
পার্টিট র দলিলিলি

শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর আন্দেণীন্দোলন – পরিরেণীপ্রেক্ষিক্ষিত, কশ্রতর্তব্য এব্ং সম্ভোব্নো
কশ্রৃষিষি ও অনযোনয গ্রোমিীণ সংগ্রোমি সম্পর্কেণীকশ্রর্ত
মিিহিলো আন্দেণীন্দোলন এব্ং তোর চ্যোেণীলঞ্জ ও 

কশ্রতর্তব্যসমিূহি সম্পর্কিকশ্রর্তত প্রেক্ষস্তোব্
ছোত-যুব্ আন্দেণীন্দোলেণীনর কশ্রতর্তব্যকশ্রমির্ত ও িদিশো সংক্রোন্ত প্রেক্ষস্তোব্নো

পরঞ্চোেণীয়েতীরোজ প্রেক্ষিতষ্ঠোেণীন হিস্তেণীক্ষিপর সম্পর্কেণীকশ্রর্ত
শহিরোঞ্চেণীলর কশ্রোজ সম্পর্কিকশ্রর্তত প্রেক্ষস্তোব্
পরিরেণীব্শ সংরক্ষিণ ও জনমিখুী উন্নয়েন

জনগণেণীণর প্রেক্ষগণিতশীল সংস্কৃষিত ও আন্দধুিনকশ্র গণণমিোধযমি
সম্পর্কিকশ্রর্তত প্রেক্ষস্তোব্

নবম কংগ্রেসেগ্রেসেসেসে গৃহীত
২-৬ এপ্রিপ্রিলি ২০১৩
রাঁাঁচী , ঝার্টড়খণ

িসে িপ আই (এপ্রম এপ্রলি) িলিবার্টেসেরেশন



পার্টিটির্টি দলিলিলি

শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর আন্দেণীন্দোলন – পরিরেণীপ্রেক্ষিক্ষিত, কশ্রতর্তব্য এব্ং সম্ভোব্নো
কৃশ্রিষি ও অনযোনয গ্রোমিীণ সংগ্রোমি সম্পর্কেণীকশ্রর্ত
মিিহিলো আন্দেণীন্দোলন এব্ং তোর চ্যোেণীলঞ্জ ও 

কশ্রতর্তব্যসমিহূি সম্পর্কিকশ্রর্তত প্রেক্ষস্তোব্
ছোত-যবু্ আন্দেণীন্দোলেণীনর কশ্রতর্তব্যকশ্রমির্ত ও িদিশো সংক্রোন্ত প্রেক্ষস্তোব্নো

পরঞ্চোেণীয়েতীরোজ প্রেক্ষিতষ্ঠোেণীন হিস্তেণীক্ষিপর সম্পর্কেণীকশ্রর্ত
শহিরোঞ্চেণীলর কশ্রোজ সম্পর্কিকশ্রর্তত প্রেক্ষস্তোব্
পরিরেণীব্শ সংরক্ষিণ ও জনমিখুী উন্নয়েন

জনগণেণীণর প্রেক্ষগণিতশীল সংসিৃত ও আন্দধিুনকশ্র গণণমিোধযমি
সম্পর্কিকশ্রর্তত প্রেক্ষস্তোব্

নব্মি পরোিটির্ত কশ্রংেণীগ্রেণীস গণহৃিীত
রোঁচ্ী (ব্ীরসো নগণর), ঝোড়খণ

২-৬ এিপ্রেক্ষল ২০১৩

িস িপর আন্দই (এমি এল) িলব্োেণীরশন

পার্টিট র দলিলিলি
প্রস্তার্টবসমহূ

৯ম পার্টিট র কংগ্রেস�গ্রেস
২-৬ এপ্রিপ্রলি ২০১৩
রাঁার্টচী (বীরসার্ট নগর)
ঝার্টড়খণ

প্রকার্টশক :
েকন্দ্রীয় কিমিট
িস িপ আই (এপ্রম এপ্রলি) িলিবার্টেস�রশন
প্রভার্টত কুমার্টর
চার্টরু ভবন
ইউ - ৯০, শকরপরু, িদলল্লী - ১১০০৯২
দূলরভার্টষ : ০১১ - ২২৫২১০৬৭

০১১ - ২২৪৮১০৬৭
ফ্যার্টক্স : ০১১ - ২২৪৮১১৬৫
ই েমলি : mail@cpiml.org

মলূিয : ২০ টার্টকার্ট

mailto:mail@cpiml.org


পরোিটির্ত দিিলল

প্রেক্ষস্তোব্সমিহূি

সচূ্ীপরত

শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর আন্দেণীন্দোলন – ৫

কৃশ্রিষি ও অনযোনয গ্রোমিীণ সংগ্রোমি সম্পর্কেণীকশ্রর্ত ২৫

মিিহিলো আন্দেণীন্দোলন ৩৫

ছোত-যবু্ আন্দেণীন্দোলন ৫৫

পরঞ্চোেণীয়েতীরোজ প্রেক্ষিতষ্ঠোেণীন হিস্তেণীক্ষিপর সম্পর্কেণীকশ্রর্ত ৬৩

শহিরোঞ্চেণীলর কশ্রোজ সম্পর্কেণীকশ্রর্ত ৬৭

পরিরেণীব্শ সংরক্ষিণ ও জনমিখুী উন্নয়েন ৭৩

জনগণেণীণর প্রেক্ষগণিতশীল সংসৃিত ও আন্দধিুনকশ্র গণণমিোধযমি ৮৫

নব্মি পরোিটির্ত কশ্রংেণীগ্রস গণ হৃিীত
ব্ীরসো নগণর (রোঁচ্ী)
২-৬ এিপ্রেক্ষল ২০১৩

িস িপর আন্দই (এমি এল) িলব্োেণীরশন



শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর আন্দেণীন্দোলন –
পরিরেণীপ্রেক্ষিক্ষিত, কশ্রতর্তব্য এব্ং সম্ভোব্নো

১। িব্শ্বব্যোপরী অথনর্তৈনিতকশ্র সংকশ্রটি েথনেণীকশ্র উত্তীণর্ত হিওয়েোর নোমি কশ্রেণীর লণু্ঠনকশ্রোরী পরুঁিজ
নয়েো  উদিোরব্োদিী  থনোব্ো  িব্স্তোর  কশ্রেণীর  সোরো  দিুিনয়েো  জেুণীড়  শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর  ওপরর  ব্হুমিখুী
আন্দক্রমিেণীণ শোন িদিেণীয়েেণীছ। আন্দমিোেণীদির েদিেণীশ এই হিোমিলো পররুেণীনো ও নতুন আন্দকশ্রোর ধোরণ
কশ্রেণীরেণীছ : চ্োকশ্রির হ্রোস,  ছোঁটিোই, েস্বেচ্ছো অব্সর প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের নোমি কশ্রেণীর েজোরপরবূ্র্তকশ্র অব্সর,
মিজিুর  সংেণীকশ্রোচ্ন,  শ্রমমি-সমিয়ে  এব্ং  কশ্রোেণীজর  েব্োঝো  ব্ িৃদ,  ডোউনসোইিজং,  স্থোয়েী  ও
দিীঘমর্তেণীমিয়েোদিী  ধরেণীনর  কশ্রোেণীজর  আন্দউটিেণীসোিসর্তং  ও  অস্থোয়েীকশ্ররণ,  ইউিনয়েন  ভোঙো,
কশ্রলকশ্রোরখোনোয়ে গণণতন্ত্র েকশ্রেণীড় েনওয়েো – এ তোিলকশ্রোর েশষি েনই।

২। অথনর্তৈনিতকশ্র সংসোর ও আন্দিথনর্তকশ্র ব্ িৃদর নোেণীমি িব্চ্োরব্যব্স্থো সহি ভোরতীয়ে রোষ
শ্রমমিিব্েণীরোধী  আন্দইন ও িব্িধিনেণীষিধ,  শ্রমিমিকশ্র-িব্েণীরোধী  িব্চ্োর  িব্ভোগণীয়ে রোয়ে,  নতুন নতুন
িশল্পেোঞ্চেণীল ইউিনয়েন িনিষিদকশ্রোরী অঞ্চল স িৃষ,  সরকশ্রোরী ও েব্সরকশ্রোরী সংস্থোয়ে শ্রমিমিকশ্র
সংগ্রোমিেণীকশ্র কশ্রড়ো হিোেণীত দিমিন প্রেক্ষভিৃত উপরোেণীয়ে এই ব্িধর্তত েশোষিণ-পরীড়েণীন মিদিত যিুগণেণীয়ে
চ্েণীলেণীছ। এ সব্ই চ্লেণীছ আন্দিথনর্তকশ্র সংসোর ও ব্ িৃদর নোেণীমি। ব্ হৃিৎ ব্যব্সোর সেুণীর  তোল
িমিিলেণীয়ে  কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি  িমিিডয়েোর  িনয়েমিিনষ্ঠ  কশ্রোজই  হিেণীয়ে  দিোঁিড়েণীয়েেণীছ  শ্রমিমিকশ্র  ধমির্তঘমটি  এব্ং
েট্রেড ইউিনয়েনেণীকশ্র জোতীয়ে সমিিৃদর ব্ হৃিত্তমি অন্তরোয়ে িহিসোেণীব্ িচ্িতত কশ্ররো।

৩।  েদিওয়েোেণীল  িপরঠ  েঠেণীকশ্র  যোওয়েো  ভোরতব্েণীষির্তর  শ্রমিমিকশ্র  এব্ং  কশ্রমির্তচ্োিররো
কশ্রোরখোনোয়ে/কশ্রমির্তেণীক্ষিেণীত, িশল্পেোঞ্চেণীল এব্ং জোতীয়ে স্তেণীর দিঢ়ৃ সংকশ্রেণীল্পের সেণীঙ্গে এই সিম্মিলিলত
আন্দক্রমিণ প্রেক্ষিতেণীরোধ কশ্ররেণীছন। েয অসংগণিঠত ও িঠকশ্রো শ্রমিমিকশ্রেণীদির একশ্র ব্ড় অংশ মিিহিলো
এব্ং  যোরো  আন্দমিোেণীদির  শ্রমমিশিক্তির  িব্পরলু  সংখযোগণিরষ্ঠ  অংশ,  সোম্প্রতিতকশ্র  ব্ছরগুলেণীলোেণীত
তোেণীদির মিেণীধয একশ্র নতুন জঙ্গেী জোগণরণ লক্ষিয কশ্ররো িগণেণীয়েেণীছ। একশ্রই সমিয়েকশ্রোেণীল উঠিত
'ভোরত ইনকশ্রেণীপরর্তোেণীরেণীটিড'-এর মিখু িহিসোেণীব্ িচ্িহ্নিত অেণীটিো িশেণীল্পে স্থোয়েী ও িঠকশ্রো শ্রমিমিকশ্রেণীদির
সংঘমব্দ লড়োই  একশ্র নিজর  স িৃষ  কশ্রেণীরেণীছ  এব্ং  েকশ্রন্দ্রীয়ে  েট্রেড ইউিনয়েনগুলেণীলোর  দ্বোরো
েযৌথনভোেণীব্  সংগণিঠত রোজৈনিতকশ্র প্রেক্ষচ্োরোিভযোন  এব্ং  চূ্ড়োন্তভোেণীব্  সফল িশল্পে ধমির্তঘমটি
েদিখেণীত পরোওয়েো েগণেণীছ। ইিতমিেণীধযই গ্রীস,  েস্পেন,  দিিক্ষিণ আন্দিফ্রিকশ্রো ও অনযোনয েদিেণীশর
শ্রমিমিকশ্ররো েয পরথন েদিিখেণীয়েেণীছন,  েসই পরেণীথনই িব্শ্ব সব্র্তহিোরোর ভোরতীয়ে ব্োিহিনী অিব্চ্িলত
পরদিেণীক্ষিেণীপর এিগণেণীয়ে চ্েণীলেণীছ – এই পরথন েযমিন কশ্রিঠন  চ্যোেণীলেণীঞ্জ ভরপররু,  েতমিনই নয়েো
উদিোরব্োেণীদির ক্রমিব্ধর্তমিোন সংকশ্রেণীটির ফেণীল এই পরেণীথন রেণীয়েেণীছ িব্রোটি সম্ভোব্নো।

৪। সম্প্রতিত ২০-২১ েফব্রুয়েোরী েয দিিুদিনব্যোপরী সব্র্তভোরতীয়ে সোধোরণ ধমির্তঘমটি হিেণীয়ে
েগণল, তো িছল ভোরতীয়ে শোসকশ্রেণীশ্রমণীগুলেণীলোর দ্বোরো চ্োিলত নয়েো-উদিোরব্োদিী হিোমিলোর িব্রুদ্ধেণীদ
শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর সিক্রয়েতোর একশ্র নতুন িশখর। রোজয ও েসক্টর িনিব্র্তেণীশেণীষি ১০ েকশ্রোিটিরও
েব্িশ শ্রমিমিকশ্র এই ধমির্তঘমেণীটি অংশ েনয়ে। এই ধমির্তঘমটি প্রেক্ষোয়ে সমিস্ত প্রেক্ষধোন প্রেক্ষধোন িশল্পেোঞ্চেণীল
এব্ং আন্দিথনর্তকশ্র েক্ষিেণীত ভোেণীলো সোড়ো েফেণীল। সোরো উত্তর ভোরত জেুণীড় সরকশ্রোরী পরিরব্হিন

রোস্তো েথনেণীকশ্র উধোও হিেণীয়ে েগণেণীলও,  পরিরব্হিন েক্ষিত ধমির্তঘমেণীটি অংশ নো েনওয়েোয়ে িদিল্লী ও
মিমু্বইেণীয়ে জনজীব্ন স্বেোভোিব্কশ্র থনোেণীকশ্র। শ্রমমিজীব্ী জনগণণেণীকশ্র ধমির্তঘমেণীটির সমিথনর্তেণীন সমিোেণীব্িশত
কশ্ররোর  ব্যোপরোেণীর  আন্দমিোেণীদির  পরোিটির্ত  ও  েট্রেড  ইউিনয়েন  দি ষৃোন্তমিলূকশ্র  ভূিমিকশ্রো  রোেণীখ।
উদিোরহিরণস্বেরূপর, তোিমিলনোড়ুেণীত ধমির্তঘমেণীটির প্রেক্ষস্তুতিত িহিসোেণীব্ ধমির্তঘমেণীটির ডোকশ্র এব্ং শ্রমিমিকশ্রেণীদির
ইসযুগুলেণীলো িনেণীয়ে আন্দলোপর-আন্দেণীলোচ্নো কশ্ররো ও েসগুলেণীলো মিীমিোংসোর জনয রোজয িব্ধোনসভোর
একশ্র িব্েণীশষি অিধেণীব্শন ডোকশ্রোর এেণীজন্ডো ও দিোিব্েণীকশ্র জনিপ্রেক্ষয়ে কশ্রেণীর েতোলোর উেণীদ্দেশ্যেণীশয রোজয
জেুণীড় একশ্রটিো যোতো সংগণিঠত কশ্ররো হিয়ে। ব্যোপরকশ্রিভিত্তকশ্র জনসমিথনর্তেণীনর ফেণীল ব্হু এলোকশ্রোয়ে,
িব্েণীশষি কশ্রেণীর িব্হিোর,  পরিশ্চিমিব্ঙ্গে ও ঝোড়খেণীণর িকশ্রছু িকশ্রছু অংেণীশ ধমির্তঘমটি সব্র্তোত্মকশ্র হিেণীয়ে
ওেণীঠ।  িকশ্রন্তু  জোতীয়ে  রোজধোনী  অঞ্চেণীল  শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর  ক্রমিব্ধর্তমিোন  িব্েণীক্ষিোভ  ও
গণণপ্রেক্ষিতেণীরোেণীধর েমিজোজেণীকশ্র ধ্বংস কশ্ররোর প্রেক্ষেণীচ্ষোয়ে রোষ নয়েডোয়ে সোধোরণ শ্রমিমিকশ্র ও েট্রেড
ইউিনয়েন কশ্রমির্তীেণীদির ওপরর দিমিনপরীড়ন নোিমিেণীয়ে আন্দেণীন। েট্রেড ইউিনয়েন ও পরোিটির্ত  অিফেণীস
তল্লোিস চ্োলোেণীনো হিয়ে এব্ং পরোিটির্তর িদিল্লী রোজয কশ্রিমিিটির সদিসয কশ্রমিেণীরড শযোমি িকশ্রেণীশোর,
একশ্রজন িসটুি  েনতো ও সোধোরণ মিোনষুিেণীকশ্র িমিথনযো অিভেণীযোেণীগণ েগ্রপ্তোর কশ্ররো হিয়ে। ধমির্তঘমটি
চ্লোকশ্রোলীন হিিরয়েোনোর আন্দম্বোলো িডেণীপরোয়ে এ আন্দই িটি ইউ িস-র অন্তভুর্তক্তি একশ্রজন পরিরব্হিন
শ্রমিমিকশ্র েনতো িনহিত হিন। ধমির্তঘমটি েশষি হিেণীয়ে যোওয়েোর ব্হু সপ্তোহি পরেণীরও নয়েডোর কশ্রমিেণীরডরো
এখনও েজেণীলর অভযন্তেণীরই রেণীয়েেণীছন এব্ং তঁোেণীদির জোিমিন নোমিঞ্জরু হিেণীয়েেণীছ।

ভোরেণীতর আন্দিথনর্তকশ্র ব্ িৃদর কশ্রোিহিনী : কশ্রোর লোভ, কশ্রোর ক্ষিিত
৫।  ব্তর্তমিোেণীন  িস্তিমিত  হিেণীয়ে  আন্দসো  মিধয  ১৯৯০  এব্ং  ২০০০-এর  দিশেণীকশ্রর

মিযোনফুযোকশ্রচ্োিরং েক্ষিেণীতর উচ্চ উৎপরোদিন ব্ িৃদর সংিক্ষিপ্ত পরযর্তোয়েগুলেণীলো িছল শ্রমেণীমির ব্িধর্তত
উৎপরোদিনশীলতো দ্বোরো চ্োিলত। িকশ্রন্তু এই আন্দিথনর্তকশ্র ব্ িৃদর ফসল েথনেণীকশ্র শ্রমিমিকশ্রেণীদির ব্িঞ্চতই
রোখো হিেণীয়েেণীছ। মিযোনফুযোকশ্রচ্োিরং েক্ষিেণীত েমিোটি সংেণীযোিজত মিেূণীলযর অংশ িহিসোেণীব্ মিজিুরর
ভোগণ ১৯৮০-র দিশেণীকশ্র িছল ৩০ শতোংশ। ১৯৯০-এর দিশেণীকশ্র তো কশ্রেণীমি ২০ শতোংশ
এব্ং ২০০৮-০৯ নোগণোদি আন্দরও কশ্রেণীমি সব্র্তকশ্রোলীন িনম্নতমি ১০ শতোংেণীশ েপরৌঁছোয়ে। এর
িব্পররীেণীত আন্দমিরো েদিখেণীত পরোই েয েমিোটি সংেণীযোিজত মিেূণীলয  মিনুোফোর অংশ ১৯৮০-র
দিশেণীকশ্র ২০ শতোংশ েথনেণীকশ্র েব্েণীড় ১৯৯০-এর দিশেণীকশ্র ৩০ শতোংশ হিয়ে এব্ং ২০০৮
নোগণোদি তো ব্োড়েণীত ব্োড়েণীত অিব্শ্বোসয ৬০ শতোংেণীশ এেণীস দিোঁড়োয়ে। পরিরেণীষিব্ো েক্ষিেণীতও এই
একশ্রই গণেণীল্পের পরনুরোব্িৃত্ত হিেণীত েদিখো যোয়ে। এই েক্ষিেণীত মিজিুরর ভোগণ েযখোেণীন ১৯৮০-র
দিশেণীকশ্র ৭০ শতোংশ েথনেণীকশ্র কশ্রেণীমি ২০০৯-এ ৫০ শতোংশ হিয়ে,  েসখোেণীন মিনুোফোর ভোগণ
৯০-এর দিশেণীকশ্র ৩০ শতোংশ েথনেণীকশ্র েব্েণীড় ২০০৪-০৫-এ শতকশ্ররো ৫০-এর েব্িশেণীত
েপরৌঁছোয়ে।

৬। একশ্রিদিেণীকশ্র যখন শ্রমিমিেণীকশ্রর প্রেক্ষকৃশ্রত মিজিুর হিয়ে কশ্রমিেণীছ নতুব্ো িস্থতোব্স্থোয়ে রেণীয়েেণীছ,
তখন কশ্রোযর্তত প্রেক্ষিতিটি সংস্থোয়ে সেণীব্র্তোচ্চ পরেণীদি আন্দসীন পরিরচ্োলকশ্রব্গণর্ত িনেণীজেণীদির জনয িব্পরলু
পরিরমিোেণীণ মিোইেণীন এব্ং অনযোনয সেুণীযোগণসিুব্ধো ব্োিড়েণীয়ে িনেণীচ্ছ। ১৯৯০-এর দিশকশ্র পরযর্তন্ত
মিযোেণীনজেণীমিন্ট কশ্রমির্তীেণীদির মিোইেণীন শ্রমিমিেণীকশ্রর মিজিুরর প্রেক্ষোয়ে িদ্বগুলণ হিত। িকশ্রন্তু েসখোন েথনেণীকশ্র
শুরুদ্ধ কশ্রেণীর  দ্রুত হিোেণীর  ব্োড়েণীত  ব্োড়েণীত  ২০০৮ সোেণীলর  মিেণীধয  তো  শ্রমিমিেণীকশ্রর  মিজিুরর
৪.৩ গুলণ হিেণীয়ে যোয়ে। েকশ্রোম্পর্কোিনর সেণীব্র্তোচ্চ কশ্রতর্তোব্যিক্তি ব্ো িস ই ও-রো িনলর্তজ্জ পরিরমিোেণীণ
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েব্িশ মিোইেণীন িনেণীত শুরুদ্ধ কশ্রেণীর – এেণীদির মিেণীধয েকশ্রউ েকশ্রউ িদিেণীন ১০ লক্ষি টিোকশ্রো পরযর্তন্ত
েরোজগণোর কশ্ররেণীছ। ২০১১-১২ সোেণীল নব্ীন িজন্দল ৭৩.৪২ েকশ্রোিটি টিোকশ্রো মিোইেণীন িহিসোেণীব্
েপরেণীয়েেণীছন।  সোন  েনটিওয়েোেণীকশ্রর্তর  কশ্রলোিনিধ  এব্ং  কশ্রোেণীব্রী  কশ্রলোিনিধ  একশ্র  একশ্রজন
৫৭.১ েকশ্রোিটি টিোকশ্রো কশ্রেণীর মিোইেণীন িনেণীয়েেণীছন। িহিেণীরো েমিোটির কশ্রেণীপরর্তোেণীরশেণীনর পরব্ন মিঞু্জল ও
িব্রিজেণীমিোহিন  মিঞু্জল একশ্র একশ্রজন ৩৪.৫৫ েকশ্রোিটি  টিোকশ্রো  কশ্রেণীর  মিোইেণীন  েপরেণীয়েেণীছন  এব্ং
মিোদ্রোজ িসেণীমিেণীন্টর িপর আন্দর রোজো েপরেণীয়েেণীছন ২৯.৩৪ েকশ্রোিটি টিোকশ্রো।

৭। আন্দকশ্রোশেণীছোঁয়েো মিনুোফোর সেণীঙ্গে তোল িমিিলেণীয়ে েব্েণীড়েণীছ েকশ্রন্দ্রীয়ে ও রোজয সরকশ্রোরী
ব্দিোনযতোয়ে িব্পরলু পরিরমিোেণীণ কশ্রর ছোড় সহি অনযোনয সেুণীযোগণসিুব্ধো। িব্গণত পরোঁচ্ ব্ছেণীর সব্
িমিিলেণীয়ে কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি কশ্রর ছোেণীড়র েমিোটি পরিরমিোণ ২৫ লক্ষি েকশ্রোিটি টিোকশ্রোর কশ্রোছোকশ্রোিছ। েদিেণীশর
৭০ শতোংশ মিোনষুি যখন ৈদিিনকশ্র ২০ টিোকশ্রোর কশ্রমি খরচ্োয়ে িদিন গুলজরোন কশ্ররেণীছন, তখন
আন্দইন কশ্রেণীর ও খলু্লোমিখলু্লো এই পরিরমিোণ কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি কশ্রর ছোড় আন্দজ পরযর্তন্ত ঘমটিো সব্কশ্রিটি
দুিনর্তীিতর  ব্ হৃিত্তমি ঘমটিনো। িব্পরলু  কশ্রর ছোড় ছোড়োও ধনীেণীদির  জনয িব্েণীদিশী  ব্যোেণীঙ্কে ধন
সূ্তপরীকৃশ্রত কশ্ররো ও িব্িব্ধ উপরোেণীয়ে কশ্রোেণীলো টিোকশ্রোেণীকশ্র সোদিো কশ্ররোয়ে সহিোয়েতো কশ্ররেণীত অসংখয
ফোঁকশ্রেণীফঁোকশ্রর খেুণীল রোখো আন্দেণীছ।

শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণী : পরিরব্তর্তনশীল িব্নযোস
৮।  েদিেণীশর িব্িভন্ন েক্ষিেণীত িজিডিপর িব্নযোেণীস পরিরব্তর্তেণীনর সোেণীথন সোেণীথন শ্রমমিশিক্তির

িব্নযোেণীসও ধোরোব্োিহিকশ্র পরিরব্তর্তন লিক্ষিত হিেণীচ্ছ,  যিদিও তো সমিোনপুরোিতকশ্র নয়ে। ব্তর্তমিোেণীন
েমিোটি  িজিডিপর-েত  কৃশ্রিষিেণীক্ষিেণীতর  অব্দিোন  ১৫  শতোংেণীশর  কশ্রমি  হিেণীলও  েদিেণীশর  প্রেক্ষোয়ে
৬০ শতোংশ মিোনষুি  এখনও তোেণীদির রুদ্ধিজ-েরোজগণোেণীরর জনয কৃশ্রিষির ওপরর িনভর্তরশীল।
ভোরতীয়ে অথনর্তনীিতর প্রেক্ষোধোনযকশ্রোরী অংশ এখন পরিরেণীষিব্ো েক্ষিত যোর েথনেণীকশ্র েদিেণীশর েমিোটি
জোতীয়ে  উৎপরোদিেণীনর  ৫৯  শতোংশ আন্দেণীস।  িব্গণত  ৪০  ব্ছর  ধেণীর  প্রেক্ষিত  ব্ছেণীর  এই
েক্ষিতিটিেণীত কশ্রমির্তসংস্থোন েব্েণীড়েণীছ ৩.৫ শতোংশ হিোেণীর। অথনচ্ সোিব্র্তকশ্র কশ্রমির্তসংস্থোেণীন পরিরেণীষিব্ো
েক্ষিেণীতর  ভোগণ  ১৯৭২-৭৩  সোেণীল  ১৫  শতোংশ  েথনেণীকশ্র  েব্েণীড়  ২০০৯-১০  সোেণীল  মিোত
২৬ শতোংেণীশ দঁিোিড়েণীয়েেণীছ।

৯।  প্রেক্ষোথনিমিকশ্র  ব্ো  কৃশ্রিষিেণীক্ষিেণীত  কশ্রমির্তসংস্থোন  ধোরোব্োিহিকশ্রভোেণীব্  কশ্রমিেণীছ।  খিন,
মিযোনফুযোকশ্রচ্োিরং, িব্ দুিযৎ, জল ও গণযোস এব্ং িনমির্তোণ েক্ষিতেণীকশ্র িনেণীয়ে গণিঠত িদ্বতীয়ে পরযর্তোেণীয়ের
েক্ষিতগুলেণীলোর মিেণীধয একশ্রমিোত িনমির্তোেণীণই কশ্রমির্তসংস্থোেণীনর উেণীল্লখেণীযোগণয ব্ িৃদ লক্ষিয কশ্ররো িগণেণীয়েেণীছ।
অনযিদিেণীকশ্র  ততৃীয়ে  পরযর্তোেণীয়ের  েক্ষিেণীত  অথনর্তোৎ  পরিরেণীষিব্ো  েক্ষিেণীত  কশ্রমির্তসংস্থোন  ব্ িৃদ  মিলূত
েকশ্রন্দ্রীভূত হিেণীয়েেণীছ িতনিটি অংেণীশ – িব্ত্তীয়ে পরিরেণীষিব্ো, ব্যব্সো-ব্োিণজয এব্ং পরিরব্হিন।

১০।  গ্রোমি  ও  শহিরেণীকশ্র  পরোশোপরোিশ  তুলনো  কশ্ররেণীল,  গ্রোমিীণ  অথনর্তনীিতর  তুলনোয়ে
শহিরোঞ্চেণীল কশ্রমির্তসংস্থোেণীনর ব্ িৃদ  েব্িশ হিেণীয়েেণীছ। গ্রোমিীণ কশ্রমির্তসংস্থোেণীনর িস্থতোব্স্থোর জনয
কৃশ্রিষিেণীত কশ্রমির্তসংস্থোন কশ্রেণীমি যোওয়েোই প্রেক্ষোথনিমিকশ্রভোেণীব্ দিোয়েী। গ্রোমিোঞ্চেণীল অকৃশ্রিষি কশ্রমির্তসংস্থোন
ধোরোব্োিহিকশ্রভোেণীব্ েব্েণীড় চ্লো সেণীত্ত্বেও এটিো ঘমেণীটি চ্েণীলেণীছ। এন এস এস ও-র অনমুিোন
অনযুোয়েী, গ্রোমিোঞ্চেণীল কৃশ্রিষি-ব্িহির্তভূত কশ্রোেণীজ ১৯৭২-৭৩ সোেণীল িনেণীয়েোিজত িছেণীলন ২ েকশ্রোিটি
৮৫ লক্ষি ১০ হিোজোর শ্রমিমিকশ্র। এই সংখযো েব্েণীড় ১৯৮৭-৮৮ সোেণীল ৫ েকশ্রোিটি ৬১ লক্ষি
১০  হিোজোর  এব্ং  ২০০৪-০৫  সোেণীল  ৯  েকশ্রোিটি  ৩৫  লক্ষি  ৩০  হিোজোর  হিয়ে।

২০০৯-১০ সোেণীলর এন এস এস ও সমিীক্ষিোয়ে ঐ ব্ছর এই সংখযো ১০ েকশ্রোিটি ৭৫ লক্ষি
১০ হিোজোেণীর পরৌঁছোয়ে।

১১। সোিব্র্তকশ্র কশ্রমির্তসংস্থোেণীনর দি িৃষেণীকশ্রোণ েথনেণীকশ্র েদিখেণীল ভোরেণীতর অথনর্তৈনিতকশ্র ব্ িৃদেণীকশ্র
কশ্রমির্তসংস্থোনহিীন ব্ িৃদ িহিসোেণীব্ চ্িরতোিয়েত কশ্ররো উিচ্ত। ব্তর্তমিোন অথনর্তৈনিতকশ্র উদিোিরকশ্ররেণীণর
পরযর্তোেণীয়ে একশ্রথনো আন্দরও েব্িশ কশ্রেণীরই সিতয। প্রেক্ষোকশ্র-উদিোরনীিত পরযর্তোেণীয়ে, ১৯৭২-৭৩ েথনেণীকশ্র
শুরুদ্ধ কশ্রেণীর ১৯৮৩ পরযর্তন্ত যখন িজিডিপর ব্ িৃদর হিোর িছল প্রেক্ষিত ব্ছেণীর ৪.৭ শতোংশ, তখন
কশ্রমির্তসংস্থোন ব্ িৃদর হিোর িছল  ২.৪ শতোংশ।  ১৯৮৩-৮৪ েথনেণীকশ্র,  ১৯৯৩-৯৪-এর মিেণীধয
িজিডিপর ব্ িৃদর হিোর েব্েণীড় ৫ শতোংশ হিয়ে,  িকশ্রন্তু কশ্রমির্তসংস্থোন ব্ িৃদর হিোর কশ্রেণীমি  িগণেণীয়ে
২ শতোংেণীশ  েপরৌঁছোয়ে। এব্ং এই একশ্রই ধোরোব্োিহিকশ্রতোয়ে,  পররব্তর্তী  দিশ ব্ছেণীর িজিডিপর
ব্ িৃদর হিোর ত্বরোিন্বিত হিেণীয়ে ৬.৩ শতোংশ হিয়ে, অথনচ্ কশ্রমির্তসংস্থোন ব্ িৃদর হিোর আন্দরও কশ্রেণীমি
১.৮ শতোংেণীশ  দঁিোড়োয়ে। আন্দর ২০০৪-০৫ এব্ং ২০০৯-১০-এর মিধযব্তর্তী সমিেণীয়ে িজিডিপর
ব্ িৃদর হিোর যখন অেণীনকশ্রটিো উচুঁ্েণীত উেণীঠ ৯ শতোংশ হিয়ে,  তখন কশ্রমির্তসংস্থোন ব্ িৃদ কশ্রোযর্তত
ব্ন্ধ হিেণীয়ে যোয়ে এব্ং সব্র্তকশ্রোলীন নীচু্ ০.২২ শতোংেণীশ এেণীস েঠেণীকশ্র।

১২। কশ্রমির্তসংস্থোেণীনর হিোেণীরর ক্রমিোগণত অেণীধোগণিতর সোমিিগ্রকশ্র ছিব্টিোর মিেণীধযকশ্রোর িকশ্রছু
গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  ৈব্িশষয িব্েণীশষিভোেণীব্ লক্ষিযণীয়ে। প্রেক্ষথনমিত,  েদিেণীশর িজিডিপর-েত কৃশ্রিষির গুলরুদ্ধত্ব
প্রেক্ষব্লভোেণীব্  হ্রোস  পরোওয়েো  সেণীত্ত্বেও  এখনও  পরযর্তন্ত  কৃশ্রিষিেণীক্ষিত  েথনেণীকশ্রই  সব্চ্োইেণীত  েব্িশ
কশ্রমির্তসংস্থোন  হিয়ে।  কশ্রোরণ  অকৃশ্রিষি  েক্ষিতগুলেণীলোেণীত  এখনও  পরযর্তন্ত  যেণীথনষ  পরিরমিোেণীণ
কশ্রমির্তসংস্থোেণীনর স িৃষ হিয়েিন, যোেণীত শ্রমমিশিক্তির একশ্রটিো ব্ড় অংশ কৃশ্রিষি েথনেণীকশ্র অনযোনয েক্ষিেণীত
সেণীর  েযেণীত  পরোেণীর।  িদ্বতীয়েত,  কশ্রমির্তসংস্থোন  ব্ িৃদর  েব্িশরভোগণটিোই  এেণীসেণীছ  অসংগণিঠত,
অিনয়েিমিত  েক্ষিত  েথনেণীকশ্র,  েযখোেণীন  মিজিুর  অতযন্ত  কশ্রমি এব্ং  কশ্রোেণীজর  পরিরেণীব্শ  খবু্ই
খোরোপর।  এব্ং  ততৃীয়েত,  সংগণিঠত  েক্ষিেণীতর  কশ্রমির্তসংস্থোন  ব্ িৃদর  েব্িশরভোগণটিোই  হিেণীয়েেণীছ
অস্থোয়েী ও িঠকশ্রো শ্রমিমিকশ্র িনেণীয়েোেণীগণর মিোধযেণীমি। সব্ িকশ্রছু িমিিলেণীয়ে েদিখেণীল, েদিেণীশ প্রেক্ষিত ব্ছর
আন্দনমুিোিনকশ্র ১.৩ েকশ্রোিটি মিোনষুি শ্রমমিব্োিহিনীেণীত যকু্তি হিন। এর মিেণীধয ৮০ লক্ষি কশ্রোজ স িৃষ
হিেণীচ্ছ কশ্রমি মিজিুরর অসংগণিঠত েক্ষিেণীত এব্ং ব্োিকশ্র ৫০ লক্ষি হিয়ে েব্কশ্রোর েথনেণীকশ্র যোন নো হিয়ে
অস্থোয়েী শ্রমিমিকশ্রব্োিহিনীেণীত েযোগণ েদিন।

তীব্রি আন্দক্রমিেণীণর মিেুণীখ শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণী
১৩। মিজিুর শ্রমিমিেণীকশ্রর েশোষিণ তীব্রিতর হিেণীচ্ছ নোনো  ভোেণীব্। একশ্রিদিেণীকশ্র যখন উচ্চ

ক্ষিমিতোসম্পর্কন্ন  কশ্রোরখোনো  ও  যন্ত্রপরোিতর  সোহিোেণীযয  আন্দেণীপরিক্ষিকশ্র  উদ্বতৃ্ত  মিলূয  উশুল  কশ্ররোর
পরিরমিোণ ব্ িৃদ পরোেণীচ্ছ, অনযিদিেণীকশ্র নোনো উপরোেণীয়ে – েযমিন শ্রমিমিেণীকশ্রর প্রেক্ষোপরয িব্শ্রমোেণীমির সমিয়ে
কশ্রিমিেণীয়ে িদিেণীয়ে ব্ো তোর ওপরর কশ্রড়ো হিোেণীত নজরদিোির চ্োিলেণীয়ে – শ্রমমি-সমিয়ে ব্োড়োেণীনো হিেণীচ্ছ
যোেণীত শ্রমিমিেণীকশ্রর শ্রমমি েথনেণীকশ্র চূ্ড়োন্ত উদ্বতৃ্ত মিলূয আন্দরও েব্িশ পরিরমিোেণীণ িনংেণীড় েনওয়েো যোয়ে।
িদ্বতীয়েত,  মিজিুর  খোেণীত  ব্যয়ে  কশ্রমিোব্োর  উেণীদ্দেশ্যেণীশয  এমিনিকশ্র  স্থোয়েী  কশ্রোেণীজও ব্যোপরকশ্রভোেণীব্
অস্থোয়েী/িঠকশ্রো শ্রমিমিকশ্র িনেণীয়েোগণ কশ্ররো হিেণীচ্ছ। েব্আন্দইিন হিওয়েো সেণীত্ত্বেও একশ্রটিো িব্শোল এব্ং
ক্রমিব্ধর্তমিোন উদ্বতৃ্ত শ্রমমিব্োিহিনী হিোেণীতর কশ্রোেণীছ মিজতু আন্দেণীছ ব্েণীলই এটিো খবু্ সহিেণীজই সম্ভব্
হিেণীচ্ছ এব্ং এর দ্বোরো সোিব্র্তকশ্র মিজিুরর স্তরেণীকশ্র নোিমিেণীয়ে েদিওয়েো হিেণীচ্ছ। ততৃীয়েত,  প্রেক্ষকৃশ্রত
মিজিুর  কশ্রিমিেণীয়ে  েদিওয়েো  অথনব্ো  মিজিুরর  মিোনেণীকশ্র  িস্থতোব্স্থোয়ে  েরেণীখ  েদিওয়েোর  জনয
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েপর-কশ্রিমিশন  এব্ং  িদ্বপরোিক্ষিকশ্র/িতপরোিক্ষিকশ্র  মিজিুর  চু্িক্তিগুলেণীলোেণীকশ্র  িপরিছেণীয়ে  েদিওয়েো  হিেণীচ্ছ,
েসগুলেণীলো লঙ্ঘন কশ্ররো হিেণীচ্ছ ও এমিনিকশ্র ব্োনচ্োলও কশ্ররো হিেণীচ্ছ।

১৪।  সরকশ্রোরী  এব্ং  আন্দধো-সরকশ্রোরী  সংস্থোগুলেণীলোেণীত  এেণীকশ্রব্োেণীর  সরোসিরভোেণীব্  নো
হিেণীলও,  ঘমরুপরেণীথন  ব্ো  ভোেণীগণ  ভোেণীগণ  েব্সরকশ্রোরীকশ্ররেণীণর  প্রেক্ষিক্রয়েো  আন্দেণীগণর  েথনেণীকশ্র  অেণীনকশ্র
ব্যোপরকশ্রভোেণীব্ এব্ং দ্রুততোর সেণীঙ্গে চ্লেণীছ। এর ফেণীল শুধু েয সংিশ্লিষ শ্রমিমিকশ্র-কশ্রমির্তচ্োিরেণীদির
অিনিশ্চিত ভিব্ষিযেণীতর মিেুণীখ েঠেণীল েদিওয়েো হিেণীচ্ছ তোই নয়ে, তোৎক্ষিিণকশ্র মিজিুর হ্রোস, চ্োকশ্রির
ছোঁটিোই এব্ং জঘমনযতমি কশ্রোেণীজর পরিরেণীব্েণীশরও জন্ম েদিওয়েো হিেণীচ্ছ।

১৫।  িব্েণীশষি  অথনর্তৈনিতকশ্র  অঞ্চল  (েসজ)  ছোড়োও,  হিিরয়েোনোর  গুলরাগণোঁও-মিোেণীনসর
িশল্পেোঞ্চল,  রুদ্ধদ্রপররু  সহি  উত্তরোখেণীণর  অনযোনয  িশল্পেতোলকুশ্র  এব্ং  েচ্ন্নোইেণীয়ের
শ্রীপেণীপররোমিব্দুুির  িশল্পেোঞ্চেণীলর  মিেণীতো  নতুন  িশল্পেোঞ্চলগুলেণীলোেণীকশ্র  'েট্রেড  ইউিনয়েন  িব্হিীন
অঞ্চেণীল'  পরিরণত কশ্ররো হিেণীচ্ছ। এই অঞ্চলগুলেণীলোেণীত েট্রেড ইউিনয়েন নিথনভুক্তিকশ্ররণ কশ্ররো
হিেণীচ্ছ নো এব্ং শ্রমিমিকশ্রেণীদির েট্রেড ইউিনয়েেণীন েযোগণদিোন িনিষিদ কশ্ররো হিেণীচ্ছ। এমিনিকশ্র,  েয
সংগণিঠত  েক্ষিেণীত  ব্হু  প্রেক্ষিতিষ্ঠত  েট্রেড  ইউিনয়েন  সংসিৃত  রেণীয়েেণীছ,  েসখোেণীনও  কশ্রতৃর্তপরক্ষি
জনিপ্রেক্ষয়ে জঙ্গেী েট্রেড ইউিনয়েনগুলেণীলোেণীকশ্র স্বেীকৃশ্রিত িদিেণীত অস্বেীকশ্রোর কশ্ররেণীছ এব্ং কশ্রতৃর্তপরেণীক্ষির
অনগুণত েছোটি ইউিনয়েনগুলেণীলোেণীকশ্রই স্বেীকৃশ্রিত িদিেণীচ্ছ।

১৬। এইভোেণীব্ কশ্রষোিজর্তত েট্রেড ইউিনয়েন অিধকশ্রোর েকশ্রেণীড় েনওয়েোর ওপরর িব্েণীশষি
েজোর  িদিেণীয়ে  কশ্রলকশ্রোরখোনোয়ে  শ্রমিমিেণীকশ্রর  গণণতন্ত্র  হিরণ  কশ্ররোটিো  পরুঁিজ  কশ্রতৃর্তকশ্র  িনেণীজর
েশ্রমণীশত্রুকেণীকশ্র দিোিব্েণীয়ে রোখোর ব্হুল ব্যব্হৃত রোজৈনিতকশ্র হিোিতয়েোেণীর পরিরণত হিেণীয়েেণীছ, যোেণীত
শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণী  সংগণিঠত  প্রেক্ষিতেণীরোধ  গণেণীড়  তুলেণীত  নো  পরোেণীর।  েসই  কশ্রোরেণীণ,  এই  সমিস্ত
ইসযুগুলেণীলো ও তোর সোেণীথন যকু্তি শ্রমেণীমির মিযর্তোদিোর প্রেক্ষশ্নটিটি আন্দজেণীকশ্রর শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর আন্দেণীন্দোলেণীনর
সব্েণীচ্েণীয়ে গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত প্রেক্ষশ্নট হিেণীয়ে উঠেণীছ।

শ্রমিমিকশ্র প্রেক্ষিতেণীরোেণীধর জ্বলন্ত দিষৃোন্তগুলেণীলো
১৭। সোম্প্রতিতকশ্র সমিেণীয়ে ব্োরব্োরই েকশ্রন্দ্রীয়ে েট্রেড ইউিনয়েন এব্ং েফডোেণীরশনগুলেণীলোর

সিম্মিলিলত জোতীয়ে প্রেক্ষচ্োরোিভযোন সংগণিঠত হিেণীত েদিখো েগণেণীছ। েমিহিনিত জনগণেণীণর চ্োেণীপরর
মিেুণীখ এমিনিকশ্র কশ্রংেণীগ্রস ও িব্েণীজিপরর প্রেক্ষিত অনগুণত ইউিনয়েনগুলেণীলোও এই েযৌথন প্রেক্ষচ্োেণীর
সোিমিল হিেণীত ব্োধয  হিেণীয়েেণীছ। সমিস্ত েট্রেড ইউিনয়েনগুলেণীলোর েকশ্রন্দ্রীয়ে অথনব্ো  িশল্পেেণীক্ষিতীয়ে
িভিত্তেণীত একশ্রকশ্রোট্টো হিেণীয়ে েযৌথন লড়োইেণীকশ্র ব্তর্তমিোন সমিেণীয়ের একশ্রটিো চ্িরতগণত ৈব্িশষয রূেণীপর
িচ্িহ্নিত  কশ্ররো  যোয়ে।  েশ্রমণীসংগ্রোমিেণীকশ্র  তীক্ষ্ণতর  ও  তীব্রিতর  কশ্রেণীর  েতোলোর  এব্ং
উদিোিরকশ্ররণ-েব্সরকশ্রোরীকশ্ররেণীণর  নীিতসমিহূি  প্রেক্ষতযোহিোেণীরর  দিোিব্েণীত  শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর  সিম্মিলিলত
সংকশ্রল্পেেণীকশ্র আন্দরও েজোরদিোর কশ্রেণীর েতোলোর লেণীক্ষিয সমিস্ত েট্রেড ইউিনয়েনগুলেণীলোর মিেণীধযকশ্রোর
ঐকশ্রযেণীকশ্র একশ্রটিো অনকূুশ্রল মিঞ্চ িহিসোেণীব্ অব্শযই কশ্রোেণীজ লোগণোেণীত হিেণীব্।

১৮। অেণীটিোেণীমিোব্োইল িশল্পে এব্ং তোর আন্দনষুিিঙ্গেকশ্র অেণীটিোেণীমিোব্োইল যন্ত্রোংশ িশল্পে
িমিিলতভোেণীব্  ভোরতব্েণীষির্তর  েশ্রমণীসংগ্রোেণীমির  সব্েণীচ্েণীয়ে  প্রেক্ষোণব্ন্ত  েকশ্রন্দ্রিব্ন্দু  হিেণীয়ে  উেণীঠেণীছ।
২০০৭ েথনেণীকশ্র ২০১২ এই সমিয়েকশ্রোেণীল প্রেক্ষোয়ে প্রেক্ষিতিটি নোমিী অেণীটিোেণীমিোব্োইল কশ্রোরখোনো – যথনো,
মিোিহিন্দ্র (নোিসকশ্র), সোন িব্মি অেণীটিো (গুলরাগণোঁও), ব্শ্ শযোিস (পরেুণীন), হুন্ডো েমিোটির সোইেণীকশ্রল
(মিোেণীনসর), িরেণীকশ্রো অেণীটিো (গুলরগণোঁও), িপ্রেক্ষকশ্রল (েকশ্রোেণীয়েম্বোটুির), ভলেণীভো (হিসেণীকশ্রোটি, কশ্রণর্তোটিকশ্র),

এমি আন্দর এফ টিোয়েোরস (েচ্ন্নোই), েজনোেণীরল েমিোটিরস (হিোেণীলোল, গুলজরোত), মিোরুদ্ধিত সজুুিকশ্র
(মিোেণীনসর),  ব্শ্  (েব্ঙ্গেোলরুুদ্ধ),  ডোনলপর  (হুগণলী  ও  েচ্ন্নোই),  কশ্রযোপরোেণীরো  হুন্ডোই
(শ্রীপেণীপররোমিব্দুুির) – শ্রমিমিকশ্র িব্েণীক্ষিোেণীভর সোক্ষিী হিেণীয়ে েথনেণীকশ্রেণীছ।

১৯। েমিোটি উৎপরোদিন এব্ং শ্রমেণীমির মিোথনোিপরছু  উৎপরোদিনশীলতো – উভয়ে েক্ষিেণীতই
অেণীটিোেণীমিোব্োইল িশেণীল্পে উেণীল্লখেণীযোগণয ব্ িৃদ পরিরলিক্ষিত হিেণীয়েেণীছ। ২০০৪-০৫ সোেণীল  (সমিস্ত
প্রেক্ষকশ্রোর িমিিলেণীয়ে)  ৮৫ লক্ষি গণোিড় উৎপরন্ন হিত। ২০১১-১২ সোেণীল এই সংখযোিটি েব্েণীড়
২ েকশ্রোিটি ৪ লক্ষি হিেণীয়েেণীছ। অেণীটিোেণীমিোব্োইল ও অেণীটিোেণীমিোব্োইল যন্ত্রোংশ উভয়ে িশেণীল্পেই সস্তো
িঠকশ্রো শ্রমিমিেণীকশ্রর সংখযো িনয়েিমিত শ্রমিমিেণীকশ্রর সংখযোর তুলনোয়ে ব্হুগুলণ েব্িশ হিেণীয়ে দঁিোিড়েণীয়েেণীছ
এব্ং প্রেক্ষকৃশ্রত মিজিুরর লোগণোতোর হ্রোস হিেণীয়ে চ্েণীলেণীছ। ২০০০-০১ সোল েথনেণীকশ্র শুরুদ্ধ কশ্রেণীর
২০০৯-১০  সোেণীলর  মিেণীধয  (মিদু্রোস্ফীিত  ধেণীর)  প্রেক্ষকৃশ্রত  মিজিুর  ব্োস্তেণীব্  ১৮.৯  শতোংশ
কশ্রেণীমিেণীছ। ২০০০-০১ সোেণীল একশ্রজন অেণীটিোেণীমিোব্োইল শ্রমিমিকশ্র ৮ ঘমণ্টোর িশফটি িপরছু িনেণীজর
এব্ং পরিরব্োেণীরর জীব্নধোরেণীণর  জনয ২ ঘমণ্টো  ১২ িমিিনটি ব্যয়ে কশ্ররেণীতন এব্ং ব্োিকশ্র
৫ ঘমণ্টো ৪৮ িমিিনটি পরুঁিজপরিতর  (অথনব্ো ব্যোঙ্কে মিোিলকশ্র,  জিমির মিোিলকশ্র ব্ো পরিরচ্োলকশ্রব্গণর্ত
ইতযোিদির) জনয উদ্বতৃ্ত ৈতির কশ্ররেণীত ব্যয়ে কশ্ররেণীতন। ২০০৯-১০ সোল নোগণোদি িতিন িনেণীজর
ও পরিরব্োেণীরর জীিব্কশ্রোিনব্র্তোেণীহির জনয েকশ্রব্লমিোত ১ ঘমণ্টো ১২ িমিিনটি এব্ং পরুঁিজপরিতর
জনয ৬ ঘমণ্টো ৪৮ িমিিনটি ব্যয়ে কশ্রেণীরেণীছন।

২০। িদিল্লী সিন্নিহিত গুলরাগণোঁও-মিোেণীনসর-ব্ওয়েোল অঞ্চেণীল সমিগ্র ভোরেণীতর উৎপরোিদিত
েমিোটিরগণোিড়র ৬০ শতোংশ উৎপরন্ন হিয়ে এব্ং এই অঞ্চেণীল আন্দনমুিোিনকশ্র ১০ লক্ষি শ্রমিমিেণীকশ্রর
মিেণীধয শতকশ্ররো ৮০ ভোগণই িঠকশ্রো শ্রমেণীমি িনযকু্তি। শ্রমিমিকশ্র ইউিনয়েন েভেণীঙ েদিওয়েো, ছোঁটিোই,
মিোরেণীধোর  (২০০৬ সোেণীল গুলরাগণোঁওেণীয়ের হুন্ডো কশ্রোরখোনোয়ে সম্পর্কণূর্ত শোিন্তপরণূর্তভোেণীব্ িব্েণীক্ষিোভরত
শ্রমিমিকশ্রেণীদির  আন্দেণীলোচ্নোর  েটিিব্েণীল  েডেণীকশ্র  এেণীন  ব্ব্র্তর  পরিুলশী  আন্দক্রমিেণীণর  ঘমটিনো  স্মরণ
কশ্ররুদ্ধন),  সোজোেণীনো  েফৌজদিোির  মিোমিলো,  এমিনিকশ্র  খেুণীনর  দিোেণীয়ে  ফঁোসোেণীনো  –  এ  সমিস্তই
আন্দকশ্রছোর চ্েণীল। উদিোহিরণস্বেরূপর,  অেণীটিোেণীমিোব্োইল যন্ত্রোংশ িনমির্তোতো জোমির্তোন ব্শ্ েকশ্রোম্পর্কোিনর
কশ্রোরখোনোয়ে মিোিলকশ্রপরক্ষি িতন িতনব্োর শ্রমিমিকশ্র ইউিনয়েন গণঠেণীনর প্রেক্ষেণীচ্ষোেণীকশ্র ব্যোহিত কশ্রেণীর।
অনযোনয কশ্রোরখোনোেণীতও িচ্তটিো একশ্রই রকশ্রমি।

২১।  স্বেোভোিব্কশ্রভোেণীব্ই,  অেণীটিোেণীমিোব্োইল  এব্ং  অেণীটিোেণীমিোব্োইল  যন্ত্রোংশ  িশেণীল্পের
ব্িুনয়েোদিী  দিোিব্  িহিসোেণীব্  উেণীঠ  এেণীসেণীছ  সংখযোগণিরষ্ঠ  শ্রমিমিেণীকশ্রর  আন্দস্থোভোজন  প্রেক্ষকশ্রৃত  েট্রেড
ইউিনয়েেণীনর স্বেীকৃশ্রিত এব্ং েব্আন্দইিনভোেণীব্ ও অিব্শ্বোসযরকশ্রমি কশ্রমি মিজিুরেণীত িনয়েিমিত কশ্রোেণীজ
িনযকু্তি  িঠকশ্রো  শ্রমিমিকশ্র ও  'িশক্ষিোনিব্স'েদির  িনয়েিমিতকশ্ররেণীণর  ইসযুগুলেণীলো।  সংগ্রোমিী  শ্রমিমিকশ্র
সোথনীেণীদির মিযর্তোদিো এব্ং তোেণীদির ওপরর েনেণীমি আন্দসো িনপরীড়েণীনর প্রেক্ষেণীশ্নট কশ্রোরোখোনোর শ্রমিমিকশ্ররো
শপর এব্ং প্ল্যোন্ট স্তেণীর প্রেক্ষোয়েশই কশ্রোজ ব্ন্ধ কশ্ররো সহি নোনো ধরেণীনর িব্েণীক্ষিোেণীভ সোিমিল হিন।
ব্হুজোিতকশ্র সংস্থোর কশ্রোয়েদিোয়ে কশ্রোরখোনো পরিরচ্োলনো ও শ্রমিমিকশ্র প্রেক্ষিতেণীরোেণীধর উেণীঠ আন্দসো নতুন
েচ্হিোরো  এব্ং  রোেণীষর  ভূিমিকশ্রো  –  েশ্রমণীসংগ্রোেণীমির  এই নতুন  ৈব্িশষযগুলেণীলো  ভোরতব্েণীষির্তর
অতযন্ত গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত দুিিটি 'আন্দধিুনকশ্র' িশল্পেোঞ্চেণীলর দুিিটি প্রেক্ষিতিনিধত্বমিলূ শ্রমিমিকশ্র আন্দেণীন্দোলেণীমির
মিেণীধয পরঙু্খোনপুরঙু্খভোেণীব্ ধরো পরেণীড়েণীছ।

  ৯    ১০



মিোরুদ্ধিত ও িপ্রেক্ষকশ্রল সংগ্রোেণীমির িশক্ষিো
২২। কুশ্রখযোত খোপর-পরঞ্চোেণীয়েত অধযুিষিত রক্ষিণশীল িহিিন্দ ব্লেণীয়ে অব্িস্থত মিোেণীনসেণীরর

মিোরুদ্ধিত সজুিুকশ্র কশ্রোরখোনো েব্শ িকশ্রছুকশ্রোল জেুণীড় মিোিলকশ্র-শ্রমিমিকশ্র সংঘমেণীষির্তর প্রেক্ষথনমি সোিরেণীত উেণীঠ
এেণীসেণীছ। এই কশ্রোরখোনোর অিধকশ্রোংশ শ্রমিমিকশ্র কশ্রমিব্য়েসী এব্ং কশ্রমিেণীব্িশ িশিক্ষিত। এেঁণীদির
মিেণীধয  অেণীনেণীকশ্রই দূির-দূিরোন্ত েথনেণীকশ্র আন্দগণত। আন্দেণীগণকশ্রোর  মিেণীতো  েকশ্রোম্পর্কোিনর  পরক্ষি েথনেণীকশ্র
শ্রমিমিকশ্রেণীদির ব্োসস্থোেণীনর ব্েণীন্দোব্স্ত কশ্রেণীর েদিওয়েোর েরওয়েোজ আন্দজকশ্রোল আন্দর েনই – ফেণীল
স্থোনীয়ে জিমিদিোরেণীদির দ্বোরো চ্োলোেণীনো েহিোেণীস্টেলেণীল রূপরোন্তিরত একশ্র একশ্রটিো ঘমপুরিচ্ ঘমেণীর শ্রমিমিকশ্ররো
ব্সব্োস কশ্রেণীর। ইউিনয়েন কশ্ররোর অিধকশ্রোেণীরর দিোিব্েণীত দিীঘমর্ত  শোিন্তপরণূর্ত  আন্দেণীন্দোলেণীনর পরর
২০১২ সোেণীলর মিোচ্র্ত মিোেণীস সমিস্ত িব্ভোেণীগণর শ্রমিমিকশ্রেণীদির প্রেক্ষিতিনিধ িহিসোেণীব্ মিোরুদ্ধিত সজুুিকশ্র
এমিপ্ল্িয়েজ ইউিনয়েন (এমি এস ই ইউ) িনব্ন্ধভুক্তি হিয়ে। অথনচ্, আন্দজ পরযর্তন্ত েকশ্রোেণীনো রকশ্রমি
আন্দইেণীনর েতোয়েোক্কো  নো  কশ্রেণীর  কশ্রোরখোনো  কশ্রতৃর্তপরক্ষি ইউিনয়েনিটিেণীকশ্র  েকশ্রোেণীনো  েকশ্রন্দ্রীয়ে  েট্রেড
ইউিনয়েেণীনর শোখো িহিসোেণীব্ অন্তভুর্তিক্তিেণীত ব্োধো িদিেণীয়ে চ্েণীলেণীছ। ২০১২ সোেণীলর জনু মিোেণীস
১৩ িদিনব্যোপরী একশ্র ধমির্তঘমেণীটি  শ্রমিমিকশ্ররো  সোিমিল হিন। কশ্রতৃর্তপরক্ষি ১১ জন ব্রখোস্ত শ্রমিমিকশ্রেণীকশ্র
কশ্রোেণীজ পরনুব্র্তহিোল কশ্ররেণীত রোিজ হিেণীল তেণীব্ই ধমির্তঘমটি েতোলো হিয়ে।

২৩। ২০১২-র ১৮ জলুোই েয ঘমটিনোেণীকশ্র েকশ্রন্দ্র কশ্রেণীর সংঘমেণীষির্তর সচূ্নো হিয়ে,  েসিটি
অতযন্ত  গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  –  একশ্রজন  সপুরোরভোইজোর  জৈনকশ্র  দিিলত  শ্রমিমিকশ্রেণীকশ্র  জোত  তুেণীল
গণোলোগণোিল িদিেণীল শ্রমিমিকশ্রিটি তোর েযোগণয জব্োব্ েদিয়ে। মিেণীন রোখেণীত হিেণীব্, এ ধরেণীনর অপরমিোন
েকশ্রোনও ব্যিতক্রমিী ঘমটিনো নয়ে। শ্রমিমিকশ্রেণীদির মিেণীনোব্ল চূ্ণর্ত কশ্ররোর জনয সপুরোরভোইজোর ও
মিযোেণীনজোরেণীদির িনয়েিমিতভোেণীব্ এই প্রেক্ষিশক্ষিণ েদিওয়েো হিয়ে। এরপরর একশ্রিদিেণীকশ্র শ্রমিমিকশ্র এব্ং
অপররিদিেণীকশ্র কশ্রতৃর্তপরক্ষি ও তোেণীদির ভোড়ো কশ্ররো গুলণোব্োিহিনীর মিেণীধয েয িহিংস্র সংঘমষির্ত  ব্োেণীধ
তোেণীত উভয়েপরেণীক্ষিই অেণীনেণীকশ্র আন্দহিত হিন এব্ং একশ্রজন মিোনব্সম্পর্কদি আন্দিধকশ্রোিরেণীকশ্রর মিতুৃয
হিয়ে। সেণীঙ্গে সেণীঙ্গে কশ্রোরখোনো কশ্রতৃর্তপরক্ষি এব্ং রোজয সরকশ্রোেণীরর কশ্রতর্তোব্যিক্তিরো অিত তৎপরর
হিেণীয়ে  ওেণীঠ।  িনিব্র্তচ্োেণীর  ব্যোপরকশ্র  ধরপরোকশ্রড়  এব্ং  েগ্রপ্তোির  চ্োলোেণীনো  হিয়ে  এব্ং  েগণোটিো
এলোকশ্রোজেুণীড় পরিুলশ-গুলণো িদিেণীয়ে সন্ত্রোস নোিমিেণীয়ে আন্দনো হিয়ে।

২৪।  খোপর-পরঞ্চোেণীয়েেণীতর  অধীেণীন  সংঘমব্দ  জিমিদিোর-কুশ্রলোকশ্র  ব্োিহিনী  ধমির্তঘমটিী
ইউিনয়েনেণীকশ্র দিমিন কশ্ররোর িসদোন্ত েনয়ে। তোরো ভোড়োেণীটি শ্রমিমিকশ্রেণীদির ঘমর েছেণীড় উেণীঠ েযেণীত
ব্োধয কশ্রেণীর তোেণীদির আন্দরও দিুদির্তশোর মিেুণীখ েঠেণীল েদিয়ে। এিদিেণীকশ্র সমিগ্র কশ্রোরখোনোিটিেণীকশ্র িনিশ্ছিদ্র
েলৌহি  েঘমরোেণীটিোেণীপর ঢোকশ্রো  দিুেণীগণর্ত  পরিরণত কশ্ররো  হিয়ে। কশ্রোেণীজ েযোগণ িদিেণীত ইচু্ছকশ্র প্রেক্ষেণীতযকশ্র
শ্রমিমিেণীকশ্রর কশ্রোেণীছ 'ভদ্র আন্দচ্রণ'-এর িলিখত মিচু্েণীলকশ্রো দিোিব্ কশ্ররোর মিধয িদিেণীয়ে কশ্রোযর্তত একশ্র
অেণীঘমোিষিত লকশ্রআন্দউটি জোির কশ্ররো হিয়ে।

২৫।  এই  অব্স্থো  চ্লোকশ্রোলীন  েসোসোইিটি  অফ  ইিন্ডয়েোন  অেণীটিোেণীমিোব্োইল
মিযোনফুযোকশ্রচ্োরোসর্ত  (এস আন্দই এ এমি)  এব্ং অেণীটিোেণীমিোিটিভ কশ্রেণীম্পর্কোেণীনন্ট মিযোনফুযোকশ্রচ্োরোসর্ত
অযোেণীসোিসেণীয়েশন অফ ইিন্ডয়েো  (এ িস এমি এ) –  এই দুিই সংগণঠন িমিেণীল শ্রমমি-আন্দইনেণীকশ্র
আন্দরও  'নমিনীয়ে'  কশ্ররোর এব্ং মিন্দোর সমিয়ে এমিনিকশ্র স্থোয়েী কশ্রমির্তীেণীদিরও েল-অফ কশ্ররোর
অিধকশ্রোেণীরর  দিোিব্  তুলেণীত  থনোেণীকশ্র।  শ্রমিমিকশ্রেণীদির  িনেণীজেণীদির  স্বেোেণীথনর্তর  কশ্রথনোর  ভোন  কশ্রেণীর
শ্রমমি-সম্পর্ককশ্রর্ত িব্ষিয়েকশ্র 'িব্েণীশষিজ'রোও এই দিোিব্র সমিথনর্তেণীন দঁিোিড়েণীয়ে যোন। এই যিুক্তিও েদিওয়েো
হিয়ে েয,  ভোরেণীতর েসেণীকশ্রেণীল শ্রমমি আন্দইন মিন্দোর সমিেণীয়েও স্থোয়েী কশ্রমির্তীেণীদির ছোঁটিোই কশ্ররোর

