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আন্তর্জরার্টিতক পিরিস্থিস্থিতিত সম্পর্কেকর

১। িবশ্ব পুিঁজবার্টদল দলীঘম রেময়ার্টিদল মন্দার্টরিস্থ ফ্াঁর্টেদল আটেক রিস্থেয়েছে যার্ট ১৯৩০-এপ্ররিস্থ দলশেকরিস্থ
মহার্টমন্দার্টরিস্থ পরিস্থ অর্থরনীিতরিস্থ তীব্রতম অর্বনমন বেলিই বযার্টপকভার্টেব স্বীকৃত হেয়েছে। ওবার্টমার্ট
প্রিশার্টসন এপ্রখন যিদলও ক্রমবধ রমার্টন পনুরুজ্জীবেনরিস্থ কথার্ট এপ্রবংগ্র মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টেষ্ট্রে কেয়কিট
ৈদলতযার্টকার্টরিস্থ আিথ রক সংগ্রস্থিতার্টরিস্থ পতেনরিস্থ সময় েথেক পাঁর্টচ  বছেরিস্থ েকেট যার্টওয়ার্টরিস্থ পরিস্থ  'সংগ্রকট
অর্বসার্টেনরিস্থ শুরু' হওয়ার্টরিস্থ কথার্ট বলিেছেন, সংগ্রকট প্রিশমেনরিস্থ েকার্টেনার্ট লিক্ষণ িকন্তু েদলখার্ট যার্টেচ
নার্ট। মার্টিকরন অর্থরনীিতই, যার্ট এপ্রখনও পৃিথবীরিস্থ বহৃত্তম অর্থরনীিত, এপ্রই সংগ্রকেটরিস্থ উৎপিত্তস্থিতলি
হেলিও িবশ্ব পুিঁজবার্টেদলরিস্থ এপ্রকীকরিস্থেণরিস্থ যেুগ আজ সংগ্রকট সার্টরিস্থার্ট পৃিথবীেতই অর্নভূুত হেচ।
েক্ষেত্রেরিস্থ িদলক েথেক বলিেত েগেলি, আিথ রক েক্ষেত্রেই সংগ্রকটটার্ট তীব্র রূপেপ েফ্েট পেড়, আরিস্থ
এপ্রখনকার্টরিস্থ পুিঁজবার্টদল েযেহতু প্রিধার্টনত আিথ রক পুিঁজবার্টদল ,  তার্টই এপ্রই সংগ্রকট িবশ্ব অর্থ রনীিতরিস্থ
প্রিিতিট গুরুত্বপণূ র িদলকেকই ক্ষিতগ্রেসস্ত কেরিস্থেছে। যার্ট শুরু হেয়িছেলি  িবত্তীয় সংগ্রকেটরিস্থ রূপেপ
তার্ট পিরিস্থণত হেয়েছে দলীঘম রস্থিতার্টয়ী ও সব রার্টঙ্গীণ অর্থরৈনিতক সংগ্রকেট।

২। এপ্রই সংগ্রকেটরিস্থ েমার্টকার্টিবলিার্টয় মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে এপ্রবংগ্র তার্টরিস্থ সেঙ্গ এপ্রখন ক্রেমই আরিস্থও
েবিশ েবিশ কেরিস্থ ইউেরিস্থার্টপীয়ার্টন ইউিনয়ন,  েয পন্থার্ট অর্বলিম্বন করিস্থেছে তার্ট হলি েদলউিলিয়ার্ট
হেয় পড়ার্টরিস্থ মেতার্ট অর্বস্থিতার্টয় টলিমলি করিস্থার্ট বযার্টঙ্ক ও অর্নযার্টনয আিথ রক প্রিিতষ্ঠার্টনগুেলিার্টেক উদ্ধার্টরিস্থ
করিস্থার্ট,  আরিস্থ শ্রমজীবী জনগেণরিস্থ ওপরিস্থ কেঠার্টরিস্থ বযয় সংগ্রেকার্টেচরিস্থ পদলেক্ষপগুেলিার্টেক চার্টিপেয়
েদলওয়ার্ট।  এপ্ররিস্থ  ফ্েলি  এপ্রকিদলেক  যখন  সরিস্থকার্টরিস্থগুেলিার্টরিস্থ  ক্রমবধ রমার্টন  ঋণগ্রেসস্ততার্টরিস্থ মেূলিয
বহুসংগ্রখযক  বড়  বড়  কেপ রার্টেরিস্থশনেক  িনিশ্চিত  পতেনরিস্থ  হার্টত  েথেক  রিস্থক্ষার্ট  করিস্থার্ট  হেয়েছে,
অর্নযিদলেক তখন ক্রমবধ রমার্টন েবকার্টিরিস্থ ও ক্রমহ্রার্টসমার্টন মজিুরিস্থরিস্থ ধার্টক্কার্টয় শ্রমজীবী জনগণ চরিস্থম
িবপয রেয়রিস্থ  মেুখ  পেড়েছে। আন্তর্জরার্টিতক  শ্রম  সংগ্রস্থিতার্টরিস্থ  (আই  এপ্রলি  ও)  সব রেশষ  িবশ্ব
কম রসংগ্রস্থিতার্টেনরিস্থ  গিতপ্রিকৃিত সম্পর্কিকরত িরিস্থেপার্টেট র পবূ রার্টভার্টস েদলওয়ার্ট হেয়েছে েয,  সার্টরিস্থার্ট  িবেশ্ব
েবকার্টেরিস্থরিস্থ সংগ্রখযার্ট েবেড় ২০১৩ সার্টেলি দলাঁর্টড়ার্টেব ২০ েকার্টিট ২০ লিেক্ষ। সংগ্রখযার্টটার্ট এপ্ররিস্থ আেগরিস্থ
২০০৯  সার্টেলিরিস্থ  ১৯  েকার্টিট  ৮০  লিেক্ষরিস্থ  েরিস্থকডরেক  ছোর্টিপেয়  যার্টেব  এপ্রবংগ্র  েবকার্টিরিস্থরিস্থ  হার্টরিস্থ
২০১৭ সার্টলি পয রন্তর্ বার্টড়েত থার্টকেব। এপ্রটার্ট িকন্তু খবুই কম মার্টত্রোর্টরিস্থ িহসার্টব, েকননার্ট ভার্টরিস্থেতরিস্থ
মেতার্ট েদলশগুেলিার্টরিস্থ েকার্টিট েকার্টিট েবকার্টেরিস্থরিস্থ সংগ্রখযার্ট এপ্ররিস্থ মেধয ধরিস্থার্ট েনই, যার্টরিস্থার্ট েবকার্টরিস্থ বেলি
সরিস্থকার্টেরিস্থরিস্থ খার্টতার্টয় নিথভুক্ত নয়। আই এপ্রলি ও-রিস্থ আনমুার্টিনক িহসার্টব  মেতার্ট ২০১১ সার্টেলি
সার্টরিস্থার্ট  িবেশ্ব  ১৫ েথেক ২৪ বছেেরিস্থরিস্থ  ৭  েকার্টিট  ৫০ লিক্ষ যবুক-যবুতী  েবকার্টিরিস্থরিস্থ  কবেলি
পেড়েছে, যার্ট সমস্ত যবুক-যবুতীরিস্থ সংগ্রখযার্টরিস্থ ১২ শতার্টংগ্রেশরিস্থ েবিশ।

৩।  অর্থরৈনিতক  সংগ্রকট  সার্টরিস্থার্ট  িবশ্বজেুড় শার্টসকেদলরিস্থ  নীিতরিস্থ  িবরুেদ্ধ  জনগেণরিস্থ
শিক্তশার্টলিী প্রিিতবার্টেদলরিস্থ জন্ম িদলেয়েছে, নয়ার্ট-উদলার্টরিস্থবার্টদলী মতার্টন্ধতার্টেক চযার্টেলিঞ্জ জার্টিনেয়েছে এপ্রবংগ্র
এপ্রমনিক েবশ িকছেু সরিস্থকার্টেরিস্থরিস্থ পতনও ঘমিটেয়েছে। িবেশষভার্টেব িতনিট আেন্দার্টলিন সার্টরিস্থার্ট
িবেশ্বরিস্থ দৃলিষ্টি আকষ রণ কেরিস্থেছে  :  মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টেষ্ট্রে অর্কুপার্টই আেন্দার্টলিন,  আরিস্থব বসন্তর্ এপ্রবংগ্র
ইউেরিস্থার্টেপ বযয় সংগ্রেকার্টেচরিস্থ িবরুেদ্ধ প্রিিতবার্টদল। অর্িত সম্প্রতিত ২০১২-রিস্থ িডেসম্বেরিস্থ ভার্টরিস্থেত

েফ্েট পড়ার্ট েযৌন িহংগ্রসার্টরিস্থ িবরুেদ্ধ আেন্দার্টলিনও িবেশ্বরিস্থ অর্নভূুিতেত নার্টড়ার্ট িদলেয়েছে এপ্রবংগ্র
এপ্ররিস্থ মেধয এপ্রন িজ ও-েদলরিস্থ েনতৃেত্ব নার্টরিস্থী আেন্দার্টলিন ক্রমার্টন্বয়েয় কব্জার্ট হেয় পড়ার্টরিস্থ হার্টত েথেক
েবিরিস্থেয় এপ্রেস নার্টরিস্থীেদলরিস্থ রিস্থার্টজৈনিতক আত্মঘেঘমার্টষণার্টরিস্থ নতুন েজার্টয়ার্টরিস্থ সৃিষ্টিরিস্থ প্রিিতশ্রুতিত রিস্থেয়েছে।
আরিস্থব বসেন্তর্রিস্থ েক্ষেত্রে অর্থ রৈনিতক সংগ্রকট বরিস্থংগ্র পৃষ্ঠভূিম িহসার্টেবই কার্টজ কেরিস্থেছে, আরিস্থ এপ্রই
সমস্ত েদলেশ গভীেরিস্থ িশকড় গার্টড়ার্ট ৈস্বরিস্থতার্টিন্ত্রিক শার্টসন েথেক মিুক্তরিস্থ আকার্টঙ্খার্টই প্রিিতবার্টেদলরিস্থ
সবেচেয়  শিক্তশার্টলিী  উৎস  হেয়  উেঠেছে।  প্রিিতবার্টদলগুেলিার্ট  ২০১১  সার্টেলি  সেব রার্টচ্চ  পয রার্টেয়
েপৌঁছোর্টয় এপ্রবংগ্র পিরিস্থবিতরত পিরিস্থিস্থিতিতেতও অর্বযার্টহত রিস্থেয়েছে। মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টেষ্ট্রে বার্টরিস্থার্টক ওবার্টমার্ট
অর্কুপার্টই আেন্দার্টলিন েথেক স্বল্পমেময়ার্টদলী সিুবধার্ট উশুলি কেরিস্থন এপ্রবংগ্র িরিস্থপার্টবিলিকার্টনেদলরিস্থ অর্ধীেন
আরিস্থও কট্টরিস্থ দলিক্ষণপন্থী প্রিতযার্টবতরেনরিস্থ সম্ভার্টবনার্টেক বার্টনচার্টলি কেরিস্থ িদ্বিতীয়বার্টেরিস্থরিস্থ জনয িবজয়ী
হন। আরিস্থ আরিস্থব দুলিনয়ার্টয় ইিতমেধযই চার্টরিস্থ চার্টরিস্থিট সরিস্থকার্টেরিস্থরিস্থ পতন হেয়েছে এপ্রবংগ্র অর্নযার্টনয
কেয়কিট  েদলেশ  বযার্টপক  িবেক্ষার্টভ  এপ্রবংগ্র  এপ্রমনিক  গৃহযদু্ধও  েফ্েট  পড়েছে।  উত্তার্টলি
পিরিস্থিস্থিতিতেক  কার্টেজ  লিার্টিগেয়  মার্টিকরন  যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে  এপ্রই  অর্ঞ্চলেলি  তার্টরিস্থ  রিস্থার্টজৈনিতক-সার্টমিরিস্থক
হস্তেক্ষপেক গভীরিস্থতরিস্থ কেরিস্থ তুেলিেছে এপ্রবংগ্র তার্ট কেরিস্থেছে যখন ইসলিার্টমপন্থী দললিগুেলিার্ট েগার্টটার্ট
আরিস্থব  দুলিনয়ার্টেত  আপার্টতভার্টেব  সবেথেক  শিক্তশার্টলিী  রিস্থার্টজৈনিতক  ধার্টরিস্থার্ট  িহসার্টেব  উেঠ
এপ্রেসেছে। িবশ্ব পুিঁজবার্টেদলরিস্থ বতরমার্টন সংগ্রকট িবেশ্বরিস্থ িবিভন্ন অর্ংগ্রেশ কিমউিনস্ট এপ্রবংগ্র অর্নযার্টনয
প্রিগিতশীলি শিক্তগুেলিার্টরিস্থ কার্টেছে ৈস্বরিস্থতার্টিন্ত্রিক, যদু্ধবার্টজ এপ্রবংগ্র পুিঁজবার্টদলী িবপয রেয়রিস্থ শিক্তগুেলিার্টরিস্থ
িবরুেদ্ধ রুেখ দলাঁর্টড়ার্টেনার্টরিস্থ ও এপ্রিগেয় যার্টওয়ার্টরিস্থ প্রিচুরিস্থ সেুযার্টেগরিস্থ দলরিস্থজার্ট খেুলি িদলেয়েছে।

৪। মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে ৯/১১-রিস্থ পরিস্থ েয তথার্টকিথত  'সন্ত্রিার্টস িবেরিস্থার্টধী যদু্ধ'  শুরু কেরিস্থ
(ঐ যেুদ্ধরিস্থ নার্টম পার্টেল্টে তার্টেক এপ্রখন সন্ত্রিার্টেসরিস্থ যদু্ধ বলিার্টই উিচত) তার্ট এপ্রিশয়ার্ট এপ্রবংগ্র আিফ্রিকার্টরিস্থ
নতুন নতুন অর্ঞ্চলেলি িবস্তার্টরিস্থ লিার্টভ করিস্থেছে েযখার্টেন সব রপ্রিথম আক্রার্টন্তর্ দুলিট েদলশ আফ্গার্টিনস্তার্টন
ও  ইরিস্থার্টেক  এপ্রই যদু্ধ  এপ্রক  দলশেকরিস্থও  েবিশ  সময়  ধেরিস্থ  জার্টিরিস্থ  রিস্থেয়েছে।  সন্ত্রিার্টসবার্টেদলরিস্থ
েমার্টকার্টিবলিার্ট করিস্থার্ট এপ্রবংগ্র গণতন্ত্রিেক মদলেতরিস্থ নার্টেম মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে ও তার্টরিস্থ নযার্টেটার্টরিস্থ িমত্রেরিস্থার্ট
িনতযনতুন অর্জহুার্টত খার্টড়ার্ট কেরিস্থ এপ্রবংগ্র নতুন নতুন েদলশেক লিক্ষযবস্তু কেরিস্থ তুেলি এপ্রটার্টেক
স্থিতার্টয়ী  যেুদ্ধ  পিরিস্থণত  কেরিস্থেছে।  সার্টদ্দার্টম  হুেসনেক  হতযার্ট  কেরিস্থ  ইরিস্থার্টক  দলখেলিরিস্থ  পরিস্থ
মার্টিকরন-নযার্টেটার্ট  অর্ক্ষ-রিস্থ  পরিস্থবতর্তী  লিক্ষযবস্তু  হয়  িলিিবয়ার্ট  এপ্রবংগ্র  তার্টরিস্থার্ট  িলিিবয়ার্টরিস্থ  এপ্রকদলার্ট
েদলার্টদল রণপ্রিতার্টপ শার্টসক ময়ুার্টম্মরিস্থ গদ্দার্টিফ্েক হতযার্ট কেরিস্থ এপ্রবংগ্র এপ্রখন আবার্টরিস্থ িসিরিস্থয়ার্টয় জমার্টনার্ট
বদলেলিরিস্থ প্রিেচষ্টিার্ট  চার্টিলিেয় যার্টেচ। এপ্রকইভার্টেব,  আলিকার্টয়দলার্ট  প্রিধার্টন ওসার্টমার্ট  িবন লিার্টেদলনেক
পার্টিকস্তার্টেন হতযার্ট করিস্থার্টরিস্থ পরিস্থ মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে এপ্রবংগ্র ফ্রিার্টন্স ও িব্রেটেনরিস্থ মেতার্ট তার্টরিস্থ িমত্রেরিস্থার্ট সার্টরিস্থার্ট
আিফ্রিকার্টয়  আলিকার্টয়দলার্টরিস্থ  ভূতগুেলিার্টেক  খু েঁজ  বার্টরিস্থ  করিস্থেত  বযস্ত হেয়  উেঠেছে।  পিশ্চিেমরিস্থ
েসনার্টবার্টিহনী শার্টসকেদলরিস্থ  'রিস্থক্ষার্ট করিস্থার্ট'  এপ্রবংগ্র খিন ও েতলি েক্ষত্রেগুেলিার্টেক  'পার্টহার্টরিস্থার্ট েদলওয়ার্ট'রিস্থ
আপার্টত যিুক্তেত ইিতমেধযই মার্টিলি  ও নার্টইজার্টেরিস্থ প্রিেবশ কেরিস্থেছে। েপন্টার্টগন ইিতমেধযই
এপ্রকিট আিফ্রিকার্টন কমযার্টন্ড  (আিফ্রিকম) গেড় তুেলিেছে এপ্রবংগ্র আিফ্রিকার্টরিস্থ ৩৫িট েদলেশ মার্টিকরন
েসনার্টবার্টিহনী ছেিড়েয় রিস্থেয়েছে। পবূ রতন েয ঔপিনেবিশক শিক্তগুেলিার্ট এপ্রকদলার্ট আিফ্রিকার্টরিস্থ বযার্টপক
অর্ংগ্রশেক িনয়ন্ত্রিণ করিস্থত েসই ফ্রিার্টন্স ও িব্রেটেনরিস্থ সিক্রয় সহেযার্টিগতার্টয় মার্টিকরন অর্নসৃুত এপ্রই
আগ্রেসার্টসী রিস্থণনীিতরিস্থ মলূি লিক্ষয হলি আিফ্রিকার্টরিস্থ সমৃদ্ধ প্রিার্টকৃিতক সম্পর্কদলেক গ্রেসার্টস করিস্থার্ট এপ্রবংগ্র
আিফ্রিকার্টরিস্থ েদলশগুেলিার্টরিস্থ সেঙ্গ চীেনরিস্থ ক্রমবধ রমার্টন অর্থরৈনিতক সম্পর্ককরেক প্রিিতহত করিস্থার্ট।

৬



৫। যেুদ্ধরিস্থ দ্রুত অর্বসার্টন ঘমটার্টেনার্টরিস্থ জনগেণরিস্থ প্রিতযার্টশার্টই িবপয রয়করিস্থ বশু জমার্টনার্টরিস্থ
েশেষ ওবার্টমার্টেক প্রিথম কার্টেলিার্ট েপ্রিিসেডন্ট হেত সার্টহার্টযয কেরিস্থ, িকন্তু এপ্রই প্রিতযার্টশার্টরিস্থ িবপরিস্থীেত
ওবার্টমার্টরিস্থ শার্টসনকার্টেলি এপ্রকইভার্টেব যেুদ্ধরিস্থ িবস্তার্টরিস্থ ঘমেট চেলিেছে। ওবার্টমার্ট অর্বশয ওয়ার্টিশংগ্রটেনরিস্থ
যদু্ধ রিস্থণনীিতেত িকছে ুপিরিস্থবতরন এপ্রেনেছেন। িতিন প্রিতযক্ষ দলখলিদলার্টিরিস্থরিস্থ ওপরিস্থ কম গুরুত্ব িদলেয়
চার্টলিকিবহীন  িবমার্টন  েথেক  েবার্টমার্ট  বষ রণ  করিস্থার্ট,  অর্থরার্টৎ  কুখযার্টত  েড্রার্টন  হার্টমলিার্টরিস্থ  মার্টধযেম
তথার্টকিথত “িনিদল রষ্টি বযিক্তেদলরিস্থ লিক্ষযবস্তু কেরিস্থ হতযার্ট” করা এপ্রবংগ্র জমার্টনার্ট পিরিস্থবতরেনরিস্থ মার্টিকরন
প্রিকেল্পমরিস্থ অর্ধীেন িবিভন্ন িবেদ্রার্টহী  আরিস্থব েগার্টষ্ঠীেক সার্টহার্টযয  করিস্থার্টরিস্থ  ওপরিস্থই েবিশ গুরুত্ব
আেরিস্থার্টপ  কেরিস্থেছেন।  েড্রার্টন  হার্টনার্টদলার্টিরিস্থগুেলিার্টেক  চূড়ার্টন্তর্  েগার্টপনীয়তার্টরিস্থ  মেধয  এপ্রবংগ্র  মার্টিকরন
যকু্তরিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ  দলীঘম রিদলেনরিস্থ  িমত্রে  পার্টিকস্তার্টন  সহ  িবিভন্ন  েদলেশরিস্থ  সার্টব রেভৌম  অর্িধকার্টরিস্থেক
েবপেরিস্থার্টয়ার্টভার্টেব  লিঙ্ঘন  কেরিস্থ  চার্টলিার্টেনার্ট  হেচ;  পার্টিকস্তার্টন,  ইেয়েমন  ও  েসার্টমার্টিলিয়ার্টয়
েড্রার্টন হার্টনার্টদলার্টিরিস্থেত িনহেতরিস্থ সংগ্রখযার্ট  হার্টজার্টরিস্থ  হার্টজার্টরিস্থ,  যার্টেদলরিস্থ মেধয  অর্িধকার্টংগ্রশই নার্টরিস্থী  ও
িশশু সহ সার্টধার্টরিস্থণ নার্টগিরিস্থক এপ্রবংগ্র 'লিক্ষযবস্তু বার্টনার্টেনার্ট সন্ত্রিার্টসবার্টদলী'েদলরিস্থ তার্টিলিকার্টরিস্থ সেঙ্গ যার্টেদলরিস্থ
নার্টেমরিস্থ ক্ষীণতম সম্পর্ককরও েনই। েকার্টেনার্ট ধরিস্থেনরিস্থ স্বচতার্ট বার্ট আইিন প্রিিক্রয়ার্টরিস্থ আশ্রয় ছোর্টড়ার্টই
মার্টিকরন নার্টগিরিস্থকেদলরিস্থ হতযার্টরিস্থ আেদলশ েদলওয়ার্টরিস্থ ক্ষমতার্টও ওবার্টমার্ট এপ্রখন িনেজরিস্থ হার্টেত তুেলি
িনেয়েছেন।

৬। লিার্টগার্টতার্টরিস্থ চলিেত থার্টকার্ট 'সন্ত্রিার্টস িবেরিস্থার্টধী যদু্ধ' যদু্ধবার্টজ েদলশগুেলিার্টরিস্থ, িবেশষ কেরিস্থ
মার্টিকরন  যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে  ও  িব্রেটেনরিস্থ  অর্ভযন্তর্েরিস্থও  গভীরিস্থ  ও  গুরুতরিস্থ  প্রিভার্টব  েফ্েলিেছে।  এপ্রই
েদলশগুেলিার্টরিস্থ  নার্টনার্টন  মসুিলিম  সম্প্রতদলার্টয়েক  অর্পরিস্থার্টধী  সার্টবযস্ত  করিস্থার্ট  হেচ  এপ্রবংগ্র  দলমনমলূিক
আইেনরিস্থ সার্টহার্টেযয ও প্রিচার্টরিস্থ মার্টধযেম ঘৃমণার্টমলূিক অর্িভযার্টন চার্টিলিেয় তার্টেদলরিস্থ সন্ত্রিস্ত করিস্থার্ট হেচ।
সন্ত্রিার্টসবার্টেদলরিস্থ  িবরুেদ্ধ লিড়ার্টই  চার্টলিার্টেনার্টরিস্থ  নার্টেম  েমৌিলিক নার্টগিরিস্থক  স্বার্টধীনতার্টেক  খব র করিস্থার্ট
হেয়েছে এপ্রবংগ্র েগার্টপন সার্টক্ষয, েগার্টপন আদলার্টলিত, ধতৃেদলরিস্থ তার্টেদলরিস্থ েদলেশ সমপরণ, নার্টগিরিস্থকত্ব
বার্টিতলি এপ্রবংগ্র েবআইিনভার্টেব শত্রুহেস্ত সমপ রেণরিস্থ মেতার্ট পদলেক্ষেপরিস্থ ফ্েলি অর্েনেকরিস্থই মৃতুয
ঘমেটেছে,  অর্েনেক  িনেখাঁর্টজ  হেয়  েগেছেন  এপ্রবংগ্র  েজেলি  েপার্টরিস্থার্টরিস্থ  অর্সংগ্রখয  ঘমটনার্ট  ঘমেটেছে।
এপ্রই সমস্ত িকছেইু ঘমটার্টেনার্ট হেয়েছে িবচার্টেরিস্থরিস্থ সার্টমার্টনযতম প্রিহসনটুকু নার্ট েদলিখেয়ই,  তার্ট েস
মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ েভতেরিস্থই েহার্টক,  িকংগ্রবার্ট  গুয়ার্টন্তর্ার্টনার্টেমার্ট বার্ট িবেশ্ব ছেিড়েয় থার্টকার্ট মার্টিকরেনরিস্থ
অর্সংগ্রখয েগার্টপন কেয়দলখার্টনার্টগুেলিার্টরিস্থ মেধয িদলেয়ই েহার্টক।

৭। মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ পরিস্থই পৃিথবীেত যদু্ধ ও আগ্রেসার্টসেনরিস্থ অর্নয উৎসিট হলি পিরিস্থপণূ র
মার্টিকরন মদলেত পষু্টি ইজরিস্থার্টেয়লি। ইজরিস্থার্টেয়লি এপ্রিশয়ার্টয় আেমিরিস্থকার্টরিস্থ সবেচেয় িবশ্বস্ত সার্টমিরিস্থক
িমত্রে িহসার্টেব এপ্রবংগ্র তার্টরিস্থ প্রিধার্টন শত্রুরূপেপ ইসলিার্টমেক তুেলি ধরিস্থার্ট ও িবেশষভার্টেব আরিস্থব
দুলিনয়ার্টেক িনয়ন্ত্রিণ করিস্থার্টরিস্থ বযার্টপার্টেরিস্থ আেমিরিস্থকার্টরিস্থ এপ্রকিনষ্ঠ মতার্টদলশ রগত িমত্রে িহসার্টেব কার্টজ
কেরিস্থ।  সমস্ত  শার্টিন্তর্  চুিক্ত  এপ্রবংগ্র  রিস্থার্টষ্ট্রেপেুঞ্জরিস্থ  প্রিস্তার্টবগুেলিার্টেক  অর্গ্রেসার্টহয  কেরিস্থ  ইজরিস্থার্টেয়লি
পযার্টেলিস্তার্টইেনরিস্থ ওপরিস্থ দলার্টদলার্টিগিরিস্থ চার্টিলিেয় যার্টেচ এপ্রবংগ্র অর্ন্তর্হীন যদু্ধার্টপরিস্থার্টধগুেলিার্ট সংগ্রঘমিটত কেরিস্থ
চেলিেছে। বস্তুত,  ইরিস্থার্টক ও িলিিবয়ার্ট মার্টিকরেনরিস্থ িনয়ন্ত্রিণার্টধীন হওয়ার্টয়,  িসিরিস্থয়ার্ট মার্টিকরন চার্টিলিত
আরিস্থ এপ্রকটার্ট জমার্টনার্ট পিরিস্থবতরেনরিস্থ ধার্টক্কার্টয় টলিমলি করিস্থার্টয় এপ্রবংগ্র ইরিস্থার্টন মার্টিকরন ও নযার্টেটার্ট শিক্তরিস্থ
েঘমরিস্থার্টওেয়রিস্থ  মেধয  থার্টকার্টয়  ইজরিস্থার্টেয়লি  বতরমার্টন  সিন্ধক্ষণেক পযার্টেলিিস্তনীয়  অর্ঞ্চলেলিরিস্থ ওপরিস্থ
তার্টরিস্থ  দলখলিদলার্টিরিস্থ  িবস্তার্টেরিস্থরিস্থ  এপ্রক বড় রিস্থার্টজৈনিতক ও সার্টমিরিস্থক  সেুযার্টগ িহসার্টেব  েদলখেছে।

গার্টজার্টরিস্থ  ওপরিস্থ  সার্টম্প্রতিতক  আক্রমণ,  িনরিস্থীহ  পযার্টেলিিস্তনীয়  জনগেণরিস্থ  হতযার্ট  এপ্রবংগ্র
অর্তযার্টবশযকীয় পিরিস্থেষবার্টগুেলিার্টরিস্থ িবপলুি ও সপুিরিস্থকিল্পমত ধ্বংগ্রস েগার্টটার্ট গার্টজার্টেক গঁুিড়েয় িদলেয়
পযার্টেলিিস্তনীয়েদলরিস্থ জিমেত এপ্রকেচিটয়ার্ট ইহুিদল বসিতগুেলিার্ট স্থিতার্টপেনরিস্থ মার্টধযেম েসখার্টন েথেক
পযার্টেলিিস্তনীয়েদলরিস্থ  িবতার্টিড়ত  করিস্থার্টরিস্থ  ইজরিস্থার্টেয়েলিরিস্থ  অর্িভপ্রিার্টয়েকই  েদলিখেয়  েদলয়।
পযার্টেলিস্তার্টইনেক  কার্টয রত  এপ্রক  িবশার্টলি  বিন্দিশিবেরিস্থ  পিরিস্থণত  করিস্থার্ট  হেয়েছে   যার্ট  হলি–
পযার্টেলিস্তার্টইেনরিস্থ জিম ও জনগেণরিস্থ ওপরিস্থ নার্টিজ জমার্টনার্টরিস্থ ইহুিদল িনধনযেজ্ঞেরিস্থই পিরিস্থহার্টসময়
পনুরিস্থার্টবৃিত্ত।  এপ্রই েপ্রিক্ষার্টপেট  িকছেিুদলন  আেগ রিস্থার্টষ্ট্রেপেুঞ্জরিস্থ  সার্টধার্টরিস্থণ  সভার্টয়  পযার্টেলিস্তার্টইনেক
“অর্-সদলসয  পয রেবক্ষক  রিস্থার্টষ্ট্রে”-রিস্থ  ময রার্টদলার্ট  েদলওয়ার্টরিস্থ  প্রিস্তার্টব  গৃহীত  হেয়েছে  যার্ট  পেরিস্থার্টেক্ষ
পযার্টেলিস্তার্টইন রিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ সার্টব রেভৌমত্বেক স্বীকৃিত িদলেয়েছে। প্রিস্তার্টেবরিস্থ পেক্ষ পেড় ১৩৮িট েভার্টট,
মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে, ইজরিস্থার্টেয়লি ও কার্টনার্টডার্ট সহ ৯িট েদলশ প্রিস্তার্টেবরিস্থ িবপেক্ষ েভার্টট েদলয় এপ্রবংগ্র
িব্রেটন ও জার্টম রার্টিন সহ ৪১িট েদলশ েভার্টটদলার্টেন িবরিস্থত থার্টেক; এপ্রই পদলেক্ষপ অর্েনক িবলিিম্বত
ও  প্রিতীকী  চিরিস্থেত্রেরিস্থ  হেলিও  পযার্টেলিিস্তনীয়  জনগেণরিস্থ  ৈনিতক  ও  মনস্তার্টিত্বক  িবজয়েকই
েদলিখেয় েদলয়। মার্টিকরন-ইজরিস্থার্টেয়লি গাঁর্টটছেড়ার্টই আজ িবেশ্ব শার্টিন্তর্ ও স্বার্টধীনতার্টরিস্থ সবেচেয় বড়
শত্রু হেয় রিস্থেয়েছে ,  আরিস্থ তার্টই িবেশ্বরিস্থ সার্টম্রার্টজযবার্টদল-িবেরিস্থার্টধী শিক্তগুেলিার্টেক এপ্রই গাঁর্টটছেড়ার্টরিস্থ
িবরুেদ্ধ  তার্টেদলরিস্থ  লিড়ার্টইেক  তীব্রতরিস্থ  করিস্থেত  তুলিেত  হেব।  এপ্রই  পিরিস্থেপ্রিিক্ষেত  অর্তযন্তর্
উৎসার্টহবযঞ্জক িবষয় হলি, তার্টেক িবিচন্ন করিস্থার্ট এপ্রবংগ্র হুমিক িদলেয় বশীভূত করিস্থার্টরিস্থ মার্টিকরেনরিস্থ
মিরিস্থয়ার্ট প্রিেচষ্টিার্টেক বযথ র কেরিস্থ িদলেয় ইরিস্থার্টন ২০১২-রিস্থ আগস্ট মার্টেস েতহরিস্থার্টেন েজার্টট িনরিস্থেপক্ষ
আেন্দার্টলিেনরিস্থ েষার্টড়শ শীষ র ৈবঠক সার্টফ্েলিযরিস্থ সেঙ্গ অর্নিুষ্ঠত করিস্থেত সক্ষম হয়।

