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ভতাভায যক্ত িাননত চায়, 
জফত্তারী ভান ল  আইন কীবানফ একাত্ম নয় মায়? 
ভকান ধযননয কজিন প্রজতজ্ঞায ভাধযনভ এযকভিা য়? 

ভকন দজযদ্রযা ফাযফায জফচানযয কািগড়ায় দাুঁড়ানত ফাধয য়? 
 

প্রস্তয কজিন ংঘলথ  দ ুঃখ বাযাক্রান্ত গজযফ জশুনদয িনযই 
ভকন এই ৃজথফী এত ফন্ধ য? 

এিাই ফাস্তফতা, আয তাই আজভ এবানফই এিা জরনখ ভযনখজেরাভ। 
তানদয িীফন আভায ভচানখ এিাই জরনখজের। 

 
-াফনরা ভনরুদা (দয িানি১) 
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ভূচমকা 
 

যাষ্ট্রজত অজবফাদন গ্রণ কযনরন 
ভাননীয় ভেী ভনাদয় ফনরন, বাযত যানষ্ট্রয ভঙ্গনরয িনযই িনগনণয গ্রাভ 
ভেনড় নয চনর আা উজচৎ। জতজন াবথাডথ জফশ্বজফদযারনয়য োত্র জেনরন। 
দ্রুতগজতনত কাি কযনত এফং ংখযায জাফ যাখনত েন্দ কনযন। তায 
ভনত, ঞ্চা ভকাজি অজবফাীনক ভকন্দ্র কনয একজি আদথ জফিনন 
ভনডর ততজয কযা মানফ। 

জননিনদয নয গজযফ ভান নলয বীড় ভফনড় মায়ায জফলয়জি 
কনরই ভম েন্দ কনয তা জকন্তু নয়। ভফানম্বয একিন জফচাযজতয ভনত 
ফজস্তয অজধফাীযা নযয ফতনমাগয িজভ চ জয কনয জননচ্ছ। ফ রনডািায 
জদনয় একজি অবফধ ফজতয উনচ্ছদ-আনদ ভদয়ায ভয় অনয একিন 
জফচাযজত ফনরন, মানদয নয থাকায াভথথয ভনই তানদয নয থাকা 
উজচৎ নয়। 

য ভথনক উনচ্ছদ য়ায য ঐ কর গ্রাভফাীযা গ্রানভ জপনয 
জননিনদয আফাস্থনরয জযফনতথ শুধ  ফড় ফড় ফাুঁধ আয ধূজর-ধূজযত 
খজনই খ ুঁনি ায়। ক্ষ ধা আয  জর—দ ইনয় জভনরই তানদয গ্রানভয ফাজড় 
দখর কনয ভনয়। ফন-িঙ্গনর স্ত্র ভগজযরা ভমাদ্ধাযা িনড়া নত থানক। 
তাযা (ফজস্ত ভথনক উনচ্ছদ য়া গ্রাভফাীযা) িাননত ানয ভম কাশ্মীয, 
নাগারযান্ড, ভজন নযয ভনতা ীভান্তফতথী অঞ্চনর চরনত থাকা ম দ্ধ-
অজবফাজত নয় বাযনতয ভকনন্দ্র ভৌঁনে ভগনে। নযয যাস্তা, প িাত  
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জনভথাণাধীন বফননয খ জযনত যাত কািাননায িনয তাযা আফায ভই 
নযই জপনয আন; আয বাফনত থানক, এত ফড় ভদনয জিক ভকান 
িায়গাজি তানদয স্থায়ী জনফা জননফ ততজয নয়নে! 