অনমুিিত  েদিয়ে  নো  ব্েণীলই  মিোিলকশ্রপরক্ষি  িঠকশ্রো  শ্রমিমিকশ্র  িনেণীয়েোগণ  কশ্ররেণীত  ব্োধয  হিন।
অেণীটিোেণীমিোব্োইল েকশ্রোম্পর্কোিনগুলেণীলো গুলজরোেণীত তোেণীদির উৎপরোদিন-েকশ্রন্দ্র সিরেণীয়ে েনওয়েোর হুমিিকশ্র
িদিেণীত  শুরুদ্ধ  কশ্রেণীর  এব্ং  নগ্নভোেণীব্  ব্লেণীত  শুরুদ্ধ  কশ্রেণীর  েয, তোেণীদির  কশ্রোরখোনোগুলেণীলোেণীকশ্র
'ইউিনয়েন-মিকু্তি'  কশ্ররোই তোেণীদির উেণীদ্দেশ্যশয  (অথনর্তোৎ তোরো আন্দশোব্োদিী েয,  নেণীরন্দ্র েমিোদিী এই
ধরেণীনর অশোিন্ত স িৃষকশ্রোরীেণীদির জব্দ কশ্ররেণীব্ন)।

২৬।  অনযিদিেণীকশ্র  শ্রমিমিকশ্ররো  একশ্র  দিীঘমর্ত  ধণর্তোর  আন্দেণীয়েোজন  কশ্রেণীরন  েযখোেণীন  িদিল্লীর
িব্শ্বিব্দিযোলেণীয়ের  ছোতছোতীরো  েযোগণ  েদিন।  পরোশোপরোিশ  েকশ্রোেণীয়েম্বোটুিেণীরর  িপ্রেক্ষকশ্রল  এব্ং
গুলরগণোঁওেণীয়ের  হুন্ডোর  শ্রমিমিকশ্ররোও  আন্দেণীন্দোলেণীনর  সংহিিতেণীত  িব্েণীক্ষিোভ  েদিখোন।  ঘমটিনোক্রেণীমি
উৎপরোদিন আন্দব্োর চ্োল ুহিয়ে, তেণীব্ পরিুলশ ও প্রেক্ষোক্তিন সোমিিরকশ্র ব্যিক্তিেণীদির কশ্রড়ো নজরদিোিরেণীত
এব্ং একশ্রটিো েস্পেশোল অযোকশ্রশন েফোসর্ত সব্র্তক্ষিণ কশ্রোরখোনোয়ে টিহিল িদিেণীচ্ছ এব্ং শ্রমিমিকশ্রেণীদির
প্রেক্ষিতিটি নড়োচ্ড়োর ওপরর িসিকশ্রউিরিটি কশ্রযোেণীমিরো মিোরফত নজর রোখো হিেণীচ্ছ।

২৭। মিোরুদ্ধিত কশ্রোরখোনোর মিেণীতো একশ্রইরকশ্রমি পরিরিস্থিত অনয ধরেণীনর েমিোড় িনেণীয়েিছল
েকশ্রোেণীয়েম্বোটুিেণীরর িপ্রেক্ষকশ্রল অেণীটিোেণীমিোব্োইল যন্ত্রোংশ কশ্রোরখোনোয়ে। িব্পরলু সংখযোগণিরষ্ঠ শ্রমিমিেণীকশ্রর
আন্দস্থোভোজন  সদিযগণিঠত  নতুন  ইউিনয়েনিটিেণীকশ্র  স্বেীকৃশ্রিত  েদিওয়েোর  একশ্রটিো  মিোত  দিোিব্েণীত
২০০৭ সোেণীলর মিোচ্র্ত মিোেণীস েসখোেণীন েজোরদিোর সংগ্রোমি শুরুদ্ধ হিয়ে। স্থোয়েী কশ্রমির্তী,  সহিেণীযোগণী
িশল্পে ইউিনয়েনগুলেণীলোর কশ্রমির্তী এব্ং িঠকশ্রো কশ্রমির্তীরো একশ্রসোেণীথন লড়োই কশ্রেণীরন। এ আন্দই িস িস
িটি ইউ-র অন্তভুর্তক্তি শ্রমিমিকশ্র ইউিনয়েনিটিেণীকশ্র মিোওব্োদিী তকশ্রমিো েদিওয়েো হিয়ে। রোজয সরকশ্রোেণীরর
পরণূর্ত  মিদিেণীত মিযোেণীনজেণীমিন্ট ব্িধর্তত মিজিুর  িদিেণীত  অস্বেীকশ্রোর  কশ্ররো,  মিজিুর  েকশ্রেণীটি  েনওয়েো,
ইনিক্রেণীমিন্ট ব্ন্ধ কশ্ররো,  সোিভর্তস েব্রিকশ্র কশ্ররো,  িমিথনযো েফৌজদিোির মিোমিলোয জড়োেণীনো ইতযোিদি
দিমিনমিলূকশ্র শোিস্তর আন্দশ্রময়ে েনয়ে। িকশ্রন্তু একশ্রেণীফোঁটিোও দিেণীমি নো  িগণেণীয়ে ২০০৭-এর মিোেণীচ্র্ত
শ্রমিমিকশ্ররো ধমির্তঘমটি শুরুদ্ধ কশ্রেণীরন।

২৮।  ২০০৯  সোেণীলর  েসেণীপ্টেম্বর  মিোেণীস  েকশ্রোম্পর্কোিনর  মিোনব্সম্পর্কদি  িব্ষিয়েকশ্র
সহি-সভোপরিতর েশোচ্নীয়ে মিতুৃয েণীকশ্র  সব্রকশ্রমি উপরোেণীয়ে হিোিতয়েোর কশ্রেণীর শ্রমিমিকশ্রেণীদির একশ্রঘমেণীর
কশ্ররোর ও দিমিন কশ্ররোর েচ্ষো হিয়ে। মিিহিলো কশ্রমির্তী  সহি সমিস্ত অগ্রণী শ্রমিমিকশ্র এব্ং সমিগ্র
ইউিনয়েন েনতেৃণীত্বর নোেণীমি িমিথনযো মিোমিলো দিোেণীয়ের কশ্ররো হিয়ে। তোেণীদির মিেণীধয কশ্রোউেণীকশ্র কশ্রোউেণীকশ্র
১০০  িদিেণীনরও  েব্িশ  েজেণীল  কশ্রোটিোেণীত  হিয়ে।  িকশ্রন্তু  এত  িকশ্রছু  সেণীত্ত্বেও  তঁোরো  কশ্রখনও
রক্ষিণোত্মকশ্র  মিেণীনোভোব্  েননিন,  এব্ং  িনেণীজেণীদির  সংগ্রোমি  সম্পর্কেণীকশ্রর্ত  তঁোেণীদির  েকশ্রোেণীনো
অনেুণীশোচ্নোও কশ্রখনও িছল নো। আন্দদিোলেণীতর েভতেণীর ও ব্োইেণীর লড়োই জোির থনোেণীকশ্র।

২৯।  আন্দমিোেণীদির পরোিটির্ত এব্ং েট্রেড ইউিনয়েন েকশ্রন্দ্র পরেুণীরো সমিয়ে জেুণীড় শ্রমিমিকশ্রেণীদির
মিেণীধয  িনিব্ড়  ও  ব্যোপরকশ্রভোেণীব্  কশ্রোজ  কশ্রেণীর  এব্ং  সংগ্রোেণীমির  সমিথনর্তেণীন  শ্রমিমিকশ্রেণীদির
পরিরব্োরব্গণর্তেণীকশ্র ও স্থোনীয়ে মিোনষুিেণীদির যকু্তি কশ্ররোর জনয শ্রমিমিকশ্রেণীদির উৎসোিহিত কশ্ররো হিয়ে।
নোনো ধরেণীনর কশ্রমির্তসচূ্ী এব্ং আন্দেণীলোচ্নোসভোর মিেণীধয িদিেণীয়ে তঁোেণীদির রোজৈনিতকশ্র েচ্তনোর মিোন
ব্োড়োেণীনোর ক্রমিোগণত উদ্ভোব্নী প্রেক্ষেণীচ্ষো চ্োিলেণীয়ে যোওয়েো হিয়ে। সমিস্ত েজলো জেুণীড় কশ্রিমিউিনস্টেল
পরোিটির্তর প্রেক্ষসোর ঘমেণীটি এব্ং তোেণীত িপ্রেক্ষকশ্রল শ্রমিমিকশ্ররো কশ্রোযর্তকশ্ররী ভূিমিকশ্রো গ্রহিণ কশ্রেণীরন। এই
সমিস্ত িকশ্রছুর েযোগণফেণীল সরকশ্রোর-মিোিলকশ্র আন্দতঁোত শ্রমিমিকশ্রেণীদির লড়োইেণীয়ের মিয়েদিোন েথনেণীকশ্র
সিরেণীয়ে আন্দত্মসমিপরর্তণ কশ্ররোেণীত ব্যথনর্ত হিয়ে,  যো তোরো এরকশ্রমি েক্ষিেণীত হিোেণীমিশোই কশ্রেণীর থনোেণীকশ্র।
শ্রমিমিকশ্ররো লড়োইেণীয়ে অিব্চ্ল থনোেণীকশ্রন। অব্েণীশেণীষি শোিস্তপ্রেক্ষোপ্ত ইউিনয়েনিটি স্বেীকশ্রৃিত লোভ কশ্ররেণীল
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তোেণীদির েমিৌিলকশ্র অিধকশ্রোর জয়েযকু্তি হিয়ে।
৩০। েয পরিরিস্থিতেণীত ব্যব্স্থো দিঢ়ৃভোেণীব্ শ্রমমি-আন্দইনেণীকশ্র ঊর্ধ্বেণীধ্বর্ত তুেণীল ধরেণীত অস্বেীকশ্রোর

কশ্রেণীর এব্ং েখোলোখিুলভোেণীব্ আন্দইন ভোঙ্গেেণীত অনেুণীমিোদিন েদিয়ে,  েয ব্যব্স্থোয়ে অিভেণীযোেণীগণর
প্রেক্ষিতকশ্রোেণীরর সমিস্ত পরথনই ব্ন্ধ এব্ং ইউিনয়েনগুলেণীলোেণীকশ্র কশ্রোজ কশ্ররেণীত েদিওয়েো হিয়ে নো, আন্দর
েযখোেণীন  অগণণতোিন্ত্রকশ্র,  অব্মিোননোকশ্রর,  ও  েশোষিণমিলূকশ্র  কশ্রোেণীজর  পরিরেণীব্েণীশর  িব্রুদ্ধেণীদ
প্রেক্ষিতব্োদিরত  শ্রমিমিকশ্র  আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র  দিমিন  কশ্ররেণীত  মিযোেণীনজেণীমিেণীন্টর  দ্বোরো  ভোড়োেণীটি  গুলণো
িনেণীয়েোগণ  কশ্ররো  েথনেণীকশ্র  শুরুদ্ধ  কশ্রেণীর  শোিস্তমিলূকশ্র  ব্যব্স্থো  ব্ো  দিুনর্তীিতমিলূকশ্র  পরন্থোর  আন্দশ্রময়ে
েনওয়েোটিোই  েরওয়েোজ,  েসই  ব্যব্স্থোয়ে  েক্ষিোেণীভ  েফেণীটি  পরড়ো  এব্ং  িহিংসোত্মকশ্র  সংঘমষির্তই
অিনব্োযর্ত।  নয়েডোর  েগ্রিজয়েোেণীনো  ব্ো  পরদুুিেণীচ্িরর  িরেণীজিন্সি  েসরোিমিকশ্র  কশ্রোরখোনোয়ে  আন্দেণীগণ
েয  ঘমটিনো  ঘমেণীটি  –  েযখোেণীন  শ্রমমি-সংঘমেণীষির্তর  েজেণীর  মিযোেণীনজোরেণীদির  প্রেক্ষোণহিোিন  হিয়ে,  িকশ্রংব্ো
গুলরগণোঁও-এর িরেণীকশ্রো ফযোক্টির – েযখোেণীন েকশ্রোম্পর্কোিনর আন্দিধকশ্রোিরকশ্র এব্ং ভোড়োেণীটি গুলণোরো
িমিেণীল জ্বলন্ত চু্িল্লেণীত ছুেঁণীড় েফেণীল শ্রমিমিকশ্রেণীকশ্র জযোন্ত পরিুড়েণীয়ে মিোেণীর  (েস ঘমটিনোয়ে খিুনেণীদির
এখেণীনো  পরযর্তন্ত  েকশ্রোেণীনো  সোজো  হিয়েিন)  –  এগুলেণীলো  তোরই  জ্বলন্ত  সোক্ষিয  ব্হিন  কশ্রেণীর।
একশ্রইসোেণীথন,  এই ঘমটিনোগুলেণীলোেণীকশ্র অজহুিোত খোড়ো  কশ্রেণীর  কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি  েক্ষিত  এব্ং  প্রেক্ষশোসন
িমিিলতভোেণীব্ শ্রমমি-আন্দইন  'সংসোর'  কশ্ররোর দিোিব্ তুলেণীছ। অথনর্তোৎ,  শ্রমমি-আন্দইন লঙ্ঘনকশ্রোরী
েয সব্ কশ্রোযর্তকশ্রলোপর চ্লেণীছ তোেণীকশ্রই আন্দইিন ৈব্ধতো িদিেণীত এব্ং েকশ্রোেণীনোরকশ্রমি আন্দইিন ব্োধো
ছোড়ো অব্োেণীধ শ্রমিমিকশ্র েশোষিণ কশ্ররেণীতই তোরো আন্দগ্রহিী।

৩১।  এমিেণীতো  পরিরিস্থিতেণীত  শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীেণীকশ্র  অব্শযই  কশ্রলকশ্রোরখোনোয়ে  গণণতোিন্ত্রকশ্র
পরিরেণীব্শ, সমি কশ্রোেণীজ সমি মিজিুর এব্ং শ্রমিমিকশ্রেণীদির অিধকশ্রোর ও মিযর্তোদিোর দিোিব্েণীত সংগ্রোমিেণীকশ্র
তীব্রিতর  কশ্রেণীর  তুলেণীত  হিেণীব্।  কশ্রোরখোনোর  ব্োইেণীরও  গণণতোিন্ত্রকশ্র  অংেণীশর  মিোনষুিেণীদির
সমিোেণীব্িশত  কশ্ররোর  এব্ং  গুলরুদ্ধত্ব  আন্দদিোয়ে  কশ্ররোর  মিেণীতো  রোজৈনিতকশ্র  শিক্তি  িহিসোেণীব্
শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীেণীকশ্র  প্রেক্ষিতিষ্ঠত  কশ্ররোর  জনয  উপরযকু্তি  রোজৈনিতকশ্র  প্রেক্ষিতেণীরোধ  গণেণীড়  েতোলোর
চ্যোেণীলঞ্জ  আন্দজ  তোেণীদির  সোমিেণীন।  মিযোেণীনজেণীমিন্ট  ও  রোেণীষর  পরিরকশ্রিল্পেত  হিোমিলো  ও
দিমিনপরীড়নেণীকশ্র উেণীপরক্ষিো কশ্রেণীর মিোরুদ্ধিত শ্রমিমিকশ্ররো েযভোেণীব্ লড়োই ও প্রেক্ষিতব্োেণীদির পরতোকশ্রোেণীকশ্র
ঊর্ধ্বেণীধ্বর্ত তুেণীল েরেণীখেণীছন তোর জনয তঁোরো প্রেক্ষশংসোর েযোগণয। অিধকশ্রোংশ  'স্বেীকৃশ্রত'  েকশ্রন্দ্রীয়ে
েট্রেড ইউিনয়েনগুলেণীলোই সংগ্রোমিরত মিোরুদ্ধিত শ্রমিমিকশ্রেণীদির সপরেণীক্ষি কশ্রোযর্তকশ্ররী সমিথনর্তন ও সংহিিত
গণেণীড় তুলেণীত ব্যথনর্ত হিেণীয়েেণীছ।

িঠকশ্রো শ্রমিমিকশ্র
৩২।  নয়েো-উদিোরব্োদিী  সংসোেণীরর  দিুই  দিশকশ্র  উৎপরোদিন  প্রেক্ষিক্রয়েোয়ে  পরিরব্তর্তন

(উদিোহিরণস্বেরূপর,  শ্রমমিিনিব্ড় উৎপরোদিন েথনেণীকশ্র পরুঁিজ-িনিব্ড় স্বেয়েংিক্রয়ে উৎপরোদিন)  ও তোর
সোেণীথন  সোেণীথন  শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর  িব্নযোেণীসর  পরিরব্তর্তন  (যথনো,  ব্ড়  আন্দকশ্রোেণীর  শ্রমেণীমির
অস্থোয়েীকশ্ররণ)-এর  দ্বোরো  সিূচ্ত  হিেণীয়ে  রেণীয়েেণীছ।  িব্িভন্ন  িশল্পেেণীক্ষিেণীতর  ও  শ্রমেণীমির  ব্েণীগণর্তর
আন্দেণীপরিক্ষিকশ্র  গুলরুদ্ধত্ব  পরোেণীল্টে  েগণেণীছ  এব্ং  েসই  সোেণীথন  ব্দিেণীলেণীছ  প্রেক্ষেণীতযকশ্র  িশল্পেেণীক্ষিেণীতর
সমিসযোগুলেণীলোর প্রেক্ষকৃশ্রিত। এই পরিরেণীপ্রেক্ষিক্ষিেণীত শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র িনেণীজর পরনুিব্র্তনযোস
ঘমটিোেণীত হিেণীব্ এব্ং পরুঁিজব্োেণীদির ৈতির কশ্ররো স্থোয়েী শ্রমিমিকশ্র ও অনযোনযেণীদির – যথনো িঠকশ্রো,
অস্থোয়েী,  সোমিিয়েকশ্র শ্রমিমিকশ্র এব্ং িশক্ষিোনিব্স ইতযোিদির মিেণীধযকশ্রোর কশ্রৃিতমি িব্ভোজন েভেণীঙ

েফলোর উপরযকু্তি উপরোয়ে ও উপরকশ্ররণ ব্োর কশ্ররেণীত হিেণীব্।

৩৩।  আন্দেণীগণই  ব্লো  হিেণীয়েেণীছ,  সংসোর  পররব্তর্তী  জমিোনোয়ে  িশল্পেেণীক্ষিেণীতর  ব্ িৃদর
অন্তরোেণীল  রেণীয়েেণীছ  কশ্রমি  মিজিুরর  িঠকশ্রো  শ্রমিমিকশ্র, পরিরযোয়েী  শ্রমিমিকশ্র  এব্ং  মিিহিলো  শ্রমিমিকশ্র।
কশ্রলকশ্রোরখোনো েক্ষিেণীত েমিোটি শ্রমমিশিক্তির অংশ িহিসোেণীব্ িঠকশ্রো শ্রমিমিকশ্রেণীদির অংশ ১৯৯৯-২০০০
সোেণীল ২০ শতোংশ েথনেণীকশ্র উেণীত্তোরত্তর েব্েণীড় ২০০৮-০৯ সোেণীল ৩২ শতোংেণীশ েপরৌঁেণীছেণীছ।
সংগণিঠত  সরকশ্রোরী  ও  েব্সরকশ্রোরী  েক্ষিেণীত  আন্দরও  েব্িশ  েব্িশ  সংখযকশ্র  চ্োকশ্রিরেণীকশ্র
মিিজর্তমিোিফকশ্র মিরশুিমি এব্ং অপ্রেক্ষধোন কশ্রোজ ব্েণীল িচ্িহ্নিত কশ্রেণীর িঠকশ্রোদিোরেণীদির হিোেণীত তুেণীল
েদিওয়েো  হিেণীচ্ছ।  মিমু্বইেণীয়ের  িকশ্রছু  েক্ষিেণীত  েদিখো  েগণেণীছ,  মিযোেণীনজেণীমিেণীন্টর  ধোমিোধরো  িকশ্রছু
ইউিনয়েন েনতো শ্রমেণীমির িঠকশ্রোদিোেণীর পরিরণত হিেণীয়েেণীছন। ২০০১ সোেণীলর েসইল সম্পর্কিকশ্রর্তত
সিুপ্রেক্ষমি  েকশ্রোেণীটির্তর  রোয়ে  যথনোযথন  সরকশ্রোর  কশ্রতৃর্তকশ্র  িঠকশ্রো  শ্রমমি  িব্েণীলোপর  কশ্ররোর  পরেণীরও  মিলূ
িনেণীয়েোগণকশ্রতর্তোেণীকশ্র  িঠকশ্রো  শ্রমিমিকশ্রেণীদির  আন্দপরনোআন্দপরিন  চ্োকশ্রিরেণীত  িনেণীয়েোগণ  কশ্ররেণীত  হিেণীব্  ব্েণীল
িনেণীদির্তশ িদিেণীয়ে ১৯৭০ সোেণীলর িঠকশ্রো শ্রমিমিকশ্র  (ব্োিতল ও িনয়েন্ত্রণ)  আন্দইনেণীকশ্র নোকশ্রচ্ কশ্রেণীর
েদিয়ে।  েট্রেড  ইউিনয়েন  আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র  আন্দরও  কশ্রেণীঠোর  আন্দইন  ও  তোর  আন্দরও  কশ্রেণীঠোর
প্রেক্ষেণীয়েোেণীগণর জনয েজোরদিোর লড়োই চ্োলোেণীত হিেণীব্, যোেণীত িঠকশ্রো শ্রমিমিকশ্রেণীদির স্বেোথনর্তেণীকশ্র সরুিক্ষিত
কশ্ররো যোয়ে ও িঠকশ্রো প্রেক্ষথনোর যেণীথনচ্ছ প্রেক্ষসোর ব্ন্ধ কশ্ররো যোয়ে।

৩৪। িব্পরজ্জনকশ্র কশ্রোেণীজ নোমিমিোত মিজিুরেণীত িনযকু্তি  িঠকশ্রো  শ্রমিমিকশ্ররো  েমিোেণীটিই মিখু
ব্েুণীজ সব্ সহিয কশ্ররেণীছন নো। স্থোয়েী শ্রমিমিকশ্রেণীদির সেণীঙ্গে কশ্রোঁেণীধ কশ্রোঁধ িমিিলেণীয়ে সংগ্রোমি কশ্ররোর
পরোশোপরোিশ  তোরো  স্বেোধীনভোেণীব্  িনেণীজরোও  আন্দেণীন্দোলন  কশ্ররেণীছন।  এর  একশ্রটিো  সোম্প্রতিতকশ্র
িনদিশর্তন  হিল  ২০১২  সোেণীলর  এিপ্রেক্ষল  মিোেণীস  শুরুদ্ধ  হিওয়েো  রোষোয়েত্ত  েনেণীভিল  িলগণনোইটি
কশ্রেণীপরর্তোেণীরশন (এন এল িস)-এ ৪৪ িদিনব্যোপরী হিরতোল। এটিো িছল স্থোয়েী শ্রমিমিকশ্রেণীদির মিজিুরর
সোেণীথন সোেণীথন সমিতো ও চ্োকশ্রিরর িনয়েিমিতকশ্ররেণীণর দিোিব্েণীত কশ্রেণীয়েকশ্র হিোজোর িঠকশ্রো শ্রমিমিেণীকশ্রর ব্হু
ব্ছেণীরর লড়োইেণীয়ের পরিরণিত। িকশ্রন্তু িঠকশ্রো শ্রমিমিকশ্রেণীদির লড়োইেণীয়ের পরোেণীশ স্থোয়েী শ্রমিমিকশ্রেণীদিরও
সোিমিল কশ্ররেণীত েট্রেড ইউিনয়েনগুলেণীলোর প্রেক্ষেণীচ্ষোর অভোেণীব্ শ্রমিমিকশ্ররো আন্দব্োরও পররোিজত হিন।
িকশ্রন্তু এই আন্দেণীন্দোলেণীনর মিেণীধয িদিেণীয়ে িঠকশ্রো শ্রমিমিকশ্রেণীদির মিেণীধযকশ্রোর িব্রোটি সম্ভোব্নো এব্ং
লড়োই চ্োিলেণীয়ে যোওয়েোর ক্ষিমিতোর পরিরচ্য়ে তোরো রোেণীখন। িনরন্তর সংগ্রোেণীমির ফেণীল রোজয
সরকশ্রোেণীরর মিোিলকশ্রোনোধীন একশ্রটিো রোষোয়েত্ত সংস্থো কশ্রলকশ্রোতো ট্রেোমিওেণীয়েজ েকশ্রোম্পর্কোিনর একশ্র
হিোজোেণীররও েব্িশ িঠকশ্রো শ্রমিমিকশ্র স্থোয়েী িহিসোেণীব্ িনযকু্তি হিেণীত সফল হিন। আন্দসোেণীমি আন্দমিোেণীদির
কশ্রমিেণীরডরো  ৈতল  েক্ষিেণীত িঠকশ্রো  শ্রমিমিকশ্রেণীদির সংগণিঠত ও ঐকশ্রযব্দ কশ্ররেণীত সফল হিন।
চ্ণীগণেণীড়র িপরিজআন্দই-েত ১৮০০ িঠকশ্রো শ্রমিমিেণীকশ্রর প্রেক্ষিতিনিধত্বকশ্রোরী আন্দমিোেণীদির ইউিনয়েন সমি
কশ্রোেণীজ সমি মিজিুরর নীিতেণীকশ্র মিোনযতো িদিেণীয়ে একশ্রটিো চু্িক্তি কশ্ররেণীত ব্োধয কশ্রেণীরন, যিদিও তো
রূপরোয়েণ কশ্ররেণীত মিযোেণীনজেণীমিন্ট টিোলব্োহিোনো কশ্ররেণীছ।

৩৫। িশক্ষিো এব্ং স্বেোেণীস্থযর মিেণীতো ব্িুনয়েোদিী সরকশ্রোরী পরিরেণীষিব্োর েক্ষিতগুলেণীলো এখনও
কশ্রমির্তসংস্থোেণীনর  েক্ষিেণীত  অতযন্ত  গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  ভূিমিকশ্রো  রোেণীখ,  তেণীব্  েসখোেণীনও  চ্োকশ্রিরর
অিনশ্চিয়েতো ক্রমিোগণতই েব্েণীড়েণীছ। প্রেক্ষোথনিমিকশ্র সুল েথনেণীকশ্র কশ্রেণীলজ – প্রেক্ষিত েক্ষিেণীতই স্থোয়েী
িশক্ষিেণীকশ্রর পরদিগুলেণীলোেণীকশ্র িনয়েিমিতভোেণীব্ হিয়ে িব্েণীলোপর কশ্রেণীর িদিেণীয়ে নো হিেণীল ফঁোকশ্রো েরেণীখ িদিেণীয়ে
তোর জোয়েগণোয়ে চু্িক্তির িভিত্তেণীত িব্পরলু সংখযকশ্র িশক্ষিকশ্র িনেণীয়েোগণ কশ্ররো হিেণীয়েেণীছ। সরকশ্রোেণীরর
অিত িব্জোিপরত জোতীয়ে গ্রোমিীণ স্বেোস্থয িমিশনেণীকশ্র এখন শহিরোঞ্চেণীলও সম্প্রতসোিরত কশ্ররো হিেণীচ্ছ
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এব্ং  েসিটি  মিলূত চ্লেণীছ িব্শোল  সংখযকশ্র মিোনযতোপ্রেক্ষোপ্ত সোমিোিজকশ্র স্বেোস্থযকশ্রমির্তীর  (আন্দশো)
স্বেীকৃশ্রিতিব্হিীন  শ্রমমি-অব্দিোেণীন।  এই  কশ্রমির্তীরো  নোমিমিোত  সোম্মিলোিনেণীকশ্র  কশ্রোজ  কশ্ররেণীছন  এব্ং
িনয়েিমিত চ্োকশ্রিরেণীত েয িনশ্চিয়েতো ব্ো স্বেীকৃশ্রিত থনোেণীকশ্র, তোর েকশ্রোেণীনোটিোই তোরো পরোন নো।

৩৬। চু্িক্তি-িশক্ষিকশ্র ব্ো আন্দশো কশ্রমির্তীেণীদির মিেণীতো সোম্মিলোিনকশ্র ভোতোয়ে কশ্রোজ কশ্ররো কশ্রমির্তীরো
সংগণিঠত হিওয়েোর প্রেক্ষেণীশ্নট এব্ং উন্নততর মিজিুর ও কশ্রোেণীজর পরিরেণীব্েণীশর দিোিব্েণীত সংগ্রোেণীমির
প্রেক্ষেণীশ্নট অসোমিোনয দিঢ়ৃতো েদিিখেণীয়েেণীছন। চু্িক্তি-িশক্ষিকশ্র ও আন্দশো কশ্রমির্তীেণীদির জঙ্গেী লড়োই সোরো
েদিশজেুণীড় নতুন উদ্দেশ্যীপরনোর সঞ্চোর কশ্রেণীরেণীছ।  'সোম্মিলোিনকশ্র ভোতো'-র ধোরণোিটি আন্দনো হিেণীয়েেণীছ
কশ্রমির্তসংস্থোন ও মিজিুরর িব্ষিয়েিটিেণীকশ্রই নোকশ্রচ্ কশ্ররোর জনয এব্ং সোম্মিলোিনকশ্র ভোতো িভিত্তকশ্র
কশ্রমির্তচ্োিররো সঙ্গেতভোেণীব্ই কশ্রমির্তচ্োির িহিসোেণীব্ স্বেীকশ্রৃিত ও সমি কশ্রোেণীজ সমি মিজিুরর নীিত দিোিব্
কশ্ররেণীছন।

পরিরযোয়েী শ্রমিমিকশ্র
৩৭। পরিরযোয়েী শ্রমিমিকশ্ররো অসরুিক্ষিত এব্ং িব্পরজ্জনকশ্র কশ্রোেণীজর পরিরেণীব্েণীশর মিেণীধয

স্বেল্পে মিজিুরেণীত  িদিেণীনর  দিীঘমর্ত  সমিয়ে  ধেণীর  কশ্রোজ  কশ্রেণীরন।  আন্দন্তঃরোজয  পরিরযোয়েী  শ্রমিমিকশ্র
আন্দইনিটি অমিোনয কশ্ররোর জনযই েযন রোখো আন্দেণীছ। ঘমর-ব্োিড়, সমিোজ, পরিরজনেণীদির েছেণীড়
আন্দসো এই শ্রমিমিকশ্ররো জোতযোিভমিোনী এব্ং সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র প্রেক্ষচ্োর সহি সমিস্ত রকশ্রমি অপরমিোন,
লোঞ্ছনো  ও হিয়েরোিনর  িশকশ্রোর  হিন। িশব্েণীসনো  এব্ং তোর েথনেণীকশ্র জন্ম েনওয়েো  মিহিোরোষ
নব্িনমির্তোণ েসনো (এমি এন এস)-েকশ্র এেণীকশ্র অপরেণীরর সেণীঙ্গে প্রেক্ষিতেণীযোিগণতো কশ্রেণীর ব্োরব্োর ও
অতযন্ত নগ্নভোেণীব্ পরিরযোয়েী শ্রমিমিকশ্রেণীদির ওপরর ঘম ণৃয আন্দক্রমিণ নোিমিেণীয়ে আন্দনেণীত েদিখো েগণেণীছ।
আন্দসোেণীমির  েকশ্রোকশ্ররোঝেণীড়র  িহিংসোর  ঘমটিনোর  িঠকশ্র  পররপরর  েব্ঙ্গেোলরুুদ্ধ,  হিোয়েদ্রোব্োদি  ব্ো
েচ্ন্নোইেণীয়ের মিেণীতো শহিেণীর কশ্রমির্তরত আন্দসোমি ও অনযোনয উত্তর-পরবূ্র্তোঞ্চেণীলর রোজযগুলেণীলো েথনেণীকশ্র
আন্দসো শ্রমিমিকশ্রেণীদির েযভোেণীব্ ঘম ণৃোমিলূকশ্র এস  এমি এস প্রেক্ষচ্োেণীরর মিোধযেণীমি ভয়ে পরোইেণীয়ে িদিেণীয়ে
দিেণীল দিেণীল ঘমেণীর িফেণীর েযেণীত প্রেক্ষেণীরোিচ্ত কশ্ররো হিয়ে,  তো প্রেক্ষকৃশ্রতপরেণীক্ষি ভোরেণীতর লক্ষি লক্ষি
পরিরযোয়েী শ্রমিমিেণীকশ্রর ৈদিনিন্দন অিস্তেণীত্বর অসহিোয়েতো এব্ং িনরোপরত্তোহিীনতোেণীকশ্রই তুেণীল ধেণীর।
তফিসিল  জোিত/উপরজোিতর  ওপরর  অতযোচ্োর  িব্েণীরোধী  আন্দইেণীনর  আন্দদিেণীল  পরিরযীয়েী
শ্রমিমিকশ্রেণীদির ওপরর ন শৃংস অতযোচ্োেণীরর েমিোকশ্রোিব্লো কশ্ররেণীত আন্দইন প্রেক্ষণয়েন কশ্ররোর লেণীক্ষিয
আন্দমিোেণীদির লড়েণীত হিেণীব্।

৩৮। শ্রমিমিকশ্রেণীদির অিভব্োসেণীনর প্রেক্ষকৃশ্রিত শুধমুিোত আন্দন্তঃরোজয অিভব্োসেণীন সীমিোব্দ
নয়ে। ব্রং উন্নত মিজিুর ও ভোেণীলো সেুণীযোেণীগণর েখঁোেণীজ  িব্েণীদিেণীশ পরোিড় েদিওয়েো  শ্রমিমিেণীকশ্রর
সংখযো  এখন  ক্রমিব্ধর্তমিোন।  িব্েণীদিেণীশ  প্রেক্ষিতিষ্ঠত  ডোক্তিোর,  িশক্ষিকশ্র,  তথনয-প্রেক্ষযিুক্তি  কশ্রমির্তী
ইতযোিদিেণীদির মিেণীতো েপরশোদিোরী চ্োকুশ্রেণীররো কশ্রেণীয়েকশ্র দিশেণীকশ্রর সংগ্রোেণীমির মিেণীধয িদিেণীয়ে তোেণীদির
অিধকশ্রোর  সিুনিশ্চিত কশ্রেণীরেণীছন এব্ং  উত্তর  আন্দেণীমিিরকশ্রো  এব্ং  ইউেণীরোপর-অেণীস্ট্রেলিলয়েোর ব্হু
অংেণীশ তোেণীদির উপরিস্থিত েচ্োেণীখ  পরড়োর মিেণীতো। িকশ্রন্তু েমিহিনিত কশ্রোেণীজ িনযকু্তি  িব্েণীদিেণীশ
কশ্রমির্তরত ভোরেণীতর শ্রমিমিকশ্রেণীদির ব্ণর্তব্োদিী ৈব্ষিমিয এব্ং আন্দক্রমিেণীণর রূঢ় ব্োস্তব্তোর মিেুণীখোমিিুখ
হিেণীত হিয়ে এব্ং কশ্রখনও কশ্রখনও তঁোেণীদির এমিনিকশ্র আন্দধো-দিোসেণীত্বর পরিরেণীব্েণীশর মিেণীধযও কশ্রোজ
কশ্ররেণীত হিয়ে। েদিেণীশ কশ্রমির্তরত ভোরতীয়ে শ্রমিমিকশ্রেণীদির েপ্রেক্ষিরত েমিোটি অেণীথনর্তর পরিরমিোণ েমিোটি
ৈব্েণীদিিশকশ্র িব্িনেণীয়েোেণীগণর েথনেণীকশ্র েঢর েব্িশ,  অথনচ্ িব্েণীদিশী িব্িনেণীয়েোগণকশ্রোরীেণীদির জঘমনযভোেণীব্

পরদিেণীলহিনকশ্রোরী ভোরত সরকশ্রোর িব্েণীদিেণীশ এইসব্ শ্রমিমিকশ্রেণীদির সরুক্ষিো ও িনরোপরত্তোর প্রেক্ষেণীশ্নট
প্রেক্ষচ্ণ উদিোসীন।

িনমির্তোণ শ্রমিমিকশ্র
৩৯। সোরো েদিশ জেুণীড় িরেণীয়েল এেণীস্টেলেণীটির রমিরমিোর কশ্রোরেণীণ, িনমির্তোণ েক্ষিত ব্তর্তমিোেণীন

কৃশ্রিষির পরেণীরই িদ্বতীয়ে ব্ হৃিত্তমি কশ্রমির্তসংস্থোেণীনর েক্ষিত। এই শ্রমিমিকশ্রেণীদির জনয একশ্রটিো জোতীয়ে
কশ্রলযোণমিলূকশ্র আন্দইন রিচ্ত হিেণীয়েেণীছ,  িকশ্রন্তু তোর রূপরোয়েণ শ্লিথন,  অসম্পর্কণূর্ত ও পরক্ষিপরোতদুিষ।
িনমির্তোণ শ্রমিমিকশ্রেণীদির ইউিনয়েনভুক্তি কশ্ররোর কশ্রোেণীজ আন্দমিরো িকশ্রছু রোেণীজয সফলতো লোভ কশ্রেণীরিছ
এব্ং তোর িভিত্তেণীত একশ্রটিো সোরো ভোরত িনমির্তোণ শ্রমিমিকশ্র েফডোেণীরশনও গণঠন কশ্রেণীরিছ। েয
শ্রমিমিকশ্ররো  ইটিভোটিো  ও  পরোথনর  খোদিোেণীনর  মিেণীতো  অনরুূপর  কশ্রোেণীজ  যকু্তি  তোেণীদিরও  একশ্রই
ইউিনয়েেণীনর অন্তভুর্তক্তি কশ্ররোর েচ্ষো আন্দমিরো চ্োলোিচ্ছ। িকশ্রন্তু িনমির্তোণ শ্রমিমিেণীকশ্ররো েট্রেড ইউিনয়েন
কশ্রমির্তীেণীদির িনছকশ্র কশ্রলযোণ কশ্রমির্তী িহিসোেণীব্ েদিখেণীত থনোেণীকশ্রন এই অব্শযম্ভোব্ী ঝুিঁকশ্র েথনেণীকশ্রই
যোয়ে। কশ্রীভোেণীব্ িনমির্তোণ শ্রমিমিকশ্রেণীদির েকশ্রব্লমিোত সিুব্ধোেণীভোগণী িহিসোেণীব্ নয়ে, ব্রং সম্ভোব্নোমিয়ে
লড়োকুশ্র শিক্তি িহিসোেণীব্ আন্দেণীন্দোলেণীন আন্দনো যোয়ে এই গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত প্রেক্ষেণীশ্নটর সমিোধোন কশ্ররেণীত হিেণীব্।
েট্রেড ইউিনয়েন েনতোরো  িনেণীজরোই িঠকশ্রোদিোেণীর পরিরণত হিেণীয়েেণীছন িকশ্রংব্ো অথনর্তনীিতব্োদি ও
প্রেক্ষেণীয়েোজনব্োেণীদি জিড়েণীয়ে পরেণীড়েণীছন,  এমিন িকশ্রছু  েনিতব্োচ্কশ্র অিভজতো সেণীত্ত্বেও,  আন্দমিোেণীদির
িনমির্তোণ শ্রমিমিকশ্রেণীদির সংগণিঠত কশ্ররোর অিভজতো সোধোরণভোেণীব্ যেণীথনষই উৎসোহিব্যোঞ্জকশ্র এব্ং
একশ্রটিো ব্ড় সংখযকশ্র ইউিনয়েনব্দ শ্রমিমিকশ্র েট্রেড ইউিনয়েন সংগ্রোমি ও রোজৈনিতকশ্র লড়োইেণীয়ে
অংশ িনেণীচ্ছন।

৪০। েপরোশোকশ্র ও জেুণীতো ৈতির,  হিীরো কশ্রোটিো ও পরোিলশ,  েদিশলোই ৈতির  (েযখোেণীন
ব্যোপরকশ্র হিোেণীর িশশুশ্রমমি ব্যব্হৃত হিয়ে), েরিডেণীমিড েপরোশোকশ্র েজোড়ো েদিওয়েো প্রেক্ষভিৃত শ্রমমিিনিব্ড়
উৎপরোদিন/যন্ত্রোংশ েজোড়ো েদিওয়েোর িশেণীল্পে েয অসংগণিঠত ব্ো দিুব্র্তলভোেণীব্ সংগণিঠত শ্রমিমিকশ্ররো
কশ্রমির্তরত,  তোেণীদির ব্স্তুতত চ্রমি অমিোনিব্কশ্র পরিরেণীব্েণীশর মিেণীধয কশ্রোজ কশ্ররেণীত হিয়ে। েপরোশোকশ্র
িশল্পেেণীকশ্র যিদি  প্রেক্ষতীকশ্রী  উদিোহিরণ  িহিসোেণীব্  ধরো  হিয়ে,  তেণীব্  েদিখো  যোেণীব্  ২০০৪  সোেণীল
আন্দন্তজর্তোিতকশ্র  মিোিল্টে-ফোইব্োর  চু্িক্তি  ব্োিতল  হিওয়েোর  পরর  এই  েক্ষিেণীত  হিোড্ডোহিোিড্ড
আন্দন্তজর্তোিতকশ্র প্রেক্ষিতেণীযোিগণতোর েজেণীর কশ্রোেণীজর পরিরেণীব্শ এব্ং চ্োকশ্রিরর শেণীতর্ত আন্দরও অব্নিত
হিয়ে,  অথনর্তোৎ মিজিুর হ্রোস পরোয়ে এব্ং িনরোপরত্তোহিীনতো ব্োেণীড়। ব্োংলোেণীদিশ ও চ্ীন সহি ব্হু
এশীয়ে েদিশ ভোরেণীতর েপরোশোকশ্র িশল্পেেণীকশ্র কশ্রিঠন প্রেক্ষিতেণীযোিগণতোর মিেুণীখ েফেণীল িদিেণীয়েেণীছ, যোর
পরেুণীরো েব্োঝো চ্োলোন কশ্ররো হিেণীয়েেণীছ শ্রমিমিকশ্রেণীদির কশ্রোঁেণীধ।

চ্ো-ব্োগণোন শ্রমিমিকশ্র
৪১।  চ্ো-ব্োগণোনগুলেণীলোেণীত  শ্রমিমিকশ্ররো  অতযন্ত  কশ্রমি মিজিুরেণীত  ও েট্রেড ইউিনয়েনগণত

অিধকশ্রোরগুলেণীলো িনয়েিমিত লিঙ্ঘত হিেণীয়ে চ্লো একশ্র পরিরেণীব্েণীশর মিেণীধয কশ্রোজ কশ্রেণীরন। আন্দসোমি
সংগ্রোমিী চ্ো-শ্রমিমিকশ্র সংেণীঘমর সোধোরণ সম্পর্কোদিকশ্র এব্ং আন্দসোেণীমির ব্িঞ্চত চ্ো-শ্রমিমিকশ্র সমিদুিোেণীয়ের
মিেণীধয কশ্রেণীয়েকশ্র দিশকশ্র ধেণীর কশ্রোজ কশ্রেণীর চ্লো িস িপর আন্দই (এমি এল) েনতো কশ্রমিেণীরড গণঙ্গেোরোমি
েকশ্রোেণীলর সোম্প্রতিতকশ্র হিতযোর ঘমটিনো চ্ো েকশ্রোম্পর্কোিনগুলেণীলো, রোজয সরকশ্রোর ও মিযোেণীনজেণীমিন্ট তথনো
সরকশ্রোেণীরর ধোমিোধরো েট্রেড ইউিনয়েনগুলেণীলোর মিেণীধযকশ্রোর অশুভ আন্দতঁোতেণীকশ্র আন্দব্োর নতুন কশ্রেণীর

১৫        ১৬



সোমিেণীন িনেণীয়ে এেণীসেণীছ। কশ্রমিেণীরড গণঙ্গেোরোমি েকশ্রোল গণণব্ণ্টন ব্যব্স্থোয়ে দিুনর্তীিতর িব্রুদ্ধেণীদ এব্ং
চ্ো-শ্রমিমিকশ্রেণীদির  অব্স্থোর  উন্নিত  এব্ং  সমিগ্র  চ্ো-শ্রমিমিকশ্র  সমিদুিোয়েেণীকশ্র  আন্দসোেণীমির  অনযতমি
তপরিসিল  উপরজোিত  িহিসোেণীব্  স্বেীকৃশ্রিতর  দিোিব্েণীত  একশ্রটিো  জনিপ্রেক্ষয়ে  আন্দেণীন্দোলেণীন  েনততৃ্ব
িদিিচ্ছেণীলন, যোেণীত তঁোরো তপরিসিল উপরজোিতেণীদির প্রেক্ষোপরয সেুণীযোগণসিুব্ধোগুলেণীলো পরোন। উত্তরব্েণীঙ্গের
ডুয়েোসর্ত অঞ্চেণীল েব্শ িকশ্রছু চ্ো-ব্োগণোন ব্ন্ধ হিেণীয়ে আন্দেণীছ এব্ং চ্ো-ব্োগণোন শ্রমিমিকশ্র ও তঁোেণীদির
পরিরব্োরব্গণর্ত  অনোহিোেণীর  মিতুৃয র  মিেুণীখ  পরড়েণীছন। ২০১১ সোেণীলর  আন্দগণস্টেল মিোেণীস চ্ো-ব্োগণোন
শ্রমিমিকশ্ররো একশ্র দুিিদিনব্যোপরী শিক্তিশোলী ধমির্তঘমটি কশ্রেণীরন এব্ং তঁোেণীদির দিোিব্সমিহূি  আন্দংিশকশ্র
আন্দদিোয়ে কশ্ররেণীত সফল হিন। মিজিুর ব্ িৃদ,  পরিরব্তর্তনশীল মিহিোঘমর্তভোতো প্রেক্ষদিোন,  ব্োধযতোমিলূকশ্র
খোদিয ও জ্বোলোিন সংক্রোন্ত সিুব্ধোর অথনর্তমিলূযেণীকশ্র অন্তভুর্তক্তি কশ্রেণীর িনেণীয়ে িহিসোব্ কশ্ররো েমিোটি
মিজিুরর িভিত্তেণীত েব্োনোস  প্রেক্ষদিোন এব্ং অনযোনয  নোনো  সম্প্রতদিোয়েগণত ও স্থোনীয়ে  উন্নয়েন
সম্পর্কিকশ্রর্তত ইসযু  িনেণীয়ে আন্দমিোেণীদির কশ্রমিেণীরডরো লোগণোতোর লড়োই চ্োিলেণীয়ে যোেণীচ্ছন।

মিিহিলো শ্রমিমিকশ্র
৪২।  আন্দশো  এব্ং  অঙ্গেনওয়েোিড়র  মিেণীতো  শুধমুিোত  মিিহিলো-েকশ্রিন্দ্রকশ্র  েক্ষিত ছোড়োও

গণহৃিকশ্রোজ,  িব্িড় িশল্পে,  সুেণীল িমিড-েড-িমিল প্রেক্ষকশ্রল্পে ইতযোিদি েক্ষিতগুলেণীলোও মিিহিলো-প্রেক্ষধোন
এব্ং  এছোড়োও,  েপরোশোকশ্র-আন্দশোকশ্র,  স্বেোস্থয,  িশক্ষিো,  তথনযপ্রেক্ষযিুক্তি,  িমিিডয়েো  ও  েযোগণোেণীযোগণ
ইতযোিদি সহি অনযোনয নোনো েক্ষিেণীত মিিহিলো শ্রমিমিকশ্ররো শ্রমমিশিক্তির একশ্রটিো ব্ড় অংশ। অেণীনকশ্র
েক্ষিেণীত  'সস্তো এব্ং আন্দরও অনগুণত'  শ্রমিমিকশ্র িহিসোেণীব্ মিিহিলো শ্রমিমিেণীকশ্রর েখোঁজ  মিিহিলোেণীদির
মিেণীধয  েথনেণীকশ্র আন্দরও েব্িশ িনেণীয়েোগণ ঘমিটিেণীয়েেণীছ। দিোিরদ্রপরীিড়ত গ্রোমিোঞ্চল েথনেণীকশ্র কশ্রোেণীজর
েখোঁেণীজ শহিেণীর আন্দসো শ্রমিমিকশ্রেণীদির মিেণীধয একশ্রটিো ভোেণীলো সংখযকশ্র মিিহিলো শ্রমিমিকশ্র রেণীয়েেণীছন।

৪৩। পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র ৈব্ষিমিয ও ঘম ণৃো এব্ং প্রেক্ষোয়েশই সরোসির েযৌন হিয়েরোিনর সেণীঙ্গে
যকু্তি হিেণীয়ে েশ্রমণীগণত েশোষিণ মিিহিলো শ্রমিমিকশ্রেণীদির জীব্ন িদ্বগুলণভোেণীব্ দিুিব্র্তসহি কশ্রেণীর েতোেণীল।
েসই কশ্রোরেণীণই তোরো আন্দজ অঙ্গেনওয়েোিড়গুলেণীলো েথনেণীকশ্র শুরুদ্ধ কশ্রেণীর িব্মিোন পরিরেণীষিব্ো েক্ষিত –
সব্র্ততই সংগ্রোেণীমি অব্তীণর্ত। সংগণিঠত হিওয়েো এব্ং িনেণীজেণীদির অিধকশ্রোেণীরর লড়োইেণীকশ্র এিগণেণীয়ে
িনেণীয়ে যোওয়েোর জনয েয নোরী শ্রমিমিকশ্রব্োিহিনী সোমিেণীন এিগণেণীয়ে আন্দসেণীছন তঁোেণীদির সোধযমিেণীতো
উৎসোিহিত কশ্ররো এব্ং সহিোয়েতো কশ্ররোর জনয এ আন্দই িস িস িটি ইউ এব্ং এ আন্দই িপর
ডিব্লিউ এ-েকশ্র – েযখোেণীন েযখোেণীন সম্ভব্ েযৌথনভোেণীব্ – িব্েণীশষি মিেণীনোেণীযোগণ িদিেণীত হিেণীব্।
েদিেণীশর মিিহিলো শ্রমিমিকশ্রেণীদির জনগণণনো কশ্ররোেণীত ও মিিহিলো শ্রমিমিকশ্রেণীদির অব্স্থো িনেণীয়ে একশ্রটিো
পরণূর্তোঙ্গে সমিীক্ষিো চ্োলোেণীত একশ্রটিো কশ্রিমিিটি গণঠন কশ্ররোর জনয সরকশ্রোরেণীকশ্র ব্োধয কশ্ররেণীত হিেণীব্
এব্ং েসই কশ্রিমিিটির সপুরোিরশ যোেণীত আন্দব্িশযকশ্রভোেণীব্ সিুনিদির্তষ সমিয়েসীমিোর মিেণীধয ব্োস্তব্োিয়েত
হিয়ে তোর জনযও চ্োপর স িৃষ কশ্ররেণীত হিেণীব্।

সংগণিঠত িশল্পেেণীক্ষিেণীত কশ্রমির্তসংেণীকশ্রোচ্ন
৪৪।  যিদিও  সোরো  ভোরেণীতর  শ্রমমিশিক্তির  িনিরেণীখ  সংগণিঠত  েক্ষিেণীত  িনেণীয়েোগণ

৫ শতোংেণীশরও কশ্রমি – সংখযোর িব্চ্োেণীর ৩ েকশ্রোিটির কশ্রমি, তব্ু ইউিনয়েেণীন সংগণিঠত হিওয়েো,
সংগ্রোেণীমির অিভজতো এব্ং েসই প্রেক্ষিক্রয়েোয়ে অিধকশ্রোর অজর্তেণীনর িব্চ্োেণীর সংগণিঠত েক্ষিেণীতর
শ্রমিমিকশ্ররো ভোরেণীতর শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর মিলূ অংশ। নয়েো-উদিোরব্োদিী সংসোেণীরর অিব্রত হিোমিলো

চ্লেণীছ  সংগণিঠত  েক্ষিেণীতর  গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  অংশিটির  ওপরর  এব্ং  তঁোরো  কশ্রমির্তসংেণীকশ্রোচ্ন  ও
আন্দউটিেণীসোিসর্তং,  এই দুিেণীয়ের চ্োেণীপর িনেণীজরোই িপরষ হিেণীয়ে রেণীয়েেণীছন। একশ্রিদিেণীকশ্র যখন িব্প্ল্ব্ী
েট্রেড ইউিনয়েনগুলেণীলো অসংগণিঠত েক্ষিেণীতর শ্রমিমিকশ্রেণীকশ্র সংগণিঠত কশ্ররোর প্রেক্ষিক্রয়েো জোির েরেণীখেণীছ,
তখন উেণীল্টেোিদিেণীকশ্র নয়েো-উদিোরব্োদিী হিোমিলো সংগণিঠত েক্ষিেণীতর শ্রমিমিকশ্রেণীকশ্রও অসংগণিঠত কশ্রেণীর
িদিেণীত চ্োইেণীছ। েরল, েটিিলেণীযোগণোেণীযোগণ, ইস্পেোত, কশ্রয়েলো, ব্যোঙ্কে এব্ং ব্ীমিোর মিেণীতো সংগণিঠত
েক্ষিেণীতর  গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  স্তম্ভগুলেণীলোর  েচ্হিোরোর  িদিেণীকশ্র  তোকশ্রোেণীল  এই  প্রেক্ষিক্রয়েো  সব্  েথনেণীকশ্র
ভোেণীলোভোেণীব্ েব্োঝো যোেণীব্।

৪৫। ভোরতীয়ে েরেণীলর চ্োকশ্রো ঘমরুেণীছ েরল কশ্রমির্তীেণীদির জীব্ন-জীিব্কশ্রো িপরষ কশ্রেণীর িদিেণীয়ে।
আন্দব্জর্তনো  পরিরষ্কোর,  খোদিয সরব্রোহি,  িসগণনযোিলং ব্যব্স্থো,  েরলপরথন এব্ং েরল কশ্রোমিরোর
রক্ষিণোেণীব্ক্ষিণ, যন্ত্রপরোিত উৎপরোদিন প্রেক্ষভিৃত কশ্রোেণীজর েক্ষিতগুলেণীলোর লোগণোতোর েব্সরকশ্রোরীকশ্ররণ
এব্ং আন্দউটিেণীসোিসর্তং-এর ফলস্বেরূপর েরেণীলর েমিোটি ২০ লক্ষিোিধকশ্র শ্রমমিশিক্তি এখন ১০ লেণীক্ষির
সোমিোনয েব্িশেণীত এেণীস েঠেণীকশ্রেণীছ। ২.৪ লক্ষি পরদি খোিল পরেণীড় আন্দেণীছ এব্ং ক্রেণীমি ক্রেণীমি চ্োর
ধোেণীপরর প্রেক্ষিক্রয়েোর মিেণীধয িদিেণীয়ে েমিোটি স্থোয়েী পরেণীদির সংখযো কশ্রিমিেণীয়ে ৪ লেণীক্ষি িনেণীয়ে যোওয়েোর
প্রেক্ষস্তোব্ েদিওয়েো হিেণীয়েেণীছ। অথনচ্ েট্রেেণীনর সংখযো  ব্হুগুলণ ব্ িৃদ  েপরেণীয়েেণীছ এব্ং েট্রেেণীনর গণড়
গণিতেণীব্গণ  িদ্বগুলণ  কশ্ররো  হিেণীয়েেণীছ।  এর  ফেণীল  েগণোটিো  েরলব্যব্স্থো  এব্ং  কশ্রমির্তীেণীদির  ওপরর
অমিোনিুষিকশ্র চ্োপর স িৃষ  হিেণীয়েেণীছ,  যোর ফেণীল আন্দরও েব্িশ েরল দিুঘমর্তটিনো ঘমটিেণীছ এব্ং যোতী
পরিরেণীষিব্োর অব্নিত ঘমটিেণীছ।

৪৬।  কশ্রয়েলো  এব্ং  েটিিলেণীযোগণোেণীযোেণীগণর  মিেণীতো  েক্ষিতগুলেণীলোেণীতও  একশ্রই  ধরেণীনর
পরিরিস্থিত চ্লেণীছ। ১৯৭৩ সোেণীল  যখন কশ্রয়েলো েক্ষিেণীতর জোতীয়েকশ্ররণ হিয়ে,  তখন েমিোটি
৭.২ লক্ষি শ্রমিমিকশ্র ৬ েকশ্রোিটি টিন কশ্রয়েলো উৎপরোদিেণীন িনযকু্তি িছেণীলন। এখন েমিোটি ৩.৫ লক্ষি
শ্রমিমিকশ্র ৪.৩৪ েকশ্রোিটি টিন কশ্রয়েলো উৎপরোদিন কশ্ররেণীছন। এব্ং অব্শযই,  এই শ্রমিমিকশ্রেণীদির
৫২  শতোংশ  হিেণীলন  িব্িভন্ন  িঠকশ্রোদিোরেণীদির  দ্বোরো  িনযকু্তি  িঠকশ্রো  শ্রমিমিকশ্র,  যোেণীদির  কশ্রোেণীছ
কশ্রোজগুলেণীলো  আন্দউটিেণীসোসর্ত  কশ্ররো  হিেণীয়েেণীছ।  িভলোই  ইস্পেোত  কশ্রোরখোনোয়ে  মিোথনোিপরছু  ব্োিষির্তকশ্র
উৎপরোদিন ১৯৯৩-েত ১১৬ টিন েথনেণীকশ্র ২০১২ সোেণীল ৩৪৭ টিেণীন েপরৌঁেণীছেণীছ, অথনচ্ একশ্রই
পরযর্তোেণীয়ে  শ্রমিমিকশ্রেণীদির  েদিওয়েো  'উৎসোহিভোতো'  মিলূ  েব্তেণীনর  ৪৭  শতোংশ  কশ্রেণীমিেণীছ  এব্ং
মিহিোঘমর্তভোতো  কশ্রেণীমি  হিেণীয়েেণীছ  মিলূ  েব্তেণীনর  ৫.৪৪  শতোংশ  ও  তোর  সোেণীথন  িড  এ।
েটিিলেণীযোগণোেণীযোগণ েক্ষিেণীতর গণল্পেও পরেুণীরোপরিুর একশ্রই। রোষোয়েত্ত িব্ এস এন এল-এর ব্তর্তমিোন
ওয়েযোরেণীলস গ্রোহিকশ্র সংখযো  ৬ েকশ্রোিটি  ৫০ লক্ষি এব্ং  িফক্সড লোইেণীনর  গ্রোহিকশ্র সংখযো
২ েকশ্রোিটি ৭৯ লক্ষি, অথনচ্ কশ্রমির্তী সংখযো ক্রমিোন্বিেণীয়ে কশ্রেণীমি ৩ লেণীক্ষিরও কশ্রমি হিেণীয়ে দঁিোিড়েণীয়েেণীছ।
এর অথনর্ত দঁিোড়োেণীচ্ছ, ১৯৮৩ সোেণীল প্রেক্ষিত ১০০০ লোইন িপরছু ৫০ জন কশ্রমির্তী িছল, ২০০৩
সোেণীল েসটিো কশ্রেণীমি হিয়ে ১০০০ লোইন িপরছু ১০ জন কশ্রমির্তী এব্ং ব্তর্তমিোেণীন েসটিো কশ্রেণীমি এেণীস
দঁিোিড়েণীয়েেণীছ ১০০০ লোইন িপরছু ৩ জন।

৪৭। ব্যোঙ্কে ও ব্ীমিো – এই দিুই িব্ত্তীয়ে েক্ষিেণীতর কশ্রমির্তীরো িব্গণত দিুই দিশকশ্রব্যোপরী
নয়েো-উদিোরব্োদিী  সংসোেণীরর  জমিোনোর  েব্িশরভোগণ  সমিয়ে  জেুণীড় ভোরতীয়ে  অথনর্তনীিতর  এই
গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত েক্ষিতিটিেণীকশ্র উন্মকু্তি কশ্রেণীর েব্সরকশ্রোরী হিোেণীত তুেণীল েদিওয়েোর প্রেক্ষয়েোসেণীকশ্র সফলভোেণীব্
রুদ্ধেণীখ  িদিেণীত সমিথনর্ত  হিেণীয়েিছেণীলন। িকশ্রন্তু ক্রেণীমি  ক্রেণীমি  শিক্তিশোলী  িব্েণীদিশী  ব্যোঙ্কে ও ব্ীমিো
েকশ্রোম্পর্কোিনগুলেণীলোর  িব্ত্তীয়ে  েক্ষিেণীত  প্রেক্ষেণীব্েণীশর  ফেণীল  আন্দমিোেণীদির  জোতীয়ে  ব্যোঙ্কে  ও  ব্ীমিো
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সংস্থোগুলেণীলো  িপরিছেণীয়ে  পরড়েণীছ  এব্ং  ২০০৮  সোেণীল  ব্ীমিো  আন্দইন  (সংেণীশোধনী)  িব্ল  ও
২০১১ সোেণীল ব্যোঙ্কে আন্দইন (সংেণীশোধনী) িব্ল পরোেণীশর পরর িব্ত্তীয়ে েক্ষিেণীত েব্সরকশ্রোরীকশ্ররেণীণর
হিোর প্রেক্ষব্লভোেণীব্ ত্বরোিন্বিত হিেণীয়েেণীছ। আন্দর এখন এেণীসেণীছ ২০১১ সোেণীলর েপরনশন তহিিব্ল
িনয়েন্ত্রণ এব্ং উন্নয়েন কশ্রতৃর্তপরক্ষি (িপর এফ আন্দর িড এ) িব্ল, যো েপরনশন ও িপর এফ েক্ষিেণীত
৪৯ শতোংশ প্রেক্ষতযক্ষি িব্েণীদিশী িব্িনেণীয়েোেণীগণর অনমুিিত িদিেণীত চ্োয়ে। এই পরদিেণীক্ষিপরগুলেণীলোর ফেণীল
তহিিব্ল পরিরচ্োলকশ্রেণীদির কশ্রোযর্তত েখয়েোলখিুশ মিোিফকশ্র পরুঁিজ িব্িনেণীয়েোেণীগণর অব্োধ স্বেোধীনতো
িদিেণীয়ে েদিওয়েো হিেণীব্, যোর অথনর্ত দঁিোড়োেণীব্, একশ্র ধরেণীনর 'িব্পররীতমিখুী এফ িড আন্দই' প্রেক্ষিক্রয়েো
যোর  দ্বোরো  কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি ও ব্হুজোিতকশ্ররো  ভোরেণীতর শ্রমমিজীব্ী  জনগণেণীণর কশ্রষোিজর্তত  হিোজোর
হিোজোর টিোকশ্রো িনেণীয়ে মিজোেণীস েশয়েোর ব্োজোেণীর ফোটিকশ্রো েখেণীল িব্পরলু মিনুোফো লটুিেণীব্।

৪৮। ভোরেণীতর প্রেক্ষিতরক্ষিো েক্ষিতিটি পরেুণীরোপরিুরই প্রেক্ষোয়ে রোষোয়েত্ত েক্ষিেণীত গণেণীড় উেণীঠেণীছ।
িকশ্রন্তু েব্সরকশ্রোরীকশ্ররণ ও িব্শ্বোয়েেণীনর প্রেক্ষব্ণতো এই েক্ষিতিটিেণীকশ্রও ছোড় েদিয়েিন। গণত িতন
ব্ছর  ভোরত  িব্েণীশ্বর  সেণীব্র্তোচ্চ  অস্ত্র  আন্দমিদিোিনকশ্রোরকশ্র  হিেণীয়ে  রেণীয়েেণীছ।  আন্দমিদিোিনর  ওপরর
ক্রমিব্ধর্তমিোন িনভর্তরতো প্রেক্ষিতরক্ষিো উৎপরোদিেণীনর েদিশীয়ে প্রেক্ষিক্রয়েোেণীকশ্র ক্ষিিতগ্রস্ত কশ্রেণীরেণীছ। মিলূত
অডর্তনযোন্সি ফযোক্টিরগুলেণীলোেণীকশ্র িনেণীয়ে গণিঠত প্রেক্ষিতরক্ষিো েক্ষিতিটি, প্রেক্ষিতরক্ষিো গণেণীব্ষিণো ও িব্কশ্রোশ
সংস্থো এব্ং সোমিিরকশ্র ইিঞ্জিনয়েোিরং পরিরেণীষিব্ো – ক্রমিব্ধর্তমিোন সংখযোয়ে িঠকশ্রো শ্রমিমিকশ্র সহি একশ্র
ব্ড় অংেণীশর শ্রমমিব্োিহিনীেণীকশ্র এখনও পরযর্তন্ত িনেণীয়েোগণ কশ্রেণীর েরেণীখেণীছ। উন্নত অব্স্থো ও আন্দরও
েব্িশ  অিধকশ্রোেণীরর  জনয  িঠকশ্রো  শ্রমিমিকশ্ররো  সহি  প্রেক্ষিতরক্ষিো  শ্রমিমিকশ্ররো  ব্তর্তমিোেণীন  েয  প্রেক্ষেণীচ্ষো
চ্োলোেণীচ্ছন, প্রেক্ষিতরক্ষিো েক্ষিেণীত িনযকু্তি আন্দমিোেণীদির কশ্রমিেণীরডেণীদির িদিকশ্রিনেণীদির্তশ িদিেণীত িগণেণীয়ে পরোিটির্তর
শ্রমিমিকশ্র দিপ্তর ও েকশ্রন্দ্রীয়ে েট্রেড ইউিনয়েনিটিেণীকশ্র অব্শযই তোেণীত আন্দরও কশ্রোযর্তকশ্ররী হিস্তেণীক্ষিপর
ঘমটিোেণীনোর সমিস্ত সম্ভোব্নোেণীকশ্র খিতেণীয়ে েদিখেণীত হিেণীব্। নতুন িনযকু্তি কশ্রমির্তীেণীদির ওপরর কশ্রমি হিোেণীর
ৈব্ষিমিযমিলূকশ্র েপরনশন প্রেক্ষথনো চ্োিপরেণীয়ে েদিওয়েোর িব্রুদ্ধেণীদ প্রেক্ষিতরক্ষিো,  েরলওেণীয়ে ও অনযোনয
েকশ্রন্দ্রীয়ে সরকশ্রোরী কশ্রমির্তীরো ও েকশ্রোেণীনো েকশ্রোেণীনো রোেণীজযর রোজয সরকশ্রোরী কশ্রমির্তীরো েয লড়োই
চ্োলোেণীচ্ছন, সমিস্ত েট্রেড ইউিনয়েনগুলেণীলোেণীকশ্র তোেণীকশ্র তুমিলুভোেণীব্ সমিথনর্তন জোনোেণীত হিেণীব্।

