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বূবভকা 
 
আভায নাভ এডওয়াডড স্জাডপ স্নাডডন। আবভ এক ভয় যকাডযয জনয 
কাজ কযতাভ। বকন্তু এখন জনগডণয জনয কাজ কবয। আভায প্রায় বতন দক 
ভয় স্রডগ মায় একবট াথডকযডক স্বীকায কযডত। মখন তা ফুঝডত াযরাভ 
তখন এবট কভডজীফডন আভাডক বকছুটা বফাডক স্পডর স্দয়। আবভ এখন আভায 
ভয়টুকু জনাধাযণডক যক্ষা কযায কাডজ ফযয় কযবছ তাডদয াত স্থডক মা 
একভয় আভায বযচয় বছর–স্ন্ট্রার ইডন্টবরডজন্স এডজবন্স (বআইএ) এফং 
নযানার ববকউবযবট এডজবন্স (এনএএ)’য একজন গুপ্তচয ও তরুণ 
প্রমুবিবফদ, স্ম ুন্দয একবট ৃবথফী গিায উডেডয স্ফয ডয়ডছ ফডর একভয় 
আবভ বাফতাভ। 

আডভবযকান ইডন্টবরডজন্স কবভউবনবট (আইব)-স্ত আভায কযাবযয়ায ভাত্র 
াত ফছয স্থায়ী ডয়বছর। আবভ স্বডফ অফাক ই স্ম, এই ভয়টা একবট 
স্দড আভায বনফডান জীফডনয স্চডয় ভাত্র এক ফছয স্ফব। স্ম বনফডাবত 
জীফন আবভ স্স্বচ্ছায় গ্রণ কবযবন। এই াত ফছডযয ভয়কাডর আবভ 
আডভবযকান গুপ্তচযফৃবত্তয ইবতাডয ফডাবধক উডেখডমাগয বযফতডডন অং 
বনডয়বছ। স্ম বযফতডন বছর বনবদডষ্ট ফযবিডদয ওয নজযদাবয কযা স্থডক ভগ্র 
জনতায ওয গণনজযদাবয। আবভ বফডেয ভস্ত বডবজটার স্মাগাডমাগ ংগ্র 
কযা, মুডগয য মুগ স্গুডরা ংযক্ষণ কযা এফং ইচ্ছাভডতা স্গুডরায ভাধযডভ 
অনুন্ধান কামডিভ বযচারনা কযাডক প্রমুবিগতবাডফ জ কযায জনয 
যকাযডক ায়তা কডযবছ। 

৯/১১ এয য আডভবযকায ুযক্ষাফযফস্থা বনবিত কযডত ফযথড ওয়ায় 
আইব’য ভডধয অযাধডফাধ কাজ কযবছর। ারড াযফাডযয ঘটনায য ৯/১১ 
এয ঘটনা বছর আডভবযকাডত ওয়া ফডচডয় ধ্বংাত্মক ঘটনা। এয প্রবতবিয়া 
বডডফ আডভবযকায স্নতৃফগড এভন একবট ফযফস্থা ততবযয স্চষ্টা কযবছর, মা 
ুনযায় তাডদয বনযাত্তায ওয আঘাত আা স্থডক যক্ষা কযডফ। এয বববত্ত 
ডফ প্রমুবি। মা তাডদয যাষ্ট্রবফজ্ঞাডন স্ভজয ও ফযফায় প্রাডন ভাোড কযা 
স্নাফাবনীয জনয বছর ফযবতিভ এক বফলয়। ফডচডয় স্গানীয় স্গাডয়ন্দা 
ংস্থাগুডরায দযজা আভায ভডতা তরুণ প্রমুবিবফদডদয জনয উনু্মি ডয় স্গর। 
কবম্পউটাডয অববজ্ঞযা ৃবথফীডক তাডদয অবধকাডয বনডয় বনর। 