ভাননীয় ভেী ফনরজেনরন, নয অজবফাী নয়-আা ভান লনদয 
ভফজযবাগই অযাধী, আয ‘‘তাযা এভনবানফ চরানপযা কনয মা আধ জনক 
হুনয ভানিয িনয গ্রণনমাগয নয়‛১। তায এই ধযননয স্পষ্ট ভন্তনফযয 
িনয ভধযজফত্তযা তানক ভফ ভী কনয। ভাননীয় ভেী ফনরন, আইন-
ৃঙ্খরা জযজস্থজতয উন্নয়ননয িনয জতজন আয থানা প্রজতষ্ঠা কযনফন, 
আয  জর দয জননয়াগ ভদনফন এফং ড়নক াাযা ভদয়ায িনয 
আয  জরনয গাজড় ভভাতানয়ন কযনফন।  

কভননয়রথ ভগভ এয ভনয় জদল্লীয শ্রীফৃজদ্ধ কযায উনযযনয 
াকৃত আইননয পনর ভানিয দজযদ্রযা কানড়য দানগয ভনতাই উধা 
নয় মায়। যাস্তায কাযযা জনরুনয নয় মায়, জযক্সায়ারাযা রাইনন্স 
াযায়, ভোি ভোি ভদাকান  ফযফা ফন্ধ নয় মায়। জবখাযীনদয একনত্র 
িনড়া কনয ভ্রাভযভান আদারনত জফচানযয ভাধযনভ তানদয নযয ীভানায 
ফাইনয াজিনয় ভদয়া য়। আয ভমকর ফজস্ত তখন উনচ্ছজদত য়জন 
ভগুনরানক ‘জদল্লীাজর ইয়থ’ ভরখা জবনাইনরয ততজয ফড় ফড় জফরনফাডথ 
জদনয় ভঢনক যাখা য়।  

উন্নত ভাননয অস্ত্র  ভাানক জিত নত ন  জর ফাজনীনক যাস্তা 
াাযা ভদয়ায কানি ভভাতানয়ন কযা য়; আয মতই িরুজয ভাক না 
ভকন, িনম্ম নখ জননিয ভগান অঙ্গ না চ রকাননায প্রজক্ষণ তানদয 
ভদয়া য়। ফত্রথই কযানভযায ভাধযনভ ফজকে  ধাযণ কযা জচ্ছর। 

 
**** 

আধ জনক হুনয ভানি অগ্রণনমাগয আচযণ-ম্পন্ন দ িন অল্পফয়ী 
অযাধী  জরনয খপ্পয ভথনক াজরনয়, যাস্তায িযানভ দাুঁড়াননা চকচনক 
গাজড়য চাভড়ায় ভভাড়া আনন ফন থাকা ানগ্লা জযজত একিন 
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বদ্রভজরায কানে জগনয় াত ানত; ঐ ভজরায কানে জনরনিথয ভনতা 
তাযা িাকা চায়। বদ্রভজরা জফত্তারী আয দয়ার  জেনরন। ঐ অযাধী 
দ িননয উচ্চতা তায গাজড়য িানারায উচ্চতায ভচনয় ভফজ জের না। 
তানদয নাভ জের রুজিনী আয কাভরী অথফা ভভনরুজন্না আয াফান । 
(নাভ জদনয় কী-ই-ফা মায় আন!) বদ্রভজরা তানদয জকে  িাকা আয 
ভাতৃ রব উনদ জদনরন। জতজন কাভরীনক দ িাকা জদনয় ফরনরন, 
দ িনন বাগ কনয না! তাযয ট্র্যাজপক রাইি ফদনর ভগনর নফনগ 
গাজড়জি জননয় ঐ িায়গা ভথনক চনর ভগনরন। 

রুজিনী  কাভরী এনক অননযয ানথ ম দ্ধযত তজনকনদয ভনতা 
ভাযাভাজয কযনত রাগর, জিক ভমভন মাফিীফননয ািাপ্রাপ্ত কনয়জদযা 
ভিরখানায উিানন কনয থানক। তানদয া কাজিনয়, এভনজক প্রায় জনল 
জদনয়, যাস্তা জদনয় চরনত থাকা প্রজতজি গাজড়য চকচনক দযিানতই তানদয 
এই আভযণ ম নদ্ধয প্রজতচ্ছজফ ভরনগ যইর। 

এক ভনয় জদল্লীয ািানযা জশুনদয ভনতাই এই দ ইজি ভভনয় 
ভকাননাযকভ জচহ্ন না ভযনখই উধা নয় ভগর। ঐ ভগভনয আনয়ািন 
পর নয়জের। 
 