৪৯। রোষোয়েত্ত েক্ষিেণীতর কশ্রমির্তী ও সরকশ্রোরী কশ্রমির্তচ্োিরেণীদির মিেণীধয আন্দমিোেণীদির কশ্রোজ এখনও
খবু্  সীিমিত। েরলওেণীয়ে েক্ষিেণীত িতনিটি  েজোেণীন  এব্ং  একশ্রটিো  উৎপরোদিন েকশ্রেণীন্দ্র আন্দমিরো
ইউিনয়েন গণেণীড় তুেণীলিছ  এব্ং অনযত মিলূ  ধোরোর  ইউিনয়েনগুলেণীলোর মিেণীধয  আন্দমিরো  কশ্রোজ
কশ্ররিছ।  কশ্রয়েলো  এব্ং  ইস্পেোত  েক্ষিেণীত  আন্দমিোেণীদির  ইউিনয়েনগুলেণীলো  সমিয়েেণীভেণীদি  অসোমিোনয
সংগ্রোমিী সম্ভোব্নো েদিখোেণীনো সেণীত্ত্বেও েসগুলেণীলো কশ্রেণীয়েকশ্রিটি ইউিনেণীটির মিেণীধযই সীমিোব্দ রেণীয়েেণীছ
এব্ং এগুলেণীলোর দ্রুত প্রেক্ষসোর ও আন্দরও ব্ড় ভূিমিকশ্রো  েনওয়েোর সম্ভোব্নো এখনও পরযর্তন্ত
ব্োস্তব্োিয়েত কশ্ররো সম্ভব্ হিয়েিন। ব্যোঙ্কে, ব্ীমিো ও েটিিলেণীযোগণোেণীযোগণ েক্ষিেণীত আন্দমিোেণীদির কশ্রমিেণীরডরো
অনযোনয  ব্োমিপরন্থী  ইউিনয়েেণীনর  মিেণীধয  কশ্রোজ  কশ্ররেণীছন।  িব্হিোর  ও  ঝোড়খেণীণর  সরকশ্রোরী
কশ্রমির্তচ্োিরেণীদির  আন্দেণীন্দোলেণীন  আন্দমিোেণীদির  েনততৃ্বকশ্রোরী  উপরিস্থিত  রেণীয়েেণীছ  এব্ং  উত্তরোখেণীণও
সরকশ্রোরী কশ্রমির্তচ্োিরেণীদির মিেণীধয আন্দমিোেণীদির উেণীল্লখেণীযোগণয সমিথনর্তন রেণীয়েেণীছ। অনযোনয রোেণীজযর িকশ্রছু
িকশ্রছু  এলোকশ্রোয়ে  সরকশ্রোরী  কশ্রমির্তচ্োিরেণীদির  মিেণীধয  আন্দমিোেণীদির  প্রেক্ষভোব্  রেণীয়েেণীছ,  িকশ্রন্তু  সরকশ্রোরী
কশ্রমির্তচ্োির েক্ষিেণীত জোতীয়ে সমিন্বিয়ে গণেণীড় েতোলোর কশ্রোেণীজ আন্দমিরো খবু্ একশ্রটিো অগ্রগণিত ঘমটিোেণীত
পরোিরিন। সরকশ্রোরী কশ্রমির্তচ্োিরেণীদির অথনর্তৈনিতকশ্র দিোিব্সমিহূি এব্ং রোজৈনিতকশ্র অিধকশ্রোেণীরর জনয
লড়োই চ্োলোেণীনোর পরোশোপরোিশ েব্সরকশ্রোরীকশ্ররণ ও ক্রমিব্ধর্তমিোন  খরচ্ তথনো জন পরিরেণীষিব্োর
ক্রমিোব্নিতর  িব্রুদ্ধেণীদ  সোধোরণ  জনগণেণীণর  সোেণীথন  একশ্রতোব্দ  হিওয়েোর  জনয  আন্দমিোেণীদির

অব্শযই েযোগণোেণীযোগণ গণেণীড় তুলেণীত প্রেক্ষেণীচ্ষো িনেণীত হিেণীব্ ও তো গণেণীড় তুলেণীত হিেণীব্।
৫০। রোষোয়েত্ত েক্ষিেণীত আন্দমিোেণীদির কশ্রোেণীজর িব্েণীশষি মিেণীনোেণীযোগণ থনোকশ্রেণীব্ িঠকশ্রো শ্রমিমিকশ্রেণীদির

প্রেক্ষিত,  যোরো  এই েক্ষিেণীত শ্রমমিশিক্তির অেণীধর্তেণীকশ্ররও েব্িশ।  যিদিও িঠকশ্রো  শ্রমিমিেণীকশ্রর সংখযো
ক্রমিোগণত েব্েণীড় চ্েণীলেণীছ এব্ং মিলূ েক্ষিতগুলেণীলোর কশ্রোেণীজ তঁোেণীদির ভূিমিকশ্রো অতযন্ত গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত
হিেণীয়ে উেণীঠেণীছ,  তব্ওু তঁোেণীদির রোখো হিেণীচ্ছ িদ্বপরোিক্ষিকশ্র কশ্রিমিিটিগুলেণীলোর আন্দওতোর ব্োইেণীর এব্ং
িঠকশ্রোদিোর-কশ্রতৃর্তপরেণীক্ষির আন্দতঁোেণীতর দ্বোরো প্রেক্ষিতিনয়েত হিোমিলোর সম্মিলখুীন হিেণীত হিওয়েো ছোড়োও,
িশেণীল্পে ইউিনয়েেণীনর স্বেীকৃশ্রিত েদিওয়েোর েক্ষিেণীত েভোটি েদিওয়েোর অিধকশ্রোর েথনেণীকশ্রও তঁোেণীদির
ব্িঞ্চত কশ্ররো হিেণীচ্ছ। স্থোয়েী ও িঠকশ্রো শ্রমিমিকশ্র উভেণীয়ের আন্দশু স্বেোথনর্তগুলেণীলোর সপরেণীক্ষি দঁিোড়োেণীনোর
পরোশোপরোিশ েব্সরকশ্রোরীকশ্ররণ এব্ং সরকশ্রোরী-েব্সরকশ্রোরী েযোগণসোজেণীশর িব্রুদ্ধেণীদ  আন্দমিোেণীদির
দিপৃ্ত সংগ্রোমি কশ্ররেণীত হিেণীব্ এব্ং দিুনর্তীিত, অনযোয়ে ও শ্রমিমিকশ্রেণীদির গণণতোিন্ত্রকশ্র অিধকশ্রোর হিরেণীণর
িব্রুদ্ধেণীদ সোহিেণীসর সেণীঙ্গে শ্রমিমিকশ্রেণীদির আন্দওয়েোজেণীকশ্র তুেণীল ধরেণীত হিেণীব্।

রুদ্ধগ্ন ও ব্ন্ধ িশল্পে
৫১। হিোেণীত েগণোনো  িকশ্রছু  িশল্পে রুদ্ধগ্নদিশো  প্রেক্ষোপ্ত হিয়ে,  অিধকশ্রোংশ েক্ষিেণীতই রুদ্ধগ্নতো

চ্োিপরেণীয়ে েদিওয়েো হিয়ে ধতূর্ত  িশল্পেপরিত ও তোেণীদির সোেণীথন েযোগণসোজশকশ্রোরী সরকশ্রোেণীরর দ্বোরো।
এছোড়ো,  রুদ্ধগ্নতোেণীকশ্র দিীঘমর্তেণীমিয়েোদিী হিেণীত হিেণীব্ তোর েকশ্রোেণীনো মিোেণীন েনই িকশ্রংব্ো েসটিো এমিন
েকশ্রোেণীনো  ঘমটিনো নয়ে েয তো আন্দর কশ্রখনও কশ্রোটিোেণীনো  যোেণীব্ নো। দুিিনয়েোেণীজোড়ো  ক্রমিব্ধর্তমিোন
অথনর্তৈনিতকশ্র একশ্রোত্মীকশ্ররেণীণর ফেণীল, দুিিনয়েোর একশ্র প্রেক্ষোেণীন্ত েয মিন্দো ঘমটিেণীছ অনয প্রেক্ষোেণীন্ত তোর
প্রেক্ষভোব্  অনভূুত  হিেণীচ্ছ  এব্ং  ব্হু  উদিীয়েমিোন  িশল্পে  রোতোরোিত  মিন্দোর  মিেুণীখ  পরড়েণীছ।
একশ্রইভোেণীব্,  ব্হু তথনোকশ্রিথনত সযূর্তোেণীস্তর িশল্পেও আন্দব্োর পরনুজ্জর্তীিব্ত হিেণীয়ে উঠেণীত পরোেণীর।
উদিোহিরণস্বেরূপর, েকশ্রন্দ্রীয়ে সরকশ্রোর কশ্রতৃর্তকশ্র গণিঠত একশ্রটিো িব্েণীশষিজ কশ্রিমিিটি অিজর্তত মিনুোফো ও
ভোব্ী সম্ভোব্নোর িদিকশ্রিটিেণীকশ্র তুেণীল ধেণীর চ্টি িশল্পেেণীকশ্র একশ্রটিো রুদ্ধগ্ন িশল্পে িহিসোেণীব্ িব্চ্োর
কশ্ররোর ধোরণোিটিেণীকশ্র স্পেষতই ব্জর্তন কশ্রেণীরেণীছন। তো সেণীত্ত্বেও, প্রেক্ষেণীয়েোজনীয়ে আন্দধিুনকশ্রীকশ্ররণ ও
প্রেক্ষযিুক্তিগণত  উন্নয়েেণীনর  কশ্রোজিটিেণীকশ্র  অব্েণীহিলো  কশ্রেণীর  এই  িশল্পেিটি  উেণীদ্দেশ্যশযপ্রেক্ষেণীণোিদিতভোেণীব্
'রুদ্ধগ্নতো' ব্হিন কশ্রেণীর চ্েণীলেণীছ।

৫২। ভোরেণীতর িশল্পে মিোনিচ্ত যত ব্ন্ধ কশ্রলকশ্রোরখোনোয়ে েছেণীয়ে েগণেণীছ, ততই রুদ্ধগ্ন ও
ব্ন্ধ কশ্রোরখোনোর প্রেক্ষোক্তিন শ্রমিমিকশ্ররো আন্দলোদিো একশ্রটিো ব্গণর্ত হিেণীয়ে উেণীঠেণীছন। তোেণীদির দুিদির্তশোর
েকশ্রোনও সীমিো পরিরসীমিো েনই, িকশ্রন্তু আন্দেণীস্ত আন্দেণীস্ত ব্স্ত্রিশল্পে, পরোটিিশল্পে এব্ং ইিঞ্জিনয়েোিরং
িশেণীল্পের মিেণীতো 'অস্তগণোমিী' িশেণীল্পের শ্রমিমিকশ্ররো জিমির ওপরর অিধকশ্রোর এব্ং িপর এফ/গ্রযোচু্ইিটি
পরনুরুদ্ধদোেণীরর মিেণীতো  নতুন  দিোিব্েণীত সংগ্রোমি শুরুদ্ধ কশ্ররোর  মিোধযেণীমি তোেণীদির  জঙ্গেী  ভূিমিকশ্রো
পরনুরোিব্ষ্কোর  কশ্ররেণীছন।  পরিশ্চিমিব্েণীঙ্গের  সরকশ্রোরী  পরিরব্হিন  কশ্রমির্তীেণীদির  একশ্রটিো  ব্ড়  অংশ
দিীঘমর্তিদিন ধেণীর তোেণীদির েব্তন সহি অনযোনয প্রেক্ষোপরয পরোেণীচ্ছন নো,  তঁোেণীদির আন্দইিন ব্েণীকশ্রয়েো
আন্দদিোেণীয়ের লড়োই জোির থনোকশ্রেণীলও কশ্রেণীয়েকশ্রজন েতো এমিনিকশ্র আন্দত্মহিতযো পরযর্তন্ত কশ্রেণীরেণীছন।
আন্দসোেণীমি এই আন্দই িস িস িটি ইউ এব্ং আন্দসোেণীমির েট্রেড ইউিনয়েনসমিেূণীহির সমিন্বিয়ে কশ্রিমিিটির
লোগণোতোর উেণীদিযোেণীগণর ফেণীল ২০০৭ েথনেণীকশ্র ২০১০-এর মিেণীধয ১৩িটি ব্ন্ধ রোষোয়েত্ত সংস্থোর
শ্রমিমিকশ্রেণীদির জনয ৩৫০ েকশ্রোিটি টিোকশ্রো মিেূণীলযর সিুব্ধো আন্দদিোয়ে কশ্ররো সম্ভব্ হিেণীয়েেণীছ।

৫৩।  ব্ন্ধ িমিেণীলর প্রেক্ষোক্তিন শ্রমিমিকশ্ররোও েয প্রেক্ষতযয়েী সংগ্রোেণীমির মিেণীধয িদিেণীয়ে তঁোেণীদির
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ব্েণীকশ্রয়েোর অন্তত িকশ্রছুটিো অংশ উদোর কশ্রেণীর িনেণীত পরোেণীরন,  আন্দমিোেণীদির অিভজতোয়ে আন্দমিরো
তো েদিেণীখিছ। উদিোহিরণস্বেরূপর,  ১৯৮২ সোেণীলর ঐিতহিোিসকশ্র ধমির্তঘমেণীটির পররপরর মিমু্বোইেণীয়ের
ব্স্ত্রিশল্পে শ্রমিমিকশ্ররো  েয  জিমি  হিোিরেণীয়েিছেণীলন,  তো  প্রেক্ষোয়ে  িতন  দিশকশ্র  পরেণীর  তোরো  িফেণীর
েপরেণীয়েেণীছন। তঁোরো িনেণীজেণীদির সংগণিঠত কশ্রেণীরন এব্ং আন্দইিন লড়োই সহি নোনোিব্ধ সংগ্রোেণীমির
আন্দশ্রময়ে েনন। শ্রমিমিকশ্রেণীদির পরনুব্র্তোসন েদিওয়েোর প্রেক্ষিতশ্রুতিত িদিেণীত ব্োধয হিয়ে মিহিোরোষ সরকশ্রোর।
প্রেক্ষোয়ে ৬,৯৪৮ জেণীনর মিেণীতো শ্রমিমিকশ্র কশ্রোরখোনোর জিমিেণীত ৈতির সস্তোর ফ্ল্যোটি েপরেণীয়ে েগণেণীছন
(িব্নোমিেূণীলয  ফ্ল্যোটি  েদিওয়েোর প্রেক্ষিতশ্রুতিত েথনেণীকশ্র িপরছু  হিেণীটি  সরকশ্রোর  প্রেক্ষিত ফ্ল্যোেণীটির  জনয
শ্রমিমিকশ্রেণীদির ওপরর ৭.৫ লোখ টিোকশ্রো কশ্রেণীর দিোমি চ্োপরোেণীচ্ছন)। িকশ্রন্তু আন্দরও প্রেক্ষোয়ে ১,৪০,০০০
শ্রমিমিকশ্র এখনও িনেণীজেণীদির পরনুব্র্তোসেণীনর জনয লড়োই চ্োিলেণীয়ে যোেণীচ্ছন। একশ্রইরকশ্রমিভোেণীব্,
পরিশ্চিমিব্েণীঙ্গের উত্তর ২৪ পররগণণোয়ে অব্িস্থত েগণৌরীপররু জটুি িমিেণীলর শ্রমিমিকশ্ররো তোেণীদির অক্লোন্ত
লড়োইেণীয়ের মিোধযেণীমি ব্েণীকশ্রয়েো িপর এফ এব্ং েপরনশেণীনর অংশ পরনুরুদ্ধদোর কশ্ররেণীত েপরেণীরেণীছন –
েসই  সংগ্রোেণীমির  মিেণীধয  আন্দইিন  লড়োই  সহি  কশ্রোরখোনো  এলোকশ্রোয়ে  প্রেক্ষচ্োরোিভযোন  এব্ং
আন্দেণীন্দোলনও রেণীয়েেণীছ। ব্তর্তমিোেণীন গ্রযোচু্ইিটির টিোকশ্রো উদোর এব্ং সমিস্ত শ্রমিমিকশ্রেণীকশ্র িব্ িপর এল
তোিলকশ্রোভুক্তি কশ্ররো ইতযোিদি দিোিব্েণীত তোেণীদির সংগ্রোমি জোির রেণীয়েেণীছ।

ঝুিঁকশ্রব্হুল িশল্পে, অসসু্থ পরিরেণীব্েণীশর কশ্রোজ
৫৪।  আন্দতসব্োিজ  কশ্রোরখোনো  েথনেণীকশ্র  শুরুদ্ধ কশ্রেণীর  েব্আন্দইিন  খনন  ও  িব্পরজ্জনকশ্র

িনমির্তোণকশ্রোযর্ত, ঝঁুিকশ্রব্হুল িশেণীল্পের সমিসযো িব্পরলু। কশ্রোরখোনোয়ে আন্দগুলন েলেণীগণ িশশুমিতুৃয  ঘমটিেণীছ
এব্ং িনমির্তোণস্থেণীল মিিহিলো শ্রমিমিকশ্র ব্ো িনমির্তোণ শ্রমিমিকশ্রেণীদির মিতুৃয  হিেণীচ্ছ, ঘমনঘমন এ ধরেণীনর খব্র
পরোওয়েো  যোেণীচ্ছ। জোতীয়ে রোজধোনীর  আন্দধিুনকশ্র পরিরব্হিন ব্যব্স্থোর সুদিশৃয  িনদিশর্তন  িদিল্লী
েমিেণীট্রেো  িনমির্তোেণীণর সমিয়ে শেণীয়ে শেণীয়ে শ্রমিমিেণীকশ্রর মিতুৃয  হিয়ে। এছোড়োও রেণীয়েেণীছ অযোসেণীব্স্টেলস
কশ্রোরখোনো ও নোনো ধরেণীনর রোসোয়েিনকশ্র কশ্রোরখোনো, েযগুলেণীলো লোগণোতোর মিোরণ েরোগণ ও িব্ষিোক্তি
েধোঁয়েো ছিড়েণীয়ে চ্েণীলেণীছ। িব্প্ল্ব্ী শ্রমিমিকশ্র আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র অব্শযই িশেণীল্পে িনরোপরত্তো ও সরুক্ষিো
এব্ং শ্রমিমিকশ্রেণীদির স্বেোস্থয ও সসু্থতোর ইসযু িটিেণীকশ্র হিোেণীত িনেণীত হিেণীব্ এব্ং েসটিো ততখোিন
গুলরুদ্ধত্ব িদিেণীয়ে িনেণীত হিেণীব্ যতখোিন গুলরুদ্ধত্ব কশ্রমির্তসংস্থোন ও মিজিুরর জনয েদিওয়েো হিেণীয়ে থনোেণীকশ্র।

৫৫।  শ্রমেণীমির  মিযর্তোদিোর  জনয  লড়োই  চ্োলোেণীনোর  পরোশোপরোিশ,  িব্প্ল্ব্ী  শ্রমিমিকশ্র
আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র অব্শযই অসসু্থ পরিরেণীব্েণীশর মিেণীধয েয সব্ কশ্রোজ কশ্ররেণীত হিয়ে তো ব্োিতেণীলর
জনয এব্ং এ ধরেণীনর পরিরেণীব্েণীশর কশ্রোেণীজর মিেণীধয আন্দটিেণীকশ্র থনোকশ্রেণীত হিয়ে েয সব্ শ্রমিমিকশ্রেণীকশ্র,
তঁোেণীদির যথনোযথন পরনুব্র্তোসেণীনর জনয লড়োই চ্োলোেণীত হিেণীব্। সরকশ্রোরীভোেণীব্ ব্ড় মিেুণীখ দিোিব্ কশ্ররো
সেণীত্ত্বেও ভোরেণীতর ব্হু প্রেক্ষোেণীন্ত হিোত িদিেণীয়ে আন্দব্জর্তনো সোফোইেণীয়ের প্রেক্ষথনো এখনও একশ্র কশ্রিঠন
ব্োস্তব্তো হিেণীয়ে রেণীয়েেণীছ এব্ং এই অসসু্থ প্রেক্ষথনোর কশ্রোেণীজর আন্দশু ও সম্পর্কণূর্ত অব্লিুপ্ত ও এই
ধরেণীনর সোফোই কশ্রেণীমির্ত িনযকু্তি সোফোইকশ্রমির্তীেণীদির পরযর্তোপ্ত পরনুব্র্তোসেণীনর জনয েজোরোেণীলো চ্োপর স িৃষ
কশ্ররেণীত হিেণীব্। একশ্রইভোেণীব্, িব্কশ্রল্পে কশ্রমির্তসংস্থোন ও যথনোযথন পরনুব্র্তোসেণীনর অভোেণীব্ কশ্রলকশ্রোতোয়ে
এখনও হিোেণীত টিোনো িরক্সো চ্োল ু রেণীয়েেণীছ। সব্ ধরেণীনর অসসু্থ পরিরেণীব্েণীশর কশ্রোজ ও সমিস্ত
ধরেণীনর বঁ্োধো প্রেক্ষথনোর অব্লিুপ্ত িব্প্ল্ব্ী শ্রমিমিকশ্র আন্দেণীন্দোলেণীনর এেণীজন্ডোর একশ্র মিলূ িব্ষিয়ে।

উদিীয়েমিোন েসক্টরসমিেূণীহির শ্রমিমিকশ্র
৫৬। তথনযপ্রেক্ষযিুক্তি েক্ষিত, নোনো ধরেণীনর তথনযপ্রেক্ষযিুক্তি িনভর্তর পরিরেণীষিব্ো, িব্িপরও, কশ্রল

েসন্টোর, িব্ত্তীয়ে পরিরেণীষিব্ো, িব্পরণন এব্ং িমিিডয়েো ও িব্েণীনোদিন – িশিক্ষিত যবু্কশ্রেণীদির নতুন
ও গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত উৎস হিেণীয়ে রেণীয়েেণীছ। এই সমিস্ত নতুন েসক্টরগুলেণীলো সব্ ধরেণীনর কশ্রোেণীজর েক্ষিত
খেুণীল িদিেণীয়েেণীছ, িকশ্রন্তু এই সব্ কশ্রোেণীজর েব্িশরভোগণই চ্রমি েশোষিণমিলূকশ্র ও িনরোপরত্তোহিীন।
কশ্রোেণীজর সমিেণীয়ের েকশ্রোেণীনো িব্িধিনয়েমি েনই এব্ং অেণীনকশ্র শ্রমিমিকশ্রেণীকশ্র িদিেণীন ১২ ঘমণ্টো পরযর্তন্ত ও
এমিনিকশ্র তোর েথনেণীকশ্রও েব্িশ সমিয়ে ধেণীর কশ্রোজ কশ্ররেণীত হিয়ে। 'অতযোব্শযকশ্র পরিরেণীষিব্ো' ব্েণীগণর্তর
আন্দওতোয়ে এেণীন সোধোরণভোেণীব্ এই সব্ েসক্টেণীর েট্রেড ইউিনয়েন অিধকশ্রোর খব্র্ত কশ্ররেণীত চ্োওয়েো
হিয়ে,  িকশ্রন্তু  এই  ধরেণীনর  কশ্রণ্ঠেণীরোধকশ্রোরী  পরিরেণীব্শ  সেণীত্ত্বেও তথনযপ্রেক্ষযিুক্তি  েক্ষিেণীতর  কশ্রমির্তীরো
িনেণীজেণীদির অিধকশ্রোেণীরর  জনয  সংগণিঠত  হিওয়েো  ও  লড়োই  কশ্ররোর  উৎসোহিব্যোঞ্জকশ্র লক্ষিণ
েদিখোেণীচ্ছন।  শ্রমিমিকশ্র আন্দেণীন্দোলেণীনর  েচ্ৌহিিদ্দেশ্যর  মিেণীধয  এ ধরেণীনর  উচ্চ দিক্ষিতো  সম্পর্কন্ন ও
েব্ৌিদকশ্র িদিকশ্র েথনেণীকশ্র উন্নত শ্রমমিশিক্তির প্রেক্ষেণীব্শ একশ্রটিো উেণীত্তজকশ্র সম্ভোব্নো জোিগণেণীয়ে তুেণীলেণীছ
এব্ং এই সম্ভোব্নোেণীকশ্র ব্োস্তব্োিয়েত কশ্ররোর জনয িব্প্ল্ব্ী কশ্রিমিউিনস্টেলেণীদির যো যো প্রেক্ষেণীয়েোজন তো
কশ্ররেণীত হিেণীব্।

সব্র্তহিোরোর কশ্রতর্তব্য এব্ং সোমিযব্োদিী দি িৃষেণীকশ্রোণ
৫৭। রোষ ও তোর েশ্রমণী প্রেক্ষিতদ্বন্দ্বীর িব্রুদ্ধেণীদ সংগ্রোেণীমি শ্রমিমিকশ্ররো একশ্রো নন। শ্রমমিজীব্ী

মিোনেুণীষির অনযোনয অংশ, কৃশ্রষিকশ্র ও আন্দিদিব্োসী, িব্েণীশষি কশ্রেণীর যবু্সমিোজ, মিধযিব্ত্ত েশ্রমণী ও
ব্িুদজীব্ী  সম্প্রতদিোয়ে  ও  অনযোনয  সোমিোিজকশ্র  স্তেণীরর  মিোনষুি  তোেণীদির  অিধকশ্রোর,  তোেণীদির
জিমি-জীিব্কশ্রো  ও  স্বেোধীনতোেণীকশ্র  সরুিক্ষিত  কশ্ররেণীত  ক্রমিব্ধর্তমিোন  কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি  রোেণীষর  েযৌথন
আন্দক্রমিেণীণর িব্রুদ্ধেণীদ তীব্রি সংগ্রোেণীমি েনেণীমিেণীছ। ব্ হৃিৎ ব্েুণীজর্তোয়েোরো েযমিন কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি-সোমিন্ত ও
সোম্রোজযব্োদিী শিক্তির আন্দতঁোতেণীকশ্র েনততৃ্ব িদিেণীচ্ছ,  েতমিনই শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীেণীকশ্র সমিগ্র শ্রমমিজীব্ী
মিোনেুণীষির  সংগ্রোমিী  েজোেণীটির  েনততৃ্ব  িদিেণীত  হিেণীব্  –  একশ্রটিো  হিোত  ব্োিড়েণীয়ে  িদিেণীত  হিেণীব্
সংগ্রোমিরত কৃশ্রষিকশ্র জনতোর িদিেণীকশ্র, আন্দর আন্দেণীরকশ্রিটি হিোত প্রেক্ষসোিরত কশ্ররেণীত হিেণীব্ গণণতোিন্ত্রকশ্র
আন্দেণীন্দোলেণীন সোিমিল জনগণেণীণর প্রেক্ষিতিটি অংেণীশর সেণীঙ্গে।

৫৮। িকশ্রন্তু এই কশ্রোজিটি কশ্ররো যোেণীব্ নো, যিদি নো সংসোরব্োদিী, প্রেক্ষিতিক্রয়েোশীল েট্রেড
ইউিনয়েন  এব্ং  অনযোনয  সংগণঠনগুলেণীলোর  তরফ  েথনেণীকশ্র  “প্রেক্ষিতকূশ্রল  পরিরিস্থিত” এব্ং
“আন্দত্মরক্ষিোমিলূকশ্র সংগ্রোেণীমির পরযর্তোয়ে”-এর নোেণীমি ছড়োেণীনো রক্ষিণোত্মকশ্র দি িৃষেণীকশ্রোণেণীকশ্র চ্যোেণীলঞ্জ
জোনোেণীনো  যোয়ে।  রক্ষিণোত্মকশ্র প্রেক্ষিতিটি সংগ্রোেণীমির মিেণীধয  দ্বোিন্দ্বকশ্রভোেণীব্ই আন্দক্রমিণোত্মকশ্র একশ্র
উপরোদিোন িনিহিত থনোেণীকশ্র। আন্দব্োর থনোেণীকশ্র তোর িব্পররীতটিোও। শ্রমমিজীব্ী মিোনষুিেণীকশ্র এ ব্যোপরোেণীর
আন্দেণীলোিকশ্রত কশ্ররেণীত হিেণীব্ েয পরুঁিজর এই হিোমিলোর উৎস হিেণীচ্ছ পরুঁিজর দুিব্র্তলতো ও তোর
গণভীর সংকশ্রটি। এটিো পরুঁিজর শিক্তি নয়ে, আন্দর তোই এটিোই হিেণীচ্ছ পরোল্টেো আন্দঘমোেণীতর প্রেক্ষকৃশ্রত
সমিয়ে। এখনই হিেণীচ্ছ েসই মিহূুিতর্ত,  যখন েখেণীটি  খোওয়েো  মিোনষুিেণীদির সংগ্রোমিী  ঐকশ্রয একশ্র
ব্ীরত্বপরণূর্ত প্রেক্ষিতেণীরোধ গণেণীড় তুলেণীত পরোেণীর, সোিমিল কশ্ররোেণীত পরোেণীর অসব্র্তহিোরো েশ্রমণী-স্তর েথনেণীকশ্র
আন্দসো নতুন নতুন ব্নু্ধশিক্তিেণীকশ্র এব্ং সক্ষিমি হিেণীব্ চূ্ড়োন্ত িব্জেণীয়ের িদিনগুলেণীলোেণীকশ্র আন্দরও
এিগণেণীয়ে আন্দনেণীত – জনগণেণীণর মিেণীধয এই আন্দত্মিব্শ্বোসেণীকশ্র সঞ্চোিরত কশ্ররোটিোই হিেণীচ্ছ সব্েণীচ্েণীয়ে
অগ্রগণোমিী েশ্রমণীিটির প্রেক্ষধোনতমি কশ্রতৃর্তব্য।
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৫৯। শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীেণীকশ্র একশ্র উন্নত রোজৈনিতকশ্র েচ্তনো ও ভূিমিকশ্রোয়ে উন্নীত কশ্ররোর
দিোিয়েত্ব ব্তর্তোয়ে কশ্রিমিউিনস্টেল পরোিটির্তর  সব্েণীচ্েণীয়ে  অগ্রগণোমিী  িব্প্ল্ব্ী  ব্োিহিনীিটির  ওপরর।  িকশ্রন্তু
রোজৈনিতকশ্র েচ্তনোর িব্কশ্রোশ ঘমটিোেণীনোর অথনর্ত এই নয়ে েয যোিন্ত্রকশ্রভোেণীব্ ওপরর ওপরর িকশ্রছু
সিক্রয়েতো আন্দেণীরোপর কশ্ররো ব্ো িব্মিতূর্তভোেণীব্ রোজৈনিতকশ্র িশক্ষিো প্রেক্ষদিোন কশ্ররো। সব্োর ওপরেণীর যো
দিোিব্ জোনোয়ে তো হিল, ব্োস্তব্ জীব্েণীনর চ্যোেণীলঞ্জগুলেণীলোেণীকশ্র েমিোকশ্রোিব্লো কশ্ররোর প্রেক্ষিক্রয়েোয়ে, ধোেণীপর
ধোেণীপর তোেণীদির  িনজস্বে েচ্তনোর মিোেণীনোন্নয়েেণীন শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীেণীকশ্র সোহিোযয কশ্ররো – েয েচ্তনো হিল
পরুঁিজর শোসনেণীকশ্র উৎখোত কশ্ররোর ঐিতহিোিসকশ্র লেণীক্ষিয েপরৌঁছোেণীনো। আন্দর িঠকশ্র এই প্রেক্ষেণীশ্নট,
আন্দমিোেণীদির েট্রেড ইউিনয়েন েকশ্রন্দ্রিটিেণীকশ্র ব্োড়োেণীত হিেণীব্ রোজৈনিতকশ্র ভূিমিকশ্রো – েযমিন শ্রমিমিকশ্র,
কৃশ্রষিকশ্র,  মিিহিলো  আন্দেণীন্দোলেণীনর  সমিথনর্তেণীন  গণেণীড়  তুলেণীত  হিেণীব্  সংহিিতমিলূকশ্র  লড়োই।  আন্দর
িশল্পেোঞ্চেণীলর  পরোিটির্ত  কশ্রিমিিটিগুলেণীলোেণীকশ্র  “শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর  মিেণীধয  রোজনীিতকশ্ররণ”-এর  মিেণীতো
ব্োকশ্রসব্র্তস্বেতোেণীকশ্র অিতক্রমি কশ্রেণীর ব্োস্তেণীব্ এেণীকশ্রব্োেণীর তণৃমিলূস্তেণীরর কশ্রোেণীজর ধোরোর িব্কশ্রোশ
ঘমটিোেণীত হিেণীব্,  েযখোেণীন আন্দমিোেণীদির সমিস্ত গণণসংগণঠনগুলেণীলোেণীকশ্রও সিক্রয়ে কশ্ররোর সোেণীথন সোেণীথন
কশ্রোরখোনো/িশল্পেিভিত্তকশ্র  ও  এলোকশ্রোিভিত্তকশ্র  রোজৈনিতকশ্র  কশ্রমির্তকশ্রোেণীণর  সেণীঙ্গে  ঘমটিেণীব্  পরোিটির্ত
িনমির্তোেণীণর েমিলব্ন্ধন।

৬০। মিতোদিশর্তগণত অিভঘমোেণীতর িদিকশ্র েথনেণীকশ্র েট্রেড ইউিনয়েন কশ্রোযর্তকশ্রলোপরেণীকশ্র িদিশো
েদিওয়েো  ও শিক্তিশোলী  কশ্ররোর পরোশোপরোিশ পরোিটির্তেণীকশ্র ব্োমি  আন্দেণীন্দোলেণীনর মিেণীধয  গণভীরভোেণীব্
েগণেঁণীড়  ব্েণীস  থনোকশ্রো  েসইসব্  েঝোঁকশ্রগুলেণীলোরও  েমিোকশ্রোিব্লো  কশ্ররেণীত  হিেণীব্,  যো  শ্রমিমিকশ্র
আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র িনছকশ্রই একশ্র েট্রেড ইউিনয়েন আন্দেণীন্দোলেণীন অধঃপরিতত কশ্ররেণীত চ্োয়ে। ধ্রুপরদিী
“কশ্রী  কশ্রিরেণীত  হিইেণীব্” পরিুস্তকশ্রোয়ে,  “গণণতেণীন্ত্রর  জনয  লড়োইেণীয়ের  অগ্রণী  েযোদো  িহিসোেণীব্
শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণী” নোমিকশ্র  তোৎপরযর্তপরণূর্ত  শীষির্তকশ্র  সম্বিলত  অধযোয়েিটিেণীত  েলিনন  িলেণীখেণীছন,
“শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর  েট্রেড  ইউিনয়েনব্োদিী  রোজনীিত  সিঠকশ্রভোেণীব্  ব্লেণীত  েগণেণীল  শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর
ব্েুণীজর্তোয়েো রোজনীিত ছোড়ো আন্দর িকশ্রছুই নয়ে।” িতিন েয িব্ষিয়েিটির ওপরর েজোর িদিেণীয়েিছেণীলন
তো হিল, সেণীচ্তন উপরোদিোন, অথনর্তোৎ িব্প্ল্ব্ী রোজনীিত ও পরোিটির্ত িনমির্তোণ। িতিন েজোেণীরর সেণীঙ্গে
ব্েণীলিছেণীলন,  গণণআন্দেণীন্দোলেণীনর  স্বেতঃসূ্ফতর্ততো  যতই  ব্যোপরকশ্রতো  পরোেণীব্,  ততই  তত্ত্বেগণত,
রোজৈনিতকশ্র  ও  সোংগণঠিনকশ্র  প্রেক্ষেণীশ্নট  কশ্রিমিউিনস্টেলেণীদির  সেণীচ্তন  ভূিমিকশ্রো  ব্োড়োেণীত  হিেণীব্।
ক্রমিব্ধর্তমিোন েঝোেণীড়ো জোতীয়ে ও আন্দন্তজর্তোিতকশ্র পরিরিস্থিতেণীত শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর িব্প্ল্ব্ী পরোিটির্তেণীকশ্র
এই েলিননব্োদিী িশক্ষিোেণীকশ্র ঊর্ধ্বেণীধ্বর্ত তুেণীল ধরেণীত হিেণীব্।

 ২৩    



কৃশ্রিষি ও অনযোনয গ্রোমিীণ সংগ্রোমি সম্পর্কেণীকশ্রর্ত

১। কৃশ্রিষি সংকশ্রটি িব্স্ততৃ ও গণভীরতর হিেণীয়ে চ্েণীলেণীছ। এই সংকশ্রেণীটির কশ্রোঠোেণীমিোগণত
িদিকশ্রগুলেণীলোর েকশ্রোেণীনো একশ্রটিোও েমিোকশ্রোিব্লো কশ্ররোর পরিরব্েণীতর্ত – তো কশ্রৃিষিেণীত সরকশ্রোরী িব্িনেণীয়েোগণ
ব্ িৃদর মিোধযেণীমি েহিোকশ্র ব্ো কৃশ্রিষিজীব্ী জনগণেণীণর জনয পরিরকশ্রোঠোেণীমিোগণত আন্দরও সেুণীযোগণ-সিুব্ধো
এব্ং সহিেণীজ ও সলুেণীভ ঋণ প্রেক্ষদিোেণীনর মিোধযেণীমি েহিোকশ্র িকশ্রংব্ো প্রেক্ষকৃশ্রত উৎপরোদিকশ্রেণীদির শ্রীপব্িৃদর
লেণীক্ষিয ভূিমি ও অনযোনয কৃশ্রিষি-সম্পর্কেণীকশ্রর্তর প্রেক্ষগণিতশীল সংসোর সোধেণীনর মিোধযেণীমি েহিোকশ্র –
েকশ্রন্দ্রীয়ে ও রোেণীজযর সরকশ্রোরগুলেণীলো কৃশ্রিষিেণীক্ষিেণীত নয়েো উদিোরব্োদিী নীিতগুলচ্ছেণীকশ্রই এিগণেণীয়ে িনেণীয়ে
চ্েণীলেণীছ।  এর  ফেণীল  ভোরতীয়ে  কৃশ্রিষির  সংকশ্রটি  এব্ং  গ্রোমিীণ  শ্রমমিজীব্ী  সহি  প্রেক্ষকৃশ্রত
উৎপরোদিকশ্রেণীদির দুিদির্তশো আন্দরও েব্েণীড়েণীছ।

২। িনব্র্তোচ্েণীনর সমিয়েকশ্রোেণীল েভোটি পরোওয়েোর েকশ্রৌশল িহিসোেণীব্ সোমিিয়েকশ্র ঋণ মিকুশ্রব্
েঘমোষিণোর মিেণীতো প্রেক্ষতীকশ্রী সরকশ্রোরী পরদিেণীক্ষিপর ঋণগ্রস্ত কশ্রৃষিকশ্রেণীদির েকশ্রোেণীনো ধরেণীনরই সহিোয়েতো
কশ্ররেণীত পরোেণীরিন এব্ং কৃশ্রষিকশ্র আন্দত্মহিতযোজিনত কশ্রলেণীঙ্কের েকশ্রোেণীনো িব্রিত েদিখো যোেণীচ্ছ নো।
১৯৯৫ সোল েথনেণীকশ্র কৃশ্রষিকশ্র আন্দত্মহিতযোর সংখযো ৩ লক্ষি ছোিড়েণীয়ে েগণেণীছ এব্ং আন্দত্মহিতযো
আন্দটিকশ্রোেণীনোর  জনয  সরকশ্রোেণীরর  সমিস্ত  প্রেক্ষিতশ্রুতিত  সেণীত্ত্বেও  প্রেক্ষিত  ৩০ িমিিনেণীটি  কশ্রমি  কশ্রেণীর
১টিো আন্দত্মহিতযোর ঘমটিনো ঘমটিেণীছ। এই তথনয িনউ ইয়েকশ্রর্ত ইউিনভোিসর্তিটি সুল অফ ল-এর
িহিউমিযোন  রোইটিস  এন্ড  েগ্লোব্োল  জোিস্টেলস  সংক্রোন্ত  েসন্টোর  দ্বোরো  কশ্রৃত  “ভোরেণীত  প্রেক্ষিত
৩০ িমিিনটি : কৃশ্রষিকশ্র আন্দত্মহিতযো, মিোনব্োিধকশ্রোর ও কৃশ্রিষিসংকশ্রটি” শীষির্তকশ্র িরেণীপরোটির্ত েথনেণীকশ্র জোনো
যোেণীচ্ছ। যিদি এর সেণীঙ্গে কৃশ্রষিকশ্র পরিরব্োেণীরর সদিসযেণীদির আন্দত্মহিতযোর ঘমটিনো যকু্তি কশ্ররো হিয়ে
তেণীব্ আন্দত্মহিতযোর সংখযো আন্দরও েব্েণীড় যোেণীব্। অনোহিোেণীর মিতুৃয র ঘমটিনোও অব্যোহিত রেণীয়েেণীছ।
অনোহিোেণীর মিতুৃয র ঘমটিনো স্বেীকশ্রোর কশ্ররেণীত সরকশ্রোর ভয়ে পরোয়ে, িকশ্রন্তু এটিো একশ্র প্রেক্ষিতিষ্ঠত সতয
েয ভোরতব্েণীষির্ত মিতুৃয  হিওয়েোর ঘমটিনোর িপরছেণীন সব্েণীচ্েণীয়ে ব্ড় কশ্রোরণ হিল অনোহিোর ও অপরিুষ।
এই ধরেণীনর মিতুৃয র সংখযো ব্োৎসিরকশ্র ২০ লেণীক্ষিরও েব্িশ।

৩। ব্যোপরকশ্রহিোেণীর (জিমি) অিধগ্রহিণ – প্রেক্ষোয়েশই যো হিেণীয়ে থনোেণীকশ্র ব্লপরবূ্র্তকশ্র ও জয়ুেোচু্ির
কশ্রেণীর – ও অকৃশ্রিষি কশ্রোেণীজ কৃশ্রিষিজিমির িব্রোমিহিীন রূপরোন্তর খোদিয-িনরোপরত্তোর সোমিেণীন মিোরোত্মকশ্র
িব্পরদি হিোিজর কশ্ররেণীছ। ভূিমি ক্ষিয়ে,  জিমি পরিতত হিেণীয়ে পরড়ো ও জিমিেণীত লব্েণীণর পরিরমিোণ
েব্েণীড় যোওয়েো এব্ং জিমি পরনুরুদ্ধদোর ও ভূিমি উন্নয়েেণীনর জনয পরিরকশ্রিল্পেত ও কশ্রোযর্তকশ্ররী
পরদিেণীক্ষিেণীপরর  অভোেণীব্  চ্োেণীষির  জিমির  লভযতো  আন্দরও  কশ্রমিেণীছ।  খোদিযশসয  উৎপরোদিেণীন
আন্দত্মিনভর্তরতোর গণোলভরো দিোিব্গুলেণীলোর জোয়েগণোয়ে খোদিয আন্দমিদিোিনর ওপরর িনভর্তরতো ক্রমিোগণত
ব্ িৃদ  পরোেণীচ্ছ। ২০০০ সোল পরযর্তন্ত সোরো দিুিনয়েোজেুণীড় জিমি েব্চ্ো-েকশ্রনো সংক্রোন্ত সমিীক্ষিো
অনযুোয়েী ৪.৬ িমিিলয়েন েহিক্টর কৃশ্রিষিজিমি হিোিরেণীয়ে ভোরত প্রেক্ষথনমি দিশিটি েদিেণীশর মিেণীধয অনযতমি
েদিশ  (িব্েণীশ্বর েক্ষিেণীত কৃশ্রিষিজিমির এইভোেণীব্ রূপরোন্তরেণীণর পরিরমিোণ প্রেক্ষোয়ে ৭০.২ িমিিলয়েন
েহিক্টর)। 

৪। েদিশজেুণীড় কৃশ্রষিকশ্র এব্ং আন্দিদিব্োসীেণীদির প্রেক্ষব্ল প্রেক্ষিতেণীরোেণীধর মিেুণীখ েকশ্রন্দ্রীয়ে ও রোজয
সরকশ্রোরগুলেণীলোেণীকশ্র সব্েণীথনেণীকশ্র েকশ্রেণীলঙ্কেোিরপরণূর্ত জিমি অিধগ্রহিণ প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের কশ্রেণীয়েকশ্রিটিেণীকশ্র প্রেক্ষতযোহিোর
কশ্ররেণীত  অথনব্ো  মিলুতুিব্  রোখেণীত  হিেণীয়েেণীছ।  এেণীক্ষিেণীত  সিব্েণীশষি  উেণীল্লখেণীযোগণয  দি ষৃোন্ত  হিল

পরিশ্চিমিব্েণীঙ্গে  নন্দীগ্রোমি,  উিড়ষিযোয়ে িনয়েমিিগণির  (েব্দিোন্ত)  এব্ং  মিহিোরোেণীষর  রোয়েগণড়
(িরলোেণীয়েন্সি)। অিত সম্প্রতিত মিহিোরোষ সরকশ্রোর প্রেক্ষস্তোিব্ত চ্োরিটি ব্ হৃিৎ এস ই েজড প্রেক্ষকশ্রল্পে
ব্োিতল কশ্ররেণীত ব্োধয হিেণীয়েেণীছ। এই প্রেক্ষকশ্রল্পেগুলেণীলো রূপরোিয়েত হিেণীল প্রেক্ষোয়ে ৯০০০ একশ্রর জিমি
অিধগ্রহিেণীণর কশ্রব্েণীল পরড়ত। েব্শ িকশ্রছু েক্ষিেণীত ভূিমিহিোরোরো জিমির ভোেণীলো দির ব্ো ভোেণীলো
ক্ষিিতপররূণ আন্দদিোয়ে কশ্রেণীর িনেণীত সক্ষিমি হিেণীয়েেণীছন। িকশ্রন্তু ব্হুেণীক্ষিেণীত েযসব্ প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের নোেণীমি
জিমিগুলেণীলো অিধগ্রহিণ কশ্ররো হিেণীয়েিছল েসগুলেণীলো রূপরোিয়েত  নো হিেণীলও  আন্দইিন িব্ব্োেণীদি জিমি
আন্দটিেণীকশ্র রেণীয়েেণীছ। িসঙু্গের এেণীক্ষিেণীত সব্েণীথনেণীকশ্র উেণীল্লখেণীযোগণয দিষৃোন্ত।

৫।  িকশ্রছু  এলোকশ্রোয়ে  কৃশ্রষিকশ্র  ও  আন্দিদিব্োসীরো  জিমি  অিধগ্রহিণেণীকশ্র  আন্দটিেণীকশ্র  িদিেণীত
পরোরেণীলও অনযত জিমি দিখেণীলর হিোমিলো চ্লেণীছ। ব্যোপরকশ্র প্রেক্ষিতব্োদিেণীকশ্র উেণীপরক্ষিো কশ্রেণীর উিড়ষিযো
সরকশ্রোর পরসেণীকশ্রোর জনয জিমি অিধগ্রহিণ কশ্ররেণীত পরিুলশী িনপরীড়ন নোিমিেণীয়েেণীছ এব্ং েদিেণীশর
উত্তর-পরিশ্চিমি অংেণীশ ১৪৮৩ িকশ্রিমি দিীঘমর্ত িদিল্লী-মিমু্বোই িশল্পে কশ্রিরেণীডোর ৈতির কশ্ররেণীত েকশ্রন্দ্রীয়ে
ও রোজয সরকশ্রোরগুলেণীলো ব্যোপরকশ্র পরিরমিোণ জিমি অিধগ্রহিেণীণর কশ্রোজ চ্োিলেণীয়ে যোেণীচ্ছ। িবদুিযৎ
প্রেক্ষকশ্রল্পে িনমির্তোণ এব্ং েনচ্োর পরোকশ্রর্ত ও ইেণীকশ্রো-টুিযিরজমি  েজোন গণেণীড় েতোলোর নোেণীমি ব্যোপরকশ্র
জিমি অিধগ্রহিণ ও উেণীচ্ছদি চ্লেণীছ। উত্তরোখণ পরোব্র্ততয রোেণীজয েযখোেণীন কৃশ্রিষিজিমির পরিরমিোণ
মিোত ১০ শতোংশ েসখোেণীন েকশ্রব্লমিোত েতহিির বঁ্োেণীধর সোহিোেণীযয ৫৫৮টিো জলিবদুিযৎ প্রেক্ষকশ্রল্পে
চ্লেণীছ এব্ং এর ফেণীল ১.৫ শতোংশ কৃশ্রিষিজিমি ডুেণীব্ েগণেণীছ ও সমিোনপুরোেণীত ব্যোপরকশ্র সংখযকশ্র
জনগণণ  উেণীচ্ছদি  হিেণীয়েেণীছন।  তোিমিলনার্টড়ুর  উপরকূশ্রল  অঞ্চেণীল  তোপরিবদুিযৎ  প্রেক্ষকশ্রল্পে  ও
েপরেণীট্রেো-েকশ্রিমিকশ্রযোল  কশ্রমিেণীপ্ল্ক্স-এর  জনয  ৮৪  হিোজোর  একশ্রেণীররও েব্িশ  জিমি অিধগণহৃিীত
হিেণীয়েেণীছ। সোরো েদিশজেুণীড়ই রোস্তো চ্ওড়ো কশ্ররোর নোেণীমি ও িব্দিুযৎ প্রেক্ষকশ্রল্পে ব্ো ইউিনভোিসর্তিটি ও
কশ্রেণীলজ িনমির্তোণ কশ্ররোর নোেণীমি জিমি অিধগ্রহিণ চ্লেণীছই।

৬।  অেণীনকশ্র জোয়েগণোয়ে – অন্তত িতনিটি দিষৃোন্ত িহিসোেণীব্ আন্দসোেণীমির কশ্রোিব্র্ত  আন্দংলং,
পরিশ্চিমিব্েণীঙ্গের সনু্দরব্ন ও িব্হিোেণীরর পরিশ্চিমি চ্ম্পর্কোরেণীণ ব্নযপ্রেক্ষোণী সংরক্ষিণ, ব্যোঘ্র প্রেক্ষকশ্রল্পে ও
পরযর্তটিন িশেণীল্পের উন্নয়েেণীনর নোেণীমি সোধোরণ জনগণণেণীকশ্র উেণীচ্ছদি কশ্ররো হিেণীচ্ছ  (যিদিও ব্োেণীঘমর
সংখযো  ধোরোব্োিহিকশ্রভোেণীব্ কশ্রেণীমি আন্দসেণীছ,  পরিশ্চিমি চ্ম্পর্কোরেণীণর ব্োল্মীিকশ্রনগণেণীর ১৯৯৭ সোেণীল
৫৪টিো ব্োঘম িছল, ২০১০ সোেণীল তো কশ্রেণীমি দঁিোিড়েণীয়েেণীছ ৭টিোয়ে।

৭। রোেণীষর উেণীদিযোেণীগণ জিমি অিধগ্রহিেণীণর জনয েয ব্ড় আন্দকশ্রোেণীরর রোজৈনিতকশ্র মিলূয
েচ্োকশ্রোেণীত হিেণীয়েেণীছ তোর জোজ্বলযমিোন নিজর হিল িসঙু্গের ও নন্দীগ্রোেণীমি কৃশ্রষিকশ্রেণীদির প্রেক্ষিতেণীরোধ ও
গণণিব্েণীক্ষিোেণীভর  মিেুণীখ  পরিশ্চিমিব্েণীঙ্গে  ব্োমিফ্রিন্ট  সরকশ্রোেণীরর  েশোচ্নীয়ে  পররোজয়ে। এর  ফেণীল
েজোর  কশ্রেণীর  জিমি  অিধগ্রহিেণীণর  েক্ষিেণীত  রোেণীষর  প্রেক্ষতযক্ষি  ভূিমিকশ্রো  গ্রহিেণীণর  িব্ষিয়েিটিেণীত
শোসকশ্রেণীশ্রমণীগুলেণীলো  অতযন্ত  সতকশ্রর্ততো  অব্লম্বন  কশ্ররেণীছ।  ইউ  িপর  এ  মিন্ত্রীসভো  দ্বোরো
অনেুণীমিোিদিত সংেণীশোিধত জিমি অিধগ্রহিণ িব্েণীল জিমি অিধগ্রহিেণীণর প্রেক্ষেণীশ্নট কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি েক্ষিেণীতরই
প্রেক্ষধোন ভূিমিকশ্রো গ্রহিেণীণর কশ্রথনো ব্লো হিেণীয়েেণীছ। এখোেণীন রোেণীষর ভূিমিকশ্রো হিেণীব্ সহিোয়েতোকশ্রোরীর, েয
ভোেণীলো ক্ষিিতপররূেণীণর ব্যব্স্থো কশ্ররেণীব্। ভোরতীয়ে কৃশ্রিষি ও জিমির ওপরর িনভর্তরশীল মিোনেুণীষির
িব্রুদ্ধেণীদ েয দিুিটি  আন্দইন কশ্রোযর্তত যদু  েঘমোষিণো  কশ্রেণীরেণীছ েসই ১৮৯৪-এর কুশ্রখযোত জিমি
অিধগ্রহিণ আন্দইন ও ২০০৫-এর েসজ আন্দইন ব্োিতল কশ্ররোর পরিরব্েণীতর্ত সরকশ্রোর যেণীথনচ্ছ
পরিরমিোেণীণ  জিমি  হিোিতেণীয়ে  িনেণীত  জিমি-মিোিফয়েো,  জিমি-জমিো  সংক্রোন্ত  ব্ হৃিৎ  কশ্রোরব্োির  ও
অনযোনয কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি স্বেোথনর্তব্োহিীেণীদির সেুণীযোগণ কশ্রেণীর িদিেণীয়ে কশ্রেণীপরর্তোেণীরটিেণীদির দ্বোরো জিমি গ্রোেণীসর পরথন
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সগুণমি কশ্ররেণীত চ্োইেণীছ। উৎপরোদিেণীনর মিলূ মিলূ েক্ষিতগুলেণীলোেণীত যখন পরুঁিজ গণভীর ও স্থোয়েী
সংকশ্রেণীটির মিেুণীখ তখন ভূিমি 'আন্দগ্রোসেণীনর' িপরছেণীন রোজৈনিতকশ্র পর ষৃ্ঠেণীপরোষিকশ্রতো েকশ্রোন পরযর্তোেণীয়ে
েপরৌঁছোেণীত  পরোেণীর  তো হিিরয়েোনো  ও  রোজস্থোেণীন  রব্োটির্ত  ওয়েোদিরো-িড  এল এফ চু্িক্তি এব্ং
মিহিোরোেণীষ  প্রেক্ষোক্তিন  িব্েণীজিপর  সভোপরিত  নীিতন  গণড়কশ্রির  চ্োিলত  েকশ্রোম্পর্কোিনগুলেণীলোর  সেণীঙ্গে
স্বেোক্ষিিরত জিমি সংক্রোন্ত চু্িক্তিগুলেণীলোেণীত স্পেষ হিেণীয়ে েগণেণীছ।

৮। এই 'জিমি গ্রোস'েকশ্র প্রেক্ষিতহিত কশ্ররো এব্ং কশ্রেণীপরর্তোেণীরটিেণীদির কশ্রব্ল েথনেণীকশ্র কশ্রৃিষিজিমি
রক্ষিো  কশ্ররোটিো  েদিশব্যোপরী  কৃশ্রষিকশ্র  আন্দেণীন্দোলেণীনর  মিখুয  অযোেণীজন্ডো  হিেণীয়ে  উেণীঠেণীছ।  এই
প্রেক্ষিতেণীরোেণীধর েক্ষিেণীত কৃশ্রষিকশ্ররো অব্শয একশ্রো নন। অিভজতোয়ে েদিখো যোেণীচ্ছ জিমি অিধগ্রহিেণীণর
িব্রুদ্ধেণীদ সংগ্রোমিগুলেণীলো প্রেক্ষোয়ে প্রেক্ষিতিটি েক্ষিেণীত ব্যোপরকশ্রিভিত্তকশ্র জঙ্গেী চ্িরত লোভ কশ্ররেণীছ। এই
প্রেক্ষিতেণীরোেণীধর েক্ষিেণীত আন্দিদিব্োসী সম্প্রতদিোয়েও ব্ীরত্বপরণূর্ত ভূিমিকশ্রো পরোলন কশ্ররেণীছন। খিনজ সমিদৃ
অঞ্চলসমিেূণীহি  –  েযগুলেণীলো  ভোরেণীত  আন্দিদিব্োসী  জনসংখযোর  ব্ হৃিদিংেণীশর  ব্োসস্থল –  জিমি
অিধগ্রহিণ  ও খিনজ সম্পর্কদি লণু্ঠন হিল কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি লটুি ও লণু্ঠনমিলূকশ্র সঞ্চেণীয়ের একশ্রই
কুশ্রৎিসত মিদু্রোর দুিিটি িপরঠ মিোত। ফলত আন্দিদিব্োসীেণীদির ধোরোব্োিহিকশ্রভোেণীব্ িভেণীটি-মিোিটি েথনেণীকশ্র
উেণীচ্ছদি  হিেণীত  হিেণীচ্ছ।  সতুরোং  কৃশ্রিষিজিমি  রক্ষিোর  সংগ্রোমিেণীকশ্র  অব্শযই  জিমি  ও  খিন
মিোিফয়েোেণীদির িব্রুদ্ধেণীদ পরিরচ্োিলত আন্দিদিব্োসী  জনগণেণীণর উেণীচ্ছদি িব্েণীরোধী সংগ্রোেণীমির সোেণীথন
ঘমিনষ্ঠভোেণীব্ যকু্তি হিেণীয়েই একশ্রই ধরেণীনর শত্রুকর িব্রুদ্ধেণীদ চ্োলোেণীত হিেণীব্। শ্রমমিজীব্ী জনগণেণীণর
সিুব্পরলু অংশেণীকশ্র ঐকশ্রযব্দ সংগ্রোেণীমি সোিমিল কশ্ররোর জনয কৃশ্রিষিজিমি ও অরণযভূিমির আন্দইিন
সরুক্ষিো ও সমিস্ত খিনজ সম্পর্কদি জোতীয়েকশ্ররেণীণর নীিতগণত দিোিব্েণীকশ্র তুেণীল ধরেণীত হিেণীব্। 

৯।  কৃশ্রিষিজিমি  রক্ষিো  কশ্ররো  ও কৃশ্রিষিজীব্ী  জনগণেণীণর অিধকশ্রোরেণীকশ্র সিুনিশ্চিত কশ্ররোর
কশ্রতর্তব্যকশ্রমির্তেণীকশ্র  তোই  জনমিখুী  উন্নয়েননীিতর  জনয  ব্ হৃিত্তর  আন্দেণীন্দোলেণীনর  আন্দব্িশযকশ্র  ও
অিব্েণীচ্ছদিয অংশ কশ্রেণীর তুলেণীত হিেণীব্। এই জনমিখুী উন্নয়েননীিত কশ্রেণীপরর্তোেণীরটিমিখুী উন্নয়েেণীনর
চ্লমিোন ধোরোর সম্পর্কণূর্ত িব্পররীত, েয উন্নয়েন ধোরো সোধোরণভোেণীব্ কৃশ্রিষিেণীকশ্র, িনিদির্তষভোেণীব্ কু্ষিদ্র
কৃশ্রষিকশ্র-িভিত্তকশ্র কৃশ্রিষিেণীকশ্র অনোব্শযকশ্র দিোয়ে ব্েণীল েঝেণীড় েফলেণীত চ্োয়ে। আন্দমিোেণীদির কশ্রোেণীজর
এলোকশ্রোগুলেণীলোেণীত েজোর কশ্রেণীর জিমি অিধগ্রহিেণীণর িব্রুদ্ধেণীদ সিক্রয়ে প্রেক্ষিতেণীরোধ গণেণীড় েতোলোর
সোেণীথন সোেণীথন আন্দমিোেণীদির অব্শযই জিমি অিধগ্রহিণ িব্েণীরোধী সংগ্রোেণীমি আন্দমিোেণীদির হিস্তেণীক্ষিপরেণীকশ্র
আন্দরও গণভীর ও িব্স্ততৃ কশ্ররেণীত সব্র্তোত্মকশ্র প্রেক্ষেণীচ্ষো চ্োলোেণীত হিেণীব্ এব্ং লড়োকুশ্র  জনগণেণীণর
সেণীঙ্গে ঘমিনষ্ঠ সংেণীযোগণ গণেণীড় তুলেণীত হিেণীব্। ব্নোঞ্চল ও আন্দিদিব্োসী অধযু িষিত এলোকশ্রোগুলেণীলোেণীত
আন্দমিরো  অব্শযই েব্আন্দইিন  জিমি হিস্তোন্তর প্রেক্ষিতহিত কশ্ররেণীত এব্ং  জিমি সরুক্ষিো  আন্দইন
(দিষৃোন্তস্বেরূপর,  ঝোড়খেণীণর সঁোওতোল পররগণণো প্রেক্ষজোসত্ব আন্দইন ও েছোটিনোগণপররু প্রেক্ষজোসত্ব
আন্দইন),  েপরসো আন্দইন-১৯৯৬ ও অরণয অিধকশ্রোর আন্দইন-২০০৬ কশ্রেণীঠোরভোেণীব্ কশ্রোযর্তকশ্ররী
কশ্ররেণীত আন্দিদিব্োসী জনগণেণীণর পরেণীক্ষি দিোঁড়োব্।

১০। জিমি পরনুব্র্তণ্টেণীনর জনয েয ভূিমিসংসোর কশ্রমির্তসচূ্ী তোেণীকশ্র রোষ কশ্রোযর্তত পরিরতযোগণ
কশ্রেণীরেণীছ। এই কশ্রমির্তসচূ্ীেণীত েমিৌিখকশ্র গুলরুদ্ধত্ব িদিেণীত েকশ্রন্দ্রীয়ে ও রোজয সরকশ্রোরগুলেণীলো মিোেণীঝমিেণীধয
কশ্রিমিশন ব্সোয়ে, িকশ্রন্তু কশ্রিমিশনগুলেণীলোর িরেণীপরোটির্তসমিহূিেণীকশ্র অিত দ্রুত ব্োেণীজ কশ্রোগণেণীজর ঝুিড়েণীত
চ্োলোন কশ্রেণীর েদিয়ে। ২০০৮-এর জোনয়ুেোরীেণীত প্রেক্ষধোনমিন্ত্রীর েনতেৃণীত্ব ভূিমিসংসোেণীরর উেণীদ্দেশ্যেণীশয
েয জোতীয়ে কশ্রোউিন্সিল গণিঠত হিয়ে, ২০১২ সোল পরযর্তন্ত তোর একশ্রটিোও ৈব্ঠকশ্র ডোকশ্রো হিয়েিন
এব্ং  'কৃশ্রিষি  সম্পর্ককশ্রর্ত  ও  ভূিমিসংসোেণীরর  অসমিোপ্ত  কশ্রোজ'  িনেণীয়ে  গণিঠত  কশ্রিমিিটির

সপুরোিরশগুলেণীলোেণীত ধেুণীলো জমিেণীছ। িব্হিোেণীর নীতীশ কুশ্রমিোেণীরর সরকশ্রোর ব্েণীন্দযোপরোধযোয়ে কশ্রিমিশন
কৃশ্রত  অতযন্ত  সোমিোনয  সপুরোিরশগুলেণীলোেণীকশ্র  পরযর্তন্ত  কশ্রোযর্তকশ্ররী  কশ্ররোর  গণরজ  েদিখোয়েিন।  ব্হু
ঢক্কোিননোিদিত অরণয আন্দইন ২০০৬ আন্দেণীদিৌ েকশ্রোেণীনো ভূিমিসংসোর িব্ষিয়েকশ্র আন্দইন নয়ে। এেণীত
কশ্রমিপরেণীক্ষি ৭৫ ব্ছর ধেণীর  েয সব্ জিমি আন্দিদিব্োসী ও অনযোনয অরণযব্োসীেণীদির দিখেণীল
রেণীয়েেণীছ েসগুলেণীলোরই েকশ্রব্ল আন্দইনগণত স্বেীকৃশ্রিত েদিওয়েো হিেণীয়েেণীছ। িকশ্রন্তু এই আন্দইনেণীকশ্রও যত
নো কশ্রোযর্তকশ্ররী কশ্ররো হিেণীচ্ছ তোর েথনেণীকশ্র েব্িশ লঙ্ঘন কশ্ররো হিেণীচ্ছ।

