসেনর অবলুি  ঘিটেয় উ াস করেত থােক। 
পিরি িত এমন পযােয় পৗঁছায় য, বাংলায় যন স ম শতেকর মাৎস ন ায় িফের 
আেস। এই পিরি িতেত বাম শাসেনর অবসান অিনবাযই িছল। বাংলায় পূেবকার বাম 
অপশাসেনর িবেরািধতায় মমতা বে দ াপাধ ােয়র য অবদান মানুষ মেন রেখিছল। 
তাই মানুষ আশা কেরিছেলন য, বােমেদর সিরেয় িতিন বাংলায় সুশাসন িত া 
করেবন। 

আইেনর শাসন, মানবািধকার ভৃিত িফিরেয় আনার আশায় বাংলার মানষু 
বােমেদর সরকারেক উৎখাত কের ২০১১ সােল িবপুল সংখ াগির তা িদেয় মমতা 
বে দ াপাধ ােয়র নতৃ াধীন তৃণমূল কংে েসর সরকারেক বাংলার মতায় আেন। 
িক ু  কী দুভাগ  আমােদর! য মমতা বে দ াপাধ ােয়র উপর িব াস রেখ বাংলার 
মানুষ তাঁেক মতায় বসােলন, সই িতিন তারঁ অপশাসেনর র টাই করেলন সখান 
থেক, যখােন বােমরা শষ কেরিছল। এখন তৃণমূল-িবেরাধী সম  ক রেক  

কের দওয়ার জন  সরকােরর পিুলশ িবেরাধী দেলর নতা ও কমী-সমথকেদর উপর 
নানাভােব অত াচার চালাে ছ, িমথ া কস িদেয় তােদর জেল ভের িদে ছ। 
পি মবাংলার ু েল উদুর পিরবেত বাংলা িশ ক িনেয়ােগর দািব কের এখন ছা েক 
পুিলেশর িলেত াণ িদেত হয়। আবার সই পিুলশেকই তৃণমূলী ম ােনর ভেয় 
টিবেলর তলায় লুিকেয় াণ বাঁচায়। তৃণমূেলর নতা পিুলশেক বামা মারার িনদান 

িদেলও পুিলশ তা নেত পায় না, অধ ািপকােক জগ ছঁুেড় মারেলও অধ ািপকা 
আইেনর চােখ সুিবচার পান না। গত কেয়ক বছের তৃণমূলী দু ৃ তীেদর হােত 
কেয়ক’শ িবেজিপ কমী খুন হেয়েছন। িক ু  কােনা খুনীর আজও সাজা হয়িন। 
এভােব বাংলায় এখন িতিদন অসংখ  ‘ন দকুমার’ আইেনর শাসন ভে র িশকার 
হে ছ। 

এখন বাংলায় জ ী কাযকলােপ এন.আই.এ.-র তদ  বা সনাবািহনীর 
র িটন কায েমও মুখ ম ী বাধার সৃি  কেরন। খুন-ধষণ িলেক ‘ ছা  ঘটনা’ নাম 
িদেয় শাসন আইেনর সাজা থেক অপরাধীেদর বাঁিচেয় চেল। আর িমথ া কস 
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খেত হয়, সাজা হয় িনরাপরাধেদর। কারণ, তারা য িবেরাধী ক র! চাকিরেত 
িনেয়ােগ দুনীিত এখন লাগাম ছাড়া। কেলেজ ভ ত  হেত গেলও এখন ছা েক িবপুল 
পিরমাণ টাকা িদেত হয়। তৃণমূলী নতা-কমী ও ম ানেদর কাটমািন না িদেল এখন 
কােনা কাজ করা যায় না। অথচ, অ ুতভােব বাংলার কােনা আইন এই 

অপরাধীেদর সাজা িদেত পারেছ না। পি মবে র রাজ পাল জগদীপ ধনকড় 
িতিনয়ত রাজ  সরকারেক আইেনর শাসন িত ার পরামশ িদেলও ফ ািসবাদী এই 

সরকার সুপেথ হাঁটেত অিন ছুক।  

এভােব বাংলায় আজ ফ ািসজেমর চূড়া  িশখের অব ান করেছ, যা 
মধ যুগীয় ববরতােকও হার মানায়। আর দির নয়। বাঙািলেক এখনই িস া  িনেত 
হেব— তারা িক এই মধ যুগীয় ববরত েক মেন নেবন? না িক ২০২১-এর িবধানসভা 
ভােট বতমান অপশাসনেক ছঁুেড় ফেল িদেয় বাংলায় আইেনর শাসন িফিরেয় 