৮। অর্থরৈনিতক সংগ্রকট এপ্রবংগ্র মার্টিকরন  েনতৃত্বার্টধীন িবশ্ববযার্টপী স্থিতার্টয়ী যদু্ধ অর্িভযার্টেনরিস্থ
পার্টশার্টপার্টিশ িবশ্ব আজ পুিঁজবার্টদল-সৃষ্টি ধ্বংগ্রেসরিস্থ তৃতীয় মার্টত্রোর্টিটেকও অর্তযন্তর্ তীব্রভার্টেব প্রিতযক্ষ
করিস্থেছে। এপ্রটার্ট হলি িবদুলযৎ সংগ্রকট ও পিরিস্থেবশগত িবপয রয়। মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে ও তার্টরিস্থ পিশ্চিমী
িমত্রেরিস্থার্ট েতলি,  গযার্টস ও কয়লিার্টরিস্থ মেতার্ট মলূি  িবদুলযৎ সম্পর্কিকরত  সম্পর্কদলগুেলিার্টরিস্থ ওপরিস্থ তার্টেদলরিস্থ
কব্জার্টেক শিক্তশার্টলিী করিস্থার্টরিস্থ মিরিস্থয়ার্ট প্রিেচষ্টিার্ট চার্টলিার্টেচ। তার্টরিস্থার্ট ক্রেমই আরিস্থও েবিশ েবিশ কেরিস্থ
তৃতীয় িবেশ্বরিস্থ েদলশগুেলিার্টরিস্থ  জিম গ্রেসার্টস কেরিস্থ িনেজেদলরিস্থ  িবদুলযৎ শিক্তরিস্থ প্রিেয়ার্টজনীয়তার্টেক
সরুিস্থিক্ষত  করিস্থেত  েসখার্টেন  ৈজব-জ্বার্টলিার্টিনরিস্থ  চার্টষেক  এপ্রিগেয়  িনেয়  যার্টেচ  এপ্রবংগ্র  এপ্রইভার্টেব
উন্নয়নশীলি েদলশগুেলিার্টরিস্থ কৃিষ অর্থরনীিত,  খার্টদলয িনরিস্থার্টপত্তার্ট ও সার্টব রেভৌমত্বেক ধ্বংগ্রস করিস্থেছে।
তথার্টকিথত সন্ত্রিার্টস-িবেরিস্থার্টধী যদু্ধ অর্বশযই হলি সম্পর্কেদলরিস্থ দলখলি েনওয়ার্ট এপ্রবংগ্র িবেশ্বরিস্থ িবদুলযৎ
অর্থরনীিতরিস্থ  ওপরিস্থ  এপ্রকেচিটয়ার্ট  িনয়ন্ত্রিণ  কার্টেয়েমরিস্থ  যদু্ধ।  ইিতমেধয  উন্নত  পুিঁজবার্টদলী
েদলশগুেলিার্টেত যখন পার্টরিস্থমার্টণিবক শিক্তরিস্থ অর্ন্তর্িন রিহত িবপদল বযার্টপকভার্টেবই স্বীকৃত হেয়েছে
এপ্রবংগ্র প্রিার্টয় সমস্ত উন্নত েদলশই অর্িধকতরিস্থ িনরিস্থার্টপদল ও সস্তার্ট শিক্তরিস্থ অর্নযার্টনয উৎেসরিস্থ িদলেক
ঝুকঁেছে,  তখন েচরিস্থেনার্টিবলি ও ফু্কুিসমার্টরিস্থ ভয়ার্টবহ অর্িভজ্ঞেতার্টরিস্থ পরিস্থও মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে ও
অর্নযার্টনয বড় পার্টরিস্থমার্টণিবক শিক্তগুেলিার্ট তার্টেদলরিস্থ বার্টিতলি করিস্থার্ট পরিস্থমার্টণ ুপ্রিযিুক্তেক ভার্টরিস্থেতরিস্থ মেতার্ট
েদলশগুেলিার্টেত িবিক্ররিস্থ েতার্টড়েজার্টড় করিস্থেছে।

৯।  িবশ্ব  উষ্ণার্টয়ন  বার্ট  আবহার্টওয়ার্টরিস্থ পিরিস্থবতরন  আজ  আরিস্থ  শুধু  ভিবষযেতরিস্থ
িবপন্নতার্টেকই সিূচত করিস্থেছে নার্ট;  তার্ট  ইিতমেধযই  পৃিথবীরিস্থ  সমস্ত রূপেপরিস্থ প্রিার্টেণরিস্থ কার্টেছেই
ভয়ার্টবহ মার্টত্রোর্ট পিরিস্থগ্রেসহ কেরিস্থেছে। ১৯৯৭-এপ্ররিস্থ িকেয়েটার্ট  চুিক্ত উন্নত েদলশগুেলিার্টরিস্থ জনয  –

৭   ৮



পিরিস্থেবেশরিস্থ  িবপয রেয়রিস্থ  জনয  মলূিত  যার্টরিস্থার্টই দলার্টয়ী   কার্টব রন  ডার্টই  অর্ক্সার্টইড  ও  অর্নযার্টনয–
িগ্রেসন হার্টউস গযার্টেসরিস্থ মার্টথার্টিপছেু িনঃসরিস্থণ কমার্টেনার্টরিস্থ সিুনিদল রষ্টি লিক্ষযমার্টত্রোর্ট িস্থিতরিস্থ কেরিস্থ িদলেয়িছেলি।
িকন্তু মার্টিকরন যিুক্তরিস্থার্টষ্ট্রে ও অর্নযার্টনয কেয়কিট উন্নত েদলশ িকেয়েটার্ট চুিক্তেক িবপথগার্টমী কেরিস্থ
ও  তার্টেত  অর্ন্তর্ঘমরার্টত  হার্টেন  এপ্রবংগ্র  অর্বেশেষ  ২০১১  সার্টেলি  ডার্টরিস্থবার্টেন  অর্নিুষ্ঠত  আবহার্টওয়ার্ট
পিরিস্থবতরন  সম্পর্কিকরত  সেম্মলিেন  তার্টরিস্থার্ট  চীন  ও  ভার্টরিস্থেতরিস্থ  মেতার্ট  েদলশগুেলিার্টরিস্থ  কাঁর্টেধ
ৈবষমযমলূিকভার্টেব অর্তযার্টিধক েবার্টঝার্ট পার্টচার্টরিস্থ কেরিস্থ িদলেত সমথ র হয়। মার্টথার্টিপছেু িনঃসরিস্থেণরিস্থ
মার্টপকার্টিঠেক খার্টিরিস্থজ কেরিস্থ িদলেয় এপ্রবংগ্র এপ্রইভার্টেব আবহার্টওয়ার্ট সংগ্রক্রার্টন্তর্ সংগ্রকেটরিস্থ েমার্টকার্টিবলিার্টয়
সমতার্ট ও নযার্টেয়রিস্থ ধার্টরিস্থণার্টেক জলিার্টঞ্জিলি িদলেয়ই তার্টরিস্থার্ট েসিট কেরিস্থ। উন্নত েদলশগুেলিার্ট তৃতীয়
িবশ্বেক  তার্টেদলরিস্থ  িবষার্টক্ত  বেজ রযরিস্থ  আঁস্তার্টকুড়  িহসার্টেব  বযবহার্টেরিস্থরিস্থও  েচষ্টিার্ট  করিস্থেছে।
পিরিস্থেবশগতভার্টেব ভার্টরিস্থসার্টময  রিস্থক্ষার্টকার্টরিস্থী উন্নয়েনরিস্থ  মেডেলিরিস্থ  জনয  লিড়ার্টইেক  তার্টই  উন্নত
েদলশগুেলিার্টরিস্থ চার্টিপেয় েদলওয়ার্ট ধার্টরিস্থার্টবার্টিহক অর্নযার্টেয়রিস্থ িবরুেদ্ধ সরিস্থার্টসিরিস্থ চযার্টেলিঞ্জ জার্টনার্টেত হেব।

১০। তথযপ্রিযিুক্তরিস্থ অর্ভার্টবনীয় িবকার্টশ,  িবেশষভার্টেব  েযার্টগার্টেযার্টগ ও জনগেণরিস্থ মেধয
তথযেক ছেিড়েয় েদলওয়ার্টরিস্থ মার্টধযম িহসার্টেব ইন্টার্টরিস্থেনেটরিস্থ িবপলুি  বৃিদ্ধ কেপ রার্টেরিস্থট-িবেরিস্থার্টধী,
সার্টম্রার্টজযবার্টদল-িবেরিস্থার্টধী  প্রিিতেরিস্থার্টেধরিস্থ  সিুবপলুি  সম্ভার্টবনার্টেক  উন্মকু্ত  কেরিস্থেছে।
কেপরার্টেরিস্থট-সার্টম্রার্টজযবার্টদলী েগার্টপন িবষয়গুেলিার্টেক উেন্মার্টিচত করিস্থার্টরিস্থ অর্স্ত্র িহসার্টেব,  বস্তুগত ও
মতার্টদলশ রগত িদলক েথেক সার্টমার্টিজক ও রিস্থার্টজৈনিতক সমার্টেবেশরিস্থ হার্টিতয়ার্টরিস্থ িহসার্টেব এপ্রবংগ্র জ্ঞোর্টন
ও তেথযরিস্থ জগেতরিস্থ ওপরিস্থ পুিঁজবার্টদলী এপ্রকেচিটয়ার্টপনার্টরিস্থ িভিত্তটার্টেকই  প্রিিতেরিস্থার্টধ করিস্থার্টরিস্থ পন্থার্ট
িহসার্টেব এপ্রই  নতুন মার্টধযেমরিস্থ সম্ভার্টবনার্টেক ইিতমেধযই  উপলিিব করিস্থার্ট যার্টেচ। এপ্রই কার্টরিস্থেণই
পুিঁজরিস্থ ও রিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ ক্ষমতার্ট ইন্টার্টরিস্থেনেটরিস্থ স্বার্টধীনতার্টেক খব র ও িবপয রস্ত কেরিস্থ েতার্টলিার্টরিস্থ পথ খু েঁজ
বার্টরিস্থ করিস্থার্টরিস্থ মিরিস্থয়ার্ট প্রিেচষ্টিার্ট চার্টলিার্টেচ। এপ্রই চক্রার্টন্তর্েক বযথ র কেরিস্থ িদলেয় এপ্রবংগ্র তথযপ্রিযিুক্ত ও
ইন্টার্টরিস্থেনট স্বার্টধীনতার্টরিস্থ িদলগন্তর্েক সম্প্রতসার্টিরিস্থত কেরিস্থ তুেলি পুিঁজ ও কেপ রার্টেরিস্থট-সার্টম্রার্টজযবার্টদলী
রিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ আক্রমেণরিস্থ িবরুেদ্ধ আরিস্থও বড় আঘমার্টত হার্টনার্টটার্ট সার্টরিস্থার্ট িবেশ্বই জনগেণরিস্থ সংগ্রগ্রেসার্টেমরিস্থ
সার্টমেন এপ্রক গুরুত্বপণূ র চযার্টেলিঞ্জ িহসার্টেব হার্টিজরিস্থ হেয়েছে।

১১। এপ্রক েমরু িবেশ্ব চূড়ার্টন্তর্ ও স্থিতার্টয়ী আিধপেতযরিস্থ মার্টিকরন স্বপ্ন অর্থরৈনিতক েক্ষেত্রেই
সবেচেয় গুরুত্বপণূ র চযার্টেলিেঞ্জরিস্থ মেুখ পেড়েছে। বতরমার্টন মন্দার্ট যখন মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রেেক কিঠন
ধার্টক্কার্ট িদলেয়েছে,  তখন বতরমার্টেন পৃিথবীরিস্থ িদ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থ রনীিত চীন ক্ষিতগ্রেসস্ত হেয়েছে
অর্েনক কম এপ্রবংগ্র েস ক্রয়ক্ষমতার্টরিস্থ সমতার্টরিস্থ িনিরিস্থেখ িবেশ্বরিস্থ বৃহত্তম অর্থরনীিত িহসার্টেব মার্টিকরন
যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রেেক ২০২০ সার্টলি নার্টগার্টদল ছোর্টিড়েয় যার্টেব বেলি মেন করিস্থার্ট হেচ। খবু স্বার্টভার্টিবকভার্টেবই
যেথষ্টি মার্টত্রোর্টয় পার্টরিস্থস্পরিরিস্থক িনভ ররিস্থশীলিতার্ট সেত্ত্বেও উভয় শিক্তরিস্থ মেধয অর্থ রৈনিতক প্রিিতদ্বিিন্দ্বিতার্ট
তীব্রতরিস্থ হেয় উঠেছে। িবশ্ব বার্টিণজয সংগ্রস্থিতার্টরিস্থ স্বীকৃিতরিস্থ মেতার্টই ইউেরিস্থার্টপীয় ইউিনয়নেক যিদল
এপ্রকিট এপ্রকক সত্ত্বোর্ট িহসার্টেব ধরিস্থার্ট যার্টয়,  তেব তার্ট  আকার্টেরিস্থ ইিতমেধযই মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রেেক
ছোর্টিড়েয় েগেছে। চীেনরিস্থ েনতৃত্বার্টধীন িব্রকস (ব্রার্টিজলি, রিস্থার্টিশয়ার্ট, ভার্টরিস্থত, চীন, দলিক্ষণ আিফ্রিকার্ট

 চীেন ২০১১– -রিস্থ এপ্রিপ্রিেলি এপ্রই েগার্টষ্ঠীরিস্থ তৃতীয় িশখরিস্থ সেম্মলিেনরিস্থ পরিস্থ েথেক দলিক্ষণ আিফ্রিকার্ট
এপ্রই েগার্টষ্ঠীরিস্থ অর্ন্তর্ভু রক্ত হয়) এপ্রক শিক্তশার্টলিী অর্থ রৈনিতক েগার্টষ্ঠী িহসার্টেব আিবভূ রত হেয়েছে –
যিদলও  সংগ্রকট  তার্টরিস্থ  প্রিার্টথিমক  ঔজ্জ্বলিযেক  অর্েনকটার্টই  হরিস্থণ  কেরিস্থ  িনেয়েছে।  উদলীয়মার্টন
অর্থরনীিতরিস্থ  তার্টিলিকার্টভুক্ত েদলশগুেলিার্টেক  (এপ্রই িবষেয়  িবিভন্ন  প্রিিতষ্ঠার্টেনরিস্থ  িবিভন্ন  তার্টিলিকার্ট

রিস্থেয়েছে   িবশ্ব  বযার্টঙ্ক  ব্রার্টিজলি– ,  রিস্থার্টিশয়ার্ট,  ভার্টরিস্থত,  চীন  ছোর্টড়ার্টও  দলিক্ষণ  েকার্টিরিস্থয়ার্ট  ও
ইেন্দার্টেনিশয়ার্টেক ছেিট উদলীয়মার্টন অর্থরনীিত বেলি স্বীকৃিত েদলয়) বযার্টপকভার্টেবই এপ্রক গুরুত্বপণূ র
শিক্ত রূপেপ স্বীকার্টরিস্থ করিস্থার্ট হয় যার্ট আেগকার্টরিস্থ িজ-৭ ভুক্ত েদলশগুেলিার্টরিস্থ (মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে, েগ্রেসট
িব্রেটন,  ফ্রিার্টন্স,  জার্টম রার্টিন,  ইতার্টিলি,  কার্টনার্টডার্ট ও জার্টপার্টন)  প্রিিতদ্বিন্দ্বিী হেয় উঠেছে। তার্টই িজ-৭
েগার্টষ্ঠী  িজ-২০  েগার্টষ্ঠীরিস্থ মেধয েবশ িকছেু উদলীয়মার্টন অর্থরনীিতেক অর্ন্তর্ভু রক্ত কেরিস্থ েনওয়ার্টরিস্থ
উেদলযার্টগ িনেয়েছে। মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ হার্টেত সবেচেয় বড় অর্থ রৈনিতক অর্স্ত্রটার্ট হলি িবিনমেয়রিস্থ
আন্তর্জরার্টিতক মার্টনদলণ িহসার্টেব  িবশ্বস্তেরিস্থ তার্টরিস্থ  মদু্রার্টরিস্থ  িনরিস্থঙু্কশ  স্বীকৃিত  এপ্রবংগ্র  েযিদলন  েসই
আিধপতযকার্টরিস্থী অর্বস্থিতার্টন েথেক ডলিার্টেরিস্থরিস্থ পতন ঘমটেব েসিদলন িবশ্ব অর্থ রনীিতরিস্থ ভার্টরিস্থসার্টেময
আমলূি পিরিস্থবতরন ঘমেট যার্টেব। ডলিার্টেরিস্থরিস্থ আিধপেতযরিস্থ অর্বসার্টন এপ্রবংগ্র  তার্টরিস্থ জার্টয়গার্টয় িবকল্পম
েকার্টেনার্ট বযবস্থিতার্টরিস্থ প্রিবতরনই হলি সার্টরিস্থার্ট দুলিনয়ার্টরিস্থ কার্টেছে প্রিেয়ার্টজনীয় সবেচেয় জরুিরিস্থ িবশ্বস্তেরিস্থরিস্থ
অর্থরৈনিতক সংগ্রস্কার্টরিস্থ।

১২। সার্টমিরিস্থক ও রিস্থার্টজৈনিতক েক্ষেত্রে অর্বশয মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ আিধপতয বজার্টয়
রিস্থেয়েছে, যিদলও বহুেমরুমখুী এপ্রকিট বস্তুগত প্রিবণতার্টও লিক্ষয করিস্থার্ট যার্টেচ। বহুেমরুমখুী এপ্রই
প্রিবণতার্টরিস্থ সার্টক্ষয বহন করিস্থেছে চীন, রিস্থার্টিশয়ার্ট এপ্রবংগ্র েসার্টিভেয়ত ইউিনয়েনরিস্থ ভার্টঙ্গন েথেক উদুত
অর্নয  চার্টরিস্থিট  েদলশেক  িনেয়  গিঠত  সার্টংগ্রহার্টই  সহেযার্টিগতার্ট  সংগ্রেঘমরিস্থ  আত্মঘপ্রিকার্টশ এপ্রবংগ্র
সন্ত্রিার্টসবার্টেদলরিস্থ িবরুেদ্ধ িবশ্বস্তেরিস্থ মার্টিকরন েনতৃত্বার্টধীন েজার্টেটরিস্থ উত্থার্টেনরিস্থ পরিস্থপরিস্থই ইউেরিস্থার্টপীয়
ইউিনয়েনরিস্থ সম্প্রতসার্টরিস্থণ ও সংগ্রহিতরিস্থ গিত মন্থরিস্থ হেয় পেড়েছে। অর্বশয,  মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে
ইরিস্থার্টক ও আফ্গার্টিনস্তার্টেন আটেক পড়ার্টয় এপ্রবংগ্র তার্টরিস্থ অর্থ রনীিত চলিমার্টন সংগ্রকেট তীব্র ধার্টক্কার্ট
খার্টওয়ার্টয় তার্টরিস্থ কব্জার্ট িশিথলি হেত শুরু কেরিস্থেছে।  রিস্থার্টিশয়ার্ট এপ্রবংগ্র চীেনরিস্থ েযৌথ ও লিার্টগার্টতার্টরিস্থ
িবেরিস্থার্টিধতার্ট ইরিস্থার্টন ও বতরমার্টেন িসিরিস্থয়ার্ট সম্পর্কেকর মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ মতলিব িসিদ্ধেক প্রিিতহত
কেরিস্থেছে।  অর্থরৈনিতক  ও  সার্টমিরিস্থক  সহেযার্টিগতার্টরিস্থ  িভিত্তেত  সার্টংগ্রহার্টই  সহেযার্টিগতার্ট  সংগ্রঘম
ক্রমার্টন্বয়েয় এপ্রক শিক্তশার্টলিী েজার্টট িহসার্টেব উদুত হেচ এপ্রবংগ্র ইরিস্থার্টন,  ভার্টরিস্থত,  পার্টিকস্তার্টন ও
আফ্গার্টিনস্তার্টনেক পয রেবক্ষক রূপেপ অর্ন্তর্ভু রক্ত করিস্থার্টয় তার্টরিস্থ  সিক্রয়তার্টরিস্থ েক্ষেত্রেরিস্থ সম্প্রতসার্টরিস্থণ
ঘমেটেছে। নযার্টেটার্ট েজার্টেটরিস্থ অর্নযতম সদলসয তুরিস্থস্ক সার্টংগ্রহার্টই সহেযার্টিগতার্ট সংগ্রেঘমরিস্থ ২০১২ সার্টেলিরিস্থ
শীষ র ৈবঠেক আলিার্টপ-আেলিার্টচনার্টরিস্থ অর্ংগ্রশীদলার্টরিস্থ িহসার্টেব অর্ংগ্রশগ্রেসহণ কেরিস্থ।

১৩।  বহুেমরুমখুী  প্রিবণতার্ট  কার্টজ কেরিস্থ  চেলি  আন্তর্জ রার্টিতক সম্পর্কেকররিস্থ  এপ্রক জিটলি
জার্টেলিরিস্থ  মেধয  িদলেয়,  তেব  িবশ্বজেুড়  পনুরুজ্জীিবত  গণপ্রিিতেরিস্থার্টধ  ও  গণপ্রিিতবার্টেদলরিস্থ
েয সূরিস্থণ েদলখার্ট যার্টেচ (যার্টরিস্থ মেধয এপ্রকই সেঙ্গ দলুিট বিুনয়ার্টদলী দ্বিেন্দ্বিরিস্থ তীব্রতরিস্থ হেয় ওঠার্টরিস্থ
প্রিিতফ্লিন  ঘমটেছে   উন্নত  পুিঁজবার্টদলী  েদলশগুেলিার্টেত  শ্রম  ও  পুিঁজরিস্থ  মেধয  দ্বিন্দ্বি  এপ্রবংগ্র–
সার্টম্রার্টজযবার্টদল  ও  তৃতীয়  িবেশ্বরিস্থ  মেধয  দ্বিন্দ্বি  )  তার্টরিস্থ  মেধয  রিস্থেয়েছে  এপ্রক িবরিস্থার্টট  সম্ভার্টবনার্ট।
এপ্ররিস্থ ফ্েলি সন্ত্রিার্টসবার্টদল ও সার্টম্রার্টজযবার্টদলী হস্তেক্ষেপরিস্থ চক্রেক ছোর্টিপেয় িগেয় তীব্র অর্থরৈনিতক
সংগ্রকট,  িবশ্ববযার্টপী স্থিতার্টয়ী যদু্ধ ও ক্রমবধ রমার্টন পিরিস্থেবশগত িবপয রয় সৃিষ্টি কেরিস্থ চলিার্ট মার্টিকরন
েনতৃত্বার্টধীন  নয়ার্ট-উদলার্টরিস্থবার্টদলী  বযবস্থিতার্ট িবেরিস্থার্টধী  েয রিস্থার্টজৈনিতক  ভার্টরিস্থসার্টময  গেড়  উেঠেছে
তার্ট ঘমেুরিস্থ েযেত পার্টেরিস্থ।

১৪। চীন ১৯৭৮ সার্টলি েথেক ক্রেমই আরিস্থও েবিশ েবিশ কেরিস্থ শিক্তশার্টলিী রিস্থার্টষ্ট্রেীয়

৯             ১০



হস্তেক্ষপ সহ এপ্রক িনয়িন্ত্রিত বার্টজার্টরিস্থ অর্থ রনীিতরিস্থ িদলেক এপ্রিগেয় চেলিেছে, েযটার্টেক তার্টরিস্থার্ট বলিেছে
চীনার্ট  ৈবিশষ্টিয  সম্পর্কন্ন  সমার্টজতন্ত্রি  িনম রার্টণ।  বযার্টপক  আকার্টেরিস্থ  বার্টজার্টরিস্থ  অর্থ রনীিতরিস্থ  আশ্রয়
েনওয়ার্টরিস্থ ফ্েলি চীন িবেশ্বরিস্থ িদ্বিতীয় সব রার্টেপক্ষার্ট  শিক্তশার্টলিী অর্থ রনীিত িহসার্টেব আত্মঘপ্রিকার্টশ
করিস্থেলিও তার্ট চীেনরিস্থ অর্ভযন্তর্েরিস্থ সার্টমার্টিজক ও আঞ্চলিলিক ৈবষমযেক যেথষ্টি মার্টত্রোর্টয় তীব্রতরিস্থ
কেরিস্থ  তুেলিেছে।  আমার্টেদলরিস্থ  অর্ষ্টিম  কংগ্রেগ্রেসেস  আমরিস্থার্ট  বেলিিছেলিার্টম,  বার্টজার্টরিস্থমখুী  েবসরিস্থকার্টরিস্থী
পুিঁজমখুী সংগ্রস্কার্টেরিস্থরিস্থ প্রিিক্রয়ার্টয় চীন  “সমার্টজতেন্ত্রিরিস্থ িদলেক তার্টৎপয রপণূ র অর্গ্রেসগিতরিস্থ িদলক েথেক
ক্রেমই  আরিস্থও  দূলেরিস্থ  সেরিস্থ  েগেছে” এপ্রবংগ্র “অর্থরৈনিতক  িভিত্তেত  বযার্টপকভার্টেব  পু িঁজবার্টদলী
সম্পর্কেকররিস্থ িবকার্টশ স্বার্টভার্টিবকভার্টেবই উপিরিস্থেসৌেধ ক্ষমতার্টসীন পার্টিট ররিস্থ রিস্থার্টজনীিত, নীিত িনধ রার্টরিস্থণ
ও অর্গ্রেসার্টিধকার্টেরিস্থরিস্থ িবষয়গুেলিার্টরিস্থ ওপরিস্থ তার্টরিস্থ প্রিভার্টব েফ্েলিেছে। এপ্রমনিক তার্টরিস্থ প্রিভার্টব পেড়েছে
সদলসযেদলরিস্থ  আচার্টরিস্থ-আচরিস্থেণরিস্থ  ওপরিস্থও”।  তার্টরিস্থপরিস্থ  েথেক  িবচুযিতরিস্থ  এপ্রই  ধার্টরিস্থার্ট  অর্বযার্টহত
রিস্থেয়েছে,  যার্টেত ক্রমবধ রমার্টন তাঁর্টেবদলার্টিরিস্থ ও দুলনর্তীিত লিক্ষয করিস্থার্ট েগেছে;  েদলখার্ট েগেছে বলিপবূ রক
জিম  অর্িধগ্রেসহণ  এপ্রবংগ্র  েবসরিস্থকার্টরিস্থী  কার্টরিস্থখার্টনার্ট  ও  খিনগুেলিার্টেত  (বহুজার্টিতক  সংগ্রস্থিতার্টরিস্থ
মার্টিলিকার্টনার্টধীন সহ)  কার্টেজরিস্থ  ভয়ার্টবহ  পিরিস্থেবশ  ও  িনম্ন  মজিুরিস্থরিস্থ  পিরিস্থঘমটনার্ট  যার্ট  ঘমনঘমনই
গ্রেসার্টমার্টঞ্চলেলি িবেদ্রার্টহ ও শ্রিমক ধম রঘমেটরিস্থ জন্ম িদলেয়েছে,  েযগুেলিার্টেক সার্টধার্টরিস্থণত কেঠার্টরিস্থভার্টেব
েমার্টকার্টিবলিার্ট  করিস্থার্ট  হেয়েছে  ও  েগার্টপন  রিস্থার্টখার্টরিস্থ  েচষ্টিার্ট  হেয়েছে;  লিক্ষয  করিস্থার্ট  েগেছে  জার্টতীয়
সংগ্রখযার্টলিঘমেুদলরিস্থ  প্রিার্টিন্তর্কীকরিস্থেণরিস্থ  ঘমটনার্ট  যার্ট  িজনিজয়ার্টংগ্র  সংগ্রঘমেষ ররিস্থ  মেতার্ট  ঘমটনার্টয়  (২০০৯)
পিরিস্থণিত  লিার্টভ  কেরিস্থেছে;  লিক্ষয  করিস্থার্ট  েগেছে  সমার্টেজরিস্থ  মেধয ও  রিস্থার্টষ্ট্রেীয়  প্রিিতষ্ঠার্টনগুেলিার্টেত
বেুজ রার্টয়ার্ট  েভার্টগবার্টদল  ও  সার্টমন্তর্তার্টিন্ত্রিক-িপতৃতার্টিন্ত্রিক  প্রিবণতার্ট  সহ  সার্টংগ্রসৃ্কিতক  অর্বক্ষেয়রিস্থ
পিরিস্থঘমটনার্ট এপ্রবংগ্র এপ্রই ধরিস্থেনরিস্থ আরিস্থও অর্েনক বযার্টিধ।

১৫। চীনার্ট কিমউিনস্ট পার্টিট র অর্বশয এপ্রকগুচ িনেদল রিশকার্টরিস্থ িভিত্তেত এপ্রই সমস্ত সমসযার্ট
েমার্টকার্টিবলিার্টরিস্থ েচষ্টিার্ট করিস্থেছে,  যথার্ট,  এপ্ররিস্থ আেগ জার্টিরিস্থ করিস্থার্ট “সমার্টজতার্টিন্ত্রিক েকন্দ্রীয় মলূিযেবার্টধ
বযবস্থিতার্ট” এপ্রবংগ্র “সমার্টজতার্টিন্ত্রিক সমন্বয়য়ী সমার্টজ”-এপ্ররিস্থ নীিত এপ্রবংগ্র সব রেশষ (অর্ষ্টিার্টদলশ) পার্টিট র
কংগ্রেগ্রেসেস  তুেলি  ধরিস্থার্ট “উন্নয়ন  সম্পর্কেকর  ৈবজ্ঞোর্টিনক  দৃলিষ্টিভঙ্গী”রিস্থ  নীিত।  তেব
মতার্টদলশ রগত-রিস্থার্টজৈনিতক ধার্টরিস্থার্টরিস্থ  আমলূি  শুিদ্ধকরিস্থেণরিস্থ অর্নপুিস্থিতিতেত এপ্রমন েকার্টেনার্ট  লিক্ষণ
েদলখার্ট যার্টেচ নার্ট যার্টরিস্থ িভিত্তেত বলিার্ট যার্টয় েয,  চীেনরিস্থ চমকপ্রিদল অর্থরৈনিতক বৃিদ্ধ গণতন্ত্রি,
সমতার্ট বার্ট  এপ্রকিট পরুিস্থেনার্ট  েশ্লার্টগার্টন অর্নসুার্টেরিস্থ, “সমার্টজতার্টিন্ত্রিক  আিত্মঘক সভযতার্ট”রিস্থ  েক্ষেত্রে
েকার্টেনার্ট  অর্বদলার্টন  রিস্থার্টখেছে।  চীন  সম্পর্কেকর  আমার্টেদলরিস্থ  উেদ্বিগ  িবংগ্রশ  শতেকরিস্থ  সমার্টজতেন্ত্রিরিস্থ
প্রিিতিষ্ঠত ধরিস্থন েথেক তার্টরিস্থ প্রিস্থিতার্টন বার্ট কিঠন আন্তর্জ রার্টিতক েপ্রিক্ষার্টপেট নতুন নতুন চযার্টেলিেঞ্জরিস্থ
েমার্টকার্টিবলিার্টয় তার্টরিস্থ উদার্টবনমলূিক প্রিয়ার্টস িনেয় নয়; যার্ট উেদ্বিেগরিস্থ সৃিষ্টি কেরিস্থ তার্ট হলি, িবপ্লবী
সার্টমার্টিজক রূপপার্টন্তর্েরিস্থরিস্থ সেঙ্গ সম্পর্কিকরত অর্পিরিস্থহার্টয র বন্ধনমিুক্তরিস্থ লিেক্ষযরিস্থ প্রিকট অর্নপুিস্থিতিত –
েয রূপপার্টন্তর্রিস্থ সার্টমার্টিজক ৈবষমযেক কিমেয় আেন এপ্রবংগ্র তার্টেদলরিস্থ ঘমার্টেড়রিস্থ ওপেরিস্থ দলাঁর্ট িড়েয় থার্টকার্ট
রিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ কার্টছে েথেক িনছেক সিুবধার্ট গ্রেসহীতার্টরিস্থ অর্বস্থিতার্টন েথেক বিুনয়ার্টদলী জনগণেক উন্নীত কেরিস্থ
েদলেশরিস্থ প্রিকৃত শার্টসেক। এপ্রটার্ট  অর্বশয  তার্টৎপয রপণূ র েয,  িবশ্ব পুিঁজবার্টদলী  অর্থরনীিতরিস্থ সেঙ্গ
ক্রমবধ রমার্টনভার্টেব  এপ্রকার্টত্মঘ হওয়ার্টরিস্থ  অর্নশুীলিন  চার্টলিার্টেনার্ট  সেত্ত্বেও চীন  তৎপরিস্থ নীিতসংগ্রক্রার্টন্তর্
িসদ্ধার্টন্তর্  গ্রেসহেণরিস্থ  মার্টধযেম মার্টিকরন  যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে,  ইউেরিস্থার্টপীয়  ইউিনয়ন  ও  জার্টপার্টেনরিস্থ  তুলিনার্টয়
বতরমার্টন মন্দার্টরিস্থ অর্িনবার্টয র েনিতবার্টচক প্রিিতিক্রয়ার্টরিস্থ েমার্টকার্টিবলিার্ট  অর্েনক ভার্টেলিার্টভার্টেব কেরিস্থেছে,

যার্ট অর্নযার্টনয েদলেশরিস্থ কার্টেছে দৃলষ্টিার্টন্তর্ বেলি বযার্টপকভার্টেব স্বীকৃিত লিার্টভ কেরিস্থেছে। আমার্টেদলরিস্থ চীেনরিস্থ
ঘমটনার্টবলিীরিস্থ িবকার্টশেক অর্ধযয়ন কেরিস্থ েযেত হেব এপ্রবংগ্র িদ্বিপার্টিক্ষক স্তেরিস্থ ও তার্টরিস্থ সার্টেথ সার্টেথ
িব্রকস ও সার্টংগ্রহার্টই সহেযার্টিগতার্ট  সংগ্রেঘমরিস্থ মেতার্ট বহুপার্টিক্ষক মেঞ্চলরিস্থ মেধয িদলেয় ভার্টরিস্থত ও
চীেনরিস্থ মেধয উন্নত সম্পর্কেকররিস্থ সপেক্ষ দলাঁর্টড়ার্টেত হেব এপ্রবংগ্র এপ্ররিস্থ পার্টশার্টপার্টিশ চীনেক েঘমরিস্থার্টও ও
িনয়ন্ত্রিণ করিস্থার্টরিস্থ  মার্টিকরন  চক্রার্টেন্তর্  ভার্টরিস্থতেক  দলার্টবার্টরিস্থ  ঘমু িঁট  িহসার্টেব  বযবহার্টরিস্থ  কেরিস্থ  েনওয়ার্টরিস্থ
দৃলঢ় িবেরিস্থার্টিধতার্ট করিস্থেত হেব।