১১।  পরনুব্র্তণ্টেণীনর জনয েয ভূিমিসংসোর কশ্রমির্তসচূ্ী তো পরিরতযোগণ কশ্ররোর পরোশোপরোিশ
যতটুিকুশ্র ব্ো ভূিমিসংসোর সম্ভব্ হিেণীয়েেণীছ – তো েস সরকশ্রোরী উেণীদিযোেণীগণই েহিোকশ্র িকশ্রংব্ো দিশেণীকশ্রর
পরর দিশকশ্রব্যোপরী জিমি আন্দেণীন্দোলেণীনর ফেণীলই েহিোকশ্র – তোেণীকশ্র উেণীল্টে েদিওয়েোর জনয এব্ং
গণিরব্  কৃশ্রষিকশ্ররো  যতটুিকুশ্র  সফুল  আন্দদিোয়ে  কশ্ররেণীত  েপরেণীরেণীছন  তো  িছিনেণীয়ে  েনওয়েোর  জনয
েজোরদিোর  প্রেক্ষচ্োর  চ্োলোেণীনো  হিেণীচ্ছ।  সতুরোং  িব্প্ল্ব্ী  কৃশ্রষিকশ্র  আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র  অব্শযই  জিমি
আন্দেণীন্দোলেণীনর ফসলগুলেণীলোেণীকশ্র সোহিেণীসর সেণীঙ্গে রক্ষিো কশ্ররেণীত হিেণীব্ এব্ং ভূিমিসংসোর সংক্রোন্ত
ব্তর্তমিোন আন্দইনগুলেণীলোর কশ্রেণীঠোর রূপরোয়েণ, িসিলং ব্িহিভূর্তত, েব্নোিমি ও েব্আন্দইিনভোেণীব্ দিখেণীল
রোখো  জিমির পরনুব্র্তণ্টন,  জিমির ঊর্ধ্বধ্বর্তসীমিো  হ্রোস কশ্ররো,  অনপুরিস্থত জিমিদিোরী  প্রেক্ষথনো  এব্ং
মিিন্দর  ও  ট্রেোেণীস্টেলর  নোেণীমি  জিমি  আন্দত্মসোৎ  ও  েকশ্রন্দ্রীভূত  কশ্রেণীর  রোখোর  অব্সোন  এব্ং
ব্োস্তুতজিমির অিধকশ্রোরেণীকশ্র সিুনিশ্চিত কশ্ররোর কশ্রমির্তসচূ্ীগুলেণীলোেণীকশ্র এিগণেণীয়ে িনেণীয়ে েযেণীত হিেণীব্।

১২। প্রেক্ষজোসেণীত্বর সংসোর ও প্রেক্ষজোসেণীত্বর অিধকশ্রোেণীরর িব্ষিয়েগুলেণীলোেণীকশ্র িব্প্ল্ব্ী কশ্রৃষিকশ্র
আন্দেণীন্দোলেণীনর কশ্রমির্তসচূ্ীর সোমিেণীনর সোিরেণীত স্থোন িদিেণীত হিেণীব্।  প্রেক্ষজোেণীদির জিমির মিোিলকশ্রোনো
েদিওয়েোর পরিরব্েণীতর্ত প্রেক্ষজোসত্ব সংসোেণীরর সরকশ্রোরী মিেণীডলিটি েকশ্রব্লমিোত প্রেক্ষজোেণীদির িনরোপরত্তো
ও প্রেক্ষজোসেণীত্বর শতর্তগুলেণীলোেণীকশ্র িকশ্রছুটিো  পরিরমিোেণীণ প্রেক্ষজো স্বেোথনর্তব্োহিী কশ্ররোর মিেণীধযই সীমিোব্দ।
ব্োধযতোমিলূকশ্রভোেণীব্  প্রেক্ষজোেণীদির  নোমি  নিথনভুক্তিকশ্ররণ,  ব্ংশোনকু্রিমিকশ্রভোেণীব্  তোেণীদির  চ্োেণীষির
অিধকশ্রোর িনিশ্চিত কশ্ররো এব্ং জিমির মিোিলকশ্রেণীদির েয সব্ ভতুর্তিকশ্র ও সিুব্ধো েদিওয়েো হিয়ে
েসগুলেণীলো  তোেণীদির  প্রেক্ষদিোন  কশ্ররো  ইতযোিদি  নযূনতমি  অিধকশ্রোরসমিহূি  রক্ষিো  কশ্ররোর  েক্ষিেণীতও
সরকশ্রোরগুলেণীলো ব্যথনর্ত হিেণীয়েেণীছ।

১৩। িব্গণত কশ্রেণীয়েকশ্র দিশেণীকশ্র প্রেক্ষজোসেণীত্বর রূপর ও ধরেণীনর ভোেণীলো পরিরমিোেণীণ রূপরোন্তর
ঘমেণীটিেণীছ। ভোগণচ্োষি ব্যব্স্থোর ব্দিেণীল এখন আন্দরও  েব্িশ েব্িশ কশ্রেণীর নগণদি খোজনোয়ে চ্োষি
হিেণীচ্ছ  এব্ং  জিমি  িলজ  েনওয়েোটিোও  আন্দরও  েব্িশ  েব্িশ  মিরশুিমি  িভিত্তেণীত  হিেণীচ্ছ।
ভোগণচ্োিষিরো, যোরো প্রেক্ষোয়েশই েকশ্রব্লমিোত জিমি নয়ে, পরুঁিজ ও অনযোনয সরঞ্জোেণীমির জনয জিমির
মিোিলেণীকশ্রর ওপরর িনভর্তরশীল থনোেণীকশ্র, তোরো েশষিপরযর্তন্ত জিমি মিোিলকশ্রেণীদির কশ্রোেণীছ িব্িভন্ন রূপর ও
মিোতোয়ে বঁ্োধো থনোেণীকশ্র। মিিন্দর ও ধমির্তীয়ে ট্রেোস্টেলগুলেণীলোর মিযোেণীনজোররো প্রেক্ষোয়েশই িনদির্তয়ে জিমিদিোর
িহিসোেণীব্ আন্দচ্রণ কশ্রেণীর এব্ং িনেণীজেণীদির শোসনোধীন িহিসোেণীব্  ভোগণচ্োিষিেণীদির েদিেণীখ থনোেণীকশ্র।
িব্হিোর এব্ং অনযোনয ব্হু রোেণীজয েযখোেণীন প্রেক্ষজোসত্ব আন্দইনেণীকশ্র প্রেক্ষকশ্রৃতপরেণীক্ষি কশ্রোযর্তকশ্রর কশ্ররো
হিয়েিন েসখোেণীন প্রেক্ষজোসত্ব ব্যব্স্থো চ্েণীল েকশ্রব্লই েমিৌিখকশ্রভোেণীব্ ব্ো েগণোপরেণীন। েসখোেণীন জিমির
খোজনোর হিোর িনয়েন্ত্রেণীণর েকশ্রোেণীনো ব্যব্স্থো েনই, প্রেক্ষজোরো সরকশ্রোরী ঋণ, ভতুর্তিকশ্র ও সরকশ্রোর
িনধর্তোিরত দিেণীর ফসল িব্ক্রেণীয়ের সেুণীযোগণ েথনেণীকশ্র ব্িঞ্চত। শসযব্ীমিোর সেুণীযোগণ অথনব্ো ফসেণীলর
ব্যোপরকশ্র ক্ষিয়েক্ষিিতর জনয েকশ্রোেণীনোরকশ্রেণীমির ক্ষিিতপররূেণীণর সিুব্ধোও তোেণীদির েমিেণীল নো। 

১৪।  িব্হিোেণীরর সোমিন্ত শিক্তিগুলেণীলো প্রেক্ষজোসেণীত্বর নিথনভুক্তিকশ্ররণ ও সংসোর সম্পর্কিকশ্রর্তত

 ২৭    ২৮



ব্েণীন্দযোপরোধযোয়ে কশ্রিমিশেণীনর সপুরোিরশেণীকশ্র স্থিগণত কশ্ররোেণীত সক্ষিমি হিেণীয়েেণীছ। েছোটি েছোটি জিমির
মিোিলকশ্রেণীদির মিেণীন আন্দতঙ্কে স িৃষ কশ্ররোর মিোধযেণীমিই তোরো এই কশ্রোজ হিোিসল কশ্রেণীরেণীছ, অনযিদিেণীকশ্র
প্রেক্ষজোরোও  সোমিন্ত  আন্দক্রমিণগুলেণীলো  সোহিেণীসর  সোেণীথন  েমিোকশ্রোিব্লো  কশ্ররোর  জনয  িনেণীজেণীদির
েসইভোেণীব্ সংগণিঠত কশ্রেণীর তুলেণীত সমিথনর্ত হিয়েিন। িনেণীজেণীদির স্বেোথনর্ত কু্ষিণ্ণ কশ্রেণীর এমিন প্রেক্ষিতিটি
িব্ষিেণীয়ের েমিোকশ্রোিব্লোর জনয প্রেক্ষজোেণীদির সসুংব্দভোেণীব্ সংগণিঠত হিেণীত হিেণীব্ এব্ং িনেণীজেণীদির
অিধকশ্রোেণীরর স্বেীকৃশ্রিত ও দিোিব্ পররূেণীণর জনয সরকশ্রোেণীরর ওপরর চ্োপর স িৃষ কশ্ররেণীত হিেণীব্। যিদি
আন্দমিরো কশ্রষসোধয ও ধোরোব্োিহিকশ্র প্রেক্ষচ্োর ও আন্দেণীলোড়েণীনর মিধয িদিেণীয়ে প্রেক্ষজোেণীদির মিেণীধয আন্দস্থো
জোিগণেণীয়ে তুলেণীত পরোির তোহিেণীল প্রেক্ষজোরো সংগ্রোমি গণেণীড় তুলেণীত িব্রোটি উৎসোহি ও ৈধযর্ত প্রেক্ষদিশর্তন
কশ্ররেণীব্। িব্প্ল্ব্ী কৃশ্রষিকশ্র আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্রও তোই অব্শযই দিঢ়ৃ  সংগ্রোেণীমি প্রেক্ষজোেণীদির কশ্রোযর্তকশ্ররী
সমিোেণীব্শ ঘমিটিেণীয়ে সোমিন্ততোিন্ত্রকশ্র আন্দক্রমিণ ও রোেণীষর উদিোসীনতোর েমিোকশ্রোিব্লো কশ্ররেণীত হিেণীব্।

১৫। সব্র্তব্যোপরী কৃশ্রিষি-সংকশ্রটি এব্ং কৃশ্রিষির ওপরর ক্রমিব্ধর্তমিোন কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি সোম্রোজযব্োদিী
আন্দগ্রোসেণীনর  মিেুণীখ  কু্ষিদ্র  কৃশ্রষিকশ্র  িনভর্তর  কৃশ্রিষিেণীকশ্র  রক্ষিো  কশ্ররোর  স্বেোেণীথনর্ত  েদিশজেুণীড়  কৃশ্রষিকশ্র
আন্দেণীন্দোলেণীন  নতুন  কশ্রেণীর  প্রেক্ষোণ  সঞ্চোেণীরর  লেণীক্ষিয  ২০১০-এর  েমি  মিোেণীস  সোরো  ভোরত
িকশ্রষিোণ মিহিোসভো (এ আন্দই েকশ্র এমি) গণঠন একশ্রটিো গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত পরদিেণীক্ষিপর। এ আন্দই েকশ্র এমি
কৃশ্রিষি-সংকশ্রেণীটির িব্িভন্ন িদিকশ্রগুলেণীলোেণীকশ্র িনেণীয়ে সরব্ হিেণীত শুরুদ্ধ কশ্রেণীরেণীছ,  েজোর কশ্রেণীর জিমি
অিধগ্রহিেণীণর িব্রুদ্ধেণীদ,  ভূিমিহিীন ও অরণযব্োসীেণীদির জনয জিমির অিধকশ্রোর িনিশ্চিত কশ্ররেণীত
এব্ং েসচ্, িবদুিযৎ, িডেণীজল, ব্ীজ, সোর-এর মিেণীতো ইসযু েণীত এব্ং দিোলোল ব্োদি িদিেণীয়ে প্রেক্ষকৃশ্রত
উৎপরোদিকশ্রেণীদির কশ্রোছ েথনেণীকশ্র  লোভজনকশ্র মিেূণীলয  ফসল ও দিুধ  সংগ্রেণীহির জনয প্রেক্ষচ্োর ও
আন্দেণীলোড়ন গণেণীড় তুেণীলেণীছ। 

১৬। জোতীয়ে স্তেণীর মিোেণীঝ মিোেণীঝ প্রেক্ষচ্োর কশ্রমির্তসচূ্ী গ্রহিেণীণর সেণীঙ্গে সেণীঙ্গে কু্ষিব্ধ কৃশ্রষিকশ্রেণীদির
ব্যোপরকশ্র অংশেণীকশ্র সোিমিল কশ্রেণীর এব্ং িনিদির্তষ দিোিব্গুলেণীলোেণীত গণিরব্,  মিধযকৃশ্রষিকশ্র ও প্রেক্ষজোেণীদির
সংগণিঠত কশ্রেণীর আন্দমিোেণীদির স্থোনীয়ে স্তেণীর শিক্তিশোলী ও প্রেক্ষোণব্ন্ত সংগ্রোমি গণেণীড় েতোলোর প্রেক্ষিত
সব্েণীচ্েণীয়ে েব্িশ মিেণীনোেণীযোগণ িদিেণীত হিেণীব্। সোর, জল ও িবদুিযেণীতর মিেণীতো কৃশ্রিষি-উপরকশ্ররণগুলেণীলো
সমিয়ে মিেণীতো পরোওয়েোর ও ফসেণীলর দিোমি িনিদির্তষ কশ্রেণীর েদিওয়েোর ব্ো সরকশ্রোেণীরর দ্বোরো িনধর্তোিরত
নযূনতমি সহিোয়েকশ্র মিেূণীলয িব্িক্র কশ্ররোর দিোিব্েণীত কৃশ্রষিকশ্ররো সোরো েদিশজেুণীড় প্রেক্ষিতব্োেণীদি উেণীঠ
দঁিোড়োেণীচ্ছন এব্ং আন্দমিোেণীদির অব্শযই তোেণীদির দিোিব্গুলেণীলো েমিটিোেণীনোর জনয প্রেক্ষশোসনেণীকশ্র ব্োধয
কশ্ররেণীত দ্রুত ও কশ্রোযর্তকশ্ররী  হিস্তেণীক্ষিপর কশ্ররেণীত হিেণীব্। সোরো  ভোরত কৃশ্রষিকশ্র মিহিোসভো  যোেণীত
শিক্তিশোলী ও ধোরোব্োিহিকশ্র কৃশ্রষিকশ্র আন্দেণীন্দোলেণীনর সংগণিঠত পরেণীকশ্রটি ব্ো িব্স্ততৃ এলোকশ্রোর ওপরর
িভিত্ত কশ্রেণীর জনগণেণীণর একশ্র মিঞ্চ িহিসোেণীব্ সোমিেণীন আন্দেণীস তো আন্দমিোেণীদির অব্শযই িনিশ্চিত
কশ্ররেণীত হিেণীব্।

১৭। কৃশ্রিষি-সংকশ্রটি এব্ং ক্রমিশ েব্েণীড় চ্লো কৃশ্রিষির কশ্রেণীপরর্তোেণীরটিকশ্ররণ ও যোিন্ত্রকশ্রীকশ্ররেণীণর
কশ্রোরেণীণ কৃশ্রিষিেণীত কশ্রমির্তসংস্থোন হ্রোস েপরেণীত শুরুদ্ধ কশ্রেণীরেণীছ। একশ্রিব্ংশ শতোব্দীর প্রেক্ষথনমি দিশেণীকশ্র
কৃশ্রিষিেণীত কশ্রমির্তসংস্থোন ব্োিষির্তকশ্র ০.১৩ শতোংশ হিোেণীর হ্রোস েপরেণীয়েেণীছ। এই হ্রোস প্রেক্ষোিপ্তর ঘমটিনো
এই  দিশেণীকশ্রর  িদ্বতীয়েোেণীধর্ত  আন্দরও প্রেক্ষকশ্রটি হিেণীয়েেণীছ  যখন  কশ্রমির্তসংস্থোন  হ্রোেণীসর  ব্োিষির্তকশ্র  হিোর
দঁিোিড়েণীয়েেণীছ ১.৬৩ শতোংেণীশ। অকৃশ্রিষি গ্রোমিীণ অথনর্তনীিতর আন্দেণীপরিক্ষিকশ্র সম্প্রতসোরেণীণর কশ্রোরেণীণ
অব্শয  ঐ একশ্রই সমিয়েকশ্রোেণীল  (২০০৪-০৫ েথনেণীকশ্র ২০০৯-১০ অব্িধ)  সোমিিগ্রকশ্রভোেণীব্
গ্রোমিীণ কশ্রমির্তসংস্থোন ব্োিষির্তকশ্র ২.৮ শতোংশ হিোেণীর ব্ িৃদ েপরেণীয়েেণীছ। এই পরিরব্তর্তেণীনর ধরনিটি

প্রেক্ষিতফিলত হিেণীয়েেণীছ গ্রোমিীণ নীটি অভযন্তরীণ উৎপরোদিেণীনর  (এন িড িপর)  েক্ষিেণীত  (েযখোেণীন
কৃশ্রিষির অংশ উেণীল্লখেণীযোগণয মিোতোয়ে হ্রোস েপরেণীয়েেণীছ এব্ং অকৃশ্রিষি েক্ষিত েথনেণীকশ্র প্রেক্ষোপ্ত অংশ
১৯৭০-৭১  সোেণীল যো  িছল  ২৮  শতোংশ  তো  ২০০৪-০৫  সোেণীল েব্েণীড়  দঁিোিড়েণীয়েেণীছ
৬২ শতোংেণীশ )  এব্ং গ্রোমিীণ কশ্রমির্তসংস্থোেণীনর ধরেণীনর মিেণীধয  (অকৃশ্রিষি েক্ষিেণীত কশ্রমির্তসংস্থোেণীনর
পরিরমিোণ ১৯৭২-৭৩ সোেণীল যো িছল ২৮.৫১ িমিিলয়েন ব্ো ১৫ শতোংশ তো ২০০৯-১০
সোেণীল েব্েণীড় দিোঁিড়েণীয়েেণীছ ১০৭.৫১ িমিিলয়েন ব্ো ৩১ শতোংেণীশ)। গ্রোমিোঞ্চেণীল অকৃশ্রিষি েক্ষিেণীতর
মিলূ জোয়েগণোগুলেণীলো হিল  : ব্যব্সো-ব্োিণজয,  িনমির্তোণ,  পরিরব্হিন ও আন্দিথনর্তকশ্র পরিরেণীষিব্ো  এব্ং
স্বেোস্থয, িশক্ষিো ও অনযোনয সোমিোিজকশ্র েসক্টেণীর আন্দধো সরকশ্রোরী ব্ো পরযোরো সরকশ্রোরী এেণীজিন্সি। 

১৮। িকশ্রন্তু গ্রোমিীণ েক্ষিেণীতর অকৃশ্রিষি অথনর্তনীিত গ্রোমিীণ শ্রমমিশিক্তির েব্েণীড় চ্লো েব্কশ্রোরত্ব
ও পরিরযোয়েী হিওয়েোেণীকশ্র প্রেক্ষিতহিত কশ্ররো েথনেণীকশ্র এখনও অেণীনকশ্র দূিেণীর রেণীয়েেণীছ। কৃশ্রিষির সেণীঙ্গে যকু্তি
েক্ষিতগুলেণীলোও, েযমিন মিৎসযচ্োষি, দুিগ্ধজোত দ্রেণীব্যর উৎপরোদিন, পরশুপরোলন, উদিযোন পরিরচ্যর্তো,
ফুেণীলর চ্োষি ইতযোিদি সংকশ্রেণীটির মিেণীধয পরেণীড়েণীছ এব্ং েছোটি েছোটি উৎপরোদিকশ্রেণীদির ব্ড় ব্ড়
কশ্রেণীপরর্তোেণীরটিেণীদির সেণীঙ্গে একশ্র অসমি লড়োইেণীয়ে নোমিেণীত ব্োধয কশ্ররো হিেণীচ্ছ। কৃশ্রিষিশ্রমিমিকশ্রেণীদির মিেণীধয
কশ্রোজেণীকশ্র েকশ্রন্দ্রীভূত রোখোর সোেণীথন সোেণীথন অকৃশ্রিষি েক্ষিেণীতর গ্রোমিীণ শ্রমিমিকশ্র  ও কশ্রমির্তচ্োিরেণীদির
আন্দশু দিোিব্গুলেণীলোেণীকশ্র িঘমেণীর তোেণীদির সংগণিঠত কশ্ররোর কশ্রোজিটিেণীতও েব্িশ েব্িশ কশ্রেণীর  নজর
িদিেণীত হিেণীব্। এিদিকশ্র েথনেণীকশ্র গ্রোমিীণ িনমির্তোণ ও ব্োিল উেণীত্তোলেণীনর েক্ষিেণীত (িব্হিোেণীর), চ্োলকশ্রল
শ্রমিমিকশ্রেণীদির মিেণীধয (কশ্রণর্তোটিেণীকশ্র), িহিমিঘমর শ্রমিমিকশ্রেণীদির মিেণীধয (পরিশ্চিমিব্েণীঙ্গে) এব্ং িব্িভন্ন রোেণীজয
আন্দশো,  অঙ্গেনওয়েোিড়,  িমিড-েড-িমিেণীলর মিেণীতো সোমিোিজকশ্র েক্ষিেণীতর মিিহিলো শ্রমিমিকশ্রেণীদির মিেণীধয
কশ্রোেণীজর ভোেণীলো সচূ্নো কশ্ররো েগণেণীছ।

১৯।  েদিেণীশর েব্িশরভোগণ অঞ্চেণীল কৃশ্রিষিশ্রমিমিকশ্রেণীদির মিজিুর খবু্ই কশ্রমি রেণীয়ে েগণেণীছ।
সমিস্ত িনতযপ্রেক্ষেণীয়েোজনীয়ে দ্রব্য ও পরিরেণীষিব্োর লোগণোতোর মিলূযব্ িৃদর তুলনোয়ে কৃশ্রিষিশ্রমিমিকশ্রেণীদির
প্রেক্ষকৃশ্রত মিজিুর ব্ো ক্রয়ে ক্ষিমিতো যিদি ব্ো হ্রোস নো েপরেণীয়ে থনোেণীকশ্র,  কশ্রোযর্তত তোর েকশ্রোেণীনো ব্ িৃদ
ঘমেণীটিিন। অিধকশ্রোংশ রোেণীজয সরকশ্রোর িনধর্তোিরত নযূনতমি মিজিুরর েথনেণীকশ্র অেণীনকশ্র কশ্রমি মিজিুর
প্রেক্ষদিোন কশ্ররো  হিয়ে। কৃশ্রিষিেণীত মিজিুরর েক্ষিেণীত িলঙ্গে ৈব্ষিমিয আন্দজও একশ্র িতক্তি ব্োস্তব্তো,
েযখোেণীন  পররুুদ্ধষি  শ্রমিমিকশ্রেণীদির  তুলনোয়ে মিিহিলো  শ্রমিমিকশ্ররো  ৯০ শতোংশ  েথনেণীকশ্র  এমিনিকশ্র
৫০ শতোংশ অব্িধ মিজিুর েপরেণীয়ে থনোেণীকশ্রন। একশ্রই সোেণীথন অেণীনকশ্র অঞ্চেণীল পররুুদ্ধষিেণীদির কশ্রোেণীজর
জনয ব্োইেণীর চ্েণীল যোওয়েোর কশ্রোরেণীণ  মিিহিলোরো  আন্দরও েব্িশ েব্িশ  কশ্রেণীর  মিজিুর শ্রমিমিকশ্র
িহিসোেণীব্  কশ্রোজ  কশ্ররেণীছন।  িদি  নযোশনোল  কশ্রিমিশন  ফর  এন্টোরপ্রেক্ষোইেণীসস  ইন  িদি
আন্দন-অগণর্তোনোইজড েসক্টর  (এন িস ই ইউ এস)  েদিিখেণীয়েেণীছ েয কৃশ্রিষিেণীত মিিহিলো মিজিুর
শ্রমিমিকশ্রেণীদির ৯৫ শতোংশই নযূনতমি মিজিুর েথনেণীকশ্র কশ্রমি েপরেণীয়ে থনোেণীকশ্রন (এন িস ই ইউ এস,
২০০৭)।

২০। কৃশ্রিষিশ্রমিমিকশ্রেণীদির মিজিুর আন্দেণীন্দোলন তোই খবু্ই গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত; িকশ্রন্তু এই আন্দেণীন্দোলন
এখনও  পরযর্তন্ত  অতযন্ত  স্থোনীয়ে  িভিত্তেণীত  ও  স্বেতঃসূ্ফতর্তভোেণীব্  সংগণিঠত  হিেণীয়ে  চ্েণীলেণীছ।
৭ জলুোই ২০১০ আন্দয়েোলোর আন্দহ্বোেণীন এতোব্ৎকশ্রোেণীল প্রেক্ষথনমি েয ভোরতব্যোপরী কৃশ্রিষিশ্রমিমিকশ্র
ধমির্তঘমটি  হিয়ে তো  যেণীথনষ সোড়ো  েফেণীল। অিধকশ্রতর মিজিুর ও জীব্নযোতোর উন্নিত এব্ং
সোমিোিজকশ্র  িনরোপরত্তোর  দিোিব্েণীত  সংগ্রোমিেণীকশ্র  িনয়েিমিত  ও  ব্ড়  পরিরিধেণীত  গণেণীড়  েতোলো
প্রেক্ষেণীয়েোজন।

 ২৯    ৩০



২১। গ্রোমিীণ দিোিরদ্র ও েব্কশ্রোরেণীত্বর জব্োব্ িহিসোেণীব্ ইউ িপর এ সরকশ্রোর এমি িজ এন
আন্দর ই িজ এ-র প্রেক্ষব্তর্তন ঘমিটিেণীয়েেণীছ। ২০০৯-এর জলুোই েথনেণীকশ্র ২০১০-এর জনু পরযর্তন্ত
এন এস এস ও েয সমিীক্ষিো (৬৬তমি রোউন্ড) চ্োিলেণীয়েেণীছ তোেণীত েদিখো যোেণীচ্ছ এমি িজ এন
আন্দর ই িজ এ-েত গ্রোমিীণ পরিরব্োরগুলেণীলোর মিোত ২৪ শতোংশ কশ্রোজ েপরেণীয়েেণীছ  (মিহিোরোেণীষ
৪ শতোংশ, পরোঞ্জোব্ ও হিিরয়েোনোয়ে ৫ শতোংশ, কশ্রণর্তোটিেণীকশ্র ৮ শতোংশ, িব্হিোেণীর ১০ শতোংশ,
েকশ্ররেণীল  ১১  শতোংশ  এব্ং  উত্তরপ্রেক্ষেণীদিশ  ও  ঝোড়খেণীণ  ১৬  শতোংশ  মিোত)  এব্ং
এই  সমিয়েকশ্রোেণীল  এইসব্  পরিরব্োরগুলেণীলোর  জনয গণেণীড়  শ্রমমিিদিব্স  স িৃষ  হিেণীয়েেণীছ  মিোত
৩৭ (পরিশ্চিমিব্েণীঙ্গে ১৭, ঝোড়খেণীণ ২৩, িব্হিোেণীর ২৪ এব্ং উত্তরপ্রেক্ষেণীদিেণীশ ৩১)। িব্জোিপরত
মিজিুর েথনেণীকশ্র প্রেক্ষকৃশ্রত মিজিুর প্রেক্ষোয়ে সব্র্ততই কশ্রমি েথনেণীকশ্রেণীছ,  িব্লেণীম্ব মিজিুর প্রেক্ষদিোন একশ্রটিো
েরওয়েোজ হিেণীয়ে দিোঁিড়েণীয়েেণীছ এব্ং  েব্কশ্রোরভোতো প্রেক্ষদিোেণীনর ঘমটিনো েথনেণীকশ্রেণীছ অতযন্ত নগণণয।
যিদিও েদিখো েগণেণীছ জব্কশ্রোডর্তধোরী প্রেক্ষিত ১০০০ পরিরব্োেণীরর মিেণীধয ১৯৩িটি পরিরব্োর েকশ্রোেণীনো
কশ্রোজই পরোয়েিন  (িব্হিোেণীর এই সংখযো ৩৪৪)। এই সমিীক্ষিোয়ে আন্দরও েদিখো েগণেণীছ,  প্রেক্ষিত
১০০০  গ্রোমিীণ  পরিরব্োেণীরর  মিেণীধয  মিোত  ৩৪৭  জেণীনর  জব্কশ্রোডর্ত  আন্দেণীছ  (িব্হিোেণীর
এই পরিরমিোণটিো আন্দরও কশ্রমি,  ১৭২ মিোত,  যিদিও সরকশ্রোরী িহিসোেণীব্ িব্হিোেণীর িব্িপরএল হিল
৫৫.৩ শতোংশ)। এমি িজ এন আন্দর ই িজ এ-েকশ্র যিদিও পর িৃথনব্ীর সব্র্তব্হৃিৎ কশ্রমির্তিনশ্চিয়েতো
প্রেক্ষকশ্রল্পে ব্েণীল তুেণীল ধরো হিয়ে, এিটি িকশ্রন্তু গ্রোমিীণ দিোিরদ্র ও েব্কশ্রোরত্ব দূিরীকশ্ররেণীণ ব্ড় েকশ্রোেণীনো
ছোপর েফলেণীত পরোেণীরিন, গ্রোমিীণ মিজিুরর িনম্ন পরিরমিোণেণীকশ্র ব্িধর্তত কশ্ররো েতো দূিরস্থোন।

২২। এন আন্দর ই িজ এ যখন প্রেক্ষব্তর্তন কশ্ররো হিয়ে তখন শুরুদ্ধর িদিেণীকশ্র আন্দয়েোলো ভোেণীলো
উেণীদিযোগণ প্রেক্ষদিশর্তন কশ্রেণীর এব্ং এন আন্দর ই িজ এ সম্পর্কিকশ্রর্তত আন্দেণীন্দোলেণীন এই গণিতেণীব্গণেণীকশ্র
পরিরকশ্রিল্পেত ও সংুব্দভোেণীব্ ধেণীর রোখোটিো খবু্ই গুলরুদ্ধত্ব দিোিব্ কশ্রেণীর। শোসকশ্রেণীশ্রমণীর একশ্রটিো
অংশ েযখোেণীন এমি িজ এন আন্দর ই িজ এ-েকশ্র ব্ন্ধ কশ্ররেণীত নো পরোরেণীলও অন্তঘমর্তোত কশ্ররোর
জনয আন্দপ্রেক্ষোণ েচ্ষো  চ্োলোেণীচ্ছ,  েসখোেণীন আন্দমিোেণীদির অব্শযই সংকশ্রটি জজর্তিরত কৃশ্রষিকশ্রেণীদির
সহিোয়েতো কশ্ররোর জনয এই প্রেক্ষকশ্রল্পেেণীকশ্র কৃশ্রিষিকশ্রোজ পরযর্তন্ত প্রেক্ষসোিরত কশ্ররোর জনয, আন্দরও েব্িশ
কশ্রমির্তসংস্থোন ও তুলনোমিলূকশ্র ভোেণীলো মিজিুরর জনয এব্ং পরঞ্চোেণীয়েত ও সোেণীথন সোেণীথন েকশ্রন্দ্রীয়ে
ও রোজয সরকশ্রোেণীরর দ্বোরো এই প্রেক্ষকশ্রল্পে আন্দইেণীনর িব্িভন্ন ধোরোেণীকশ্র লঙ্ঘন কশ্ররোর িব্রুদ্ধেণীদ
লড়োই কশ্ররেণীত হিেণীব্।

২৩।  খোদিয-িনরোপরত্তো  হিল  ইউ  িপর  এ-র  আন্দর  একশ্র  প্রেক্ষিতশ্রুতিত  –  যো
িব্শ্বোসঘমোতকশ্রতোর একশ্র দিীঘমর্ত ও িতক্তি কশ্রোিহিিনেণীত পরযর্তব্িসত হিয়ে। এখন ২০১৪-র িনব্র্তোচ্ন
ঘমিনেণীয়ে আন্দসোয়ে কশ্রংেণীগ্রস খোদিয-িনরোপরত্তোেণীকশ্র িনব্র্তোচ্েণীন হিোিতয়েোর কশ্ররেণীত মিিরয়েো প্রেক্ষেণীচ্ষো শুরুদ্ধ
কশ্রেণীরেণীছ। এই িব্ষিেণীয়ে িব্লোস মিেুণীত্তমিোেণীরর েনতেৃণীত্ব গণিঠত সংসেণীদির স্থোয়েী কশ্রিমিিটির সপুরোিরশ
অনযুোয়েী,  গ্রোমিীণ জনসংখযোর ৭৫ শতোংশ ও শহুেণীর জনসংখযোর  ৫০ শতোংেণীকশ্র মিোত
৫ িকশ্রেণীলো চ্োল ও গণমি যথনোক্রেণীমি ৩ টিোকশ্রো ও ২ টিোকশ্রো েকশ্রিজ দিেণীর েদিওয়েোর প্রেক্ষস্তোব্ কশ্ররো
হিেণীয়েেণীছ। এেণীত পরোঁচ্  জন সদিসয িব্িশষ প্রেক্ষিতিটি পরিরব্োরেণীকশ্র ভতুর্তিকশ্র মিেূণীলয  ২৫ িকশ্রেণীলো
খোদিযশসয  েদিওয়েো  যোেণীব্ –  যো  দিীঘমর্তিদিেণীনর  দিোিব্র  মিোত অেণীধর্তকশ্র  এমিনিকশ্র ব্তর্তমিোেণীন  েয
৩৫  িকশ্রেণীলো  কশ্রেণীর  সরব্রোহি  কশ্ররো  হিয়ে  তোর  েথনেণীকশ্রও  কশ্রমি।  সরকশ্রোেণীরর  প্রেক্ষস্তোিব্ত
খোদিয-িনরোপরত্তোর কশ্রোটিছোঁটি কশ্ররো কশ্রোঠোেণীমিোর িব্েণীরোিধতো কশ্রেণীর সব্র্তজনীন গণণব্ণ্টন ব্যব্স্থোর
জনয – েযখোেণীন জনগণেণীণর েভোগণযপরণয িহিসোেণীব্ প্রেক্ষিতিটি অতযোব্শযকশ্রীয়ে সোমিগ্রী সরব্রোেণীহির
সংস্থোন থনোকশ্রেণীব্ – সংগ্রোমিেণীকশ্র আন্দরও তীব্রি কশ্রেণীর তুলেণীত হিেণীব্।

২৪। খোদিয-িনরোপরত্তো  ইসযুর  সেণীঙ্গে  ঘমিনষ্ঠভোেণীব্  সম্পর্ককশ্রর্তযকু্তি  িব্ষিয়ে  হিল খোদিযশসয
সংগ্রহি ও তো মিজতু কশ্ররো। কশ্রোযর্তকশ্ররী প্রেক্ষজোসত্ব অিধকশ্রোেণীরর অভোেণীব্ ও খোদিযশেণীসযর িনিশ্চিত
সংগ্রেণীহির  দ্রুতগণিত  ব্যব্স্থোপরনোর  অভোেণীব্  ব্যোপরকশ্র সংখযকশ্র  কু্ষিদ্র  উৎপরোদিকশ্ররো  সরকশ্রোর
েঘমোিষিত নযূনতমি সহিোয়েকশ্র মিেূণীলযর সেুণীযোগণ েথনেণীকশ্র ব্িঞ্চত থনোেণীকশ্রন এব্ং তঁোরো এই খোদিযশসয
কশ্রমি দিোেণীমি দিোলোলেণীদির কশ্রোেণীছ িব্িক্র কশ্ররেণীত ব্োধয হিন। এই দিোলোলরোই পরেণীর এই পরণয
সরকশ্রোেণীরর কশ্রোেণীছ ব্ো েখোলো ব্োজোেণীর িব্িক্র কশ্রেণীর মিনুোফো েলোেণীটি। একশ্রইভোেণীব্ উপরযকু্তি ও
যেণীথনষ পরিরমিোণ মিজতু কশ্ররোর সেুণীযোেণীগণর অভোেণীব্ আন্দমিরো একশ্র ৈব্পরিরেণীতযর মিেুণীখোমিিুখ হিই,
েযখোেণীন েখোলো আন্দকশ্রোেণীশর নীেণীচ্ েরেণীখ েদিওয়েো খোদিযশসয পরচ্েণীত থনোেণীকশ্র ব্ো রক্ষিণোেণীব্ক্ষিেণীণর
ব্যব্স্থোহিীন গুলদিোেণীমি েরেণীখ েদিওয়েো খোদিযশসয ইঁদিুেণীর খোয়ে আন্দর িব্পররীেণীত গণিরেণীব্রো কু্ষিধোয়ে ও
অনোহিোেণীর মিোরো যোয়ে। সেণীব্র্তোচ্চ আন্দদিোলত সিঠকশ্রভোেণীব্ই উদ্বতৃ্ত খোদিযশসয গণিরব্েণীদির মিেণীধয
িব্নোমিেূণীলয িব্িল কশ্ররোর কশ্রথনো ব্েণীলিছল, িকশ্রন্তু সরকশ্রোর যিুক্তির কশ্রথনো শুনেণীত অস্বেীকশ্রোর কশ্রেণীর
ব্ো সমিসযোর েকশ্রোেণীনো সমিোধোন কশ্রেণীর নো, ফেণীল সমিসযো অব্যোহিত রেণীয়ে যোয়ে। কৃশ্রষিকশ্রেণীদির কশ্রোছ
েথনেণীকশ্র শসয সংগ্রহি িনিশ্চিত কশ্ররো, যেণীথনষ সংখযকশ্র উন্নত ধরেণীনর মিজতু কশ্ররোর ব্যব্স্থো এব্ং
সষুু্ঠ  গণণব্ণ্টন ব্যব্স্থোর দিোিব্েণীত লড়োইেণীকশ্র তোই অব্শযই গণণআন্দেণীন্দোলেণীনর মিলূ এযোেণীজন্ডো
িহিসোেণীব্ গ্রহিণ কশ্ররেণীত হিেণীব্।

২৫।  অিধকশ্রোংশ  েকশ্রন্দ্রীয়ে  প্রেক্ষকশ্রল্পেগুলেণীলো  েকশ্রব্ল িব্িপরএল উপরেণীভোক্তিোেণীদির  জনযই
িনিদির্তষ এব্ং দিোিরদ্রসীমিো িনধর্তোরেণীণর েক্ষিেণীত সরকশ্রোর এব্ং প্রেক্ষধোনমিন্ত্রীর েনততৃ্বোধীন েযোজনো
পরষির্তদি  েদিেণীশর  গণিরব্েণীদির  িনেণীয়ে  িনমির্তমি  রিসকশ্রতো  কশ্রেণীর  চ্েণীলেণীছ।  েযোজনো  পরষির্তদি  কশ্রৃত
গ্রোমিোঞ্চেণীল ২৬ টিোকশ্রো ও শহিরোঞ্চেণীল ৩২ টিোকশ্রোর অব্োস্তব্ সীমিো িনধর্তোরণ সপু্রেক্ষীমি েকশ্রোটির্ত সহি
েদিেণীশর প্রেক্ষিতিটি অংশ েথনেণীকশ্র সমিোেণীলোচ্নোর মিেুণীখ পরড়েণীলও েযোজনো পরষির্তদি ২০১২-েত এই
সীমিোেণীরখোেণীকশ্র আন্দরও হ্রোস কশ্রেণীর যথনোক্রেণীমি ২২.৪০ টিোকশ্রো ও ২৮.৬৫ টিোকশ্রো ধোষির্ত কশ্রেণীরেণীছ।
এইভোেণীব্ দিোিব্ কশ্ররো হিেণীচ্ছ েয, ২০০৪-০৫ সোেণীল ৩৭.২ শতোংেণীশর তুলনোয়ে ২০০৯-১০
সোেণীল দিোিরদ্র কশ্রেণীমি দঁিোিড়েণীয়েেণীছ ২৯.৮ শতোংেণীশ।

২৬।  এইভোেণীব্  দিোিরদ্রসীমিো িনধর্তোরেণীণর েক্ষিেণীত গণিরব্েণীদির তোেণীদির অিধকশ্রোর েথনেণীকশ্র
ব্িঞ্চত কশ্ররো হিেণীচ্ছ, এছোড়ো প্রেক্ষোয়েশই প্রেক্ষশোসেণীনর িদিকশ্র েথনেণীকশ্র উেণীদ্দেশ্যশযমিলূকশ্রভোেণীব্ (িব্িপরএল
তোিলকশ্রো েথনেণীকশ্র) নোমি ব্োদি েদিওয়েো হিেণীয়ে থনোেণীকশ্র। এখন আন্দরও ভোেণীলোভোেণীব্ লক্ষিযিস্থর কশ্ররোর
নোেণীমি ততৃীয়ে একশ্রটিো মিোতো যকু্তি হিেণীত চ্েণীলেণীছ – তো হিেণীব্ সরোসির সিুব্ধো প্রেক্ষদিোন অথনব্ো
নগণেণীদি হিস্তোন্তর রূেণীপর। এই প্রেক্ষিক্রয়েো এখন সীমিোব্দ আন্দকশ্রোেণীর চ্োল ুহিেণীত চ্েণীলেণীছ, ভিব্ষিযেণীত
যোর লক্ষিয হিেণীব্ সমিস্ত কশ্রলযোণ প্রেক্ষকশ্রল্পে মিোয়ে খোদিয-সরুক্ষিো অব্িধ এর অন্তভুর্তক্তি কশ্ররো।
এইসব্ প্রেক্ষকশ্রেণীল্পে উপরেণীভোক্তিোেণীদির ব্োধযতোমিলূকশ্রভোেণীব্ ইউ িড আন্দই (আন্দধোর) কশ্রোডর্ত ও ব্যোঙ্কে
অযোকশ্রোউন্ট থনোকশ্রেণীত হিেণীব্ – যোর পরিরণিতেণীত নোমি ব্োদি পরেণীড় যোওয়েোর সম্ভোব্নো আন্দরও
ব্োড়েণীব্। সমিস্ত গণিরব্েণীদির জনয তোণ ও সোমিোিজকশ্র িনরোপরত্তো িনিশ্চিত কশ্ররোর জনয এব্ং
নোমি ব্োিতল কশ্রেণীর েদিওয়েোর িব্রুদ্ধেণীদ লড়োইটিো হিল গ্রোমিীণ গণিরব্েণীদির আন্দেণীন্দোলেণীনর একশ্র
গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত এেণীজন্ডো।

২৭। গ্রোমিীণ সংগ্রোমিেণীকশ্র অব্শযই গ্রোেণীমির রোস্তো-ঘমোটি, ৈবদুিযিতকশ্রীকশ্ররণ, পরয়েঃপ্রেক্ষণোলী,
স্বেোস্থয  ও  িশক্ষিোর  মিেণীতো  িব্ষিেণীয়েও  যেণীথনষ  মিেণীনোেণীযোগণ  িদিেণীত  হিেণীব্।  সরকশ্রোর  িনিমির্তত
পরিরকশ্রোঠোেণীমিো  িনতোন্তভোেণীব্ই  শুধু  েয  অপ্রেক্ষতুল  তোই  নয়ে,  দুিনর্তীিতেণীতও  ভরো  এব্ং
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সোমিন্ত-কুশ্রলোকশ্র-আন্দমিলোেণীদির আন্দতঁোেণীতর দ্বোরো িনয়েিন্ত্রত। িব্ এস িপর জমিোনোয়ে উত্তরপ্রেক্ষেণীদিেণীশ
জোতীয়ে গ্রোমিীণ স্বেোস্থয িমিশন মিহিো দিুনর্তীিতর উপরনোমি হিেণীয়ে দঁিোিড়েণীয়েেণীছ, যোর দিোপরেণীটি উচ্চস্তরীয়ে
আন্দমিলোেণীদির  রহিসযজনকশ্রভোেণীব্  মিতুৃযও  ঘমেণীটিেণীছ।  এেণীক্ষিেণীত  িব্হিোর,  ঝোড়খণ  ও  অনযোনয
রোেণীজযও েকশ্রেণীলঙ্কেোিরর কশ্রথনো প্রেক্ষকশ্রোশ হিেণীয়ে পরড়েণীছ। সংখযোলঘমু সম্প্রতদিোয়ে এব্ং িনপরীিড়ত ও
অনগ্রসর জোতগুলেণীলোর কশ্রলযোেণীণর নোেণীমি েয সমিস্ত েকশ্রন্দ্রীয়ে ও রোজয প্রেক্ষকশ্রল্পেগুলেণীলো েঘমোিষিত
হিয়ে েসগুলেণীলোও প্রেক্ষতীকশ্রী চ্িরেণীতর ও দিুনর্তীিতেণীত ভরো। এই প্রেক্ষিক্রয়েোয়ে সংিশ্লিষ প্রেক্ষকশ্রল্পেগুলেণীলোর
যথনোথনর্ত উপরেণীভোক্তিোেণীদির – যোরো ব্িঞ্চত ও প্রেক্ষতোিরত হিেণীয়ে চ্েণীলেণীছন – ব্ঞ্চনোর িব্রুদ্ধেণীদ এব্ং
নযোযয সেুণীযোগণ-সিুব্ধো পরোওয়েোর দিোিব্েণীত সংগ্রোেণীমি অব্শযই সংগণিঠত কশ্ররেণীত হিেণীব্। ব্িুনয়েোদিী
সেুণীযোগণ-সিুব্ধো  িদিেণীত  ব্যথনর্ত  হিেণীলও,  প্রেক্ষোয়ে  প্রেক্ষিতিটি  রোজয  সরকশ্রোরই  মিেণীদির  ব্যব্সোেণীকশ্র
রীিতমিেণীতো ব্োিড়েণীয়ে তুলেণীত সেণীচ্ষ,  েযখোেণীন আন্দইিন লোইেণীসন্সি প্রেক্ষোয়েশই েব্আন্দইিন েচ্োলোই
ৈতিরর হিোিতয়েোর হিেণীয়ে উঠেণীছ। এর পরিরণিতেণীত মিদি েখেণীয়ে মিতুৃয র  ঘমটিনো েব্েণীড় চ্েণীলেণীছ
আন্দর সরকশ্রোরগুলেণীলো রোজস্বে ব্ িৃদর ব্ড়োই কশ্রেণীর চ্েণীলেণীছ। এিদিেণীকশ্র শোসকশ্রেণীশ্রমণীর দিলগুলেণীলো
মিদি-মিোিফয়েোেণীদির সেণীঙ্গে দিহিরমি-মিহিরমি চ্োিলেণীয়ে যোেণীচ্ছ। এ কশ্রোরেণীণ মিদি িব্েণীরোধী শিক্তিশোলী
আন্দেণীন্দোলন গণেণীড় েতোলোেণীকশ্র আন্দমিোেণীদির কশ্রমির্তসচূ্ীর অিব্েণীচ্ছদিয অঙ্গে কশ্রেণীর িনেণীত হিেণীব্।

২৮। েকশ্রন্দ্রীয়ে ও রোজয সরকশ্রোেণীরর গ্রোমিীণ প্রেক্ষশোসেণীনর েনটিওয়েোেণীকশ্রর্তর সোেণীথন সোেণীথন
পরঞ্চোেণীয়েতগুলেণীলোও  গ্রোেণীমিোন্নয়েন  এব্ং  অনযোনয  জনপরিরেণীষিব্ো  ও  কশ্রলযোণ  প্রেক্ষকশ্রল্পে  িঘমেণীর
েয  অথনর্তনীিত  ও  রোজনীিত,  তোেণীত  উত্তেণীরোত্তর  গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  ভূিমিকশ্রো  পরোলন  কশ্ররেণীছ।
গ্রোমিজীব্েণীন ছিড়েণীয়ে থনোকশ্রো সমিব্োয়ে ও স্বেিনভর্তর েগণোষ্ঠীগুলেণীলোও এেণীক্ষিেণীত উেণীল্লখেণীযোগণয ভূিমিকশ্রো
গ্রহিণ কশ্ররেণীছ। িকশ্রন্তু সোমিন্ত-কুশ্রলোকশ্রেণীদির িনয়েন্ত্রণ,  দুিনর্তীিতগ্রস্ত  আন্দমিলোেণীদির ফঁোস  ও সেুণীদির
চ্ড়ো  হিোেণীরর  ফেণীল সমিব্োয়ে ও কু্ষিদ্র  ঋণ প্রেক্ষদিোন  সংস্থোগুলেণীলো  গ্রোমিীণ  গণিরব্েণীদির সিুব্ধো
েদিওয়েোর পরিরব্েণীতর্ত  প্রেক্ষোয়েশই আন্দরও েব্িশ দিুদির্তশোর  জন্ম িদিেণীচ্ছ।  এই সমিস্ত প্রেক্ষিতষ্ঠোেণীন
স্বেচ্ছতো ও দিোয়েব্দতোর দিোিব্েণীত এব্ং এগুলেণীলোর ওপরর সোমিন্ত-কুশ্রলোকশ্র-আন্দমিলোেণীদির িনয়েন্ত্রেণীণর
িব্রুদ্ধেণীদ সংগ্রোমি হিল গ্রোমিোঞ্চেণীল গণণতেণীন্ত্রর জনয সংগ্রোেণীমির একশ্র গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত উপরোদিোন। এই
লেণীক্ষিয  গ্রোমি  এলোকশ্রোয়ে  গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  পরোিটির্ত  কশ্রিমিিটিগুলেণীলো  ও  গণণসংগণঠনসমিেূণীহির  সমিস্ত
শোখো-প্রেক্ষশোখোগুলেণীলোেণীকশ্র,  িব্েণীশষি আন্দয়েোলো এব্ং এ আন্দই েকশ্র এমি-েকশ্র সসুমিিন্বিতভোেণীব্ কশ্রোজ
কশ্রেণীর েযেণীত হিেণীব্।

২৯। গ্রোমিীণ ভোরত আন্দজও জোতপরোত ও িলঙ্গেগণত ব্ব্র্তর িনপরীড়ন ও িহিংসোেণীকশ্র
প্রেক্ষতযক্ষি কশ্রেণীর চ্েণীলেণীছ। সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র শিক্তিগুলেণীলোও গ্রোমিোঞ্চেণীল সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র েগণোঁড়োিমি ছড়োেণীত
ও সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র ঘম ণৃোেণীকশ্র উসেণীকশ্র িদিেণীত সিক্রয়ে রেণীয়েেণীছ। সমিোেণীজর িনপরীিড়ত অংশসমিেূণীহির
িব্েণীশষিত দিিলত ও মিিহিলোেণীদির মিোনিব্কশ্র মিযর্তোদিো ও মিোনব্োিধকশ্রোেণীরর প্রেক্ষশ্নটগুলেণীলোেণীকশ্র গ্রোমিোঞ্চেণীল
কশ্রিমিউিনস্টেল িক্রয়েোকশ্রলোেণীপরর একশ্র মিখুয িব্ষিয়ে িহিসোেণীব্ অনধুোব্ন কশ্ররেণীত হিেণীব্। ধোরোব্োিহিকশ্র
ও দিঢ়ৃ প্রেক্ষিতেণীরোধ গণেণীড় ওঠোর কশ্রোরেণীণ িনপরীড়ন ও িহিংসোর স্থলূ রূপরগুলেণীলো অেণীনকশ্রোংেণীশ আন্দর
নো েদিখো েগণেণীলও এ প্রেক্ষেণীশ্নট আন্দত্মসন্তুষ হিওয়েোর প্রেক্ষশ্নট েনই, েকশ্রননো সমিোজজীব্েণীনর িব্িভন্ন
েক্ষিেণীত ব্ব্র্তরতো ব্োরব্োর মিোথনোচ্োড়ো িদিেণীয়ে থনোেণীকশ্র। গ্রোমিোঞ্চেণীল সোমিন্ত-কুশ্রলোকশ্র,  িপরততৃোিন্ত্রকশ্র
আন্দিধপরতযেণীকশ্র চ্যোেণীলঞ্জ জোিনেণীয়েই গণণতন্ত্র,  মিযর্তোদিো ও সোমিোিজকশ্র প্রেক্ষগণিতর জনয সংগ্রোমিেণীকশ্র
এিগণেণীয়ে িনেণীয়ে েযেণীত হিেণীব্।

৩০।  জঙ্গেী  কৃশ্রষিকশ্র সংগ্রোমি হিল আন্দমিোেণীদির  জনশিক্তি ও িব্প্ল্ব্ী  পরিরিচ্িতর মিলূ

উৎস।  প্রেক্ষোয়ে  সমিস্ত  জোয়েগণোেণীতই  এই  ধরেণীনর  সংগ্রোমিগুলেণীলোেণীকশ্র  অব্শযম্ভোব্ীরূেণীপর
সোমিন্ত-কুশ্রলোকশ্র িহিংসো ও রোষীয়ে িনপরীড়েণীনর মিেুণীখোমিিুখ হিেণীত হিেণীয়েেণীছ। িব্হিোেণীর সোমিন্ত-কুশ্রলোকশ্র
শিক্তিগুলেণীলো জোতপরোেণীতর েনটিওয়েোকশ্রর্ত ও রোজৈনিতকশ্র মিদিতেণীকশ্র কশ্রোেণীজ লোিগণেণীয়ে েব্সরকশ্রোরী
েসনো গণেণীড় েতোেণীল এব্ং এই ধরেণীনর েসনো প্রেক্ষোয়েশই উচুঁ্ মিোতোর রক্ষিোকশ্রব্েণীচ্র সেুণীযোগণ েভোগণ
কশ্রেণীর এব্ং রোষযেণীন্ত্রর আন্দইন কশ্রোযর্তকশ্ররী কশ্ররোর যেণীন্ত্রর হিোত েথনেণীকশ্র ছোড় েপরেণীয়ে থনোেণীকশ্র। রণব্ীর
েসনোর জন্ম ও এেণীকশ্রর পরর একশ্র ব্ব্র্তর  গণণহিতযোকশ্রোণ েথনেণীকশ্র শুরুদ্ধ কশ্রেণীর আন্দমিীর দিোস
কশ্রিমিশনেণীকশ্র েভেণীঙ্গে েদিওয়েো, গণণহিতযোয়ে অিভযকু্তিেণীদির মিিুক্তি েদিওয়েো এব্ং েসনোপ্রেক্ষধোন িনহিত
হিওয়েোর পরর রণব্ীর েসনো সমিথনর্তকশ্রেণীদির উন্মত্ততোর কশ্রোেণীছ রোেণীষর নিতস্বেীকশ্রোর পরযর্তন্ত সমিগ্র
ঘমটিনোক্রেণীমির মিেণীধযই এটিো স্পেষতই প্রেক্ষমিোিণত। রোষ ও রণব্ীর েসনোর মিেণীধয েযোগণসোজশ
থনোকশ্রো সেণীত্ত্বেও রণব্ীর েসনোেণীকশ্র দিুব্র্তল ও িব্িচ্ছন্ন কশ্রেণীর এব্ং কৃশ্রষিকশ্র সংগ্রোমিেণীকশ্র পরনুরুদ্ধজ্জীিব্ত
কশ্রেণীর  ও ব্যোপরকশ্র িব্স্ততৃ গ্রোমিীণ সমিোেণীব্শ ঘমিটিেণীয়ে পরোিটির্ত ও িব্প্ল্ব্ী কৃশ্রষিকশ্র আন্দেণীন্দোলন এই
চ্যোেণীলঞ্জেণীকশ্র  েমিোকশ্রোিব্লো  কশ্ররেণীত  সফল  হিেণীয়েেণীছ।  সোমিন্ততোিন্ত্রকশ্র  নোগণপরোশেণীকশ্র  ভোঙ্গেো,
েব্সরকশ্রোরী  েসনো,  িব্েণীশষি কশ্রেণীর  রণব্ীর  েসনোেণীকশ্র েমিোকশ্রোিব্লো  কশ্ররো এব্ং  জঙ্গেী  কৃশ্রষিকশ্র
সংগ্রোমি ও ব্যোপরকশ্র কৃশ্রষিকশ্র ঐকশ্রযেণীকশ্র অব্যোহিত রোখোর অিভজতো কৃশ্রিষি কশ্রমির্তসচূ্ীর ও িব্প্ল্ব্ী
কশ্রিমিউিনস্টেলেণীদির অনশুীলেণীনর অন্তিনর্তিহিত শিক্তিেণীকশ্রই েদিিখেণীয়ে েদিয়ে।

৩১।  সোমিিরকশ্র  চ্যোেণীলঞ্জ  ছোড়োও  গ্রোমিীণ  সংগ্রোমিেণীকশ্র  িব্িভন্ন  িদিকশ্র  েথনেণীকশ্র  আন্দসো
শিক্তিশোলী রোজৈনিতকশ্র চ্যোেণীলেণীঞ্জরও েমিোকশ্রোিব্লো কশ্ররেণীত হিেণীচ্ছ। কৃশ্রিষি ও গ্রোমিীণ উন্নয়েেণীনর
জনয রোেণীষর নীিত সোমিন্ত-কুশ্রলোকশ্র আন্দতঁোেণীদির জন্ম িদিেণীচ্ছ, যোেণীদির রেণীয়েেণীছ গ্রোেণীমির প্রেক্ষশোসন ও
পরঞ্চোেণীয়েত  প্রেক্ষিতষ্ঠোেণীনর  ওপরর  শিক্তিশোলী  িনয়েন্ত্রণ।  ব্ছেণীরর  পরর  ব্ছর  ধেণীর  সোমিন্তব্োদি
িব্েণীরোধী সংগ্রোেণীমির মিধয িদিেণীয়ে গণেণীড় ওঠো কৃশ্রষিকশ্র ও গ্রোমিীণ গণিরব্েণীদির জঙ্গেী ঐকশ্রয আন্দজ
সোমিন্ত-কুশ্রলোকশ্র-আন্দমিলোচ্েণীক্রর ষিড়যেণীন্ত্রর মিেুণীখ পরেণীড়েণীছ এব্ং শোসকশ্রেণীশ্রমণীর েডোল রোজনীিত
েয প্রেক্ষিতদ্বিন্দ্বতো ও িব্ভোজেণীনর জন্ম েদিয়ে তোর িশকশ্রোর হিেণীয়ে পরড়েণীছ।

৩২।  কৃশ্রিষি  ও  গ্রোমিীণ  অথনর্তনীিতেণীত  কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি  ও  সোম্রোজযব্োদিীেণীদির  ক্রমিব্ধর্তমিোন
অনপু্রেক্ষেণীব্শ গ্রোমিীণ েক্ষিেণীত গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  পরিরব্তর্তনগুলেণীলো  ঘমিটিেণীয়েেণীছ  েযখোেণীন ব্যোেণীঙর ছোতোর
মিেণীতো এন িজ ও-েদির জোল গণেণীড় উেণীঠেণীছ এব্ং এেণীজন্ট ও দিোলোলেণীদির ব্োিহিনী জিমি ও
অনযোনয আন্দরও উৎস েথনেণীকশ্র টিোকশ্রো কশ্রোমিোেণীচ্ছ। এই ধরেণীনর চ্যোেণীলঞ্জগুলেণীলোর মিেুণীখোমিিুখ হিেণীয়ে
িব্প্ল্ব্ী কৃশ্রষিকশ্র আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র অব্শযই িনেণীজেণীকশ্র পরনুরুদ্ধজ্জীিব্ত ও শিক্তিশীল কশ্রেণীর তুলেণীত
হিেণীব্। আন্দেণীন্দোলেণীনর দিীঘমর্ত িস্থতোব্স্থো আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র িব্েণীশষি কশ্রেণীর অথনর্তনীিতব্োেণীদির িব্পরেণীদির
মিেণীধয  েফলেণীত পরোেণীর এব্ং কশ্রোেণীয়েমিী স্বেোথনর্ত মিোথনোচ্োড়ো  িদিেণীত পরোেণীর।  আন্দেণীন্দোলেণীনর গণিতেণীকশ্র
অব্যোহিত  রোখোটিো  খবু্ই  গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  এব্ং  আন্দেণীন্দোলন  েকশ্রোেণীনো  একশ্রটিোমিোত  ইসযু েণীত,  তো
ব্িুনয়েোদিী ইসযু  জিমি হিেণীলও,  সীমিোব্দ হিেণীয়ে পরড়েণীল চ্লেণীব্ নো। সোমিন্ত-কুশ্রলোকশ্র আন্দিধপরতয
এব্ং কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি ও সোম্রোজযব্োদিী অনপু্রেক্ষেণীব্েণীশর িব্রুদ্ধেণীদ জনগণেণীণর পরোল্টেো আন্দিধপরতয গণেণীড়
েতোলোর জীব্ন্ত গণিতশীল রোজৈনিতকশ্র পরিরেণীপ্রেক্ষিক্ষিতেণীকশ্র ঊর্ধ্বেণীধ্বর্ত তুেণীল ধরোর মিধয িদিেণীয়েই
েকশ্রব্লমিোত সংগ্রোেণীমির ফসলেণীকশ্র রক্ষিো কশ্ররো, সংহিত কশ্ররো ও িব্স্ততৃ কশ্ররো যোেণীব্।

 ৩৩    ৩৪



মিিহিলো আন্দেণীন্দোলন এব্ং তোর চ্যোেণীলঞ্জ ও
কশ্রতর্তব্যসমিহূি সম্পর্কিকশ্রর্তত প্রেক্ষস্তোব্

১। গণভীেণীর  েগণেঁণীথন থনোকশ্রো পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্রতোেণীকশ্র চ্যোেণীলঞ্জ জোিনেণীয়ে মিিহিলোেণীদির ক্রমিোগণত
আন্দত্মেণীঘমোষিণো  ও  সমিতোর  জনয  ক্রমিব্ধর্তমিোন  আন্দকশ্রোঙ্খো  আন্দজেণীকশ্রর  ভোরেণীত  সব্র্তেণীক্ষিেণীতই
পরিরলিক্ষিত ও অনভূুত হিেণীয়ে  চ্েণীলেণীছ।  মিিহিলোেণীদির  এই উত্থোন  ও গণণমিেণীঞ্চ অিধকশ্রতর
অংশগ্রহিেণীণর  জ্বলন্ত  ৈব্পররীতয  িহিেণীসেণীব্  ভোরেণীত  আন্দমিরো  একশ্রই  সোেণীথন  প্রেক্ষতযক্ষি  কশ্ররিছ
মিিহিলোেণীদির ওপরর িব্রোমিহিীন ও তীব্রিতর েযৌন লোঞ্ছনো ও পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র িহিংসো, মিিহিলোেণীদির
কশ্রষোিজর্তত অিধকশ্রোর ও স্বেোধীনতোর ওপরর েখোলোখিুল ও সংগণিঠত পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র আন্দক্রমিণ
(শোরীিরকশ্র ও মিতোদিশর্তগণত উভয়েই) এব্ং মিিহিলোেণীদির মিেণীধয অপরিুষ, কু্ষিধো ও প্রেক্ষসব্কশ্রোলীন
মিতুৃযর িব্েণীশ্বর জঘমনযতমি  দিষৃোন্তসমিহূি। এই দ্বন্দ্ব ব্ো স্বেিব্েণীরোিধতোই আন্দধিুনকশ্র ভোরেণীতর
ৈব্িশেণীষযর েদিযোতকশ্র হিেণীয়ে দঁিোিড়েণীয়েেণীছ।

২। এ কশ্রথনো সিতয েয পরুঁিজ ও পরঞ্চোেণীয়েেণীতর মিেণীতো রোষীয়ে প্রেক্ষিতষ্ঠোনগুলেণীলো এব্ং িব্শ্ব
পরুঁিজ ও ভোরতীয়ে রোেণীষর সেণীঙ্গে ঘমিনষ্ঠভোেণীব্ সম্পর্ককশ্রর্তযকু্তি এনিজও-গুলেণীলোর একশ্র িব্স্ততৃ জোল
গ্রোমিোঞ্চেণীলও তোেণীদির অনপু্রেক্ষেণীব্শ ব্োিড়েণীয়ে তুেণীলেণীছ এব্ং মিিহিলোেণীদির একশ্র ব্ড় অংশেণীকশ্রই
তঁোেণীদির গণ হৃি  েথনেণীকশ্র ব্োর কশ্রেণীর  শ্রমমিশিক্তি ও রোজনীিতর আন্দিঙ্গেনোয়ে েটিেণীন এেণীনেণীছ। িকশ্রন্তু
েশ্রমণী,  জোত-পরোত ও িলঙ্গে আন্দিধপরেণীতযর শিক্তিগুলেণীলো েজোটি েব্েঁণীধ এই উত্থোনেণীকশ্র প্রেক্ষিতহিত
কশ্ররোর জনয ব্ব্র্তরতমি উপরোয়ে সেণীমিত সব্রকশ্রেণীমি েচ্ষো চ্োলোেণীচ্ছ, এমিনিকশ্র রোষ এব্ং পরুঁিজও
মিিহিলোেণীদির শ্রমমিশিক্তির মিেণীধয েটিেণীন আন্দনোর প্রেক্ষিক্রয়েোয়ে আন্দসেণীল েশোষিণেণীকশ্রই চ্োিলেণীয়ে যোেণীচ্ছ
এব্ং িব্দিযমিোন েয সব্ পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র কশ্রোঠোেণীমিো ও মিতোদিশর্ত মিিহিলোেণীদির েযৌন ও পরোিরব্োিরকশ্র
দিোসত্ব এব্ং সোমিোিজকশ্র অধীনতোর জনয দিোয়েী – েসগুলিলেণীকশ্রই েজোরদিোর ও দিীঘমর্তস্থোয়েী কশ্রেণীর
তুলেণীছ। এভোেণীব্ই ভোরতীয়ে মিিহিলোরো  সোমিন্ততোিন্ত্রকশ্র িনপরীড়ন এব্ং আন্দধিুনকশ্র পরুঁিজব্োদিী
েশোষিণ ও অমিোনিব্কশ্রতো এই দুিই পর িৃথনব্ীর জঘমনযতমি রূেণীপরর মিেুণীখোমিিুখ হিেণীচ্ছন। িব্কশ্রোেণীশর
নয়েো  উদিোরব্োদিী  মিেণীডল  েযখোেণীন সোমিন্ততেণীন্ত্রর  িব্িভন্ন অব্েণীশষিগুলেণীলোেণীকশ্র আন্দথনর্ত-সোমিোিজকশ্র
কশ্রোঠোেণীমিো,  রীিতনীিত  ও মিলূযেণীব্োেণীধর  মিোধযেণীমি  িটিিকশ্রেণীয়ে  রোখেণীছ,  েসগুলেণীলো েথনেণীকশ্র ফোয়েদিো
তুলেণীছ এব্ং এমিনিকশ্র েকশ্রোেণীনো  েকশ্রোেণীনো  েক্ষিেণীত পরিরব্িতর্তত রূেণীপর েসগুলেণীলোর ব্ িৃদ  পরযর্তন্ত
ঘমিটিেণীয়ে চ্েণীলেণীছ, িব্েণীশষিত েসই কশ্রোরেণীণই এটিো ঘমটিেণীছ।