আনার সংক  করেবন। দেশর অন ান  িবেজিপ-শািসত রাজ িলেত আইেনর 
শাসন িত ার য দৃ া  রেয়েছ, তা পি মবে ও িতি ত হওয়া দরকার। এজন  
দরকার তৃণমূল সরকারেক উৎখাত কের ২০২১-এ মানুষ জাতীয়তাবাদী িবেজিপেক 

মতায় আনা। বাংলার নতুন সরকারেক অবশ ই এখােন আইেনর শাসেনর িত া 
করেত হেব। দখেত হেব, আে দালেনর নােম ন-সহ সরকাির স পি  পুিড়েয় 
িদেয়, হাসপাতােল ডা ারেদর িপিটেয়, খুন-ধষণ কের, পাড়ায়-পাড়ায় ম ািন-জ ািদ 
কের, গণত  ধ ংস কের যন অপরাধীরা কউ পাড় না পায়। যন আইেনর পেথ 
তােদর িবচার এবং সাজা হয়। যন ‘িবচােরর বাণী’ নীরেব িনভৃেত না কাঁেদ। 
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পাবিলক সারেভে টর চাকিরর সােথ সােথ আনুগত  ি  

- দবরাজ ভ াচায  
গেবষক, তুলনামলূক ভারতীয় ভাষা ও সািহত  িবভাগ, আসাম 

িব িবদ ালয়। 

 

দল বদেলর রাজনীিত িনেয় যখন চািরিদেক চাপান উতর তখন জানেত 
ইে ছ কের যারা চয়াের বেস রা ীয় আনুগত  পশ কেরেছন িবগত দশ বছর ধের, 
তারা সরকার বদল হেল আপন আদেশর খািতের চয়ার ছেড় দেবন তা? নািক 
পাবিলক সারেভে টর চাকিরর সােথ সােথ আনুগত  ী! অবাক কা  অবাক রােজ ! 
ধর ন িবেরাধী দেলর একজন সাংসদ আইেফান িকনেল আর িভিডওেত ায় 
লিলপােপর িব াপন িদেল একিট রাজৈনিতক দল তােক উৎখাত কের। অমিন 
শাসক দল তােক ডেক নয়, মতা দয়, যন বািড়র লাক বা চার হাত থেক 
লেজ  কেড় িনেয়িছল, িতেবশী এেস িকেন িদল! আের, তখন মানুষ কাথায় 
িছল? িভিডও দেখিছলাম তা আট থেক আিশ। দখেতই হয়, নইেল িপিছেয় 
পড়েত হয়!  

িকংবা ধর ন একজন অিভেনতা স িত িলখেলন গট গট কের হঁেট 
িবেজিপেত যাওয়ার কথা। হ া,ঁ কথাটা গট গট কের, হাওয়াই চিটর চটাস চটাস নয়। 
িক অ ুত! িতিন িক শ  ারা অনু ািণত নন? দুয়াের দুয়াের য শ  িবগত দশ বছের 
পৗঁেছ গেছ, য শ  ধ িনত হেয়েছ াথনা থেক আজােন, স ােলর চাল থেক 
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আমফােন, মিক থেক িব াপেন, তােক ভুেল গেলন? কন এই নাগিরক 
মেনাভাব? আসেল ন দী াম থেক নবাে র দূর  সােড় একেশা চিব শ িকেলািমটার! 

ােম যান, িফ  ফি ভ ােলর পাড়ায় পাড়ায় ছেড় ােম ােম র  কর ন। ওরাও 
িশি ত, ওরাও আপনােদর দওয়া সাইেকল চািলেয় আপনােদর পুিত দূগ ময় িশ া 
ব ব ায় িনেজেদর জীবনেক ছঁুেড় িদেয় রাজ  দখেত চায়। ব ু , ওরা ধু 
কাশবন পিরেয় রলগািড় দখেত যােব বছেরর পর বছর; চড়েব না?  