১৬। চীন আজ িবেশ্বরিস্থ সার্টম্রার্টজযবার্টদল-িবেরিস্থার্টধী ও সমার্টজতার্টিন্ত্রিক কল্পমনার্টেক অর্নপু্রিার্টিণত
বার্ট তার্টেক প্রিিতফ্িলিত নার্ট করিস্থেলিও লিার্টিতন আেমিরিস্থকার্ট িবেশ্বরিস্থ অর্ঙ্গেন বার্টম আেন্দার্টলিেনরিস্থ এপ্রক
প্রিার্টণবন্তর্ দুলগর িহসার্টেব আত্মঘপ্রিকার্টশ কেরিস্থেছে। সার্টম্প্রতিতক অর্তীেত লিার্টিতন আেমিরিস্থকার্টরিস্থ জনগণ
এপ্রমন েবশ িকছে ুসরিস্থকার্টরিস্থেক িনব রার্টিচত কেরিস্থেছেন যার্টরিস্থার্ট অর্তযন্তর্ সার্টহেসরিস্থ সেঙ্গ নয়ার্ট-উদলার্টরিস্থবার্টদলী
নীিতমার্টলিার্টরিস্থ িবেরিস্থার্টিধতার্ট কেরিস্থ  থার্টেক  এপ্রবংগ্র যার্টেদলরিস্থ সার্টম্রার্টজযবার্টদল-িবেরিস্থার্টধী  মেনার্টভার্টব রিস্থেয়েছে।
বিলিিভয়ার্ট ও েভেনজেুয়লিার্ট কেয়কিট গুরুত্বপণূ র িশেল্পমরিস্থ জার্টতীয়করিস্থণ কেরিস্থেছে এপ্রবংগ্র ইকুেয়ডরিস্থ
েসই েদলেশ এপ্রকিট মার্টিকরন সার্টমিরিস্থক ঘমাঁর্ট িটেক বন্ধ কেরিস্থ  িদলেয়েছে। কেয়ক দলশক আেগও
িচিলি েথেক আেজ রিটনার্ট পয রন্তর্ িবসৃ্তত েয অর্ঞ্চললি মার্টিকরেনরিস্থ মতদলপষু্টি এপ্রকনার্টয়তেন্ত্রিরিস্থ অর্ধীেন
নয়ার্ট-উদলার্টরিস্থবার্টদলী নীিতমার্টলিার্টরিস্থ  উগ্রেস প্রিেয়ার্টেগরিস্থ জনয পিরিস্থিচিত িছেলি,  েসখার্টেন এপ্রটার্ট অর্বশযই
এপ্রক  গুরুত্বপণূ র  িবষয়।  িকউবার্ট  ও  েভেনজেুয়লিার্ট  েযৌথভার্টেব  গেড়  তুেলিেছে  আমার্টেদলরিস্থ
আেমিরিস্থকার্টরিস্থ  বিলিিভয়ার্টন েজার্টট  (আলিবার্ট),  বিলিিভয়ার্ট,  ইকুেয়ডরিস্থ ও িনকার্টরিস্থার্টগুয়ার্ট  সহ যার্টরিস্থ
সদলসয সংগ্রখযার্ট এপ্রখন আট। আলিবার্ট মার্টিকরন আিধপতযার্টধীন বার্টিণেজযরিস্থ িবরুেদ্ধ এপ্রক িবকল্পম
গেড় তুলিেছে যার্টরিস্থ লিক্ষয হলি পার্টরিস্থস্পরিরিস্থক সার্টমার্টিজক কলিযার্টণ,  পণযিবিনময় ও অর্থরৈনিতক
সহার্টয়তার্টরিস্থ ওপরিস্থ িভিত্ত করিস্থার্ট আঞ্চলিলিক অর্থরৈনিতক সংগ্রহিত। লিার্টিতন আেমিরিস্থকার্টরিস্থ সংগ্রহিতেক
গভীরিস্থতরিস্থ করিস্থার্ট  ও মার্টিকরন আিধপতযেক চযার্টেলিঞ্জ জার্টনার্টেনার্টরিস্থ লিেক্ষয আলিবার্টরিস্থ পরিস্থ গিঠত
হেয়েছে  েসলিার্টক,  যার্ট  হলি  মার্টিকরন  যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে  ও  কার্টনার্টডার্টেক  বার্টদল  িদলেয়  উত্তরিস্থ  ও  দলিক্ষণ
আেমিরিস্থকার্টরিস্থ  ৩৩িট  সার্টব রেভৌম  রিস্থার্টষ্ট্রেেক  িনেয়  গিঠত  লিার্টিতন  আেমিরিস্থকার্টন  ও  কযার্টিরিস্থবীয়
েদলশগুেলিার্টরিস্থ এপ্রক েজার্টট।

১৭।  সার্টম্রার্টজযবার্টদলেক প্রিিতেরিস্থার্টধ করিস্থার্ট এপ্রবংগ্র আঞ্চলিলিক সংগ্রহিত গেড় েতার্টলিার্টরিস্থ েক্ষেত্রে
লিার্টিতন আেমিরিস্থকার্টরিস্থ জনগেণরিস্থ কার্টেছে িকউবার্ট এপ্রখনও অর্নেুপ্রিরিস্থণার্টরিস্থ সবেচেয় বড় উৎস হেয়
রিস্থেয়েছে।  িকউবার্টরিস্থ  রিস্থার্টষ্ট্রে  ও  কিমউিনস্ট পার্টিট ররিস্থ  েনতৃেত্ব  িফ্েদললি  কার্টেস্ত্রার্টরিস্থ  পব রত  সমার্টন
উপিস্থিতিত পাঁর্টচ দলশক পরিস্থ েশষ হেয়েছে, িফ্েদললি জার্টয়গার্ট েছেেড় িদলেয়েছেন রিস্থার্টউলি কার্টেস্ত্রার্টেক,
িযিন িকউবার্টরিস্থ বতরমার্টন েপ্রিিসেডন্ট এপ্রবংগ্র িকউবার্ট কিমউিনস্ট পার্টিট ররিস্থ প্রিধার্টন সম্পর্কার্টদলক। ১৯৯১
সার্টেলি েসার্টিভেয়ত ইউিনয়েনরিস্থ পতেনরিস্থ পরিস্থ  িবেশষভার্টেব ক্ষিতগ্রেসস্ত হয় িকউবার্টরিস্থ  কৃিষ।
১৯৯০-এপ্ররিস্থ দলশক েথেক শুরু কেরিস্থ িকউবার্ট কৃিষেক্ষেত্রে পিরিস্থেবশ বার্টন্ধব  প্রিিক্রয়ার্টরিস্থ িবকার্টশ
ঘমিটেয় খার্টদলয স্বয়ম্ভরিস্থতার্টরিস্থ পেথ এপ্রিগেয় চেলিেছে। িকউবার্ট সম্প্রতিত অর্থরৈনিতক েক্ষেত্রে িকছেু
সংগ্রস্কার্টরিস্থ এপ্রেনেছে,  যার্টরিস্থ মেধয সীিমত মার্টত্রোর্টরিস্থ বযিক্ত মার্টিলিকার্টনার্টধীন উেদলযার্টগও রিস্থেয়েছে। এপ্রটার্ট
িকছেু উেদ্বিেগরিস্থ সৃিষ্টি কেরিস্থেছে, তেব তার্টরিস্থ প্রিভার্টব মলূিযার্টয়েনরিস্থ জনয আমার্টেদলরিস্থ আরিস্থও অর্েপক্ষার্ট
করিস্থেত  হেব।  িকউবার্ট  চীেনরিস্থ  সেঙ্গ  বার্টিণজয  সম্পর্ককর  বার্টিড়েয়  তুেলিেছে  যার্টরিস্থ  ফ্েলি
েভেনজেুয়লিার্টরিস্থ পরিস্থ চীন িকউবার্টরিস্থ সেঙ্গ বার্টিণেজযরিস্থ িদ্বিতীয় বৃহত্তম অর্ংগ্রশীদলার্টরিস্থ হেয় উেঠেছে।

১১             ১২



১৮। েভেনজেুয়লিার্টরিস্থ েপ্রিিসেডন্ট হুেগার্ট সযার্টেভেজরিস্থ মৃতুয েভেনজেুয়লিার্টরিস্থ জনগণ ও
বিলিভার্টিরিস্থয়ার্টন িবপ্লেবরিস্থ কার্টেছে এপ্রক নতুন চযার্টেলিঞ্জ রূপেপ হার্টিজরিস্থ হেয়েছে। িকছেিুদলন আেগ
অর্নিুষ্ঠত িনব রার্টচেন সযার্টেভজ িনকটতম প্রিিতদ্বিন্দ্বিীরিস্থ েচেয় ১০ শতার্টংগ্রেশরিস্থও েবিশ েভার্টট েপেয়
আরিস্থও এপ্রকবার্টরিস্থ িবপলুি িবজয় অর্জ রন কেরিস্থন। িবপলুি উৎসার্টেহ ভরিস্থার্ট ঐ িনব রার্টচেন ৮০ শতার্টংগ্রশ
েভার্টটার্টরিস্থ তাঁর্টেদলরিস্থ েভার্টটার্টিধকার্টরিস্থ প্রিেয়ার্টগ কেরিস্থন। িতিন ২২িটরিস্থ মেধয ২০িট প্রিেদলেশ িবজয়ী
হন। তাঁর্টরিস্থ উত্তরিস্থসিূরিস্থ িনেকার্টলিার্টস মার্টডুেরিস্থার্ট েমার্টেরিস্থার্টসেক চলিিত বছেেরিস্থরিস্থ এপ্রিপ্রিেলি অর্নিুষ্ঠত হেত
চলিার্ট  তীব্র  িনব রার্টচনী  প্রিিতদ্বিিন্দ্বিতার্টরিস্থ  মেুখার্টমিুখ  হেত  হেব  (েযটার্টেত  ঘমটনার্টক্রেম  িতিন
অর্ল্পম বযবধার্টেন জয়ী হন)। সযার্টেভেজরিস্থ প্রিথম দলফ্ার্টয় শুরু করিস্থার্ট আথর-সার্টমার্টিজক সংগ্রস্কার্টেরিস্থরিস্থ
ফ্লি ফ্লিেত শুরু কেরিস্থেছে। এপ্রই অর্ঞ্চলেলি েভেনজেুয়লিার্টেতই অর্সার্টেমযরিস্থ মার্টত্রোর্ট সবেচেয় কম
এপ্রবংগ্র দলার্টিরিস্থদ্র ১৯৯৬-এপ্ররিস্থ ৭০.৮ শতার্টংগ্রশ েথেক কেম ২০১০-এপ্র দলাঁর্ট িড়েয়েছে ২১ শতার্টংগ্রেশ।
৭,০০০ িক্লিনিনেক িকউবার্টরিস্থ ৮,৩০০ ডার্টক্তার্টরিস্থেদলরিস্থ িনেয় চার্টলিার্টেনার্ট  প্রিার্টথিমক স্বার্টস্থিতয-পিরিস্থেষবার্ট
প্রিকল্পম বযার্টিরিস্থও আেডনেত্রোর্ট ১৪ লিক্ষ মার্টনেুষরিস্থ প্রিার্টণ  বাঁাঁিচেয়েছেছ। এপ্রকুশ শতেকরিস্থ সমার্টজতন্ত্রি
প্রিিতষ্ঠার্টরিস্থ  েঘমার্টিষত  লিক্ষযেক  সার্টমেন  েরিস্থেখ  েভেনজেুয়লিার্টরিস্থ  বিলিভার্টিরিস্থয়ার্টন  িবপ্লবী  প্রিিক্রয়ার্ট
েদলেশরিস্থ অর্ভযন্তর্রিস্থ েথেকই পুিঁজবার্টদলী বযবস্থিতার্টরিস্থ সংগ্রস্কার্টরিস্থ ঘমটার্টেত ও তার্টেক চযার্টেলিঞ্জ জার্টনার্টেত
শুরু কেরিস্থেছে।  সযার্টেভেজরিস্থ মৃতুযেত  েভেনজেুয়লিার্টরিস্থ  েমার্টড়লিতন্ত্রি সার্টম্রার্টজযবার্টদলী  শিক্তগুেলিার্টরিস্থ
সেঙ্গ  হার্টত  িমিলিেয়  েদলশেক  অর্িস্থিতিতশীলি  কেরিস্থ  েতার্টলিার্টরিস্থ  লিেক্ষয  সেচষ্টি  হওয়ার্টরিস্থ  সেুযার্টগ
েপেয়েছে। সযার্টেভেজরিস্থ মৃতুযেত ওবার্টমার্ট েয িববৃিত েদলন তার্টেত েকার্টেনার্ট েশার্টকজ্ঞোর্টপন িছেলি নার্ট,
উেল্টে  িতিন  তথার্টকিথত '(েভেনজেুয়লিার্টরিস্থ)  ইিতহার্টেস  এপ্রক  নতুন  অর্ধযার্টয়'-এপ্ররিস্থ  জনয
েভেনজেুয়লিার্টরিস্থ  জনগেণরিস্থ  প্রিিত মার্টিকরন  যকু্তরিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ  সমথরেনরিস্থ  কথার্ট  বেলিন।  ঐ  িববৃিত
সসু্পরষ্টিভার্টেবই েদলিখেয় েদলয় েয, ২০০২-এপ্ররিস্থ বযথ র সার্টমার্টিজক অর্ভুযত্থার্টেন েয মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে
েভেনজেুয়লিার্টরিস্থ জনগেণরিস্থ কার্টেছে মেুখরিস্থ মেতার্ট জবার্টব েপেয়িছেলি,  েস এপ্রখন অর্নয উপার্টেয়
'জমার্টনার্ট পিরিস্থবতরন'  ঘমটার্টেত মিরিস্থয়ার্ট।  তেব,  ১৯৯৮-এপ্ররিস্থ পরিস্থ েথেক গণতন্ত্রি গভীেরিস্থ িশকড়
িবস্তার্টেরিস্থরিস্থ ফ্েলি েভেনজেুয়লিার্টরিস্থ জনগেণরিস্থ রিস্থার্টজৈনিতক অর্ংগ্রশগ্রেসহণ বযার্টপকতরিস্থ মার্টত্রোর্ট অর্জ রন
কেরিস্থেছে এপ্রবংগ্র তার্ট িস্থিতিতশীলিতার্টেক িবপয রস্ত কেরিস্থ েতার্টলিার্টরিস্থ পেথ শিক্তশার্টলিী প্রিিতবন্ধক িহসার্টেব
কার্টজ  করিস্থেছে।  উদলার্টহরিস্থণস্বরূপপ,  িবিভন্ন  জনেগার্টষ্ঠীরিস্থ  ৩০,০০০  গণকার্টউিন্সেলি  জনসার্টধার্টরিস্থণ
এপ্রখন  িনেজেদলরিস্থ  স্থিতার্টনীয়  সার্টমার্টিজক প্রিেয়ার্টজনগুেলিার্ট  িনেয়  িবতকর  চার্টিলিেয়  েসই  অর্নযুার্টয়ী
বার্টেজট বরিস্থার্টদ্দ করিস্থার্টরিস্থ ক্ষমতার্ট অর্জ রন কেরিস্থেছেন।

১৯। লিার্টিতন আেমিরিস্থকার্টরিস্থ বার্টমমখুী রূপপার্টন্তর্রিস্থেণ বিলিিভয়ার্ট আরিস্থ এপ্রকটার্ট গুরুত্বপণূ র স্তম্ভ
হেয় উেঠেছে। েপ্রিিসেডন্ট ইেভার্ট েমার্টরিস্থার্টেলিস ৫৪ শতার্টংগ্রশ েভার্টট লিার্টভ কেরিস্থ প্রিথমবার্টরিস্থ ক্ষমতার্টয়
অর্িধিষ্ঠত হন ২০০৫ সার্টেলি এপ্রবংগ্র েদলশ গণেভার্টেটরিস্থ মার্টধযেম এপ্রক নতুন সংগ্রিবধার্টন গ্রেসহণ করিস্থার্টরিস্থ
পরিস্থ ২০০৯ সার্টেলি ৬৪ শতার্টংগ্রশ েভার্টট লিার্টভ কেরিস্থ িতিন পনুিন রব রার্টিচত হন। িতিন হেলিন িদ্বিতীয়
বযিক্ত িযিন  স্থিতার্টনীয়  জনজার্টিতেদলরিস্থ  মেধয  েথেক উেঠ এপ্রেস লিার্টিতন আেমিরিস্থকার্টরিস্থ  েকার্টেনার্ট
েদলেশরিস্থ  েপ্রিিসেডন্ট  িনব রার্টিচত  হেয়েছেন।  স্থিতার্টনীয়  জনজার্টিতেদলরিস্থ  আেন্দার্টলিন  বিলিিভয়ার্টয়
এপ্রক গুরুত্বপণূ র ভূিমকার্ট পার্টলিন কেরিস্থ চেলিেছে।

২০। লিার্টিতন আেমিরিস্থকার্টয় বার্টেমেদলরিস্থ পক্ষ েথেক জনগেণরিস্থ বযার্টপকিভিত্তক সমার্টেবেশরিস্থ
চলিমার্টন ধার্টরিস্থার্টেক সিুনিশ্চিত ও শিক্তশার্টলিী কেরিস্থ তুেলি ইকুেয়ডেরিস্থরিস্থ ক্ষমতার্টসীন েপ্রিিসেডন্ট

রিস্থার্টফ্ার্টেয়লি েকার্টিরিস্থ এপ্র বছেেরিস্থরিস্থ েফ্ব্রুয়ার্টরিস্থী মার্টেস অর্নিুষ্ঠত েপ্রিিসেডন্ট পেদলরিস্থ িনব রার্টচেন িবপলুি
িবজয় অর্জ রন কেরিস্থেছেন। তাঁর্টরিস্থ  িবজয়েক িতিন উৎসগর কেরিস্থন েভেনজেুয়লিার্টরিস্থ তৎকার্টলিীন
েপ্রিিসেডন্ট হুেগার্ট সযার্টেভেজরিস্থ উেদ্দেশয িযিন কেয়ক সপ্তার্টহ ধেরিস্থ কযার্টন্সার্টেরিস্থরিস্থ িচিকৎসার্টরিস্থ পরিস্থ
েদলেশ িফ্েরিস্থ আেসন এপ্রবংগ্র 'অর্তযন্তর্ িনম রম নয়ার্ট-উদলার্টরিস্থবার্টদলী িবশ্বার্টয়ন'-এপ্ররিস্থ েমার্টকার্টিবলিার্টরিস্থ জনয
েকার্টিরিস্থ লিার্টিতন আেমিরিস্থকার্টরিস্থ আরিস্থও বড় ধরিস্থেনরিস্থ ঐেকযরিস্থ আহ্বার্টন জার্টনার্টন। সার্টমার্টিজক খার্টেত
বযয়েক বার্টিড়েয় তুেলি দলার্টিরিস্থদ্রেক যেথষ্টি মার্টত্রোর্টয় কিমেয় আনার্ট এপ্রবংগ্র অর্ৈবধ েঘমার্টষণার্ট কেরিস্থ বহু
েকার্টিট ডলিার্টেরিস্থরিস্থ িবেদলশী ঋণ েশার্টধ নার্ট করিস্থার্ট ছোর্টড়ার্টও েকার্টিরিস্থ সরিস্থকার্টরিস্থ মার্টিকরেনরিস্থ হস্তেক্ষেপরিস্থ
িবরুেদ্ধ সার্টহসী  পদলেক্ষপ গ্রেসহণ কেরিস্থ যার্ট  প্রিিতফ্িলিত হয় ইকুেয়ডেরিস্থ মার্টিকরন েসনার্টেদলরিস্থ
এপ্রকিট  ঘমাঁর্ট িট  বযবহার্টেরিস্থরিস্থ  জনয  অর্নমুিত  নার্ট  েদলওয়ার্ট ,  ইকুেয়ডেরিস্থরিস্থ  অর্ভযন্তর্রিস্থীণ  িবষেয়
হস্তেক্ষেপরিস্থ জনয মার্টিকরন কূটনীতকেদলরিস্থ বিহষ্কার্টরিস্থ করিস্থার্ট এপ্রবংগ্র লিন্ডেন ইকুেয়ডেরিস্থরিস্থ দূলতার্টবার্টেস
উইিকিলিকেসরিস্থ প্রিিতষ্ঠার্টতার্ট জিুলিয়ার্টন অর্যার্টসার্টঞ্জেক রিস্থার্টজৈনিতক আশ্রয় দলার্টেনরিস্থ মেধয।

২১। লিার্টিতন আেমিরিস্থকার্টয় বতরমার্টেন েয বার্টমমখুী পিরিস্থবতরন চলিেছে তার্টরিস্থ িশকড় িনিহত
রিস্থেয়েছে সার্টম্রার্টজযবার্টদল-িবেরিস্থার্টধী  ও সমার্টজতার্টিন্ত্রিক সমার্টেবেশরিস্থ দলীঘম র ঐিতেহযরিস্থ  মেধয। তেব
মার্টিকরন সার্টম্রার্টজযবার্টেদলরিস্থ কার্টছে েথেক িবপেদলরিস্থ সম্ভার্টবনার্ট িকন্তু কেমিন। হনু্ডরিস্থার্টেস ২০০৯-এপ্ররিস্থ
জেুন  েপ্রিিসেডন্ট  মযার্টনেুয়লি  েজলিার্টয়ার্টরিস্থ  িবরুেদ্ধ  সংগ্রঘমিটত সার্টমিরিস্থক  অর্ভুযত্থার্টন  মার্টিকরেনরিস্থ
প্রিতযক্ষ বার্ট পেরিস্থার্টক্ষ সমথ রন ছোর্টড়ার্ট ঘমটেত পার্টরিস্থত নার্ট। েজলিার্টয়ার্ট নযূনতম মজিুরিস্থ বার্টড়ার্টেনার্ট এপ্রবংগ্র
আলিবার্টরিস্থ  সদলসয  হওয়ার্টরিস্থ  মেতার্ট  িকছেু  িকছেু  জনমখুী  নীিত  রূপপার্টয়ণ  করিস্থিছেেলিন।  লিার্টিতন
আেমিরিস্থকার্টরিস্থ জনগণ অর্বশয  পেুরিস্থার্টপিুরিস্থ  সজার্টগ রিস্থেয়েছেন। েট্রেড ইউিনয়ন,  কৃষক সংগ্রগঠন,
নার্টরিস্থী  সংগ্রগঠন  এপ্রবংগ্র  আিফ্রিকার্টন-লিার্টিতন  আেমিরিস্থকার্টন  ও  জনজার্টিতেদলরিস্থ  সার্টমার্টিজক
আেন্দার্টলিনগুেলিার্ট িনজ িনজ েদলেশরিস্থ েমার্টড়লিতন্ত্রিগুেলিার্ট এপ্রবংগ্র সার্টম্রার্টজযবার্টেদলরিস্থ িবরুেদ্ধ সংগ্রগিঠত
ও  সমার্টেবিশত  হেচ।  েকার্টেনার্ট  েকার্টেনার্ট  েদলেশ  িবপয রেয়রিস্থ  সম্ভার্টবনার্ট  থার্টকেলিও  লিার্টিতন
আেমিরিস্থকার্টরিস্থ জনগণ এপ্রবংগ্র বার্টেমেদলরিস্থ সার্টমিগ্রেসক আত্মঘেঘমার্টষণার্ট আরিস্থও গিতলিার্টভ কেরিস্থ চেলিেছে।

২২।  ইউেরিস্থার্টেপরিস্থ  িকছেু  অর্ংগ্রেশও  যবু  আেন্দার্টলিন  এপ্রবংগ্র  শ্রিমকেশ্রণীরিস্থ  সংগ্রগ্রেসার্টেমরিস্থ
পনুরুত্থার্টন েদলখার্ট যার্টেচ যার্ট বার্টেমেদলরিস্থ পনুরুজ্জীবেনরিস্থ সম্ভার্টবনার্টেক েজার্টরিস্থার্টেলিার্ট করিস্থেছে। এপ্রই
ঘমটনার্ট ঘমটেছে ইউেরিস্থার্ট অর্ঞ্চলেলিরিস্থ তীব্র সংগ্রকেটরিস্থ মেুখার্টমিুখ হওয়ার্ট  (ইউেরিস্থার্টপীয় ইউিনয়েনরিস্থ
১৭িট েদলশ তার্টেদলরিস্থ সার্টধার্টরিস্থণ মদু্রার্ট িহসার্টেব ইউেরিস্থার্টেক বযবহার্টরিস্থ  করিস্থেলিও তার্টরিস্থ ১০ সদলসয
এপ্রখনও িনেজেদলরিস্থ মদু্রার্টেক বজার্টয় েরিস্থেখেছে) এপ্রবংগ্র ইউেরিস্থার্ট অর্ঞ্চলেলিরিস্থ যবুকেদলরিস্থ মেধয েবকার্টিরিস্থরিস্থ
হার্টরিস্থ ২২ শতার্টংগ্রশ হওয়ার্ট সেত্ত্বেও  (ইতার্টিলি,  পতুরগার্টলি ও েশ্লার্টভার্টিকয়ার্টয় ৩০ শতার্টংগ্রেশরিস্থ এপ্রবংগ্র
গ্রেসীস ও েস্পরেন ৫০ শতার্টংগ্রেশরিস্থও েবিশ)  সরিস্থকার্টরিস্থগুেলিার্ট কেঠার্টরিস্থ বযয়সংগ্রেকার্টেচরিস্থ পদলেক্ষপ
েনওয়ার্টরিস্থ পটভূিমেত। সার্টম্প্রতিতককার্টেলি অর্নিুষ্ঠত িনব রার্টচনগুেলিার্টেত ইউেরিস্থার্টেপ বার্টেমেদলরিস্থ মেধয
সবেথেক ভার্টেলিার্ট ফ্লি েদলখার্ট েগেছে গ্রেসীেস েযখার্টেন িসিরিস্থজার্ট (িবপ্লবী বার্টেমেদলরিস্থ এপ্রক েজার্টট যার্ট
এপ্রক ডজেনরিস্থও েবিশ বার্টম েগার্টষ্ঠী ও ধার্টরিস্থার্টেক িনেয় গিঠত এপ্রবংগ্র যার্ট  এপ্রখন এপ্রকটার্ট পার্টিট র
িহসার্টেবই নিথভুক্ত) িবজয়ী দললি হেয় ওঠার্টরিস্থ কার্টছোর্টকার্টিছে চেলি আেস  তার্টরিস্থ প্রিার্টপ্ত েভার্টেটরিস্থ–
হার্টরিস্থ ২০০৪-এপ্ররিস্থ (েয বছেরিস্থ প্রিথমবার্টরিস্থ িনব রার্টচেন অর্ংগ্রশগ্রেসহণ কেরিস্থ) ৩.৩ শতার্টংগ্রশ েথেক েবেড়
২০১২-রিস্থ  েম  মার্টেস  ১৬.৮  শতার্টংগ্রশ  এপ্রবংগ্র  ২০১২-রিস্থ  জেুন  ২৬.৯  শতার্টংগ্রেশ  দলাঁর্টড়ার্টয়।
৩০০ সদলসয  িবিশষ্টি গ্রেসীেসরিস্থ সংগ্রসেদল ৭১ জন সদলসয  িনেয় এপ্রই দললিিট  েসখার্টেন এপ্রখন

১৩              ১৪



প্রিধার্টন  িবেরিস্থার্টধী  দললি।  ফ্রিার্টেন্সরিস্থ  কিমউিনস্ট  পার্টিট র িপ  িস  এপ্রফ্-ও ২০১২-রিস্থ  েপ্রিিসেডন্ট
িনব রার্টচেন ১১.১০ শতার্টংগ্রশ েভার্টট েপেয় উেল্লখেযার্টগয সার্টফ্লিয েদলিখেয়েছে,  েয হার্টরিস্থ ১৯৮১-রিস্থ
পরিস্থ েথেক সবেচেয় েবিশ। ইউেরিস্থার্টেপরিস্থ বার্টেমেদলরিস্থ বড় অর্ংগ্রশ পরিস্থস্পরেরিস্থরিস্থ সেঙ্গ হার্টত িমিলিেয়
ইউেরিস্থার্টপীয় বার্টম দললি িহসার্টেব কার্টজ করিস্থেছে এপ্রবংগ্র ২০০৪-এপ্র প্রিিতষ্ঠার্টরিস্থ পরিস্থ েথেক এপ্ররিস্থার্ট িতনিট
কংগ্রেগ্রেসস অর্নিুষ্ঠত কেরিস্থেছে।

২৩। ইিতহার্টেসরিস্থ িদলক েথেক েদলখার্ট যার্টয়, তীব্র অর্থরৈনিতক সংগ্রকেটরিস্থ পয রার্টয়গুেলিার্টেত
চরিস্থম  দলিক্ষণপন্থী  শিক্তগুেলিার্টরিস্থও উত্থার্টন  ঘমেটেছে   এপ্রবংগ্র  ইউেরিস্থার্টেপরিস্থ  বার্টেমেদলরিস্থ– ও কট্টরিস্থ
দলিক্ষণপন্থী  শিক্তগুেলিার্টরিস্থ  বণ রবার্টদলী  অর্িভবার্টসী-িবেরিস্থার্টধী  ও  ইসলিার্টম-িবেরিস্থার্টধী  রিস্থার্টজনীিতরিস্থ
েমার্টকার্টিবলিার্ট করিস্থেত হেব। উদলার্টহরিস্থণস্বরূপপ েদলখার্ট েগেছে গ্রেসীেসরিস্থ িনব রার্টচেন েগার্টল্ডন ডন দলেলিরিস্থ
উত্থার্টন, যার্ট হলি এপ্রক নয়ার্ট-নার্টিজ সংগ্রগঠন এপ্রবংগ্র ৭ শতার্টংগ্রশ েভার্টট েপেয় গ্রেসীেসরিস্থ সংগ্রসেদল এপ্রেদলরিস্থ
১৮িট আসন রিস্থেয়েছে।

২৪। আিফ্রিকার্টয় দলিক্ষণ আিফ্রিকার্টরিস্থ বণ রৈবষমযবার্টদলী জমার্টনার্টরিস্থ অর্বসার্টেনরিস্থ সার্টেথ  সার্টেথ
বার্টেমরিস্থার্ট  এপ্রক  গুরুত্বপণূ র িবজয়  অর্জ রন  কেরিস্থিছেলি।  দলিক্ষণ  আিফ্রিকার্টরিস্থ  কিমউিনস্ট  পার্টিট র
(এপ্রস এপ্র িস িপ)  এপ্রখন শার্টসক আিফ্রিকার্টন নযার্টশনার্টলি কংগ্রেগ্রেসস  (এপ্র এপ্রন িস)  এপ্রবংগ্র দলিক্ষণ
আিফ্রিকার্টরিস্থ  েট্রেড  ইউিনয়নগুেলিার্টরিস্থ  কংগ্রেগ্রেসস  (েকার্টসার্টটু)-এপ্ররিস্থ সার্টেথ  এপ্রক িত্রেপার্টিক্ষক েজার্টেট
আবদ্ধ। িকন্তু এপ্রস এপ্র িস িপ এপ্রবংগ্র েকার্টসার্টটুরিস্থ সার্টেথ আিঙ্গক সম্পর্ককর থার্টকার্ট সেত্ত্বেও এপ্র এপ্রন িস
েনতৃত্বার্টধীন সরিস্থকার্টরিস্থ নয়ার্ট-উদলার্টরিস্থবার্টদলী  নীিতরিস্থ ধার্টরিস্থার্টেক অর্তযন্তর্ সিক্রয়ভার্টেব প্রিেয়ার্টগ করিস্থেছে
এপ্রবংগ্র শ্রিমকেদলরিস্থ সংগ্রগ্রেসার্টেমরিস্থ ওপরিস্থ তীব্র িনপীড়ন নার্টিমেয় আনেছে। েজার্টহার্টেনসবার্টেগররিস্থ কার্টেছে
মার্টিরিস্থকার্টনার্টয়  ৩৪ জন প্লার্টিটনার্টম খিন শ্রিমেকরিস্থ মম রার্টিন্তর্ক গণহতযার্ট  বণ রৈবষমযবার্টদলী  যেুগরিস্থ
বব ররিস্থতার্টরিস্থ সিৃতেকই জার্টিগেয় তুেলিেছে। এপ্ররিস্থ ওপরিস্থ কার্টটার্ট ঘমার্টেয় নেুনরিস্থ িছেেট িদলেয় এপ্র এপ্রন িস
সরিস্থকার্টরিস্থ পিুলিেশরিস্থ িবরুেদ্ধ বযবস্থিতার্ট েনওয়ার্টরিস্থ পিরিস্থবেতর বণ রৈবষমযবার্টদলী জমার্টনার্টরিস্থ এপ্রক আইেনরিস্থ
আশ্রয় িনেয় রিস্থার্টষ্ট্রেীয় বব ররিস্থতার্টরিস্থ জনয  সতীথ র ধম রঘমটী শ্রিমকেদলরিস্থ  িবরুেদ্ধই মার্টমলিার্ট কেরিস্থ।
ঐ ঘমটনার্টয় ৩৪ জন শ্রিমক িনহত হয় এপ্রবংগ্র আরিস্থও ৭৮ জন গুরুতরিস্থ রূপেপ আহত হয়।
এপ্রস এপ্র িস িপ এপ্রবংগ্র েকার্টসার্টটু  অর্নেুমার্টিদলত খিন শ্রিমকেদলরিস্থ জার্টতীয় ইউিনয়ন ধম রঘমটীেদলরিস্থ
কার্টিলিমার্টিলিপ্ত করিস্থার্টয় এপ্রবংগ্র তার্টরিস্থার্ট  েভেঙ্গ েবিরিস্থেয় আসার্ট ইউিনয়েন েযার্টগদলার্টন করিস্থার্টয় দলিক্ষণ
আিফ্রিয়ার্টয় িবপ্লপী েট্রেড ইউিনয়ন আেন্দার্টলিেনরিস্থ এপ্রক নতুন পয রার্টেয়রিস্থ উেন্মষ ঘমটেছে। প্রিকৃত
কিমউিনস্টেদলরিস্থ  সার্টমেন  এপ্রখন  কতরবযটার্ট  অর্তএপ্রব  শুধইু  বহুজার্টিতক  সংগ্রস্থিতার্টগুেলিার্ট  এপ্রবংগ্র
কেপ রার্টেরিস্থট-সার্টম্রার্টজযবার্টদল চার্টিলিত  পনুঃঔপিনেবিশকরিস্থেণরিস্থ উেদলযার্টগেক প্রিিতেরিস্থার্টধ করিস্থার্টই নয়,
কিমউিনস্ট সমথরন  িনেয়  চলিার্ট  সরিস্থকার্টরিস্থেক  প্রিিতহত  করিস্থার্টও  তার্টেদলরিস্থ  কতরবয  হেয়  েদলখার্ট
িদলেয়েছে।