তখন আভাডক মবদ স্কাডনা বফলডয় াযদডী ফরা য় তডফ তা বছর 
কবম্পউটায। তাই আবভ দ্রুত উন্নবত কযডত স্ডযবছ। ২২ ফছয ফয়ড 
এনএএ’য াংগঠবনক তাবরকায ফডবনম্ন একবট ডদয জনয আভায প্রথভ 
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স্গাডয়ন্দা ছািত্র াই। এক ফছডযযও কভ ভডয়য ভডধয বআইএ-স্ত 
বডেভ ইবিবনয়ায বডডফ স্মাগ বদই। এয পডর ৃবথফীয ফডচডয় 
ংডফদনীর স্নটওয়াডকড ফযাক প্রডফাবধকায স্ডয় মাই। স্খাডন আভায 
কভডী একভাত্র ফয়স্ক কভডকতডা ফযবিবট তায কাডজয ভয়টা ফযয় কযডতন 
যফাটড রডরাভ ও টভ ক্লাবন্সয ফই ডি। 

প্রমুবিগত স্ভধায স্খাোঁজ কযডত বগডয় স্গাডয়ন্দা ংস্থাগুডরা তাডদয বনজস্ব 
বনয়ভ বঙ্গ কডযবছর। তাযা াধাযণত নাতক বডবগ্র ফযতীত কাউডক বনডয়াগ 
বদত না। কভডক্ষ তাডদয াডথ মৃ্পিতা থাকডত ডতা। আভায এডফয 
স্কাডনাটাই বছর না। স্ অনুমায়ী, আভায স্ই বফবডং-এ প্রডফ কযডত 
াযাযই কথা না।  

২০০৭ স্থডক ২০০৯ ার মডন্ত আবভ স্জডনবায় ভাবকডন দূতাফাড 
কভডযত বছরাভ। স্খাডন আভাডক ভাবকডন কূটননবতক কামডিডভয আিাডর 
বফডল প্রমুবিবফদ বডডফ বনডয়াগ কযা য়। আভায দাবয়ত্ব বছর ববফলযডত 
বআইএ এফং এয ইউডযাবয়ান ঘাোঁবটগুডরাডক কবম্পউটাডযয ভাধযডভ একবট 
স্মাগাডমাডগয আওতায় বনডয় আা এফং স্নটওয়াকডডক বডবজটারাইজড ও 
স্বয়ংবিয় কযা। এয ভাধযডভ ভাবকডন যকায নজযদাবয চারাত। আভাডদয দর 
স্গাডয়ন্দা নজযদাবযডত নতুনত্ব আনায স্চডয়ও স্ফব বকছু কডযডছ। আভযা 
নজযদাবযয ধাযণাডকই মূ্পণডবাডফ াডল্ট স্পররাভ। আভাডদয জনয এবট 
স্গান বা ফা স্ডড ড্র বছর না। আভাডদয কাজ বছর তথয বনডয়।  

ছাবি ফছয ফয়ড আবভ স্ডর-এয নাভভাত্র কভডচাযী বডডফ স্মাগ বদই। 
তডফ ুনযায় এনএএ’য াডথ কাজ কযা শুরু কবয। চুবিয আিাডর কাজ 
কযতাভ। আভায ভডতা প্রায় ফ প্রমুবিপ্রফণ গুপ্তচযযা এবাডফই চুবিয আিাডর 
কাজ কযত। 

ংস্থাবটয স্লাফার ফযাকআ-এয নকা ততবয কযডত াাময কযায জনয 
আভাডক জাাডন াঠাডনা য়। এবট একবট বফার স্গানীয় স্নটওয়াকড। এই 
স্নটওয়াকডবট বনবিত কডয, এনএএ’য দয দপ্তয াযভাণবফক স্ফাভা 
বফডফাযডণ বস্ম ডয় স্গডরও স্কাডনা তথয এ স্থডক াযাডফ না। তখনও আবভ 
ফুঝডত াবযবন স্ম, ফায ফযবিগত জীফডনয তথয বচযকার ংগ্রড যাডখ ফা 
াভডাডনন্ট স্যকডড যাডখ এভন একবট বডেভ চারু কযা বছর দুুঃখজনক এক 
বুর। 