**** 
দ ই ভা নয বাযনতয ফালজিতভ ‘প্রিাতে জদফ’ উরনক্ষ আনয়াজিত 
যানযনড স্ত্র ফাজনী জননিনদয নত ন অস্ত্র প্রদথন কনয, একজি 
ভক্ষণাস্ত্র জননক্ষক, যাজয়ায ততজয একাজধক ফযানযরম ক্ত যনকি 
জননক্ষক, ম দ্ধজফভান, ারকা ভজরকপ্টায  ভনৌফাজনীয িনয াজনয 
জননচ ফযফাযনমাগয অস্ত্র। ম নদ্ধ ফযফানযয নত ন জি-৯০ িযাঙ্কজিয নাভ 
‘বীষ্ম’। ( যননাজিয নাভ অি থন।) অজধক িননয নত ন িনথনডাজিয নাভ 
‘ফরুণাস্ত্র’, আয প্রজতনক্ষয িনথনডানক আকৃষ্ট কযায িনয ফযফহৃত পাুঁনদয 
নাভ ‘ভজযচ’। (কাশ্মীনযয ফযপাচ্ছাজদত যাস্তায় াাযা ভদয়ায কানি 
ভভাতানয়ন কযা স্ত্র জযফনগুনরায নাভ ‘ন ভান’  ‘ফজ্র’।) বগফৎ 
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গীতা, যাভায়ণ  ভাবাযনতয এই নাভগুনরায ফযফায ভাতজনক ঘিনা 
জের। ভনাফাজনীয ‘ভকাথ অফ জগনযার’ এয ‘ভডয়ায ভডজবর’ দর 
ভভািযাইনকর চাজরনয় একজি যনকনিয প্রজতকৃজত ততজয কনয; তাযয 
তাযা একগুচ্ছ উড়ন্ত াজখয প্রজতকৃজত  ফননল ভানফ-জযাজভড ততজয 
কনয। ভনাফাজনীয ফাদকদর িাতীয় ঙ্গীত জযনফন কনয। যাষ্ট্রজত 
অজবফাদন গ্রণ কনযন। জতনজি ‘ নখাই’ ম দ্ধজফভান আকান একজি জত্রূর 
ততজয কনয। জনফয জত্রূর। বাযত জক তানর একজি জন্দ  প্রিাতে? 
ভফাধয়, দ ঘথিনাক্রনভ। 

ভ গ্ধ দথক ীনতয ম্লান ূনমথয জদনক ভ খ কনয এই কযতনক 
কযতাজর জদনয় ম্ভালণ িানায়।  দূয আকান উড়নত থাকা ভিিগুনরায 
দ ই জদনকয রূারী যনঙ্গয ঝরকাজননত রুজিনী আয কাভরী’য ভই 
আভযণ ম নদ্ধয প্রজতচ্ছজফই ভমন প্রজতপজরত নয়জের। 
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প ুঁচিবাদ : একটি ভভৌচিক গল্প 
 
এিা জক শুধ ই একজি ফাবফন না ফাজড়? নফয বাযনতয ভকাননা ভজন্দয, 
নাজক এয বূনতনদয থাকায গুদাভঘয? ভমজদন ভথনক ভ ম্বাই এয 
অযাল্টাভাউন্ট ভযানড ‘আজন্টরা’ নাভক যযভয়  বীজতকয নীযফতায় 
োয়া নত ন প্রাানদাভ ফাজড়জি ততজয নয়নে, ভজদন ভথনক ভকাননা 
জকে ই আয আনগয ভনতা ভনই। ‘‘এই ভম আভযা এন ভগজে‛ ভম ফন্ধ জি 
আভানক ভখানন জননয় জগনয়জের ভ ফরর, ‘‘আভানদয নত ন কতথানক 
ক জণথ কয।‛ 