২৫।  সার্টম্প্রতিতক সমেয় এপ্রিশয়ার্টয় জনগণেক সেঙ্গ িনেয় কিমউিনস্ট আেন্দার্টলিেনরিস্থ
সবেচেয়  বড়  অর্গ্রেসগিত  েদলখার্ট  িগেয়িছেলি  েনপার্টেলি  েযখার্টেন কিমউিনস্ট  েনতৃত্বার্টধীন
গণঅর্ভুযত্থার্টন রিস্থার্টজতেন্ত্রিরিস্থ অর্বসার্টন ঘমটার্টেত এপ্রবংগ্র প্রিজার্টতেন্ত্রিরিস্থ পেথ উত্তরিস্থেণরিস্থ প্রিিক্রয়ার্টরিস্থ সচূনার্ট
ঘমটার্টেত সফ্লি হেয়িছেলি। ইিতমেধয  চার্টরিস্থজন প্রিধার্টনমন্ত্রিীরিস্থ ক্ষমতার্টয় অর্িধিষ্ঠত হওয়ার্ট এপ্রবংগ্র
সম্ভার্টবয সমস্ত ধরিস্থেনরিস্থ েজার্টট িনেয় পরিস্থীক্ষার্ট-িনরিস্থীক্ষার্ট চার্টলিার্টেনার্ট সেত্ত্বেও ২০০৮-এপ্ররিস্থ পরিস্থ েথেক

সংগ্রিবধার্টন  রিস্থচনার্টরিস্থ  প্রিিক্রয়ার্টয়  েকার্টেনার্ট  অর্গ্রেসগিত  িকন্তু  এপ্রখনও  ঘমেটিন।  েজার্টট/ঐকমেতযরিস্থ
রিস্থার্টজনীিতরিস্থ জিটলিতার্ট ছোর্টড়ার্টও দুলিট িবষয় িবেশষভার্টেব সমসযার্টসঙু্কলি হেয় েদলখার্ট িদলেয়েছে –
মার্টওবার্টদলী সার্টমিরিস্থক কযার্টডার্টরিস্থেদলরিস্থ অর্ন্তর্ভু রিক্ত ও পনুব রার্টসেনরিস্থ প্রিিক্রয়ার্ট এপ্রবংগ্র প্রিজার্টতার্টিন্ত্রিক েনপার্টেলি
যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রেীয়তার্টরিস্থ ধরিস্থন ও মার্টত্রোর্ট িক হেব তার্টরিস্থ িনরূপপণ। প্রিথম িবষয়িটরিস্থ মীমার্টংগ্রসার্ট েমার্টটার্টমিুট
হেয়  েগেছে,  িকন্তু  িদ্বিতীয়  িবষয়িট  িনেয়  তীব্র  িবতকর  চলিেছে,  েকননার্ট  এপ্রতিদলন  পয রন্তর্
বিঞ্চলত/প্রিিতিনিধত্বহীন অর্ঞ্চললিগুেলিার্ট এপ্রবংগ্র সার্টমার্টিজক আত্মঘপিরিস্থিচিত  সম্পর্কিকরত েগার্টষ্ঠীগুেলিার্ট
নতুন বযবস্থিতার্টয় আরিস্থও  েবিশ অর্িধকার্টেরিস্থরিস্থ দলার্টিব জার্টনার্টেচ। ইিতমেধয সমস্ত বড় দললিগুেলিার্ট
যখন নতুন কেরিস্থ সংগ্রিবধার্টন সভার্টরিস্থ িনব রার্টচন তত্ত্বোর্টবধার্টেনরিস্থ জ্নয বতরমার্টন প্রিধার্টন িবচার্টরিস্থপিতরিস্থ
েনতৃেত্ব এপ্রক অর্ন্তর্ব রতর্তীকার্টলিীন সরিস্থকার্টরিস্থ গঠেন সম্মত হেয়েছে, তখন েনপার্টেলিরিস্থ মার্টওবার্টদলীেদলরিস্থ
মেধয ভার্টঙ্গন ঘমেট েগেছে। আমরিস্থার্ট ভার্টরিস্থত ও েনপার্টেলিরিস্থ মেধয উষ্ণ ও সমতার্টপণূ র সম্পর্কেকররিস্থ
সপেক্ষ দলাঁর্টড়ার্টই  এপ্রবংগ্র  আকার্টঙ্খার্ট  েপার্টষণ  কিরিস্থ  েয  েনপার্টেলিরিস্থ  জনগণ  রিস্থার্টজতন্ত্রি-িবেরিস্থার্টধী
অর্ভুযত্থার্টন  েথেক  প্রিার্টপ্ত  সার্টফ্লিযগুেলিার্টেক  সংগ্রহত  কেরিস্থ  আমার্টেদলরিস্থ  েনপার্টলিী  কমেরিস্থডেদলরিস্থ
েনতৃত্বার্টধীেন গণতার্টিন্ত্রিক প্রিজার্টতন্ত্রি  িহসার্টেব এপ্রিগেয় যার্টেবন। ভার্টরিস্থতীয় রিস্থার্টষ্ট্রে যার্টেত েনপার্টেলি
সম্ভার্টবয েকার্টেনার্ট ধরিস্থেনরিস্থ হস্তেক্ষপ কেরিস্থ প্রিজার্টতেন্ত্রি উত্তরিস্থেণ তার্টরিস্থ প্রিিক্রয়ার্টয় প্রিিতবন্ধকতার্ট সৃিষ্টি
করিস্থেত নার্ট পার্টেরিস্থ বার্ট েনপার্টেলিরিস্থ ওপরিস্থ েকার্টেনার্ট ধরিস্থেনরিস্থ আিধপতয  কার্টেয়ম করিস্থেত নার্ট পার্টেরিস্থ
তার্টরিস্থ জনয আমার্টেদলরিস্থ সতকর ও দৃলঢ়প্রিিতজ্ঞে থার্টকেত হেব।

২৬। পার্টিকস্তার্টন অর্তযন্তর্ কিঠন ও উত্তার্টলি সমেয়রিস্থ মেধয িদলেয় চেলিেছে। আফ্গার্টন
সংগ্রকট  পার্টিকস্তার্টনেক  গ্রেসার্টস  কেরিস্থেছে  এপ্রবংগ্র  সন্ত্রিার্টসবার্টেদলরিস্থ  েমার্টকার্টিবলিার্টয়  পার্টিকস্তার্টন  মার্টিকরন
যকু্তরিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ সেঙ্গ সহেযার্টিগতার্ট কেরিস্থ চলিার্ট সেত্ত্বেও মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে পার্টিকস্তার্টেনরিস্থ সার্টব রেভৌমত্ব
লিঙ্ঘন কেরিস্থ চেলিেছে এপ্রবংগ্র প্রিার্টণঘমার্টতী েড্রার্টন  হার্টমলিার্ট চার্টিলিেয় পার্টিকস্তার্টনেক গঁুিড়েয় িদলেচ।
পার্টিকস্তার্টেন িবেশষভার্টেব বার্টলিিুচস্তার্টেন িশয়ার্ট সম্প্রতদলার্টয় িবিভন্ন পেক্ষরিস্থ কার্টছে েথেকই লিার্টগার্টতার্টরিস্থ
সিহংগ্রস আক্রমেণরিস্থ মেুখার্টমিুখ হেচ। পার্টিকস্তার্টেন িবচার্টরিস্থ বযবস্থিতার্ট অর্তযন্তর্ সিক্রয় ভূিমকার্টয়
অর্বতীণ র হেয়েছে  গত বছেরিস্থ েস দলুনর্তীিতরিস্থ অর্িভেযার্টেগ রিস্থার্টষ্ট্রেপিত আিসফ্ আিলি জার্টরিস্থদলার্টিরিস্থরিস্থ–
িবরুেদ্ধ মার্টমলিার্ট দলার্টেয়রিস্থ নার্ট করিস্থার্টরিস্থ জনয আদলার্টলিত অর্বমার্টননার্টরিস্থ অর্িভেযার্টেগ পার্টিকস্তার্টন িপপলিস
পার্টিট ররিস্থ প্রিধার্টনমন্ত্রিী ইউসফু্ রিস্থার্টজার্ট িগলিার্টিনেক বিহষ্কার্টরিস্থ ও আইনগতভার্টেব অর্ৈবধ েঘমার্টষণার্ট কেরিস্থ;
আরিস্থ  এপ্র  বছেেরিস্থরিস্থ  জার্টনয়ুার্টরিস্থী  মার্টেস  েস  দলুনর্তীিতরিস্থ  অর্িভেযার্টেগ  ক্ষমতার্টসীন  প্রিধার্টনমন্ত্রিী
রিস্থার্টজার্ট পার্টরিস্থেভজ আশরিস্থফ্েক েগ্রেসপ্তার্টেরিস্থরিস্থ িনেদল রশ েদলয়। ইিতমেধয পরিস্থবতর্তী সার্টধার্টরিস্থণ িনব রার্টচন
এপ্রিগেয় আসার্টয়  এপ্রবংগ্র তার্ট যিদল িনধ রার্টিরিস্থত সমেয় অর্নিুষ্ঠত হয় তেব এপ্রই প্রিথমবার্টেরিস্থরিস্থ মেতার্ট–
পার্টিকস্তার্টেন  েকার্টেনার্ট  িনব রার্টিচত  সরিস্থকার্টরিস্থ  পেুরিস্থার্ট  পাঁর্টচ  বছেেরিস্থরিস্থ  সময়কার্টলি  পণূ র  কেরিস্থ
তার্টরিস্থ  উত্তরিস্থসরূিস্থীরিস্থ  জনয  পথ  প্রিশস্ত করিস্থেব  কার্টনার্টডার্টরিস্থ  নার্টগিরিস্থকত্ব েনওয়ার্ট  পার্টিকস্তার্টেনরিস্থ–
এপ্রক  ধমর্তীয়  বযিক্তত্ব  সহসার্টই  কার্টনার্টডার্ট  েথেক  আিবভূ রত  হেয়েছেন  এপ্রবংগ্র  পার্টিকস্তার্টনেক
এপ্রক দুলনর্তীিতমকু্ত মধযপন্থী রিস্থার্টেষ্ট্রে পিরিস্থণত করিস্থার্টরিস্থ প্রিিতশ্রুতিত িদলেয়েছেন। তার্টিহরিস্থ-আলি-কার্টদলিরিস্থরিস্থ
এপ্রই পিরিস্থঘমটনার্টেক িকছে ুবযিক্ত ভার্টরিস্থেতরিস্থ আন্নার্ট হার্টজার্টেরিস্থ পিরিস্থঘমটনার্টরিস্থ সেঙ্গ তুলিনার্ট করিস্থেছেন এপ্রবংগ্র
সার্টমিরিস্থক বার্টিহনীই  এপ্রটার্টেক  খার্টড়ার্ট কেরিস্থেছে বেলি পার্টিকস্তার্টেন বযার্টপক মার্টনষু িবশ্বার্টস কেরিস্থন।
প্রিার্টক্তন িক্রেকট েখেলিার্টয়ার্টড় ইমরিস্থার্টন খার্টন পার্টিকস্তার্টেন এপ্রক গুরুত্বপণূ র রিস্থার্টজৈনিতক প্রিিতদ্বিন্দ্বিী
রূপেপ  আত্মঘপ্রিকার্টশ  কেরিস্থেছেন,  েয  েড্রার্টন  হার্টমলিার্ট  পার্টিকস্তার্টিন  জনগণেক  হতযার্ট  করিস্থেছে

১৫               ১৬



তার্টরিস্থ িবরুেদ্ধ িতিন েসার্টচ্চার্টরিস্থ হেয়েছেন,  আবার্টরিস্থ েসনার্ট  প্রিিতষ্ঠার্টেনরিস্থ সেঙ্গও এপ্রক রিস্থহসযময়
সম্পর্ককর বজার্টয় েরিস্থেখেছেন।

২৭। আফ্গার্টিনস্তার্টেন মার্টিকরন যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে-নযার্টেটার্টরিস্থ সার্টমিরিস্থক অর্িভযার্টন ১১ বছেেরিস্থরিস্থও েবিশ
সময় ধেরিস্থ চলিেছে। মার্টিকরন-নযার্টেটার্টরিস্থ শিক্তগুেলিার্ট এপ্রখন যখন আফ্গার্টিনস্তার্টন েথেক েবিরিস্থেয়
আসার্টরিস্থ পিরিস্থকল্পমনার্টরিস্থ এপ্রবংগ্র ২০১৪-রিস্থ মেধয সার্টমিরিস্থক বার্টিহনীেক প্রিতযার্টহার্টরিস্থ কেরিস্থ েনওয়ার্টরিস্থ কথার্ট
বলিেছে,  তখন মার্টিকরন  যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রে ইিতমেধযই আফ্গার্টিনস্তার্টেনরিস্থ সেঙ্গ এপ্রক স্থিতার্টয়ী  রিস্থণৈনিতক
অর্ংগ্রশীদলার্টিরিস্থেত্বরিস্থ  চুিক্ত  কেরিস্থেছে,  যার্ট  মার্টিকরনেক  আফ্গার্টিনস্তার্টেনরিস্থ  ঘমাঁর্ট িটগুেলিার্টেত  েঢার্টকার্ট  ও
েসগুেলিার্টেক  বযবহার্টেরিস্থরিস্থ  অর্নমুিত  েদলেব  এপ্রবংগ্র  ২০১৪-রিস্থ  পরিস্থও  আফ্গার্টিনস্তার্টেন  মার্টিকরন
েসনার্টেদলরিস্থ েরিস্থেখ েদলওয়ার্টরিস্থ সম্ভার্টবনার্টেকও অর্নেুমার্টদলন করিস্থেব। মার্টিকরেনরিস্থ িমত্রে িহসার্টেব ভার্টরিস্থত
ইিতমেধযই  আফ্গার্টিনস্তার্টেন  ভার্টেলিার্ট  মার্টত্রোর্টয়  জিড়েয়  পেড়েছে।  আফ্গার্টিনস্তার্টেন  পিশ্চিেমরিস্থ
েদলশগুেলিার্টরিস্থ হস্তেক্ষেপরিস্থ মার্টত্রোর্ট কেম আসেলি তার্ট সম্ভবত আফ্গার্টিনস্তার্টনেক েকন্দ্র কেরিস্থ ভার্টরিস্থত
ও পার্টিকস্তার্টেনরিস্থ মেধয দ্বিেন্দ্বিরিস্থ জন্ম েদলেব।  ভার্টরিস্থত ও পার্টিকস্তার্টন ইিতমেধযই  কার্টশ্মীরিস্থ িনেয়
সংগ্রঘমেষ ররিস্থ  পিরিস্থিস্থিতিতেত  জিড়েয় থার্টকার্টয়,  আফ্গার্টন ফ্রিেন্ট দ্বিেন্দ্বিরিস্থ তীব্রতার্ট বৃিদ্ধ ভার্টরিস্থত-পার্টক
সম্পর্ককরেক আরিস্থও িবিষেয় তুেলি মার্টিকরন হস্তেক্ষপেক গভীরিস্থতরিস্থ করিস্থেব এপ্রবংগ্র এপ্রইভার্টেব সমগ্রেস
অর্ঞ্চললিেক ক্রেমই আরিস্থও েবিশ অর্িস্থিতিতশীলি কেরিস্থ তুলিেব। আফ্গার্টিনস্তার্টন ও পার্টিকস্তার্টেন
মার্টিকরন-নযার্টেটার্ট  সার্টমিরিস্থক  বার্টিহনীরিস্থ  হস্তেক্ষেপরিস্থ  সম্পর্কূণ র  অর্বসার্টন  এপ্রবংগ্র  দুলই  েদলেশরিস্থ
পণূ র সার্টব রেভৌমত্ব ও িনেজেদলরিস্থ ভিবষযৎ িনেজরিস্থার্টই িনধ রার্টরিস্থেণরিস্থ অর্িধকার্টরিস্থ িফ্িরিস্থেয় েদলওয়ার্টই হলি
এপ্রই অর্ঞ্চলেলি স্থিতার্টয়ী শার্টিন্তর্রিস্থ বিুনয়ার্টদলী পবূ রশতর। আমরিস্থার্ট ভার্টরিস্থত ও পার্টিকস্তার্টেনরিস্থ মেধয শার্টিন্তর্ ও
ৈমত্রেীরিস্থ  প্রিিত সেব রার্টচ্চ গুরুত্ব প্রিদলার্টন কিরিস্থ  এপ্রবংগ্র  ভার্টরিস্থেত উগ্রেস-জার্টতীয়তার্টবার্টদলী  শিক্তগুেলিার্টরিস্থ
লিার্টগার্টতার্টরিস্থ  পার্টক-িবেরিস্থার্টধী  প্রিচার্টরিস্থার্টিভযার্টেনরিস্থ িবরুেদ্ধ আমার্টেদলরিস্থ অর্তন্দ্র প্রিহরিস্থার্ট  জার্টিরিস্থ  রিস্থার্টখেত
হেব।

২৮। শ্রীলিঙ্কার্টয় রিস্থার্টজার্টপেক্ষ সরিস্থকার্টরিস্থ পেুরিস্থার্টদলস্তুরিস্থ এপ্রক গণহতযার্টরিস্থ অর্িভযার্টেনরিস্থ মেধয িদলেয়
এপ্রলি িট িট ই-েক িনিশ্চিহ্ন কেরিস্থ েদলয়। ২০১২-রিস্থ নেভম্বেরিস্থ প্রিকার্টিশত রিস্থার্টষ্ট্রেপেুঞ্জরিস্থ অর্ভযন্তর্রিস্থীণ
এপ্রক তদলন্তর্ িরিস্থেপার্টেট ররিস্থ  আনমুার্টিনক িহসার্টব অর্নযুার্টয়ী  অর্সার্টমিরিস্থক জনগেণরিস্থ হতযার্টরিস্থ সংগ্রখযার্ট
৭০,০০০  পয রন্তর্  হেত  পার্টেরিস্থ,  আরিস্থ  িবশ্ব  বযার্টেঙ্করিস্থ  জনসংগ্রখযার্ট  সম্পর্কিকরত  তথয  জার্টনার্টেচ,
২০০৯-এপ্র এপ্রলি িট িট ই-রিস্থ িবেদ্রার্টহীেদলরিস্থ িবরুেদ্ধ অর্িন্তর্ম যেুদ্ধরিস্থ পরিস্থ েথেক ১ লিক্ষ তার্টিমলি
জনগেণরিস্থ হিদলশ েনই। রিস্থার্টষ্ট্রেপেুঞ্জরিস্থ মার্টনবার্টিধকার্টরিস্থ পষ রদল এপ্রকিট প্রিস্তার্টব গ্রেসহণ কেরিস্থ যার্টেত
যদু্ধার্টপরিস্থার্টেধরিস্থ িবষয়িট সম্পর্কেকর শ্রীলিঙ্কার্টেক িবচার্টরিস্থ-িবেবচনার্ট করিস্থেত বলিার্ট হয়। িকন্তু শ্রীলিঙ্কার্ট
সরিস্থকার্টরিস্থ েয “গৃহীত িশক্ষার্ট ও সমেঝার্টতার্ট কিমশন” বসার্টয় তার্ট শ্রীলিঙ্কার্টরিস্থ েসনার্টবার্টিহনীেক
িনরিস্থপরিস্থার্টধ  বেলি  শংগ্রসার্টপত্রে  েদলয়।  তার্টেত  বলিার্ট  হয়, েসনার্টবার্টিহনী  'এপ্রকজনও  অর্সার্টমিরিস্থক
বযিক্তেক হতযার্ট নার্ট করিস্থার্ট'রিস্থ নীিত িনেয়িছেলি এপ্রবংগ্র অর্সার্টমিরিস্থক জনগেণরিস্থ মৃতুযেক 'আনসুিঙ্গক
ক্ষয়ক্ষিত'  বেলিই িবেবচনার্ট  করিস্থেত হেব।  সম্প্রতিত  েয ফ্েটার্টগ্রেসার্টিফ্ক সার্টক্ষযপ্রিমার্টণ পার্টওয়ার্ট
েগেছে তার্ট এপ্রই দলার্টিবেক সম্পর্কূণ ররূপেপ িমথযার্ট বেলি প্রিিতপন্ন কেরিস্থেছে। ঐ ছেিব েথেক েদলখার্ট যার্টেচ
েয প্রিভার্টকরিস্থেণরিস্থ নার্টবার্টলিক েছেেলিেক শ্রীলিঙ্কার্টরিস্থ েসনার্টরিস্থার্ট ঠার্টণার্ট মার্টথার্টয় গুিলি কেরিস্থ হতযার্ট কেরিস্থেছে।
সম্প্রতিত রিস্থার্টষ্ট্রেপেুঞ্জরিস্থ মার্টনবার্টিধকার্টরিস্থ কিমশন আরিস্থ এপ্রকটার্ট প্রিস্তার্টব গ্রেসহণ কেরিস্থ যার্ট শ্রীলিঙ্কার্ট সরিস্থকার্টরিস্থ
কতৃরক  গিঠত  কিমশেনরিস্থ  কার্টয রকলিার্টপেক  স্পরষ্টিতই  পক্ষপার্টতমলূিক  ও  উগ্রেসজার্টতীয়তার্টবার্টদলী

আখযার্ট েদলওয়ার্ট হয়। তার্ট সেত্ত্বেও তার্টরিস্থার্ট প্রিার্টয় এপ্রকিট আন্তর্জ রার্টিতক তদলেন্তর্রিস্থ পরিস্থার্টমশ র েদলয়, িকন্তু
শ্রীলিঙ্কার্ট সরিস্থকার্টরিস্থ এপ্রই লিঘমকৃুত প্রিস্তার্টবেকও প্রিতযার্টখযার্টন কেরিস্থ।  'সমেঝার্টতার্ট'  সম্পর্কেকর  শ্রীলিঙ্কার্ট
সরিস্থকার্টেরিস্থরিস্থ ধার্টরিস্থণার্ট শ্রীলিঙ্কার্টরিস্থ তার্টিমলিেদলরিস্থ িসংগ্রহলিী উগ্রেস-জার্টতীয়তার্টবার্টদলী কতৃরত্বেক েমেন িনেত
বেলি,  যিদলও শ্রীলিঙ্কার্টরিস্থ তার্টিমলিরিস্থার্ট এপ্রখনও তার্টেদলরিস্থ মেধযকার্টরিস্থ িনহত মার্টনষুেদলরিস্থ সংগ্রখযার্ট গুেণ
চেলিেছে। শ্রীলিঙ্কার্টয় সমেঝার্টতার্ট শ্রীলিঙ্কার্টরিস্থ তার্টিমলি সম্প্রতদলার্টেয়রিস্থ বশযতার্টরিস্থ িভিত্তেত এপ্রিগেয় েযেত
পার্টেরিস্থ নার্ট,  আন্তর্জরার্টিতক মহলিেক এপ্রটার্ট  সিুনিশ্চিত করিস্থেত হেব েয,  শ্রীলিঙ্কার্টরিস্থ তার্টিমলিেদলরিস্থ
িবরুেদ্ধ েয বীভৎস যদু্ধার্টপরিস্থার্টধ সংগ্রঘমিটত হেয়িছেলি তার্টরিস্থ পণূ রার্টঙ্গ তদলন্তর্ কেরিস্থ েদলার্টষীেদলরিস্থ েযন
দৃলষ্টিার্টন্তর্মলূিক শার্টিস্ত েদলওয়ার্ট হয়।

২৯। শ্রীলিঙ্কার্টরিস্থ সার্টেপেক্ষ ভার্টরিস্থেতরিস্থ িবেদলশনীিত চূড়ার্টন্তর্ভার্টেবই অর্সংগ্রগিতপণূ র হেয় েদলখার্ট
িদলেয়েছে। এপ্রক সমেয় এপ্রলি িট িট ই এপ্রবংগ্র অর্নযার্টনয ইলিমপন্থী েগার্টষ্ঠীগুেলিার্টেক সমথ রন করিস্থার্টরিস্থ
পথ েথেক ভার্টরিস্থত সম্পর্কূণ র িবপরিস্থীত অর্বস্থিতার্টন গ্রেসহণ কেরিস্থ শার্টিন্তর্ বলিবৎ করিস্থার্টরিস্থ নার্টেম শ্রীলিঙ্কার্টয়
ভার্টরিস্থতীয় েসনার্টবার্টিহনী পার্টঠার্টয়। শ্রীলিঙ্কার্ট রিস্থার্টষ্ট্রে এপ্রলি িট িট ই-রিস্থ িবরুেদ্ধ যদু্ধ চার্টিলিেয় তার্টেক
িনিশ্চিহ্ন করিস্থেলিও ভার্টরিস্থত রিস্থহসযময় নীরিস্থবতার্ট অর্বলিম্বন কেরিস্থ। আরিস্থ এপ্রখন যদু্ধার্টপরিস্থার্টধগুেলিার্টরিস্থ
তদলন্তর্  করিস্থার্ট,  অর্পরিস্থার্টধীেদলরিস্থ  শার্টিস্ত  প্রিদলার্টন  এপ্রবংগ্র  যদু্ধ-িবধ্বস্ত  শ্রীলিঙ্কার্টরিস্থ  তার্টিমলিেদলরিস্থ  নযার্টয়
িবচার্টেরিস্থরিস্থ প্রিসেঙ্গ ভার্টরিস্থত  রিস্থার্টষ্ট্রেপেুঞ্জ মার্টিকরেনরিস্থ েনওয়ার্ট লিার্টইনেকই অর্নসুরিস্থণ করিস্থার্ট ছোর্টড়ার্ট অর্নয
িকছে ুকরিস্থেছে নার্ট। ভার্টরিস্থতেক এপ্রকিদলেক েযমন আন্তর্জ রার্টিতক েক্ষেত্রে তার্টরিস্থ প্রিিতবার্টদলেক েজার্টরিস্থার্টেলিার্ট
কেরিস্থ  শ্রীলিঙ্কার্টরিস্থ  তার্টিমলিেদলরিস্থ  জনয  নযার্টয়  িবচার্টেরিস্থরিস্থ  সপেক্ষ  আন্তর্জ রার্টিতক  শিক্তগুেলিার্টেক
সমার্টেবিশত করিস্থেত হেব, অর্নযিদলেক ভার্টরিস্থতেক এপ্রটার্টও সিুনিশ্চিত করিস্থেত হেব েয, এপ্রই িবষেয়
তার্টরিস্থ উেদলযার্টগ েযন শ্রীলিঙ্কার্টরিস্থ সার্টধার্টরিস্থণ জনগেণরিস্থ িবরুেদ্ধ েকার্টেনার্ট ৈবরিস্থী মেনার্টভার্টেবরিস্থ জন্ম নার্ট
েদলয়। পিরিস্থতার্টেপরিস্থ িবষয় হলি,  তার্টিমলি জনগেণরিস্থ স্বার্টেথ ররিস্থ প্রিিতিনিধরূপেপ িনেজেদলরিস্থ জার্টিহরিস্থ
করিস্থার্টরিস্থ বযার্টপার্টেরিস্থ এপ্রেক অর্নযেক েটক্কার্ট েদলওয়ার্টরিস্থ লিেক্ষয িড এপ্রম েক এপ্রবংগ্র এপ্র আই িড এপ্রম েক
েয  প্রিিতদ্বিিন্দ্বিতার্টমলূিক  প্রিচার্টরিস্থ  চার্টলিার্টেচ,  তার্টরিস্থ  মেধয  এপ্রক  িসংগ্রহলিী-িবেরিস্থার্টধী  সংগ্রকীণ রতার্টবার্টদলী
সরুিস্থ প্রিকট হেয় উঠেছে।  দুলঃখজনকভার্টেব  তার্টিমলিনার্টড়ুেত এপ্রক েবৌদ্ধ সন্নযার্টসীেক মার্টরিস্থেধার্টরিস্থ
করিস্থার্ট হেয়েছে এপ্রবংগ্র শ্রীলিঙ্কার্টরিস্থ েখেলিার্টয়ার্টড়েদলরিস্থ তার্টিমলিনার্টড়ুেত েখলিেত েদলওয়ার্ট হয়িন। আমরিস্থার্ট
এপ্রই ঘমটনার্টেক এপ্রিড়েয় েযেত পার্টিরিস্থ নার্ট েয,  এপ্রই দললিগুেলিার্ট এপ্রবংগ্র েকন্দ্রীয় ও তার্টিমলিনার্টড়ুরিস্থ
সরিস্থকার্টরিস্থ শ্রীলিঙ্কার্টরিস্থ তার্টিমলিেদলরিস্থ দলুদল রশার্টেক কার্টেজ লিার্টিগেয় িনেত তৎপরিস্থ হেলিও তার্টিমলিনার্টড়ুেত
শ্রীলিঙ্কার্ট েথেক আগত উদ্বিার্টস্তুেদলরিস্থ েশার্টচনীয় অর্বস্থিতার্টরিস্থ উন্নিতরিস্থ জনয তার্টরিস্থার্ট িকছেইু করিস্থেছে নার্ট।

৩০। পেূবরিস্থ প্রিিতেবশী বার্টংগ্রলিার্টেদলশ ও মার্টয়ার্টনমার্টেরিস্থরিস্থ সেঙ্গ ভার্টরিস্থেতরিস্থ সম্পর্ককরও অর্তযন্তর্
গুরুত্বপণূ র িবষয়। ভার্টরিস্থত সরিস্থকার্টরিস্থ দলু-দলশক ধেরিস্থ েয 'পেূবরিস্থ িদলেক তার্টকার্টও' নীিত অর্নসুরিস্থণ
কেরিস্থ চেলিেছে তার্ট ভার্টরিস্থেতরিস্থ িবেদলশ নীিতরিস্থ এপ্রক গুরুত্বপণূ র িদলক িহসার্টেব েদলখার্ট িদলেয়েছে। এপ্রই
নীিতেক কার্টেজ লিার্টিগেয় ভার্টরিস্থত যখন আিশয়ার্টনভুক্ত েদলশগুেলিার্টরিস্থ কার্টেছে েপৌঁছোর্টেত, অর্িধকতরিস্থ
অর্থরৈনিতক সিুবধার্ট অর্জ রন করিস্থেত এপ্রবংগ্র বার্টংগ্রলিার্টেদলশ ও মার্টয়ার্টনমার্টেরিস্থ িবেদ্রার্টহী েগার্টষ্ঠীগুেলিার্টরিস্থ
আশ্রয় েনওয়ার্টেক বন্ধ কেরিস্থ উত্তরিস্থ-পবূ রার্টঞ্চলেলি িবেদ্রার্টহেক িনয়ন্ত্রিণ করিস্থেত চার্টয়, তখন চীনেক
িনয়ন্ত্রিণ করিস্থার্টরিস্থ  বযার্টপার্টেরিস্থ  মার্টিকরন  যকু্তরিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ  নীিত  ও  রিস্থণৈনিতক  লিেক্ষযরিস্থ  সেঙ্গ  তার্টরিস্থ
সার্টযজুযটার্টও সসু্পরষ্টিরূপেপ ধরিস্থার্ট পেড়। পেূবরিস্থ প্রিিতেবশীেদলরিস্থ সেঙ্গ ভার্টরিস্থেতরিস্থ সম্পর্ককর মার্টিকরেনরিস্থ
নীিত ও তার্টরিস্থ অর্গ্রেসার্টিধকার্টেরিস্থরিস্থ েথেক স্বার্টধীনভার্টেব এপ্রবংগ্র সমতার্ট ও পার্টরিস্থস্পরিরিস্থক সহেযার্টিগতার্টরিস্থ
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িভিত্তেত গেড় তুলিেত হেব। েয বার্টংগ্রলিার্টেদলেশরিস্থ প্রিিতেবশী বলিেত েগেলি  এপ্রকমার্টত্রে  ভার্টরিস্থতই
(মার্টয়ার্টনমার্টেরিস্থরিস্থ  সেঙ্গ  বার্টংগ্রলিার্টেদলেশরিস্থ  সার্টমার্টনয  সীমার্টনার্টটুকু  বার্টদল  িদলেয়),  েসই  বার্টংগ্রলিার্টেদলেশরিস্থ
উেদ্বিগগুেলিার্ট সম্পর্কেকর ভার্টরিস্থতেক ইিতবার্টচকভার্টেব সার্টড়ার্ট িদলেত হেব।