আঠা ফছয ফয়ড ভাবকডন মুিযাডষ্ট্র বপডয আব। বআইএ ও স্ডর-এয 
ম্পকড বযচারনায জনয স্ডর-এয প্রমুবিগত স্মাগাডমাগ দডরয একবট াখায় 
ডদান্নবত রাব কবয। আভায কাজ বছর বআইএ কল্পনাও কযডত াডয না 
এভন ফ ভযায ভাধান বডজাইন কযা ও বফিয় কযায জনয বআইএ’য 
প্রমুবি বফবাডগয প্রধানডদয াডথ আডরাচনা কযা। আভায দর ংস্থাবটডক নতুন 
ধযডনয কবম্পউবটং আবকডডটকচায–‘ক্লাউড’ ততবয কযডত ায়তা কডযবছর। 
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এবট ডরা প্রথভ এভন প্রমুবি মায পডর প্রডতযক স্গাডয়ন্দা াযীবযকবাডফ 
স্মখাডনই ফা স্ম দূযডত্বই থাকুক না স্কন প্রডয়াজনীয় স্মডকাডনা ডাটা একড 
কযডত এফং অনুন্ধান কযডত ক্ষভ বছর। 

ংডক্ষড মবদ ফবর, চরভান স্গাডয়ন্দা নজযদাবয বযচারনা ও মুি কযায 
কাজ বচযকার স্ই নজযদাবয কীবাডফ ফজায় যাখা মায় তায উায় ফাতডর 
স্দয়। এবট পরস্বরূ, এভন কাডজয বদডক বনডয় মায় মা বনবিত কডয এবট 
ফায জনয জরবয ও অনুন্ধানডমাগয। এফ প্রডজক্ট াওয়াইডত আভায 
নজডয আড। তখন উনবত্র ফছয ফয়ব আবভ এনএএ’য াডথ নতুন চুবি 
অনুমায়ী কাজ কযডত স্খাডন মাই। ততবদন মডন্ত আভাডক স্দয়া বফডল, 
ৃথক কাডজয স্ছডনয অবতবযি উডেয জানায জনয স্চষ্টা কডয মাবচ্ছরাভ 
বকন্তু ফুডঝ উঠডত াযবছরাভ না। 

বাডগয স্রখা বছর ফডর আবভ অফডডল আভায ভস্ত কাজ কীবাডফ 
একবত্রত য় তা স্দখডত স্রাভ। এক বফার স্ভবডনয বগয়ায এয ভডতা 
ভবিত ডয় তা বফেফযাী গণনজযদাবয ফযফস্থা গডি তুরর। 

আনায ফাগাডনয বনডচ একবট ুিডঙ্গয গবীডয–‘ারড াযফায’ মুডগয 
একবট ুযডনা বূগবডস্থ বফভান কাযখানায টাবভডনার। বতযই আবভ স্মখাডন ফড 
ৃবথফীয প্রবতবট ুরুল, নাযী, বশু মাযা কখডনা না কখডনা স্পান ডায়ার 
কডযডছ ফা কবম্পউটায ফযফায কডযডছ, তাডদয আদানপ্রদানকৃত অগবণত তডথয 
প্রডফ কযডত াযতাভ। এয ভডধয ৩২০ বভবরয়ন (৩২ স্কাবট) আডভবযকান 
নাগবযক বছর, মাযা তাডদয প্রবতবদডনয জীফডন ভানতাডর নজযদাবযয ভডধয 
বছর। এবট শুধু ভাবকডন মুিযাডষ্ট্রয ংবফধাডনয ুস্পষ্ট রঙ্ঘনই নয় ফযং 
স্মডকাডনা স্বাধীন ভাডজয ভূরযডফাডধযও রঙ্ঘন। 