৩।  সোমিন্তব্োদিী-পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র  িব্েণীরোিধতোর  সম্মিলখুীন  হিওয়েো  সেণীত্ত্বেও  আন্দরও েব্িশ
সিক্রয়ে  সোমিোিজকশ্র  ও  রোজৈনিতকশ্র  ভূিমিকশ্রো  পরোলেণীনর  উেণীদ্দেশ্যেণীশয  মিিহিলোরো  নতুন  নতুন
সেুণীযোগণগুলেণীলোর সদিব্যব্হিোেণীর সেণীচ্ষ – েযমিন িব্দিযোলয়ে িশক্ষিো,  নোনো কশ্রোেণীজর েক্ষিত এব্ং
পরঞ্চোেণীয়েতীরোেণীজর  কশ্রোঠোেণীমিোগুলেণীলোেণীত ৫০  শতোংশ  সংরক্ষিেণীণর  সেুণীযোগণেণীকশ্র  তঁোরো  কশ্রোেণীজ
লোগণোেণীচ্ছন। নতুন সেুণীযোগণ ও অিভজতোগুলেণীলো মিিহিলোেণীদির আন্দরও  প্রেক্ষব্ল  আন্দত্মিব্শ্বোস ও
প্রেক্ষখর রোজৈনিতকশ্র সেণীচ্তনতোয়ে সসুিজ্জত কশ্রেণীর তুলেণীছ। মিিহিলোেণীদির ব্িধর্তত সিক্রয়েতো ও
প্রেক্ষকশ্রোশয  ভূিমিকশ্রো  (কশ্রমির্তেণীক্ষিেণীতর সোেণীথন  সোেণীথন  রোজৈনিতকশ্র জীব্েণীন)  পরিরব্োর ও সমিোেণীজর
মিধযকশ্রোর িচ্রোচ্িরত পররুুদ্ধষিপ্রেক্ষধোন ব্যব্স্থো ও দি িৃষভঙ্গেীেণীকশ্র দিুব্র্তল কশ্রেণীর তুলেণীছ – যোর ফল

িহিেণীসেণীব্ িলেণীঙ্গের ভূিমিকশ্রো ও মিতোদিেণীশর্তর েক্ষিেণীত প্রেক্ষগণিতশীল পরিরব্তর্তন ঘমটিোর সোেণীথন সোেণীথন
নতুন কশ্রেণীর পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র উেণীদ্বগণ, উেণীত্তজনো ও িহিংসোরও জন্ম হিেণীচ্ছ।

৪। এইসব্ পরিরব্তর্তেণীনর মিেুণীখ িচ্রোচ্িরত জোত-পরোত িভিত্তকশ্র পররুুদ্ধষিতন্ত্রও নতুন কশ্রেণীর
আন্দগ্রোসী  মিেণীনোভোব্  িনেণীয়ে  মিোথনো  েতোলোর  জনয  সেণীচ্ষ  হিেণীচ্ছ,  মিিহিলোেণীদির  েযৌনজীব্ন,
সিক্রয়েতো ও সন্তোন উৎপরোদিন ক্ষিমিতোর ওপরর িনয়েন্ত্রণ ব্জোয়ে রোখোর েচ্ষো চ্োলোেণীচ্ছ এব্ং
মিিহিলোেণীদির নব্ আন্দিব্ষৃ্কত অিধকশ্রোরেণীব্োধ  ও উত্থোেণীনর ফেণীল জিমি ও সম্পর্কিত্তর িব্ষিেণীয়ে
পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র ও সোমিন্তব্োদিী ব্েণীন্দোব্স্তগুলেণীলোর িব্পরদি েদিখো েদিওয়েোয়ে েসগুলেণীলোেণীকশ্র বঁ্োচ্োেণীত
সেণীচ্ষ। এইসব্ শিক্তিগুলেণীলো িনছকশ্রই সোমিন্ততোিন্ত্রকশ্র অতীেণীতর পরনুরোব্িৃত্ত নয়ে। আন্দধিুনকশ্র
সমিেণীয়ের সেণীঙ্গে সোমিঞ্জসয েরেণীখ তোরো িনেণীজেণীদির নতুনভোেণীব্ সিজ্জত কশ্ররেণীছ – এব্ং প্রেক্ষোয়েশই
তো  কশ্ররো  হিেণীচ্ছ  নোনো  রেণীঙর  শোসকশ্রেণীশ্রমণীর  দিলগুলেণীলোর  রোজৈনিতকশ্র  পর ষৃ্ঠেণীপরোষিকশ্রতোয়ে।
লক্ষিযণীয়ে,  পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র  প্রেক্ষিতিক্রয়েোর  এইসব্  শিক্তিগুলেণীলো েসইসব্  অঞ্চেণীলই  সব্েণীথনেণীকশ্র
সংগণিঠত  ও  আন্দক্রমিণোত্মকশ্রভোেণীব্  আন্দত্মপ্রেক্ষকশ্রোশ  কশ্ররেণীছ  েযসব্  অঞ্চেণীল  সব্জু  িব্প্ল্ব্  ও
কৃশ্রিষিেণীত  পরুঁিজব্োদিী  িব্কশ্রোশ  ঘমেণীটিেণীছ  সব্েণীথনেণীকশ্র  েব্িশ  যথনো,  পরোঞ্জোব্,  হিিরয়েোনো  ও
উত্তরপ্রেক্ষেণীদিেণীশর পরিশ্চিমিোঞ্চেণীল।

৫। এটিোও অব্শয  নজেণীর  রোখেণীত হিেণীব্  েয  প্রেক্ষোয়েশ জোত-পরোত ও সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র
পরনুরুদ্ধত্থোেণীনর সেণীঙ্গে িমিেণীলিমিেণীশ থনোকশ্রো পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র প্রেক্ষব্ণতোগুলেণীলো শহিরোঞ্চেণীলও – েপরশোজীব্ী
মিধযিব্ত্ত েশ্রমণীর মিেণীধযও যেণীথনষ মিজব্তু। মিিহিলোেণীদির উত্থোেণীনর এেণীকশ্রব্োেণীর পরোল্টেো প্রেক্ষিতিক্রয়েো
িহিেণীসেণীব্  'পরিরব্োর বঁ্োচ্োও'  ধরেণীনর সংগণঠনগুলেণীলোেণীকশ্র েদিখেণীত পরোওয়েো  যোয়ে – মিিহিলোেণীদির
ওপরর িহিংসোর িব্রুদ্ধেণীদ রিচ্ত আন্দইনগুলেণীলোই যোেণীদির  আন্দক্রমিেণীণর িনশোনো।  ওপরর ওপরর
আন্দধিুনকশ্রতোর চ্োকশ্রিচ্কশ্রয িদিেণীয়ে শহুেণীর েকশ্রন্দ্রগুলিলেণীত,  েপরশোজীব্ী  মিধযিব্ত্ত েশ্রমণীর মিেণীধয
পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র প্রেক্ষোধোেণীনযর ব্যোপরকশ্র ও িব্ষিোক্তি িব্স্তোরেণীকশ্র েকশ্রোেণীনোভোেণীব্ই লিুকশ্রেণীয়ে রোখো  যোেণীব্
নো।  ভুব্নীকৃশ্রত ভোরেণীত কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি মিোধযমি এব্ং িব্েণীনোদিন িশল্পেও ক্রমিব্ধর্তমিোন েযৌনতো
এব্ং  নোরীেণীদির  পরণযোয়েেণীনর  িনিরেণীখ  আন্দধিুনকশ্রতোর  সংজো  িনধর্তোরেণীণর  প্রেক্ষয়েোস  চ্োলোয়ে।
নয়েো-উদিোরব্োদিী  ব্োজোর মিিহিলোেণীদির আন্দকশ্রোঙ্খোেণীকশ্র তোেণীদির স্বেোিধকশ্রোর ও পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্রতোর
িব্রুদ্ধেণীদ আন্দত্মেণীঘমোষিণোর মিোপরকশ্রোিঠেণীত িব্চ্োর কশ্ররোর েথনেণীকশ্রও ব্রং তোেণীদির উপরেণীভোক্তিো ব্ো
েভোেণীগণর সোমিগ্রী িহিসোেণীব্ েদিখোর পরক্ষিপরোিত।

৬।  পরিরব্োর, গণ হৃিস্থোিল, সম্প্রতদিোয়ে, কশ্রোেণীজর েক্ষিত, সরকশ্রোরী প্রেক্ষিতষ্ঠোনসমিহূি ও রোষ
–  এগুলিলর মিেণীধয  মিিহিলোেণীদির  উত্থোন  ও পররুুদ্ধষিতেণীন্ত্রর  িব্রুদ্ধেণীদ প্রেক্ষিতেণীরোধগুলেণীলো েযভোেণীব্
পরিরদিষৃ হিেণীয়ে চ্েণীলেণীছ েসগুলেণীলোই ব্তর্তমিোন ভোরেণীত গণণতন্ত্র ও সমিোেণীজর িব্প্ল্ব্ী রূপরোন্তেণীরর
জনয  সংগ্রোেণীমির  প্রেক্ষধোন  েক্ষিত।  েসজনযই  িব্ষিয়েিটিেণীকশ্র  সোমিিগ্রকশ্রভোেণীব্  কশ্রিমিউিনস্টেল
আন্দেণীন্দোলেণীনর একশ্র মিখুয িব্প্ল্ব্ী কশ্রতর্তব্য িহিেণীসেণীব্ অব্শযই আন্দয়েত্ত কশ্ররেণীত হিেণীব্।

মিিহিলোেণীদির ওপরর িহিংসোর ঘমটিনো
৭।  ১৬ িডেণীসম্বর ২০১২ জোতীয়ে রোজধোনীেণীত চ্লন্ত ব্োেণীস একশ্র তরুদ্ধণী ছোতীেণীকশ্র

ৈপরশোিচ্কশ্র গণণধষির্তেণীণর ঘমটিনোয়ে িদিল্লী ও েদিশব্যোপরী েয গণণঅভুযত্থোন েদিখো েদিয়ে তো েযৌন
িহিংসো ও মিিহিলোেণীদির স্বেোিধকশ্রোেণীরর িব্ষিয়েিটি েয গণণতন্ত্র ও সোমিোিজকশ্র রূপরোন্তেণীরর েক্ষিেণীত
প্রেক্ষকৃশ্রতই একশ্র গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  প্রেক্ষশ্নট েসিটিেণীকশ্র সিব্েণীশষি েমিেণীল ধেণীরেণীছ। আন্দেণীন্দোলেণীনর জনিপ্রেক্ষয়ে
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গণণচ্িরেণীতর িদিকশ্রিটি  ছোড়োও যো  তোৎপরযর্তপরণূর্ত  তো  হিল মিিহিলোেণীদির  'আন্দজোিদি'র  েশ্লিোগণোনিটি
েকশ্রন্দ্রীয়ে িব্ষিয়ে হিেণীয়ে ওঠো এব্ং পরিুলশ,  রোজনীিতিব্দি,  ধমির্তগুলরুদ্ধ,  প্রেক্ষশোসিনকশ্র কশ্রতৃর্তপরক্ষি ও
িব্চ্োরপরিত – সমিোেণীজর েসই সমিস্ত গণণযমিোনযরো – যোরো েপরোশোকশ্র-পরিরচ্ছদি,  আন্দচ্রণ ও
'ৈনিতকশ্র' মিলূযেণীব্োেণীধর পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র িব্িধর েদিোহিোই িদিেণীয়ে িনযর্তোিততোর ওপররই েদিোষিোেণীরোপর
কশ্রেণীর এই জোতীয়ে িহিংসোর সপরেণীক্ষি সোফোই গণোয়ে – তোেণীদির মিজ্জোগণত প্রেক্ষব্ণতোর িব্রুদ্ধেণীদ
জনিপ্রেক্ষয়ে প্রেক্ষিতব্োদি ধ্বিনত হিওয়েো। মিিহিলোেণীদির স্বেোিধকশ্রোেণীরর প্রেক্ষশ্নট ও পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্রতো িব্েণীরোধী
প্রেক্ষিতেণীরোধেণীকশ্র েকশ্রন্দ্রস্থেণীল েরেণীখ আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র অব্যোহিতভোেণীব্ চ্োিলেণীয়ে যোওয়েোর েক্ষিেণীত এব্ং
উত্তর-পরেূণীব্র্ত  ও কশ্রোশ্মীেণীর  েসনোব্োিহিনী কশ্রতৃর্তকশ্র সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র িহিংসো অথনব্ো দিিলত গণণহিতযো
চ্লোকশ্রোলীন ধষির্তেণীণর িব্রুদ্ধেণীদ,  আন্দফস্পেো – যো েদিোষিী েসনোকশ্রমির্তীেণীদির অপররোধ েথনেণীকশ্র ছোড়
েদিয়ে  –  তোর  িব্েণীরোিধতোয়ে,  েসোিন  েসোিরর  মিেণীতো  েহিফোজেণীত ধষির্তেণীণর  িব্রুদ্ধেণীদ,  জিমি
অিধগ্রহিণ িব্েণীরোধী  আন্দেণীন্দোলন চ্লোকশ্রোলীন  তোপরসী  মিোিলেণীকশ্রর মিেণীতো  মিিহিলোেণীদির ধষির্তেণীণর
িব্রুদ্ধেণীদ এব্ং েযৌন-সংখযোলঘমেুণীদির  েহিনস্থো  ও তোেণীদির  ওপরর েযৌন িনপরীড়ন চ্োলোেণীনোর
িব্েণীরোিধতোয়ে আন্দমিোেণীদির ছোত-যবু্,  মিিহিলো ও সোংসিৃতকশ্র সংগণঠনগুলেণীলো গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  ভূিমিকশ্রো
পরোলন কশ্রেণীরেণীছ।

৮।  এই আন্দেণীন্দোলেণীনর প্রেক্ষতুযত্তর িহিসোেণীব্ সরকশ্রোর কশ্রতৃর্তকশ্র গণিঠত িব্চ্োরপরিত ভোমির্তো
কশ্রিমিিটি  সসুংব্দ একশ্রপ্রেক্ষস্থ যগুণোন্তকশ্রোরী  সপুরোিরশ  হিোিজর কশ্রেণীরেণীছ  –  েযখোেণীন  মিিহিলোেণীদির
স্বেোিধকশ্রোর এব্ং িহিংসো  েথনেণীকশ্র মিিুক্তিেণীকশ্র সরুিক্ষিত রোখেণীত সক্ষিমি এমিন  আন্দইিন সংস্থোন,
নীিতসমিহূি  ও  দিোয়েব্দ  প্রেক্ষশোসেণীনর  পরিরব্তর্তেণীনর  প্রেক্ষেণীয়েোজনীয়েতোেণীকশ্র  তুেণীল  ধরোর  মিোধযেণীমি
আন্দেণীন্দোলেণীনর মিমির্তব্োণী প্রেক্ষিতফিলত হিেণীয়েেণীছ। এই আন্দেণীন্দোলন একশ্র  অিনচু্ছকশ্র সরকশ্রোর ও
সংসেণীদির  কশ্রোছ  েথনেণীকশ্র  ধষির্তণ  ও  েযৌন  িহিংসো  সংক্রোন্ত  আন্দইেণীন  িকশ্রছু  উেণীল্লখেণীযোগণয  ও
দিীঘমর্তপ্রেক্ষতীিক্ষিত সংেণীশোধনী িছিনেণীয়ে আন্দনেণীত সমিথনর্ত হিেণীয়েেণীছ। সরকশ্রোর প্রেক্ষব্তর্তন কশ্ররেণীত সেণীচ্ষ
হিেণীয়েিছল এমিন কশ্রেণীয়েকশ্রিটি অনযোয়েভোেণীব্ চ্োিপরেণীয়ে েদিওয়েো নোরী-িব্েণীরোধী সংস্থোনেণীকশ্র – েযমিন
ধষির্তণ-আন্দইেণীন  অিভযকু্তিেণীকশ্র  িলঙ্গে-িনরেণীপরক্ষিভোেণীব্  হিোিজর  কশ্ররোেণীনোর  অপরেণীচ্ষো  এব্ং  েযৌন
িহিংসো আন্দইেণীন 'িমিথনযো অিভেণীযোেণীগণর' িব্রুদ্ধেণীদ ধোরো রোখোর সংস্থোন – সোফেণীলযর সেণীঙ্গে পররোস্ত
কশ্ররো  েগণেণীছ। আন্দইেণীন েয সমিস্ত উেণীল্লখেণীযোগণয পরিরব্তর্তন সোিধত হিেণীয়েেণীছ েসগুলেণীলো হিল  :
েযৌনিহিংসোর অিভেণীযোেণীগণর েক্ষিেণীত সংিশ্লিষ পরিুলশ অিফসোেণীরর দিোিয়েত্ব পরোলেণীন অব্েণীহিলোর
জনয ব্োধযতোমিলূকশ্র নযূনতমি শোিস্তর  িব্ধোন;  ধষির্তণ ও েযৌন িনপরীড়েণীনর দিোেণীয়ে অিভযকু্তি
েকশ্রোেণীনো  সরকশ্রোরী  কশ্রমির্তচ্োিরর  িব্রুদ্ধেণীদ মিোমিলো  চ্োলোেণীনোর  েক্ষিেণীত সরকশ্রোর  কশ্রতৃর্তকশ্র  'আন্দগণোমি
অনমুিিতর'  নোেণীমি সরুক্ষিো প্রেক্ষদিোেণীনর েয ব্যব্স্থো  রেণীয়েেণীছ  তো খোিরজ কশ্রেণীর েদিওয়েো  সংক্রোন্ত
ব্যোখযো;  ধষির্তেণীণর সংজোেণীকশ্র সম্প্রতসোিরতকশ্ররণ – েযখোেণীন িপরছু েনওয়েো, িব্ব্স্ত্র কশ্ররো, িব্কৃশ্রত
েযৌন কশ্রোেণীযর্তর দ্বোরো েযৌন পরিরতিৃপ্ত ও অযোিসড িনেণীক্ষিেণীপরর মিেণীতো অপররোধেণীকশ্রও সংযকু্তি কশ্ররো
হিেণীয়েেণীছ; সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র ও জোিতব্োদিী িহিংসো চ্লোকশ্রোলীন ধষির্তণ ও েহিফোজেণীত ধষির্তেণীণর েক্ষিেণীত
কশ্রেণীঠোরতর  শোিস্ত  এব্ং  অযোিসড  আন্দক্রমিণ  ও েযৌনিহিংসোয়ে  েব্েঁণীচ্  যোওয়েো  আন্দক্রোন্তেণীদির
ব্োধযতোমিলূকশ্র িনখরচ্োয়ে দ্রুত িচ্িকশ্রৎসোর ব্যব্স্থো।  িকশ্রন্তু,  সম্মিলিতর ব্য়েসেণীকশ্র ১৬ েথনেণীকশ্র
ব্োিড়েণীয়ে  ১৮  কশ্ররো  হিেণীয়েেণীছ  এব্ং ১৬  েথনেণীকশ্র  ১৮  ব্ছর  ব্য়েস  পরযর্তন্ত  অল্পেব্য়েসীেণীদির
সম্মিলিতমিলূকশ্র েযৌন সংেণীযোগণেণীকশ্র অপররোধ িহিসোেণীব্ গণণয কশ্ররো হিেণীয়েেণীছ। সশস্ত্রব্োিহিনীর েক্ষিেণীত
'পরবূ্র্ত সম্মিলিতর' সরুক্ষিো ব্হিোল রোখো হিেণীয়েেণীছ, েসনো কশ্রতর্তোেণীদির ওপরর দিোিয়েত্ব ব্তর্তোেণীনোর নীিত ও
আন্দফস্পেো সংেণীশোধন ও ৈব্ব্োিহিকশ্র/দিোম্পর্কতয জীব্েণীন ধষির্তেণীণর অিভেণীযোগণেণীকশ্র স্বেীকৃশ্রিত প্রেক্ষদিোন

এব্ং  িলঙ্গে  িনরেণীপরক্ষিভোেণীব্  ধষির্তেণীণর  িশকশ্রোেণীরর  সংজো  িনধর্তোরণ  িব্ষিয়েকশ্র  ভোমির্তো  কশ্রিমিিটির
সপুরোিরশগুলেণীলোেণীকশ্র নোকশ্রচ্ কশ্ররো হিেণীয়েেণীছ।

৯।  ধষির্তণ-িব্েণীরোধী  িব্ল িনেণীয়ে  িব্তেণীকশ্রর্তর  সমিয়ে  সংসেণীদি  েখোলোখিুলভোেণীব্  ব্োধোহিীন
েযৌনতো  ও নোরী-িব্েণীদ্বেণীষির  েয  প্রেক্ষকশ্রোশ  েদিখো  েগণেণীছ  তোর  ফেণীল  িব্েণীলর মিধযকশ্রোর  ব্হু
সংস্থোনেণীকশ্র লঘমু কশ্রেণীর েদিওয়েো হিেণীয়েেণীছ। এটিো েদিিখেণীয়ে েদিয়ে, ভোরেণীত েযৌন িহিংসো  সংক্রোন্ত
আন্দইনগুলেণীলোর প্রেক্ষিতিটি  উন্নত  ধোপর িকশ্রভোেণীব্ শোসকশ্র রোজৈনিতকশ্র শিক্তিগুলেণীলো  িনেণীজ েথনেণীকশ্র
কশ্ররোর ব্দিেণীল ব্োধয হিেণীয়ে রচ্নো কশ্রেণীরেণীছ। এটিো তোৎপরযর্তপরণূর্ত  েয সোংসদি ও িব্ধোয়েকশ্রেণীদির
একশ্রটিো ব্ড় অংশই ধষির্তণ ও মিিহিলোেণীদির িব্রুদ্ধেণীদ িব্িভন্ন ধরেণীনর অপররোধমিলূকশ্র আন্দচ্রেণীণ
অিভযকু্তি। এই পরিরেণীপ্রেক্ষিক্ষিেণীত েয ব্যিক্তির িব্রুদ্ধেণীদ ধষির্তেণীণর চ্োজর্তশীটি রেণীয়েেণীছ তোেণীকশ্র িনব্র্তোচ্েণীন
প্রেক্ষিতদ্বিন্দ্বতো কশ্ররোর সেুণীযোগণ েথনেণীকশ্র িব্রত রোখোর জনয ভোমির্তো কশ্রিমিিটির সপুরোিরশ অব্শযই
প্রেক্ষোসিঙ্গেকশ্র। িকশ্রন্তু প্রেক্ষতযোিশতভোেণীব্ই সংসদি এই সপুরোিরশ খোিরজ কশ্রেণীর িদিেণীয়েেণীছ।  জীিব্ত
ধিষির্ততোর  েমিিডকশ্রযোল  পররীক্ষিো  ও  িচ্িকশ্রৎসো  সংক্রোন্ত  নতুন  িব্িধ  রচ্নোর  প্রেক্ষশ্নটিটিেণীকশ্রও
আন্দেণীন্দোলন সোমিেণীন িনেণীয়ে আন্দেণীস। িব্েণীশষি কশ্রেণীর িযিন ধষির্তেণীণর জীিব্ত িশকশ্রোর তঁোর অতীত
েযৌন ইিতহিোেণীসর ওপরর গুলরুদ্ধত্ব আন্দেণীরোপরেণীকশ্র ৈব্ধতো প্রেক্ষদিোেণীনর েয েযৌনতোব্োদিী েমিিডকশ্রযোল ও
আন্দইিন পরদিত রেণীয়েেণীছ তোর অব্সোনকশ্রেণীল্পেও আন্দেণীন্দোলন জোির রেণীয়েেণীছ।

১০।  কশ্রমির্তস্থেণীল েযৌন হিয়েরোিনর িব্রুদ্ধেণীদ সদিয রিচ্ত আন্দইনিটি ১৯৯৭-এ সপু্রেক্ষীমি
েকশ্রোটির্ত  িনেণীদির্তিশত যগুণোন্তকশ্রোরী ও  আন্দইনগণতভোেণীব্  ব্োধযতোমিলূকশ্র িব্শোখো গণোইড লোইনেণীকশ্রও
অগ্রোহিয  কশ্রেণীরেণীছ।  নতুন  আন্দইেণীন  পরেুণীরোদিস্তুতর  একশ্র  নোরী-িব্েণীরোধী  সংস্থোন  হিল  'িমিথনযো'
অিভেণীযোেণীগণর জনয শোিস্তিব্ধোন – যো আন্দসেণীল মিিহিলোেণীদির অিভেণীযোগণ দিোেণীয়ের কশ্ররো েথনেণীকশ্র
িনব্তৃ্ত কশ্ররেণীব্। িনেণীয়েোগণকশ্রতর্তো কশ্রতৃর্তকশ্র েযৌন হিয়েরোিনর িব্রুদ্ধেণীদ অিভেণীযোগণ জোনোেণীনোর কশ্রিমিিটিেণীকশ্র
কশ্রোযর্তকশ্ররীভোেণীব্ সিুনিশ্চিত স্বেোিধকশ্রোর প্রেক্ষদিোেণীনও এই আন্দইন ব্যথনর্ত হিেণীয়েেণীছ। আন্দইনিটি িব্দিযমিোন
ও সোফেণীলযর সেণীঙ্গে কশ্রমির্তরত সংস্থোগুলেণীলো  েয ব্তর্তমিোেণীন স্বেশোসন েভোগণ কশ্রেণীর তোর িনশ্চিয়েতো
প্রেক্ষদিোেণীনও ব্যথনর্ত হিেণীয়েেণীছ।

১১।  দিোম্পর্কতয জীব্েণীন ধষির্তেণীণর প্রেক্ষশ্নটিটি আন্দইেণীন স্বেীকশ্রোর নো  কশ্ররোর িপরছেণীন স্ত্রীেণীকশ্র
স্বেোমিীর সম্পর্কিত্ত িহিসোেণীব্ েদিখোর ভোব্নোই িক্রয়েোশীল েথনেণীকশ্রেণীছ এব্ং ব্যোিভচ্োর  সংক্রোন্ত
আন্দইনিটিও অনরুূপর ভোব্নোর ওপরর িভিত্ত কশ্রেণীর রিচ্ত। কশ্রেণীয়েকশ্র ব্ছর আন্দেণীগণ, ইউ িপর এ
সরকশ্রোর  কশ্রতৃর্তকশ্র  ব্যোিভচ্োর  সংক্রোন্ত  আন্দইনিটি সংেণীশোধেণীনর  উেণীদিযোেণীগণর  িপরছেণীনও  িলঙ্গে
পরক্ষিপরোিতত্বেণীকশ্র দূির কশ্ররোর েকশ্রোেণীনো  সিদিচ্ছো িছল নো। ব্যোিভচ্োর  সংক্রোন্ত আন্দইেণীন স্ত্রীর
েপ্রেক্ষিমিেণীকশ্রর িব্রুদ্ধেণীদ 'কু্ষিব্ধ'  স্বেোমিীর েফৌজদিোরী অিভেণীযোগণ দিোেণীয়েেণীরর সেুণীযোগণ রেণীয়েেণীছ (স্বেোমিীর
যিদি এমিন েকশ্রোেণীনো পররিকশ্রয়েো েপ্রেক্ষেণীমির ব্যোপরোর েথনেণীকশ্র থনোেণীকশ্র তেণীব্ স্ত্রীর িকশ্রন্তু েকশ্রোেণীনো আন্দইিন
প্রেক্ষিতকশ্রোর চ্োওয়েোর সেুণীযোগণ েনই)। ২০০৮-এ সরকশ্রোর স্ত্রীর তরেণীফ যিদি দিোম্পর্কতয সম্পর্ককশ্রর্ত
অিতিরক্তি প্রেক্ষণেণীয়ের েকশ্রোেণীনো ব্যোপরোর থনোেণীকশ্র েসেণীক্ষিেণীত স্ত্রীেণীকশ্র অপররোধী সোব্যস্ত কশ্ররোর লেণীক্ষিয
আন্দইন সংেণীশোধন কশ্ররোর সপরেণীক্ষি সমিস্ত রোেণীজযর কশ্রোছ েথনেণীকশ্র মিত েচ্েণীয়ে পরোঠোয়ে! ব্যোিভচ্োর
িব্েণীরোধী  েফৌজদিোরী আন্দইেণীনর িব্েণীলোপর এব্ং পরিত-পরৎনীর পররস্পেেণীরর িব্রুদ্ধেণীদ িব্শ্বস্ত নো
থনোকশ্রোর অিভেণীযোগণেণীকশ্র েফৌজদিোরী অপররোধ িহিসোেণীব্ গণণয কশ্ররোর  ব্দিেণীল সোমিোিজকশ্র স্খলন
িহিসোেণীব্ েদিখোর জনয জোতীয়ে মিিহিলো কশ্রিমিশন (এন িস ডিব্লিউ) ও মিিহিলো আন্দেণীন্দোলনগুলেণীলো
েয পররোমিশর্ত েদিয়ে সরকশ্রোর তো অগ্রোহিয কশ্রেণীরেণীছ।
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১২। ভোরেণীত প্রেক্ষোয়েশই পরিরব্োেণীরর সদিসযেণীদির দ্বোরো িশশুেণীদির িনগ্রহি ও ধষির্তেণীণর ঘমটিনো
অজস্র।  এই  অপররোধও  পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র  সংসিৃতর  সোেণীথন  ঘমিনষ্ঠ  সম্পর্ককশ্রর্তযকু্তি  –  েযখোেণীন
িশশুেণীদির স্বেোিধকশ্রোরেণীকশ্র অস্বেীকশ্রোর কশ্ররো  হিয়ে এব্ং ব্ড়েণীদির প্রেক্ষিত প্রেক্ষশ্নটোতীত আন্দনগুণতয ও
দিোসসলুভ ব্োধযতোর  িশক্ষিো  েদিওয়েো  হিয়ে  এব্ং  েযৌন  িশক্ষিোর  প্রেক্ষিত কশ্রটিোক্ষি কশ্ররো  হিয়ে।
এছোড়োও,  এ ঘমটিনোেণীকশ্র ব্োলযিব্ব্োেণীহির প্রেক্ষথনো েথনেণীকশ্র িব্িচ্ছন্নভোেণীব্ েদিখো চ্েণীল নো  (েয প্রেক্ষথনো
একশ্র শতোব্দী আন্দেণীগণ িব্লপু্ত হিেণীয়েেণীছ িকশ্রন্তু ভোরেণীতর নোনো প্রেক্ষোেণীন্ত আন্দজও প্রেক্ষোয়েশ সংঘমিটিত
হিেণীয়ে  চ্েণীলেণীছ)।  অভয়ে আন্দশ্রমমি ও ছোতোব্োেণীসর  মিেণীধয  িশশু ধষির্তণ  একশ্র জঘমনয  অপররোধ
(হিিরয়েোনো ও ছিত্তশগণেণীড় সম্প্রতিত যো েদিখো েগণেণীছ)। এই অপররোধ েদিিখেণীয়ে েদিয়ে,  িকশ্রব্ো
পরিরব্োরগুলেণীলোর অভযন্তেণীর িকশ্রব্ো এই জোতীয়ে প্রেক্ষিতষ্ঠোনগুলেণীলোর অভযন্তেণীর, িশশুেণীদির িব্রুদ্ধেণীদ
েযৌন িনগ্রেণীহির মিেূণীল রেণীয়েেণীছ ক্ষিমিতো এব্ং কশ্রতৃর্তত্ব। এই প্রেক্ষেণীশ্নট ২০১২-েত প্রেক্ষণীত িশশুর
প্রেক্ষিত েযৌন অপররোধ িনেণীরোধকশ্র আন্দইন (িপ্রেক্ষেণীভনশন অফ চ্োইল্ড েসক্সয়ুেোল অেণীফেণীন্সিস অযোক্ট)
একশ্র স্বেোগণত পরদিেণীক্ষিপর হিেণীলও েয সংসিৃত িশশু িনগ্রহি ও িশশু ধষির্তণেণীকশ্র প্রেক্ষশ্রময়ে েদিয়ে তোর
েমিোকশ্রোিব্লোর জনয এখনও ব্হু িকশ্রছুই কশ্ররো প্রেক্ষেণীয়েোজন।

১৩। েযৌন িহিংসো ও পরোিরব্োিরকশ্র িহিংসো িব্েণীরোধী আন্দইনগুলেণীলোেণীকশ্র সোমিথনর্তয েজোগণোেণীনোর
উেণীদ্দেশ্যেণীশয িনরোপরদি আন্দশ্রময়েস্থল, িনখরচ্োয়ে িচ্িকশ্রৎসো এব্ং অযোিসড আন্দক্রমিণ ও ধষির্তেণীণর পরর
েব্েঁণীচ্ থনোকশ্রো িনযর্তোিততোর পরনুব্র্তোসেণীনর জনয সরকশ্রোর েথনেণীকশ্র পরযর্তোপ্ত ব্োেণীজটি ব্রোদ্দেশ্য এখনও
েমিেণীলিন। অিধকশ্রন্তু, ব্হু েক্ষিেণীত নোরী-িব্েণীরোধী শিক্তিসমিেূণীহির সংগণিঠত চ্োেণীপরর কশ্রোেণীছ সরকশ্রোর
নিতস্বেীকশ্রোেণীররই আন্দগ্রহি েদিিখেণীয়েেণীছ। উদিোহিরণস্বেরূপর, সম্প্রতিত েকশ্রন্দ্রীয়ে সরকশ্রোর েযৌতুকশ্র/পরণ
আন্দইেণীনর িব্রুদ্ধেণীদ সিম্মিলিলত প্রেক্ষচ্োেণীরর প্রেক্ষতুযত্তেণীর ৪৯৮ এ ধোরোয়ে (চ্রমি পরোিরব্োিরকশ্র িহিংসো
ও পরণ সম্পর্কিকশ্রর্তত িনযর্তোতন িব্ষিয়েকশ্র ধোরো) সংেণীশোধনী আন্দনোর প্রেক্ষস্তোব্ কশ্রেণীরেণীছ।

১৪। মিিহিলোেণীদির িব্েণীশষি কশ্রেণীর তরুদ্ধণীেণীদির িশক্ষিো ও কশ্রমির্তসংস্থোেণীনর জনয,  সম্পর্কিত্তর
অংশীদিোিরত্ব,  জীব্নসঙ্গেী েব্েণীছ েনওয়েো েথনেণীকশ্র শুরুদ্ধ কশ্রেণীর ব্যিক্তিগণত জীব্েণীন অিধকশ্রতর
স্বেশোসেণীনর জনয উেণীঠ দিোঁড়োেণীনোর ঘমটিনো জোত-পরোেণীতর ব্যব্স্থো ও সম্পর্কিত্ত হিস্তোন্তেণীরর েক্ষিেণীত
িপরততৃোিন্ত্রকশ্র িব্িধগুলেণীলোেণীকশ্র িব্পরন্ন কশ্রেণীর তুেণীলেণীছ এব্ং েখোলোখিুল পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র হিোমিলোর
মিেুণীখ পরড়েণীছ।  ব্হু েক্ষিেণীতই আন্দক্রমিণগুলেণীলো িপরততৃোিন্ত্রকশ্র ও পরোিরব্োিরকশ্র কশ্রতৃর্তেণীত্বর িনেণীদির্তোষি
রূেণীপর  েদিখো  েদিয়ে  –  েযখোেণীন  মিিহিলোেণীদির  তরেণীফ  সন্তোেণীনোিচ্ত আন্দনগুণতয  েদিখোেণীনো  ও
ভোরতীয়ে মিোতো-পরৎনীেণীদির 'পরিব্ত কশ্রতর্তব্য ও গুলণব্লী' পরোলেণীনর আন্দেণীব্দিন রোখো হিয়ে। অনয
েক্ষিেণীত এই আন্দক্রমিণ আন্দেণীস পরিরব্োেণীরর মিেণীধযই  'সম্মিলোন'  হিতযোর অপররোধ রূেণীপর। আন্দর
ক্রমিব্ধর্তমিোন  হিোেণীর  'সম্মিলোন'  হিতযো  ও  নীিতর  খব্রদিোির  ঘমেণীটি  চ্েণীলেণীছ  সংগণিঠত
সোমিোিজকশ্র-রোজৈনিতকশ্র রূেণীপর েযখোেণীন সংঘম পরিরব্োেণীরর শোখোসমিহূি,  খোপর-পরঞ্চোেণীয়েত এব্ং
সব্ ধেণীমির্তর প্রেক্ষিতিক্রয়েোশীল শোখো-প্রেক্ষশোখোগুলেণীলো েজোর কশ্রেণীর জোত-পরোতগণত, সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র ও
পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র ফেণীতোয়েো প্রেক্ষেণীয়েোগণ কশ্ররেণীত সংগণিঠত আন্দক্রমিণ চ্োলোেণীচ্ছ। ৈনিতকশ্র খব্রদিোির ও
'সম্মিলোন'  হিতযোয়ে প্রেক্ষশ্রময়েদিোনকশ্রোরী এইসব্ সংগণিঠত শিক্তিগুলেণীলোর েমিোকশ্রোিব্লো কশ্ররোর েক্ষিেণীত
সরকশ্রোরগুলেণীলোর েকশ্রোেণীনো সিদিচ্ছো েদিখো যোয়ে নো, ব্রং রোজৈনিতকশ্র শিক্তিসমিহূি ও রোষযেণীন্ত্রর
মিেণীধয এ ব্যোপরোেণীর উচুঁ্ মিোতোর েব্োঝোপরড়ো লক্ষিয কশ্ররো যোয়ে। 'সম্মিলোন'  হিতযোর ঘমটিনোগুলেণীলোর
ব্হু েক্ষিেণীতই েদিখো যোয়ে, আন্দিধপরতযকশ্রোরী জোতগুলেণীলোই িনেণীজেণীদির আন্দপরন জোেণীতর মিিহিলোেণীদির
ওপরর িহিংসো নোিমিেণীয়ে আন্দনোর সোেণীথন সোেণীথন িব্ব্োেণীহির েক্ষিেণীত জোেণীতর গণিণ লঙ্ঘেণীনর দিোেণীয়ে
িনপরীিড়ত জোেণীতর  মিিহিলোেণীদির  ওপররও িহিংসো  চ্িরতোথনর্ত  কশ্রেণীর।  'সম্মিলোন'  অপররোধী  আন্দর

প্রেক্ষভোব্শোলী  জোতগুলেণীলোর  একশ্রেণীচ্িটিয়েো  ব্যোপরোর  হিেণীয়ে  েনই।  িনপরীিড়ত  জোতগুলেণীলো ও
আন্দিদিব্োসী সম্প্রতদিোেণীয়ের মিেণীধযও – যোেণীদির উচ্চব্েণীগণর্তর জোতগুলেণীলো 'সম্মিলোন' পরোওয়েোর অেণীযোগণয
ব্েণীল িচ্িহ্নিত কশ্রেণীর েরেণীখেণীছ – এখন িনেণীজর িনেণীজর েগণোষ্ঠীর মিেণীধয মিিহিলোেণীদির েযৌনতো ও
স্বেোধীনতোেণীকশ্র িনয়েন্ত্রেণীণর দ্বোরো ব্রিোহ্মণযব্োদিী পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র 'সম্মিলোন' দিোিব্ কশ্ররো শুরুদ্ধ হিেণীয়েেণীছ।

১৫। িব্িভন্ন জোত ও েশ্রমণীর মিেণীধযই মিিহিলোেণীদির িব্রুদ্ধেণীদ পরোিরব্োিরকশ্র িহিংসোর ঘমটিনো
ঘমটিেণীছ যেণীথনচ্ছভোেণীব্। এটিো েমিৌিলকশ্র গণণতেণীন্ত্রর অভোব্ ও  অসমিতোরই িনদির্তয়ে সচূ্কশ্র – যো
পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র সমিোেণীজ  নর-নোরীর  মিধযকশ্রোর  সম্পর্ককশ্রর্ত  এব্ং  িব্ব্োেণীহির  মিেণীতো  প্রেক্ষিতষ্ঠোন  ও
পরিরব্োেণীরর  স্বেোক্ষির হিেণীয়ে রেণীয়েেণীছ। মিিহিলোেণীদির কশ্রোেণীজর িনরোপরত্তোহিীনতো ও কশ্রোেণীজর অভোব্
তঁোেণীদির অসম্মিলোনজনকশ্র িব্ব্োেণীহি আন্দব্দ হিওয়েোেণীকশ্র সহিজ কশ্রেণীর েতোেণীল। ব্োিড় এব্ং পরিরব্োর
শুধমুিোত  নোেণীমিই  'ব্যিক্তিগণত'  েক্ষিত।  ব্োস্তেণীব্  পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র,  জোতপরোতগণত  এব্ং  েশ্রমণী
িনপরীড়েণীনর  কশ্রোঠোেণীমিোয়ে  এই দিুই  প্রেক্ষিতষ্ঠোন  থনোেণীকশ্র িনধর্তোরকশ্র ভূিমিকশ্রোয়ে।  আন্দর সম্পর্কিত্তগণত
সম্পর্ককশ্রর্ত ও জোতপরোতগণত  উত্তরোিধকশ্রোরেণীকশ্র ব্জোয়ে রোখো,  পরণ আন্দদিোয়ে এব্ং গণোহির্তস্থ শ্রমেণীমির
মিোধযেণীমি পরুঁিজব্োদিেণীকশ্র ভতুর্তিকশ্র েযোগণোেণীনোর প্রেক্ষেণীয়েোজেণীন ব্োিড়র মিেণীধয মিিহিলোেণীদির  অধীনতো ও
তোেণীদির েযৌনতো ও সন্তোন উৎপরোদিেণীনর ওপরর িনয়েন্ত্রণ রোখোটিো খবু্ই জরুদ্ধির। পরণপ্রেক্ষথনো
িনিষিদ কশ্রেণীর আন্দইন পরোশ হিওয়েো সেণীত্ত্বেও পরেণীণর জনয িনযর্তোতন ও েশষিপরযর্তন্ত হিতযোর ঘমটিনো
অব্িধ  প্রেক্ষোয়েশই  ঘমেণীটি  চ্েণীলেণীছ।  পরোিরব্োিরকশ্র  িহিংসো  ও  পরণপ্রেক্ষথনোেণীকশ্র  পরিরব্োেণীরর  মিেণীধযই
িনষ্পত্তিত্তেণীযোগণয  'ঘমেণীরোয়েো'  ব্যোপরোর ব্েণীল েদিখেণীল চ্লেণীব্ নো ব্রং এগুলেণীলো হিল মিিহিলোেণীদির
অধীনস্থ কশ্রেণীর রোখোর হিোিতয়েোর  এব্ং এগুলেণীলোর িব্রুদ্ধেণীদ জনসোধোরেণীণর মিেণীধয আন্দমিোেণীদির
েজোরোেণীলো প্রেক্ষচ্োর চ্োলোেণীনো ও আন্দেণীন্দোলন গণেণীড় েতোলো উিচ্ত।

১৬। গ্রোমি ও শহিেণীর – উভয়ে এলোকশ্রোেণীতই িলঙ্গে-ব্োছোই কশ্রেণীর গণভর্তপরোত ও কশ্রনযো ভণ
হিতযোর ঘমটিনো  েব্েণীড় চ্েণীলেণীছ,  আন্দর এটিো সম্পর্কন্ন পরিরব্োরগুলেণীলোেণীতই েব্িশ ঘমটিেণীছ কশ্রোরণ
জেণীন্মর পরেূণীব্র্তই িলঙ্গে িনধর্তোরেণীণর জনয প্রেক্ষযিুক্তির সোহিোেণীযয পররীক্ষিো কশ্ররোেণীনোর সোমিথনর্তয তোেণীদিরই
েব্িশ রেণীয়েেণীছ।  সোম্প্রতিতকশ্র  জনগণণনোর  িরেণীপরোেণীটির্ত  েদিখো  যোয়ে,  স্বেোধীনতোর  পররব্তর্তীেণীত
০-৬ ব্ছর ব্য়েস িশশুেণীদির মিেণীধয ব্োিলকশ্রোর সংখযো সব্র্তিনেণীম্ন েনেণীমি এেণীসেণীছ – প্রেক্ষিত ১০০০
ব্োলেণীকশ্রর তুলনোয়ে ব্োিলকশ্রোর সংখযো েথনেণীকশ্রেণীছ মিোত ৯১৪। েকশ্রন্দ্র ও রোেণীজযর সরকশ্রোরগুলেণীলো
ইচ্ছোকৃশ্রতভোেণীব্ িপর িস এন্ড িপর এন িড িটি আন্দইনেণীকশ্র [িপ্রেক্ষ-কশ্রনেণীসপরসন  (গণভর্তসঞ্চোর পরবূ্র্ত)
এন্ড িপ্রেক্ষ-েনটিোল  (জন্ম পরবূ্র্ত)  ডোয়েোগণনিস্টেলকশ্র েটিকশ্রিনক্স অযোক্ট ১৯৯৪]  প্রেক্ষেণীয়েোেণীগণ টিোলব্োহিোনো
কশ্ররেণীছ এব্ং জন্ম-পরবূ্র্ত িলঙ্গে িনধর্তোরণ ও িলঙ্গে ব্োছোই কশ্রেণীর গণভর্তপরোেণীতর সেণীঙ্গে যকু্তি অৈনিতকশ্র
িচ্িকশ্রৎসো িশল্পেেণীকশ্র অব্োেণীধ েব্েণীড় উঠেণীত সোহিোযয কশ্ররেণীছ। িপর িস এন্ড িপর এন িড িটি
আন্দইনেণীকশ্র কশ্রোযর্তকশ্ররী কশ্ররোর সোেণীথন সোেণীথন  ব্োছোই কশ্রেণীর পরতু সন্তোন  প্রেক্ষসব্ কশ্ররোেণীনো ও িলঙ্গে
িনণর্তেণীয়ের িভিত্তেণীত গণভর্তপরোতেণীকশ্র  একশ্রমিোত  প্রেক্ষিতহিত কশ্ররো  েযেণীত পরোেণীর  পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্রতোেণীকশ্র
েমিোকশ্রোিব্লো ও সমিোেণীজ মিিহিলোেণীদির েযোগণযস্থোন ও মিযর্তোদিোেণীকশ্র ব্ িৃদ  কশ্ররোর মিেণীতো একশ্রপ্রেক্ষস্থ
সোমিিগ্রকশ্র পরদিেণীক্ষিেণীপরর সোেণীথন তোেণীকশ্র যকু্তি কশ্ররোর মিোধযেণীমি।

১৭।  সমিগ্র  েদিশ  জেুণীড়  দিিলত  এব্ং  অনগ্রসর  জোতসমিেূণীহির  সোমিোিজকশ্র  ও
রোজৈনিতকশ্র  আন্দত্মেণীঘমোষিণোেণীকশ্র  িহিংস্র  সোমিন্ততোিন্ত্রকশ্র  প্রেক্ষিতিক্রয়েোর  মিেুণীখোমিিুখ  হিেণীত  হিেণীচ্ছ।
িব্েণীশষিত এই  সমিস্ত  িনপরীিড়ত েগণোষ্ঠীগুলেণীলোর  মিিহিলোেণীদির  ওপররই সোমিন্ত শিক্তির  দ্বোরো
সংঘমিটিত প্রেক্ষকশ্রোশয অব্মিোননো ও েযৌন িহিংসো েব্িশ কশ্রেণীর ঘমেণীটি। সোমিন্তশিক্তি ও সমিদৃশোলী
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মিধয জোতগুলেণীলোর দ্বোরো িব্েণীশষি কশ্রেণীর দিিলত মিিহিলোেণীদিরই ভয়েঙ্কের েযৌন িহিংসোর সোেণীথন সোেণীথন
অব্মিোননো ও নীচ্তোর মিেুণীখোমিিুখ হিেণীত হিয়ে। অিধকশ্রোংশ েক্ষিেণীতই এস িস/এস িটি িনযর্তোতন
আন্দইনেণীকশ্র প্রেক্ষেণীয়েোগণ কশ্ররো হিয়ে নো। জিমি অিধগ্রহিেণীণর িব্রুদ্ধেণীদ সোমিেণীনর সোিরেণীত থনোেণীকশ্রন েয
সমিস্ত আন্দিদিব্োসী মিিহিলোরো, তল্লোিশ চ্লোকশ্রোলীন এব্ং হিোজতব্োেণীসর সমিয়ে, তঁোেণীদির প্রেক্ষোয়েশই
পরিুলশ ও িনরোপরত্তোব্োিহিনীর দ্বোরো ধিষির্ততো হিেণীত হিয়ে।

মিিহিলোেণীদির ডোইিন (ডোন ব্ো েটিোিন) ব্েণীল িচ্িহ্নিত কশ্ররো এব্ং তোেণীদির হিতযো কশ্ররো ব্ো
প্রেক্ষকশ্রোেণীশয লোঞ্ছনো কশ্ররোর ঘমটিনো যো হিোেণীমিশোই প্রেক্ষতযক্ষি কশ্ররো যোয়ে তোর লক্ষিয থনোেণীকশ্র অিব্ব্োিহিত
মিিহিলো ব্ো িব্ধব্োরো এব্ং তোর িপরছেণীন প্রেক্ষোয়েশই থনোেণীকশ্র সম্পর্কিত্ত হিোিতেণীয়ে েনওয়েোর অিভসিন্ধ।
ধমির্তীয়ে প্রেক্ষিতষ্ঠোেণীনর অভযন্তেণীর িকশ্রংব্ো তথনোকশ্রিথনত ধমির্তগুলরুদ্ধেণীদির দ্বোরো েযৌন েশোষিণ ও নোরী
িনগ্রহিও একশ্র সোধোরণ ঘমটিনো।

১৮। উত্তর-পরবূ্র্তোঞ্চল ও কশ্রোশ্মীেণীরর মিিহিলোরো রোষীয়ে িনপরীড়েণীনর িব্রুদ্ধেণীদ ব্ীরত্বপরণূর্ত
সংগ্রোমি  চ্োিলেণীয়েেণীছন।  থনোংজোমি  মিেণীনোরমিোেণীকশ্র  ব্লোৎকশ্রোর  এব্ং  হিতযো  কশ্ররোর  প্রেক্ষিতব্োেণীদি
মিিণপরেুণীরর ইরমি শিমির্তলোর অনশন ধমির্তঘমটি এব্ং মিিণপররুী মিিহিলোেণীদির নগ্ন হিেণীয়ে প্রেক্ষিতব্োদি
আন্দফস্পেো িব্েণীরোধী প্রেক্ষিতব্োেণীদির একশ্র অননয প্রেক্ষতীকশ্র হিেণীয়ে উেণীঠেণীছ।

সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র হিতযোলীলোর সমিয়ে ফযোিসব্োদিী শিক্তিগুলেণীলো েযৌন িহিংসোর জনয সংখযোলঘমু
মিসুিলমি  সম্প্রতদিোেণীয়ের  মিিহিলোেণীদিরই  েব্েণীছ  েনয়ে।   িশক্ষিো  ও  কশ্রমির্তসংস্থোেণীনর  ব্িুনয়েোদিী
অিধকশ্রোেণীরর  সেুণীযোগণ েথনেণীকশ্র ব্িঞ্চত  থনোকশ্রোর ফেণীল সংসোরব্োদিী  সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র প্রেক্ষচ্োরোিভযোন
মিসুিলমি  মিিহিলোেণীদির  পরদির্তোনসীনতোেণীকশ্র  আন্দরও  ব্োিড়েণীয়ে  েতোেণীল  যোর  ফেণীল সংখযোলঘমু
সম্প্রতদিোেণীয়ের অভযন্তেণীরও েমিৌলব্োদিী  শিক্তিগুলেণীলোর হিোেণীত  তঁোরো ৈব্ষিমিয ও িহিংসোর সহিজ
িশকশ্রোর হিেণীয়ে ওেণীঠন।

িনেণীজেণীদির অিধকশ্রোর এব্ং মিযর্তোদিোর দিোিব্েণীত দিিলত, আন্দিদিব্োসী ও মিসুিলমি মিিহিলোেণীদির
সংগ্রোমি এব্ং রোষীয়ে িনপরীড়েণীনর িব্রুদ্ধেণীদ উত্তর-পরবূ্র্তোঞ্চল ও কশ্রোশ্মীেণীরর মিিহিলোেণীদির সংগ্রোমি
ভোরেণীতর নোরী আন্দেণীন্দোলেণীনর েক্ষিেণীত চ্রমি গুলরুদ্ধত্ব ব্হিন কশ্রেণীর।

১৯। িহিংসোর িব্রুদ্ধেণীদ একশ্র শিক্তিশোলী, ব্হুস্তরীয়ে প্রেক্ষিতেণীরোধ গণেণীড় েতোলো প্রেক্ষেণীয়েোজন –
যোর  সোমিেণীনর  সোিরেণীত  থনোকশ্রেণীব্  মিিহিলো  সংগণঠন,  ছোত-যবু্  সংগণঠন  এব্ং  সোংসিৃতকশ্র
সংগণঠনগুলেণীলো। মিিহিলোেণীদির  সপরেণীক্ষি  আন্দইন  প্রেক্ষণয়েেণীনর  প্রেক্ষচ্োর  অিভযোন,  সরকশ্রোর  এব্ং
রোজৈনিতকশ্র শিক্তিগুলেণীলোর দ্বোরো মিিহিলোেণীদির অিধকশ্রোর ও িনরোপরত্তো রক্ষিোয়ে ব্যথনর্ততোর প্রেক্ষিতব্োদি,
সোমিোিজকশ্র উেণীদিযোগণ যথনো, পরোড়োয়ে পরোড়োয়ে মিিহিলোেণীদির পরোহিোরোদিোরী, ভুক্তিেণীভোগণীেণীকশ্র েদিোষিোেণীরোপর
কশ্ররোর িব্রুদ্ধেণীদ প্রেক্ষচ্োর, পরতুসন্তোনেণীকশ্র প্রেক্ষোধোনয েদিওয়েো, পরোিরব্োিরকশ্র িহিংসো ও 'সম্মিলোন' হিতযোর
িব্েণীরোিধতো ইতযোিদি এব্ং িশক্ষিো, েপ্রেক্ষমি, িব্ব্োহি, েব্শভূষিো ও জীব্নচ্চ্র্তো সহি সমিস্ত েক্ষিেণীত
স্বেোধীন িসদোন্ত গ্রহিেণীণ মিিহিলোেণীদির অিধকশ্রোেণীরর সপরেণীক্ষি স জৃনশীল প্রেক্ষচ্োরও এেণীদির চ্োলোেণীত
হিেণীব্।

মিিহিলো, কশ্রোজ এব্ং পররুুদ্ধষিতন্ত্র
২০।   আন্দিথনর্তকশ্র  উদিোরীকশ্ররণ  েব্িশ  েব্িশ  সংখযোয়ে  মিিহিলোেণীদির  কশ্রমির্তেণীক্ষিেণীত  েটিেণীন

আন্দনেণীছ – যিদিও কশ্রোেণীজর এই েক্ষিতগুলেণীলো িব্পরেণীদির সম্ভোব্নোয়ে ভরো ও িনরোপরত্তো িব্হিীন।
এই সমিস্ত েক্ষিেণীত েশোষিণ  খবু্ কশ্রমি েক্ষিেণীতই 'আন্দিথনর্তকশ্র' চ্িরেণীতর – এই েশোষিেণীণর েক্ষিেণীত

িলঙ্গে একশ্রটিো গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত হিোিতয়েোর। উদিোহিরণস্বেরূপর, তোিমিলনোড়ুেণীত কশ্রমি ব্য়েসী মিিহিলো ব্স্ত্র
শ্রমিমিকশ্রেণীদির অতযন্ত অগণণতোিন্ত্রকশ্র ও েশোষিেণীণর পরিরেণীব্েণীশ কশ্রোজ কশ্ররেণীত ব্োধয কশ্ররো হিয়ে, আন্দর
এটিো সম্ভব্ হিয়ে সমুিঙ্গেলী প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের কশ্রোরেণীণ,  েয প্রেক্ষকশ্রল্পে কুশ্রমিোরী েমিেণীয়েেণীদির পরেণীণর টিোকশ্রো
িনেণীজেণীদিরই েজোগণোড় কশ্ররোর লেণীক্ষিয রিচ্ত হিেণীয়েেণীছ আন্দর যো কশ্রমি ব্য়েসী েমিেণীয়েেণীদির িব্ব্োহি ও
পরণ সম্পর্কিকশ্রর্তত গণভীর  সোমিোিজকশ্র উেণীদ্বগণেণীকশ্র কশ্রোেণীজ লোগণোয়ে।  েকশ্রন্দ্রীয়ে  সরকশ্রোেণীরর  আন্দশো,
িমিড-েড-িমিল ও অঙ্গেনওয়েোিড় প্রেক্ষকশ্রল্পেগুলেণীলোও মিিহিলোেণীদির পরিরব্োর ও সমিোেণীজর প্রেক্ষিত িব্নো
পরোিরশ্রমিমিেণীকশ্র  ও  িনঃস্বেোথনর্ত  েসব্োর  পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র  ধযোনধোরণোেণীকশ্রই  কশ্রোেণীজ  লোগণোয়ে  এব্ং
শ্রমিমিকশ্রেণীদির পরণূর্ত েব্তন ও সরকশ্রোরী কশ্রমির্তীেণীদির সমিোন সেুণীযোগণ-সিুব্ধো প্রেক্ষদিোেণীনর পরিরব্েণীতর্ত িকশ্রছু
'সম্মিলোন দিিক্ষিণো' েদিওয়েোেণীকশ্রই যিুক্তিযকু্তি কশ্রেণীর েতোেণীল।

২১।  শ্রমমিশিক্তি িহিেণীসেণীব্ মিিহিলোেণীদির আন্দিব্ভর্তোেণীব্র সোেণীথন সোেণীথনই তঁোেণীদির কশ্রমির্তস্থেণীল
িলঙ্গে ৈব্ষিেণীমিযর মিেুণীখোমিিুখ হিেণীত হিয়ে। একশ্রই কশ্রোেণীজ পররুুদ্ধষিেণীদির তুলনোয়ে মিিহিলোরো আন্দজও
কশ্রমি মিজিুর েভোগণ কশ্রেণীরন।  মিনেণীরগণো কশ্রমির্তসচূ্ীর েক্ষিেণীতও পররুুদ্ধষিেণীদির তুলনোয়ে তঁোেণীদির কশ্রমি
মিজিুর েদিওয়েো হিয়ে এব্ং তঁোেণীদির কশ্রোেণীজর পরিরমিোণও ৈব্ষিমিযমিলূকশ্র পরদিতেণীত মিোপরো হিয়ে,
েযমিন, কশ্রত ঘমণ্টো তঁোরো কশ্রোজ কশ্ররেণীলন তোর ব্দিেণীল কশ্রী পরিরমিোণ মিোিটি তোরো কশ্রোটিেণীলন েসই
অনযুোয়েী তঁোেণীদির টিোকশ্রো েদিওয়েো হিয়ে! তঁোেণীদির ৈব্ষিমিযমিলূকশ্র িনয়েমি-িব্িধর মিেুণীখও পরড়েণীত হিয়ে
(েযমিন েপরোশোকশ্র-িব্িধ আন্দেণীরোপর,  েচ্হিোরোর িব্ষিেণীয়ে েযৌনতোব্োদিী রীিত ইতযোিদি)। এমিনিকশ্র
সম্মিলোনজনকশ্র ও েব্িশ েব্তেণীনর কশ্রোেণীজও িলঙ্গে ৈব্ষিমিয যেণীথনষই েদিখো যোয়ে। এয়েোর ইিন্ডয়েোয়ে
ইন-ফ্ল্োইটি সপুরোরভোইজোর  পরেণীদি  িনেণীয়েোেণীগণর  জনয  দিীঘমর্ত  আন্দইিন  লড়োই  চ্োিলেণীয়ে  সম্প্রতিত
মিিহিলো েকশ্রিব্ন কশ্রমির্তীরো জয়ে অজর্তন কশ্রেণীরেণীছন। েসনোব্োিহিনীেণীত অদিযোব্িধ মিিহিলোরো অিফসোর
পরেণীদি  িনেণীয়েোেণীগণর  সেুণীযোগণ  পরোনিন  েকশ্রননো  মিিহিলোেণীদির  কশ্রোছ  েথনেণীকশ্র আন্দেণীদিশ  েনওয়েোটিো
জওয়েোনেণীদির  কশ্রোেণীছ  প্রেক্ষতযোিশত নয়ে।  েচ্হিোরো সম্পর্কিকশ্রর্তত িনপরীড়নমিলূকশ্র রীিত সোধোরণভোেণীব্
মিিহিলোেণীদির প্রেক্ষিত ৈব্ষিমিযমিলূকশ্র, তেণীব্ এিটি িব্েণীশষিত দিিলত ও আন্দিদিব্োসী মিিহিলোেণীদির েক্ষিেণীত
েব্িশ ৈব্ষিমিযপরণূর্ত। িকশ্রছুিদিন আন্দেণীগণও মিহিোরোেণীষ েকশ্রিব্ন কশ্রমির্তী িহিেণীসেণীব্ প্রেক্ষিশিক্ষিত আন্দিদিব্োসী
মিিহিলোেণীদির ব্োজোেণীরর ও ব্রিোহ্মণযব্োেণীদির পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র মিোনদিেণীণর িব্চ্োেণীর আন্দকশ্রষির্তণীয়ে নয়ে এই
ব্েণীল ধেণীর িনেণীয়ে িব্মিোন পরিরেণীষিব্োর কশ্রোেণীজ িনযিুক্তিেণীকশ্র খোিরজ কশ্ররো হিত।

২২।  গণহৃিস্থোলীর  কশ্রোজ,  িব্িড়,  িমিড-েড-িমিল  প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের  মিেণীতো  েক্ষিতগুলেণীলোেণীত
শ্রমমিশিক্তির িব্শোল অংশই হিল মিিহিলো। কৃশ্রিষিশ্রমিমিকশ্র ও চ্ো-ব্োগণোন শ্রমিমিকশ্রেণীদিরও একশ্রটিো ব্ড়
অংশই  হিল  মিিহিলো।  এই  সমিস্ত  েক্ষিেণীত  কশ্রোেণীজর  পরিরিস্থিত  হিল  িনরোপরত্তোিব্হিীন  ও
েশোষিণমিলূকশ্র – যোর  মিেণীধয  িনিহিত থনোেণীকশ্র িলঙ্গেৈব্ষিমিয,  িহিংসো  ও মিযর্তোদিোহিীনতো। দিিলত
কৃশ্রিষিশ্রমিমিকশ্র ও সোফোইকশ্রমির্তী এব্ং আন্দিদিব্োসী চ্ো-ব্োিগণচ্ো শ্রমিমিকশ্রেণীদির  মিেণীধযকশ্রোর মিিহিলোেণীদির
েক্ষিেণীত জোতপরোত ও িলঙ্গেগণত িনপরীড়ন িমিেণীলিমিেণীশ তীব্রি েশোষিণমিলূকশ্র পরিরেণীব্শ স িৃষ হিয়ে।
কশ্রমির্তস্থেণীল মিিহিলো শ্রমিমিকশ্রেণীদির অব্স্থোর পরণূর্তোঙ্গে অনসুন্ধোেণীনর জনয সরকশ্রোেণীরর কশ্রোেণীছ একশ্রটিো
কশ্রিমিিটি গণঠন এব্ং েসই কশ্রিমিিটির সপুরোিরশেণীকশ্র একশ্র িনিদির্তষ সমিেণীয়ের মিেণীধয কশ্রোযর্তকশ্ররী কশ্ররোর
দিোিব্েণীকশ্র আন্দমিোেণীদির তুেণীল ধরেণীত হিেণীব্। ২০১১-র আন্দই এল ও কশ্রনেণীভনশেণীন গণ হৃিস্থোলীর
কশ্রোজ সম্পর্কেণীকশ্রর্ত  আন্দন্তজর্তোিতকশ্র শ্রমমি মিোনদিণ িনধর্তোরণ  পরবূ্র্তকশ্র  সসু্থ পরিরেণীব্েণীশর সেণীঙ্গে  সেণীঙ্গে
কশ্রোেণীজর সমিয়েেণীকশ্র িনিদির্তষ কশ্ররো,  সপ্তোেণীহি একশ্রিদিন পরেুণীরো িব্শ্রমোমি,  ছুিটি,  সমিয়েমিেণীতো েব্তন,
সিমিিত  গণঠন  এব্ং  অনযোনয  িশল্পে-শ্রমিমিকশ্রেণীদির  মিেণীতো  েযৌথন  দিরকশ্রষিোকশ্রিষির  অিধকশ্রোরেণীকশ্র
িনিদির্তষ কশ্ররো  হিেণীয়েেণীছ।  গণোহির্তস্থ  শ্রমিমিকশ্রেণীদির  প্রেক্ষেণীশ্নট  সরকশ্রোেণীরর  ওপরর  আন্দই  এল  ও
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কশ্রনেণীভনশেণীনর সপুরোিরশ অিব্লেণীম্ব অনেুণীমিোদিন কশ্ররোর জনয চ্োপরসিৃষ কশ্ররো খবু্ই জরুদ্ধির।
২৩।  ব্োিড়েণীত এব্ং পরিরব্োেণীরর মিেণীধয মিিহিলোেণীদির শ্রমমিেণীকশ্র এখনও 'অদিশৃয'  কশ্রেণীর