৩১। মার্টয়ার্টনমার্টেরিস্থ গণতন্ত্রি পনুরুদ্ধার্টেরিস্থরিস্থ আেন্দার্টলিনেক ভার্টরিস্থত েগার্টড়ার্টরিস্থ িদলেক সমথ রন
জার্টনার্টেলিও  পেূবরিস্থ  িদলেক  তার্টকার্টও  নীিত  গ্রেসহেণরিস্থ  পরিস্থ  েথেক  েস  েসখার্টনকার্টরিস্থ  সার্টমিরিস্থক
শার্টসকেদলরিস্থ সেঙ্গ ঘমিনষ্ঠ সম্পর্ককর  গেড় তুলিেত শুরু কেরিস্থ। গণতন্ত্রিপন্থী আেন্দার্টলিেনরিস্থ েনতার্ট
আংগ্র সার্টন সু িক-রিস্থ গৃহবিন্দত্ব েথেক ২০১০ সার্টেলি মিুক্তরিস্থ পরিস্থ তাঁর্টরিস্থ দললিেক পনুরিস্থার্টয় নিথভুক্ত
করিস্থার্ট হেয়েছে এপ্রবংগ্র ২০১২ সার্টেলি েয ছেিট আসেন উপিনব রার্টচন অর্নিুষ্ঠত হয় তার্টেত তাঁর্টরিস্থ দললি
িতনিট আসেন জয়লিার্টভ কেরিস্থ। তেব মার্টয়ার্টনমার্টেরিস্থরিস্থ গণতন্ত্রি এপ্রখনও মজবুত নয় এপ্রবংগ্র তার্টেত
সার্টমিরিস্থক বার্টিহনীরিস্থ প্রিভার্টব েজার্টরিস্থার্টেলিার্ট হেয়ই থার্টকেছে। ঐ েদলেশরিস্থ গণতেন্ত্রিরিস্থ সার্টমেন অর্নয
েয চযার্টেলিঞ্জিট েথেক যার্টেচ তার্ট হলি, ধমর্তীয় ও জনজার্টিত সম্পর্কিকরত সংগ্রখযার্টলিঘমেুদলরিস্থ অর্িধকার্টেরিস্থরিস্থ
প্রিশ। জনজার্টিত  সম্পর্কিকরত  িহংগ্রসার্টরিস্থ ফ্েলি বার্টধয হেয় হার্টজার্টরিস্থ হার্টজার্টরিস্থ েরিস্থার্টিহিঙ্গয়ার্ট  মসুিলিম
মার্টয়ার্টনমার্টরিস্থ েছেেড় পার্টশ্বরবতর্তী থার্টইলিযার্টন্ড, বার্টংগ্রলিার্টেদলশ, ভার্টরিস্থত বার্ট মার্টলিেয়িশয়ার্টয় আশ্রয় খু জঁেছেন।
মার্টয়ার্টনমার্টেরিস্থ নব-িনব রার্টিচত সরিস্থকার্টরিস্থ েরিস্থার্টিহিঙ্গয়ার্টেদলরিস্থ অর্িধকার্টরিস্থ ও িনরিস্থার্টপত্তার্টরিস্থ িবষেয় েকার্টেনার্ট
দ্বিযথ রহীন প্রিিতশ্রুতিত এপ্রখনও েদলয়িন।

৩২। চার্টরিস্থ দলশক আেগ মিুক্তযেুদ্ধরিস্থ সময় সংগ্রঘমিটত যদু্ধার্টপরিস্থার্টেধরিস্থ জনয দলার্টয়ী বযিক্তেদলরিস্থ
শার্টিস্তরিস্থ  দলার্টিবেত  বার্টংগ্রলিার্টেদলেশ  এপ্রক  শিক্তশার্টলিী  জনজার্টগরিস্থণ  েদলখার্ট  যার্টেচ।  আজেকরিস্থ
পিরিস্থিস্থিতিতেত মিুক্তযেুদ্ধরিস্থ  ভার্টবমার্টনেসরিস্থ পনুরুজ্জীবেনরিস্থ মেধয শুধু দলিক্ষণপন্থী ও েমৌলিবার্টদলী
শিক্তগুেলিার্টেক  কার্টয রকরিস্থীভার্টেব  িবিচন্ন  কেরিস্থ  েতার্টলিার্টরিস্থ  সম্ভার্টবনার্টই  লিিুকেয়  েনই,  েগার্টটার্ট
বার্টংগ্রলিার্টেদলশেক শ্রিমকেদলরিস্থ ঘমার্টেম েভজার্ট সস্তার্ট  শ্রেমরিস্থ কার্টরিস্থখার্টনার্টয় এপ্রবংগ্র কেপ রার্টেরিস্থট লিণু্ঠনেনরিস্থ
পরিস্থীক্ষার্টগার্টেরিস্থ পিরিস্থণত করিস্থেত উদলযত হওয়ার্ট নয়ার্ট-উদলার্টরিস্থবার্টদলী অর্থরৈনিতক কার্টঠার্টেমার্টেক চযার্টেলিঞ্জ
জার্টনার্টেনার্টরিস্থ সম্ভার্টবনার্টও রিস্থেয়েছে। তেব, রিস্থার্টষ্ট্রে ও জার্টমার্টত-িব এপ্রন িপ িশিবেরিস্থরিস্থ মেধযকার্টরিস্থ বযার্টপক
সংগ্রঘমার্টত,  পিুলিেশরিস্থ  গুিলিেত  বহু  সংগ্রখযক  মার্টনেুষরিস্থ  িনহত  হওয়ার্ট  এপ্রবংগ্র  িহনু্দ  ও  েবৌদ্ধ
সংগ্রখযার্টলিঘমেুদলরিস্থ িবরুেদ্ধ এপ্রবংগ্র তার্টরিস্থ সেঙ্গ সেঙ্গ সার্টংগ্রবার্টিদলক ও প্রিগিতশীলি শিক্তগুেলিার্টরিস্থ ওপরিস্থ
ভয়ার্টবহ আক্রমেণরিস্থ েয সংগ্রবার্টদল পার্টওয়ার্ট যার্টেচ তার্টরিস্থ ফ্েলি প্রিিতবার্টদল িনষ্প্রভ হেয় উঠেছে এপ্রবংগ্র
পিরিস্থেবশ কলিিুষত হেয় উঠেছে। এপ্রইভার্টেব তার্ট নযার্টয়িবচার্টরিস্থ, গণতন্ত্রি ও মিুক্তযেুদ্ধরিস্থ ভার্টবধার্টরিস্থার্টরিস্থ
প্রিগিতবার্টদলী পনুরুত্থার্টেনরিস্থ আকার্টঙ্খার্টয় গেড় ওঠার্ট আেন্দার্টলিেনরিস্থ সার্টমেন এপ্রক গুরুতরিস্থ চযার্টেলিঞ্জও
হার্টিজরিস্থ করিস্থেছে।

৩৩। দলিক্ষণ এপ্রিশয়ার্টরিস্থ েদলশগুেলিার্টরিস্থ মেধয বৃহত্তরিস্থ আঞ্চলিলিক সহেযার্টিগতার্টরিস্থ  লিেক্ষযরিস্থ
প্রিিত সমথরন জার্টনার্টেনার্টরিস্থ পার্টশার্টপার্টিশ আমার্টেদলরিস্থ দলিক্ষণ এপ্রিশয়ার্টরিস্থ বার্টম শিক্তগুেলিার্টরিস্থ সেঙ্গ ঘমিনষ্ঠ
সম্পর্কেকররিস্থ  িবকার্টশ  ঘমটার্টেত  হেব,  সংগ্রহিত  গেড়  তুলিেত  হেব  সার্টম্রার্টজযবার্টদলী  হস্তেক্ষপ ও
কেপরার্টেরিস্থট লিণু্ঠনেনরিস্থ িবরুেদ্ধ চার্টিলিত গণআেন্দার্টলিনগুেলিার্টরিস্থ সেঙ্গ। েনপার্টলি ও বার্টংগ্রলিার্টেদলেশরিস্থ
কমেরিস্থডেদলরিস্থ সেঙ্গ সম্প্রতিত অর্নিুষ্ঠত িদ্বিপার্টিক্ষক স্তেরিস্থ মত িবিনময় আমার্টেদলরিস্থ পার্টরিস্থস্পরিরিস্থক
েবার্টঝার্টপড়ার্টেক শিক্তশার্টলিী কেরিস্থ তুেলিেছে।  শ্রমজীবী জনগেণরিস্থ আশু ও বিুনয়ার্টিদল স্বার্টথ র ও
আশার্ট-আকার্টঙ্খার্টগুেলিার্টরিস্থ  সপেক্ষ  দলাঁর্টড়ার্টেনার্টরিস্থ  পার্টশার্টপার্টিশ পার্টিকস্তার্টেনরিস্থ  বার্টম  আেন্দার্টলিনেক

সার্টম্রার্টজযবার্টেদলরিস্থ চক্রার্টন্তর্, েসনার্ট িনয়িন্ত্রিত ৈস্বরিস্থতার্টিন্ত্রিক রিস্থার্টষ্ট্রে এপ্রবংগ্র সন্ত্রিার্টসবার্টদল চার্টিলিত িবপয রেয়রিস্থ
িবরুেদ্ধ এপ্রকই সার্টেথ সংগ্রগ্রেসার্টম চার্টলিার্টেনার্টরিস্থ চযার্টেলিেঞ্জরিস্থ েমার্টকার্টিবলিার্ট করিস্থেত হেব। পার্টিকস্তার্টেনরিস্থ
বার্টম ও প্রিগিতবার্টদলী শিক্তগুেলিার্টরিস্থ এপ্রই কিঠন লিড়ার্টইেয় আমরিস্থার্ট তার্টেদলরিস্থ সার্টিব রক সার্টফ্লিয কার্টমনার্ট
কিরিস্থ। আন্তর্জ রার্টিতক রিস্থার্টজনীিতেত বার্টেমেদলরিস্থ পনুরুত্থার্টেনরিস্থ প্রিিক্রয়ার্ট  ও সম্ভার্টবনার্টরিস্থ  বযার্টপার্টেরিস্থ
ভার্টরিস্থত এপ্রবংগ্র সার্টরিস্থার্ট দলিক্ষণ এপ্রিশয়ার্টরিস্থ কিমউিনস্ট আেন্দার্টলিনেক পিরিস্থপণূ র অর্বদলার্টন রিস্থার্টখেত হেব।

১৯               ২০



জার্টতীয় পিরিস্থিস্থিতিত ও আমার্টেদলরিস্থ কতরবয

১।  ভার্টরিস্থত  এপ্রক  উত্তার্টলি  সমেয়রিস্থ  মধয  িদলেয়  চেলিেছে।  এপ্রকিদলেক  েদলখার্ট  যার্টেচ
নয়ার্ট-উদলার্টরিস্থবার্টদলী নীিতরিস্থ জমার্টনার্টয় ক্রমবধ রমার্টন সংগ্রকট এপ্রবংগ্র এপ্রই সংগ্রকেটরিস্থ েবার্টঝার্ট জনগেণরিস্থ
ওপরিস্থ চার্টিপেয় েদলওয়ার্টরিস্থ জনয কেপ রার্টেরিস্থট/রিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ মিরিস্থয়ার্ট আক্রমণ, অর্নযিদলেক আমরিস্থার্ট প্রিতযক্ষ
করিস্থিছে জনগেণরিস্থ েক্রার্টেধরিস্থ িবপলুি বিহঃপ্রিকার্টশ। কেপ রার্টেরিস্থটমখুী, জনিবেরিস্থার্টধী নীিতরিস্থ আক্রমণ
ও তার্টরিস্থ সেঙ্গ যকু্ত রিস্থার্টষ্ট্রেীয় িনপীড়েনরিস্থ মধয িদলেয় রিস্থার্টষ্ট্রে প্রিকৃতপেক্ষ জনগেণরিস্থ িবরুেদ্ধ যদু্ধ শুরু
কেরিস্থেছে। কেপ রার্টেরিস্থট জিম লিেুঠরিস্থ িবরুেদ্ধ, দুলনর্তীিতরিস্থ িবরুেদ্ধ িকংগ্রবার্ট েযৌন িহংগ্রসার্টরিস্থ প্রিিতবার্টেদল
অর্থবার্ট শ্রিমকেদলরিস্থ অর্িধকার্টেরিস্থরিস্থ দলার্টিবেত গেড় ওঠার্ট সংগ্রগ্রেসার্টেম সব রত্রেই জনগেণরিস্থ আত্মঘেঘমার্টষণার্টরিস্থ
উৎসার্টহবযঞ্জক প্রিার্টবলিয দৃলশযমার্টন হেয় চেলিেছে। ১৬ িডেসম্বরিস্থ গণধষ রেণরিস্থ ঘমটনার্টরিস্থ প্রিিতবার্টেদল
িদলল্লীেত  ঐিতহার্টিসক  যবু  অর্ভুযত্থার্টন  মিহলিার্টেদলরিস্থ  অর্িধকার্টরিস্থ  রিস্থক্ষার্টয়  েদলশবযার্টপী  এপ্রক  নার্টরিস্থী
জার্টগরিস্থেণরিস্থ সার্টেথ সার্টেথ সার্টমার্টিজক জার্টগৃিতরিস্থ সঞ্চলার্টরিস্থ কেরিস্থেছে। ২০-২১ েফ্ব্রুয়ার্টরিস্থী নিজরিস্থিবহীন
দুল-িদলেনরিস্থ সব রভার্টরিস্থতীয় ধম রঘমেটরিস্থ মধয িদলেয় শ্রিমকেশ্রণীরিস্থ েজার্টরিস্থার্টেলিার্ট এপ্রক উত্থার্টনেকও আমরিস্থার্ট
প্রিতযক্ষ  কেরিস্থিছে।  অর্থরৈনিতক  দুলেভ রার্টগ  ও  রিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ  িনপীড়নমলূিক  হার্টমলিার্ট  সেত্ত্বেও  বতরমার্টন
সিন্ধক্ষণিট ভার্টরিস্থতীয় জনগেণরিস্থ গণতার্টিন্ত্রিক আেন্দার্টলিেনরিস্থ মহৎ সম্ভার্টবনার্টয় পিরিস্থপণূ র।

২।  দুলই  দলশকবযার্টপী  লিার্টগার্টমহীন  উদলার্টরিস্থীকরিস্থণ,  েবসরিস্থকার্টরিস্থীকরিস্থণ  ও  ভুবনীকরিস্থেণরিস্থ
আিথরক  নীিতরিস্থ  িনরিস্থবিচন্ন  অর্নসুরিস্থণ  ভার্টরিস্থতেক  এপ্রক  গভীরিস্থ  অর্থ রৈনিতক সংগ্রকেটরিস্থ  িদলেক
েঠেলি  িদলেয়েছে।  এপ্রই  সমস্ত  বছেরিস্থগুেলিার্টেত  শার্টসকেশ্রণী  তার্টেদলরিস্থ  নীিতসমেূহরিস্থ  নযার্টযযতার্ট
েবার্টঝার্টেত আিথ রক িবকার্টেশরিস্থ বিধ রত হার্টেরিস্থরিস্থ িদলেকই অর্ঙ্গুিলি িনেদল রশ কেরিস্থ এপ্রেসেছে। িকন্তু
গত এপ্রক দলশেক আিথ রক বৃিদ্ধরিস্থ হার্টরিস্থ সব রিনম্ন স্থিতার্টেন েনেম আসার্টয় িবকার্টেশরিস্থ েবলিনুিট চুপেস
েগেছে।  কৃিষ  ও  িশল্পম  উৎপার্টদলন  গভীরিস্থ  িস্থিততার্টবস্থিতার্টরিস্থ  মেধয  পেড়েছে  এপ্রবংগ্র  বহু  প্রিশংগ্রিসত
পিরিস্থেষবার্ট েক্ষত্রেিটও মন্দার্ট কবিলিত হেত শুরু কেরিস্থেছে।

৩।  আেমিরিস্থকার্ট  ও  অর্নযার্টনয  সংগ্রকট-আক্রার্টন্তর্  েদলশগুেলিার্টরিস্থ  অর্নকুরিস্থেণ  ভার্টরিস্থতীয়
শার্টসকেশ্রণী  এপ্রকিদলেক সংগ্রকটগ্রেসস্ত কেপ রার্টেরিস্থশনগুেলিার্টরিস্থ জনয েবলি-আউট েঘমার্টষণার্ট  করিস্থার্ট ও
অর্নযিদলেক বযয়-সেঙ্কার্টেচরিস্থ অর্জহুার্টেত ও আিথ রক ঘমার্টটিত েঠকার্টেনার্টরিস্থ নার্টেম সার্টধার্টরিস্থণ মার্টনেুষরিস্থ
ওপরিস্থ আরিস্থও দুলদল রশার্ট নার্টিমেয় আনার্ট  এপ্রই িদ্বিমখুী েকৌশলি অর্বলিম্বন কেরিস্থ– । দুল-দলশক আেগ
মনেমার্টহন িসংগ্র ভার্টরিস্থেতরিস্থ অর্থ রনীিতেক উদ্ধার্টরিস্থ করিস্থার্টরিস্থ নার্টেম নয়ার্ট উদলার্টরিস্থৈনিতক নীিতমার্টলিার্টরিস্থ
প্রিবতরন কেরিস্থন। আরিস্থ এপ্রখন েসই নীিতমার্টলিার্ট যখন ভার্টরিস্থতেক আরিস্থও গভীরিস্থ পাঁর্টেক িনমিজ্জত
করিস্থেছে  তখন  প্রিধার্টনমন্ত্রিী  িহসার্টেব  মনেমার্টহন  িসংগ্র  আরিস্থও  েবপেরিস্থার্টয়ার্টভার্টেব  উদলার্টরিস্থীকরিস্থণ,
েবসরিস্থকার্টরিস্থীকরিস্থণ ও ভুবনীকরিস্থেণরিস্থ নয়ার্ট উদলার্টরিস্থবার্টদলী কম রসচূীেক চার্টিপেয় েদলওয়ার্টরিস্থ এপ্রক সেুযার্টগ
িহসার্টেবই এপ্রই সংগ্রকটেক কার্টেজ লিার্টগার্টেত চার্টইেছেন।

৪। িবেদলশী  পুিঁজরিস্থ  ওপরিস্থ ভার্টরিস্থেতরিস্থ িনভ ররিস্থতার্টেক কার্টিটেয় েতার্টলিার্টরিস্থ  পিরিস্থবেতর  এপ্রবংগ্র
িবশ্বপুিঁজরিস্থ আক্রমণ েথেক ভার্টরিস্থতীয় অর্থ রনীিতেক বাঁর্টচার্টেনার্টরিস্থ উেদ্দেশয রিস্থক্ষার্টকবচ খার্টড়ার্ট করিস্থার্টরিস্থ

বদলেলি  ইউ  িপ  এপ্র  সরিস্থকার্টরিস্থ  অর্থ রনীিতরিস্থ  প্রিিতিট  েক্ষত্রেেক  িবেদলশী  পু িঁজরিস্থ  ক্রমবধ রমার্টন
িনয়ন্ত্রিণহীন কার্টয রকলিার্টেপরিস্থ সার্টমেন েবপেরিস্থার্টয়ার্টভার্টেব উন্মকু্ত কেরিস্থ িদলেচ। বযার্টপক িবেরিস্থার্টিধতার্টেক
অর্গ্রেসার্টহয কেরিস্থ সরিস্থকার্টরিস্থ বহু ব্রার্টেন্ডরিস্থ খচুেরিস্থার্ট বযবসার্ট ও েপনশন তহিবেলি এপ্রফ্ িড আই-েক
অর্নমুিত েদলওয়ার্টরিস্থ িসদ্ধার্টন্তর্ গ্রেসহণ কেরিস্থেছে।  ২০১২-১৩ সার্টেলিরিস্থ বার্টেজেটই সব রপ্রিথম ভার্টরিস্থত
েসই সমস্ত ফ্াঁর্টক েফ্ার্টকরিস্থগুেলিার্ট বন্ধ করিস্থার্টরিস্থ জনয িবিধ প্রিবতরেনরিস্থ কথার্ট  (েজনার্টেরিস্থলি অর্যার্টিন্ট
অর্যার্টভয়ডার্টন্স রুলিস  করিস্থ ফ্াঁর্টিক  েরিস্থার্টধক সার্টধার্টরিস্থণ  আইন– )  বেলি  েযগুেলিার্টরিস্থ  মার্টধযেম–
িবেদলশী  িবিনেয়ার্টগকার্টরিস্থীরিস্থার্ট  আইনিসদ্ধভার্টেব  করিস্থ  এপ্রিড়েয়  যার্টওয়ার্টরিস্থ  উেদ্দেশয  মিরিস্থশার্টস  ও
েকমযার্টন দ্বিীপপেুঞ্জরিস্থ মেতার্ট করিস্থ ছোর্টেড়রিস্থ স্বগররিস্থার্টজযেক বযবহার্টরিস্থ কেরিস্থ এপ্রেসেছে। িকন্তু সরিস্থকার্টরিস্থ
দ্রুতই তার্ট স্থিতিগত কেরিস্থ েদলয়,  প্রিথেম এপ্রক বছেরিস্থ তার্টরিস্থপরিস্থ িতন বছেেরিস্থরিস্থ জনয। আরিস্থ এপ্রই
বছেেরিস্থরিস্থ বার্টেজটেক কার্টয রত িবেদলশী িবিনেয়ার্টগকার্টরিস্থীেদলরিস্থ প্রিিত উৎসগর করিস্থার্ট হেয়েছে  েযখার্টেন–
অর্থরমন্ত্রিী বেলিেছেন, িবেদলশী িবিনেয়ার্টগেক স্বার্টগত জার্টনার্টেনার্ট ছোর্টড়ার্ট েদলেশরিস্থ সার্টমেন আরিস্থ েকার্টেনার্ট
পন্থার্ট েনই।

৫। রিস্থার্টষ্ট্রেীয় উেদলযার্টেগ কেপ রার্টেরিস্থট েক্ষত্রেেক ভতুরিক েদলওয়ার্টরিস্থ ঘমটনার্টগুেলিার্ট এপ্রেদলেশ নার্টনার্ট
রূপেপ চেলি থার্টেক। বার্টিষ রক  বার্টেজটগুেলিার্টেত কেপ রার্টেরিস্থট েক্ষেত্রেরিস্থ জনয  েযভার্টেব  করিস্থ ছোর্টড়
েদলওয়ার্ট হয় তার্ট েথেকই এপ্র প্রিেশ স্পরষ্টি ইিঙ্গত পিরিস্থলিিক্ষত হয় এপ্রবংগ্র গত আটিট বার্টেজেট
এপ্রই ছোর্টেড়রিস্থ  পিরিস্থমার্টণ  িগেয় দলাঁর্ট িড়েয়েছে ৫ িট্রেিলিয়ন টার্টকার্টরিস্থ  েবিশ। এপ্রটার্টও সিুবিদলত েয
ভার্টরিস্থেতরিস্থ রিস্থার্টষ্ট্রোর্টয়ত্ত বযার্টঙ্কগুেলিার্টরিস্থ সব েথেক বড় ঋণগ্রেসহীতার্ট হলি কেপ রার্টেরিস্থট েসক্টরিস্থ এপ্রবংগ্র ঋণ
পিরিস্থেশার্টধ নার্ট করিস্থার্টরিস্থ িদলক েথেকও এপ্রেদলরিস্থ অর্ংগ্রশই সবেচেয় েবিশ। িবশ্বজেুড় লিিগ্নি সংগ্রকট
সেত্ত্বেও বযার্টঙ্কগুেলিার্ট তার্টেদলরিস্থ কেপ রার্টেরিস্থট মেক্কলিেদলরিস্থ প্রিচুরিস্থ ঋণ িদলেয় চেলিেছে এপ্রবংগ্র অর্তযন্তর্
ঝুিঁকপণূ র এপ্রই কেপ রার্টেরিস্থট ঋেণরিস্থ পিরিস্থমার্টণ দলাঁর্ট িড়েয়েছে ৩ .৬ িট্রেিলিয়ন টার্টকার্ট।

৬  সার্টম্প্রতিতক সমেয়রিস্থ  সব  েথেক  বড়  আিথ রক  েকেলিঙ্কার্টিরিস্থগুেলিার্ট  েযমন  ২-িজ,
েকার্টলিেগট,  েক-িজ েবিসন েকেলিঙ্কার্টিরিস্থ (ও এপ্রন িজ িস দ্বিার্টরিস্থার্ট কৃষ্ণার্ট-েগার্টদলার্টবরিস্থী অর্ববার্টিহকার্টয়
গযার্টস ভার্টণার্টরিস্থ আিবষৃ্কত হয় এপ্রবংগ্র পরিস্থবতর্তীেত তার্ট িরিস্থলিার্টেয়ন্স িশল্পমেগার্টষ্ঠীরিস্থ হার্টেত তুেলি েদলওয়ার্ট
হয়) ইতযার্টিদলগুেলিার্ট হলি কেপ রার্টেরিস্থটেদলরিস্থ স্বার্টেথ র জার্টতীয় েকার্টষার্টগার্টেরিস্থরিস্থ িবপলুি ক্ষিতরিস্থ এপ্রক এপ্রকটার্ট
উদলার্টহরিস্থণ। কেপ রার্টেরিস্থট েক্ষেত্রেরিস্থ প্রিিত রিস্থার্টষ্ট্রেীয় পৃষ্ঠেপার্টষকতার্ট অর্থবার্ট কেপ রার্টেরিস্থট লিণু্ঠনেনরিস্থ জনয
রিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ সংগ্রেযার্টগ ও সম্মিতরিস্থ িনদলশ রন হলি িনলি রজ্জ কেপ রার্টেরিস্থট েঘম ষঁার্ট  আইনগুেলিার্টরিস্থ প্রিণয়ন ,
েযমন ২০০৫-এপ্ররিস্থ এপ্রস ই েজড আইন  বার্ট ইউ িপ এপ্র মন্ত্রিীসভার্ট কতৃরক অর্নেুমার্টিদলত জিম
অর্িধগ্রেসহণ িবলি অর্থবার্ট িপিপিপ মেডেলিরিস্থ সিুবধার্ট  কেরিস্থ েদলওয়ার্টরিস্থ জনয বতরমার্টন আইন ও
সংগ্রসদলীয় প্রিিক্রয়ার্টগুেলিার্টেত প্রিণার্টলিীবদ্ধভার্টেব অর্ন্তর্ঘমরার্টত ঘমটার্টেনার্ট।

৭। সার্টম্প্রতিতক বছেরিস্থগুেলিার্টেত দলুনর্তীিতরিস্থ িবসয়করিস্থভার্টেব েবেড় ওঠার্টেক রিস্থার্টষ্ট্রে-কেপরার্টেরিস্থট
ক্রমবধ রমার্টন  আঁতার্টেদলরিস্থ  পিরিস্থণার্টম  বার্ট  তার্টেদলরিস্থ  অর্ঙ্গার্টঙ্গী  ৈবিশষ্টিয  িহসার্টেবই  েদলখেত  হেব।
িস এপ্র িজ কতৃরক উেন্মার্টিচত িবশার্টলি িবশার্টলি েকেলিঙ্কার্টিরিস্থসমহূ েদলিখেয় েদলয় েয দুলনর্তীিত হলি
প্রিকৃতপেক্ষ কেপ রার্টেরিস্থটেদলরিস্থ জনয ভতুরিক বার্ট কেপ রার্টেরিস্থট লিণু্ঠনেনরিস্থই প্রিকার্টশ। আরিস্থ কেপ রার্টেরিস্থট
লিেুটরিস্থ অর্থরই হলি েদলেশরিস্থ সম্পর্কদলেক লিেুট েনওয়ার্ট ও জনগেণরিস্থ অর্িধকার্টরিস্থগুেলিার্ট হরিস্থণ করিস্থার্টরিস্থ
মেতার্ট জার্টতীয় েকার্টষার্টগার্টরিস্থেকও আত্মঘসার্টৎ করিস্থার্ট। শার্টসকেশ্রণীগুেলিার্ট এপ্রবংগ্র তার্টেদলরিস্থ তত্ত্বেকার্টেরিস্থরিস্থার্ট
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যখন উন্নয়েনরিস্থ নার্টেম এপ্রই লিণু্ঠননেক আড়ার্টলি করিস্থেত বার্ট নযার্টয়সঙ্গত বেলি েদলখার্টেত চার্টয়, তখন
দুলিনয়ার্টজেুড় মার্টকরসবার্টদলী  পিণত ও গণআেন্দার্টলিেনরিস্থ শিক্তসমহূ এপ্রেক  পুিঁজবার্টদলী  েশার্টষেণরিস্থ
স্বার্টভার্টিবক প্রিিক্রয়ার্টরিস্থ বার্টইেরিস্থ (জনগেণরিস্থ) লিণু্ঠননমূলিক পু িঁজ সঞ্চলয় বেলি যথার্টথ রভার্টেবই িচিহ্নত
কেরিস্থন   েযখার্টেন  মিুষ্টিেময়রিস্থ  হার্টেত  প্রিভূত  সম্পর্কদল জমার্ট  হয়  আরিস্থ জনসমিষ্টিরিস্থ  িবশার্টলি–
অর্ংগ্রশেক িনঃস্ব ও বিঞ্চলত করিস্থার্ট হয়।

৮। দুলনর্তীিতরিস্থ সেঙ্গ সেঙ্গ মলূিযবৃিদ্ধও এপ্রক জ্বলিন্তর্ সমসযার্ট িহসার্টেব েদলখার্ট িদলেয়েছে আরিস্থ
এপ্রটার্ট  সরিস্থকার্টেরিস্থরিস্থ  আিথ রক  নীিতমার্টলিার্টরিস্থই  প্রিতযক্ষ  পিরিস্থণিত।  েপেট্রোর্টলি,  িডেজলি  ও  রিস্থার্টন্নার্টরিস্থ
গযার্টেসরিস্থ মলূিয িবিনয়িন্ত্রিত করিস্থার্ট হেয়েছে এপ্রবংগ্র সম্প্রতিত এপ্রখন েরিস্থলি বার্টেজেটও যার্টত্রেীভার্টড়ার্টেক
পিরিস্থবতরনশীলি জ্বার্টলিার্টিনরিস্থ মেূলিযরিস্থ সেঙ্গ যকু্ত করিস্থার্টরিস্থ মার্টধযেম িবিনয়ন্ত্রিেণরিস্থ প্রিস্তার্টব করিস্থার্ট হেয়েছে।
িশক্ষার্ট,  স্বার্টস্থিতয  ও  অর্নযার্টনয  নার্টগিরিস্থক  সেুযার্টগ-সিুবধার্টরিস্থ  মেতার্ট  েমৌিলিক  পিরিস্থেষবার্টগুেলিার্টরিস্থ
ক্রমবধ রমার্টন বার্টিণিজযকীকরিস্থেণরিস্থ সার্টেথ সার্টেথ সমস্ত বিুনয়ার্টদলী সার্টমগ্রেসী ও পিরিস্থেষবার্টরিস্থ মলূিযবৃিদ্ধ
শ্রমজীবী  জনগেণরিস্থ  ক্রয়ক্ষমতার্টরিস্থ  ক্রমার্টগত হ্রার্টস  ঘমিটেয়  চেলিেছে   যার্টরিস্থ  ফ্েলি  জনগণ–
েবিশ েবিশ কেরিস্থ দলার্টিরিস্থদ্র ও অর্নার্টহার্টেরিস্থরিস্থ মেধয িনমিজ্জত হেচন। মলূিযবৃিদ্ধেক প্রিিতহত করিস্থার্টরিস্থ
জনয  জরুিরিস্থ পদলেক্ষপ গ্রেসহণ ও গিরিস্থবেদলরিস্থ জনয িকছেু পিরিস্থমার্টেণ কার্টয রকরিস্থী ভতুরিক প্রিদলার্টেনরিস্থ
পিরিস্থবেতর  সরিস্থকার্টরিস্থ  মনেভার্টলিার্টেনার্ট  িকছেু  পিরিস্থসংগ্রখযার্টন  হার্টিজরিস্থ  করিস্থেছে  এপ্রবংগ্র  এপ্রমনিক
হার্টসযকরিস্থভার্টেব দলার্টিরিস্থদ্রসীমার্টেকই নার্টিমেয় আনেছে। আরিস্থ এপ্রখন েস ভতুরিকেক আরিস্থও ছোঁর্টটার্টই
করিস্থার্টরিস্থ সপুার্টিরিস্থশ করিস্থেছে এপ্রবংগ্র  আরিস্থও অর্ল্পমসংগ্রখযক উপেভার্টক্তার্টরিস্থ কার্টেছে নগদল অর্েথ র ভতুরিক
েদলওয়ার্টরিস্থ প্রিস্তার্টব করিস্থেছে। এপ্ররিস্থ ফ্েলি েখেট খার্টওয়ার্ট মার্টনেুষরিস্থ িবশার্টলি সংগ্রখযার্টগিরিস্থষ্ঠ অর্ংগ্রশেক
বার্টজার্টেরিস্থরিস্থ দলয়ার্টরিস্থ ওপরিস্থ েছেেড় েদলওয়ার্ট হেব।