আনাযা এই ফইবট িডছন কাযণ আবভ এভন একবট কাজ কডযবছরাভ 
মা আভায জায়গায় থাকা স্কউ বাফডত াযত না। আবভ বদ্ধান্ত বনডয়বছরাভ 
তয ফরায। আবভ আইব (IC)’য স্গান বকছু ডকুডভন্ট ংগ্র কবয মা ভাবকডন 
যকায কতৃডক আইন রঙ্ঘডনয প্রভাণ ফন কডয। আবভ স্ফ ডকুডভন্ট 
াংফাবদকডদয াডত তুডর বদই। তাযা এফ তদন্ত কডয এই তয বফডেয 
কাডছ প্রকা কডয। 

স্মফ বফলয়, স্মফ তনবতক, আদবডক ভূরযডফাধ আভাডক এ বদ্ধান্ত বনডত 
াাময কডযবছর এফং এয বযণাডভ কী ডয়বছর স্ফ কথা বনডয়ই এ ফই। 
অথডাৎ ফইবট আভায জীফডনয কথাও ফরডফ। 

কী বনডয় গডি ওডঠ এই জীফন? জীফন ডরা আভযা মা ফবর, মা কবয 
তায স্চডয়ও স্ফব বকছু। আভযা মা বাডরাফাব, মা বফো কবয স্টা বনডয়ও 
এই জীফন। আবভ মা বাডরাফাব এফং মা বফো কবয তা ডরা স্মাগাডমাগ। 
ভানুডলয ভধযকায াযস্পবযক স্মাগাডমাগ। আবভ বাডরাফাব প্রমুবি মায ভাধযডভ 
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স্মাগাডমাগ গডি ওডঠ। ফই অফযই এযকভ একবট প্রমুবি। বকন্তু আভায 
প্রজডন্ময কাডছ স্মাগাডমাগ ভাডনই ইন্টাযডনট। 

স্ম বফলাি উন্মাদনা আভাডদয ভডয় ছবিডয় ডিবছর তা আনাযা 
উডন্মাচন কযায আডগই ফডর যাবখ, মখন স্থডক আবভ ফুঝডত ববখ তখন 
স্থডকই আভায জনয ইন্টাযডনট বছর এডকফাডযই ববন্ন বকছু। এবট বছর আভায 
ফনু্ধ, আভায অবববাফক। এবট একবট ীভানাবফীন, এক ফা ফহু বালা, ফহু 
জাবত বনডয় গবঠত াধাযণ একবট ভাজ মা বফববন্ন জাবতয ভডধয ফনু্ধত্বুরব 
ভডনাবাফ বনডয় গডি উডঠবছর। ফাই বনডজডদয বযচয়, ইবতা, যীবতনীবতয 
ফযাাডয বছর স্বাধীন। প্রডতযডকই বছর ভুডখাডয অন্তযাডর। তফু এই স্গান ও 
ছদ্মনাডভয ংসৃ্কবত বভথযায স্চডয়ও স্ফব তয জন্ম বদডয়বছর। কাযণ এবট 
ফাবণবজযক ও প্রবতডমাবগতাভূরক বছর না। এবট বছর ৃজনীর ও 
ডমাবগতাভূরক। দ্বন্দ্ব অফযই বছর তডফ তা যাবজত ডয়বছর বদচ্ছা, 
ততা ও বঠক বদক-বনডদডনায স্চতনায ভাধযডভ। 