আসুন ব ু  িকছু শ  ক ত াহার কির। যমন অনুে রণা। একটা মানুষ 
সবাইেক অনু ািণত করেত পােরনা। মেন িনন। আপিন রা ীয় কে র মাধ েম 
মানুেষর িবকােশর জন  স বনাময় পিরি িতর সৃি  করেত পােরন মা । কােনািটই 
ব ি গত নয়। যমন মুঘল আমেলর িববােহর মেধ  িদেয় রাজ িব ার নীিত আজেক 
স ব নয় ,তার জন  দরকার কল াণকামী রাে র ভূিমকা। মােয়র মেয় আেছ, তার 
িনরাপ া দরকার। মািট দখল কেরেছ ামী, তার মুি  চাই। মানুেষর ভাটািধকার 
নই, িশ ার কাঠােমা নই, িমড ড িমেল িডম নই, কেরানায় ভ াকিসন নই, 

আমফােন ি পল নই, ঝেড়র পর িবদু ৎ নই, সরকাির চাকিরেত িডএ নই, 
পথিশ েদর উ িত নই, বি েত আ ন নভােনার জল নই, বুি জীবীর বুি  নই, 
চাকির নই, ঘুষ িদেত টাকা নই। মানুষ অযথা চািপেয় দওয়া অনুে রণায় া । দম 
ব  লােগ। বরং তঃ ূ ত থাক না িকছু শে র আেলাড়ন। ভুল িঠক িনেয়ই তা 
মানুষ। দখুন না, তাপসী মািলেকর য ণার দায় িশয়ের িনেয়ও মাননীয় বু েদব 
ভ াচায আজও মানুেষর কােছ উৎক ার , আদেশর অন  নাম। শাসিনক ধান 
র েপ যমন রাজ বাসীর দায় িতিন ঝেড় ফলেত পারেবন না, পারেবন না মােয়র 
কােল মেয়েক িফিরেয় িদেত, তবু অনুত  মুহূেত দু ফাটঁা চােখর জল য িতিন 
ফেলেছন তা তার ঘার িবেরাধীরাও জােনন এবং জােনন বেলই স ান কেরন। 

মাননীয়া, মানুেষর পােশ দািঁড়েয় তার কাঁেধ হাত রাখেত চার ফ ু ন ব ানার 
লােগনা। একটু সততা দরকার । সটুকুই রাজ বাসী আশা কের।  



সানার বাংলার িদেক যা া 
 

পৃ া-48 

আসুন আমরা আর পাইেয় দওয়ার রাজনীিত চাইনা। চাইনা দুটাকা দের 
চাল, বরং মাননীয় সরকার, আমার পিরবােরর ছেল মেয়িট যন িনেজর যাগ তায় দু 
মুেঠা অ  সং ােনর ব ব া করেত পাের। চাইনা সাইেকল, আপিন বরং ােমর রা া 
পাকা কর ন, তােত টােটা চলেব, ভ ান চলেব, বাস চলেব। তােত কমসং ান হেব। 
চাইনা দুয়াের সরকার। রাজ বাসী যন সরকাির দ ের িগেয় িবনা ঘেুষ িঠক পিরেষবা 
পেত পাের। 

ব ু , িনবাচন আমােদর া  কের। কান পাতেলই তালাবাজ আর 
তালাবাজ। এমন পিরবতন আমরা চেয়িছলাম? আমরা ভেবিছলাম কিব মুখ খুলেল 
তেড় আসেবন দলীয় নতা আর নােবলজয়ী জিম দখল করেলই হেয় যােবন সাধু? 

শ  ত াগ কর ন যমন ত াগ কর ন বাংলার গবেক। এিক ফ ািশ  কমকা ! আের 
যারা গর  হত া করেত চান তারা না করেলও মুরগী িডম মাছ কাঁকড়া সাপ ব াঙ 
ইত ািদ খেয় িকংবা ভগান হেয় বঁেচ যােবন, িক ু  আপন মেনর অ দরমহেল আিম 
কােক িনেয় গব করেবা তাও িঠক কের দেব রা ! রা  বেল দেব আমার াগােনর 
ভাষা িক হেব, আিম জয় ী রাম বলেবা না রাবণ! ভাি স মাইেকল এ যুেগ জ ানিন, 
নইেল তার ওপর কাটুন আকঁার মেতা শাি  নেম আসেতা এই ভেব য এ ব াটা 
পা া িবেজিপ, নইেল রাবেনর প  নয়! মেন রাখেবন, রাবন দবী দুগার পূজা 
করেতন। নতাজীও কেরিছেলন মিদনীপুর স াল জেল। লড়াইটা আসেল 
িনেজর ভতের থাকা  িন ে র, ভােলা আর খারােপর, সৎ আর তালাবােজর। 
যারা এেক দিলত বনাম া ন বােদর ন ােরিটভ দন তারা আসেল সই রাজনীিতর 
িশকার য রাজনীিতর ফল দশভাগ। য রাজনীিত িহ দু মুসলমান িবভাজেনর মাধ েম 
দশেক টুকেরা কের িদেয়েছ। সই রাজনীিত যার জন  শাসিনক ধানেক কখেনা 
ঘামটা কখেনা িহজাব পড়েত হয়। কখেনা ম  কখেনা আয়াত উ চারণ করেত হয়। 