বাযনতয ফনচনয় জফত্তারী ফযজক্ত ভ নক আম্বানী, আজন্টরায ভাজরক। 
অদযাফজধ ততজয য়া ফনচনয় ফযয়ফহুর এই ফাবফনজিয ম্পনকথ জফজবন্ন 
িায়গায় নড় আজভ ভিননজেরাভ, এই াতা তরা বফনন জতনজি 
ভজরযাড, নয়জি জরপি, ঝ রন্ত ফাগান, ফররুভ, আফায়া কক্ষ, 
জিভননজয়াভ, েয় তরা জফজষ্ট াজকথং ফযফস্থা এফং েয়না কানিয ভরাক 
যনয়নে। তনফ রম্বারজম্ব ততজয রন’জি ভদখায িনয আজভ এনকফানযই প্রস্তুত 
জেরাভ না।  নযা াতা তরা ভদয়ার ি নড় ভরাায গযাদ জদনয় জঘনয 
রম্বারজম্ববানফ ঘা রাগাননা যনয়নে। জকে  জকে  স্থানন ঘানয গুচ্ছ শুজকনয় 
জগনয়জের, ভকাননা ভকাননা িায়গা ভথনক  জনজদথষ্ট আয়তাকানয ঘানয গুচ্ছ 
নড় জগনয়জের। স্পষ্টতই, ঝনয যায প্রাকৃজতক প্রজক্রয়াজি এখানন কাি 
কনযজন। 

তনফ অনথথয আদান-প্রদান জনুঃনন্দন কাি কনযনে। আয 
একাযনণই ১২০ ভকাজি িনংখযায এই ভদনয ফনচনয় জফত্তারী ১০০ 
িন ভান নলয ম্পজত্তয ভজযভাণ অথথ ভদজিয জিজডজ’য১ এক 
চত থথাংনয ভান। যাস্তাঘানি (এফং জনউইয়কথ িাইভ-এ) কানাঘ লা আনে, 
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ফা অন্তত জের ভম, এত খযচ কনয ফাজড়  ফাগান ািাননায য 
আম্বানী জযফানযয দযযা আজন্টরানত ফা কনয না২। ভকন কনয না তা 
ভকউই জনজিতবানফ িানন না। তনফ ভরানক এখন বূত  দ বথাগয, 
ফাস্তুাস্ত্র  ভপং  ই ভক-ই এয িনয দায়ী ভনন কযনে। য়নতা এয িনয 
কারথ ভাক্সথই দায়ী। (ভম ানয গারভন্দ আয অজবা কযা নয়নে!) জতজন 
ফনরন, ‘‘ ুঁজিফানদয করযানণ ফড় ফড় উৎাদন  জফজনভনয়য এভন ফ 
উায় উদ্ভাজফত নয়নে ভম, ফতথভানন এয অফস্থা ভই িাদ কনযয ভনতা, 
জননিয ভেফনর ভডনক আনা নযনকয অজক্তয য মায জননিযই আয 
ভকাননা জনয়েণ ভনই।‛৩ 

আভযা ৩০ ভকাজি বাযতীয় ইন্টাযনযানার ভজনিাযী পান্ড 
(আইএভএপ) এয  নগথিন যফতথী ভনয় নত ন কনয গনড় িা ভধযজফত্ত 
ভেজণয ভান ল। আভযাই ফািানযয জফজবন্ন ণয  ভফায ফনচনয় ফড় 
ভক্রতানগাষ্ঠী। এই ভানি আভযা নযনকয অজক্ত, ভমভন ভৃত নদী, 
শুজকনয় মায়া কূয়া, গাোরাজফীন ূনয ফথতভারা  ফন-িঙ্গনরয 
বূনতনদয ানথ একানথ ফা কজয; আভানদয ানথ আয থানক ঋনণ 
িিথজযত নয় আত্মতযাকাযী ২,৫০,০০০ কৃলক এফং আভানদয 
িীফনধাযনণয িনয িায়গা কনয জদনত জগনয় জননিযা দজযদ্র নয় মায়া  
জননিনদয স্থাফয-অস্থাফয ম্পজত্ত াযাননা ৮০ ভকাজি ভান নলয বূত৪