আবভ মবদ ফবর আজডকয ইন্টাযডনট মূ্পণড অবযবচত, তখন আনাযা 
য়ডতা ফুঝডত াযডফন। রক্ষয কযডর স্দখডফন, এ বযফতডন ুবফধাপ্রাপ্ত বকছু 
ভানুডলয ডচতন ছন্দ ও বনয়ভতাবিক প্রডচষ্টায পর। ফাবণজযডক ই-ফাবণডজয 
রূান্তয কযায তািাহুডিা একবট ূনযতায বদডক বনডয় মায়। এই স্রাডে 
এড তাডত ধ নাডভ। তাযয স্কাম্পাবনগুডরা ফুঝডত াডয অনরাইডন ভয় 
কাটাডনা ভানুলজন অথডফযয় কযায স্চডয় স্কাডনা বকছু স্য়ায কযায় স্ফব 
আগ্রী। তাযা ফুঝডত াডয ইন্টাযডনট ভানুডলয ভডধয স্ম ংডমাগ ততবয কডযডছ 
তা অথডভূডরয বযণত কযা স্মডত াডয। ভানুল অনরাইডন মা কযডত চায় স্ 
তথয মবদ তাডদয বযফায, ফনু্ধ-ফান্ধফ, অবযবচতডদয জানায় এফং তাডদয 
বযফায, ফনু্ধ-ফান্ধফ, অবযবচতযা কী কযডছ তা জানডত াডয তাডর এই তথয 
বফবনভয় স্থডক কীবাডফ ভুনাপা অজডন কযা মায় স্কাম্পাবনগুডরাডক স্টা খুোঁডজ 
স্ফয কযডত ডফ। 

এটা বছর নজযদাবয ুোঁবজফাডদয শুরু এফং স্ই ইন্টাযডনডটয ভাবপ্ত স্ম 
ইন্টাযডনটডক আবভ জানতাভ। বিডয়বটব ওডয়ব স্বডঙ ডিবছর স্মডতু অংখয 
ুন্দয, জবটর ও ফযবিগত ওডয়ফাইট ফন্ধ বছর। বফববন্ন ুবফধায প্রবতশ্রুবত 
স্ডয় স্রাকজন তাডদয ফযবিগত াইটগুডরা বফিয় কযা শুরু কডয স্মগুডরায 
জনয দযকায বছর স্পফুক স্ইজ ও বজডভইর একাউডন্টয বনয়বভত এফং 
বনযাদ ংযক্ষণ। ভাবরকানায ফযাাযটা ফাস্তফতায স্চডয় ববন্ন মা আভাডদয 
ভডধয খুফ কভ ভানুু্লই ফুঝডত স্ডযডছ। আভযা মা বকছুই স্য়ায কযফ তা আয 
আভাডদয কাডছ থাকডফ না। স্মফ ই-কভাড স্কাম্পাবন স্কনাকাটায় আভাডদয 
অনাগ্রডয কাযডণ ফযথড ডয়বছর, তাযা এখন বফিডয়য জনয নতুন ণয খুোঁডজ 
স্র। 

স্ই ণয বছরাভ ‘আভযা’।  
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আভাডদয চাবদা, কাজ, অফস্থান, ইচ্ছা–ফবকছু মা আভযা স্জডন বকংফা 
না স্জডন প্রকা কডযবছ তা স্গাডন নজযদাবয ও বফবি কযা বচ্ছর। মাডত 
তাযা আভাডদয স্কাডনা অনযায় অগ্রায কযায অবনফামড বচন্তাডক রুডখ বদডত 
াডয। মা আভাডদয জনয াভডন অডক্ষা কযবছর। এ নজযদাবয বিয়বাডফ 
যকাডযয স্রাবী ফাবনী দ্বাযা উৎাবত ও অথডায়ন কযা য় মাডত তাযা প্রচুয 
বযভাণ তথয ংগ্র কযডত াডয। 

বফ তডকয প্রথভবদডক রগইন ও আবথডক স্রনডদন ছািা এভন 
অনরাইন স্মাগাডমাগ খুফ কভই বছর মা স্থডক তথয স্নয়া ডতা না। স্ফবযবাগ 
স্ক্ষডত্রই স্কাম্পাবনয গ্রাকডদয তথয জানায জনয যকায স্কাম্পাবনয কাডছ 
মাওয়াযও প্রডয়াজন ভডন কযত না। তাযা কাউডক না জাবনডয়ই নজযদাবয 
কযত। 