রোখো হিেণীয়েেণীছ। শ্রমেণীমির এই চ্িরতেণীকশ্র মিিহিলোেণীদির  'স্বেোভোিব্কশ্র'  ব্ো  'প্রেক্ষোথনিমিকশ্র'  ভূিমিকশ্রো ব্েণীল
ব্ণর্তনো  কশ্রেণীর  মিতোদিশর্তগণত  েমিোড়েণীকশ্রর আন্দড়োেণীল  রোখো  হিেণীয়েেণীছ।  এমিনিকশ্র  জনগণণনোর
সমিীক্ষিোেণীতও “রোন্নো কশ্ররো, ব্োসন মিোজো, িশশুর পরিরচ্যর্তো, জল আন্দনো, কশ্রোঠ সংগ্রেণীহির” কশ্রোেণীজ
যকু্তি মিিহিলোেণীদির অনৎুপরোদিকশ্র অ-শ্রমিমিকশ্র ব্েণীল িব্েণীব্চ্নো কশ্ররো হিেণীয়েেণীছ। একশ্রইসেণীঙ্গে ব্োিড়র
মিেণীধয  মিিহিলোেণীদির শ্রমমিদিোনেণীকশ্র সমিোেণীজ তঁোেণীদির  'প্রেক্ষোথনিমিকশ্র' দিোিয়েত্ব ব্েণীল অিভিহিত কশ্ররোর
মিোধযেণীমি কশ্রমির্তেণীক্ষিেণীতও মিিহিলোেণীদির কশ্রমি পরোিরশ্রমিমিকশ্র েদিওয়েোর অজহুিোত ৈতির কশ্ররো হিয়ে –
মিিহিলোেণীদির শ্রমমিেণীকশ্র পররুুদ্ধষি কশ্রতৃর্তকশ্র  অিজর্তত আন্দেণীয়ের েনহিোৎ  'সম্পর্করূকশ্র'  িহিেণীসেণীব্ েদিখোেণীনোর
যিুক্তি  খোড়ো  কশ্ররো  হিয়ে।  নয়েো  উদিোরব্োদিী  নীিতসমিহূি  ও  তোর  ফলশ্রুতিতেণীত  সোমিোিজকশ্র
দিোয়েদিোিয়েত্বসমিহূি যথনো িশক্ষিো, স্বেোস্থয পরিরেণীষিব্ো ও পরিরচ্ছন্নতো প্রেক্ষদিোন ইতযোিদি েথনেণীকশ্র রোেণীষর
হিোত  গুলিটিেণীয়ে  েনওয়েোর  পরিরণোেণীমি  মিিহিলোেণীদির  গণ হৃিস্থোলী  ও  েগণোষ্ঠীজীব্েণীনর  কশ্রোেণীজ  িব্নো
পরোিরশ্রমিমিেণীকশ্র েব্িশ েব্োঝো ব্হিন কশ্ররেণীত হিেণীচ্ছ।

২৪। গণহৃিস্থোলীর কশ্রোজেণীকশ্র 'অ-শ্রমমি' েশ্রমণীভুক্তি েদিখোেণীনোেণীকশ্র সিুপ্রেক্ষমি েকশ্রোটির্ত সমিোেণীলোচ্নো
কশ্ররোয়ে  মিিহিলো  ও  িশশু  উন্নয়েন  মিন্ত্রকশ্র  সরকশ্রোর  কশ্রতৃর্তকশ্র  গণ হৃিকশ্রেণীমির্তর  আন্দিথনর্তকশ্র  মিলূযোয়েেণীনর
িভিত্তেণীত গণহৃিব্ধেূণীদির স্বেোমিী কশ্রতৃর্তকশ্র পরোিরশ্রমিমিকশ্র /সোম্মিলোিনকশ্র প্রেক্ষদিোেণীনর সপুরোিরশ কশ্রেণীরেণীছ। এই
সপুরোিরশ এেণীকশ্রব্োেণীরই অপরব্যোখযোমিলূকশ্র ও ত্রুকিটিপরণূর্ত। ঘমটিনো হিল, ব্োিড়েণীত মিিহিলোেণীদির িব্নো
পরোিরশ্রমিমিেণীকশ্র শ্রমমিদিোন শ্রমিমিকশ্রেণীদির মিজিুরেণীকশ্র নীেণীচ্ েরেণীখ েদিওয়েোয়ে সহিোয়েতো কশ্রেণীর পরুঁিজব্োদিেণীকশ্র
ভতুর্তিকশ্র েদিয়ে। ব্োিড়র কশ্রোেণীজর জনয স্বেোমিীেণীদির অথনর্ত প্রেক্ষদিোেণীনর েকশ্রোেণীনো যিুক্তি েনই কশ্রোরণ এই
অথনর্ত পরিরব্োেণীরর সোমিিগ্রকশ্র আন্দয়ে ব্োড়োয়ে নো। এছোড়ো, স্বেোমিী কশ্রতৃর্তকশ্র এই ধরেণীনর অথনর্ত প্রেক্ষদিোন
শ্রমেণীমির িলঙ্গেিভিত্তকশ্র িব্ভোজনেণীকশ্রই যিুক্তিগ্রোহিয কশ্রেণীর েতোেণীল এব্ং স্বেোমিীেণীকশ্র গণ হৃিকশ্রেণীমির্ত  অংশ
েনওয়েোর  দিোয়ে  েথনেণীকশ্র  অব্যোহিিত  েদিয়ে।  সোমিিগ্রকশ্রভোেণীব্  গণ হৃিস্থোলীর  আন্দিথনর্তকশ্র  ব্যোপরোেণীর
সমিিনয়েন্ত্রেণীণর েক্ষিেণীত মিিহিলোেণীদির অিধকশ্রোরেণীকশ্র নোকশ্রচ্ কশ্ররো এব্ং পরিরব্েণীতর্ত মিিহিলোেণীদির িকশ্রছু
'সোম্মিলোিনকশ্র' প্রেক্ষোিপ্তরই েকশ্রব্ল অিধকশ্রোর রেণীয়েেণীছ ব্েণীল ধেণীর েনওয়েোর দ্বোরো এটিো ব্োিড়র মিেণীধয
আন্দিথনর্তকশ্র প্রেক্ষেণীশ্নট িনয়েন্ত্রেণীণর অসমিতোেণীকশ্রও যিুক্তিগ্রোহিয কশ্রেণীর  তুলেণীত পরোেণীর। পরিরব্োেণীরর মিেণীধয
মিিহিলোেণীদির গণোহির্তস্থয শ্রমেণীমির সোমিোিজকশ্র ও অথনর্তৈনিতকশ্র স্বেীকৃশ্রিত তখনই অথনর্তব্হি হিেণীত পরোেণীর
যখন তঁোেণীদির অিকশ্রিঞ্চৎকশ্রর কশ্রিঠন একশ্রেণীঘমেণীয়ে কশ্রোজগুলেণীলো েথনেণীকশ্র মিিুক্তির পরথন  এেণীত সগুণমি
হিয়ে। এটিো তখনই হিেণীত পরোেণীর যখন রোষ িশশু এব্ং ব্ দৃেণীদির িব্নোব্যেণীয়ে েসব্ো, িনখরচ্োয়ে
স্বেোস্থয পরিরেণীষিব্ো ও মিিহিলোেণীদির জনয সরুিক্ষিত ও মিযর্তোদিোপরণূর্ত কশ্রমির্তসংস্থোন সেণীমিত েক্রশ, েযৌথন
রোন্নোঘমর ও লিন্ড্রির মিেণীতো অনযোনয সোমিোিজকশ্র সহিোয়েতো প্রেক্ষদিোেণীন এিগণেণীয়ে আন্দেণীস।

২৫।  িব্শ্বোয়েেণীনর কশ্রলযোেণীণ  'শ্রমেণীমির প্রেক্ষমিীলোকশ্ররণ'  িনেণীয়ে অেণীনকশ্র ৈহিৈচ্ েশোনো যোয়ে।
িকশ্রন্তু মিিহিলোেণীদির  'আন্দিথনর্তকশ্র  কশ্রোেণীজ অংশগ্রহিণ ও  আন্দিথনর্তকশ্র  সেুণীযোগণ-সিুব্ধো  িব্ষিয়েকশ্র'  প্রেক্ষেণীশ্নট
সোম্প্রতিতকশ্র একশ্র আন্দন্তজর্তোিতকশ্র সমিীক্ষিোয়ে ১৩৪িটি েদিেণীশর মিেণীধয ভোরতেণীকশ্র ১৩১তমি স্থোেণীন
রোখো  হিেণীয়েেণীছ।  ১৫  ব্ছেণীরর  ঊর্ধ্বেণীধ্বর্ত  এেণীদিেণীশ  মিোত  ৩৫  শতোংশ  মিিহিলো  অথনর্তৈনিতকশ্র
কশ্রোযর্তকশ্রলোেণীপর যকু্তি (অথনর্তোৎ হিয়ে কশ্রোজ কশ্রেণীর নতুব্ো কশ্রোজ েখঁোেণীজ), েযখোেণীন এ প্রেক্ষেণীশ্নট পররুুদ্ধেণীষির
সংখযো ৮৫ শতোংশ। মিিহিলোেণীদির মিেণীধয েব্কশ্রোরেণীত্বর হিোর খবু্ই েব্িশ, িকশ্রছু িকশ্রছু েক্ষিেণীত তো
পররুুদ্ধষিেণীদির েব্কশ্রোরেণীত্বর হিোেণীরর েথনেণীকশ্রও েব্িশ। দিষৃোন্তস্বেরূপর, এন এস এস ও-র ৬১তমি

রোউেণীন্ডর িহিসোব্ অনযুোয়েী ২০-২৪ ব্ছর ব্য়েসীেণীদির মিেণীধয গ্রোমিোঞ্চেণীল ২০০৪-০৫ সোেণীল
পররুুদ্ধষিেণীদির  মিেণীধয  েব্কশ্রোরেণীত্বর  হিোর  (কশ্রমির্তপ্রেক্ষোথনর্তী,  িকশ্রন্তু  এখনও  কশ্রোজ  পরোয়েিন) িছল
১২ শতোংশ আন্দর মিিহিলোেণীদির মিেণীধয এই হিোর িছল ১৫ শতোংশ, আন্দর শহুেণীর পররুুদ্ধষিেণীদির
েক্ষিেণীত এই হিোর িছল ১৬ শতোংশ আন্দর মিিহিলোেণীদির মিেণীধয িছল ২৭ শতোংশ।

২৬। িকশ্রছু িকশ্রছু েক্ষিেণীত অব্শয মিিহিলো শ্রমমিেণীকশ্রই পরছন্দ কশ্ররো হিয়ে কশ্রোরণ তঁোেণীদির
'পরিরপররূকশ্র' শ্রমিমিকশ্র িহিেণীসেণীব্ িব্েণীব্চ্নো কশ্রেণীর কশ্রমি মিজিুর েদিওয়েো চ্েণীল এব্ং েকশ্রোেণীনো েকশ্রোেণীনো
েক্ষিেণীত এই পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র ধোরণোর কশ্রোরেণীণও েয, েকশ্রোেণীনো েকশ্রোেণীনো কশ্রোজ মিিহিলোেণীদির পরেণীক্ষিই
'উপরযকু্তি'। এ কশ্রোরেণীণ  েসইসব্ অপ্রেক্ষচ্িলত েক্ষিতগুলেণীলোেণীত যোেণীকশ্র ব্লো হিয়ে 'িথ্রি িড' [ডোিটির্ত,
েডঞ্জোরোস, িডিমিিনং (েনোংরো, িব্পরজ্জনকশ্র ও অমিযর্তোদিোকশ্রর)] চ্িরেণীতর কশ্রোজ কশ্ররোেণীনো হিয়ে –
মিিহিলোেণীদির  অসমি  অনপুরোেণীত  কশ্রোেণীজ  লোগণোেণীনো  হিয়ে।  কশ্রখনও  কশ্রখনও  মিিহিলোেণীদির  এই
কশ্রোরেণীণও পরছন্দ কশ্ররো হিয়ে কশ্রোরণ তঁোরো  সহিেণীজ ইউিনয়েেণীন আন্দব্দ হিেণীত পরোেণীরন নো ব্ো
লড়োইেণীয়েও নোমিেণীত পরোেণীরন নো  ব্েণীল ধেণীর  েনওয়েো হিয়ে (িব্পররীতটিো ঘমটিোর নিজর থনোকশ্রো
সেণীত্ত্বেও)  এব্ং অসমি িলঙ্গে সম্পর্কেণীকশ্রর্তর কশ্রোরেণীণ তঁোেণীদির ওপরর ব্লপ্রেক্ষেণীয়েোগণ কশ্ররোটিো  অেণীনকশ্র
সহিজ।  ফল িহিসোেণীব্ মিিহিলোরোই শ্রমমি আন্দইন লঙ্ঘেণীনর ও েশোষিণমিলূকশ্র শ্রমমি আন্দচ্রেণীণর
সহিজতমি িশকশ্রোর হিেণীয়ে পরেণীড়ন। েস কশ্রোরেণীণ িব্েণীশষিত অসংগণিঠত েক্ষিেণীত মিিহিলো শ্রমিমিকশ্রেণীদির
অব্স্থো পরেুণীরোদিস্তুতর খিতেণীয়ে  েদিখেণীত একশ্রটিো  কশ্রিমিিটি গণঠেণীনর  জনয এব্ং েসই কশ্রিমিিটির
সপুরোিরশগুলেণীলোেণীকশ্র িনিদির্তষ সমিেণীয়ের মিেণীধয ব্োস্তব্োয়েেণীনর জনয সরকশ্রোরেণীকশ্র অব্শযই ব্োধয কশ্ররো
দিরকশ্রোর।

২৭।  সরকশ্রোর েথনেণীকশ্র  'মিিহিলোেণীদির ক্ষিমিতোয়েেণীনর'  প্রেক্ষধোন ব্োহিন িহিেণীসেণীব্  স্বে-সহিোয়েকশ্র
েগণোষ্ঠীগুলেণীলোেণীকশ্র (এস এইচ্ িজ) তুেণীল ধরো হিয়ে। িকশ্রন্তু মিোইেণীক্রো িফনোেণীন্সির (এমি এফ আন্দই)
প্রেক্ষিতষ্ঠোনগুলেণীলোও  েশোষিণ  চ্োলোয়ে  এব্ং  পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র  কশ্রোঠোেণীমিোগুলেণীলোেণীকশ্রই  মিজব্তু  কশ্রেণীর
েতোেণীল,  মিিহিলোেণীদির  'অেণীপরক্ষিোকৃশ্রত ভোেণীলো ঋণগ্রহিীতো'  িহিেণীসেণীব্ েদিখো হিয়ে কশ্রোরণ তঁোরো চ্টি
কশ্রেণীর অনযত চ্েণীল েযেণীত পরোেণীরন নো  এব্ং সোমিোিজকশ্র  'লজ্জোেণীব্োধ'  তঁোেণীদির  েব্িশ।  ঋণ
পরিরেণীশোধেণীকশ্র  সিুনিশ্চিত  কশ্ররেণীত  'লজ্জো  েদিওয়েোর  েকশ্রৌশল'-এর  নোেণীমি  মিিহিলোেণীদির  এেণীকশ্র
অপরেণীরর িব্রুদ্ধেণীদ লোিগণেণীয়ে েদিওয়েো হিয়ে। প্রেক্ষোিতষ্ঠোিনকশ্র ঋেণীণর লভযতোর অভোেণীব্র কশ্রোরেণীণ
এমি এফ আন্দই-গুলেণীলো মিিহিলোেণীদির ক্ষিমিতোয়েেণীনর পরিরব্েণীতর্ত তঁোেণীদির ব্রং ঋণ-ফঁোেণীদিই আন্দব্দ
কশ্রেণীরেণীছ। এমি এফ আন্দই-গুলেণীলোর েশোষিণমিলূকশ্র সেুণীদির হিোর এব্ং ঋণ েশোেণীধ অক্ষিমিতোর
জনয অপরমিোেণীনর েয ব্হির তোর ফেণীল ঋণ শুধেণীত মিিহিলোেণীদির পরিততোব্ িৃত্তেণীত নোমিেণীত  ও
েলোভোতুর  মিহিোজনেণীদির খপ্পরেণীর  পরড়েণীত হিয়ে। সম্প্রতিত অন্ধ্রপ্রেক্ষেণীদিেণীশ  ৫০ জেণীনরও েব্িশ
এমি  এফ আন্দই সম্পর্কিকশ্রর্তত মিিহিলোেণীকশ্র  আন্দত্মহিতযো  কশ্ররেণীত  হিেণীয়েেণীছ।  মিিহিলোরো  পররুুদ্ধষিেণীদির
তুলনোয়ে ব্যোঙ্কে ব্ো অনয প্রেক্ষোিতষ্ঠোিনকশ্র ঋণদিোন সংস্থোর সেুণীযোগণ কশ্রমিই পরোন। এেণীক্ষিেণীত তঁোেণীদির
সেুণীযোগণেণীকশ্র প্রেক্ষশস্ত কশ্ররোর ব্দিেণীল সরকশ্রোর মিিহিলোেণীদির েকশ্রব্ল কু্ষিদ্র ঋণ িনভর্তর কশ্ররেণীত চ্োইেণীছ
এব্ং অিত সম্প্রতিত শুধমুিোত মিিহিলোেণীদির জনয ব্যোঙ্কে স্থোপরেণীনর প্রেক্ষতীকশ্রী হিোব্ভোব্ েদিিখেণীয়েেণীছ।
েশোষিণ ও মিনুোফোর িব্শ্বেণীজোড়ো চ্েণীক্রর মিেণীধয গ্রোমিীণ গণিরব্ মিিহিলোেণীদির েটিেণীন আন্দনোর জনয
ব্যোঙ্কে ও কশ্রেণীপরর্তোেণীরটিগুলেণীলো আন্দরও েব্িশ েব্িশ কশ্রেণীর এমি এফ আন্দই েনটিওয়েোকশ্রর্তগুলেণীলোেণীকশ্র
ব্যব্হিোর কশ্ররেণীছ। সরকশ্রোরী ব্যোেণীঙ্কের মিোধযেণীমি মিিহিলোেণীদির ঋণ পরোওয়েোেণীনোর জনয আন্দমিোেণীদির
লড়োই  আন্দরও  েজোরদিোর  কশ্ররেণীত  হিেণীব্  শুধু  তোই  নয়ে,  ধোযর্ত  সেুণীদির  হিোেণীরর  ওপরর
কশ্রেণীঠোর  ঊর্ধ্বধ্বর্তসীমিো  আন্দেণীরোপর কশ্রেণীর এমি এফ আন্দই-গুলেণীলোেণীকশ্র কশ্রেণীঠোর তদিোরিকশ্রর আন্দওতোয়ে

 ৪৩    ৪৪



আন্দনেণীত হিেণীব্।
িনব্র্তোচ্েণীনর  সমিয়ে  টিোকশ্রো-পরয়েসো  িব্িলেণীয়ে  এব্ং  সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র  ও  জোতপরোতিভিত্তকশ্র

সমিোেণীব্শেণীকশ্র  সংহিত কশ্ররেণীত তঁোেণীদির  ব্যব্হিোর  কশ্রেণীর  রোজৈনিতকশ্র দিলগুলেণীলোও স্বে-সহিোয়েকশ্র
েগণোষ্ঠীগুলেণীলোেণীকশ্র েভোটি ব্যোঙ্কে িহিসোেণীব্ কশ্রোেণীজ লোগণোেণীত েচ্ষো কশ্রেণীর। তঁোরো যোেণীত এই ধরেণীনর
রোজৈনিতকশ্র এেণীজন্ডো চ্িরতোথনর্ত কশ্ররোর কশ্রোেণীজ ব্যব্হৃত হিেণীত নো পরোেণীরন, তোরজনয স্বে-সহিোয়েকশ্র
েগণোষ্ঠীর মিিহিলোেণীদির সতকশ্রর্ত কশ্ররোর জনয আন্দমিোেণীদির প্রেক্ষচ্োর চ্োলোেণীনো দিরকশ্রোর।

২৮। িব্শ্বেণীজোড়ো অথনর্তৈনিতকশ্র সংকশ্রটি ভোরেণীতর মিেণীতো উন্নয়েনশীল এশীয়ে েদিশগুলেণীলোর
মিিহিলোেণীদির  কশ্রমির্তসংস্থোন  ও জীব্নযোপরেণীনর  েক্ষিেণীত  িব্েণীশষিভোেণীব্  একশ্র  েনিতব্োচ্কশ্র প্রেক্ষভোব্
েফেণীলেণীছ। এর কশ্রোরণ এই  েয,  েয  সমিস্ত েক্ষিতগুলেণীলো এই সংকশ্রেণীটির দ্বোরো ভয়েোনকশ্রভোেণীব্
আন্দক্রোন্ত েস সমিস্ত েক্ষিেণীতর কশ্রোেণীজই মিিহিলোেণীদির অংশগ্রহিণ েব্িশ। এই েক্ষিতগুলেণীলো হিল :
ব্স্ত্রিশল্পে,  েপরোশোকশ্র,  জেুণীতো ও চ্মির্তজোত দ্রব্য,  ৈবদুিযিতন সরঞ্জোমি,  েহিোেণীটিল,  েরসু্টেলেণীরন্ট,
মিৎসযচ্োষি ও িনমির্তোণ িশল্পে। ২০০৮-এ িব্শ্বজেুণীড় যখন আন্দিথনর্তকশ্র সংকশ্রটি েনেণীমি আন্দেণীস তখন
ভোরেণীত  ব্স্ত্র  ও  েপরোশোকশ্র  িশেণীল্পে িনেণীয়েোিজত ৭০০,০০০  কশ্রমির্তী  কশ্রোজ  হিোরোন,  যোেণীদির
অিধকশ্রোংশই িছেণীলন মিিহিলো।

২৯।  খচু্েণীরো  ব্যব্সোয়ে  কশ্রেণীপরর্তোেণীরটিেণীদির  আন্দগণমিেণীনর  ফেণীলও  মিিহিলো  শ্রমিমিকশ্রেণীদির
কশ্রমির্তসংস্থোন ধোক্কো েখেণীয়েেণীছ। অনযোনয েক্ষিেণীত কশ্রোজ নো পরোওয়েোয়ে মিিহিলোরো সোধোরণত সোমিোনয
খচু্েণীরো ব্যব্সোর শরণোপরন্ন হিন  (েযমিন েছোটি েদিোকশ্রোন  িকশ্রংব্ো রোস্তোয়ে েফির কশ্রেণীর িব্িক্রর
কশ্রোজ)।  িকশ্রন্তু ব্ড় ব্ড়  কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি  েখলেুণীড়েণীদির এই েক্ষিেণীত  অনপু্রেক্ষেণীব্শ ও অপ্রেক্ষথনোগণত
েফিরওয়েোলোেণীদির  উেণীচ্ছদি  সংক্রোন্ত নগণেণীরোন্নয়েেণীনর  নীিতর ফেণীল  এই েক্ষিেণীত  মিিহিলোেণীদির
কশ্রমির্তসংস্থোেণীনর হিোর িনদিোরুদ্ধণভোেণীব্  হ্রোস েপরেণীয়েেণীছ। ব্হু ব্রিোেণীন্ডর খচু্েণীরো  ব্যব্সোয়ে প্রেক্ষতযক্ষি
িব্েণীদিশী িব্িনেণীয়েোগণ ঢুকশ্রেণীল িনিশ্চিতভোেণীব্ই  গ্রোমিীণ ও শহুেণীর ভোরত উভয়ে েক্ষিেণীতই খেুণীদি
খচু্েণীরো  ব্যব্সোয়ে  িনেণীয়েোিজত মিিহিলোরো  আন্দরও  ক্ষিিতগ্রস্ত  হিেণীব্ন,  আন্দর  পরোশোপরোিশ  িব্শ্ব
কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি  খচু্েণীরো  ব্যব্সোয়েীেণীদির  মিিহিলো  কশ্রমির্তচ্োিরেণীদির  েশোষিণমিলূকশ্র  শ্রমমি-পরিরিস্থিতর  ব্ড়
রকশ্রেণীমির ভুক্তিেণীভোগণী হিেণীত হিেণীব্।

৩০।  িনরোপরদি  ও  যথনোথনর্ত  মিজিুরসম্পর্কন্ন কশ্রোেণীজর  অভোেণীব্  ও অথনর্তৈনিতকশ্র সংকশ্রটি
গণভীরতর হিেণীত থনোকশ্রোয়ে, জীব্নধোরেণীণর অনযতমি উপরোয়ে িহিসোেণীব্ মিিহিলোরো েব্িশ েব্িশ কশ্রেণীর
েযৌন-শ্রমেণীমি যকু্তি  হিেণীত ব্োধয হিেণীচ্ছন। যতিদিন অব্িধ দিিরদ্র মিিহিলোরো  িনরোপরদি,  সিঠকশ্র
মিজিুরর কশ্রোজ েথনেণীকশ্র ব্িঞ্চত থনোকশ্রেণীব্ন ততিদিন তঁোেণীদির অেণীনেণীকশ্রর পরেণীক্ষিই েশোষিণমিলূকশ্র ও
িব্পরদিজনকশ্র েযৌন-শ্রমেণীমি যকু্তি নো থনোকশ্রোর েকশ্রোেণীনো উপরোয়ে েনই। ভোরেণীত েযৌনকশ্রমির্তীেণীদির একশ্র
ব্হৃিৎ  অংশেণীকশ্রই গণোেণীয়ের  েজোেণীর,  চু্ির  কশ্রেণীর  এেণীন  ও িহিংসোত্মকশ্র উপরোেণীয়ে  েযৌনব্যব্সোয়ে
নোমিেণীত ব্োধয কশ্ররো হিেণীয়েেণীছ। িনপরীিড়ত িকশ্রছু জোেণীতর মিিহিলোেণীদির দিোসেণীত্বর একশ্র রূপর িহিসোেণীব্
েযৌনব্যব্সোয়ে নোমিেণীত ব্োধয কশ্ররো হিেণীচ্ছ। েদিব্দিোসী প্রেক্ষথনোর েক্ষিেণীত এই েযৌনদিোসত্বেণীকশ্র ধমির্তীয়ে
প্রেক্ষিতষ্ঠোনগুলেণীলো মিদিত িদিেণীচ্ছ। জোতপরোতগণত পররম্পর্করো ও ধমির্তীয়ে ঐিতেণীহিযর নোেণীমি ব্লপরবূ্র্তকশ্র
েযৌনব্যব্সোয়ে নোমিোেণীনোর এব্ং েযৌনদিোসেণীত্বর অব্সোন ঘমটিোেণীনোর জনয;  ইিতমিেণীধযই যঁোরো
েযৌনকশ্রমির্তী  তোেণীদির  েজোরজুলমুি,  েশোষিণ,  িহিংসো  ও হিয়েরোিনর েথনেণীকশ্র রক্ষিো কশ্ররোর জনয;
েযৌনকশ্রমির্তী  ও  তঁোেণীদির  ওপরর  িনভর্তরশীলেণীদির  সোমিোিজকশ্র পরিরেণীষিব্ো  ও  পরণূর্ত  নোগণিরকশ্রেণীত্বর
(সংগণিঠত হিওয়েোর অিধকশ্রোর সহি)  জনয এব্ং তোর সোেণীথন সোেণীথন মিিহিলোেণীদির িনরোপরদি ও

মিযর্তোদিোপরণূর্ত কশ্রোেণীজর জনয আন্দমিোেণীদির অব্শযই সংগ্রোমি চ্োলোেণীত হিেণীব্ যোেণীত তঁোেণীদির ব্োধয হিেণীয়ে
েযৌনব্যব্সোয়ে  নোমিোর  পরিরিস্থিতেণীকশ্র  েরোধ  কশ্ররো  যোয়ে  এব্ং  একশ্রইভোেণীব্  তঁোরো  যোেণীত
েযৌনব্যব্সো পরিরতযোগণ কশ্ররেণীত পরোেণীরন তোর উপরযকু্তি েক্ষিত প্রেক্ষস্তুতত কশ্ররো যোয়ে।

৩১।  েয  সব্  পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র  সম্পর্কেণীকশ্রর্তর  অব্সোেণীনর  জনয  আন্দমিরো  সংগ্রোমিরত
েসগুলেণীলোরই একশ্র মিখুয অিভব্যিক্তি িহিসোেণীব্  আন্দমিরো েযৌন-শ্রমমিেণীকশ্র গণণয কশ্রেণীর থনোিকশ্র। সোেণীথন
সোেণীথন এই কশ্রোজেণীকশ্র একশ্র অেণীথনর্ত সোমিোিজকশ্রভোেণীব্ প্রেক্ষেণীয়েোজনীয়ে ব্েণীল িব্েণীব্চ্নো কশ্ররোর ব্দিেণীল
এিটিেণীকশ্র আন্দমিরো অসমি ও িব্কৃশ্রত সোমিোিজকশ্র সম্পর্ককশ্রর্তগুলেণীলো েথনেণীকশ্র উদু্ভত  একশ্র িব্েণীশষিভোেণীব্
েশোষিণমিলূকশ্র  ও  নীচু্েণীশ্রমণীর  কশ্রোজ  ব্েণীল  িব্েণীব্চ্নো  কশ্রির।  একশ্রইসেণীঙ্গে  তঁোেণীদির  ব্িুনয়েোদিী
অিধকশ্রোর, ইজ্জত ও েযৌনকশ্রমির্তী ব্েণীল েয তকশ্রমিো তঁোরো সম্প্রতিত িনেণীজরোই িনেণীজেণীদিরই ওপরর
জেুণীড় িদিেণীয়েেণীছন তো েথনেণীকশ্র মিিুক্তি অজর্তেণীনর দিোিব্গুলেণীলোেণীকশ্র আন্দমিোেণীদির অব্শযই স্বেীকশ্রোর কশ্ররেণীত
হিেণীব্। স্পেষতই েযৌনকশ্রমির্তীেণীদির অপররোধী আন্দখযো িদিেণীল তঁোেণীদির ওপরর হিয়েরোিন ও কুশ্রৎসোর
সেুণীযোগণ আন্দরও অেণীনকশ্র েব্েণীড় যোয়ে।

িকশ্রন্তু,  আন্দমিোেণীদির  এ  ব্যোপরোেণীরও  সজোগণ  থনোকশ্রেণীত  হিেণীব্  েয  েযৌনব্যব্সোেণীকশ্র
অপররোধমিলূকশ্র কশ্রোেণীজর তোিলকশ্রো েথনেণীকশ্র সম্পর্কণূর্তভোেণীব্ ব্োদি েদিওয়েো হিেণীল (আন্দদিোলেণীত অিভযকু্তি
হিওয়েোর দিোয়ে েথনেণীকশ্র অব্যোহিিত েদিওয়েোর জনয েযৌনকশ্রমির্তীেণীদির দিোিব্র িব্পররীেণীত),  ভোরতীয়ে
েপ্রেক্ষিক্ষিেণীত তোর িব্শ্বপরুঁিজর সেণীঙ্গে েব্িশ েব্িশ কশ্রেণীর জিড়েণীয়ে পরড়োর,  ব্ণর্তব্োদিী েযৌনপরযর্তটিন
ব্যব্সোর ব্ িৃদ ঘমটিোেণীনোর এব্ং এমিনিকশ্র এই অঞ্চেণীল মিোিকশ্রর্তন সোমিিরকশ্র ঘঁমোিটিগুলেণীলোর েসব্োয়ে
িলপ্ত হিওয়েোর সম্ভোব্নো েদিখো িদিেণীত পরোেণীর – েযমিনিটি িফিলপরোইন দ্বীপরপরঞু্জ ও দিিক্ষিণ-পরবূ্র্ত
এিশয়েোর  অিভজতোয়ে  েদিখো  েগণেণীছ।  আন্দরও সহিজ  ভোষিোয়ে,  এর  ফেণীল  েযৌনব্যব্সোেণীকশ্র
নোরীেণীদির 'পরছন্দমিেণীতো' কশ্রমির্তসংস্থোেণীনর একশ্রটিো ব্ িৃত্ত ব্েণীল েদিখোেণীনোর ধোরণোিটি আন্দরও মিজব্তু
হিেণীয়ে ওেণীঠ – যোর মিোধযেণীমি রোষ কশ্রতৃর্তকশ্র দিিরদ্র মিিহিলোেণীদির জীব্নধোরেণীণর েকশ্রোেণীনো প্রেক্ষকশ্রোর
দিোিয়েত্ব পরোলেণীনর দিোয়ে েঝেণীড় েফলো আন্দরও সহিজ হিয়ে।

৩২।  নয়েো-উদিোরব্োদিী  িব্শ্বোয়েেণীনর ফেণীল এব্ং িব্েণীশষি কশ্রেণীর ততৃীয়ে িব্শ্বেণীকশ্র িঘমেণীর
নোরীেণীদিেণীহির িব্শ্বব্োজোর িব্কশ্রিশত হিওয়েোয়ে ভোরেণীত নোরীপরোচ্োেণীরর ব্যব্সো আন্দরও সহিজতর
হিেণীয়েেণীছ। ভোলব্োসোর অিছলোয়ে  িকশ্রংব্ো  কশ্রোেণীজর েলোভ েদিিখেণীয়ে  েদিেণীশর অভযন্তেণীর এব্ং
িব্েণীদিেণীশও প্রেক্ষলবু্ধ কশ্রেণীর নোরীপরোচ্োেণীরর ঘমটিনো ব্ড় আন্দকশ্রোর িনেণীয়েেণীছ। গণ হৃিকশ্রেণীমির্ত িনযকু্তি কশ্ররোর
জনয মিিহিলোেণীদির পরোচ্োর কশ্রেণীর েদিওয়েোর ঘমটিনো প্রেক্ষোয়েই ঘমটিেণীছ এব্ং িব্েণীশষিত আন্দিদিব্োসী ও
অনযোনয িনপরীিড়ত সম্প্রতদিোেণীয়ের মিিহিলোরোই এই ঘমটিনোর সহিজ িশকশ্রোর। েচ্োরোচ্োলোন েথনেণীকশ্র
'উদোর কশ্ররোর'  নোেণীমি এন িজ ও-গুলেণীলো েয িপরততৃোিন্ত্রকশ্র ও মিনষুিযেণীত্বর অব্মিোননোকশ্রোরী
মিেণীনোভোব্ েনয়ে তোর িব্পররীেণীত যোেণীদির িনেণীয়ে ব্যব্সো চ্োলোেণীনো  হিয়ে তোেণীদির অিধকশ্রোর ও
মিযর্তোদিোর প্রেক্ষশ্নটিটিেণীকশ্র মিোথনোয়ে েরেণীখ আন্দমিোেণীদির েযৌন উেণীদ্দেশ্যেণীশয নোরীপরোচ্োর সহি সমিস্ত ধরেণীনর
নোরী পরোচ্োেণীরর িব্রুদ্ধেণীদ অব্শযই সংগ্রোমি চ্োলোেণীত হিেণীব্।

রোজৈনিতকশ্র মিয়েদিোেণীন ৈব্ষিমিয
৩৩। সংসদি ও িব্ধোনসভোগুলেণীলোেণীত মিিহিলোেণীদির প্রেক্ষিতিনিধত্ব আন্দজও অতযন্ত অল্পে।

রোজৈনিতকশ্র ফয়েদিো েতোলোর একশ্র উপরোয়ে িহিেণীসেণীব্ নোরী-স্বেোধীনতো এব্ং তঁোেণীদির উত্থোেণীনর
িব্ষিেণীয়ে  আন্দরও েব্িশ েব্িশ কশ্রেণীর  আন্দতঙ্কে ছড়োেণীনো হিেণীচ্ছ। মিিহিলোেণীদির জনয ৩৩ শতোংশ
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সংরক্ষিেণীণর প্রেক্ষশ্নটিটির েতো েশোচ্নীয়ে দিশো। অনগ্রসর সম্প্রতদিোয়েভুক্তি  (ওিব্িস)  মিিহিলোেণীদির
জনয সংরক্ষিেণীণর ধেুণীয়েো তুেণীল িব্লিটির িব্েণীরোিধতো কশ্ররো হিেণীচ্ছ। িকশ্রন্তু যত িদিন গণড়োেণীচ্ছ েসই
দিোিব্িটিও  িপরছেণীনর  সোিরেণীত  চ্েণীল  যোেণীচ্ছ  এব্ং  িব্লিটির  িব্রুদ্ধদোচ্রণকশ্রোরীরো  সংসেণীদি
মিিহিলোেণীদির প্রেক্ষেণীব্শেণীকশ্র ব্োধো িদিেণীত প্রেক্ষকশ্রোেণীশযই িলঙ্গে-পরক্ষিপরোিতেণীত্বর সওয়েোল কশ্ররেণীছ। শোসকশ্র
ইউ  িপর  এ  েজোটি  (পরবূ্র্তব্তর্তীেণীত  এন  িড  এ  েজোটি)  এই  ধরেণীনর  েখোলোখিুল িলঙ্গে
পরক্ষিপরোিতত্বকশ্রোরী শিক্তিগুলেণীলোেণীকশ্র কশ্রোলহিরণ কশ্ররো  ও িব্লিটি পরোশ হিেণীত ব্োধো  েদিওয়েোেণীকশ্র
সোহিোযয  কশ্ররোর  মিোরফত  িনেণীজেণীদির  আন্দসল  চ্িরতেণীকশ্র  উেণীন্মোিচ্ত  কশ্রেণীরেণীছ।  ওিব্িস  ও
সংখযোলঘমেুণীদির জনয আন্দসন সংরক্ষিেণীণর দিোিব্ জোনোেণীনোটিো েকশ্রোেণীনোমিেণীতই িব্লিটিেণীকশ্র স্থিগণত
রোখো ব্ো লঘম ুকশ্রেণীর েদিওয়েোর অজহুিোত হিেণীত পরোেণীর নো। িব্লিটি পরোশ কশ্ররেণীত িব্ন্দমুিোত িব্লম্ব
নো ঘমিটিেণীয়ে ব্রং মিিহিলোেণীদির জনয ৩৩ শতোংশ আন্দসন  সংরক্ষিেণীণর পরিরিধর মিেণীধযই এই
দিোিব্িটিেণীকশ্রও অন্তভুর্তক্তি কশ্রেণীর েনওয়েো েযেণীত পরোেণীর।

৩৪। পরঞ্চোেণীয়েতগুলেণীলোেণীত মিিহিলোেণীদির জনয ৫০ শতোংশ আন্দসন সংরক্ষিণ কশ্ররো হিেণীয়েেণীছ
এব্ং  িনব্র্তোিচ্ত  মিিহিলো  প্রেক্ষিতিনিধরো  পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র  শিক্তিগুলেণীলোেণীকশ্র চ্যোেণীলঞ্জ  জোনোেণীচ্ছন।
এতদিসেণীত্ত্বেও িনব্র্তোিচ্ত মিিহিলো প্রেক্ষিতিনিধেণীদির সোেণীথন ৈব্ষিমিযমিলূকশ্র আন্দচ্রণ অব্যোহিত আন্দেণীছ,
উদিোরহিণস্বেরূপর, 'পরঞ্চ পরিত'  ব্েণীন্দোব্েণীস্তর মিোধযেণীমি  িনব্র্তোিচ্ত মিিহিলোর হিেণীয়ে তঁোর  স্বেোমিীই
সব্িকশ্রছু িনব্র্তোহি কশ্ররেণীছ এব্ং জোত-পরোত ও িলঙ্গে েভদিোেণীভেণীদির নোনো পরদিত চ্োল ু থনোকশ্রেণীছ।
রোজনীিত ও নোগণিরকশ্র জীব্েণীনর সব্র্তেণীক্ষিেণীত – পরঞ্চোেণীয়েত েথনেণীকশ্র শুরুদ্ধ কশ্রেণীর সংসদি েথনেণীকশ্র
গণণআন্দেণীন্দোলন পরযর্তন্ত – মিিহিলো-িব্েণীরোধীেণীদির কশ্রোছ েথনেণীকশ্র েযৌনব্োদিী ও িলঙ্গেিভিত্তকশ্র কুশ্রৎসোর
মিেুণীখ  পরড়েণীত হিেণীচ্ছ।  পরঞ্চোেণীয়েেণীত েযভোেণীব্  সংরক্ষিণ হিেণীয়েেণীছ  েসই ধোরোয়ে  কশ্রোিব্র্ত  আন্দংলং
স্বেশোিসত পরিরষিেণীদিও মিিহিলোেণীদির জনয ৫০ শতোংশ আন্দসন সংরক্ষিেণীণর দিোিব্েণীত অযোেণীপরোয়েোর
অন্তগণর্তত েকশ্র এন িস এ-র কশ্রমির্তীরো সিক্রয়ে রেণীয়েেণীছন।

৩৫। সংসদি ও পরঞ্চোেণীয়েেণীতর গণিণ ছোিড়েণীয়ে রোজনীিতর অঙ্গেেণীন মিিহিলোেণীদির প্রেক্ষোণব্ন্ত
ও শিক্তিশোলী অংশগ্রহিণ এব্ং আন্দত্মেণীঘমোষিণো সংরক্ষিণেণীকশ্র প্রেক্ষতীকশ্রী স্তেণীরই সীমিোব্দ নো রোখোর
জনয খবু্ই জরুদ্ধির। মিিহিলোেণীদির প্রেক্ষেণীয়েোজন ও আন্দকশ্রোঙ্খোগুলেণীলো েমিটিোেণীনোর উপরেণীযোগণী পরিরেণীব্শ
গণেণীড় েতোলোর জনযও এটিো খবু্ প্রেক্ষেণীয়েোজন।

মিিহিলো আন্দেণীন্দোলন এব্ং উদিোরীকশ্ররণ : িকশ্রছু উেণীদ্বেণীগণর িব্ষিয়ে
৩৬। উদিোরীকশ্ররণ মিিহিলো আন্দেণীন্দোলেণীনর সোমিেণীন নতুন নতুন চ্যোেণীলঞ্জ হিোিজর কশ্রেণীরেণীছ

এব্ং আন্দেণীন্দোলেণীনর েভতর েব্শ িকশ্রছু  অস্বেিস্তকশ্রর প্রেক্ষব্ণতোর জন্ম িদিেণীয়েেণীছ। মিিহিলোেণীদির
েগণোষ্ঠীগুলেণীলোর ব্যোপরকশ্র এনিজও-কশ্ররণ এব্ং এইসব্ েগণোষ্ঠীগুলেণীলোেণীত সরকশ্রোর এব্ং নোনো অথনর্ত
েযোগণোনদিোর সংস্থোর টিোকশ্রো ঢোলোর যো ব্হির তোেণীত মিিহিলো আন্দেণীন্দোলেণীনর স্বেোয়েত্ততো দিোরুদ্ধণভোেণীব্
সঙু্কেিচ্ত  হিেণীচ্ছ।  সরকশ্রোরগুলেণীলো অেণীনকশ্র েক্ষিেণীতই  তোেণীদির  দিোিয়েত্ব  এনিজও-গুলেণীলোর  হিোেণীত
আন্দউটি েসোিসর্তং কশ্রেণীর েদিওয়েোটিোেণীকশ্র যিুক্তিগ্রোহিয কশ্রেণীর তুলেণীত সফল হিেণীয়েেণীছ। নীিত প্রেক্ষস্তুতত ও
রূপরোয়েেণীন এনিজও-গুলেণীলোেণীকশ্র সোিমিল কশ্রেণীর েনওয়েোটিোেণীকশ্র  'অংশীদিোিরত্বমিলূকশ্র উন্নয়েন'  ব্েণীল
প্রেক্ষচ্োর  কশ্ররো  হিেণীচ্ছ।  প্রেক্ষকশ্রল্পেিভিত্তকশ্র  অথনর্তব্রোদ্দেশ্য  একশ্রকশ্র  ইসযু িভিত্তকশ্র  সংগণঠেণীনর  নোেণীমি
মিিহিলোেণীদির সংগণঠনেণীকশ্র খণিব্খণ হিওয়েোর িদিেণীকশ্র চ্োিলত কশ্ররেণীছ এব্ং েগণোষ্ঠীগুলেণীলোেণীকশ্র যোরো
অথনর্ত েজোগণোেণীচ্ছ তোেণীদিরই গ্রুপেণীপরর অযোেণীজন্ডো িস্থর কশ্ররোর সেুণীযোগণ কশ্রেণীর িদিেণীচ্ছ। মিিহিলোেণীদির

েগণোষ্ঠীগুলেণীলোর রোষ ও  নয়েো-উদিোর অথনর্তৈনিতকশ্র নীিতমিোলোর েমিোকশ্রোিব্লো  কশ্ররোর সোমিথনর্তযেণীকশ্র
অথনর্ত েজোগণোেণীনো ও এনিজও-কশ্ররেণীণর মিোধযেণীমি সীমিোব্দ ও িনরুদ্ধৎসোিহিত কশ্ররো হিেণীচ্ছ।

স্বেোধীন নোগণিরেণীকশ্রর অিধকশ্রোররূেণীপর মিিহিলোেণীদির অিধকশ্রোর
৩৭। স্বেীয়ে অিধকশ্রোেণীরই নোগণিরকশ্র িহিেণীসেণীব্ িব্েণীব্চ্নো কশ্ররোর পরিরব্েণীতর্ত ভোরতীয়ে রোষ

মিিহিলোেণীদির  তঁোেণীদির  পরিরব্োরগণত  ও  সন্তোন  উৎপরোদিেণীনর  ভূিমিকশ্রোেণীতই  েদিেণীখ  থনোেণীকশ্র।
মিিহিলোেণীদির অিব্েণীচ্ছদিয অিধকশ্রোরগুলেণীলো রক্ষিোয়ে তোর েয দিোিয়েত্ব আন্দেণীছ তোেণীকশ্র স্বেীকশ্রোর কশ্ররোর
পরিরব্েণীতর্ত রোষ মিিহিলোেণীদির প্রেক্ষিত িপরততৃোিন্ত্রকশ্র দি িৃষভঙ্গেীই েপরোষিণ কশ্রেণীর। রোজয সরকশ্রোরগুলেণীলো
যখন  'গণণ  িব্ব্োহি'  িকশ্রম্বো  'ব্োিলকশ্রোেণীদির  জনয  িব্ব্োহি  প্রেক্ষকশ্রল্পে'  পরিরচ্োলনো  অথনব্ো
মিঙ্গেলসতূ/থনোিলর জনয অথনর্ত ব্ণ্টন কশ্রেণীর তখন এই প্রেক্ষব্ণতোই পরিরলিক্ষিত হিয়ে। ব্োহিযত এই
সমিস্ত  প্রেক্ষকশ্রল্পে দিিরদ্র  পরিরব্োরগুলেণীলোেণীকশ্র িব্ব্োেণীহির  খরেণীচ্র  েব্োঝোেণীকশ্র  লোঘমব্  কশ্রেণীর  িকশ্রছু
সহিোয়েতো প্রেক্ষদিোন কশ্রেণীর িকশ্রন্তু এগুলেণীলোর মিেণীধয স্পেষ একশ্র পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র অথনর্ত িনিহিত থনোেণীকশ্র।
েমিেণীয়েেণীদির  'কুশ্রমিোিরত্ব'  ব্জোয়ে  রোখোয়ে  সহিোয়েতো  দিোনেণীকশ্র  ঊর্ধ্বেণীধ্বর্ত  তুেণীল  ধরেণীত এই সমিস্ত
প্রেক্ষকশ্রল্পেগুলেণীলো মিিহিলোেণীদির প্রেক্ষোয়েশ হিীন কশ্রেণীর েতোেণীল,  েযমিনিটি মিধযপ্রেক্ষেণীদিশ সরকশ্রোর কশ্রতৃর্তকশ্র
নব্ব্ধেূণীদির  'কুশ্রমিোিরত্ব'  ও গণভর্ত  'পররীক্ষিো'  কশ্ররোর  মিেণীধয েদিখেণীত পরোওয়েো েগণেণীছ। মিিহিলোরো
যোেণীত  সোমিোিজকশ্র  ও  অথনর্তৈনিতকশ্র  স্বেোিধকশ্রোর  অজর্তন  কশ্ররেণীত  পরোেণীরন  েসই  লেণীক্ষিয  নীিত
প্রেক্ষব্তর্তেণীনর পরিরব্েণীতর্ত এই সমিস্ত প্রেক্ষকশ্রল্পেগুলেণীলো িব্ব্োহিেণীকশ্র ব্োব্ো-মিো ব্ো েগণোষ্ঠীর তরেণীফ সরকশ্রোর
কশ্রতৃর্তকশ্র আন্দেণীয়েোিজত অনষু্ঠোন ব্ো ব্েণীন্দোব্স্ত  এব্ং মিিহিলোেণীদির িনরোপরত্তো ও কশ্রলযোণ িনিশ্চিত
কশ্ররোর জনয পরযর্তোপ্ত ব্যব্স্থো ব্েণীল মিেণীন কশ্রেণীর। অনযোনয  উদিোহিরণগুলেণীলো হিল,  আন্দরও সমিস্ত
প্রেক্ষকশ্রল্পে (েযমিন িদিল্লী সরকশ্রোেণীরর লযোডিল প্রেক্ষকশ্রল্পে অথনব্ো পরিশ্চিমিব্ঙ্গে সরকশ্রোেণীরর কশ্রনযোশ্রীপ
প্রেক্ষকশ্রল্পে) েযগুলেণীলোর েলোকশ্রেণীদিখোেণীনো উেণীদ্দেশ্যশয হিল ব্োিলকশ্রোরো যখন সোব্োলকশ্রত্ব অজর্তন কশ্ররেণীব্
তখন তোর জনয িকশ্রছু নগণদি অথনর্ত সোহিোেণীযযর প্রেক্ষিতশ্রুতিত দিোন। েমিেণীয়ের িব্ব্োেণীহির ব্য়েস হিেণীল
তোেণীকশ্র নগণদি িকশ্রছু িদিেণীয়ে সোহিোযয কশ্ররোর মিোধযেণীমি সরকশ্রোর আন্দসেণীল ঘমরুপরেণীথন পরেণীণর টিোকশ্রোরই
িকশ্রছুটিো ভরতুিকশ্রর ব্যব্স্থো কশ্ররেণীছ!

৩৮। নোগণিরকশ্র িহিেণীসেণীব্ একশ্রপ্রেক্ষস্থ অিধকশ্রোেণীরর দিোিব্েণীত মিিহিলোেণীদির সংগ্রোমি চ্োলোেণীত
হিেণীব্  :  গণণব্ণ্টন ব্যব্স্থোয়ে েরশেণীনর জনয,  িশক্ষিোর দিোিব্েণীত ও স্বেোেণীস্থযর জনয। যিদিও
ৈপরিতকশ্র সম্পর্কিত্তেণীত মিিহিলোেণীদির অিধকশ্রোর আন্দইনগণতভোেণীব্ স্বেীকৃশ্রত হিেণীয়েেণীছ,  িকশ্রন্তু  মিিহিলোরো
দিীঘমর্তকশ্রোলীন আন্দইিন লড়োই ব্যিতেণীরেণীকশ্র তোেণীদির নযোযয অংেণীশর দিখল েপরেণীত কশ্রদিোিচ্ৎ সক্ষিমি
হিন, আন্দর এই আন্দইিন লড়োই খবু্ কশ্রমি মিিহিলোই লড়েণীত পরোেণীরন। গ্রোমিোঞ্চেণীল মিিহিলোরো ব্োস্তুত
জিমির জনয সংগ্রোেণীমি সিব্েণীশষি সিক্রয়ে েকশ্রননো মিোিলেণীকশ্রর েয জিমিেণীত তঁোরো ব্োস কশ্রেণীরন
েসখোেণীন আন্দধো-দিোসেণীত্বর ব্ন্ধেণীন তঁোেণীদিরই সব্েণীথনেণীকশ্র েব্িশ ক্ষিিতগ্রস্ত হিেণীত হিয়ে। শহিরোঞ্চেণীলও
মিিহিলোরো আন্দব্োসেণীনর দিোিব্েণীত, উেণীচ্ছদি ও কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি জিমি লণু্ঠেণীনর িব্রুদ্ধেণীদ সংগ্রোেণীমি খবু্ই
সিক্রয়ে। তঁোরো  মিলূযব্িৃদ এব্ং পরোরমিোণিব্কশ্র ও অনযোনয পরিরেণীব্শ ধ্বংসকশ্রোরী প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের
িব্রুদ্ধেণীদ সংগ্রোেণীমিও সিক্রয়ে। এই সমিস্ত সংগ্রোেণীমি মিিহিলোেণীদির অংশগ্রহিণেণীকশ্র সিুনিশ্চিত কশ্ররোর
পরোশোপরোিশ আন্দমিোেণীদির অব্শযই তরুদ্ধণী মিিহিলোেণীদির েসই সমিস্ত দিোিব্েণীত সমিোেণীব্িশত কশ্ররোর
জনয েজোর িদিেণীত হিেণীব্ েয সমিস্ত দিোিব্গুলেণীলো িশক্ষিো,  কশ্রমির্তসংস্থোন ও স্বেোস্থয পরিরেণীষিব্োয়ে
িনিশ্চিত অিধকশ্রোেণীরর জনয মিিহিলোেণীদির কশ্রোেণীছ মিখুয িব্ষিয়ে হিেণীয়ে রেণীয়েেণীছ (উদিোরহিণস্বেরূপর, ছোতী
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ও কশ্রমির্তরত মিিহিলোেণীদির জনয হিেণীস্টেলল,  সংগণিঠত ও অসংগণিঠত েক্ষিেণীতর মিিহিলোেণীদির জনয
েক্রেণীশর সেুণীযোগণ, িব্দিযোলেণীয়ে ব্োিলকশ্রোেণীদির িব্নো েব্তেণীন পরড়োেণীশোনো ও ব্ইপরত, লযোপরটিপর ও
সোইেণীকশ্রেণীলর  মিেণীতো  িশক্ষিোর  জনয  প্রেক্ষেণীয়েোজনীয়ে সোহিোযয,  দিীঘমর্ততর  মিোততৃ্বকশ্রোলীন  ছুিটি,
মিিহিলোেণীদির জনয িব্নোমিেূণীলয িব্েণীশষিজ কশ্রতৃর্তকশ্র িচ্িকশ্রৎসো েদিওয়েোর জনয চ্োল ুও যথনোযথনভোেণীব্
সসুিজ্জত প্রেক্ষোথনিমিকশ্র স্বেোস্থযেণীকশ্রন্দ্র এব্ং েজলো ও মিহিকুশ্রমিো স্তেণীরর হিোসপরোতোলগুলেণীলোেণীত যেণীথনষ
শযযো িব্িশষ মিিহিলো ওয়েোডর্ত)।

৩৯। ব্হু রোেণীজয মিিহিলোরো মিদি-িব্েণীরোধী আন্দেণীন্দোলেণীনর সোমিেণীনর সোিরেণীত েথনেণীকশ্রেণীছন
(অন্ধ্রপ্রেক্ষেণীদিশ ও উত্তরোখণ এব্ং খবু্  সম্প্রতিত িব্হিোর এেণীক্ষিেণীত সিব্েণীশষি উেণীল্লখেণীযোগণয)।
পররুুদ্ধষিেণীদির মিদিযপরোেণীন আন্দসিক্তি দিিরদ্র মিিহিলোেণীদির জীব্েণীন প্রেক্ষভূত দুিদির্তশো স িৃষ কশ্রেণীর : সোমিোনয
আন্দয়েটুিকুশ্র মিেণীদির িপরছেণীন উজোড় হিেণীয়ে যোয়ে, িব্ষিোক্তি েব্আন্দইিন মিদি জীব্ন েকশ্রেণীড় েনয়ে এব্ং
মিিহিলো  ও িশশুেণীদির ওপরর পরোিরব্োিরকশ্র িনযর্তোতন ঘমিটিেণীয়ে  চ্েণীল। এই সমিস্ত আন্দেণীন্দোলেণীন
মিিহিলোরো তঁোেণীদির ও তঁোেণীদির পরিরব্োেণীরর মিঙ্গেলোমিঙ্গেেণীলর িব্িনমিেণীয়ে রোজস্বে আন্দদিোেণীয়ের মিতলেণীব্
মিেণীদির কশ্রোরব্োর ব্ িৃদর েয নীিত সরকশ্রোর িনেণীয়েেণীছ তোেণীকশ্রই আন্দক্রমিেণীণর লক্ষিযব্স্তুত কশ্রেণীরেণীছন।
দিীঘমর্ত সমিয়ে ধেণীর যোেণীত কশ্রিঠন কশ্রোিয়েকশ্র পরিরশ্রমমি কশ্ররেণীত পরোেণীর েস জনয শ্রমমিজীব্ী যবু্কশ্রেণীদির
মিেণীধয মিোদিেণীকশ্রর ওপরর িনভর্তরতো ব্োিড়েণীয়ে েতোলোর েগণোপরন নীিত ব্হিোল আন্দেণীছ  পরোঞ্জোেণীব্র
মিেণীতো েযসব্ রোেণীজয, েযখোেণীন মিোদিেণীকশ্রর অপরব্যব্হিোেণীরর েক্ষিেণীতও মিিহিলোেণীদির একশ্রই ধরেণীনর
পরিরণোমি েভোগণ কশ্ররেণীত হিয়ে।

৪০।  একশ্রটিো  আন্দন্তজর্তোিতকশ্র  সমিীক্ষিোয়ে  েদিখোেণীনো  হিেণীয়েেণীছ,  মিিহিলোেণীদির  স্বেোস্থয  ও
জীব্নকশ্রোেণীলর িনিরেণীখ ভোরেণীতর অব্স্থোন প্রেক্ষোয়ে সব্র্তিনেণীম্ন (১৩৫িটি েদিেণীশর মিেণীধয ১৩৪তমি)।
ভোরেণীত মিোেণীয়েেণীদির মিতুৃয র  হিোর িব্েণীশ্বর মিেণীধয সব্েণীথনেণীকশ্র ভয়েঙ্কের, এখোেণীন গণভর্তব্তী মিোেণীয়েেণীদির
৫৭.৯ শতোংশ এব্ং িব্ব্োিহিত মিিহিলোেণীদির ৫৬.২ শতোংশ রক্তিোল্পেতোয়ে েভোেণীগণন। স্পেষতই
িব্ষিয়েিটি  দিোিরদ্র,  দিীঘমর্ত  অপরিুষ  ও  িলঙ্গে  পরক্ষিপরোিতেণীত্বর িদিেণীকশ্র  ইিঙ্গেত  কশ্রেণীর,  ভোরতীয়ে
মিিহিলোেণীদির সংখযোগণিরষ্ঠই যোর িশকশ্রোর।

৪১।   প্রেক্ষোয়েশই  িব্েণীদিশী  অেণীথনর্ত  পরষু  পরিরব্োর  পরিরকশ্রল্পেনো,  ব্ন্ধযোকশ্ররণ  অিভযোন
ইতযোিদির নোেণীমি মিিহিলোেণীদিরই লক্ষিযব্স্তুত ব্োনোেণীনো হিয়ে এব্ং তঁোেণীদির শরীেণীর ঝুিঁকশ্রর স িৃষ কশ্ররো
হিয়ে। সম্প্রতিত িব্হিোেণীর, যকু্তিরোেণীজযর িড এফ আন্দই িড-র টিোকশ্রোয়ে মিিহিলোেণীদির ইচ্ছোর িব্রুদ্ধেণীদ
অস্বেোস্থযকশ্রর পরিরেণীব্েণীশ তিড়ঘমিড় ব্ন্ধযোকশ্ররেণীণর জনয অসংখয অেণীস্ত্রোপরচ্োর কশ্ররো হিেণীয়েেণীছ যোর
পরিরণিতেণীত ব্হু মিিহিলো মিোরো েগণেণীছন ও অেণীনেণীকশ্রর অঙ্গেহিোিন হিেণীয়েেণীছ।

৪২।  সরকশ্রোর এব্ং ওষিধু েকশ্রোম্পর্কোিনগুলেণীলো েডেণীপরো-প্রেক্ষেণীভরো ও েনটি-এন-এর মিেণীতো
গণভর্তিনেণীরোধকশ্র  ইেণীঞ্জকশ্রশন  ব্যব্হিোেণীর  েযভোেণীব্  প্রেক্ষেণীরোচ্নো  িদিেণীচ্ছ  তোর  ফেণীল  মিিহিলোেণীদির
স্বেোস্থযেণীকশ্র িনেণীয়ে িছিনিমিিন েখলো হিেণীচ্ছ। ভোরেণীতর দিিরদ্র মিিহিলোেণীদির নোনো িচ্িকশ্রৎসো সংক্রোন্ত
গণেণীব্ষিণোয়ে  িগণিনিপরেণীগণর মিেণীতো  ব্যব্হিোর  কশ্ররো  হিেণীচ্ছ এব্ং  িব্েণীশষি  কশ্রেণীর  সহিেণীজ  িশকশ্রোর
ব্োনোেণীনো যোয়ে এমিন দিিরদ্র ও দিিলত/আন্দিদিব্োসী পরিরব্োেণীরর মিিহিলোেণীদির ওপরর আন্দেণীগণ েথনেণীকশ্র
ব্িুঝেণীয়ে সিুজেণীয়ে সম্মিলিত নো  িনেণীয়ে  িটিকশ্রো  সংক্রোন্ত গণেণীব্ষিণো  ব্ো  ডোক্তিোির পররীক্ষিো-িনরীক্ষিো
চ্োলোেণীনো  হিেণীচ্ছ। দিষৃোন্তস্বেরূপর,  অন্ধ্রপ্রেক্ষেণীদিশ ও গুলজরোেণীটি ১০-১৪ ব্ছর ব্য়েসী  আন্দিদিব্োসী
ব্োিলকশ্রোেণীদির  ওপরর  িহিউমিযোন  পরযোিপরেণীলোমিো  ভোইরোস  (এইচ্  িপর  িভ)  েরোধকশ্র  িটিকশ্রোর
পররীক্ষিোমিলূকশ্র প্রেক্ষেণীয়েোেণীগণর ফেণীল ৭ জেণীনর মিতুৃয  ঘমেণীটিেণীছ।

৪৩। িব্পরজ্জনকশ্রভোেণীব্  ভোরত হিেণীয়ে  উেণীঠেণীছ  ব্োিণিজযকশ্রভোেণীব্  সোেণীরোেণীগণটি মিোতেৃণীত্বর
গণন্তব্যস্থল – েযখোেণীন ধনী ভোরতীয়ে ও িব্েণীদিশী পরিরব্োেণীরর দিম্পর্কিতরো  টিোকশ্রোর িব্িনমিেণীয়ে
দিিরদ্র ভোরতীয়ে মিিহিলোেণীদির গণভর্ত ভোড়ো িনেণীচ্ছন। 'েক্রতো' দিম্পর্কিতরো ফসর্তো ও 'উচুঁ্' জোেণীতর
সোেণীরোেণীগণটি মিো চ্োইেণীছন। এইসব্ সোেণীরোেণীগণটি মিোেণীয়েেণীদির জীব্ন ও স্বেোেণীস্থযর ভয়েোনকশ্র ঝুিঁকশ্র
িনেণীত হিেণীচ্ছ এব্ং তঁোেণীদির দিোিরদ্র ও অসহিোয়ে অব্স্থোেণীকশ্র এই ধরেণীনর িশল্পে কশ্রোেণীজ লোিগণেণীয়ে
িনেণীচ্ছ। মিিহিলো গ্রুপপরগুলেণীলোেণীকশ্র সেণীঙ্গে িনেণীয়ে এই ধরেণীনর অনশুীলেণীনর ৈনিতকশ্রতো িঘমেণীর ব্যোপরকশ্র
িব্তকশ্রর্ত চ্োলোেণীনো ও তোর ফয়েসোলো নো হিওয়েো অব্িধ সোেণীরোেণীগণটি মিোততৃ্বেণীকশ্র স্থিগণত রোখোর
পরিরব্েণীতর্ত  সরকশ্রোর  ব্রং  এই  প্রেক্ষথনোিটিেণীকশ্র মিদিত  িদিেণীচ্ছ  এব্ং  এিটিেণীকশ্র  আন্দইনিসদ  ও
'িনয়েন্ত্রেণীণর' জনয িব্ল আন্দনোর উেণীদিযোগণ িনেণীচ্ছ।