৯।  কেপ রার্টেরিস্থট-বার্টজার্টরিস্থ হার্টমলিার্টরিস্থ সেঙ্গ যকু্ত হেয়েছে গণতার্টিন্ত্রিক পিরিস্থসরিস্থেক ক্রমার্টগত
সঙু্কিচত কেরিস্থ েতার্টলিার্ট। কেপ রার্টেরিস্থট লিণু্ঠননেক েযমন উন্নয়েনরিস্থ নার্টেম আড়ার্টলি করিস্থার্টরিস্থ েচষ্টিার্ট হেয়
থার্টেক,  েতমিন গণতেন্ত্রিরিস্থ ওপরিস্থ ধার্টরিস্থার্টবার্টিহক আক্রমণেক জার্টতীয় িনরিস্থার্টপত্তার্টরিস্থ নার্টেম ৈবধতার্ট
প্রিদলার্টেনরিস্থ েচষ্টিার্ট করিস্থার্ট হয়। ভার্টরিস্থতীয় রিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ বতরমার্টন এপ্রই জার্টতীয় িনরিস্থার্টপত্তার্টরিস্থ তত্ত্বে আসেলি
'জার্টতীয় িনরিস্থার্টপত্তার্ট'রিস্থ নার্টেম সমগ্রেস িবেশ্ব আিধপতয কার্টেয়েমরিস্থ লিেক্ষয আেমিরিস্থকার্টরিস্থ েয তত্ত্বে
তার্টেক এপ্রবংগ্র  'সন্ত্রিার্টস-িবেরিস্থার্টধী  যদু্ধ'-রিস্থ নার্টেম আেমিরিস্থকার্টরিস্থ  মসুিলিম িবেরিস্থার্টিধতার্টেক ভার্টরিস্থেতরিস্থ
মার্টিটেত প্রিসার্টিরিস্থত করিস্থার্ট ছোর্টড়ার্ট আরিস্থ িকছেইু নয়। ভার্টরিস্থতীয় রিস্থার্টষ্ট্রে আেমিরিস্থকার্টরিস্থ এপ্রই পক্ষপার্টত ও
অর্গ্রেসার্টিধকার্টরিস্থগুেলিার্টেক েদলেশরিস্থ মার্টিটেত েটেন আনেছে এপ্রবংগ্র এপ্রেক পার্টিকস্তার্টন ও চীেনরিস্থ সার্টেথ
ভার্টরিস্থেতরিস্থ িনজস্ব েয িচরিস্থার্টয়ত প্রিিতদ্বিিন্দ্বিতার্ট,  কার্টশ্মীরিস্থ ও উত্তরিস্থ-পবূ রার্টঞ্চললিেক বনু্দেকরিস্থ ডগার্টয়
চার্টিলিত করিস্থার্ট ও েদলেশরিস্থ অর্ভযন্তর্রিস্থীণ িনরিস্থার্টপত্তার্টরিস্থ পেক্ষ মার্টওবার্টদলীেদলরিস্থ সব েথেক বড় িবপদল
বেলি ভার্টবার্টরিস্থ েয অর্ভযার্টস তার্টরিস্থ সেঙ্গ যকু্ত করিস্থেছে। এপ্রিট বতরমার্টেন এপ্রক স্বয়ংগ্রিক্রয় অর্িবরিস্থার্টম
িক্রয়ার্টশীলি চেক্র পিরিস্থণত হেয়েছে েযখার্টেন সন্ত্রিার্টসবার্টদল ও রিস্থার্টষ্ট্রেীয়  সংগ্রন্ত্রিার্টস এপ্রেক অর্পরিস্থেক
শিক্তশার্টলিী কেরিস্থ তুলিেছে।

১০।  'কেঠার্টরিস্থ  রিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ'  তত্ত্বে  হলি  আসেলি  েবসার্টমিরিস্থক  প্রিশার্টসেন  েসনার্টবার্টিহনীরিস্থ
হস্তেক্ষপেক েবিশ েবিশ বার্টিড়েয় েতার্টলিার্টরিস্থ জনয  ভার্টরিস্থতেক পিুলিশী  রিস্থার্টেষ্ট্রে পিরিস্থণত করিস্থার্টরিস্থ
এপ্রক নরিস্থম ভার্টষয। শার্টসকেশ্রণীরিস্থ সমস্ত বড় দললিগুেলিার্ট িবেশষ কেরিস্থ জার্টতীয় দললিগুেলিার্টরিস্থ মেধয

কংগ্রেগ্রেসস ও  িবেজিপ  এপ্রবংগ্র  আঞ্চলিলিক  দললিগুেলিার্টরিস্থ  মেধয  িশবেসনার্ট  এপ্রই  তেত্ত্বেরিস্থ  শিরিস্থক।
শ্রিমকেশ্রণীরিস্থ আেন্দার্টলিন বার্ট জনগেণরিস্থ আেন্দার্টলিন েমার্টকার্টিবলিার্ট করিস্থেত লিার্টিঠচার্টজ র,  গুিলিবষ রণ
ও বযার্টপক েগ্রেসপ্তার্টরিস্থ করিস্থার্ট হলি সরিস্থকার্টেরিস্থরিস্থ ও পিুলিেশরিস্থ বাঁর্টধার্ট  পদলেক্ষপ। আেমিরিস্থকার্ট চার্টিলিত
'সন্ত্রিার্টসবার্টেদলরিস্থ িবরুেদ্ধ যদু্ধ'-রিস্থ সেঙ্গ িনেজেক জেুত ভার্টরিস্থেত সন্ত্রিার্টসবার্টদল িবেরিস্থার্টধী পদলেক্ষপ
ইসলিার্টম েফ্ার্টিবয়ার্টরিস্থ  অর্জহুার্টত হেয়  দলাঁর্ট িড়েয়েছে। েগার্টেয়ন্দার্ট  সংগ্রস্থিতার্টরিস্থ  দ্বিার্টরিস্থার্ট  বযার্টপক সংগ্রখযক
িনরিস্থীহ নার্টগিরিস্থকেদলরিস্থ িমথযার্টভার্টেব অর্িভযকু্ত করিস্থার্টরিস্থ খবরিস্থ আরিস্থও েবিশ েবিশ কেরিস্থ প্রিকার্টশ হেয়
পড়েলিও সংগ্রখযার্টলিঘমেুদলরিস্থ িবরুেদ্ধ  েহনস্থিতার্টমলূিক ধরিস্থপার্টকড় অর্বযার্টহত রিস্থেয়েছে।  ক্রমশ েবেড়
ওঠার্ট প্রিিতেরিস্থার্টেধরিস্থ মেুখ 'েপার্টটার্টরিস্থ' মেতার্ট দলার্টনবীয় আইনেক সরিস্থকার্টরিস্থ প্রিতযার্টহার্টরিস্থ কেরিস্থ িনেলিও,
আফ্স্পরার্ট,  ইউ এপ্র িপ এপ্র-রিস্থ মেতার্ট দলার্টনবীয় আইন এপ্রবংগ্র িব্রিটশ ঔপিনেবশবার্টদলীেদলরিস্থ েফ্েলি
যার্টওয়ার্ট  রিস্থার্টষ্ট্রেেদ্রার্টহ  আইেনরিস্থ  দ্বিার্টরিস্থার্ট  গণতন্ত্রিেক  ধার্টরিস্থার্টবার্টিহকভার্টেব  পদলদলিলিত  করিস্থার্ট  হেচ।
েসনার্টবার্টিহনীরিস্থ পছেন্দ নয়  এপ্রই কার্টরিস্থণ েদলিখেয় আফ্স্পরার্ট আইন বার্টিতলি বার্ট অর্ন্তর্তপেক্ষ–
সংগ্রেশার্টধেনরিস্থ জনয  প্রিিতিট  পরিস্থার্টমশ রেক সরিস্থকার্টরিস্থ নার্টকচ করিস্থেছে এপ্রবংগ্র  েসনার্টবার্টিহনী  বলিেছে,
আফ্স্পরার্টরিস্থ মেতার্ট িবেশষ আইেনরিস্থ রিস্থক্ষার্টকবচ ছোর্টড়ার্ট নার্টগিরিস্থক িবেক্ষার্টভেক েমার্টকার্টিবলিার্ট করিস্থার্ট
সম্ভব নয়। অর্পার্টেরিস্থশন িগ্রেসন হার্টন্ট ও অর্নরুূপপ দলমনমূলিক অর্িভযার্টন চার্টলিার্টেত ও িবনার্ট িবচার্টেরিস্থ
আটক রিস্থার্টখেত ইউ এপ্র িপ এপ্র আইিন অর্স্ত্র যিুগেয়েছে এপ্রবংগ্র রিস্থার্টষ্ট্রেেদ্রার্টহ আইন  (ভার্টরিস্থতীয়
দলণিবিধরিস্থ ১২৪এপ্র ধার্টরিস্থার্ট) অর্সেন্তর্ার্টষেক অর্পরিস্থার্টধ িহসার্টেব িচিহ্নত করিস্থেত এপ্রবংগ্র মত প্রিকার্টেশরিস্থ
স্বার্টধীনতার্টেক হতযার্ট করিস্থেত সিুবধার্ট কেরিস্থ িদলেয়েছে। সম্প্রতিত হার্টয়দ্রার্টবার্টেদল িবেসার্টরিস্থেণরিস্থ সময়
আেমিরিস্থকার্টরিস্থ  এপ্রন  িস  িট  িস-রিস্থ  ধাঁর্ট েচ  ইউ  িপ  এপ্র  সরিস্থকার্টরিস্থ  পনুরিস্থার্টয়  নযার্টশনার্টলি  কার্টউন্টার্টরিস্থ
েটরিস্থিরিস্থজম েসন্টার্টরিস্থ স্থিতার্টপেনরিস্থ ভার্টবনার্টেক সার্টমেন আনেত সেচষ্টি হেয়েছে। ইউ এপ্র িপ এপ্র-রিস্থ
েস্বচার্টচার্টরিস্থী ধার্টরিস্থার্টগুেলিার্টরিস্থ দ্বিার্টরিস্থার্ট বলিীয়ার্টন হেয় এপ্রই ধরিস্থেনরিস্থ সংগ্রস্থিতার্ট েগার্টেয়ন্দার্ট িবভার্টেগরিস্থ (আই িব)
হার্টেত  অর্পিরিস্থসীম  ক্ষমতার্ট  েজার্টগার্টেব  এপ্রবংগ্র  এপ্রই অর্েথ র  তার্টরিস্থ  আেমিরিস্থকার্টন  সহেযার্টগী
এপ্রফ্ িব আই-েকও মদলত েজার্টগার্টেব এপ্রবংগ্র েকার্টেনার্ট স্বচতার্ট ও দলার্টয়বদ্ধতার্ট ছোর্টড়ার্টই েয েকার্টেনার্ট
বযিক্তেক েগ্রেসপ্তার্টরিস্থ ও হয়রিস্থার্টিন করিস্থার্ট সম্ভব হেব। মার্টিকরন েগার্টেয়ন্দার্ট সংগ্রস্থিতার্টগুেলিার্টরিস্থ সেঙ্গ ঘমিনষ্ঠ
সম্পর্ককরযকু্ত  আেমিরিস্থকার্টরিস্থ  েকার্টম্পর্কার্টিনগুেলিার্ট  সহ  িবিভন্ন  কেপ রার্টেরিস্থশেনরিস্থ  দ্বিার্টরিস্থার্ট েয  ইউিনক
আইেডনিটিফ্েকশন  প্রিকল্পম  (ইউ  আই  িড)  শুরু হেয়েছে  তার্ট  নার্টগিরিস্থকেদলরিস্থ  ওপরিস্থ
অর্নিধকার্টরিস্থমলূিক নজরিস্থদলার্টিরিস্থরিস্থ সিুবধার্ট কেরিস্থ েদলেব এপ্রবংগ্র ভার্টরিস্থতীয় ও িবেদলশী েগার্টেয়ন্দার্ট সংগ্রস্থিতার্ট
এপ্রবংগ্র  কেপ রার্টেরিস্থশনগুেলিার্টরিস্থ  কার্টেছে  স্পরশরকার্টতরিস্থ  বযিক্তগত িবষয় ও  তথযপিঞ্জেক  সহজলিভয
কেরিস্থ তুলিেব।  ভার্টরিস্থেত গণতন্ত্রিেক রিস্থক্ষার্ট করিস্থার্টরিস্থ প্রিশিট আজ এপ্রই সমস্ত দলার্টনবীয় আইন ও
ক্রমবধ রমার্টন িবচার্টরিস্থিবভার্টগ বিহভূ রত িনপীড়নমলূিক পদলেক্ষপেক অর্িবলিেম্ব প্রিতযার্টহার্টেরিস্থরিস্থ দলার্টিব
জার্টনার্টেচ।

১১। ক্রেমই েবেড় চলিার্ট জনগেণরিস্থ িবেরিস্থার্টিধতার্টরিস্থ মেুখ েকেলিঙ্কার্টিরিস্থ-কলিিঙ্কত ও সব
িদলক েথেক িনিন্দত ইউ িপ এপ্র সরিস্থকার্টরিস্থ িবেজিপেক েতার্টয়ার্টজ কেরিস্থ সংগ্রকট েথেক উদ্ধার্টরিস্থ
েপেত চার্টইেছে। এপ্ররিস্থ সবেথেক প্রিকৃষ্টি উদলার্টহরিস্থণ হলি আফ্জলি গুরুরিস্থ ফ্াঁর্টিস  যার্ট অর্তযন্তর্–
সেঙ্গার্টপেন,  এপ্রমনিক তার্টরিস্থ পিরিস্থবার্টরিস্থেক েকার্টেনার্ট িকছেু নার্ট জার্টিনেয় এপ্রবংগ্র তার্টরিস্থ ক্ষমার্ট প্রিার্টথ রনার্টরিস্থ
আেবদলন খার্টিরিস্থজ হওয়ার্টরিস্থ িবষয়িট িনেয় প্রিশ েতার্টলিার্টরিস্থ যথার্টথ র সেুযার্টগ নার্ট িদলেয়ই সংগ্রঘমিটত
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করিস্থার্ট  হেয়েছে। কার্টশ্মীেরিস্থরিস্থ েপ্রিক্ষার্টপেট,  কার্টশ্মীরিস্থী  েনতার্ট  মকবলুি বার্টেটরিস্থ প্রিার্টণদলেণরিস্থ ২৯তম
বার্টিষ রকীরিস্থ মার্টত্রে দুল-িদলন আেগ সংগ্রঘমিটত অর্নযার্টয়ভার্টেব এপ্রই ফ্াঁর্টিস  েদলওয়ার্টরিস্থ ঘমটনার্ট কার্টশ্মীরিস্থী
জনগেণরিস্থ িবিচ ন্নতার্টেবার্টধেক অর্পিরিস্থিমতভার্টেব গভীরিস্থ কেরিস্থ তুেলিেছে। ভার্টরিস্থতীয় রিস্থার্টজনীিতরিস্থ
সার্টমিগ্রেসক েপ্রিক্ষার্টপেট এপ্রই জার্টতীয় েতার্টষণেক কংগ্রেগ্রেসস কতৃরক িবেজিপরিস্থ অর্েযার্টধযার্ট অর্িভযার্টেনরিস্থ
কার্টেছে  আত্মঘসমপরেণরিস্থ  সার্টেথই  তুলিনার্ট  করিস্থার্ট  যার্টয়   যার্টরিস্থ  ফ্েলি  সংগ্রঘম  পিরিস্থবার্টেরিস্থরিস্থ  বার্টবিরিস্থ–
মসিজদল  ধ্বংগ্রস  কেরিস্থ  সেরিস্থ  পড়েত  সিুবধার্ট  হয়।  কংগ্রেগ্রেসস,  িবেজিপ  ও  প্রিধার্টন  সংগ্রবার্টদল
মার্টধযমগুেলিার্টরিস্থ  দ্বিার্টরিস্থার্ট  আফ্জলি  গুরুরিস্থ  ফ্াঁর্টিসেক  েকন্দ্র  কেরিস্থ  উৎসবমখুরিস্থ  উন্মত্ততার্ট  সৃিষ্টিরিস্থ
তার্টরিস্থস্বরিস্থ  প্রিচার্টরিস্থেক  অর্গ্রেসার্টহয  কেরিস্থ  েদলেশরিস্থ  িবপ্লবী  গণতার্টিন্ত্রিক  জনমত  সার্টহেসরিস্থ  সেঙ্গ
এপ্রই  হতযার্টকার্টেণরিস্থ  অর্শুভ  রিস্থার্টজৈনিতক  তার্টৎপয রেক  উেন্মার্টিচত  কেরিস্থেছে।  এপ্রই  ঘমটনার্ট
সিঠকভার্টেবই  ভার্টরিস্থেত  মৃতুযদলেণরিস্থ  অর্বসার্টন  ঘমটার্টেনার্টরিস্থ  অর্থবার্ট  অর্বসার্টন  ঘমটার্টেনার্টরিস্থ  লিেক্ষয
অর্ন্তর্তপেক্ষ মৃতুযদলেণ স্থিতিগতার্টেদলশ প্রিদলার্টেনরিস্থ জনয  রিস্থার্টষ্ট্রেসেঙ্ঘরিস্থ  েয প্রিস্তার্টব তার্টেক মার্টনযতার্ট
প্রিদলার্টেনরিস্থ দলার্টিবেক েজার্টরিস্থদলার্টরিস্থ কেরিস্থ তুেলিেছে।

১২। কার্টশ্মীেরিস্থ সার্টমিরিস্থকবার্টিহনী েমার্টতার্টেয়ন ও আফ্স্পরার্ট বহার্টলি রিস্থার্টখার্টেক যিুক্তগ্রেসার্টহয কেরিস্থ
তুলিেত দলীঘম রিদলন ধেরিস্থই ভার্টরিস্থতীয় রিস্থার্টষ্ট্রে জঙ্গী কার্টয রকলিার্টপেক অর্জহুার্টত িহসার্টেব বযবহার্টরিস্থ কেরিস্থ
চেলিেছে। ২০০৮ েথেক িকন্তু এপ্রই দলার্টিব সম্পর্কূণ রতই অর্সার্টরিস্থ প্রিিতপন্ন হেয়েছে। ২০০৮-এপ্র
অর্মরিস্থনার্টথ জিম িবতণার্ট, ২০০৯-এপ্র েসার্টিপয়ার্টন ধষ রণ ও হতযার্টকার্টণ এপ্রবংগ্র ২০১০-এপ্র 'েশার্টকযার্টত্রোর্ট'
ও প্রিিতবার্টদলী িমিছেেলি িনরিস্থার্টপত্তার্টবার্টিহনীরিস্থ গুিলিচার্টলিনার্টরিস্থ ফ্েলি ১১৫ জন প্রিিতবার্টদলী নার্টগিরিস্থকেক
হতযার্টরিস্থ িবেরিস্থার্টিধতার্টয় সার্টধার্টরিস্থণ কার্টশ্মীরিস্থী জনগেণরিস্থ ধার্টরিস্থার্টবার্টিহক গণিবেক্ষার্টেভরিস্থ মেুখ ভার্টরিস্থতীয়
রিস্থার্টষ্ট্রে ও িনরিস্থার্টপত্তার্টবার্টিহনী বার্টরিস্থংগ্রবার্টরিস্থ িধকৃ্কত হেয়েছে। এপ্রইসব িবেক্ষার্টভ কম রসচূীগুেলিার্টেত মিহলিার্ট
প্রিিতবার্টদলকার্টরিস্থীেদলরিস্থ  উপিস্থিতিত  সিবেশষ  উেল্লখেযার্টগয।  িঢলি  েছোর্টড়ার্টরিস্থ  অর্পরিস্থার্টেধ  যবুকেদলরিস্থ
কুখযার্টত জন িনরিস্থার্টপত্তার্ট আইেন েগ্রেসপ্তার্টরিস্থ করিস্থার্ট হেয়েছে। গণ-কবেরিস্থরিস্থ অর্িস্তেত্বরিস্থ সমথ রেন নতুন
সার্টক্ষয প্রিমার্টণগুেলিার্ট েসনার্টবার্টিহনীরিস্থ দ্বিার্টরিস্থার্ট ধতৃ ও 'িনেখাঁর্টজ ' কার্টশ্মীরিস্থী যবুকেদলরিস্থ িবচার্টরিস্থ বিহভূ রত
হতযার্টকার্টণ গুেলিার্টরিস্থ িদলেকই অর্ঙ্গুিলি িনেদল রশ কেরিস্থ। ইউ িপ এপ্র সরিস্থকার্টেরিস্থরিস্থ বহু ঢক্কার্টিননার্টিদলত
আেলিার্টচনার্টকার্টরিস্থীেদলরিস্থ  এপ্রকিট  দললি  েপ্রিরিস্থেণরিস্থ  প্রিিক্রয়ার্ট  েলিার্টকেদলখার্টেনার্ট  েকৌশলি  িভন্ন  অর্নয
েকার্টেনার্টভার্টেবই  িবেবিচত  হয়িন।  কার্টশ্মীরিস্থী  ছোর্টত্রে-যবুরিস্থার্ট  সবসময়ই  েগার্টেয়ন্দার্ট  সংগ্রস্থিতার্টগুেলিার্টরিস্থ
েহনস্থিতার্টরিস্থ িশকার্টরিস্থ হেয় এপ্রেসেছে। িকন্তু আফ্জলি গুরুরিস্থ ফ্াঁর্টিসরিস্থ পরিস্থ কার্টশ্মীেরিস্থরিস্থ অর্ভযন্তর্েরিস্থ
েসনার্টবার্টিহনীরিস্থ  দ্বিার্টরিস্থার্ট  প্রিিতবার্টদলীেদলরিস্থ  হতযার্টরিস্থ  ঘমটনার্টরিস্থ  পার্টশার্টপার্টিশ  কার্টশ্মীেরিস্থরিস্থ  বার্টইেরিস্থও
িহনু্দত্ববার্টদলী গ্রুপগুেলিার্টরিস্থ দ্বিার্টরিস্থার্ট সংগ্রগিঠতভার্টেব কার্টশ্মীরিস্থী যবুকেদলরিস্থ ওপরিস্থ হার্টমলিার্টরিস্থ ঘমটনার্ট ঘমটেত
শুরু কেরিস্থেছে।  তাঁর্টেদলরিস্থ  এপ্রই  েক্রার্টধ  ও  যন্ত্রিণার্টরিস্থ  সময়  আমার্টেদলরিস্থ  অর্বশযই  কু্ষব  কার্টশ্মীরিস্থী
জনগেণরিস্থ পার্টেশ দলাঁর্টড়ার্টেত হেব ,  গণতন্ত্রি ও নযার্টেয়রিস্থ দলার্টিবেত তাঁর্টেদলরিস্থ সংগ্রগ্রেসার্টমেক সমথ রন
করিস্থেত  হেব  এপ্রবংগ্র  আফ্স্পরার্ট  প্রিতযার্টহার্টরিস্থ  ও  আত্মঘিনয়ন্ত্রিেণরিস্থ  জনয  তাঁর্টেদলরিস্থ  নযার্টয়সঙ্গত
আকার্টঙ্খার্টেক দৃলঢ়ভার্টেব সমথ রন জার্টনার্টেত হেব।

১৩।  শার্টসকেশ্রণী  েদলশেক এপ্রক সব রবযার্টপী  সংগ্রকেটরিস্থ  িদলেক  েঠেলি  েদলওয়ার্টরিস্থ  এপ্রবংগ্র
সার্টধার্টরিস্থণ জনগেণরিস্থ জীিবকার্ট ও অর্িধকার্টেরিস্থরিস্থ িবরুেদ্ধ কার্টয রত এপ্রক যদু্ধ েঘমার্টষণার্ট করিস্থার্টয় জনগণও
সব রত্রে  সরিস্থকার্টরিস্থগুেলিার্ট  ও  তার্টেদলরিস্থ  নীিতমার্টলিার্টরিস্থ  িবরুেদ্ধ  প্রিিতবার্টেদল  উেঠ  দলাঁর্টড়ার্টেচন।

এপ্র  যার্টবৎকার্টলি  পয রন্তর্  ভার্টরিস্থেতরিস্থ  ইিতহার্টেস  সব রার্টিধক  েকেলিঙ্কার্টিরিস্থ-কলিিঙ্কত  শার্টসক  িহসার্টেব
কংগ্রেগ্রেসস দ্রুতই তার্টরিস্থ জিম হার্টরিস্থার্টেচ। িবেজিপও সমভার্টেব দলুনর্তীিতগ্রেসস্ত বেলি উেন্মার্টিচত হেচ
এপ্রবংগ্র ফ্লিত কংগ্রেগ্রেসেসরিস্থ যার্ট ক্ষিত তার্ট িবেজিপরিস্থ লিার্টেভ হুবহু রূপপার্টন্তর্িরিস্থত হেচ নার্ট। তথার্টিপ ,
েয সমস্ত রিস্থার্টেজয েকার্টেনার্ট তৃতীয় শিক্তরিস্থ বড়সড় অর্িস্তত্ব েনই এপ্রবংগ্র িনব রার্টচনী রিস্থার্টজনীিত মলূিত
কংগ্রেগ্রেসস ও িবেজিপরিস্থ মেধয েঘমার্টরিস্থার্টেফ্রিস্থার্ট কেরিস্থ েসখার্টেন হয় িবেজিপ ক্ষমতার্ট ধেরিস্থ রিস্থার্টখেত
সক্ষম হেয়েছে (িবেশষ কেরিস্থ গুজরিস্থার্টেট) অর্থবার্ট ভার্টবমিূতররিস্থ ক্ষয় হেত থার্টকার্ট সেত্ত্বেও কংগ্রেগ্রেসস
ক্ষমতার্টয় িফ্েরিস্থ আসেত সক্ষম হেয়েছে (সার্টম্প্রতিতক িনব রার্টচেন উত্তরিস্থার্টখণ ও িহমার্টচলিপ্রিেদলেশ যার্ট
েদলখার্ট েগেছে)।

১৪। কণ রার্টটক হলি এপ্রমন এপ্রক রিস্থার্টজয েযখার্টেন িবগত িবধার্টনসভার্ট িনব রার্টচেন িবেজিপ ও
কংগ্রেগ্রেসস তৃতীয় দললি েড িজ  (এপ্রস)-েক সঙু্কিচত কেরিস্থ িদলেয় উভেয়ই লিার্টভবার্টন হেয়েছে।
২০০৪-এপ্র িবেজিপ েসখার্টেন এপ্রকক বৃহত্তম দললি িহসার্টেব সার্টমেন আেস এপ্রবংগ্র চার্টরিস্থ বছেরিস্থ পরিস্থ,
দলিক্ষণ ভার্টরিস্থেত কণ রার্টটকই  হলি প্রিথম েসই রিস্থার্টজয েযখার্টেন িবেজিপ সরিস্থকার্টরিস্থ গঠন কেরিস্থ।
িকন্তু িবেজিপরিস্থ শার্টসন বযার্টপক জিম ও খিন েকেলিঙ্কার্টিরিস্থ এপ্রবংগ্র খিন-মার্টিফ্য়ার্টেদলরিস্থ উত্থার্টন এপ্রবংগ্র
মিহলিার্ট ও ধমর্তীয় সংগ্রখযার্টলিঘমেুদলরিস্থ িবেশষত িখ্রিস্টার্টনেদলরিস্থ ওপরিস্থ আক্রমেণরিস্থ জনয কুখযার্টত হেয়
ওেঠ। দুলনর্তীিতরিস্থ দলার্টেয় কণ রার্টটক েলিার্টকার্টয়েুক্তরিস্থ দ্বিার্টরিস্থার্ট অর্িভযকু্ত হওয়ার্টয় িবেজিপরিস্থ কিঠন মার্টনব
ইেয়দুলরিস্থার্টপ্পার্টেক ২০১১-েত পদলতযার্টগ করিস্থেত হয় এপ্রবংগ্র পরিস্থবতর্তীেত পার্টিট রেত বার্টরিস্থংগ্রবার্টরিস্থ িবেদ্রার্টহ
েদলখার্ট েদলওয়ার্টয় তার্টেক িবেজিপ ছোর্টড়েত হয় এপ্রবংগ্র িনজস্ব দললি গঠন করিস্থেত হয়। এপ্রখন
েদলখার্টরিস্থ  ইেয়দুলরিস্থার্টপ্পার্টেক  বিহষ্কার্টেরিস্থরিস্থ  ধার্টক্কার্ট  িবেজিপ  সার্টমলিার্টেত  পার্টেরিস্থ  িকনার্ট।  অর্েনক  িদলক
েথেকই কংগ্রেগ্রেসস শার্টিসত অর্ন্ধ্রপ্রিেদলশ এপ্রখন িবেজিপ শার্টিসত কণ রার্টটেকরিস্থই প্রিিতচিব িহসার্টেব
সার্টমেন এপ্রেসেছে। কার্টগেজ-কলিেম কংগ্রেগ্রেসস এপ্রখনও েসখার্টেন ক্ষমতার্টয়, যিদলও কংগ্রেগ্রেসস েভেঙ্গ
েবিরিস্থেয় আসার্ট ওয়ার্টই এপ্রস আরিস্থ কংগ্রেগ্রেসসই েসখার্টনকার্টরিস্থ আসলি কংগ্রেগ্রেসস বেলি প্রিিতভার্টত হেচ
আরিস্থ িচত্রেতার্টরিস্থকার্ট িচরিস্থঞ্জীিবরিস্থ েনতৃত্বার্টধীন পবূ রতন প্রিজার্ট রিস্থার্টজযম পার্টিট রেক হার্টত কেরিস্থ েনওয়ার্টরিস্থ
মার্টধযেম কংগ্রেগ্রেসস ক্ষিতপরূিস্থেণরিস্থ বযথ র েচষ্টিার্ট চার্টলিার্টেচ এপ্রবংগ্র কংগ্রেগ্রেসেসরিস্থ সেঙ্গ েতেলিঙ্গার্টনার্ট রিস্থার্টষ্ট্রেীয়
সিমিতরিস্থ িমেলি যার্টওয়ার্টরিস্থ সম্ভার্টবনার্টেক খিতেয় েদলখেছে।

১৫। কণ রার্টটক ছোর্টড়ার্ট অর্নয েয রিস্থার্টেজয সার্টম্প্রতিতককার্টেলি িবেজিপ তার্টরিস্থ শিক্তবৃিদ্ধ করিস্থেত
ও গুরুত্ব আদলার্টয় করিস্থেত সক্ষম হেয়েছে েসিট হলি িবহার্টরিস্থ। প্রিকৃতপেক্ষ ২০০৫-এপ্ররিস্থ নেভম্বরিস্থ
েথেক  ২০১০-এপ্ররিস্থ  নেভম্বেরিস্থরিস্থ  মেধয  িবহার্টরিস্থ  িবধার্টনসভার্টয়  িবেজিপ  তার্টরিস্থ  শিক্তেক  প্রিার্টয়
িদ্বিগুণ করিস্থেত সক্ষম হয়,  আসন সংগ্রখযার্ট ৫৫ েথেক ৯১-এপ্র বৃিদ্ধ ঘমটার্টয় ও তার্টরিস্থ সহেযার্টগী
েজ িড (ইউ) েথেক মার্টত্রে ২৪িট কম আসন পার্টয়। আরিস্থ েজ িড-রিস্থ অর্পশার্টসন যিদল িবহার্টেরিস্থ
শিক্তবৃিদ্ধ ঘমটার্টেত ও িনেজেক ক্ষমতার্টয় আনেত িবেজিপেক সক্ষম কেরিস্থ েতার্টেলি তার্টহেলি
নীতীশ কুমার্টেরিস্থরিস্থ সেঙ্গ েজার্টট গেড় েতার্টলিার্টটার্টই তার্টেক িবহার্টেরিস্থরিস্থ বেুক তার্টরিস্থ সম্প্রতসার্টরিস্থণ ঘমটার্টেত
ও প্রিভার্টবেক শিক্তশার্টলিী  করিস্থেত সবেথেক বড় সহার্টয়তার্ট  প্রিদলার্টন কেরিস্থেছে। নীতীশ কুমার্টরিস্থ
তার্টরিস্থ  ধম রিনরিস্থেপক্ষ  ভার্টবমিূতর  ধেরিস্থ  রিস্থার্টখার্টরিস্থ  জনয  নেরিস্থন্দ্র  েমার্টিদলরিস্থ  েথেক  িনেজেক  পৃথক
েদলখার্টেনার্টরিস্থ  জনয  েচষ্টিার্ট  চার্টলিার্টেচন িকন্তু িবহার্টেরিস্থ  িনেজরিস্থ সার্টম্প্রতদলার্টিয়ক  তার্টস  েখলিার্টরিস্থ  জনয
িবেজিপ েখার্টলিার্ট ময়দলার্টনই েপেয় েগেছে। ভূিমসংগ্রস্কার্টরিস্থ সম্পর্কিকরত বেন্দযার্টপার্টধযার্টয় কিমশেনরিস্থ
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িরিস্থেপার্টট রেক প্রিথম সেুযার্টেগই আঁস্তার্টকুেড় েফ্েলি েদলওয়ার্টরিস্থ মার্টধযেম সার্টমন্তর্ লিিবরিস্থ কার্টেছে নীতীশ
জমার্টনার্টরিস্থ  সম্পর্কূণ র আত্মঘসমপরণ  এপ্রবংগ্র  রিস্থণবীরিস্থ  েসনার্টেক  লিার্টগার্টতার্টরিস্থ  েতার্টয়ার্টজ  করিস্থার্টরিস্থ  কার্টরিস্থেণ
িবেজিপ আরিস্থও সার্টহসী হেয় উেঠেছে। িবপরিস্থীেত তার্টরিস্থ িচরিস্থার্টয়ত ঘমাঁর্ট িট েয ঝার্টড়খণ েসখার্টেন
িবেজিপেক তার্টরিস্থ দললি েভেঙ্গ গিঠত ঝার্টড়খণ িবকার্টশ েমার্টচ রার্ট  ও আনযার্টনয আঞ্চলিলিক শিক্তরিস্থ
শক্ত প্রিিতদ্বিিন্দ্বিতার্টরিস্থ মেুখ পড়েত হেচ।