আডভবযকান যকায তাডদয ংবফধানডক উডক্ষা কডয স্পষ্টতই এ 
প্রডরাবডন অং স্নয়। তাযা এ বফলাি গাডছয পর খাওয়া শুরু কযায য খুফ 
ফাডজযকভ উচৃ্ছঙ্খর ডয় মায়। 

স্গাডন গণনজযদাবযয ক্ষভতা ফযফায কযডত থাডক এভন এক কতৃডক্ষ 
মাযা ভূরত অযাধীয স্চডয় বনডদডালডকই বফডদ স্পডর বদত। তখনই আবভ এ 
নজযদাবযয ক্ষবতকয বদক ফুঝডত াযরাভ। আভযা একবট স্দ ফা ৃবথফীয 
ভানুল এই প্রবিয়ায ভথডডন স্কাডনা স্বাট ফা স্কাডনা ভতাভত স্দয়ায ুডমাগ 
াইবন এই বফলয়বট বাফডতই বয় ডরা। প্রায় াফডজনীন নজযদাবযয এই 
ফযফস্থাবট শুধু আভাডদয ভতাভত ছািাই ততবয য়বন ফযং এবট স্জডনশুডন 
আভাডদয স্থডক এভনবক আইন প্রডণতাডদয স্থডকও এয প্রবতবট কাজ স্গান 
কডযবছর। 

আবভ কায কাডছ মাফ? কাডক ফরফ? তযটা চুবচুব ফরডত স্গডর, 
এভনবক একজন আইনজীফী, একজন বফচাযক ফা কংডগ্রডয কাডছ বঠক তথয 
স্দয়াও গুরুতয অযাধ বডডফ স্দখা য়। মায কাযডণ স্কন্দ্রীয় কাযাগাডয 
আজীফন কাযাদণ্ড ডত াডয। 

আভায বফডফডকয াডথ রিাই কযডত বগডয় আবভ াবযডয় স্গরাভ গবীয 
অন্ধকাডয। আবভ আভায স্দডক বাডরাফাব এফং জনগডণয স্ফায় বফো 
কবয। আভায বযফায, আভায ফংড স্ফ নাযী-ুরুল বছডরন তােীয য 
তােী মাযা স্দ ও নাগবযডকয স্ফা কডযডছন। 

আবভ স্কাডনা ংস্থা, স্কাডনা যকাযডক স্ফা স্দয়ায থ কবযবন। আবভ 
ংবফধাডনয প্রবত ভথডন ও এয প্রবতযক্ষায জনয জনগণডক স্ফা স্দয়ায থ 
কডযবছ মাডদয নাগবযক স্বাধীনতায বনিয়তা ভাযাত্মকবাডফ রবঙ্ঘত। আবভ 
বনডজডক আবফষ্কায কযরাভ স্ই স্বাধীনতা অফভাননায াডথ জবিত অফস্থায়। 
এতটা ফছয আবভ কায জনয তাডর এত কাজ কযরাভ? স্মফ ংস্থা আভাডক 
বনডয়াগ বদডয়বছর তাডদয াডথ কযা স্গান চুবি এফং স্দডয ংবফধাডনয 
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প্রবত আভায ডথয ভডধয আবভ কীবাডফ বাযাভয ফজায় যাখডত াবয? কায 
ফা বকডয প্রবত আভায অবধক আনুগতয থাকা উবচত? স্কান স্ক্ষডত্র আবভ 
তনবতকবাডফ আইন অভানয কযডত ফাধয? 