৪৪। অিধকশ্রোর এব্ং সম্মিলোেণীনর জনয ও ৈব্ষিেণীমিযর প্রেক্ষিতব্োেণীদি সমিকশ্রোমিী  ও েযৌন
সংখযোলঘমেুণীদির  সংগ্রোমিও সোম্প্রতিতকশ্র সমিেণীয়ে  মিোথনোচ্োড়ো  িদিেণীয়েেণীছ।  সমিকশ্রোমিীতোেণীকশ্র  অপররোধ
িহিেণীসেণীব্ গণণয নো কশ্ররোর জনয ২০০৯-এ িদিল্লী হিোইেণীকশ্রোেণীটির্তর ঐিতহিোিসকশ্র রোয়ে দিোন সেণীত্ত্বেও
সমিিলেণীঙ্গের  সম্পর্ককশ্রর্ত  স্থোপরন  িব্ষিেণীয়ে  ৈব্ষিমিযমিলূকশ্র  ৩৭৭  ধোরোর িব্েণীলোপর  সোধেণীনর  জনয
সরকশ্রোর েকশ্রোেণীনো  পরদিেণীক্ষিপর গ্রহিণ কশ্ররেণীছ নো। ৩৭৭ ধোরো  ব্োিতল  হিেণীল আন্দরও সরুক্ষিো,
সম্মিলোন ও মিযর্তোদিোর দিোিব্ অজর্তেণীন এই সমিস্ত স্তেণীরর মিোনষুিেণীদির (েলসিব্য়েোন, েগণ, উভিলঙ্গে,
িলঙ্গেোন্তিরত ও িহিজেণীর সেণীমিত নোনো শোখো) সোমিেণীন পরথন খেুণীল যোেণীব্।

৪৫। মিিহিলো সংগ্রোেণীমির চ্োেণীপর রোজয ও জোতীয়ে স্তেণীর মিিহিলো কশ্রিমিশনগুলেণীলো গণেণীড়
উেণীঠেণীছ। িকশ্রন্তু রোজৈনিতকশ্র িনেণীয়েোেণীগণর আন্দিধকশ্রয এব্ং অথনর্ত, কশ্রমির্তী ও ক্ষিমিতোর অপ্রেক্ষতুলতোর
থনোকশ্রোর কশ্রোরেণীণ কশ্রিমিশনগুলেণীলোর উেণীদ্দেশ্যশয পররূণ হিেণীচ্ছ নো। জোতীয়ে মিিহিলো কশ্রিমিশন ও রোজয
মিিহিলো কশ্রিমিশনগুলেণীলোেণীকশ্র িব্িধব্দ ক্ষিমিতো প্রেক্ষদিোন ও রোজৈনিতকশ্র পর ষৃ্ঠেণীপরোষিকশ্রতোর  িভিত্তেণীত
িনেণীয়েোেণীগণর ব্দিেণীল মিিহিলো আন্দেণীন্দোলেণীনর অিভজতোর িভিত্তেণীত এব্ং মিিহিলো সংগণঠনগুলেণীলোর
সোেণীথন আন্দেণীলোচ্নো সোেণীপরেণীক্ষি এই সমিস্ত মিিহিলো কশ্রিমিশেণীনর প্রেক্ষধোন ও অনযোনয সদিসযেণীদির
িনব্র্তোচ্ন কশ্ররোটিো জরুদ্ধির। মিিহিলো কশ্রিমিশনগুলেণীলোেণীকশ্র মিিহিলো আন্দেণীন্দোলেণীনর প্রেক্ষিত দিোয়েব্দ কশ্রেণীর
েতোলো উিচ্ত। মিিহিলো সংগণঠনগুলেণীলোর কশ্রোছ েথনেণীকশ্র পররোমিশর্ত গ্রহিেণীণর জনয িনয়েিমিতভোেণীব্
তোেণীদির সোেণীথন মিিহিলো কশ্রিমিশনগুলেণীলোর আন্দেণীলোচ্নো সভো আন্দেণীয়েোজন কশ্ররো প্রেক্ষেণীয়েোজন।

পরোিটির্ত এব্ং মিিহিলো সংগণঠেণীনর উেণীদিযোগণ ও কশ্রতর্তব্যসমিহূি
৪৬। গ্রোমি ও শহিেণীরর দিিরদ্রেণীদির ওপরর প্রেক্ষধোন িভিত্তেণীকশ্র েরেণীখ িনপরীড়ন, ৈব্ষিমিয ও

অব্মিোননোর িব্রুদ্ধেণীদ এব্ং সমিোনোিধকশ্রোর, স্বেোধীনতো ও মিযর্তোদিোর দিোিব্েণীত সংগ্রোমি চ্োলোেণীনোই
ঐিতহিোিসকশ্রভোেণীব্ আন্দমিোেণীদির পরোিটির্ত  ও মিিহিলো সংগণঠেণীনর মিলূ িব্ষিয়ে হিেণীয়ে েথনেণীকশ্রেণীছ।  এই
আন্দেণীন্দোলন সোমিন্ত অতযোচ্োর ও েশোষিেণীণর িব্রুদ্ধেণীদ  জঙ্গেী  সংগ্রোেণীমি হিোজোর হিোজোর দিিরদ্র
কৃশ্রষিকশ্র ও েমিহিনিত মিিহিলোেণীদির (অিধকশ্রোংশই অতযোচ্োিরত জোত েথনেণীকশ্র আন্দসো) সমিোেণীব্িশত
কশ্রেণীরেণীছ এব্ং আন্দেণীন্দোলনগুলেণীলোেণীকশ্র রোজৈনিতকশ্র সংগ্রোেণীমির স্তেণীর উন্নীত কশ্রেণীর িব্প্ল্ব্ী কৃশ্রষিকশ্র
সংগ্রোেণীমির অংশ িহিেণীসেণীব্ ও একশ্রইসোেণীথন কশ্রিমিউিনস্টেল মিিহিলো আন্দেণীন্দোলেণীনর স্বেকশ্রীয়ে ৈব্িশষযেণীকশ্র
ধেণীর  েরেণীখ  সোমিন্ত-কুশ্রলোকশ্র  শিক্তির  কশ্রোঠোেণীমিোগুলেণীলোর  ওপরর  প্রেক্ষব্ল  আন্দঘমোত  েহিেণীনেণীছ।
সোমিন্ত-িপরততৃোিন্ত্রকশ্র শিক্তিগুলেণীলোর  িব্রুদ্ধেণীদ মিিহিলোেণীদির  সমিোেণীব্িশত কশ্ররোর  ভূিমিকশ্রোর  জনয
রণব্ীর েসনোর হিোেণীত মিঞ্জু েদিব্ীর মিেণীতো পরোিটির্ত েনতোেণীদির মিতুৃয  হিেণীয়েেণীছ। ভোরেণীত মিিহিলো
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আন্দেণীন্দোলনগুলেণীলোর মিেণীধয এটিোই পরোথনর্তকশ্রয স িৃষকশ্রোরী গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত ৈব্িশষয এব্ং এই গুলরুদ্ধত্বেণীকশ্র
আন্দমিোেণীদির ধেণীর রোখেণীত হিেণীব্ ও আন্দরও িব্কশ্রিশত কশ্ররেণীত হিেণীব্।

৪৭।  আন্দজও সব্ ধরেণীনর  িহিংসো  ও  েশোষিেণীণর  িব্রুদ্ধেণীদ গ্রোমি-শহিেণীর  কৃশ্রষিকশ্র ও
শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর  মিিহিলোেণীদির  সংগ্রোমি  গণেণীড়  েতোলোই  অযোেণীপরোয়েোর  কশ্রোেণীজর  মিখুয  িদিকশ্র হিেণীয়ে
রেণীয়েেণীছ।  অযোেণীপরোয়েো অব্শয রোষীয়ে সন্ত্রোস ও পরিুলশ েহিফোজেণীত  িহিংসোর িব্রুদ্ধেণীদ িব্েণীশষি
কশ্রেণীর  আন্দফস্পেো  ও  অপরোেণীরশন  িগ্রন  হিোেণীন্টর  িব্রুদ্ধেণীদ  সংগ্রোেণীমিও  সিক্রয়ে  েথনেণীকশ্রেণীছ।
একশ্রইসেণীঙ্গে এমি এন আন্দর ই িজ এ শ্রমিমিকশ্র এব্ং কৃশ্রিষিশ্রমিমিকশ্র মিিহিলোেণীদির সমিোন মিজিুর ও
মিযর্তোদিোর দিোিব্েণীত সংগ্রোেণীমিও েস সম্মিলখু সোিরেণীত েথনেণীকশ্রেণীছ।

৪৮।  সম্প্রতিত  েব্শ  কশ্রেণীয়েকশ্রিটি  েক্ষিেণীত  অযোেণীপরোয়েোর  হিস্তেণীক্ষিপর  রোজৈনিতকশ্রভোেণীব্
গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত ব্েণীল  প্রেক্ষমিোিণত  হিেণীয়েেণীছ।  ১৬  িডেণীসম্বর  িদিল্লী  গণণধষির্তণ  ঘমটিনোর  পররব্তর্তী
আন্দেণীন্দোলেণীন িদিশো প্রেক্ষদিোন ও েনততৃ্ব েদিওয়েোর েক্ষিেণীত অযোেণীপরোয়েো একশ্র েকশ্রন্দ্রীয়ে ভূিমিকশ্রো পরোলন
কশ্রেণীর এব্ং তোর ওঠোেণীনো 'িনভর্তয়ে স্বেোধীনতো (েব্খউফ আন্দজোিদি)-র েশ্লিোগণোনই আন্দেণীন্দোলেণীনর
িনধর্তোয়েকশ্র  েশ্লিোগণোন হিেণীয়ে  ওেণীঠ। আন্দর  একশ্রটিো তোৎপরযর্তপরণূর্ত  উদিোহিরণ  হিল  িব্হিোেণীর  রূপরমি
পরোঠেণীকশ্রর ঘমটিনো – েযখোেণীন েজ িড (ইউ)-িব্েণীজিপর সরকশ্রোর, শোসকশ্রেণীশ্রমণীর িব্েণীরোধীপরক্ষি ও
সংব্োদিমিোধযমি একশ্র িব্েণীজিপর িব্ধোয়েকশ্রেণীকশ্র হিতযোর দিোেণীয়ে অিভযকু্তি সুল িশিক্ষিকশ্রোর িব্রুদ্ধেণীদ
প্রেক্ষব্ল  পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র  কুশ্রৎসো  রটিনোয়ে  প্রেক্ষথনমিিদিেণীকশ্র  ঐকশ্রযব্দ হিেণীয়ে  িগণেণীয়েিছল।  অযোেণীপরোয়েোর
সোহিসী ও সমিেণীয়েোিচ্ত হিস্তেণীক্ষিেণীপর এই তথনয প্রেক্ষকশ্রোশ পরোয়ে েয ঐ িব্ধোয়েকশ্র ও তোর ব্যিক্তিগণত
সহিোয়েেণীকশ্রর িব্রুদ্ধেণীদ রূপরমি আন্দেণীগণই  েযৌন লোঞ্ছনোর  অিভেণীযোগণ দিোেণীয়ের কশ্রেণীরিছেণীলন এব্ং
পরিুলশ েস িব্ষিেণীয়ে  েকশ্রোেণীনো  পরদিেণীক্ষিপরই গ্রহিণ কশ্রেণীরিন।  অিতদ্রুত অযোেণীপরোয়েো  জনমিতেণীকশ্র
ঘমিুরেণীয়ে িদিেণীয়ে রূপরমি পরোঠেণীকশ্রর প্রেক্ষিত নযোয়ে িব্চ্োেণীরর সপরেণীক্ষি এব্ং কশ্রলিঙ্কেত ঐ িব্ধোয়েেণীকশ্রর
পরেণীক্ষি দঁিোড়োেণীনো  িব্হিোর সরকশ্রোেণীরর শীষির্তস্থোনীয়ে  েনতোেণীদির পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র প্রেক্ষচ্োেণীরর িব্রুদ্ধেণীদ
দঁিোড় কশ্রিরেণীয়ে িদিেণীত সক্ষিমি হিয়ে। রূপরমি পরোঠকশ্রেণীকশ্র কশ্রোরোদিণ েদিওয়েোর মিধয িদিেণীয়ে িস িব্ আন্দই
এব্ং িব্চ্োর িব্ভোেণীগণর পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র প্রেক্ষব্ণতো উেণীন্মোিচ্ত হিেণীয়ে েগণেণীছ এব্ং রূপরমি পরোঠেণীকশ্রর
প্রেক্ষিত সিুব্চ্োেণীরর দিোিব্েণীত  মিিহিলোেণীদির আন্দেণীন্দোলন অব্যোহিত আন্দেণীছ।  আন্দরও সম্প্রতিত গণয়েোয়ে
(িব্হিোর)  একশ্র  সুলছোতীেণীকশ্র  সোমিন্ত  লেুণীম্পর্কনেণীদির  দ্বোরো  গণণধষির্তেণীণর  িব্রুদ্ধেণীদ  পরোিটির্ত  ও
অযোেণীপরোয়েোর েনতেৃণীত্ব পরিরচ্োিলত  গণণসংগ্রোেণীমির ওপরর পরিুলশ গুলিল চ্োলোয়ে ও সোংঘমোিতকশ্র
দিমিন নোিমিেণীয়ে আন্দেণীন। রোষীয়ে িনপরীড়ন ও েযৌন অতযোচ্োেণীরর মিেণীতো িব্ষিয়েগুলেণীলোেণীকশ্র েকশ্রন্দ্র
কশ্রেণীর েয েয ব্ড় ঘমটিনোর পরিরণোমি িহিেণীসেণীব্ রোজযেণীজোড়ো ব্নধ আন্দছেণীড় পরেণীড় তোর মিেণীধয এই
সংগ্রোমি  িছল  অনযতমি।  জনু  ২০১১-েত  উত্তরপ্রেক্ষেণীদিেণীশর  িনঘমোসোন  থনোনোর  অভযন্তেণীর
১৪ ব্ছেণীরর একশ্র মিসুিলমি ব্োিলকশ্রোেণীকশ্র ধষির্তণ ও হিতযোর ঘমটিনোয়ে েয দিীঘমর্তকশ্রোলীন আন্দেণীন্দোলন
গণেণীড় ওেণীঠ  অযোেণীপরোয়েো এব্ং িস িপর আন্দই (এমি এল)  তোর  সোমিেণীনর সোিরেণীত থনোেণীকশ্র এব্ং
ঘমটিনোক্রেণীমি  সরকশ্রোরেণীকশ্র িস িব্ আন্দই তদিেণীন্তর  িনেণীদির্তশ িদিেণীত ব্োধয কশ্রেণীর। পরোঞ্জোেণীব্ ব্োস্তুত
জিমির দিোিব্েণীত আন্দেণীন্দোলন চ্লোকশ্রোলীন অযোেণীপরোয়েোর সেণীঙ্গে যকু্তি কৃশ্রিষিমিজরু দিিলত মিিহিলোেণীদির
দিেণীল দিেণীল েগ্রপ্তোর কশ্ররো হিয়ে। মিিহিলোেণীদির পরেণীক্ষি এই দিোিব্ িছল িব্েণীশষি তোৎপরযর্তপরণূর্ত েকশ্রননো
তঁোেণীদির িনজস্বে ব্োস্তুতজিমি নো থনোকশ্রোয়ে তঁোেণীদির ব্োসস্থোন ও েশৌচ্কশ্রোেণীযর্তর জনয জিমি-মিোিলেণীকশ্রর
জিমির ওপরর িনভর্তরতোর কশ্রোরেণীণ অব্মিোননো সহিয কশ্ররেণীত ব্োধয হিেণীত হিত।

৪৯। কশ্রোরখোনোর মিিহিলো শ্রমিমিকশ্র,  চ্ো-ব্োিগণচ্ো  শ্রমিমিকশ্র,  িনমির্তোণ কশ্রমির্তী,  িব্িড় মিজদুির,

ইটিভঁোটিো শ্রমিমিকশ্র, ব্যোঙ্কে ও অিফস-কশ্রমির্তচ্োির ইতযোিদি হিল আন্দমিোেণীদির সোধোরণ েট্রেড ইউিনয়েন
িভিত্তর  একশ্রটিো  গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত উপরোদিোন।  েযখোেণীন  সম্ভব্  েসখোেণীনই  এেণীদির  মিেণীধয  মিিহিলো
সংগণঠেণীনর একশ্র গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  সহিোয়েকশ্র িভিত্ত গণেণীড় েতোলোর জনয িনয়েিমিত কশ্রোজ চ্োলোেণীনো
উিচ্ত। সংিশ্লিষ েট্রেড ইউিনয়েনগুলেণীলোর সোেণীথন সমিন্বিয়ে েরেণীখই এই ধরেণীনর কশ্রোজ চ্োলোেণীনো
েযেণীত পরোেণীর – িঠকশ্র েযমিনিটি আন্দয়েোলো এব্ং এ আন্দই েকশ্র এমি-এর স্থোনীয়ে ইউিনটিগুলেণীলোর
সেণীঙ্গে সমিন্বিয়ে েরেণীখ গ্রোমিীণ দিিরদ্রেণীদির মিেণীধয কশ্রোজ চ্োলোেণীনো হিেণীয়ে থনোেণীকশ্র।

৫০। শ্রমমিজীব্ী মিিহিলোেণীদির সংগণিঠত কশ্ররোর েক্ষিেণীত অযোেণীপরোয়েো সরোসির ভূিমিকশ্রো িনেণীয়ে
থনোেণীকশ্র এমিন েক্ষিতও আন্দেণীছ। েযমিন জিুগ্গি ঝুপরিড়েণীত ব্সব্োসকশ্রোরীেণীদির মিেণীধয – মিিহিলোেণীদির
মিধযকশ্রোর শহুেণীর  গণণিভিত্তর  মিেণীধয  এখোনকশ্রোর  মিিহিলোরোই  সব্চ্োইেণীত  ব্ড়  অংশ  হিেণীয়ে
থনোেণীকশ্রন। কশ্রেণীয়েকশ্রিটি নগণর ও শহিেণীর গণোহির্তস্থয শ্রমিমিকশ্রেণীদির মিেণীধযও অযোেণীপরোয়েোর  কশ্রমিেণীরডরো
স্থোনীয়েিভিত্তেণীত সংগণঠন গণেণীড় তুেণীলেণীছন।

৫১। গ্রোমিীণ অথনর্তনীিতর দ্রুত ৈব্িচ্ত ঘমটিোর কশ্রলযোেণীণ গণিরব্ ও মিধযকৃশ্রষিকশ্র পরিরব্োর
েথনেণীকশ্র ব্ড় সংখযকশ্র মিিহিলো অনযোনয েপরশোয়ে যকু্তি হিেণীচ্ছন। তোেণীদির মিেণীধয খবু্ই গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত
হিল সোম্মিলোিনকশ্র ও ইনেণীসিন্টভ-এর িভিত্তেণীত কশ্রমির্তরত শ্রমিমিকশ্র – জোতীয়ে স্তেণীর যোেণীদির সংখযো
৩০ লক্ষি  এব্ং যো আন্দরও েব্েণীড় চ্েণীলেণীছ। স্থোয়েী কশ্রোজ কশ্রযোজয়ুেোল প্রেক্ষথনোয়ে কশ্ররোেণীনো,  কশ্রমি
মিজিুরর কশ্রোজেণীকশ্র চ্রমি েশোষিণমিলূকশ্র মিিহিলো-েকশ্রিন্দ্রকশ্র কশ্রেণীর েতোলো এব্ং শতকশ্ররো একশ্রশভোগণ
সরকশ্রোরী প্রেক্ষকশ্রেণীল্পে কশ্রোজ কশ্ররো সেণীত্ত্বেও সরকশ্রোরী কশ্রমির্তচ্োিরর মিযর্তোদিো পরোওয়েো েতো দূিেণীরর কশ্রথনো,
এমিনিকশ্র  নযূনতমি  মিজিুর  িদিেণীতও অস্বেীকশ্রোর  কশ্ররো  ইতযোিদির  মিেণীতো  সমিস্ত ধরেণীনর  নয়েো
উদিোরব্োদিী শ্রমমিনীিতর যোঁরো িশকশ্রোর, তঁোরো অথনর্তৈনিতকশ্র নযোয়ে ও মিযর্তোদিোর দিোিব্েণীত সংগণিঠত
হিওয়েো ও সংগ্রোমি কশ্ররোর জনয গণভীর আন্দগ্রহি প্রেক্ষকশ্রোশ কশ্ররেণীছন। কৃশ্রষিকশ্র পরিরব্োেণীরর সদিসয
হিওয়েোর কশ্রোরেণীণ কৃশ্রষিকশ্র সমিোেণীজর জীব্ন ও সংগ্রোেণীমির সোেণীথন তঁোেণীদির েযমিন জীব্ন্ত সম্পর্ককশ্রর্ত
ব্জোয়ে থনোেণীকশ্র েতমিিন তঁোরো শ্রমিমিকশ্র িহিেণীসেণীব্ আন্দিথনর্তকশ্র ব্ঞ্চনোর িব্রুদ্ধেণীদ ও মিিহিলো িহিেণীসেণীব্
অব্মিোননো ও হিয়েরোিনর িব্রুদ্ধেণীদ সংগ্রোেণীমিও সিক্রয়ে।

৫২। েশ্রমণী ও িলঙ্গে ৈব্িশষয ও আন্দশো-আন্দকশ্রোঙ্খোর ব্োস্তব্ জীব্েণীন আন্দন্তঃপ্রেক্ষেণীব্েণীশর
ফেণীল খবু্ স্বেোভোিব্কশ্রভোেণীব্ই এই েক্ষিেণীত কশ্রোেণীজর প্রেক্ষশংসনীয়ে িব্স্তোর ঘমটিোেণীত েট্রেড ইউিনয়েন
েকশ্রন্দ্র ও মিিহিলো সংগণঠন – উভেণীয়েই অব্দিোন েরেণীখেণীছন। এিদিকশ্র েথনেণীকশ্র আন্দমিোেণীদির প্রেক্ষধোন
সোফলয  আন্দশো  ইউিনয়েনগুলেণীলোর একশ্র সব্র্তভোরতীয়ে েফডোেণীরশন গণঠন। এই েফডোেণীরশন
২০১১-র েসেণীপ্টেম্বেণীর জোতীয়ে রোজধোনীেণীত সোড়ো জোগণোেণীনো একশ্র ধণর্তো সংগণিঠত কশ্রেণীরেণীছ।
েযেণীহিতু  প্রেক্ষধোন  দিোিব্গুলেণীলোর  লক্ষিযব্স্তুত েকশ্রন্দ্রীয়ে  সরকশ্রোর  এব্ং িকশ্রছু  মিোতোয়ে রোজয
সরকশ্রোরগুলেণীলোও, েস কশ্রোরেণীণ  েফডোেণীরশনিটিেণীকশ্র তোর সমিধমির্তীেণীদির সেণীঙ্গে প্রেক্ষিতদ্বিন্দ্বতোয়ে দিক্ষি
হিেণীয়ে উঠেণীত হিেণীল এব্ং িকশ্রছু অজর্তন কশ্ররেণীত হিেণীল স্থোনীয়ে অিস্তত্বেণীকশ্র ছোিপরেণীয়ে উঠেণীত হিেণীব্ ও
দ্রুত  িব্স্তোর  ঘমটিোেণীত হিেণীব্।  রোজয  এব্ং  েজলোিভিত্তেণীত  িমিড-েড-িমিল  রন্ধনকশ্রমির্তীেণীদির
সংগণঠনও  গণেণীড়  েতোলো  েগণেণীছ।  উত্তরপ্রেক্ষেণীদিেণীশ  অযোেণীপরোয়েো  েদিওয়েোিরেণীত  েজলো  স্তেণীর
িমিড-েড-িমিল রন্ধনকশ্রমির্তীেণীদির সংগণিঠত কশ্রেণীরেণীছ ও  সফল সংগ্রোেণীমি েনততৃ্ব িদিেণীয়েেণীছ,  যোর
ফেণীল েজলোশোসকশ্র তঁোেণীদির কশ্রমির্তচু্যত কশ্ররোর অপরেণীচ্ষোগুলেণীলো ব্ন্ধ কশ্ররেণীত ব্োধয হিেণীয়েেণীছন। এই
ধরেণীনর সংগণঠন ও সংগ্রোমিেণীকশ্র ব্যোপরকশ্রতর পরিরিধেণীত গণেণীড় েতোলোর যেণীথনষ সেুণীযোগণ রেণীয়েেণীছ।

৫৩। মিিহিলো সংগণঠেণীনর কশ্রমির্তীরো যখন এইসব্ শ্রমমিজীব্ী মিিহিলোেণীদির প্রেক্ষধোনত তোেণীদির
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জরুদ্ধির,  অথনর্তোৎ অথনর্তৈনিতকশ্র দিোিব্েণীত সংগণিঠত কশ্ররেণীছন তখন তঁোরো মিিহিলো আন্দেণীন্দোলেণীনর
লক্ষিয েথনেণীকশ্র  িব্চু্যত  হিেণীয়ে অথনর্তৈনিতকশ্র সংগ্রোমি ব্ো  অথনর্তনীিতব্োেণীদি আন্দটিকশ্রো পরড়েণীছন নো।
িব্রপরীেণীত,  তঁোরো  অযোেণীপরোয়েোেণীকশ্র তোর স্বেোধীন জিমি,  একশ্রটিো িব্কশ্রোশমিোন  ও  গণিতশীল জিমি
ৈতির কশ্রেণীর িদিেণীচ্ছন – যো যথনোযথন িদিশো েপরেণীল ব্যোপরকশ্র মিিহিলো আন্দেণীন্দোলেণীনর একশ্র সংগণিঠত
ব্োিহিনী  িহিসোেণীব্  কশ্রোজ কশ্ররেণীত পরোেণীর।  সতুরোং  এই চ্লমিোন,  সোমিোিজকশ্রভোেণীব্  গণিতশীল,
আন্দেণীপরিক্ষিকশ্রভোেণীব্ িশিক্ষিত  (েযমিন আন্দশো ও অঙ্গেনওয়েোিড় কশ্রমির্তী)  ও শ্রমমিজীব্ী মিিহিলোেণীদির
জঙ্গেী অংেণীশর মিেণীধয িনিহিত িব্পরলু শিক্তিেণীকশ্র কশ্রোেণীজ লোগণোেণীনোর জনয এই অনশুীলনেণীকশ্র
আন্দরও পরিরকশ্রিল্পেতভোেণীব্ এিগণেণীয়ে িনেণীয়ে যোওয়েোর জনয উৎসোিহিত কশ্ররেণীত হিেণীব্। স্বেভোব্তই
এজনয প্রেক্ষেণীয়েোজন গণভীর রোজৈনিতকশ্র উপরলিব্ধ ও মিিহিলো সংগণঠন এব্ং েট্রেড ইউিনয়েন
েকশ্রেণীন্দ্রর মিেণীধয সোংগণঠিনকশ্র সমিন্বিয়ে।

৫৪। ব্যোপরকশ্রিভিত্তকশ্র মিিহিলো  আন্দেণীন্দোলন  গণেণীড় েতলোর জনয  কশ্রেণীলেণীজর ছোতী  ও
অধযোিপরকশ্রোেণীদির মিেণীধয,  সোংব্োিদিকশ্র মিিহিলো ও সোধোরণভোেণীব্ ব্িুদজীব্ীেণীদির মিেণীধয আন্দমিোেণীদির
েযোগণোেণীযোগণেণীকশ্র সম্প্রতসোিরত কশ্ররো অতযন্ত প্রেক্ষেণীয়েোজন। আন্দমিোেণীদির মিেণীতো সংগণঠেণীনর কশ্রোেণীছ যোর
প্রেক্ষধোন  সোমিোিজকশ্র  িভিত্ত  সোধোরণভোেণীব্  গ্রোমিীণ  দিিরদ্রেণীদির  মিেণীধয – এটিো  সিতযই  একশ্র
চ্যোেণীলঞ্জ।  এই  উেণীদ্দেশ্যেণীশয  আন্দমিোেণীদির  িহিিন্দ,  ইংেণীরিজ,  অসিমিয়েো  ও  ব্োংলোয়ে  প্রেক্ষকশ্রোিশত
পরিতকশ্রোগুলেণীলোেণীকশ্র আন্দরও ভোেণীলোভোেণীব্ কশ্রোেণীজ লোগণোেণীনো দিরকশ্রোর।

৫৫। এই সমিস্ত েশ্রমণী ও স্তরগুলেণীলো ছোড়োও অপরর একশ্রটিো েক্ষিতও আন্দমিোেণীদির গণভীর
মিেণীনোেণীযোগণ দিোিব্ কশ্রেণীর। এিটি হিল পরঞ্চোেণীয়েেণীত আন্দমিোেণীদির মিিহিলো জনপ্রেক্ষিতিনিধ। তণৃমিলূ স্তেণীর
রোজৈনিতকশ্র ও সোমিোিজকশ্রভোেণীব্ সিক্রয়ে এই প্রেক্ষিতিনিধরো জনগণেণীণর কশ্রোেণীছ েপরৌঁছোেণীত এব্ং
জনগণেণীণর কশ্রোছ েথনেণীকশ্র মিতোমিত েপরেণীত চ্মিৎকশ্রোর মিোধযমি হিেণীত পরোেণীরন। মিিহিলোরো েযসব্
সমিসযোর প্রেক্ষোয়েই মিেুণীখোমিিুখ হিন েসগুলেণীলো িনেণীয়ে আন্দেণীলোচ্নোর জনয মিিহিলো সংগণঠন গ্রোমিস্তেণীর
সভো কশ্ররেণীত পরোেণীর। পরোনীয়ে জল, স্বেোস্থয পরিরেণীষিব্োর মিেণীতো েয সব্ িব্ষিয়েগুলেণীলোর েমিোকশ্রোিব্লো
মিিহিলোেণীদির  ৈদিনিন্দন  কশ্ররেণীত  হিয়ে  ও তোর  সেণীঙ্গে  সেণীঙ্গে  রোজৈনিতকশ্র  িব্ষিয়ে,  েযমিন
৫০ শতোংশ সংরক্ষিণ হিেণীল মিিহিলো প্রেক্ষিতিনিধেণীদির প্রেক্ষতযোিশত ও প্রেক্ষকশ্রৃত ভূিমিকশ্রো কশ্রী হিেণীব্ –
এগুলেণীলো আন্দেণীলোচ্নোর িব্ষিয়েব্স্তুত হিেণীত পরোেণীর। িনব্র্তোচ্েণীনর পরেণীর,  মিিহিলো সংগণঠনেণীকশ্র মিিহিলো
প্রেক্ষিতিনিধেণীদির ঘমরমিখুী ঐিতহিয ও জোত-পরোত ও িলঙ্গেিভিত্তকশ্র ৈব্ষিেণীমিযর িব্রুদ্ধেণীদ  সংগ্রোমি
কশ্ররেণীত  এব্ং পররুুদ্ধষি  'অিভভোব্কশ্র' ছোড়োই স্বেোধীনভোেণীব্  কশ্রোজ  কশ্ররেণীত এব্ং  জনগণেণীণর
সোধোরণ দিোিব্গুলেণীলোর মিেণীধয মিিহিলোেণীদির দিোিব্গুলেণীলোেণীকশ্র েজোেণীরর সেণীঙ্গে উত্থোপরন কশ্ররেণীত মিিহিলো
প্রেক্ষিতিনিধেণীদির উৎসোিহিত কশ্ররেণীত ও সহিোয়েতো িদিেণীত হিেণীব্।

৫৬। পরোিটির্ত দিীঘমর্তিদিন ধেণীরই মিিহিলো পরোিটির্ত সদিেণীসযর সংখযো যেণীথনষভোেণীব্ ব্ িৃদ কশ্ররো ও
তোেণীদির মিতোদিশর্তগণত-রোজৈনিতকশ্র মিোেণীনোন্নয়েন ঘমটিোেণীনোর মিোধযেণীমি মিিহিলো কশ্রমির্তী ও েনতী সংখযো
ব্ িৃদর প্রেক্ষেণীশ্নট সিব্েণীশষি িচ্িন্তত। িব্িভন্ন সোংগণঠিনকশ্র ও িশক্ষিোমিলূকশ্র পরদিেণীক্ষিেণীপরর মিোধযেণীমি এই
চ্যোেণীলঞ্জ  েমিোকশ্রোিব্লোর  জনয  আন্দমিোেণীদির  প্রেক্ষেণীচ্ষো  জোির  রোখেণীত  হিেণীব্। কশ্রিমিউিনস্টেল পরোিটির্ত
িহিেণীসেণীব্  (শুধু আন্দমিোেণীদির মিিহিলো সংগণঠন নয়ে)  পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্রতো িব্েণীরোধী সংগ্রোেণীমির ওপরর
আন্দমিোেণীদির অিধকশ্রতর েজোর েদিওয়েো প্রেক্ষেণীয়েোজন। আন্দমিোেণীদির অব্শয এটিোও  স্বেীকশ্রোর কশ্ররেণীত
হিেণীব্,  পররুুদ্ধষিতন্ত্র েঘমষঁিো  সোধোরণ  েব্োধগুলেণীলো সমিোেণীজ ব্দমিলূ হিেণীয়ে আন্দেণীছ – সতুরোং এর
প্রেক্ষভোব্ আন্দমিোেণীদির  সোধোরণ  কশ্রমির্তীব্োিহিনী,  এমিনিকশ্র েনতেৃণীত্বর মিেণীধযও ব্তর্তমিোন। অতএব্,

আন্দমিোেণীদির  রোজৈনিতকশ্র  অনশুীলেণীন  িনরন্তর  ও  িনমির্তমি  অন্তদি ৃর্ত িষ  ও  সেণীচ্তন  প্রেক্ষয়েোেণীসর
প্রেক্ষেণীয়েোজন যোেণীত কশ্রেণীর পররুুদ্ধষিতোিন্ত্রকশ্র মিতোদিশর্ত ও অনশুীলনেণীকশ্র আন্দমিরো িব্েণীশ্লিষিণ কশ্ররেণীত পরোির
ও তো কশ্রোিটিেণীয়ে ওঠোর চ্যোেণীলঞ্জ গ্রহিণ কশ্ররেণীত পরোির। েকশ্রব্লমিোত তখনই আন্দমিরো পররুুদ্ধষিতন্ত্র
িব্েণীরোধী প্রেক্ষগণিতশীল ও গণণতোিন্ত্রকশ্র ভোব্নোয়ে প্রেক্ষোণসঞ্চোর কশ্ররেণীত পরোির এব্ং েসগুলেণীলোেণীকশ্র একশ্র
ব্োস্তব্ শিক্তিেণীত পরিরণত কশ্ররেণীত পরোির যো আন্দমিোেণীদির সমিগ্র আন্দেণীন্দোলন ও েগণোটিো সমিোজেণীকশ্র
শিক্তি েজোগণোেণীত সক্ষিমি।

 ৫৩    ৫৪



ছোত-যবু্ আন্দেণীন্দোলেণীনর কশ্রতর্তব্যকশ্রমির্ত ও িদিশো
সংক্রোন্ত প্রেক্ষস্তোব্নো

১।  গণভীর  আন্দথনর্ত-সোমিোিজকশ্র  সংকশ্রটি  এব্ং  শোসকশ্রেণীশ্রমণীর  িব্শ্বোসেণীযোগণযতো,  ৈব্ধতো
দ্রুতই তলোিনেণীত  েনেণীমি  যোওয়েোর  এই সিন্ধক্ষিেণীণ  আন্দমিরো  আন্দরও একশ্রব্োর  েদিশেণীজোড়ো
শিক্তিশোলী  ছোত-যবু্  আন্দেণীন্দোলেণীনর  উৎসোহিব্যোঞ্জকশ্র লক্ষিণগুলেণীলো  েদিখেণীত পরোিচ্ছ। দুিনর্তীিত,
কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি লঠু এব্ং রোঘমব্ েব্োয়েোল কশ্রেণীপরর্তোেণীরশনগুলেণীলোর সেণীঙ্গে শোসকশ্র েগণোষ্ঠীর ক্রমিব্ধর্তমিোন
আন্দতঁোেণীতর  িব্রুদ্ধেণীদ  ২০১১  সোল  েথনেণীকশ্র  েয  ব্োতোস  ব্ইেণীত  শুরুদ্ধ  কশ্রেণীর  তো  িডেণীসম্বর
২০১২-র  মিেণীধযই  প্রেক্ষকৃশ্রত  অেণীথনর্ত  একশ্র ঝেণীড়  পরিরণত হিল – যো  িদিল্লীেণীত  চ্লন্ত ব্োেণীস
২৩ ব্ছেণীরর একশ্র পরযোরোেণীমিিডকশ্রযোল ছোতীর ওপরর ব্ব্র্তেণীরোিচ্ত গণণধষির্তণকশ্রোণ এব্ং তোর েজেণীর
িসঙ্গেোপরেুণীরর  একশ্রটিো  হিোসপরোতোেণীল  মিতুৃয  হিওয়েোর  পরর  নযোয়েিব্চ্োেণীরর  দিোিব্েণীত  েদিেণীশর
রোজধোনীর  ব্েুণীকশ্র  েসই  ঝড়  সেণীজোেণীর  আন্দছেণীড়  পরড়ল।  ছোত-যবু্  আন্দেণীন্দোলেণীন  িব্প্ল্ব্ী
গণণতেণীন্ত্রর সব্েণীচ্েণীয়ে অগ্রণী সংগণঠন আন্দইসো এব্ং আন্দর ওয়েোই এ কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি লঠু ও েযৌন
িহিংসোর িব্রুদ্ধেণীদ ছোত-যবু্ সমিোজেণীকশ্র চ্লমিোন সংগ্রোেণীমি সমিোেণীব্িশত কশ্ররেণীত গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত ভূিমিকশ্রো
পরোলন কশ্রেণীর চ্েণীলেণীছ।

২। িদিল্লীর ব্েুণীকশ্র ঘমেণীটি যোওয়েো যবু্ জোগণরেণীণ অল্পে ব্য়েসী মিিহিলো-পররুুদ্ধষিেণীদির সমিোন
মিোেণীপর অংশগ্রহিেণীণর এই প্রেক্ষথনমি ঘমটিনো এমিন একশ্রটিো সমিেণীয়ে েদিখো েগণল, যখন েযৌন িহিংসোর
িব্রুদ্ধেণীদ ব্যোপরকশ্র ও ধোরোব্োিহিকশ্র প্রেক্ষিতব্োদি চ্েণীল এেণীসেণীছ েকশ্রন্দ্রিব্ন্দেুণীত,  জলকশ্রোমিোন-িটিয়েোর
গণযোস এব্ং ব্ব্র্তেণীরোিচ্ত লোিঠচ্োজর্তেণীকশ্র উেণীপরক্ষিো কশ্রেণীর। িঠকশ্র যখন শোসকশ্রেণীগণোষ্ঠী  যবু্কশ্রেণীদির
িনেণীয়ে,  তোেণীদির  আন্দকশ্রোঙ্খো সম্পর্কেণীকশ্রর্ত  উচ্ছ্বসিসত  প্রেক্ষশংসোয়ে  মিখুর  এব্ং  প্রেক্ষিতিক্রয়েোশীল
রোজৈনিতকশ্র  শিক্তি  যখন  মিিরয়েো  হিেণীয়ে  যবু্কশ্রেণীদির  িদিেণীয়ে তোেণীদির  সংকশ্রীণর্ত  অগণণতোিন্ত্রকশ্র
রোজৈনিতকশ্র এেণীজন্ডোেণীকশ্র েসব্ো কশ্ররেণীত চ্োইিছল,  িঠকশ্র তখনই গণণতেণীন্ত্রর সব্েণীচ্েণীয়ে জরুদ্ধির
প্রেক্ষশ্নটগুলেণীলোেণীকশ্র  েকশ্রন্দ্র  কশ্রেণীর  যবু্-শিক্তির  এই  স্বেোধীন  আন্দত্মপ্রেক্ষকশ্রোশ  িব্রোটি  একশ্র  িব্প্ল্ব্ী
তোৎপরেণীযর্তর িব্কশ্রোশেণীকশ্র ব্হিন কশ্রেণীর।

৩। লোিতন আন্দেণীমিিরকশ্রো েথনেণীকশ্র ইউেণীরোপর, অকুশ্রপরোই আন্দেণীন্দোলন েথনেণীকশ্র আন্দরব্ ব্সন্ত,
তোহিিরর েসোয়েোর েথনেণীকশ্র শোহিব্োগণ – সব্র্ততই যবু্সমিোেণীজর একশ্র শিক্তিশোলী উপরিস্থিত েচ্োেণীখ
পরড়েণীছ। আন্দর নয়েো-উদিোরব্োদি, সোম্রোজযব্োদি এব্ং অতযোচ্োেণীরর িব্রুদ্ধেণীদ এটিোেণীকশ্র িব্শ্বেণীজোড়ো
জোগণরণ  িহিসোেণীব্  অিভিহিত  কশ্ররো  যোয়ে।  এই  আন্দন্তজর্তোিতকশ্র  েপ্রেক্ষক্ষিোপরেণীটির  ওপরর  দঁিোিড়েণীয়ে
ভোরতব্েণীষির্ত যবু্সমিোেণীজর এই ক্রমিব্ধর্তমিোন আন্দত্মপ্রেক্ষকশ্রোশ পরুঁিজব্োদিী িমিথনযোচ্োেণীরর ওপরর একশ্র
েজোরোেণীলো থনোপ্পরড় েমিেণীরেণীছ, যো িনরন্তর ব্েণীল েব্ড়োয়ে েয যবু্সমিোেণীজর িব্েণীদ্রোহি এখন অতীত,
আন্দর যবু্কশ্রেণীদির আন্দকশ্রোঙ্খো ও স্বেেণীপ্নের েশষি িঠকশ্রোনোই হিল ব্েুণীজর্তোয়েো পরণযসব্র্তস্বেতো।

৪। স্বেোধীন ভোরতব্েণীষির্ত নকশ্রশোলব্োিড়র সমিেণীয়ে প্রেক্ষথনমি যবু্-িব্েণীদ্রোেণীহির আন্দত্মপ্রেক্ষকশ্রোশ ঘমেণীটি
যো কৃশ্রষিকশ্র আন্দেণীন্দোলেণীনর সমিথনর্তেণীন কৃশ্রষিকশ্র আন্দেণীন্দোলেণীনর সমিয়ে জনগণণতোিন্ত্রকশ্র ভোরব্ষির্ত গণড়োর
িব্প্ল্ব্ী স্বেেণীপ্নে উেণীদ্বল হিেণীয়ে উেণীঠিছল। শোসকশ্রেণীশ্রমণী যখন েভেণীব্ ব্সল েয তোরো তো েভেণীঙ্গে
গুলিঁড়েণীয়ে িদিেণীয়েেণীছ, িঠকশ্র তখনই দুিনর্তীিত ও ৈস্বেরতেণীন্ত্রর িব্রুদ্ধেণীদ যবু্সমিোেণীজর িদ্বতীয়ে জোগণরণ

ঘমটিল ১৯৭৪-এর আন্দেণীন্দোলেণীনর মিোধযেণীমি। চ্লমিোন ছোত-যবু্েণীদির জোগণরণেণীকশ্র এই পরযর্তোয়েক্রেণীমি
ততৃীয়ে একশ্র গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  মিোইলফলকশ্র িহিসোেণীব্ সংজোিয়েত কশ্ররো যোয়ে। যিদিও তো সমিোেণীজর
ৈব্প্ল্িব্কশ্র রূপরোন্তর ব্ো রোজৈনিতকশ্র পরিরব্তর্তেণীনর সিুনিদির্তষ এেণীজন্ডো িনেণীয়ে এখনও সোমিেণীন
আন্দেণীসিন, িকশ্রন্তু সোমিন্ত-িপরততৃোিন্ত্রকশ্র শঙৃ্খল , কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি সোম্রোজযব্োদিী লঠু, কশ্রতৃর্তত্বব্োদিী রোষীয়ে
িনপরীড়েণীনর িব্রুদ্ধেণীদ শিক্তিশোলী আন্দেণীন্দোলেণীন রূপরোন্তিরত হিওয়েোর সম্ভোব্নো এর মিেণীধয িনিহিত
রেণীয়েেণীছ।

৫।  এই  সমিস্ত  যবু্-িব্েণীদ্রোহিগুলেণীলো  েযেণীকশ্রোেণীনো  প্রেক্ষোেণীণোচ্ছ্বসল  যবু্-আন্দেণীন্দোলেণীনর  মিলূ
ৈব্িশষযগুলেণীলোেণীকশ্র  েজোরোেণীলোভোেণীব্  ব্হিন  কশ্রেণীর  চ্েণীলেণীছ – (কশ্র)  ব্ হৃিত্তর  রোজৈনিতকশ্র  ও
সোমিোিজকশ্র প্রেক্ষেণীশ্নট,  িব্েণীশষিত গণণতন্ত্র-স্বেোধীনতো-নযোয়েিব্চ্োর এব্ং সোমিোিজকশ্র রূপরোন্তরসোধেণীনর
গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত এেণীজন্ডোর প্রেক্ষিত যবু্সমিোেণীজর সংেণীব্দিনশীলতো, (খ) জোতপরোত, ধমির্তোব্লম্বী, ভোষিো,
সংসিৃত  এব্ং  সোমিোিজকশ্র স্তেণীরর  ব্ো  পর ষৃ্ঠভূিমির  সমিস্ত প্রেক্ষিতব্ন্ধকশ্রতোেণীকশ্র  অিতক্রমি কশ্রেণীর
সংগ্রোমিী ঐকশ্রয ৈতির কশ্ররোর সক্ষিমিতো যবু্কশ্রেণীদিরই রেণীয়েেণীছ, (গণ) দুিজর্তয়ে প্রেক্ষিতব্োদিী মিেণীনোভোব্
এব্ং  যিুক্তিব্িজর্তত,  িনপরীড়কশ্র কশ্রতৃর্তেণীত্বর সোমিেণীন মিোথনো নো েঝোঁকশ্রোেণীনো। িভন্ন িভন্ন পরিরেণীব্শ
েথনেণীকশ্র  উেণীঠ  আন্দসো  যবু্কশ্রেণীদির  িনিদির্তষ  অব্স্থো,  প্রেক্ষেণীয়েোজন  ও  আন্দকশ্রোঙ্খোগুলেণীলোেণীকশ্র  স্বেীকৃশ্রিত
েদিওয়েোর সেণীঙ্গে সেণীঙ্গে যবু্-আন্দেণীন্দোলেণীনর চ্িরেণীত েয ব্যোপরকশ্রতো থনোেণীকশ্র েসটিো েযন আন্দমিরো
উেণীপরক্ষিো নো কশ্রির।

৬।  ভোরেণীত  সরকশ্রোরী  আন্দলোপর-আন্দেণীলোচ্নোয়ে  যবু্সমিোজেণীকশ্র  শুধমুিোত  একশ্র
পরিরসংখযোনগণত ব্েণীগণর্তর িনিরেণীখ েদিখো হিেণীয়ে থনোেণীকশ্র। যবু্েণীদির ব্িুনয়েোদিী প্রেক্ষেণীয়েোজন, আন্দকশ্রোঙ্খো
ও অিধকশ্রোরেণীকশ্র প্রেক্ষকৃশ্রত অেণীথনর্ত কশ্রখনই স্বেীকৃশ্রিত নো িদিেণীয়ে ক্রমিব্ধর্তমিোন িব্পরলু সংখযকশ্র এই
তরুদ্ধণ সম্প্রতদিোেণীয়ের দিরুদ্ধণ ভোরত কশ্রীভোেণীব্ ফসল তুলেণীছ, েস ব্যোপরোেণীর ফোঁকশ্রো কশ্রথনোব্োতর্তো েঢর
েব্িশ  চ্োলোেণীনো  হিেণীয়েেণীছ।  ব্োস্তিব্কশ্র  ঘমটিনো  হিল,  ভোরতীয়ে  জনসংখযোর  অেণীধর্তকশ্রোংশই
২৫ ব্ছেণীরর নীেণীচ্,  ৩৫ ব্ছেণীরর নীেণীচ্ রেণীয়েেণীছ ভোরতীয়ে জনগণেণীণর দিুই-ততৃীয়েোংশ। আন্দর
ভোরেণীত রেণীয়েেণীছ িব্েণীশ্বর যবু্সম্প্রতদিোেণীয়ের ব্ হৃিত্তমি ব্োিহিনী। িনছকশ্র এই পরিরসংখযোন েদিেণীখ
চ্মিেণীকশ্র ওঠোর িকশ্রছু  েনই। মিলূ  প্রেক্ষশ্নট হিল,  যবু্সম্প্রতদিোেণীয়ের জনয েদিশ কশ্রতটিো  িব্িনেণীয়েোগণ
কশ্ররেণীছ, তোেণীদির প্রেক্ষিতভো ও িব্পরলু ক্ষিমিতোেণীকশ্র কশ্রোেণীজ লোগণোেণীনো ও প্রেক্ষসু্ফিটিত কশ্ররেণীত যবু্কশ্ররো
কশ্রী ধরেণীনর সেুণীযোগণ সিুব্ধো পরোেণীচ্ছ।

৭। িশক্ষিো,  স্বেোস্থয,  কশ্রমির্তসংস্থোন,  জীব্েণীনর ব্হু িব্িচ্তগণোমিী  েক্ষিেণীত পরযর্তোপ্ত সেুণীযোগণ
সিুব্ধো পরোওয়েো, প্রেক্ষতযন্ত প্রেক্ষোপ্ত ও প্রেক্ষিতকূশ্রল সোমিোিজকশ্র-সোংসৃিতকশ্র এব্ং অথনর্তৈনিতকশ্র পর ষৃ্ঠভূিমি
েথনেণীকশ্র আন্দসো ছোত-যবু্েণীদির জনয ইিতব্োচ্কশ্র পরদিেণীক্ষিপর, ব্োছোই কশ্ররোর স্বেোধীনতো এব্ং শঙ্কেো
েথনেণীকশ্র মিিুক্তিই হিল ভোরতীয়ে িশশু ও তরুদ্ধণ সম্প্রতদিোেণীয়ের স্বেোস্থযসম্মিলত ও সষুিমি িব্কশ্রোেণীশর
েকশ্রন্দ্রীয়ে িব্ষিয়ে। িকশ্রন্তু এটিোই হিেণীচ্ছ ভোরেণীতর কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি পরিরচ্োিলত সোম্রোজযব্োদি িনেণীদির্তিশত
রণৈনিতকশ্র িব্কশ্রোেণীশর সব্েণীচ্েণীয়ে  অব্েণীহিিলত িদিকশ্র। এরই ফলস্বেরূপর ৈতির হিেণীয়েেণীছ  একশ্র
িব্পরলু েব্কশ্রোর যবু্কশ্রেণীদির সংরিক্ষিত ব্োিহিনী, ভোরেণীতর শ্রমমিব্োজোেণীর শ্রমমিশিক্তির একশ্র অফুরোন
েজোগণোন এব্ং িব্শ্ব পরুঁিজর চ্োিহিদিোেণীকশ্র পররূণ কশ্ররেণীত িব্েণীদিেণীশ দিক্ষি শ্রমমি ও েপরশোর সেণীঙ্গে
যকু্তি মিোনষুিেণীদির অিব্রোমি পরোচ্োর (মিগণজ চ্োলোন)।

৮। সব্র্তজনীন গুলণসম্পর্কন্ন িশক্ষিোেণীকশ্র সিুনিশ্চিত কশ্ররোর এব্ং দ্রুত ও সব্র্তোঙ্গেীণ মিোনব্
িব্কশ্রোেণীশর  হিোিতয়েোর  িহিসোেণীব্  িশক্ষিোেণীকশ্র  কশ্রোেণীজ  লোগণোেণীনোর  ব্দিেণীল  শোসকশ্রেণীশ্রমণী  িশক্ষিোেণীকশ্র

   ৫৬



ব্যব্হিোর কশ্ররেণীছ সম্ভোব্য সমিস্ত উপরোেণীয়ে অসোমিযেণীকশ্র ব্জোয়ে রোখো ও ব্োিড়েণীয়ে েতোলোর লেণীক্ষিয।
আন্দমিরো যতই প্রেক্ষোথনিমিকশ্র িশক্ষিো ব্ো উচ্চ িশক্ষিোর, িব্েণীশষিত েমিিডকশ্রযোল ও প্রেক্ষযিুক্তিগণত নোনো
েক্ষিেণীতর গুলণোগুলেণীণর কশ্রথনো ব্িল নো েকশ্রন, িশক্ষিোর ব্োিণিজযকশ্রীকশ্ররণ ও েব্সরকশ্রোরীকশ্ররণ এখন
ৈদিনিন্দন ঘমটিনো হিেণীয়ে দঁিোিড়েণীয়েেণীছ। েব্িশরভোগণ সরকশ্রোরী িশক্ষিো প্রেক্ষিতষ্ঠোেণীন ৈনরোজয িব্রোজ
কশ্ররেণীছ – িশক্ষিকশ্র ও িশক্ষিোগণত সেুণীযোগণ সিুব্ধো েসখোেণীন সব্ সমিেণীয়েই প্রেক্ষেণীয়েোজেণীনর তুলনোয়ে
খবু্ই কশ্রমি থনোেণীকশ্র। আন্দর েদিশজেুণীড়ই ব্যিক্তি পরিরচ্োলনোধীন েকশ্রোিচ্ং েসন্টোরগুলেণীলো ব্যোেণীঙর
ছোতোর  মিেণীতো  গণিজেণীয়ে  উঠেণীছ।  িব্েণীদিশী  িব্শ্বিব্দিযোলয়েগুলেণীলো  ভোরেণীত  আন্দসোর  পরর
ব্োিণিজযকশ্রীকশ্ররণ ও েব্সরকশ্রোরীকশ্ররেণীণর এই ধোরোিটি আন্দরও শিক্তিশোলী হিেণীয়ে উচ্চ িশক্ষিোেণীকশ্র
েকশ্রব্লমিোত মিিুষেণীমিয়ে েসৌভোগণযব্োনেণীদির নোগণোেণীলর মিেণীধয আন্দনেণীব্।

৯।  ইউ িপর এ সরকশ্রোর কশ্রতৃর্তকশ্র  পরোশ  কশ্ররো  তথনোকশ্রিথনত িশক্ষিো  অিধকশ্রোর  আন্দইন
আন্দদিেণীত িশক্ষিোব্যব্স্থোয়ে েব্সরকশ্রোরীকশ্ররেণীণর প্রেক্ষব্ণতোেণীকশ্রই প্রেক্ষোিতষ্ঠোিনকশ্র রূপর িদিেণীয়েেণীছ,  ফেণীল
ভোেণীলো গুলণমিোেণীনর সুলগুলেণীলো চ্েণীল েগণেণীছ গণিরব্ ছোতেণীদির নোগণোেণীলর ব্োইেণীর। উচ্চ িশক্ষিোর
েক্ষিেণীতও ইউ িপর এ সরকশ্রোর একশ্রপ্রেক্ষস্থ িব্ল এেণীন উচ্চ িশক্ষিোেণীকশ্র কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি কশ্রব্জোয়ে আন্দনেণীত
সেণীচ্ষ। সোমিোিজকশ্র নযোেণীয়ের প্রেক্ষিত িব্ন্দমুিোত দিোয়েব্দতো ব্ো িনয়েন্ত্রণ ছোড়োই ব্যিক্তিগণত ও
িব্েণীদিশী  সংস্থোগুলেণীলোর  জনয  হিোটিেণীখোলো  কশ্ররো  হিেণীচ্ছ।  রোজয  সরকশ্রোরগুলেণীলোও  েব্সরকশ্রোরী
িব্শ্বিব্দিযোলয়ে গণঠন কশ্ররোর লেণীক্ষিয আন্দইন ৈতির কশ্ররেণীত শুরুদ্ধ কশ্রেণীরেণীছ। িদিল্লী িব্শ্বিব্দিযোলেণীয়ে
িশক্ষিোিব্দি ও ছোতেণীদির প্রেক্ষিতেণীরোেণীধর মিেুণীখও চ্োর ব্ছেণীরর স্নোতকশ্র কশ্রমির্তসচূ্ী চ্োপরোেণীনোটিো মিোিকশ্রর্তন
মিেণীডেণীলর সেণীঙ্গে ভোরতীয়ে উচ্চ িশক্ষিোব্যব্স্থোেণীকশ্র অঙ্গেীভূত কশ্ররোর শোসকশ্রেণীশ্রমণীর এেণীজন্ডোরই
একশ্র লক্ষিণ। আন্দর এর মিেণীধয িদিেণীয়েই আন্দথনর্ত-সোমিোিজকশ্রভোেণীব্ ব্িঞ্চত ছোতেণীদির উচ্চ িশক্ষিোর
আন্দিঙ্গেনো েথনেণীকশ্র িছটিেণীকশ্র েব্িড়েণীয়ে আন্দসোর প্রেক্ষব্ণতোেণীকশ্রই প্রেক্ষোিতষ্ঠোিনকশ্র রূপর েদিওয়েো হিল।

েব্সরকশ্রোরীকশ্ররেণীণর এই নীিতর িব্রুদ্ধেণীদ ছোত-যবু্  আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র দিঢ়ৃভোেণীব্  লড়োই
কশ্ররেণীত  হিেণীব্।  লড়োই  কশ্ররেণীত  হিেণীব্  অিভন্ন  সুল  ব্যব্স্থোর  মিোধযেণীমি  সমিোেণীথনর্তযর  মিেণীধয
গুলণমিোনসম্পর্কন্ন সব্র্তজনীন িশক্ষিোর অিধকশ্রোরেণীকশ্র সিুনিশ্চিত কশ্ররেণীত এব্ং গ্রোমিীণ, শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণী
ও িনম্ন-মিধযিব্ত্ত েশ্রমণীর পর ষৃ্ঠভূিমি েথনেণীকশ্র আন্দগণত ছোতেণীদির নোগণোেণীলর মিেণীধয উচ্চ িশক্ষিোেণীকশ্র
িনেণীয়ে আন্দসোর লেণীক্ষিয। েব্সরকশ্রোরী  সুলগুলেণীলোর মিোইেণীন ব্ িৃদ  এব্ং গণিরব্ ছোতেণীদির জনয
খবু্ই  অপ্রেক্ষতুল  েকশ্রোটিোর  িব্রুদ্ধেণীদ  লড়োইেণীয়ে  অিভভোব্কশ্র ও সোধোরণ  মিোনষুিেণীকশ্রও সোিমিল
কশ্ররোেণীত হিেণীব্। কশ্রেণীলজ ও িব্শ্বিব্দিযোলয়েগুলেণীলোেণীত মিোইেণীন ব্ িৃদ এব্ং েহিোেণীস্টেলল, লোইেণীব্রিির ও
লযোেণীব্োেণীরটিিরর সেুণীযোগণসিুব্ধোর দিোিব্েণীত আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র তীব্রি কশ্ররো উিচ্ত।

১০।  িশক্ষিোর ক্রমিোগণত সোম্প্রতদিোিয়েকশ্রীকশ্ররণ  ও ৈগণিরকশ্রীকশ্ররেণীণর পরিরকশ্রিল্পেত নীিত,
যো িব্েণীশষি কশ্রেণীর িব্েণীজিপর-এন িড এ শোিসত রোজযগুলেণীলোেণীত অনুসতৃ হিেণীচ্ছ, তো আন্দজ ছোত
আন্দেণীন্দোলেণীনর  সোমিেণীন  িব্রোটি  একশ্রটিো  চ্যোেণীলঞ্জ  হিেণীয়ে  দঁিোিড়েণীয়েেণীছ।  এমিনিকশ্র,  মিহিোনগণেণীরর
িব্শ্বিব্দিযোলয়েগুলেণীলোেণীতও  সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র  সংগণঠনগুলেণীলো  িহিংসোত্মকশ্র  আন্দেণীন্দোলেণীনর  মিোধযেণীমি
পরোঠযসচূ্ীরও  েসন্সির  কশ্রেণীরেণীছ।  িশক্ষিো  প্রেক্ষিতষ্ঠোন  ও  অিব্েণীজিপর  সরকশ্রোেণীরর  িনলর্তজ্জ
আন্দত্মসমিপরর্তেণীণর  জনযই  তো  আন্দরও  সম্ভব্পরর  হিেণীয়ে  উেণীঠেণীছ।  এর  জ্বলন্ত  প্রেক্ষমিোণ  হিল
িশব্েণীসনোর  যবু্  শোখো  এব্ং  এ  িভ  িপর-র  িহিংসোত্মকশ্র  কশ্রোযর্তকশ্রলোেণীপরর  পরর  মিমু্বই
িব্শ্বিব্দিযোলেণীয়ের পরোঠযসচূ্ী েথনেণীকশ্র রিহিন্টন িমিস্ত্রীর নেণীভল “সোচ্ এ লঙ জোিনর্ত” এব্ং িদিল্লী
িব্শ্বিব্দিযোলেণীয়ের পরোঠযসচূ্ী েথনেণীকশ্র এ েকশ্র রোমিোনজুমি-এর প্রেক্ষব্ন্ধ “িথ্রি হিোেণীন্ড্রিড রোমিোয়েণো” তুেণীল

েনওয়েো  হিয়ে।  ৈগণিরকশ্রীকশ্ররণ  ও  েসন্সির  নোিমিেণীয়ে  আন্দনোর  প্রেক্ষিতিটি  প্রেক্ষেণীচ্ষোর  িব্রুদ্ধেণীদ ছোত
আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র জব্রদিস্ত প্রেক্ষিতেণীরোধ সংগণিঠত কশ্ররেণীত হিেণীব্। এরই সেণীঙ্গে ছোত আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র
এটিোও সিুনিশ্চিত কশ্ররেণীত সংগ্রোমি কশ্ররেণীত হিেণীব্ যোেণীত পরোঠযসচূ্ী ও িশক্ষিণ প্রেক্ষণোলী এব্ং সুল
ও উচ্চ িশক্ষিো প্রেক্ষিতষ্ঠোনগুলেণীলো সোমিোিজকশ্র-সোংসিৃতকশ্র ও ভোষিোগণত কশ্রোঠোেণীমিোর গণভীেণীর েগণেণীড়
ব্েণীস থনোকশ্রো েশ্রমণী, জোত-পরোত ও িলঙ্গে ৈব্ষিমিযেণীকশ্র উপরেণীড় েফলেণীত ছোত আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র সেণীচ্ষ
থনোকশ্রেণীত হিেণীব্।

১১। ব্যোপরকশ্র সংখযকশ্র ছোতেণীদির উচ্চ িশক্ষিোর নোগণোেণীলর ব্োইেণীর েরেণীখ শোসকশ্রেণীশ্রমণী
কশ্রযোম্পর্কোস গণণতন্ত্রেণীকশ্র খব্র্ত কশ্ররোর আন্দপ্রেক্ষোণ েচ্ষো চ্োলোেণীচ্ছ। িনেণীজেণীদির ইউিনয়েনেণীকশ্র িনব্র্তোিচ্ত
কশ্ররোর ব্িুনয়েোদিী গণণতোিন্ত্রকশ্র অিধকশ্রোর ও েস ব্যোপরোেণীর তোেণীদির মিতোমিত ব্যক্তি কশ্ররোর প্রেক্ষশ্নটেণীকশ্র
নসযোৎ কশ্ররো হিেণীচ্ছ। অেণীনকশ্র িব্শ্বিব্দিযোলেণীয়ে িনয়েিমিত িনব্র্তোচ্ন হিেণীচ্ছ নো – উদিোরহিরণস্বেরূপর,
প্রেক্ষোয়ে িতন দিশকশ্র ব্োেণীদি সম্প্রতিত পরোটিনো িব্শ্বিব্দিযোলেণীয়ে িনব্র্তোচ্ন অনিুষ্ঠত হিল। এমিনিকশ্র
গণণতোিন্ত্রকশ্র  পরিরেণীব্েণীশর  জনয  জওহিরলোল  েনেণীহিরুদ্ধ  িব্শ্বিব্দিযোলেণীয়ের  সখুযোিত  রেণীয়েেণীছ,
েসখোেণীনও  িলংেণীডো  কশ্রিমিিটি  কশ্রতৃর্তকশ্র  আন্দেণীরোিপরত  নোনো  অেণীযৌিক্তিকশ্র  ও  অগণণতোিন্ত্রকশ্র
িব্িধিনেণীষিেণীধর দিরুদ্ধণ চ্োর ব্ছর ধেণীর িনব্র্তোচ্ন সংগণিঠত কশ্ররো যোয়েিন। কশ্রযোম্পর্কোস গণণতন্ত্রেণীকশ্র
ব্জোয়ে  রোখেণীত  ও সম্প্রতসোিরত  কশ্ররেণীত  আন্দইসো  সব্সমিয়ে  ছোত-আন্দেণীন্দোলেণীনর  পরেুণীরোভোেণীগণ
রেণীয়েেণীছ।