। 
এোড়া থানক তানদয বূত মাযা প্রজতজদন ভাত্র ২০ রূজনত িীফন ধাযণ 
কনয থানক৫

। 
ভ নক আম্বানী’য ফযজক্তগত ম্পজত্তয ভূরয ২০ জফজরয়ন ভাজকথন 

ডরায৬। ৪৭ জফজরয়ন ডরায ফািায ভূনরযয ভভাননয প্রজতষ্ঠান ‘জযরানয়ন্স 
ইন্ডাজিি জরজভনিড’ (আযআইএর)—এয ভাজরকানায জতজন অনযতভ প্রধান 
অংজদায। জফশ্বফযাী জযরানয়ন্স ভমকর ভক্ষনত্র কামথ জযচারনা কযনে 
তায ভনধয যনয়নে ভনট্র্ানকজভকযার, ভতর, প্রাকৃজতক গযা, জরস্টায 
পাইফায, ভস্পার ইনকানজভক ভিান, তািা খাদযদ্রনফযয খ চযা জফক্রয়কাযী 
প্রজতষ্ঠান, উচ্চজফদযারয়, রাইপ ানয়ন্স জযাচথ এফং ভস্টভ ভর (যীনযয 
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অঙ্গ-প্রতযনঙ্গয ভকাল মা ভথনক ংজিষ্ট অঙ্গ  নযায় ততজয কযা মায়) 
ংযক্ষণ ফযফস্থা। আযআইএর জকে জদন আনগ ইননপানির এয ৯৫ তাং 
ভয়ায জকনন জননয়নে। ইননপানির একজি জিজব ংস্থা মায অধীনন 
াতাজি ংফাদ  জফননাদন চযাননর যনয়নে; প্রায় প্রজতজি আঞ্চজরক 
বালায় প্রচাজযত। এই চযাননরগুনরায ভনধয উনল্লখনমাগয নরা, জএনএন-
আইজফএন, আইজফএন রাইব, জএনজফজ, আইজফএন ভরাকভত এফং 
ইজিজব৭। ইননপানির ভদফযাী ভপাযজি ব্রডফযান্ড ংনমাগপ্রদাননয 
একভাত্র অন ভজতপ্রাপ্ত প্রজতষ্ঠান। মজদ জযকল্পনা অন মায়ী প্রম জক্তয 
ফাস্তফায়ন কযা মায়, তানর এখন ফাস্তফায়ননয িনয অনক্ষভান এই 
দ্রুতগজতম্পন্ন ফযফস্থাজিই নয় উিনফ তথয আদান-প্রদাননয বজফলযৎ৮। 
এোড়া আম্বানী াননফয জনিস্ব একজি জক্রনকি দর যনয়নে। 

ভগািা বাযতনক চারনাকাযী ভ জষ্টনভয় কনয়কজি প্রজতষ্ঠাননয ভনধয 
একজি নরা এই আযআইএর। অনযগুনরা নরা িািা, জিন্দার, ভবদান্ত, 
জভত্তার, ইননপাজ, এস্ায  অয জযরানয়ন্স তথা ‘জযরানয়ন্স অনীর 
ধীরুবাই আম্বানী গ্রু’, মায কণথধায ভ নক আম্বানীয বাই অনীর। 
ইউনযা, ভন্ট্রার এজয়া, আজিকা  রযাজিন আনভজযকা ি নড় এই 
প্রজতষ্ঠাননয কামথক্রভ েজড়নয় নযনে। জফস্তীণথ এরাকা ি নড় তানদয 
কভথনক্ষত্র জফসৃ্তত; তাযা একইানথ দৃযভান  অদৃয, তাযা ভমভন বূৃনষ্ঠ 
জফদযভান ভতভজন বূগনবথ। এজি বাযনতয ফনচনয়  যননা  ফনচনয় ফড় 
ফযজক্ত-ভাজরকানাধীন প্রবাফারী প্রজতষ্ঠানগুনরায অনযতভ। এই ফযজক্ত-
ভাজরকানায অধীনন যনয়নে খজন, গযানক্ষত্র, ইস্পাত কাযখানা, ভিজরনপান, 
কযাফর জিজব  ব্রডফযান্ড ভনিয়াকথ; এভনজক তাযা  নযা একজি য 
জযচারনা কনয থানক। তাযা জননিযা গাজড়  ট্র্াক প্রস্তুত কনয। তানদয 
ভাজরকানায় আয যনয়নে তাি ভানির ভচইন, িাগুয়ায, রযাণ্ড ভযাবায, 
ভদইয় য, ভিিরী জি, একজি প্রকানা ংস্থা, ভচইন ফ ক ভস্টায, 
আনয়াজডনম ক্ত রফনণয একজি প্রধান ব্রযান্ড এফং কনভজিক িগনতয 
অনযতভ প্রধান  ফৃৎ প্রজতষ্ঠান ‘রযাকজভ’। ি কথায়, তানদয 
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প্রচাযণায় ‚আভানদয োড়া আনায িীফন অচর‛ এই রাইনজি খ ফ 
নিই ভাজননয় মায়। 