এই নীবতগুডরা বনডয় বচন্তা কযডত বগডয় আবভ আভায উত্তয খুোঁডজ াই। 
আবভ ফুঝডত াযরাভ াংফাবদকডদয কাডছ আভায স্দডয যকাডযয ক্ষভতায 
অফযফাডযয কথা পাোঁ কযা যকায ফা আইব’য জনয ধ্বংাত্মক স্কাডনা 
বকছু স্ডডক আনডফ না। এবট যকায ও আইবডক তাডদয বনডজয আদডডয 
বদডক বপবযডয় আনডফ। 

একবট স্দডয স্বাধীনতা স্কফর তায নাগবযকডদয অবধকাডযয প্রবত শ্রদ্ধায 
বববত্তডতই বযভা কযা স্মডত াডয। আভায বফো এই অবধকাযভূ আডর 
যাষ্ট্রক্ষভতায ীভাফদ্ধতা স্দবখডয় স্দয় স্ম বঠক স্কাথায় এফং কখন স্কাডনা 
যকায কাডযা ফযবিগত স্বাধীনতায় স্তডক্ষ কযডত াডয না। আডভবযকান 
বযবরুযডন এই ফযবিস্বাধীনতাডক ‘স্বাধীনতা’ ফরা ডয়ডছ। ইন্টাযডনট বফপ্লডফয 
ভয় এডক ফরা য় ‘স্গানীয়তা’। 

ছয় ফছয ডয় স্গডছ আবভ স্খান স্থডক স্ফয ডয় এডবছ। কাযণ আবভ 
বফেজুডি তথাকবথত উন্নত যকাযডদয জনগডণয স্গানীয়তা যক্ষায প্রবতশ্রুবত 
অস্বীকায কযডত স্দডখবছ। এই স্গানীয়তাডক আবভ এফং জাবতংঘ স্ভৌবরক 
ভানফাবধকায ফডর বফডফচনা কবয। বফগত এই কডয়ক ফছডয স্মডতু গণতি 
কতৃডত্বফাদী অাডন বপডয মাডচ্ছ তাই এই অধুঃতন অফযাত যডয়ডছ। 
গণভাধযডভয প্রবত যকাডযয আচযডণয স্চডয় আয স্কাথাও এই বনীিন 
প্রকটবাডফ স্দখা মায় না। 

জনপ্রবতবনবধডদয দ্বাযা াংফাবদকতাডক স্ফআইবন কযায স্ম প্রডচষ্টা 
চারাডনা ডয়ডছ, তা ডতযয আদডডয ওয ূণড আিভডণ ায়তা কডযডছ। 
স্জডনশুডন ডতযয াডথ বভথযাডক বভবডয় স্পরা ডচ্ছ স্ফ প্রমুবিয ভাধযডভ 
মা ৃবথফীফযাী নবজযবফীন বফৃঙ্খরায ৃবষ্ট কডয। 

আবভ এ বফলয়বটডক খুফ কাডছ স্থডকই জাবন। কাযণ অফাস্তফ বফলডয়য 
অফতাযণা কযা Intelligence Comnunity (IC) এয এক স্গান প্রবতবা। 
আভায ুডযা কভডজীফডন স্দডখবছ এই ংস্থাগুডরা কীবাডফ স্গাডয়ন্দাবগবযডক 
ফযফায কডয মুদ্ধ উডস্ক বদত এফং অনফধ নীবতভারা ফযফায কযত। তাযা ছায়া 
বফচাযবফবাগ ততবয কডয বকডনযাবং কযাডক ‘বফডল স্তান্তয’, বনমডাতনডক 
‘অবতবযি বজজ্ঞাাফাদ’, গণনজযদাবযডক ‘জরুবয তথয ংগ্র’ নাভ বদডয় 
অনুডভাদন স্দয়। তাযা আভাডক ফরত চাইবনজ ডাফর এডজন্ট, যাবয়ান বির 
এডজন্ট। তাযা আভাডক ফরত বভডরবনয়ার। বভডরবনয়ার ফরডত স্জনাডযন ‘Y’ 
স্ক স্ফাঝায়। এই স্জনাডযডনয জন্ম ১৯৮১-১৯৯১ এয ভডধয। মাযা ফযবিগত 
কবম্পউটায, বববডও স্গভ, স্র স্পাডনয াডথ স্ফডি উডঠডছ। 
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এত বনবদ্বডধায় এতবকছু আভাডক ফরডত স্ডযবছর কাযণ আবভ বনডজয 
ডক্ষ স্কাডনা কথা ফবরবন। স্ম ভুূডতড আবভ ফতডভান অফস্থায বদডক এবগডয় 
এডবছ, আবভ আভায ফযবিগত জীফডনয খুোঁবটনাবট কথা প্রকা না কযায 
ফযাাডয অটর স্থডকবছ। মা য়ডতা আভায বযফায এফং ফনু্ধডদয জনয ঝাডভরা 
ততবয কযডত াডয। তাযা ইডতাভডধয আভায নীবতয জনয স্বাগাবন্তয বকায। 