১৬।  ভার্টরিস্থতীয়  রিস্থার্টজনীিতেত  আঞ্চলিলিক  দললিগুেলিার্ট  উত্তেরিস্থার্টত্তরিস্থ  ৈবিশষ্টিযপণূ র  হেয়
দলাঁর্টড়ার্টেচ।  এপ্রেদলরিস্থ  মেধয  কেয়কিট  দলেলিরিস্থ  েযমন  শিক্তশার্টলিী  আঞ্চলিলিক  বার্ট  সার্টমার্টিজক
পিরিস্থিচিতরিস্থ  মেধয বার্ট  আলিার্টদলার্ট  রিস্থার্টেজযরিস্থ  অর্থবার্ট  স্বার্টয়ত্ত  শার্টসেনরিস্থ  দলার্টিবেত দলীঘম রকার্টলিীন
আেন্দার্টলিেনরিস্থ  মেধয  মলূি  িনিহত  রিস্থেয়েছে,  কতকগুেলিার্ট  আবার্টরিস্থ  সার্টম্প্রতিতক  বছেরিস্থগুেলিার্টেত
কংগ্রেগ্রেসস অর্থবার্ট িবেজিপরিস্থ ভার্টঙ্গেনরিস্থ ফ্েলি বার্ট পবূ রতন জনতার্ট দলেলিরিস্থ ভার্টঙ্গেনরিস্থ কার্টরিস্থেণ উদুত
হেয়েছে। গত দুলই দলশেক বযার্টেঙেরিস্থ ছোর্টতার্টরিস্থ মেতার্ট আঞ্চলিলিক দলেলিরিস্থ সৃিষ্টি ও শিক্তবৃিদ্ধেক
অর্বশযই প্রিধার্টনত উদলার্টরিস্থীকরিস্থণ ও েবসরিস্থকার্টরিস্থীকরিস্থণ নীিতরিস্থ  জমার্টনার্টয়  রিস্থার্টজৈনিতক সংগ্রঘমার্টত
িহসার্টেব এপ্রবংগ্র প্রিার্টকৃিতক সম্পর্কদল সমৃদ্ধ অর্ঞ্চললিগুেলিার্টেত বৃহৎ কেপ রার্টেরিস্থট ঘমরিস্থার্টনার্ট ও িবশ্বপুিঁজরিস্থ
শক্ত ঘমাঁর্ট িট  স্থিতার্টপেনরিস্থ প্রিেচষ্টিার্টরিস্থ  েপ্রিিক্ষেত শিক্তশার্টলিী  আঞ্চলিলিক অর্থ রৈনিতক স্বার্টেথ ররিস্থ  উদব
িহসার্টেব েদলখেত হেব। রিস্থার্টজযগুেলিার্টেত আঞ্চলিলিক দললিসমহূ কংগ্রেগ্রেসস ও িবেজিপেক কিঠন
প্রিিতেযার্টিগতার্টরিস্থ মেুখ দলাঁর্টড় কিরিস্থেয় িদলেলিও ,  সব রভার্টরিস্থতীয় রিস্থার্টজনীিতেত তার্টরিস্থার্ট েকেন্দ্ররিস্থ সার্টেথ
শক্ত দলরিস্থকষার্টকিষরিস্থ মার্টধযেম আঞ্চলিলিক িকছেু সিুবধার্ট আদলার্টেয়রিস্থ িবিনমেয় সহেযার্টগীরিস্থ ভূিমকার্ট
পার্টলিন কেরিস্থ। শিক্তশার্টলিী আঞ্চলিলিক দললিগুেলিার্টরিস্থ েমার্টকার্টিবলিার্টয় ইউ িপ এপ্র সরিস্থকার্টরিস্থ গার্টজরিস্থ ও
লিার্টিঠরিস্থ  েকৌশলি িনেয়  থার্টেক এপ্রবংগ্র  িস  িব  আই-এপ্ররিস্থ মেতার্ট  েকন্দ্রীয়  সংগ্রস্থিতার্ট  ও  (রিস্থার্টেজযরিস্থ
চার্টিহদলার্টরিস্থ মেুখ) েকেন্দ্ররিস্থ আিথ রক ক্ষমতার্টেক কার্টেজ লিার্টিগেয় থার্টেক। খচুেরিস্থার্ট বযবসার্টয় প্রিতযক্ষ
পুিঁজ িবিনেয়ার্টেগরিস্থ প্রিেশ আরিস্থ এপ্রকবার্টরিস্থ আমরিস্থার্ট এপ্রস িপ এপ্রবংগ্র িব এপ্রস িপ-েক ইউ িপ এপ্র-রিস্থ
ত্রোর্টণকতরার্টরিস্থ ভূিমকার্টয় দলাঁর্টড়ার্টেত েদলেখিছে। অর্নযিদলেক রিস্থার্টষ্ট্রেপিত িনব রার্টচেনরিস্থ সময় েজ িড (ইউ)
এপ্রবংগ্র িশবেসনার্টরিস্থ মেতার্ট এপ্রন িড এপ্র শিরিস্থকেদলরিস্থ কংগ্রেগ্রেসস প্রিার্টথর্তীরিস্থ স্বপেক্ষ েভার্টট িদলেত েদলেখিছে।
ইতযবসেরিস্থ  রিস্থার্টষ্ট্রেসেঙ্ঘরিস্থ  মার্টনবার্টিধকার্টরিস্থ  কিমিটেত  (ইউ  এপ্রন  এপ্রইচ  আরিস্থ  িস)  শ্রীলিঙ্কার্টয়
যদু্ধ-অর্পরিস্থার্টেধরিস্থ  িবষেয়  এপ্রবংগ্র  শ্রীলিঙ্কার্টরিস্থ  তার্টিমলিেদলরিস্থ  প্রিিত  নযার্টয়িবচার্টেরিস্থরিস্থ  জনয  েজার্টরিস্থার্টেলিার্ট
প্রিস্তার্টব আনেত ইউ িপ এপ্র সরিস্থকার্টেরিস্থরিস্থ আপিত্ত ও বযথ রতার্টরিস্থ প্রিেশ িড এপ্রম েক (ইউ িপ এপ্র
সরিস্থকার্টরিস্থ েথেক) সমথরন প্রিতযার্টহার্টরিস্থ করিস্থার্টরিস্থ সার্টেথ সার্টেথই িড এপ্রম েক েনতার্টেদলরিস্থ িস িব আই
তল্লার্টিশরিস্থ মেুখার্টমিুখ হেত হেয়েছে।

১৭। িস িপ আই  (এপ্রম)  েনতৃত্বার্টধীন বার্টম িশিবরিস্থ তার্টেদলরিস্থ সব রার্টিধক শিক্তশার্টলিী দলুগর
পিশ্চিমবেঙ্গ বড় িবপয রেয়রিস্থ মেুখার্টমিুখ  হেয়েছে। তার্টেদলরিস্থ অর্পরিস্থ দুলই শক্ত ঘমাঁর্ট িট  েকরিস্থলি ও
িত্রেপরুিস্থার্টয় তার্টরিস্থার্ট েমার্টেটরিস্থ ওপরিস্থ শিক্তেক ধেরিস্থ রিস্থার্টখেত সক্ষম হেলিও েকরিস্থেলি তার্টরিস্থার্ট সার্টমার্টনয
বযবধার্টেন েহেরিস্থ ক্ষমতার্ট ধেরিস্থ রিস্থার্টখেত বযথ র হেয়েছে ও িত্রেপরুিস্থার্টয় উপযু রপিরিস্থ পঞ্চলমবার্টরিস্থ ক্ষমতার্টয়
এপ্রেসেছে। পিশ্চিমবেঙ্গ দলেলিরিস্থ ক্ষেয়রিস্থ কার্টরিস্থেণ জার্টতীয় েক্ষেত্রে তার্টেদলরিস্থ প্রিভার্টব যেথষ্টিই দলুব রলি
হেয়েছে এপ্রবংগ্র িস িপ আই (এপ্রম)  ও তার্টরিস্থ সহেযার্টগীেদলরিস্থ শিক্ত ২০০১-এপ্র েযখার্টেন ৬০-এপ্ররিস্থ
অর্িধক  িছেলি  তার্ট  মার্টরিস্থার্টত্মঘকভার্টেব  হ্রার্টস  েপেয়  ২৪-এপ্র  দলাঁর্ট িড়েয়েছে।  এপ্র  সেত্ত্বেও  প্রিবার্টেদলরিস্থ

উটপার্টিখরিস্থ মেতার্ট িস িপ আই (এপ্রম)  পিশ্চিমবেঙ্গ তার্টরিস্থ িবপয রেয়রিস্থ প্রিকৃত করিস্থার্টণ অর্নসুন্ধার্টন
করিস্থার্ট েতার্ট দূলরিস্থস্থিতার্টন,  িবপয রয়েক েমেন িনেতই অর্স্বীকার্টরিস্থ কেরিস্থেছে। পিশ্চিমবেঙ্গরিস্থ বার্টস্তবতার্টরিস্থ
সেঙ্গ পিরিস্থিচত সকেলিই েযখার্টেন এপ্র জনয িস িপ আই (এপ্রম)-এপ্ররিস্থ নয়ার্ট-উদলার্টরিস্থবার্টদলী কম রসচূীেক
আঁকেড় ধরিস্থার্ট ও কার্টয রকরিস্থ করিস্থার্ট এপ্রবংগ্র ক্রমার্টগত ঔদ্ধতযেক দলার্টয়ী করিস্থেছেন, িস িপ আই (এপ্রম)
তখন এপ্রিটেক মখুযত ইেন্দার্ট-মার্টিকরন পরিস্থমার্টণু চুিক্তরিস্থ মেুখ ইউ িপ এপ্র সরিস্থকার্টরিস্থ েথেক সমথ রন
প্রিতযার্টহার্টেরিস্থরিস্থ িবলিিম্বত িসদ্ধার্টেন্তর্রিস্থ ফ্েলি রিস্থার্টজৈনিতক শিক্তরিস্থ পনুিব রনযার্টেসরিস্থ পিরিস্থণার্টম িহসার্টেব
বণ রনার্ট করিস্থেছে। যিদলও িস িপ আই (এপ্রম) িবেরিস্থার্টধী ভূিমকার্ট পার্টলিেনরিস্থ জার্টয়গার্টয় িফ্েরিস্থ আসেত
বার্টধয  হেয়েছে তার্ট  সেত্ত্বেও দললি জার্টতীয় েক্ষেত্রে ও সিবেশষ পিশ্চিমবেঙ্গরিস্থ েক্ষেত্রে কংগ্রেগ্রেসস
সম্পর্কেকর নরিস্থম মেনার্টভার্টব গ্রেসহণ করিস্থেছে এপ্রবংগ্র রিস্থার্টষ্ট্রেপিত িনব রার্টচেন কংগ্রেগ্রেসস প্রিার্টথর্তীেক েভার্টটদলার্টেনরিস্থ
মার্টধযেম তার্টরিস্থ দলীঘম রিদলেনরিস্থ িমত্রে িস িপ আই এপ্রবংগ্র আরিস্থ এপ্রস িপ-রিস্থ সেঙ্গ সম্পর্ককরেক ভার্টঙ্গার্টরিস্থ
পয রার্টেয় িনেয় েগেছে।

১৮। পিশ্চিমবেঙ্গ িস িপ আই  (এপ্রম)-এপ্ররিস্থ িনদলার্টরুণ পরিস্থার্টজেয় বেুজ রার্টয়ার্ট িচন্তর্ার্টিবদল ও
কেপরার্টেরিস্থট সংগ্রবার্টদল মার্টধযম বার্টম িবেরিস্থার্টধী প্রিচার্টরিস্থেক বার্টিড়েয় তুলিেত উৎসার্টহেবার্টধ করিস্থেছে। এপ্রিট
বার্টম িশিবেরিস্থরিস্থ অর্ভযন্তর্েরিস্থও যেথষ্টি িবতকর সৃিষ্টি কেরিস্থেছে ও নতুন কেরিস্থ ভার্টবার্টরিস্থ েক্ষেত্রে সার্টহস
জিুগেয়েছে যিদলও সরিস্থকার্টরিস্থীভার্টেব িস িপ আই (এপ্রম)  আত্মঘার্টনসুন্ধার্টেন ও েকার্টেনার্টরিস্থকম িশক্ষার্ট
গ্রেসহেণ রিস্থার্টিজ নয়। বার্টম িবেরিস্থার্টধী  প্রিচার্টরিস্থার্টিভযার্টেনরিস্থ েমার্টকার্টিবলিার্ট এপ্রবংগ্র তৃণমূলি  শার্টসেন বার্টম
কমর্তীবার্টিহনী  ও েনতৃেত্বরিস্থ ওপরিস্থ নার্টিমেয় আনার্ট  শার্টরিস্থীিরিস্থক িনগ্রেসহ এপ্রবংগ্র রিস্থার্টষ্ট্রেীয় িনপীড়েনরিস্থ
িবেরিস্থার্টিধতার্ট  করিস্থার্টরিস্থ  সার্টেথ সার্টেথ  আমার্টেদলরিস্থ  অর্বশযই িস  িপ  আই  (এপ্রম)-এপ্ররিস্থ সিুবধার্টবার্টদলী
লিার্টইেনরিস্থ িবরুেদ্ধ সংগ্রগ্রেসার্টমেক তীব্রতরিস্থ করিস্থেত হেব। পিশ্চিমবেঙ্গরিস্থ বার্টইেরিস্থ সার্টম্প্রতিতক দলুিট
ঘমটনার্ট  েকরিস্থেলি প্রিার্টক্তন িস িপ আই  – (এপ্রম)  কমর্তী ও িবপ্লবী মার্টকরসবার্টদলী পার্টিট ররিস্থ  েনতার্ট
কমেরিস্থড িট িপ চন্দ্রেশখরিস্থণেক হতযার্ট ও রিস্থার্টষ্ট্রেপিত িনব রার্টচেন প্রিণব মখুার্টজর্তীেক সমথরন জার্টনার্টেনার্ট

 িস িপ আই – (এপ্রম)  েনতৃেত্বরিস্থ সিুবধার্টবার্টেদলরিস্থ িবরুেদ্ধ সংগ্রগ্রেসার্টমেক েজার্টরিস্থদলার্টরিস্থ করিস্থার্টরিস্থ দলার্টিব
জার্টনার্টেচ। ঘমটনার্টক্রেম পিশ্চিমবঙ্গ মার্টওবার্টদলীেদলরিস্থ েদলউিলিয়ার্টপনার্টেকও উদ্ঘার্টিটত কেরিস্থ িদলেয়েছে

 যার্টরিস্থার্ট তৃণমেূলিরিস্থ ক্ষমতার্টয় আসার্টরিস্থ প্রিেচষ্টিার্টয় িনেজেদলরিস্থ বযবহত হেত িদলেয় িনষ্ঠুরিস্থ পিরিস্থণার্টম–
েভার্টগ করিস্থেছেন। ক্ষমতার্টয় আসার্টরিস্থ আেগ মমতার্ট বযার্টনার্টজর্তী অর্ন্ধ্রপ্রিেদলেশ মার্টওবার্টদলী েনতার্ট আজার্টদল
হতযার্টরিস্থ  িবচার্টরিস্থিবভার্টগীয়  তদলন্তর্  দলার্টিব  কেরিস্থিছেেলিন  এপ্রবংগ্র  রিস্থার্টজৈনিতক  বিন্দেদলরিস্থ  মিুক্তরিস্থ
প্রিিতশ্রুতিত  িদলেয়িছেেলিন। আরিস্থ এপ্রখন তাঁর্টরিস্থ  সরিস্থকার্টরিস্থ মার্টওবার্টদলী  েনতার্ট  িকেষণজীেক এপ্রকই
কার্টয়দলার্টয়  হতযার্ট  কেরিস্থেছে  এপ্রবংগ্র  কার্টরিস্থার্টগার্টেরিস্থ  যন্ত্রিণার্টিবদ্ধ  প্রিার্টয়  ৫০০  রিস্থার্টজৈনিতক  বিন্দরিস্থ
এপ্রকজনেকও মিুক্ত  িদলেত  অর্স্বীকার্টরিস্থ  করিস্থেছে।  সিুবধার্টবার্টেদলরিস্থ  িবরুেদ্ধ তীক্ষ্ণ সংগ্রগ্রেসার্টম  এপ্রবংগ্র
তৃণমেূলিরিস্থ জনেমার্টিহনী মেুখার্টেশরিস্থ আড়ার্টেলি তার্টরিস্থ ক্রমবধ রমার্টন কতৃরত্ববার্টদলী চিরিস্থেত্রেরিস্থ িবরুেদ্ধ
সার্টহসী  প্রিিতেরিস্থার্টধ  গেড়  েতার্টলিার্টই  হলি  পিশ্চিমবেঙ্গ  বার্টম  আেন্দার্টলিেনরিস্থ  পনুরুজ্জীবেনরিস্থ
চার্টিবকার্টিঠ।

১৯। েলিার্টকসভার্ট িনব রার্টচন ঘমিনেয় আসার্টরিস্থ সার্টেথ সার্টেথ আমরিস্থার্ট িবেজিপরিস্থ মেধয নেরিস্থন্দ্র
েমার্টিদলেক পরিস্থবতর্তী প্রিধার্টনমন্ত্রিী পদলপ্রিার্টথর্তী িহসার্টেব তুেলি ধরিস্থার্টরিস্থ তীব্র েশার্টরিস্থেগার্টলি প্রিতযক্ষ করিস্থিছে।
েমার্টিদল  কেপ রার্টেরিস্থট  মহেলিরিস্থও যেথষ্টি  িপ্রিয়পার্টত্রে   যার্টরিস্থার্ট  কেপ রার্টেরিস্থটেদলরিস্থ  অর্বার্টধ  স্বার্টধীনতার্টরিস্থ–

২৭               ২৮



গুজরিস্থার্টট  মেডলিেক এপ্রক  সব রভার্টরিস্থতীয়  রূপপ  েদলওয়ার্টরিস্থ  জনয  আশার্টবার্টদলী।  সার্টম্রার্টজযবার্টদলী
শিক্তগুেলিার্টও েমার্টিদলরিস্থ প্রিিত মেনার্টভার্টেব বদললি ঘমিটেয় চেলিেছে। পেূব র তার্টরিস্থার্ট সার্টম্প্রতদলার্টিয়কতার্ট
িবেরিস্থার্টধী  প্রিচার্টরিস্থার্টিভযার্টেনরিস্থ  েপ্রিিক্ষেত েমার্টিদলেক  িভসার্ট  প্রিদলার্টেন  অর্স্বীকৃিত  জার্টিনেয়িছেলি।
আরিস্থ এপ্রখন তার্টরিস্থার্ট  তার্টরিস্থ প্রিিত নতুন অর্বস্থিতার্টন গ্রেসহণ করিস্থেছে। িব্রিটশ হার্টইকিমশনার্টরিস্থ গুজরিস্থার্টট
সফ্রিস্থ  কেরিস্থেছেন  এপ্রবংগ্র  েমার্টিদলরিস্থ  সার্টেথ  সার্টক্ষার্টত  কেরিস্থেছেন।  আরিস্থ  মার্টিকরন  েসেনেটরিস্থ
এপ্রক প্রিিতিনিধদললি গুজরিস্থার্টট ভমণ কেরিস্থেছেন  যার্ট আসেলি গুজরিস্থার্টট সরিস্থকার্টেরিস্থরিস্থ আিতেথয়তার্টয়–
এপ্রক কম রসচূী  বেলিই  প্রিমার্টিণত  হেয়েছে।  অর্পরিস্থিদলেক  কংগ্রেগ্রেসস েমার্টিদল  িবেরিস্থার্টধী  এপ্রক  বড়
আকার্টেরিস্থরিস্থ েমরুকরিস্থণ েথেক ফ্য়দলার্ট তুলিেত আশার্টবার্টদলী এপ্রবংগ্র প্রিধার্টনমন্ত্রিী পদলপ্রিার্টথর্তী িহসার্টেব
েমার্টিদলেক তুেলি ধরিস্থার্টরিস্থ প্রিেশ এপ্রন িড এপ্র-রিস্থ মেধয ভার্টঙ্গেনরিস্থ জনয অর্েপক্ষার্টরিস্থত। এপ্ররিস্থ সার্টেথ সার্টেথ
তার্টরিস্থার্ট প্রিথম ইউ িপ এপ্র সরিস্থকার্টরিস্থ েথেক চেলি যার্টওয়ার্ট িমত্রেেদলরিস্থ সম্ভার্টবয প্রিতযার্টবতরেনরিস্থ িবষয়িটও
প্রিতযার্টশার্ট করিস্থেছে। আমার্টেদলরিস্থ সব রশিক্ত িদলেয় েমার্টিদলরিস্থ স্বপেক্ষ েয প্রিচার্টরিস্থ তার্টরিস্থ িবেরিস্থার্টিধতার্ট করিস্থার্টরিস্থ
সার্টেথ  সার্টেথ  সসু্পরষ্টিভার্টেব  বেুঝ  িনেত  হেব  েয  েমার্টিদল  আজ  আরিস্থ  শুধমুার্টত্রে  আগ্রেসার্টসী
সার্টম্প্রতদলার্টিয়কতার্টরিস্থ  প্রিতীক  নয়,  েস  এপ্রক  পিুলিশী  রিস্থার্টেজয  বল্গার্টহীন  কেপ রার্টেরিস্থট  শার্টসেনরিস্থও
প্রিিতভু। বার্টস্তেব মার্টিকরন  পিরিস্থচার্টিলিত ইসলিার্টম  িবেরিস্থার্টধী  অর্িভযার্টনকার্টেলি সার্টম্প্রতদলার্টিয়কতার্টবার্টদল
িনেজই এপ্রক নতুন মার্টত্রোর্ট লিার্টভ কেরিস্থেছে। েয িনরিস্থার্টপত্তার্টহীনতার্ট েবার্টধ েকার্টেনার্টিদলনই ভার্টরিস্থেত
মসুিলিমেদলরিস্থ  মন  েথেক  মেুছে  যার্টয়িন  এপ্রবংগ্র  ১৯৮০-রিস্থ  দলশেক  সংগ্রঘম  পিরিস্থবার্টরিস্থ  কতৃরক
রিস্থার্টম জন্মভূিমরিস্থ নার্টেম সার্টম্প্রতদলার্টিয়ক শিক্তেক সমার্টেবিশত করিস্থার্টরিস্থ মার্টরিস্থমখুী অর্িভযার্টন চার্টলিার্টেনার্টরিস্থ
সময় যার্ট দলার্টরুণ তীব্রতার্ট লিার্টভ কেরিস্থ তার্ট এপ্রখন যথার্টথ রই মসুিলিমেদলরিস্থ িবরুেদ্ধ রিস্থার্টষ্ট্রেীয় মদলতপষু্টি
ধরিস্থপার্টকড় অর্িভযার্টেনরিস্থ  ফ্েলি  আরিস্থও েজার্টরিস্থদলার্টরিস্থ  হেচ।  এপ্রটার্ট  ঘমটেছে  িবেজিপ-এপ্রন িড  এপ্র
শার্টিসত,  কংগ্রেগ্রেসস-ইউ  িপ  এপ্র  শার্টিসত  বার্ট  তথার্টকিথত  ধম রিনরিস্থেপক্ষ পার্টিট র শার্টিসত  রিস্থার্টজয
সব রত্রেই।  েমার্টিদলরিস্থ  েনতৃত্বার্টধীন  গুজরিস্থার্টট  ২০০২-এপ্র েকবলিমার্টত্রে  েয  ভয়ার্টবহ  গণহতযার্টেকই
প্রিতযক্ষ কেরিস্থেছে তার্টই নয়, েসখার্টেন সন্ত্রিার্টসবার্টদল েমার্টকার্টিবলিার্টরিস্থ নার্টেম সংগ্রঘমেষ র মৃতুযরিস্থ বহু ঘমটনার্টও
সংগ্রঘমিটত হেয়েছে। ধম রিনরিস্থেপক্ষতার্টরিস্থ জনয সংগ্রগ্রেসার্টমেক েয গণতেন্ত্রিরিস্থ জনয বৃহত্তরিস্থ সংগ্রগ্রেসার্টেমরিস্থ
অর্িবেচদলয অর্ঙ্গ কেরিস্থ তুলিেত হেব  এপ্রই সতযেক উপলিিব করিস্থার্টটার্ট তার্টই এপ্রখন আেগরিস্থ–
েয েকার্টেনার্ট সমেয়রিস্থ েথেক আরিস্থও জরুিরিস্থ হেয় পেড়েছে।  সার্টচার্টরিস্থ কিমিটরিস্থ সপুার্টিরিস্থশগুেলিার্টও
এপ্রকথার্ট  স্পরষ্টি  কেরিস্থ  িদলেয়েছে  েয  সার্টম্প্রতদলার্টিয়কতার্ট  িবেরিস্থার্টধী  বার্ট  ধম রিনরিস্থেপক্ষতার্টরিস্থ  সপেক্ষ
বার্টকযার্টলিংগ্রকার্টরিস্থগুেলিার্ট প্রিার্টয়শ মসুিলিম সম্প্রতদলার্টেয়রিস্থ ধার্টরিস্থার্টবার্টিহকভার্টেব প্রিার্টিন্তর্কীকরিস্থণ ও প্রিবঞ্চলনার্টরিস্থ
হার্টত ধেরিস্থই চলিেত থার্টেক। তথার্টিপ ইউ িপ এপ্র সরিস্থকার্টরিস্থ ও অর্িধকার্টংগ্রশ রিস্থার্টজয সরিস্থকার্টরিস্থ –
যার্টরিস্থ  মেধয  অর্িবেজিপ পার্টিট রগুেলিার্ট  দ্বিার্টরিস্থার্ট  পিরিস্থচার্টিলিত েসই  সমস্ত সরিস্থকার্টরিস্থগুেলিার্টও  অর্ন্তর্ভু রক্ত
যার্টরিস্থার্ট ধম রিনরিস্থেপক্ষতার্টরিস্থ নার্টেম শপথ িনেয় থার্টেক  সার্টচার্টরিস্থ কিমিট ও রিস্থঙ্গনার্টথ িমশ্র কিমশেনরিস্থ–
সপুার্টিরিস্থশগুেলিার্টেক  প্রিেয়ার্টেগ  িনেয়  যার্টওয়ার্টরিস্থ  েক্ষেত্রে  লিার্টগার্টতার্টরিস্থ  অর্নীহার্ট  েদলিখেয়  চেলিেছে।
এপ্রই সপুার্টিরিস্থশগুেলিার্ট বার্টস্তবার্টয়েনরিস্থ জনয আমার্টেদলরিস্থ িনরিস্থবিচন্ন সংগ্রগ্রেসার্টম চার্টলিার্টেনার্ট প্রিেয়ার্টজন।

২০।  আমরিস্থার্ট  যখন  বঝুেত  পার্টরিস্থিছে েয  েমার্টিদলরিস্থ  ক্ষমতার্ট  িনছেক  সংগ্রঘম  পিরিস্থবার্টেরিস্থরিস্থ
সার্টম্প্রতদলার্টিয়ক  রিস্থার্টজনীিত  েথেক  উদুত  নয়,  পরিস্থন্তু  েসটার্ট  কেপ রার্টেরিস্থট  জগেতরিস্থ  –
যার্টরিস্থার্ট লিার্টগার্টমছোর্টড়ার্ট ক্ষমতার্ট ও লিণু্ঠনেনরিস্থ জনয কু্ষধার্টতর  দ্বিার্টরিস্থার্ট মদলতপষু্টি– ,  তখন এপ্রটার্ট েবার্টঝার্টও

সম্ভব েয েমার্টিদল  মেডেলিরিস্থ িবরুেদ্ধ সংগ্রগ্রেসার্টম েকবলি সার্টম্প্রতদলার্টিয়ক বনার্টম ধম রিনরিস্থেপক্ষ –
এপ্রই েচৌহিদ্দরিস্থ মেধয েঘমার্টরিস্থার্টেফ্রিস্থার্ট করিস্থেত পার্টেরিস্থ নার্ট,  বরিস্থংগ্র তার্টেক গণতেন্ত্রিরিস্থ জনয সার্টমিগ্রেসক
সংগ্রগ্রেসার্টম ও শ্রমজীবী মার্টনেুষরিস্থ কেপ রার্টেরিস্থট িবেরিস্থার্টধী প্রিিতেরিস্থার্টধ সংগ্রগ্রেসার্টম েথেক শিক্ত আহরিস্থণ
করিস্থেত হেব। সার্টম্প্রতদলার্টিয়ক সন্ত্রিার্টস,  কেপরার্টেরিস্থট পুিঁজ ও রিস্থার্টষ্ট্রেীয় িনপীড়েনরিস্থ িবরুেদ্ধ সংগ্রগ্রেসার্টম
এপ্রবংগ্র সন্ত্রিার্টেসরিস্থ িবরুেদ্ধ সার্টম্রার্টজযবার্টদলী যেুদ্ধরিস্থ অর্ংগ্রশ িহসার্টেব মসুিলিমেদলরিস্থ অর্পরিস্থার্টধী বার্টনার্টেনার্টরিস্থ
িবরুেদ্ধ সংগ্রগ্রেসার্টম  এপ্রককথার্টয় েমার্টিদল মার্টকরার্ট রিস্থার্টজনীিতরিস্থ অর্িবেচদলয সমস্ত িবষয়গুেলিার্টেক িঘমেরিস্থ–
লিড়ার্টই  চার্টিলিেয়ই  েমার্টিদল  মেডেলিরিস্থ  কার্টয রকরিস্থীভার্টেব  েমার্টকার্টিবলিার্ট  করিস্থেত  হেব।  েকবলিমার্টত্রে
জনগেণরিস্থ উচ্চমার্টত্রোর্টরিস্থ সিক্রয়তার্ট এপ্রবংগ্র বার্টম ও অর্নযার্টনয গণতার্টিন্ত্রিক শিক্তরিস্থ বিলিষ্ঠ হস্তেক্ষপই
েদলশেক কেপ রার্টেরিস্থট-ফ্যার্টিসবার্টদলীেদলরিস্থ দ্বিার্টরিস্থার্ট  কব্জার্ট  হেয় যার্টওয়ার্টরিস্থ িবপদল েথেক রিস্থক্ষার্ট করিস্থেত
পার্টেরিস্থ।

২১। সংগ্রঘম পিরিস্থবার্টরিস্থ েয তার্টরিস্থ অর্স্ত্রসম্ভার্টরিস্থেক গণসার্টম্প্রতদলার্টিয়ক রিস্থার্টজনীিত েথেক েগার্টপন
সন্ত্রিার্টসবার্টদলী হার্টমলিার্ট পয রন্তর্ িবসৃ্তত কেরিস্থেছে তার্টরিস্থ যেথষ্টি ইিঙ্গত লিক্ষয করিস্থার্ট যার্টয়। িহনু্দত্ববার্টদলী
সন্ত্রিার্টস সৃিষ্টিকার্টরিস্থী  েগার্টষ্ঠীগুেলিার্টরিস্থ  মেধয  েসনার্টবার্টিহনীরিস্থ প্রিার্টক্তন সদলসযেদলরিস্থ উপিস্থিতিত েদলেশরিস্থ
প্রিিতষ্ঠার্টনসমেূহরিস্থ অর্ভযন্তর্েরিস্থ সংগ্রেঘমরিস্থ অর্নপু্রিেবশ এপ্রবংগ্র অর্ন্তর্ঘমরার্টত সৃিষ্টিরিস্থ প্রিশিটেকই তুেলি ধেরিস্থ।
তার্টরিস্থ  প্রিতার্টরিস্থণার্টপণূ র রিস্থার্টজৈনিতক  উেদ্দেশযরিস্থ  কার্টরিস্থেণ  সংগ্রেঘমরিস্থ  সন্ত্রিার্টসবার্টদল  অর্নযার্টনয  ধরিস্থেনরিস্থ
সন্ত্রিার্টসবার্টেদলরিস্থ েথেক পথৃক চিরিস্থেত্রেরিস্থ। সার্টধার্টরিস্থণত  সন্ত্রিার্টসবার্টদলীরিস্থার্ট িনেজেদলরিস্থ আক্রমেণরিস্থ দলার্টয়
েঘমার্টষণার্ট  কেরিস্থ থার্টেক,  িকন্তু সংগ্রেঘমরিস্থ েচষ্টিার্ট  থার্টেক িনেজেদলরিস্থ আক্রমেণরিস্থ দলার্টয়ভার্টরিস্থ  মসুিলিম
সম্প্রতদলার্টেয়রিস্থ ওপরিস্থ চার্টিপেয় েদলওয়ার্ট। এপ্রই েকৌশলি সার্টম্প্রতদলার্টিয়ক ভার্টবার্টেবগেক উৎসার্টিহত কেরিস্থ