কখেনা হাওয়াই চিট পেড় হিলক ার চেড় মা মািট মানুেষর কােছ যেত হয়।  

অেনেকর রাে  ঘুম আেসনা এই ভেব য পরিদন সকােল দশটা কমন 
থাকেব। নুন, কামদুিন থেক কা া ভেস আসেছ। গলায় দিড় িদেয় ঝুলেছ িনবাক 
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রাজৈনিতক কমীর দহ। চাকিরর অনশন মে  মানুেষর হাহাকার নেত পাে ছন? 
ােমর পর াম কথা বলেত পারেছনা। বলেলই গলা িটেপ ধরেছ দু  লাক। শহেরর 

পর শহর নীল সাদা রেঙ জজিরত অথচ রােজ র সরকাির ু েল মেয়েদর টয়েলট 
নই। ধানে েত গেল িফরেব িকনা কউ জােননা। এসব কথা িলখেত ভয় হয়। তাই 

আর ভেয়র রাজনীিত চাইনা। আপনারা দল বদলান িক না বদলান তােত িক যায় 
আেস বলুন তা! দা জ িলংেয় িবখ াত রে ারারঁ সামেন রাজ দখেত পাি ছ শশব 
পপকন িবি  করেছ। আপিন আসেবন তা পাহােড়? জ ল মহেল ছাতার তলায় 
রাজ একটা কের মেয় অ কাের যেত বাধ  হে ছ। আপিন আসেবন তা জ ল 

মহেল? দীঘায় সমুে র তীের আর একটাও ঝাউগাছ নই। আপিন এেস দুেটা গাছ 
লাগােবন মাননীয়া? নদীর বুেকর থেক বািল কেড় নয় যারা তারা তা নারীর বুক 
থেক কাপড় ছ ড়েবই। আমরা ধীের ধীের অভ  হেয় যাি ছ।গর  পাচােরর মেতা 

কেরই মনুষ  পাচার হেয় যাে ছ । আমরা ির  হেয় যাি ছ মশ। পােশ এেস 
দাঁিড়েয়েছন কবীর সুমন। বলিছ, সাংসদ হেয় িক করেলন? পাবিলেকর ভাট িনেয় 
চ াংরােমা হে ছ? নুন আপিন নহাত গায়ক, িকংবা কিব িকংবা আজকাল হঁয়ািল 
কেরন েনিছ। আপনােক গাল দওয়া সাজা। আপনার তলেপেট িরভলভার 
ঠিকেয় য নকশাল একিদন িপতৃপরু েষর নাম কেরিছল আিম, আমরা, এই রােজ র 

সবাই তারই বংশধর। রাজনীিত থেক আমরা িকছুই আর আশা কিরনা। আপিন, 
আপনারা ধু ধু বােজ কথা বেল ভােট দাঁড়ােবন না। যান, শ  ঘােষর পােশ িগেয় 
বসুন। ভাট আসেছ। মানুষ কাঁদেব, র া  হেব, িচৎকার করেব, চুিপচুিপ সের 
যােব। আপনারা মাৎসাট নুন। ভােটর পর ডেক নেব সরকার। 

আমরা কী এমন এক বাংলার  দেখিছলাম িস ুর থেক টাটা ক উৎখাত 
কের। কাথায় িশ , চািরিদেক ধু চপ িশ ! িবগত দশ বছর কলকাতা থেক 
একজন নতাও িক িস ুেরর সই পিরত া  জিমেত ঢুেকেছন? ঢােকিন। তাই 
এেকর পর এক কল কারখানা ব  হবার পরও িব  বািণজ  সে লন হেয় গেছ। 
তােত ফাইভ ার হােটল খাবার পিরেবশন কেরেছন অথচ ছাটাই হওয়া, কাজ ব  
হওয়া িমকেদর ঘের দুমুেঠা অ  নই। ব ু , আগামী বাংলায় আমরা দখেত চাই 
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শহের ােম রাজ িমক তার কাজ কের সস ােন উপাজন করেছ। ব ু , আমরা 
দখেত চাই অেটার টােটার র ট পারিমেট আর কউ কাটমািন খাে ছ না। ব ু , 

আমরা দখেত চাই একজন িশ কও রা ায় অনশন করেছননা। িঠক সমেয় চাকিরর 
পরী া এবং িনেয়াগ হে ছ। 