স্ই দুডবডাগ ফািডত াডয এই বচন্তায় আবভ ফইবট বরখডত বদ্বধাগ্রস্ত 
বছরাভ। যকাডযয অনযাডয়য প্রভাণ াভডন এবগডয় মাওয়ায ফযাাডয আভায 
বদ্ধান্ত, এ ফইডয় বনডজয জীফডনয ফণডনা স্দওয়ায বদ্ধাডন্তয স্চডয় স্ফব জ 
বছর। আবভ স্মফ অনযায় প্রতযক্ষ কডযবছ স্গুডরায বফরুডদ্ধ দডক্ষ স্নওয়া 
উবচত বছর। বকন্তু স্কউই বফডফকডক এবিডয় বনডজয জীফডনয সৃ্মবতচাযণা স্রডখ 
না। এ কাযডণই বযফাডযয প্রবতবট দয, ফনু্ধ এফং কভডীয অনুভবত 
স্নওয়ায স্চষ্টা কডযবছ মাডদয নাভ এ ফইডয়য প্রবতবট ৃষ্ঠায় উডেখ কডযবছ। 

আবভ অডনযয ফযবিগত স্গানীয়তায় স্তডক্ষ কযডত অস্বীকায কবয। 
আভায স্দডয স্গানীয় বফলয়গুডরায ভডধয স্কানবট জনাধাযণডক জানাডনা 
উবচত এফং স্কানবট উবচত নয় তা আবভ একা বদ্ধান্ত বনডত চাইবন। স্ 
কাযডণই আবভ যকাডযয ডকুডভন্ট স্কফর াংফাবদকডদয কাডছ প্রকা 
কডযবছ। ভূরত, যাবয জনগডণয কাডছ আভায প্রকাবত ডকুডভডন্টয ংখযা 
ূনয। 

াংফাবদকডদয ভডতা আবভও বফো কবয, একবট যকায বকছু তথয 
স্গান যাখডত াডয। এভনবক বফডেয ফডাবধক স্বচ্ছ গণতিও বকছু বফলয় 
স্গান যাখডত াডয। উদাযণস্বরূ, তাডদয ছদ্মডফী স্গাডয়ন্দাডদয বযচয় 
এফং মুডদ্ধয ভয়দাডন তাডদয স্নাফাবনীয গবতবফবধ। এ ফইবটডত এভন স্কাডনা 
স্গান বফলয় উডেখ কযা য়বন। 

আভায জীফডনয ফণডনা বদডত বগডয় আভায বপ্রয়জডনয স্গানীয়তা যক্ষা 
কযা এফং তফধ যকাবয স্গানীয়তা প্রকা না কযা জ স্কাডনা কাজ নয়। 
বকন্তু এ কাজবট আবভ কডযবছ। এ দুই দাবয়ডত্বয ভডধযই আনাযা আভাডক খুোঁডজ 
াডফন। 
  