‘গা-অফ গনর’ এয জনয়ভ অন মায়ী ফরা য় ‘আনায মত ভফজ 
আনে, আজন ততই ভফজ ভনত ানযন’। 

কর জিজন ফযজক্ত ভাজরকানায অধীনন (প্রাইনবিাইনিন অপ 
এবজযজথং) আনায এই ম নগ বাযনতয অথথনীজত ৃজথফীনত ফনচনয় 
দ্রুতগজতনত ফৃজদ্ধপ্রাপ্তগুনরায একজি। তনফ অনয ভমনকাননা আজদকানরয 
ফযফায়ী ংনঘয ভনতাই বাযনতয ফনচনয় ফড় যপ্তাজনকৃত দ্রফয নরা 
খজনি ম্পদ। িািা, জিন্দার, এস্ায, জযরাইনয়ন্স, স্টাযরাইি এয ভনতা 
বাযনতয কর ফাঘা ফাঘা ফযফায়ী প্রজতষ্ঠান বূগনবথয গবীয ভথনক িাকা 
আনয়য ফনচনয় ফড় উৎজি কানি রাগাননায প্রজক্রয়া জিকই ভফয কনয 
জননয়নে৯। ভমনকাননা ফযফায়ীয িনয ভকাননা জিজন না জকননই জফজক্র 
কযনত াযািা যীজতভনতা একিা স্বপ্ন। 

কনথানযি প্রজতষ্ঠানগুনরায আয একজি আনয়য উৎ নরা 
যফযাকৃত িজভিভা, মা ভফ জকে িা ফযাংক ভথনক িাকা যফযানয 
ভনতাই ফযাায। ভগািা জফনশ্বয দ ফথর, দ নথীজতগ্রস্থ স্থানীয় যকায—য়ার 
িীনিয দারার, কৃজল ফযফানয়য প্রজতষ্ঠান  চীনা জফজরয়নাযনদয জফ র 
জযভাণ িজভিভা ভমাগাড় কনয জদনত াাময কনযনে। (আয াজন 
দখনরয জফলয়জি জনিয়ই এই প্রথাযই অন্তগথত।) বাযনত রক্ষ রক্ষ 
ভান নলয িজভিভা দখর কনয ‘িনস্বানথথ’ ফযজক্ত ভাজরকানাধীন প্রজতষ্ঠাননয 
কানে স্তান্তয কযা নচ্ছ; এই িনকরযানণয ভনধয যনয়নে ভস্পার 
ইনকানজভক ভিান (এইনিড), অফকািানভা জনভথাণপ্রকল্প, ফাুঁধ, ভাড়ক, 
গাজড় জনভথাণ, যাায়জনক গনফলণাগায  পভূথরা য়ান ভযজংনয়য িনয 
প্রনয়ািনীয় স্থানা জনভথাণ১০। (ফযজক্তভাজরকানাধীন ম্পজত্তয আইনী 
অজধকায থাকায জফলয়জি দজযদ্রনদয ভক্ষনত্র কখনই খানি না।) ফযাফযই 
স্থানীয় ভরাকিননদয প্রজতশ্রুজত ভদয়া নয় থানক ভম, তানদয বূজভ ভথনক 
উনচ্ছদকযণ  কর প্রকায স্থাফয-অস্থাফয ম্পজত্তয ফানিয়াপ্তকযনণয 