মাননীয়া বেলেছন চারেট রাজধানীর কথা। এেক বেল মতার 
িবেক ীকরণ। িক ু  ব ু , আপিন ভেব দখুন শালবিন থেক ময়না িড়, 
পাথর িতমা থেক িজয়াগ ,এ রােজ র কােনা া  থেক লাক নই ওই 

শাসিনক ভবন িলেত। যারা আপনার ভাগ  িনধারণ কেরন তারা থােকন 
কলকাতার িবলাসব ল জীবেন। তারা জােনন না িতটা কাটােল আপনােদর বািড় 
িকভােব ভেস যায়, িতটা ধেস িকভােব পাহােড়র গােয় ত জ ায়, মাইেলর পর 
মাইল চড়াই উৎরাই িডিঙেয় িকভােব আপনার স ানিট ু েল যায়। ব ু , আপনার 

িতিনিধ আপনার সরকার চালােব। রাজধানী বদেল িক হেব যিদ আপনার গলার 
আওয়াজেকই ঢুকেত না দওয়া হয়। সা িতক িবপযেয়র অিভ তা আমােদর 
দিখেয়েছ এই রােজ র মানুেষর িবপ তা, অসহায়তা। সরকার তার সুেযাগ িনেয়েছ। 

সরকাির পিরেষবা দওয়ার নােম চুির কেরেছ আপনার বািড়র ছাদ টুকুও! 

এমন বাংলা আমরা চাইিন। আমার বাংলায় কৃি বাস রামায়ণ িলেখেছন। 
ভুেল যােবননা ব ু , এই বাংলায় মাইেকল মঘনাদবধ িলেখেছন। এই বাংলা সম  
সা দািয়কতার িবর ে  র াত লড়াই কেরেছ আর ওই কে র তৎকালীন 
সরকার েরাচনা িদেয়েছ িকভােব দা া লাগােনা যায়। কীভােব বাংলা আসাম ক 
ভারেতর বাইের পািঠেয় দওয়া যায়।আমােদর লড়াইেয়র তীক নতাজী, রবী নাথ, 
িবদ াসাগর, িবেবকান দ, রামেমাহন। এরাই আমােদর গেবর তীক। আমােদর ল া 
হয় যখন আমােদর মুখ ম ী মাইেক সতীশ সাম  নামিট ভুেল যান। কান সং ৃ িতর 
ধারক ও বাহক এরা! যােদর একিট িডি র নাম হিদশ নই। যারা িনেজর লাকেক 
িভিস বািনেয় িডিলট নন! যারা আচায ক িব িবদ ালেয় ঢুকেত দন না। আমরা 
সুশাসন চাই। 
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ব ু , আমরা সানার বাংলা হেব ধন ধােন  পুে প ভরা। সখােন কােনা 
কৃষেকর মেয়েক ইি িনয়ািরংেয়র টাকা মটােত একশ িদেনর কাজ করেত হেবনা। 
িবপলু অংেকর টাকা মটােত না পারায় মােয়র মতৃেদহ িনেয় ছেলেক অেপ া 
করেত হেবনা । ু েল কেলেজ ভ ত েত ঘুষ িদেত হেবনা। চাকিরর প ােনল বদেল 
যােবনা। সবাই িনেজর যাগ তায় চাকির পােব। েন রাখনু ব ু , ওই নবাে র নয় 
তলায় বেস যারা িনেজেদর পি মবে র সং ৃ িতর হ া কতা িবধাতা মেন কেরন, 
তােদর নািমেয় আনুন। এইবার সময় এেসেছ। আমােদর সমাজ আমরা গঠন করেবা। 
কােনা তালাবাজ তােত ভাগ বসােত আসেব না। ব ু , ঘৃণ  রাজৈনিতক ষড়য  কের 

ওরা একবার ওই িবদ াসাগেরর মূ ত  ভেঙেছ। ভেঙ ঁ িড়েয় িদন ওেদর মসনদ। 
সা দািয়ক তাষেণর রাজনীিত আমরা আর চাইনা। আমরা িনরাপদ বাংলা চাই।  

ব ু , িবধান রােয়র পর থেক ক  রােজ র রাজৈনিতক সংঘােত িবপয  
হেয়েছ সাধারণ মানুষ। তাই আসুন, সারা ভারেতর সােথ উেঠ দাঁড়ান, শ ামা সােদর 
এই বাংলা ভারতেক পথ দখােব আগামীিদেন। 