 যার্ট েথেক িবেজিপ রিস্থার্টজৈনিতক ফ্য়দলার্ট উিঠেয় থার্টেক। – সন্ত্রিার্টসবার্টদলেক ধমর্তীয় আখযার্টরিস্থ সেঙ্গ
জেুড় িদলেয়  েযমন মসুিলিম – (ইসলিার্টিমক) সন্ত্রিার্টসবার্টদল ও িহনু্দ সন্ত্রিার্টসবার্টদল বেলি অর্িভিহত
কেরিস্থ েদলেশরিস্থ স্বরিস্থার্টষ্ট্রেমন্ত্রিী  উভয়েকই সমার্টন িবভার্টিন্তর্করিস্থ বেলি প্রিথেম এপ্রক দলার্টিয়ত্বজ্ঞোর্টনহীন
িববৃিত  িদলেলিন।  পেরিস্থ  সম্পর্কূণ রত  আত্মঘসমপরণ  করিস্থেলিন  এপ্রবংগ্র  সংগ্রঘম-িবেজিপরিস্থ  সেঙ্গ
সন্ত্রিার্টসবার্টেদলরিস্থ েকার্টেনার্ট সংগ্রেযার্টগ েনই বেলি তার্টেদলরিস্থ কার্টয রত িনেদল রার্টষ ছোর্টড়পত্রে িদলেলিন। ৈগিরিস্থক
সন্ত্রিার্টেসরিস্থ যার্টবতীয় শার্টখার্ট-প্রিশার্টখার্টরিস্থ  ও তার্টরিস্থ  রিস্থার্টজৈনিতক েযার্টগার্টেযার্টেগরিস্থ  অর্নপুঙু্খ তদলেন্তর্রিস্থ
দলার্টিবেত গণতার্টিন্ত্রিক শিক্তগুেলিার্টেক অর্বশযই সরিস্থব হেত হেব। সংগ্রকীণ র িহংগ্রসার্ট ও অর্ৈনেকযরিস্থ
ঘমটনার্টগুেলিার্টেক  সিুবধার্টমেতার্ট  েবেছে  েনওয়ার্টরিস্থ  ও  তার্টেক  সার্টধার্টরিস্থণীকৃত  সার্টম্প্রতদলার্টিয়ক
প্রিচার্টরিস্থার্টিভযার্টেন  পিরিস্থণত  করিস্থার্টরিস্থ উেদ্দেশয  িবেজিপরিস্থ  েয  অর্শুভ  েকৌশলি  তার্টেক  আমার্টেদলরিস্থ
অর্তযন্তর্ েজার্টেরিস্থরিস্থ সেঙ্গ প্রিিতহত করিস্থেত হেব। সম্প্রতিত আসার্টেমরিস্থ েকার্টকরিস্থার্টঝার্টড়  িহংগ্রসার্টরিস্থ
ঘমটনার্টয় এপ্রবংগ্র তার্টরিস্থ পরিস্থবতর্তীেত িবেদ্বিষ ছেড়ার্টেনার্ট এপ্রস এপ্রম এপ্রস প্রিচার্টেরিস্থরিস্থ মধয িদলেয় বড় মার্টত্রোর্টয়
সার্টম্প্রতদলার্টিয়ক অর্ৈনকয ও িবভার্টজন সৃিষ্টি এপ্রই অর্শুভ েকৌশেলিরিস্থ এপ্রক নিজরিস্থ।

২২। কেপ রার্টেরিস্থট-ফ্যার্টিসবার্টদলী আক্রমণেক প্রিিতহত করিস্থার্টরিস্থ এপ্রবংগ্র কংগ্রেগ্রেসস ও িবেজিপরিস্থ
িবেরিস্থার্টিধতার্টরিস্থ  েকন্দ্রীয় রিস্থার্টজৈনিতক কতরবযিটেক রিস্থার্টেজযরিস্থ িনিদল রষ্টি  রিস্থার্টজৈনিতক লিক্ষযবস্তু ও
অর্গ্রেসার্টিধকার্টেরিস্থরিস্থ সেঙ্গ অর্বশযই সমিন্বয়ত করিস্থেত হেব যার্ট িবিভন্ন রিস্থার্টেজযরিস্থ ৈবিচত্রেযপণূ র পিরিস্থিস্থিতিত
ও িনিদল রষ্টি বার্টস্তবতার্টরিস্থ ওপরিস্থ িনভ ররিস্থ কেরিস্থ। অর্িধকার্টংগ্রশ রিস্থার্টজয সরিস্থকার্টরিস্থই হয় িবেজিপ/এপ্রন িড এপ্র
অর্থবার্ট কংগ্রেগ্রেসস/ইউ িপ এপ্র েজার্টট দ্বিার্টরিস্থার্ট পিরিস্থচার্টিলিত  েয দলুই েজার্টট জার্টতীয় েক্ষেত্রে আমার্টেদলরিস্থ–

২৯               ৩০



সংগ্রগ্রেসার্টেমরিস্থ  লিক্ষযবস্তু  হেয়  থার্টকেছে।  অর্েনক  রিস্থার্টজয  সরিস্থকার্টরিস্থ  এপ্রই  দলুই  েজার্টেটরিস্থ  সেঙ্গ
প্রিতযক্ষভার্টেব  যকু্ত  নয়  এপ্রমন  সব  দললি  দ্বিার্টরিস্থার্ট  চার্টিলিত   উদলার্টহরিস্থণস্বরূপপ  পিশ্চিমবার্টংগ্রলিার্টয়–
তৃণমলূি  কংগ্রেগ্রেসস,  উিড়ষযার্টয়  িবেজিড,  উত্তরিস্থপ্রিেদলেশ  সমার্টজবার্টদলী  পার্টিট র বার্ট  তার্টিমলিনার্টড়ুেত
এপ্র আই এপ্র িড এপ্রম েক  তার্টেদলরিস্থও এপ্রকইরিস্থকম জনিবেরিস্থার্টধী– ,  গণতন্ত্রি িবেরিস্থার্টধী  ভূিমকার্ট
রিস্থেয়েছে এপ্রবংগ্র আমার্টেদলরিস্থ অর্বশযই েসগুেলিার্টরিস্থ েজার্টরিস্থদলার্টরিস্থ িবেরিস্থার্টিধতার্ট করিস্থেত হেব।

২৩।  জনিবেরিস্থার্টধী,  কেপরার্টেরিস্থটমখুী  সার্টম্রার্টজযবার্টদল  েঘম ষঁার্ট  নীিতসমেূহরিস্থ  িবেরিস্থার্টিধতার্টয়
গণসংগ্রগ্রেসার্টম ও েশ্রণী সংগ্রগ্রেসার্টমেক শিক্তশার্টলিী করিস্থার্টরিস্থ উেদ্দেশয এপ্রবংগ্র সার্টমার্টিজক িনপীড়ন ও
রিস্থার্টষ্ট্রেীয়  িনয রার্টতন  ও সার্টমন্তর্/িপতৃতার্টিন্ত্রিক শিক্তগুেলিার্টেক প্রিিতহত করিস্থেত অর্নযার্টনয  সংগ্রগ্রেসার্টমী
শিক্তরিস্থ  সার্টেথ  লিড়ার্টকু  ঐকযেক  আমার্টেদলরিস্থ  আরিস্থও  এপ্রিগেয়  িনেয়  যার্টওয়ার্ট  প্রিেয়ার্টজন।  এপ্রই
েপ্রিিক্ষেত সার্টরিস্থার্ট ভার্টরিস্থত বার্টম সমন্বয়য় গঠন এপ্রক গুরুত্বপণূ র অর্গ্রেসণী পদলেক্ষপ। এপ্র আই এপ্রলি িস
এপ্রক সার্টধার্টরিস্থণ রিস্থার্টজৈনিতক দৃলিষ্টিভঙ্গী, েকৌশলিগত েবার্টঝার্টপড়ার্ট ও সার্টধার্টরিস্থণ এপ্রযার্টেজন্ডার্টরিস্থ িভিত্তেত
কেয়কিট  বার্টম  সংগ্রগঠনেক  এপ্রক  মেঞ্চল  এপ্রেনেছে।  এপ্রেদলরিস্থ  মেধয  কম রসচূী  ও  েকৌশলিগত
িবতেকররিস্থ মধয িদলেয় িস িপ আই  (এপ্রম)  েথেক েবিরিস্থেয় আসার্ট সংগ্রগঠনগুেলিার্টও রিস্থেয়েছে।
এপ্র  আই এপ্রলি  িস-েক  শিক্তশার্টলিী  করিস্থার্টরিস্থ  সার্টেথ  সার্টেথ  আমার্টেদলরিস্থ  অর্বশযই  অর্নযার্টনয  বার্টম
শিক্তগুেলিার্টরিস্থ  কার্টেছে  েপৌঁছোর্টেনার্টরিস্থ  প্রিেচষ্টিার্টেকও  অর্বযার্টহত  রিস্থার্টখেত  হেব  এপ্রবংগ্র  তার্টেদলরিস্থ  সার্টেথ
রিস্থার্টজৈনিতক সহেযার্টিগতার্ট ও ঐকযবদ্ধ আেন্দার্টলিেনরিস্থ সম্ভার্টবনার্টগুেলিার্টেক খিতেয় েদলখেত হেব।
পিশ্চিমবেঙ্গ িস িপ আই (এপ্রম)  িবেরিস্থার্টধীপেক্ষরিস্থ ভূিমকার্ট গ্রেসহণ করিস্থার্টয়,  সার্টেথ সার্টেথ জার্টতীয়
রিস্থার্টজনীিতেতও িবেরিস্থার্টধীপক্ষ হওয়ার্টয় বস্তুগতভার্টেব ইসযুিভিত্তক বহৃত্তরিস্থ বার্টম ঐেকযরিস্থ সম্ভার্টবনার্ট
বৃিদ্ধ েপেয়েছে। িকন্তু কংগ্রেগ্রেসেসরিস্থ সেঙ্গ িস িপ আই  (এপ্রম)-এপ্ররিস্থ নতুন কেরিস্থ  েকৌশলিগত
ঘমিনষ্ঠতার্ট, িবেশষত সার্টম্প্রতিতক কংগ্রেগ্রেসস-তৃণমলূি ভার্টঙ্গেনরিস্থ পয রার্টেয় এপ্রবংগ্র বার্টম ঐেকযরিস্থ েথেকও
বেুজ রার্টয়ার্ট দললিগুেলিার্টরিস্থ সেঙ্গ িস িপ আই  (এপ্রম) /  িস িপ আই-এপ্ররিস্থ ৈনকটয গেড় েতার্টলিার্টরিস্থ
অর্ভযার্টস এপ্র প্রিেশ বড় প্রিিতবন্ধকতার্ট হেয় থার্টকেছে।

২৪। প্রিার্টয় সমস্ত বেুজ রার্টয়ার্ট দললি এপ্রবংগ্র তার্টেদলরিস্থ সরিস্থকার্টরিস্থগুেলিার্ট যখন নীিতরিস্থ প্রিেশ কার্টয রত
সহমত েপার্টষণ করিস্থেছে তখন েবশ এপ্রকপ্রিস্থিত িবষেয় গণপ্রিিতবার্টদলগুেলিার্ট েযভার্টেব শিক্ত সঞ্চলয়
করিস্থেছে তার্ট যেথষ্টি উৎসার্টহজনক। সার্টম্প্রতিতক কেয়কিট আেন্দার্টলিন, েযমন উিড়ষযার্টয় পসেকার্টরিস্থ
জনয  িকংগ্রবার্ট  ঝার্টড়খেণরিস্থ  নার্টগিরিস্থেত জিম  অর্িধগ্রেসহেণরিস্থ  িবরুেদ্ধ আিদলবার্টসীেদলরিস্থ প্রিিতেরিস্থার্টধ,
জইতার্টপরুিস্থ ও কুড়ার্টনকুলিার্টেম পরিস্থমার্টণু েকেন্দ্ররিস্থ িবরুেদ্ধ প্রিিতবার্টদল, তার্টিমলিনার্টড়ুরিস্থ পরিস্থমার্টকুিড়েত
পিুলিেশরিস্থ  গুিলিচার্টলিনার্টয়  ৭  জন  দলিলিত  শ্রমজীবীরিস্থ  মৃতুযরিস্থ  িবরুেদ্ধ  প্রিিতবার্টদল,  িবহার্টেরিস্থরিস্থ
বার্টথার্টিনেটার্টলিার্ট  গণহতযার্ট  সংগ্রগিঠতকার্টরিস্থী  অর্পরিস্থার্টধীেদলরিস্থ  মিুক্তদলার্টন  ও  ধরিস্থমপরুিস্থীেত  দলিলিত
গণহতযার্টরিস্থ প্রিিতবার্টদল, হিরিস্থয়ার্টনার্টয় দলিলিত মিহলিার্টেদলরিস্থ ধষ রেণরিস্থ িবরুেদ্ধ এপ্রবংগ্র গুরিস্থগাঁর্ট ও-এপ্র মার্টরুিত
শ্রিমকেদলরিস্থ  সংগ্রগ্রেসার্টম  েদলশজেুড়  গণতার্টিন্ত্রিক  জনমতেক  আেলিার্টিড়ত  কেরিস্থেছে।  বতরমার্টন
সিন্ধক্ষেণ  এপ্রই  জার্টতীয়  সমস্ত  সংগ্রগ্রেসার্টমগুেলিার্টেক  সম্ভার্টবয  সবরিস্থকম  উপার্টেয়  সংগ্রগিঠত  ও
শিক্তশার্টলিী করিস্থার্টটার্ট অর্তযন্তর্ গুরুত্বপণূ র কতরবযকম র। মার্টনবার্টিধকার্টরিস্থ আেন্দার্টলিন ও িবিভন্ন প্রিেশ
নার্টগিরিস্থক সিক্রয়তার্ট এপ্রক ক্রমবধ রমার্টন প্রিবণতার্ট। এপ্রইসব আেন্দার্টলিেনরিস্থ মেধয থার্টকার্ট অর্েনক
এপ্রন িজ ও-রিস্থ সংগ্রকীণ র ও েঘমার্টিষত অর্রিস্থার্টজৈনিতক বার্ট রিস্থার্টজনীিত িবেরিস্থার্টধী কার্টঠার্টেমার্টরিস্থ েথেক

িনেজেদলরিস্থ  পার্টথ রকযেরিস্থখার্ট  টার্টনার্টরিস্থ  সার্টেথ  সার্টেথ  িবিভন্ন  গণতার্টিন্ত্রিক  দলার্টিব  ও  নার্টগিরিস্থক
আেন্দার্টলিনেক স্বার্টগত জার্টনার্টেনার্ট ও সমথ রন করিস্থার্টরিস্থ েক্ষেত্রে আমার্টেদলরিস্থ অর্বশযই েকার্টেনার্ট িদ্বিধার্ট
থার্টকেলি চলিেব নার্ট।

২৫।  (পৃথক)  রিস্থার্টেজযরিস্থ  দলার্টিবসমেূহরিস্থ  িনষ্পত্তিত্ত  নার্ট  হওয়ার্টরিস্থ  ফ্েলিও  শিক্তশার্টলিী
গণআেন্দার্টলিেনরিস্থ জন্ম হেচ। েতেলিঙ্গার্টনার্ট রিস্থার্টেজযরিস্থ দলার্টিবেত আেন্দার্টলিেন ছোর্টত্রে-যবুেদলরিস্থ িবপলুি
অর্ংগ্রশগ্রেসহণ ঘমটেছে। জনিপ্রিয় অর্ভুযত্থার্টেনরিস্থ মেুখার্টমিুখ হেয় ইউ িপ এপ্র সরিস্থকার্টরিস্থ  েতেলিঙ্গার্টনার্ট
রিস্থার্টেজযরিস্থ প্রিিতশ্রুতিত  িদলেয়িছেলি  যিদলও  – েশষপয রন্তর্ তার্টরিস্থার্ট  েসই প্রিিতশ্রুতিত ভঙ্গ কেরিস্থেছে।
পৃথক েতেলিঙ্গার্টনার্ট রিস্থার্টেজযরিস্থ ইসযুেত পাঁর্টচ সদলসয িবিশষ্টি িবচার্টরিস্থপিত শ্রীকৃষ্ণ কিমিটরিস্থ িরিস্থেপার্টেট র
সমস্ত পথই েখার্টলিার্ট রিস্থার্টখার্ট হেয়েছে। বছেেরিস্থরিস্থ পরিস্থ বছেরিস্থ পিশ্চিমবঙ্গ ও আসার্টেমরিস্থ পার্টহার্টড় অর্ঞ্চলেলি
দুলিট  রিস্থার্টজয  গঠেনরিস্থ দলার্টিব অর্মীমার্টংগ্রিসত অর্বস্থিতার্টয় পেড় রিস্থেয়েছে। পবূ রতন দলার্টিজ রিলিংগ্র  েগার্টখ রার্ট
িহলি কার্টউিন্সেলিরিস্থ বদলেলি েগার্টখ রার্টলিযার্টন্ড েটিরিস্থেটার্টিরিস্থয়ার্টলি অর্যার্টডিমিনেস্ট্রেশেনরিস্থ পেক্ষ িত্রেপার্টিক্ষক
চুিক্তও েগার্টখ রার্ট জনগণেক সন্তুষ্টি করিস্থেত পার্টেরিস্থিন এপ্রবংগ্র েগার্টখ রার্ট জনগেণরিস্থ পিরিস্থিচিতরিস্থ সংগ্রকট
িনরিস্থসেনরিস্থ  জনয  েগার্টখ রার্টলিযার্টন্ড  রিস্থার্টেজযরিস্থ  দলার্টিব  েগার্টখ রার্ট  জনগেণরিস্থ  মেধয  যেথষ্টি  সজীব  হেয়
রিস্থেয়েছে। আমরিস্থার্ট ১৯৯০-এপ্ররিস্থ দলশেক েগার্টখ রার্টলিযার্টন্ড প্রিেশ িস িপ আই (এপ্রম)  েছেেড় েবিরিস্থেয়
আসার্ট িস িপ আরিস্থ এপ্রম-েক  েয সংগ্রগঠন এপ্রখন এপ্র আই এপ্রলি িস– -রিস্থ শিরিস্থক  সমথরন কিরিস্থ– ।
িস িপ আরিস্থ এপ্রম এপ্রক পৃথক েগার্টখ রার্টলিযার্টেন্ডরিস্থ দলার্টিবরিস্থ মেধযও দলার্টিজ রিলিংগ্র পার্টহার্টেড় লিার্টলিঝার্টণার্টেক
উড্ডীন রিস্থার্টখেত সেচষ্টি রিস্থেয়েছে।

২৬।  আসার্টেমরিস্থ পার্টব রতয েজলিার্টগুেলিার্টেত  কার্টিব র আংগ্রলিংগ্র ও উত্তরিস্থ কার্টছোর্টড় পার্টব রতয–
অর্ঞ্চললি যার্টরিস্থ  বতরমার্টন  নার্টম  িডমার্টহার্টসার্টও   ভার্টরিস্থতীয়  সংগ্রিবধার্টেনরিস্থ  ২৪৪এপ্র  ধার্টরিস্থার্টয়  স্বীকৃত–
স্বশার্টিসত রিস্থার্টেজযরিস্থ দলার্টিবেত দলীঘম র গণআেন্দার্টলিন চার্টিলিেয় আসেছে। এপ্রেকরিস্থ পরিস্থ এপ্রক সরিস্থকার্টরিস্থ
কতৃরক  গণতার্টিন্ত্রিক  আেন্দার্টলিেনরিস্থ  কণ্ঠনস্বেরিস্থ  কণ রপার্টত  করিস্থেত  নার্টরিস্থার্টজ  হওয়ার্টয়  শার্টিন্তর্পণূ র
আেন্দার্টলিেনরিস্থ জার্টয়গার্ট িনেয়েছে সশস্ত্র িবেদ্রার্টহ এপ্রবংগ্র ৩ ধার্টরিস্থার্ট েমার্টতার্টেবক পৃথক রিস্থার্টেজযরিস্থ দলার্টিব
েজার্টরিস্থদলার্টরিস্থ  হেচ।  সরিস্থকার্টরিস্থ  িডমার্টহার্টসার্টও-এপ্ররিস্থ  িড  এপ্রইচ  িড-রিস্থ  দুলই  প্রিিতদ্বিন্দ্বিী  েগার্টষ্ঠী  ও
কার্টিব র আংগ্রলিংগ্র ইউ িপ িড এপ্রস-এপ্ররিস্থ সেঙ্গ পথৃক পথৃক িত্রেপার্টিক্ষক চুিক্ত স্বার্টক্ষরিস্থ কেরিস্থেছে।
এপ্রই চুিক্তগুেলিার্ট পেুরিস্থার্টপিুরিস্থ অর্প্রিতুলি এপ্রবংগ্র প্রিতার্টরিস্থণার্টপণূ র বেলিই প্রিিতপন্ন হেয়েছে এপ্রবংগ্র  বার্টস্তব
পিরিস্থিস্থিতিতরিস্থ আেদলৌ উন্নিত হয়িন। গণতন্ত্রি ও উন্নয়েনরিস্থ জনয জনগেণরিস্থ আকার্টঙ্খার্ট অর্ধরিস্থার্টই
রিস্থেয় েগেছে এপ্রবংগ্র এপ্রক স্বশার্টিসত রিস্থার্টজয বার্ট পৃথক পার্টব রতয রিস্থার্টেজযরিস্থ দলার্টিবেত আেন্দার্টলিন জার্টিরিস্থ
রিস্থেয়েছে। এপ্রই অর্ঞ্চলেলিরিস্থ ঐকযেবার্টধ ও গণতেন্ত্রিরিস্থ স্বার্টেথ র এপ্রবংগ্র জনগেণরিস্থ অর্িধকার্টরিস্থ ও কলিযার্টেণরিস্থ
প্রিেয়ার্টজেন িস িপ আই (এপ্রম এপ্রলি) পথৃক রিস্থার্টজয অর্থবার্ট স্বার্টয়ত্তশার্টসেনরিস্থ আেন্দার্টলিেন অর্নযার্টনয
শিক্তরিস্থ সেঙ্গ সহেযার্টিগতার্টয় প্রিস্তুত।

২৭। িবদলভ র ও বেুন্দলিখেণ পথৃক রিস্থার্টজয  গঠেনরিস্থ দলার্টিবরিস্থ িপছেেনও দলীঘম র ইিতহার্টস
রিস্থেয়েছে  এপ্রবংগ্র  দলার্টিবগুেলিার্টরিস্থ  পেক্ষ  যেথষ্টি  জনসমথ রনও  আেছে।  উন্নততরিস্থ  শার্টসেনরিস্থ নার্টেম
প্রিার্টয়শই েছোর্টট রিস্থার্টেজযরিস্থ েয তত্ত্বে খার্টড়ার্ট  করিস্থার্ট  হয় তার্ট  খার্টিরিস্থজ করিস্থার্টরিস্থ সার্টেথ সার্টেথ আমরিস্থার্ট
জনগেণরিস্থ দলীঘম রিদলেনরিস্থ দলার্টিবগুেলিার্ট েমটার্টেত নতুন নতুন রিস্থার্টজয গঠন সহ যকু্তরিস্থার্টষ্ট্রেীয় পনুগরঠেনরিস্থ
উেদ্দশযেক সমথরন  জার্টনার্টই।  এপ্রই সমস্ত দলার্টিবগুেলিার্টেক  সার্টমিগ্রেসক দৃলিষ্টিভঙ্গী েথেক ও িনিদল রষ্টি

৩১               ৩২



সমেয়রিস্থ মেধয িনষ্পত্তিত্তরিস্থ জনয িদ্বিতীয় এপ্রক রিস্থার্টজয পনুগরঠন কিমশন গঠন করিস্থার্টটার্টই সবেচেয়
ভার্টেলিার্ট উপার্টয় হেত পার্টেরিস্থ। ক্রমবধ রমার্টন আঞ্চলিলিক ৈবষময দূলরিস্থীকরিস্থেণরিস্থ জনয এপ্রবংগ্র অর্নগ্রেসসরিস্থ
রিস্থার্টজয ও অর্ঞ্চললিসমেূহ কম রসংগ্রস্থিতার্টন সৃিষ্টিকার্টরিস্থী কৃিষরিস্থ ও িশেল্পমরিস্থ িবকার্টেশরিস্থ জনয আমরিস্থার্ট িবেশষ
জরুিরিস্থ পদলেক্ষপ গ্রেসহেণরিস্থ দলার্টিব জার্টনার্টই।

২৮। দুলনর্তীিত সমস্ত সীমার্টেক অর্িতক্রম করিস্থার্টয়, এপ্রক দুলনর্তীিতমকু্ত শার্টসন বযবস্থিতার্টরিস্থ দলার্টিব
এপ্রখন  রিস্থণধ্বিন  হেয়  উেঠেছে।  ২০১১-েত আন্নার্ট  হার্টজার্টেরিস্থরিস্থ  েনতৃেত্ব  জন েলিার্টকপার্টলি-এপ্ররিস্থ
দলার্টিবেত আেন্দার্টলিন বযার্টপক সমথ রন লিার্টভ কেরিস্থ। ঘমটনার্টচেক্র আেন্দার্টলিনিট দলুিট িদলশার্টয় িবভক্ত
হেয়  যার্টয়   যার্টরিস্থ  মেধয  িটম  আন্নার্টরিস্থ  এপ্রকিট  অর্ংগ্রশ  অর্রিস্থিবন্দ  েকজিরিস্থওয়ার্টেলিরিস্থ  েনতৃেত্ব–
আম আদলিম পার্টিট র নার্টেম নতুন দললি গঠন কেরিস্থ  যার্টরিস্থ আক্রমেণরিস্থ লিক্ষযবস্তু হলি কংগ্রেগ্রেসস ও–
িবেজিপ মদলতপষু্টি পুিঁজতন্ত্রি,  যার্ট স্বজন-েপার্টষেণরিস্থ ওপরিস্থ িভিত্ত কেরিস্থ থার্টেক। এপ্রই িবষয়িট
অর্-দললিীয় ও িনব রার্টচেন অর্ংগ্রশ েনওয়ার্ট েথেক িবরিস্থত থার্টকার্টরিস্থ প্রিিতিষ্ঠত এপ্রন িজ ও রিস্থার্টজনীিতরিস্থ
েথেক তার্টেদলরিস্থ িবেচদল ঘমিটেয়েছে। আন্নার্ট হার্টজার্টেরিস্থ ও অর্রিস্থিবন্দ েকিজরিস্থওয়ার্টলি  উভেয়ই–
দুলনর্তীিতেক মখুযত সরিস্থকার্টরিস্থ চার্টলিার্টেনার্টরিস্থ সেঙ্গ সম্পর্কিকরত িবষয় বেলি মেন কেরিস্থ ও েয সমস্ত
নীিত এপ্রই দুলনর্তীিত ও কেপ রার্টেরিস্থট লিণু্ঠননেক মদলত েযার্টগার্টয় তার্টরিস্থ েমার্টকার্টিবলিার্ট করিস্থেত বযথ র হয়।
িবপরিস্থীেত,  আমরিস্থার্ট কেপ রার্টেরিস্থটমখুী  নীিতগুেলিার্ট প্রিতযার্টহার্টেরিস্থরিস্থ দলার্টিব জার্টনার্টই;  কৃিষ,  অর্রিস্থণয ও
উপকূলিভূিম রিস্থক্ষার্ট এপ্রবংগ্র গ্রেসার্টমসভার্টগুেলিার্টরিস্থ অর্িধকার্টরিস্থ রিস্থক্ষার্টরিস্থ দলার্টিব জার্টনার্টই এপ্রবংগ্র দলুনর্তীিত িবেরিস্থার্টধী
আেন্দার্টলিেনরিস্থ প্রিধার্টন িবষয়বস্তু িহসার্টেব কার্টেলিার্ট টার্টকার্ট ও েবআইিন সম্পর্কিত্ত বার্টেজয়ার্টপ্ত করিস্থার্ট ও
খিনজ সম্পর্কেদলরিস্থ জার্টতীয়করিস্থণ করিস্থার্টরিস্থ দলার্টিব জার্টনার্টই। সার্টেথ সার্টেথ আমরিস্থার্ট দলুনর্তীিত িবেরিস্থার্টধী
অর্িভযার্টনেক বহৃত্তরিস্থ গণআেন্দার্টলিেনরিস্থ অর্িবেচদলয অর্ঙ্গ বেলিই মেন কিরিস্থ।

২৯। িবিভন্ন ফ্রিেন্ট ও ইসযুেত গণআেন্দার্টলিনগুেলিার্টেক এপ্রিগেয় িনেয় যার্টওয়ার্টরিস্থ জনয
আমার্টেদলরিস্থ  পার্টিট র উৎসার্টহভরিস্থার্ট  ভূিমকার্ট  পার্টলিন কেরিস্থ  চেলিেছে এপ্রবংগ্র  ধার্টরিস্থার্টবার্টিহক  ও বহুমখুী
উেদলযার্টগ গ্রেসহণ করিস্থেছে। বহু গুরুত্বপণূ র সংগ্রগ্রেসার্টেম আমার্টেদলরিস্থ কমেরিস্থডেদলরিস্থ েনতৃেত্ব চার্টিলিত
গণসংগ্রগঠনগুেলিার্ট সার্টমেনরিস্থ সার্টিরিস্থেত েথেকেছে। িবধার্টনসভার্ট ও তার্টরিস্থ সহেযার্টগী অর্নযার্টনয মেঞ্চল
জনগেণরিস্থ কণ্ঠনস্বরিস্থেক তুেলি ধরিস্থার্টরিস্থ জনয ঝার্টড়খেণ আমার্টেদলরিস্থ এপ্রকমার্টত্রে িবধার্টয়ক প্রিশংগ্রসনীয়
ভূিমকার্ট পার্টলিন কেরিস্থেছেন এপ্রবংগ্র আিদলবার্টসী ও শ্রমজীবী জনগেণরিস্থ িবিভন্ন আেন্দার্টলিেনরিস্থ পার্টেশ
েথেকেছেন।  ২০১০-এপ্ররিস্থ  িনব রার্টচেন  িবহার্টেরিস্থ  আমরিস্থার্ট  বড়  ধার্টক্কার্টরিস্থ  মেুখার্টমিুখ  হেয়িছে,  িকন্তু
প্রিিতকূলি িনব রার্টচনী ফ্লিার্টফ্েলি িবচিলিত নার্ট হেয় পার্টিট র তার্টরিস্থ রিস্থার্টজৈনিতক ভূিমকার্ট ও উেদলযার্টেগরিস্থ
িবস্তার্টরিস্থ  ঘমিটেয়েছে এপ্রবংগ্র  নীতীশ  কুমার্টেরিস্থরিস্থ সার্টমন্তর্-সার্টম্প্রতদলার্টিয়ক  জমার্টনার্টরিস্থ  দৃলঢ়  ও  গিতশীলি
িবেরিস্থার্টধীপক্ষ িহসার্টেব সার্টমেন এপ্রেসেছে।

৩০। কেপ রার্টেরিস্থট-রিস্থার্টেষ্ট্রেরিস্থ ফ্াঁর্টেদল আবদ্ধ দুলনর্তীিতরিস্থ জার্টলি  (এপ্রই)  বযবস্থিতার্টরিস্থ েযৌিক্তকতার্টেক
প্রিবলি প্রিশিচেহ্নরিস্থ মেুখ দলাঁর্টড় কিরিস্থেয় িদলেয়েছে। বযবস্থিতার্টেক বাঁর্টচার্টেনার্টরিস্থ জনয িবচার্টরিস্থিবভার্টগ তার্টরিস্থ
সিক্রয়তার্টেক বার্টিড়েয় তুেলিেছে এপ্রবংগ্র  গভীরিস্থতরিস্থ সংগ্রকট েথেক এপ্রেক উদ্ধার্টেরিস্থরিস্থ জনয  নার্টনার্ট
সংগ্রস্কার্টরিস্থ  কম রসচূীেক  হার্টিজরিস্থ  করিস্থার্ট  হেচ।  অর্থ রৈনিতক  সংগ্রস্কার্টেরিস্থরিস্থ  নার্টেম  শার্টসকেশ্রণীগুেলিার্ট
েদলশেক কেপ রার্টেরিস্থট লিণু্ঠনন ও গভীরিস্থ অর্থ রৈনিতক সংগ্রকেটরিস্থ িদলেক েঠেলি িদলেয়েছে। আরিস্থ এপ্রখন
রিস্থার্টজৈনিতক  সংগ্রস্কার্টেরিস্থরিস্থ  নার্টেম  তার্টরিস্থার্ট  জনগেণরিস্থ অর্িধকার্টরিস্থেক  খব র করিস্থেত  ও  জনগেণরিস্থ

অর্ংগ্রশগ্রেসহণেক সীমার্টিয়ত করিস্থেত চার্টইেছে। শার্টসকেশ্রণীেক যিদল িবনার্ট বার্টধার্টয় তার্টেদলরিস্থ মেতার্ট
এপ্রিগেয় েযেত েদলওয়ার্ট হয় ভার্টরিস্থত তার্টহেলি কেপ রার্টেরিস্থট-ফ্যার্টিসবার্টদলীেদলরিস্থ দলখেলি চেলি যার্টেব।
িবপরিস্থীেত, আমরিস্থার্ট যিদল জনগেণরিস্থ মেধয েমার্টহমিুক্ত ঘমটার্টরিস্থ েয সচূনার্ট হেয়েছে তার্টরিস্থ গভীরিস্থতার্টেক
উপলিিব করিস্থেত পার্টিরিস্থ এপ্রবংগ্র জনগেণরিস্থ েক্রার্টধেক এপ্রক প্রিগিতশীলি িদলশার্টয় পিরিস্থচার্টিলিত করিস্থার্টরিস্থ
প্রিিতিট  সেুযার্টগেক আঁকেড় ধরিস্থেত পার্টিরিস্থ  তার্টহেলি  বতরমার্টন  সিন্ধক্ষেণও নযার্টয়,  গণতন্ত্রি ও
সার্টমার্টিজক রূপপার্টন্তর্রিস্থেণরিস্থ দলার্টিবেত সংগ্রগ্রেসার্টম আরিস্থও বৃহৎ বৃহৎ িবজয় অর্জ রন করিস্থেব। িবকার্টশমার্টন
পিরিস্থিস্থিতিতরিস্থ পণূ র সদলবযবহার্টেরিস্থরিস্থ লিেক্ষয এপ্রবংগ্র আরিস্থও সার্টহসী পদলেক্ষেপ এপ্রিগেয় েযেত পার্টিট ররিস্থ
নবম কংগ্রেগ্রেসস অর্বশযই সংগ্রকল্পম গ্রেসহণ করিস্থেছে।

৩৩               ৩৪