১২। আন্দমিোেণীদির সংিব্ধোেণীন েমিৌিলকশ্র অিধকশ্রোেণীরর সনেণীদি কশ্রোেণীজর অিধকশ্রোেণীরর িব্ষিয়েিটি
পরেুণীরোপরিুর  অনপুরিস্থত।  িব্েণীশ্বর  ব্ হৃিত্তমি  কশ্রমির্তসংস্থোন  সিুনিশ্চিত  কশ্রমির্তসচূ্ী  িহিসোেণীব্  ব্হু
ঢক্কোিননোদি,  েনগণো  কশ্রমির্তসচূ্ী  কশ্রমির্তসংস্থোন  সিুনিশ্চিত  কশ্ররোর  ধোরণোিটিেণীকশ্র  একশ্রটিো  তোমিোশোয়ে
পরিরণত কশ্রেণীরেণীছ। একশ্রটিো ব্ো দুিেণীটিো রোেণীজয িনব্র্তোচ্ন েজতোর লেণীক্ষিয কশ্রোেণীলভেণীদ্র যৎসোমিোনয
েব্কশ্রোরভোতো িব্তরণ কশ্ররো হিেণীয়ে থনোেণীকশ্র। ক্রমিব্ধর্তমিোন কশ্রমির্তহিীন ব্োিহিনীেণীকশ্র সোমিোিজকশ্র সরুক্ষিো
েদিওয়েোর  প্রেক্ষেণীশ্নটও আন্দেণীদিৌ  েকশ্রোেণীনো  ব্যব্স্থো  েনই।  সম্ভ্রমিসচূ্কশ্র কশ্রমির্তসংস্থোন  এব্ং  কশ্রমির্তহিীন
থনোকশ্রোর পরযর্তোেণীয়ে যেণীথনোপরযকু্তি েব্কশ্রোরভোতোর দিোিব্েণীকশ্র েমিৌিলকশ্র অিধকশ্রোর িহিসোেণীব্ স্বেীকৃশ্রিতর
লক্ষিযিটি এখনও যবু্-আন্দেণীন্দোলেণীনর একশ্র গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত কশ্রতর্তব্য িহিসোেণীব্ থনোকশ্রেণীছ।

১৩।  িদিেণীনর  পরর  িদিন  উচ্চ িশক্ষিো  ব্ো  েপরশোগণত প্রেক্ষিশক্ষিণ িশক্ষিোক্রমি ক্রমিোগণত
অসোধয ও নোগণোেণীলর ব্োইেণীর চ্েণীল যোওয়েোয়ে  লোেণীখ লোেণীখ তরুদ্ধণ সম্প্রতদিোয়ে যততত ছুেণীটি
েব্ড়োেণীচ্ছ েযেণীকশ্রোেণীনো ধরেণীনর কশ্রোেণীজর সন্ধোেণীন। এই কশ্রোজগুলেণীলো েব্িশরভোগণই িঠকশ্রো চ্িরেণীতর,
েযখোেণীন  খবু্ই িনম্ন আন্দেণীয়ের িব্িনমিেণীয়ে থনোকশ্রেণীছ অস্বেোভোিব্কশ্র কশ্রোেণীজর েব্োঝো  ও দিীঘমর্ততর
কশ্রোেণীজর সমিয়ে। চ্োকুশ্রিরর িনয়েিমিতকশ্ররণ, মিজিুর ব্ িৃদ , উন্নত কশ্রোেণীজর পরিরেণীব্শ – এগুলেণীলোই
এই সমিস্ত তরুদ্ধণ শ্রমিমিকশ্রেণীদির মিলূ দিোিব্ িহিসোেণীব্ থনোকশ্রেণীছ। সংিশ্লিষ েট্রেড ইউিনয়েেণীনর সেণীঙ্গে
িনিব্ড় সহিেণীযোিগণতোর মিেণীধয িদিেণীয়ে এই মিলূ িব্ষিয়েগুলেণীলো িনেণীয়ে যবু্-আন্দেণীন্দোলেণীনর েসোচ্চোর
হিওয়েো উিচ্ত।

১৪। গণণ-িশক্ষিো, জনস্বেোস্থয ও পরিরচ্ছন্ন স্বেোস্থযিব্ধোন, নোগণিরকশ্র জীব্েণীনর সখুসোচ্ছন্দয,
শিক্তি, গণণ-পরিরব্হিণ, পরিরেণীব্শগণত ভোরসোমিয এব্ং িব্পরযর্তয়ে েমিোকশ্রোিব্লোর মিেণীতো ইসযুগুলেণীলো
ছোত-যবু্ আন্দেণীন্দোলেণীনর গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত িব্ষিয়ে িহিসোেণীব্ সোমিেণীন আন্দসো প্রেক্ষেণীয়েোজন। আন্দমিরো এমিনই
একশ্রটিো স্বেিব্েণীরোধী পরিরিস্থিতর মিেণীধয িদিেণীয়ে চ্েণীলিছ, েযখোেণীন পরযর্তোপ্ত, যথনোযথন পরিরকশ্রোঠোেণীমিো ব্ো
নযূনতমি নোগণিরকশ্র সখুসোচ্ছন্দয ছোড়োই পরিরকশ্রল্পেনোহিীনভোেণীব্ নগণরোয়েন চ্লেণীছ। এই সমিস্ত
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ফোঁকশ্রগুলেণীলোেণীকশ্র ভরোটি কশ্ররোর ব্দিেণীল ব্রং রোষ প্রেক্ষিতিটি িনতযপ্রেক্ষেণীয়েোজনীয়ে পরিরেণীষিব্োগুলেণীলোেণীকশ্র
েব্সরকশ্রোরীকশ্ররণ  কশ্ররেণীত  ব্যস্ত।  পরিরকশ্রোঠোেণীমিো,  ব্িুনয়েোদিী  পরিরেণীষিব্ো  এব্ং  নোগণিরকশ্র
সখুসোচ্ছন্দযগুলেণীলো গ্রোমিীণ েক্ষিতগুলেণীলোেণীত অেণীনকশ্র েব্িশ উেণীপরিক্ষিত। ব্িুনয়েোদিী সখুসোচ্ছন্দয,
আন্দিথনর্তকশ্র সংগণিতর মিেণীধয ব্োসস্থোন ও কশ্রোযর্তকশ্ররী পরিরেণীষিব্ো – এগুলেণীলো আন্দজ খবু্ই গুলরুদ্ধত্ব
িনেণীয়ে সোমিেণীন এেণীসেণীছ এব্ং যবু্-আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র েসই মিেণীতো সোড়ো িদিেণীত হিেণীব্।

১৫। নকশ্রশোলব্োিড়র ঐিতেণীহিয অনপু্রেক্ষোিণত ছোত-যবু্ আন্দেণীন্দোলন ব্রোব্রই ৈব্প্ল্িব্কশ্র
সোমিোিজকশ্র রূপরোন্তেণীরর স্বেেণীপ্নে চ্োিলত হিেণীয়েেণীছ। শ্রমমিজীব্ী মিোনেুণীষির সেণীঙ্গে এব্ং তঁোেণীদির সংগ্রোেণীমি
িব্েণীশষিত গ্রোমিীণ গণিরব্েণীদির সোেণীথন একশ্রোত্ম হিওয়েোটিো অগ্রণী িব্প্ল্ব্ী যবু্েণীদির েক্ষিেণীত একশ্র
অতযন্ত গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  নীিত িহিসোেণীব্ রেণীয়েেণীছ।  একশ্রিদিেণীকশ্র ব্যোপরকশ্র সংখযোগণিরষ্ঠ ছোত-যবু্েণীদির
সমিস্ত আন্দশু ও প্রেক্ষধোন  ইসযুগুলেণীলোেণীকশ্র হিোেণীত েনওয়েোর  পরোশোপরোিশ  আন্দেণীন্দোলেণীনর িভিত্তেণীকশ্র
প্রেক্ষসোিরত কশ্ররেণীত সেণীচ্ষ হিওয়েোর সোেণীথন সোেণীথন এই ব্িুনয়েোদিী িব্প্ল্ব্ী নীিতেণীকশ্র অব্িচ্লভোেণীব্
আন্দকঁশ্রেণীড় অনশুীলন কশ্ররেণীত হিেণীব্। ব্তর্তমিোন পরযর্তোেণীয়ে ছোত-যবু্ আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র দিঢ়ৃতোর সেণীঙ্গে
কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি কশ্রতৃর্তকশ্র জিমি-গ্রোস ও খিন লেুণীঠর িব্রুদ্ধেণীদ কৃশ্রষিকশ্র-আন্দিদিব্োদিীেণীদির প্রেক্ষিতেণীরোধ এব্ং
িশেণীল্পে  গণণতন্ত্র  ও  েট্রেড  ইউিনয়েন  অিধকশ্রোেণীরর  জনয  দি ঢ়ৃভোেণীব্  থনোকশ্রেণীত  হিেণীব্  শ্রমিমিকশ্র
আন্দেণীন্দোলেণীনর পরোেণীশ।

১৬। যবু্ সম্প্রতদিোেণীয়ের মিেণীধয ঐকশ্রযব্দ আন্দত্মপ্রেক্ষকশ্রোেণীশর িব্পরলু সম্ভোব্নোয়ে আন্দতিঙ্কেত
হিেণীয়ে  শোসকশ্রেণীশ্রমণী  লোগণোতোর  যবু্কশ্রেণীদির  জোতপরোত,  ধমির্তীয়ে  সম্প্রতদিোয়ে,  ভোষিোগণত  ও
আন্দঞ্চিলকশ্রতোর  িব্ষিয়েগুলেণীলো  উেণীস  িব্ভক্তি  কশ্ররেণীত  সেণীচ্ষ  হিয়ে।  কুশ্রৎিসত  ধরেণীনর
জোতযোিভমিোনী রোজনীিত মিহিোরোষ প্রেক্ষতযক্ষি কশ্রেণীরেণীছ, েযখোেণীন িব্হিোর, ঝোড়খণ ও উত্তরপ্রেক্ষেণীদিশ
েথনেণীকশ্র আন্দগণত তরুদ্ধণ কশ্রমির্তপ্রেক্ষোথনর্তী  ও  পরিরযোয়েী  শ্রমিমিকশ্রেণীদির লক্ষিয  কশ্রেণীর  সংগণিঠত হিেণীয়েেণীছ
পরিরকশ্রিল্পেত আন্দক্রমিণ।

অসেণীমির েকশ্রোকশ্ররোঝোেণীড় িহিংসোত্মকশ্র ঘমটিনোর পরর দিুরিভসিন্ধমিলূকশ্র এস এমি এস প্রেক্ষচ্োর
এব্ং তোরই ফলশ্রুতিতেণীত ছিড়েণীয়ে পরড়ো আন্দতঙ্কে এটিোই েদিিখেণীয়ে েদিয়ে েয উত্তর-পরবূ্র্তোঞ্চেণীলর
ছোত ও তরুদ্ধণ পরিরযোয়েী শ্রমিমিকশ্ররো কশ্রী পরিরমিোণ অসহিোয়ে ও িনরোপরত্তোহিীনতোয়ে িদিন কশ্রোটিোেণীচ্ছ।

১৭।  েদিেণীশর ব্হু প্রেক্ষোেণীন্ত িনপরীিড়ত জোত-পরোত েথনেণীকশ্র উেণীঠ আন্দসো ছোত-যবু্েণীকশ্ররো
নোগণোেণীড় সোমিন্তব্োদিী িহিংসো, সোমিোিজকশ্র ৈব্ষিমিয ও অব্মিোননোকশ্রর অব্স্থোর মিেুণীখোমিিুখ হিেণীচ্ছন।
দিিলত ও আন্দিদিব্োসী ছোতেণীদির েহিোেণীস্টেলেণীল দিুিব্র্তসহি অব্স্থো িব্রোজ কশ্ররেণীছ। িকশ্রছু  রোেণীজয
আন্দিদিব্োসী  তরুদ্ধণীেণীদির  ওপরর পরিরকশ্রিল্পেত েযৌন উৎপরীড়েণীনর হিোড় িহিমি  কশ্ররো  িরেণীপরোটির্ত,
মিোেণীঝমিেণীধযই ইিঞ্জিনয়েোিরং কশ্রেণীলজগুলেণীলোেণীত দিিলত আন্দিদিব্োসী ছোতরো অমিোনিব্কশ্র রাঽ।িগণং-এর
সম্মিলখুীন  হিেণীচ্ছন।  হিোেণীল  রণব্ীর  েসনোপ্রেক্ষধোেণীনর  হিতযোর  পরর  িব্হিোেণীরর  দিিলত ছোতেণীদির
েহিোেণীস্টেলেণীল  হিোমিলো  েনেণীমি  আন্দেণীস। এই সমিস্ত  ঘমটিনোই  েদিিখেণীয়ে  েদিয়ে  েয  িপরিছেণীয়ে  পরড়ো
সোমিোিজকশ্র স্তর েথনেণীকশ্র উেণীঠ আন্দসো ছোতরো িশক্ষিোব্যব্স্থোর মিেণীধয ও ব্ হৃিত্তর সোমিোিজকশ্র জীব্েণীন
কশ্রী ধরেণীনর হিয়েরোিন ও প্রেক্ষিতকূশ্রলতোর মিেুণীখোমিিুখ হিন। তরুদ্ধেণীণরো, িব্েণীশষিত দিিলত যবু্েণীকশ্ররো
যখন জোত-পরোেণীতর িনেণীষিধোজোেণীকশ্র অমিোনয কশ্রেণীর িব্ব্োহি কশ্রেণীরন তখন খোপর-পরঞ্চোেণীয়েত ও
পরশ্চিোদিমিখুী শিক্তির েরোষিোনেণীল পরেণীড় তোরো িহিংসোর সম্মিলখুীন হিন। সংঘম পরিরব্োর ও হিেণীরকশ্র
রকশ্রেণীমির েমিৌলব্োদিী সংগণঠনগুলেণীলোর হিোমিলোর মিেুণীখ তরুদ্ধণ-তরুদ্ধণীেণীদির স্বেোধীনতো,  িব্েণীশষিত
তরুদ্ধণীেণীদির  স্বেোধীনতো  আন্দজ  িব্পরন্ন।  েদিেণীশর  েয  েকশ্রোেণীনো  প্রেক্ষোেণীন্ত,  সোমিিন্ত,  জোতপরোত,

সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র,  জোতযোিভমিোনী,  িপরততৃোিন্ত্রকশ্র ও সংকশ্রীণর্ত  িহিংসোর িব্রুদ্ধেণীদ িব্প্ল্ব্ী  ছোত-যবু্
আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র  রুদ্ধেণীখ  দঁিোড়োেণীত  হিেণীব্।  চ্োকশ্রিরর  েক্ষিেণীত  তফিসলী  জোিত/উপরজোিতেণীদির
সংরক্ষিেণীণর িব্ষিয়েিটি হিোেণীমিশোই পররূণ কশ্ররো হিয়ে নো।

১৮। উদিোরীকশ্ররেণীণর জমিোনোয়ে, চ্োকশ্রির ও িশক্ষিোেণীক্ষিেণীত তফিসলী জোিত/উপরজোিতেণীদির
সংরক্ষিেণীণর িব্ষিয়েিটি পরিরকশ্রিল্পেতভোেণীব্ই লঘম ুকশ্রেণীর েদিওয়েোর অপরেণীচ্ষো চ্লেণীছ। ঐ সমিস্ত হিীন
প্রেক্ষেণীচ্ষোর  িব্রুদ্ধেণীদ  আন্দইসো  িকশ্রছু  গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  ও  সফল  সংগ্রোমি  চ্োিলেণীয়েেণীছ।
িব্শ্বিব্দিযোলয়েগুলেণীলোেণীত  ও  িব্  িস-েদির  জনয  আন্দসন  সংরক্ষিণ  ব্োনচ্োল  কশ্ররোর  িব্রুদ্ধেণীদ
আন্দইসোর আন্দেণীন্দোলেণীন গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত একশ্র রোয়ে িদিেণীয়েেণীছ আন্দদিোলত,  যো জোতীয়ে েক্ষিেণীত গুলরুদ্ধত্ব
ব্হিন কশ্রেণীর। প্রেক্ষিতভোর নোেণীমি তফিসলী জোিত/উপরজোিতর ওপরর নোিমিেণীয়ে আন্দনো মিতোদিশর্তগণত
হিোমিলোর িব্রুদ্ধেণীদ এব্ং তফিসলী জোিত/উপরজোিত ও অনযোনয পরশ্চিোদিপরদি জোিতর আন্দসন
সংরক্ষিেণীণর জনয ছোত আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র অব্শযই লড়েণীত হিেণীব্ এব্ং ঐ সমিস্ত েকশ্রোটিো ব্োিতল
কশ্ররোর েয েকশ্রোেণীনো উেণীদিযোেণীগণর িব্রুদ্ধেণীদও েসোচ্চোর হিেণীত হিেণীব্।

১৯। ভোরেণীতর ব্হু জোয়েগণোয়ে মিসুিলমি ও আন্দিদিব্োসী যবু্কশ্রেণীদির রোষ কশ্রতৃর্তকশ্র নোমিোেণীনো
িনরন্তর ধরপরোকশ্রড় অিভযোেণীন  িব্পরন্নতোর মিেণীধয  পরেণীড়েণীছ। তঁোেণীদির যথনোক্রেণীমি সন্ত্রোসব্োদিী ও
মিোওব্োদিী আন্দখযো িদিেণীয়ে অসংখয িনরীহি মিসুিলমি ও আন্দিদিব্োসী যবু্কশ্রেণীকশ্র েজেণীল ভরো হিেণীয়েেণীছ
িমিথনযো মিোমিলোয়ে ফোঁিসেণীয়ে। আন্দব্োর েকশ্রউ েকশ্রউ সোজোেণীনো সংঘমেণীষির্ত ব্ো পরিুলশী েহিফোজেণীত মিোরো
েগণেণীছন। কশ্রোশ্মীর,  মিিণপররু এব্ং েয সমিস্ত অঞ্চেণীল সশস্ত্র শিক্তির িব্েণীশষি ক্ষিমিতো আন্দইন
(এ এফ এস িপর এ) ব্লব্ৎ রেণীয়েেণীছ ব্ো েয এলোকশ্রোগুলেণীলো িনপরীড়নমিলূকশ্র অপরোেণীরশন িগ্রন
হিোেণীন্টর  অধীেণীন  েসখোেণীন  িব্রোটি  সংখযকশ্র  যবু্কশ্র  কশ্রোযর্তত  একশ্র  যদুকশ্রোলীন  পরিরিস্থিতর
মিেুণীখোমিিুখ। রোষীয়ে িনপরীড়েণীনর লম্বো হিোত নোগণিরকশ্রেণীদির েমিৌিলকশ্র অিধকশ্রোরগুলেণীলোেণীকশ্রও হিরণ
কশ্ররেণীত রোষেণীদিোিহিতোর অিভেণীযোগণ এেণীন েফৌজদিোরী আন্দইেণীনর নোনো ধোরোগুলেণীলোেণীকশ্র ব্যব্হিোর
কশ্ররেণীছ। সম্প্রতিত েব্শ কশ্রেণীয়েকশ্রিটি ঘমটিনোয়ে তো  েদিখো েগণল।  পরথৃনকশ্র েতেণীলঙ্গেোনো  রোজয ও
শ্রীপলঙ্কেোয়ে  সংগণিঠত  গণণহিতযোয়ে  আন্দক্রোন্ত  তোিমিলেণীদির  নযোয়েিব্চ্োেণীরর  দিোিব্েণীত  গণেণীড়  ওঠো
গণণআন্দেণীন্দোলেণীনর পরেুণীরোভোেণীগণ ছোতেণীদির রোষীয়ে িনপরীড়েণীনর মিেুণীখ পরড়েণীত হিেণীয়েেণীছ।  মিিুক্তি ও
গণণতন্ত্রেণীকশ্র সরুিক্ষিত কশ্ররোর প্রেক্ষশ্নটিটি তোই ছোত-যবু্ আন্দেণীন্দোলেণীনর এেণীজন্ডোয়ে গুলরুদ্ধত্ব িনেণীয়েই
ব্হিোল থনোকশ্রেণীব্।

২০। িদিল্লীেণীত গণণধষির্তণকশ্রোেণীণর িব্রেণীদ সোম্প্রতিতকশ্র গণণজোগণরেণীণ তরুদ্ধণেণীদির পরোশোপরোিশ
তরুদ্ধণীেণীদির ব্যোপরকশ্র অংশগ্রহিণ েজোরোেণীলোভোেণীব্ এই প্রেক্ষশ্নটেণীকশ্রই সোমিেণীন িনেণীয়ে এল েয, েযৌন
অতযোচ্োর ও িপরততৃোিন্ত্রকশ্র িহিংসোেণীকশ্র প্রেক্ষিতেণীরোধ কশ্ররোটিো যবু্-আন্দেণীন্দোলেণীনর একশ্র গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত
এেণীজন্ডো  িহিসোেণীব্  স্বেীকৃশ্রিত  েদিওয়েো  জরুদ্ধির  হিেণীয়ে  উেণীঠেণীছ।  শুধমুিোত  কশ্রেণীয়েকশ্রজন  ধষির্তেণীকশ্রর
দিষৃোন্তমিলূকশ্র  শোিস্তর  দিোিব্  ব্ো  তরুদ্ধণেণীদির  মিেণীধয  নোরীর  মিযর্তোদিো  রক্ষিোর  জনয  অসমি
সোহিিসকশ্রতো  অজর্তন  কশ্ররোর  ভোব্োেণীব্গণ  নয়ে,  ব্রং  সোমিন্তী-িপরততৃোিন্ত্রকশ্র  ব্েণীন্দোব্স্তেণীকশ্রই
আন্দপরোদিমিস্তকশ্র ছুেঁণীড় েফেণীল িদিেণীত হিেণীব্। এজনয যো জরুদ্ধির তো হিল,  সোমিন্তী-িপরততৃোিন্ত্রকশ্র
ব্েণীন্দোব্েণীস্তর িব্রুদ্ধেণীদ েমিোক্ষিমি একশ্র িব্েণীদ্রোহি, েয ব্যব্স্থো গণণমিোনস ও সোমিোিজকশ্র মিলূযেণীব্োেণীধর
প্রেক্ষধোন  ধোরোেণীকশ্র  িনয়েন্ত্রণ  কশ্ররেণীছ।  একশ্রই সেণীঙ্গে  দিরকশ্রোর  মিোনিসকশ্রতোর  পরিরব্তর্তন,  যোেণীত
পররুুদ্ধষিরো সমিস্ত েক্ষিেণীত মিিহিলোেণীদির সমিোন েচ্োেণীখ মিোনব্ী িহিসোেণীব্ গণণয কশ্ররেণীত অভযস্থ হিয়ে।
পরচ্ো গণলো জীণর্ত ব্যব্স্থো এব্ং আন্দমিোেণীদির সযৎন লোিলত মিলূযেণীব্োধ,  গণণতন্ত্র, স্বেোধীনতো ও
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সোমিযব্োদিী স্বেেণীপ্নের মিেণীধয  সংঘমোত অতযন্ত তীক্ষ্ণ ও তীব্রিতো িনেণীয়ে অেণীনকশ্রগুলেণীলো িব্ষিয়েেণীকশ্র
েকশ্রন্দ্র কশ্রেণীর আন্দত্মপ্রেক্ষকশ্রোশ কশ্রেণীর, েযগুলেণীলোেণীকশ্র অেণীনকশ্রটিো আন্দলগণোভোেণীব্ মিিহিলো িব্ষিয়েকশ্র সমিসযো
িহিসোেণীব্  ব্যোখযো  কশ্ররো  হিেণীয়ে  থনোেণীকশ্র।  ছোত-যবু্  আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র  মিিহিলোেণীদির  স্বেোধীনতো  ও
অিধকশ্রোেণীরর িব্ষিয়েগুলেণীলোেণীকশ্র কশ্ররেণীত হিেণীব্ যবু্ এেণীজন্ডোর েকশ্রন্দ্রীয়ে িব্ষিয়েব্স্তুত,  দিঢ়ৃতোর সেণীঙ্গে
ঊর্ধ্বেণীধ্বর্ত তুেণীল ধরেণীত হিেণীব্ প্রেক্ষগণিতশীল গণণতোিন্ত্রকশ্র মিূলযেণীব্োধ, খোিরজ কশ্ররেণীত হিেণীব্ পরশ্চিোদিপরদি
িচ্ন্তোভোব্নো  ও  আন্দচ্রণ  এব্ং  ব্যিক্তি  স্বেোধীনতোর  ওপরর  ৈনিতকশ্র  খব্রদিোরী  ব্ো
জোতপরোত/সম্প্রতদিোয়েগণত হুমিিকশ্রেণীকশ্র েমিোকশ্রোিব্লো কশ্ররেণীত হিেণীব্।

২১। একশ্র শিক্তিশোলী ছোত-যবু্  আন্দেণীন্দোলন অব্শযম্ভোব্ীরূেণীপরই ছোত-যবু্  সমিোেণীজর
মিেণীধয মিজব্তু গণণিভিত্ত সম্পর্কন্ন একশ্র িব্প্ল্ব্ী সংগণঠেণীনর দিোিব্ জোনোয়ে। এ প্রেক্ষেণীশ্নট সোম্প্রতিতকশ্র
ব্ছরগুলেণীলোেণীত আন্দইসো এব্ং আন্দর ওয়েোই এ িকশ্রছু পরিরমিোেণীণ স্থোয়েী ও সংগণিঠত সম্প্রতসোরণ
ঘমটিোেণীত সক্ষিমি হিেণীয়েেণীছ। িকশ্রন্তু ব্তর্তমিোন পরিরিস্থিতেণীত েয সম্ভোব্নো েদিখো যোেণীচ্ছ,  তো যিদি
পরেুণীরোপরিুর কশ্রোেণীজ লোগণোেণীত হিয়ে তেণীব্ আন্দমিোেণীদির আন্দরও েব্িশ সোফলয অজর্তন কশ্ররেণীত হিেণীব্।
ইদিোিনং  আন্দমিরো  েদিেণীশ  ছোত-যবু্েণীদির  েয  জোগণরণ ও আন্দত্মপ্রেক্ষকশ্রোশ েদিখিছ,  তো  অেণীনকশ্র
ব্যোপরকশ্র আন্দর প্রেক্ষকৃশ্রত অেণীথনর্তই  জোতীয়ে চ্িরতসম্পর্কন্ন। আন্দমিোেণীদির অিভজতোও এই  িব্পরলু
সম্ভোব্নোেণীকশ্র িচ্িহ্নিত কশ্ররেণীছ। েছোটিখোেণীটিো শহির ও আন্দধো-শহিেণীর, পরঞ্চোেণীয়েত এলোকশ্রোয়ে আন্দইসো
এব্ং আন্দর ওয়েোই এ-র সোংগণঠিনকশ্র জোলেণীকশ্র িব্স্ততৃ কশ্ররোর দিোিব্ জোনোেণীচ্ছ।

২২। উপরসংহিোর টিোনো  যোকশ্র কশ্রমিেণীরড িব্েণীনোদি িমিেণীশ্রমর উদিোত্ত আন্দহ্বোনেণীকশ্র পরনুরোয়ে
স্মরণ কশ্রেণীর, যো আন্দজেণীকশ্রর যবু্-আন্দেণীন্দোলেণীনর েক্ষিেণীত িব্েণীশষিভোেণীব্ই প্রেক্ষোসিঙ্গেকশ্র : “গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত
সোমিোিজকশ্র ও রোজৈনিতকশ্র প্রেক্ষশ্নটগুলেণীলো রোজয িব্ধোনসভো ব্ো সংসেণীদির চ্োর েদিওয়েোেণীলর মিেণীধয
কশ্রখনও ফয়েসোলো কশ্ররো যোয়েিন। ঐ সমিস্ত গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত প্রেক্ষশ্নটগুলেণীলো রোজপরেণীথনর আন্দেণীন্দোলেণীন তোর
উত্তর খুঁেণীজ েপরেণীয়েেণীছ সংসেণীদির সীমিোনোর ব্োইেণীর আন্দর কশ্রখনও সখনও এমিনিকশ্র অসংেণীব্দিী
প্রেক্ষিতষ্ঠোনগুলেণীলোর  ওপরর  সেণীজোেণীর  কশ্রোমিোন  েদিেণীগণ।  আন্দর  ইিতহিোেণীস,  এই  পরেণীথনই  সমিস্ত
গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  আন্দেণীন্দোেণীলন এিগণেণীয়েেণীছ। ছোত-যবু্  আন্দেণীন্দোলেণীনর শিক্তি েদিেণীখ েযন প্রেক্ষেণীতযকশ্রিটি
দুিনর্তীিতগ্রস্থ  মিন্ত্রী  ও  কশ্রতর্তোব্যিক্তি  (আন্দর  আন্দমিরো  এখোেণীন  যকু্তি  কশ্ররেণীত  পরোির,  যঁোরো
সোমিন্তব্োদিী-সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র অতযোচ্োর ও মিিহিলোেণীদির িব্রুদ্ধেণীদ িহিংসোর েদিোেণীষি দিষু)  আন্দতেণীঙ্কে
থনর থনর কশ্রেণীর কঁশ্রোপরেণীত থনোেণীকশ্র।”

 ৬১    



পরঞ্চোেণীয়েতীরোজ প্রেক্ষিতষ্ঠোেণীন হিস্তেণীক্ষিপর সম্পর্কেণীকশ্রর্ত

১। ১৯৯৩ সোেণীল ৭৩-তমি সংেণীশোধনী  ও পররব্তর্তীেণীত পরঞ্চোেণীয়েত এক্সেণীটিনশন টুি
িশিডউলড এিরয়েোজ এযোক্ট  (েপরসো)  ১৯৯৬  এর  মিধয  িদিেণীয়ে  পরঞ্চোেণীয়েতীরোজ  প্রেক্ষিতষ্ঠোন
সোংিব্ধোিনকশ্র ৈব্ধতো েপরেণীয়েেণীছ। সরকশ্রোরী ভোেণীষিয পরঞ্চোেণীয়েতেণীকশ্র গণণতোিন্ত্রকশ্র িব্েণীকশ্রন্দ্রীকশ্ররেণীণর
ব্ো ক্ষিমিতোর িব্েণীকশ্রন্দ্রীকশ্ররেণীণর একশ্র মিেণীডল িহিসোেণীব্ েদিখো হিেণীয়ে থনোেণীকশ্র। অব্শয পরঞ্চোেণীয়েেণীতর
েক্ষিেণীত  'ক্ষিমিতো'  ব্লেণীত েকশ্রোেণীনো  ধরেণীনর নীিত িনধর্তোরণ ব্ো  পরিরকশ্রল্পেনো সতূব্দ কশ্ররোর
ক্ষিমিতো নয়ে, প্রেক্ষকৃশ্রতপরেণীক্ষি এটিো হিল েকশ্রন্দ্রীয়ে ও রোজয সরকশ্রোরগুলেণীলো েয নীিত ও পরিরকশ্রল্পেনো
িস্থর  কশ্রেণীর  েকশ্রব্লমিোত  তো  কশ্রোযর্তকশ্ররী  কশ্ররোর  ক্ষিমিতো।  এই  সীমিোব্দ  কশ্রোঠোেণীমিোর  মিেণীধয
পরঞ্চোেণীয়েত নোনো  ধরেণীনর ব্িুনয়েোদিী  পরিরেণীষিব্ো সংক্রোন্ত ২৯িটি িব্ষিেণীয়ে কশ্রোজ কশ্রেণীর থনোেণীকশ্র।
ক্ষিমিতোর ব্ো  গণণতেণীন্ত্রর িব্েণীকশ্রন্দ্রীকশ্ররণেণীকশ্র তোই তহিিব্েণীলর হিস্তোন্তর ও দিোিয়েত্ব অপরর্তেণীণর
অেণীথনর্তই ব্ঝুেণীত হিেণীব্।

২। েপরসোর অধীন গ্রোমিসভোগুলেণীলো অব্শয িকশ্রছুটিো েব্িশ পরিরমিোণ ক্ষিমিতো েভোগণ কশ্রেণীর।
এই ক্ষিমিতো হিল – জিমি অিধগ্রহিণ,  পরনুব্র্তোসন ও পরনুঃস্থোপরেণীনর প্রেক্ষেণীশ্নট গ্রোমিসভোগুলেণীলোর
সোেণীথন আন্দেণীলোচ্নো কশ্ররেণীত হিেণীব্ এব্ং তোেণীদির আন্দওতোধীন এলোকশ্রোর মিেণীধয েকশ্রোেণীনো  খিনর
লোইেণীসন্সি প্রেক্ষদিোেণীনর আন্দেণীগণ ব্োধযতোমিলূকশ্রভোেণীব্ তোেণীদির সপুরোিরশ িনেণীত হিেণীব্। িকশ্রন্তু েপরসোর
অধীন েহিোকশ্র ব্ো (৭৩-তমি সংেণীশোধনীর দ্বোরো ব্লীয়েোন) পরঞ্চোেণীয়েতীরোজ প্রেক্ষিতষ্ঠোেণীনর অধীন
েহিোকশ্র গ্রোমিসভোগুলেণীলো সব্েণীচ্েণীয়ে অব্েণীহিিলত অব্স্থোয়ে থনোেণীকশ্র ও েকশ্রোেণীনো ধরেণীনর মিোনযতো পরোয়ে
নো। খিনজ সম্পর্কেণীদি সমিদৃ আন্দিদিব্োসী ব্সব্োেণীসর এলোকশ্রোগুলেণীলোেণীত েযভোেণীব্ ব্যোপরকশ্র খিন লঠু
এব্ং কশ্রেণীপরর্তোেণীরটিেণীদির দ্বোরো সোরো েদিশ জেুণীড় েযভোেণীব্ জিমি দিখল চ্লেণীছ তো পরঞ্চোেণীয়েতীরোজ
প্রেক্ষিতষ্ঠোন ও গ্রোমিসভোগুলেণীলোর ক্ষিমিতোর অন্তঃসোরশনূযতোেণীকশ্রই েদিিখেণীয়ে িদিেণীচ্ছ। পরঞ্চোেণীয়েেণীতর
হিোেণীত অিধকশ্র ক্ষিমিতোর অথনর্ত হিল প্রেক্ষথনমিত গ্রোমিসভোর হিোেণীত অিধকশ্র ক্ষিমিতো ও মিোনযতো এব্ং
গ্রোমিীণ গণিরব্েণীদির জনয েনওয়েো প্রেক্ষিতিটি প্রেক্ষকশ্রল্পে রূপরোয়েেণীণ গ্রোমিসভোর সরোসির মিত প্রেক্ষদিোেণীনর
অিধকশ্রোর।

৩।  এটিো  পরেুণীরোপরিুর  অসতয  েয  পরঞ্চোেণীয়েতগুলেণীলো  নীেণীচ্রতলোয়ে  প্রেক্ষতযক্ষি  ব্ো
অংশগ্রহিণমিলূকশ্র গণণতেণীন্ত্রর মিঞ্চ িহিসোেণীব্ কশ্রোজ কশ্ররেণীছ, তেণীব্ িনব্র্তোিচ্ত প্রেক্ষিতিনিধেণীত্বর প্রেক্ষেণীশ্নট
স্পেষই ব্যোপরকশ্র িব্স্তোর ঘমেণীটিেণীছ। এস িস/এস িটি এব্ং ও িব্ িস-েদির জনয সংরক্ষিণ ছোড়োও
মিিহিলোেণীদির  জনয  ৫০  শতোংশ  আন্দসন  সংরক্ষিেণীণর  মিধয  িদিেণীয়ে  প্রেক্ষিতিনিধেণীত্বর  পরিরিধর
স্পেষতই িব্স্তোর ঘমেণীটিেণীছ। এইভোেণীব্ পরঞ্চোেণীয়েত িনিশ্চিতভোেণীব্ই ব্যোপরকশ্র সংখযকশ্র মিোনষুিেণীকশ্র,
িব্েণীশষি কশ্রেণীর মিিহিলোেণীদির জনজীব্েণীনর েক্ষিতগুলেণীলোেণীত েটিেণীন এেণীনেণীছ এব্ং জনগণেণীণর মিেণীধয
গণণতোিন্ত্রকশ্র আন্দকশ্রোঙ্খোেণীকশ্র প্রেক্ষজ্জ্বলিলত কশ্রেণীরেণীছ।

৪। িকশ্রন্তু পরঞ্চোেণীয়েেণীতর মিেণীধয জনগণেণীণর সমিোেণীব্িশত হিওয়েো ও তোেণীদির আন্দত্মেণীঘমোষিণো
স্বেতঃসূ্ফতর্তভোেণীব্ হিেণীত পরোেণীর নো – এটিো সেণীচ্তনভোেণীব্ সংগণিঠত কশ্ররেণীত হিয়ে এব্ং এখোেণীনই
রেণীয়েেণীছ কশ্রিমিউিনস্টেল পরোিটির্ত ও েশ্রমণীসংগ্রোেণীমির িব্রোটি ভূিমিকশ্রো। শোসকশ্রেণীশ্রমণীগুলেণীলো পরোিটির্ত-হিীন
পরঞ্চোেণীয়েেণীতর নোেণীমি এব্ং সরকশ্রোরী ও পরঞ্চোেণীয়েত কশ্রতর্তোব্যিক্তি, দিোলোল, কশ্রন্ট্রোক্টর ও িডলোরেণীদির
দুিনর্তীিতগ্রস্ত  আন্দতঁোেণীতর  মিোধযেণীমি  তোেণীদির  িনেণীজেণীদির  েশ্রমণী-েনটিওয়েোেণীকশ্রর্তর  িব্স্তোর  ঘমিটিেণীয়ে

জনগণেণীণর সংগণিঠত হিওয়েোর এই প্রেক্ষিক্রয়েোেণীকশ্র ব্োধো িদিেণীত েচ্ষো চ্োিলেণীয়ে থনোেণীকশ্র। শোসকশ্রেণীশ্রমণীর
অনপু্রেক্ষেণীব্শেণীকশ্র গণভীরতর কশ্ররো ও তোেণীদির েনটিওয়েোকশ্রর্তেণীকশ্র আন্দরও শিক্তিশোলী কশ্ররোর কশ্রোেণীজ
পরঞ্চোেণীয়েতগুলেণীলো হিল শোসকশ্রেণীশ্রমণীর হিোেণীত একশ্র গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত হিোিতয়েোর। এমিনিকশ্র গ্রোমিসভোগুলেণীলো,
েযগুলেণীলো অেণীনেণীকশ্র গ্রোমিীণ প্রেক্ষজোতন্ত্র িহিসোেণীব্ কশ্রল্পেনো কশ্রেণীর,  জোতপরোত,  েশ্রমণী ও িলঙ্গেগণত
আন্দিধপরেণীতযর অধীেণীনই থনোকশ্রেণীছ। তোই পরঞ্চোেণীয়েত সম্পর্কেণীকশ্রর্ত েকশ্রোেণীনো ধরেণীনর অ-েশ্রমণী ও ব্ো
েশ্রমণী-ঊর্ধ্বধ্বর্ত ধোরণো িব্প্ল্ব্ী আন্দেণীন্দোেণীলর পরেণীক্ষি আন্দত্মঘমোতী হিেণীব্ – আন্দিধপরতযকশ্রোরী শিক্তিেণীকশ্র
পররোিজত কশ্ররেণীত পরঞ্চোেণীয়েতেণীকশ্র জনগণেণীণর পরোল্টেো সমিোেণীব্শ ঘমটিোেণীনোর একশ্র মিেণীঞ্চ পরিরণত
কশ্ররোর লেণীক্ষিয িব্প্ল্ব্ী েশ্রমণী লোইনেণীকশ্র অব্শযই এিগণেণীয়ে িনেণীয়ে েযেণীত হিেণীব্।

৫।  গ্রোেণীমির  রোজৈনিতকশ্র জীব্েণীনর  েকশ্রন্দ্র িহিসোেণীব্  পরঞ্চোেণীয়েতগুলেণীলো  েযমিন সোমিেণীন
এেণীসেণীছ,  েতমিিন  একশ্রগুলচ্ছ নতুন  নতুন  দ্বন্দ্ব ও ইসযুও  সোমিেণীন  এেণীসেণীছ।  েব্িশরভোগণ
পরঞ্চোেণীয়েেণীত েয অশুভ আন্দতঁোত সোধোরণত পরঞ্চোেণীয়েতেণীকশ্র িনয়েন্ত্রণ কশ্রেণীর ও প্রেক্ষোয়েশই তহিিব্েণীলর
ভোেণীলো  পরিরমিোণ  অংশ আন্দত্মসোৎ  কশ্রেণীর তোেণীদির  সেণীঙ্গে  সোধোরণ  জনগণেণীণর দ্বন্দ্বিটি খবু্ই
সোধোরণ  িব্ষিয়ে  হিেণীয়ে  দঁিোিড়েণীয়েেণীছ।  অেণীনকশ্র  স্থোেণীন  েজলো  ও  ব্লিকশ্র  প্রেক্ষশোসন  পরঞ্চোেণীয়েেণীতর
িনব্র্তোিচ্ত প্রেক্ষিতিনিধেণীদির এিড়েণীয়ে েযেণীত ব্ো প্রেক্ষিতিনিধেণীদির দ্বোরো গণ হৃিীত িসদোন্ত খোিরজ কশ্ররোর
েচ্ষো চ্োলোয়ে। প্রেক্ষোয়েশই মিিহিলো প্রেক্ষিতিনিধর পরিরব্োেণীরর ক্ষিমিতোশোলী পররুুদ্ধষি সদিসযরো মিিহিলো
প্রেক্ষিতিনিধেণীকশ্র  ঠুেঁণীটিো  জগণন্নোথন  ব্ো  দিোব্োর  েব্োেণীড়  িহিসোেণীব্  ব্যব্হিোর  কশ্ররেণীত  চ্োয়ে,  আন্দর
সোমিন্ত-কুশ্রলোকশ্র লিব্ তোেণীদির ক্ষিমিতো ও প্রেক্ষভোব্েণীকশ্র কশ্রোেণীজ লোিগণেণীয়ে দিিলত ও খবু্ই িপরিছেণীয়ে
থনোকশ্রো  জোতগুলেণীলোর  প্রেক্ষিতিনিধেণীদির  তোেণীদির  কশ্রথনো  অনযুোয়েী  চ্লেণীত  ব্োধয  কশ্ররোর ব্ো
প্রেক্ষিতিনিধেণীদির  িনেণীজেণীদির  পরেণীক্ষি  টিোনোর েচ্ষো  কশ্রেণীর।  এছোড়ো  পরঞ্চোেণীয়েেণীতর  মিোধযেণীমি  েয
সরকশ্রোরী  প্রেক্ষকশ্রল্পে কশ্রোযর্তকশ্ররী  হিয়ে  তো  সততোর  সেণীঙ্গে  কশ্রোযর্তকশ্ররী  হিেণীলও  অব্শযম্ভোব্ীরূেণীপর
জনগণেণীণর মিেণীধয িব্েণীক্ষিোেণীভর জন্ম েদিয়ে,  েকশ্রননো যতটিো প্রেক্ষেণীয়েোজন তোর তুলনোয়ে সরকশ্রোরী
কশ্রোজ হিয়ে কশ্রমি। এই সব্ দ্বন্দ্বগুলেণীলো যিদি নো যথনোযথনভোেণীব্ আন্দয়েত্ত কশ্ররো হিয়ে এব্ং জনগণেণীণর
ওপরর িনভর্তর কশ্রেণীর ও িব্প্ল্ব্ী কশ্রিমিউিনস্টেল রোজনীিতেণীকশ্র অগ্রোিধকশ্রোেণীর েরেণীখ যথনোযথনভোেণীব্
েমিোকশ্রোিব্লো নো কশ্ররো হিয়ে,  তোহিেণীল গণণসংগ্রোেণীমির দিীঘমর্তিদিেণীনর েনতোেণীদিরও দিুনর্তীিতগ্রস্ত হিেণীয়ে
পরড়োর ও শোসকশ্রেণীশ্রমণীর পরঞ্চোেণীয়েত রোজনীিতর ছেণীকশ্র যকু্তি হিেণীয়ে পরড়োর িব্পরদি েথনেণীকশ্র যোয়ে।

৬।  িব্হিোর  ও  ঝোড়খেণীণ  ব্হু  ব্ছর  ধেণীর  পরঞ্চোেণীয়েত  ব্যব্স্থো  িছল  নো।  িব্হিোেণীর
পরঞ্চোেণীয়েতী ব্যব্স্থো চ্োলু হিয়ে ২০০১ সোেণীল এব্ং ঝোড়খেণীণ প্রেক্ষথনমি পরঞ্চোেণীয়েত িনব্র্তোচ্ন হিল
মিোত ২০১১ সোেণীল। পরঞ্চোেণীয়েত িনব্র্তোচ্েণীন আন্দমিোেণীদির ফলোফল িব্হিোেণীরর তুলনোয়ে ঝোড়খেণীণ
অল্পে িকশ্রছুটিো ভোেণীলো। িব্হিোেণীর আন্দমিরো ১৫-২০টিো েজলো পরিরষিদি আন্দসেণীন,  ১০০-১২৫টিো
মিিুখয়েো (প্রেক্ষতযক্ষিভোেণীব্ িনব্র্তোিচ্ত পরঞ্চোেণীয়েত সভোপরিত) আন্দসেণীন এব্ং ১০০-১৫০টিো পরঞ্চোেণীয়েত
সিমিিত আন্দসেণীন িজেণীত থনোিকশ্র। ঝোড়খেণীণ আন্দমিরো ২০টিো েজলো পরিরষিদি আন্দসেণীন,  ১৪৪টিো
পরঞ্চোেণীয়েত সিমিিত আন্দসেণীন ও ১২০টিো মিিুখয়েো আন্দসেণীন জয়েলোভ কশ্রির। পররব্তর্তীেণীত আন্দমিরো
গণোরওয়েো  েজলো  পরিরষিেণীদির  েচ্য়েোরপরোসর্তন  পরেণীদি  জয়েলোভ  কশ্রির,  েকশ্রোডোরমিো  েজলোয়ে
েচ্য়েোরপরোসর্তন  পরেণীদি  টিোই  হিওয়েোর  পরর  েহিেণীর  যোই  এব্ং  িগণিরিড  েজলোয়ে  েচ্য়েোরপরোসর্তন
িনব্র্তোচ্েণীন ততৃীয়ে স্থোেণীন ও ভোইস েচ্য়েোরমিযোন িনব্র্তোচ্েণীন িদ্বতীয়ে স্থোেণীন থনোিকশ্র। িগণিরিড েজলোয়ে
আন্দমিোেণীদির রেণীয়েেণীছ ৮ জন েজলো পরিরষিদি সদিেণীসযর একশ্র শিক্তিশোলী িব্েণীরোধীপরক্ষি। ঝোড়খেণীণ
আন্দমিরো  ৫টিো  ব্লিেণীকশ্র  ব্লিকশ্র-প্রেক্ষমিখু  (পরঞ্চোেণীয়েত সিমিিতর  সভোপরিত)  পরেণীদিও  জয়েলোভ  কশ্রির।
অনযোনয রোেণীজয পরঞ্চোেণীয়েত িনব্র্তোচ্েণীন আন্দমিোেণীদির সোফলয এখনও পরযর্তন্ত খবু্ই নীেণীচ্র িদিেণীকশ্র।

   ৬৪



৭।  পরঞ্চোেণীয়েত  িনব্র্তোচ্েণীন  েজতোর  চ্োইেণীত আন্দমিোেণীদির  কশ্রোেণীছ  ব্ড় চ্যোেণীলঞ্জ  হিল
আন্দেণীন্দোলেণীনর  স্বেোেণীথনর্ত  এই জয়েগুলেণীলোেণীকশ্র  আন্দমিরো  কশ্রীভোেণীব্  কশ্রোেণীজ লোগণোিচ্ছ।  পরঞ্চোেণীয়েতেণীকশ্র
েশ্রমণীসংগ্রোেণীমির একশ্র মিঞ্চ িহিসোেণীব্, আন্দিধপরতযকশ্রোরী সোমিন্ত-কুশ্রলোকশ্র ক্ষিমিতো ও ব্হৃিৎ ব্েুণীজর্তোয়েো
পরিরচ্োিলত রোষেণীকশ্র প্রেক্ষিতহিত কশ্ররোর,  জনগণেণীণর অিধকশ্রোেণীরর  জনয সংগ্রোমি  কশ্ররোর এব্ং
জনগণেণীণর েসব্ো কশ্ররোর একশ্র হিোিতয়েোর িহিসোেণীব্ ব্যব্হিোর কশ্ররেণীত আন্দমিোেণীদির পরোিটির্ত  লোইন
স্পেষভোেণীব্ িনেণীদির্তশ িদিেণীয়েেণীছ। পরঞ্চোেণীয়েেণীতর িব্িভন্ন স্তেণীর িনব্র্তোিচ্ত পরোিটির্ত সদিসযেণীদির অব্শযই
কশ্রেণীঠোরভোেণীব্ পরোিটির্ত লোইন রূপরোয়েণ কশ্ররেণীত হিেণীব্ এব্ং িনেণীজেণীদিরেণীকশ্র পরোিটির্ত কশ্রিমিিটির শঙৃ্খলোর
ও গণণতদিোরিকশ্রর অধীনস্থ রোখেণীত হিেণীব্। এই িব্ষিেণীয়ে ব্ধর্তমিোন কশ্রনেণীভনশেণীন প্রেক্ষথনমি গুলরুদ্ধত্ব
সহিকশ্রোেণীর চ্চ্র্তো শুরুদ্ধ হিয়ে। পরেণীর পরোিটির্তর অষমি কশ্রংেণীগ্রেণীস ও ২০১০ সোেণীল ২৮ জলুোইেণীয়ের
আন্দহ্বোেণীনর মিেণীধয এই িব্ষিয়ে িনেণীয়ে আন্দেণীলোচ্নোর পরর এই েক্ষিেণীত িকশ্রছু উন্নিত ঘমেণীটিেণীছ, িকশ্রন্তু
অেণীনকশ্র িকশ্রছু কশ্ররো ব্োিকশ্রও রেণীয়েেণীছ।

৮। সমিগ্র পরোিটির্তেণীকশ্র,  িব্েণীশষি কশ্রেণীর পরোিটির্তর রোজয ও েজলো কশ্রিমিিটিগুলেণীলোেণীকশ্র অব্শযই
পরঞ্চোেণীয়েেণীত আন্দমিোেণীদির অনশুীলন সম্পর্কেণীকশ্রর্ত আন্দরও েব্িশ মিেণীনোেণীযোগণী হিেণীত হিেণীব্ এব্ং পরোিটির্তর
সোমিিগ্রকশ্র রোজৈনিতকশ্র  লোইন  ও  পরঞ্চোেণীয়েত  ব্িহিভূর্তত  গণণকশ্রোযর্তকশ্রলোেণীপরর  সেণীঙ্গে  আন্দমিোেণীদির
পরঞ্চোেণীয়েত অনশুীলনেণীকশ্র েমিলোেণীত ব্লিকশ্র ও পরঞ্চোেণীয়েত স্তেণীরর কশ্রিমিিটিগুলেণীলোেণীকশ্র পরথনিনেণীদির্তিশকশ্রো
িদিেণীত হিেণীব্ ও সোহিোযয কশ্ররেণীত হিেণীব্। পরঞ্চোেণীয়েেণীত আন্দমিোেণীদির হিস্তেণীক্ষিপর ও প্রেক্ষিতিনিধেণীদির
ভূিমিকশ্রোর সেণীঙ্গে সফল গণণরোজৈনিতকশ্র সমিোেণীব্শেণীকশ্র যকু্তি কশ্ররোর িকশ্রছু  সোম্প্রতিতকশ্র দিষৃোন্ত
রেণীয়েেণীছ।  গণোরওয়েো  েজলোয়ে  আন্দমিোেণীদির  েচ্য়েোরপরোসর্তন  কশ্রমিেণীরড সষুিমিো  েমিহিতো  একশ্র সশস্ত্র
মিোওব্োদিী  গ্রুপেণীপরর দ্বোরো  অপরহৃত হিন,  িঠকশ্র েসই সমিেণীয়ে  পরিুলশ  িমিথনযোভোেণীব্ আন্দমিোেণীদির
একশ্রজন মিিুখয়েোেণীকশ্র েগ্রপ্তোর কশ্রেণীর এব্ং তোর িব্রুদ্ধেণীদ মিোওব্োদিীেণীদির সেণীঙ্গে েযোগণোেণীযোেণীগণর
অিভেণীযোগণ আন্দেণীন। শিক্তিশোলী  গণণপ্রেক্ষিতব্োেণীদির মিেুণীখ মিোওব্োদিীরো কশ্রমিেণীরড সষুিমিো  ও অনয
অপরহৃতেণীদির েছেণীড় িদিেণীত ব্োধয  হিয়ে  যিদিও েগ্রপ্তোর  হিওয়েো  মি িুখয়েো  এখনও েজলব্ন্দী
রেণীয়েেণীছন।  কশ্রংেণীগ্রস এব্ং িব্েণীজিপর সহি শোসকশ্রেণীশ্রমণীর সমিস্ত পরোিটির্ত  অনোস্থো  প্রেক্ষস্তোব্ এেণীন
েজলো  পরিরষিদিেণীকশ্র  উেণীল্টে  েদিওয়েোর  চ্ক্রোন্ত  কশ্রেণীরিছল,  িকশ্রন্তু  এই  ধরেণীনর  প্রেক্ষেণীচ্ষোেণীকশ্র
সোফেণীলযর সেণীঙ্গে এযোব্ৎ েমিোকশ্রোিব্লো কশ্ররো হিেণীয়েেণীছ। িগণিরিড েজলোর িব্রিন ব্লিেণীকশ্র িনব্র্তোিচ্ত
পরঞ্চোেণীয়েত প্রেক্ষিতিনিধরো িব্  দুিযৎ সরব্রোহি চ্োল ুকশ্ররোর দিোিব্েণীত একশ্র শিক্তিশোলী গণণআন্দেণীন্দোলন
পরিরচ্োলনো  কশ্রেণীরন।  েভোজপররু  েজলোর  সেণীন্দশ  ব্লিেণীকশ্রর  একশ্র  পরঞ্চোেণীয়েেণীত  পরঞ্চোেণীয়েত
প্রেক্ষিতিনিধরো িব্ িপর এল তোিলকশ্রো েথনেণীকশ্র অন্তভুর্তক্তি হিওয়েোর েযোগণয নয়ে এমিন ব্যিক্তিেণীদির নোমি
ব্োিতল  কশ্ররেণীত  ব্লিকশ্র  ও  েজলো  প্রেক্ষশোসনেণীকশ্র  ব্োধয  কশ্রেণীরন।  পরোটিনো  েজলোয়ে  কশ্রেণীয়েকশ্রটিো
পরঞ্চোেণীয়েেণীত আন্দমিোেণীদির মিিুখয়েোরো সোমিন্ততোিন্ত্রকশ্র প্রেক্ষিতেণীরোধ ও প্রেক্ষশোসিনকশ্র চ্োপরেণীকশ্র  সোফেণীলযর
সেণীঙ্গে েমিোকশ্রোিব্লো কশ্রেণীর ভোগণচ্োিষিেণীদির মিেণীধয  ভতুর্তিকশ্রেণীত িডেণীজল িব্িল কশ্রেণীরন, ফলশ্রুতিতেণীত
রোজয সরকশ্রোর তোর পরিলিস পরোল্টেোেণীত ও সমিস্ত ভোগণচ্োিষিেণীকশ্র ভতুর্তিকশ্র িদিেণীত ব্োধয হিয়ে।

৯। পরঞ্চোেণীয়েেণীত হিস্তেণীক্ষিপর ও তোেণীকশ্র কশ্রোেণীজ লোগণোেণীনোর সব্েণীচ্েণীয়ে ভোেণীলো অিভজতোগুলেণীলো
আন্দসেণীছ েসই সমিস্ত এলোকশ্রো েথনেণীকশ্র েযখোেণীন শিক্তিশোলী পরোিটির্ত সংগণঠন আন্দেণীছ এব্ং সংগ্রোেণীমির
জীব্ন্ত পরিরেণীব্শ ও জনজোগণরণ আন্দেণীছ। মিলূ প্রেক্ষশ্নট হিল কশ্রীভোেণীব্ এলোকশ্রোর েশ্রমণীসংগ্রোেণীমির
পরিরেণীপ্রেক্ষিক্ষিত ও অগ্রোিধকশ্রোেণীরর সেণীঙ্গে পরঞ্চোেণীয়েত কশ্রোজেণীকশ্র যকু্তি কশ্ররো যোয়ে। পরঞ্চোেণীয়েত কশ্রোজেণীকশ্র
পরঞ্চোেণীয়েত  ব্িহিভূর্তত  সংগ্রোেণীমির  অগ্রোিধকশ্রোর  ও  পরিরেণীপ্রেক্ষিক্ষিেণীতর  অধীেণীন  িনেণীয়ে  েগণেণীলই
েকশ্রব্লমিোত আন্দমিরো আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র শিক্তিশোলী কশ্ররেণীত পরোির এব্ং পরঞ্চোেণীয়েতেণীকশ্র িনেণীজেণীদির

স্বেোেণীথনর্তর  অধীেণীন  রোখোর  জনয  সোমিন্ত-কুশ্রলোকশ্রেণীদির  চ্ক্রোন্তেণীকশ্র  পররোিজত কশ্ররেণীত  পরোির  ও
জনগণেণীণর স্বেোথনর্ত  যোেণীত  অগ্রোিধকশ্রোেণীর  থনোেণীকশ্র তো  িনিশ্চিত কশ্ররেণীত পরোির।  েযখোেণীন  আন্দমিরো
এই পরিরেণীপ্রেক্ষিক্ষিতেণীকশ্র হিোিরেণীয়ে েফলব্ েসখোেণীন পরোিটির্ত কশ্রিমিিটি পরঞ্চোেণীয়েত পরিরচ্োলনোর সংস্থোয়ে
পরযর্তব্িসত হিেণীব্ এব্ং পরঞ্চোেণীয়েেণীতর প্রেক্ষকশ্রল্পেগুলেণীলো েশ্রমণীসংগ্রোেণীমির এেণীজন্ডোেণীকশ্র েপরছেণীন েঠেণীল
েদিেণীব্।

১০। এটিোও স্পেষভোেণীব্ ব্ঝুেণীত হিেণীব্ েয েশ্রমণীসংগ্রোেণীমির মিঞ্চ িহিসোেণীব্ পরঞ্চোেণীয়েতেণীকশ্র
কশ্রোেণীজ লোগণোেণীনোর কশ্রোজিটি শুধমুিোত সংিশ্লিষ পরোিটির্ত কশ্রিমিিটির দ্বোরো পরোরো যোেণীব্ নো। অপরিরহিোযর্তয
প্রেক্ষশ্নটিটি হিল পরঞ্চোেণীয়েত কশ্রোজেণীকশ্র জনগণেণীণর জোগণরণ ও তোেণীদির ধোরোব্োিহিকশ্র তত্ত্বেোব্ধোেণীনর
অধীেণীন  রোখো।  পরঞ্চোেণীয়েতগুলেণীলোর ওপরর ধোরোব্োিহিকশ্রভোেণীব্  জনগণেণীণর চ্োপর ব্জোয়ে রোখেণীত
পরোিটির্ত কশ্রিমিিটি ও গণণসংগণঠনগুলেণীলোর েনটিওয়েোকশ্রর্তেণীকশ্র অব্শযই একশ্রেণীযোেণীগণ কশ্রোজ কশ্ররেণীত হিেণীব্।
এই উেণীদ্দেশ্যেণীশয িব্েণীশষি কশ্রেণীর গ্রোমিসভোগুলেণীলো কশ্রোযর্তকশ্রর েফোরোমি হিেণীত পরোেণীর। এছোড়ো আন্দমিোেণীদির
অব্শযই েকশ্রব্লমিোত আন্দমিোেণীদির কশ্রমিেণীরডেণীদির দ্বোরো পরিরচ্োিলত পরঞ্চোেণীয়েত সম্পর্কেণীকশ্রর্ত মিেণীনোেণীযোগণ
িদিেণীলই চ্লেণীব্ নো, সোমিিগ্রকশ্রভোেণীব্ পরঞ্চোেণীয়েত ব্যব্স্থো িনেণীয়ে আন্দমিোেণীদির মিেণীনোেণীযোগণ েকশ্রন্দ্রীভূত
কশ্ররেণীত হিেণীব্। সংসদি ও িব্ধোনসভোর িব্পররীেণীত পরঞ্চোেণীয়েেণীতর সেণীঙ্গে জনগণেণীণর আন্দরও ঘমিনষ্ঠ
ও আন্দরও অঙ্গেোঙ্গেী  সংেণীযোগণ রেণীয়েেণীছ। গণণিব্েণীক্ষিোেণীভর মিলূ মিলূ ইসযুগুলেণীলো তুেণীল ধরেণীত ও
েসগুলেণীলোর মিীমিোংসোয়ে  চ্োপর স িৃষ  কশ্ররেণীত  আন্দমিরো  েজলো জেুণীড় ব্ো  রোজয জেুণীড় সমিোেণীব্শ
ঘমটিোেণীনোর েকশ্রন্দ্র িহিসোেণীব্ পরঞ্চোেণীয়েতেণীকশ্র কশ্রোেণীজ লোগণোেণীত পরোির ও আন্দমিোেণীদির প্রেক্ষোয়েশই তো
কশ্ররেণীতও হিেণীব্।

১১। আন্দমিরো পরঞ্চোেণীয়েেণীতর হিোেণীত অিধকশ্র ক্ষিমিতো এব্ং সোংসদি ও িব্ধোয়েকশ্রেণীদির মিেণীতো
পরঞ্চোেণীয়েত প্রেক্ষিতিনিধেণীদিরও উপরযকু্তি পরিরমিোণ ভোতো প্রেক্ষদিোেণীনর  জনযও েজোর েদিব্। সমিস্ত
ব্যব্হিোিরকশ্র  িদিকশ্র  েথনেণীকশ্র  এখনও  রোজয  সরকশ্রোর  ও  েজলো  প্রেক্ষশোসেণীনর  হিোেণীত  ক্ষিমিতো
েকশ্রন্দ্রীভূত আন্দেণীছ। পরঞ্চোেণীয়েতগুলেণীলো যিদি দিুনর্তীিতর প্রেক্ষোিতষ্ঠোিনকশ্র ব্যব্স্থোেণীকশ্র চ্যোেণীলঞ্জ জোনোয়ে,
তোহিেণীল তোেণীদির ওপরর েনেণীমি আন্দেণীস প্রেক্ষশোসিনকশ্র িনেণীষিধোজো। আন্দমিোেণীদির অব্শযই সব্সমিেণীয়েই
আন্দমিলোতোিন্ত্রকশ্র প্রেক্ষিতিহিংসোপররোয়েণতো ও প্রেক্ষশোসিনকশ্র েস্বেচ্ছোচ্োিরতোর প্রেক্ষিতিটি ঘমটিনোর িব্রুদ্ধেণীদ
জনগণণেণীকশ্র  সমিোেণীব্িশত  কশ্ররেণীত  হিেণীব্।  উচ্চতর  কশ্রতৃর্তপরেণীক্ষির  িব্রুদ্ধেণীদ  এই  ধরেণীনর  দিঢ়ৃ
রোজৈনিতকশ্র সংগ্রোেণীমির মিেণীধয িদিেণীয়েই েকশ্রব্লমিোত পরঞ্চোেণীয়েেণীতর গণণতন্ত্রেণীকশ্র রক্ষিো কশ্ররো যোেণীব্
ও তোেণীকশ্র প্রেক্ষসোিরত কশ্ররো যোেণীব্।

 ৬৫    ৬৬



শহিরোঞ্চেণীলর কশ্রোজ সম্পর্কিকশ্রর্তত প্রেক্ষস্তোব্

১। ভোরতব্েণীষির্ত নগণরোয়েন একশ্র অসমি প্রেক্ষিক্রয়েোয়ে এিগণেণীয়ে চ্েণীলেণীছ। ২০১১-র েসনসোস
অনযুোয়েী,  ব্তর্তমিোেণীন ৩১ শতোংেণীশর েব্িশ মিোনষুি শহিরোঞ্চেণীল ব্সব্োস কশ্ররেণীছন। এর মিেণীধয
প্রেক্ষোয়ে একশ্র-চ্তুথনর্তোংশ শহুেণীর জনসংখযো ৯িটি শহিেণীর েকশ্রন্দ্রীভূত, েযগুলেণীলো মিহিোনগণর (েযখোেণীন
প্রেক্ষিতিটিেণীত ৪০ লেণীক্ষিরও েব্িশ জনসংখযো রেণীয়েেণীছ) িহিসোেণীব্ স্বেীকৃশ্রত। িকশ্রন্তু, েসনসোেণীস শহির
িহিসোেণীব্ আন্দখযোিয়েত শহিরগুলেণীলোর (েযখোেণীন ৫০০০-এর েব্িশ জনসংখযো রেণীয়েেণীছ, যোর মিেণীধয
৭৫ শতোংশ পররুুদ্ধষি শ্রমিমিকশ্র অকৃশ্রিষি েক্ষিেণীতর সেণীঙ্গে যকু্তি এব্ং জনসংখযোর নযূনতমি ঘমনত্ব
প্রেক্ষিত ব্গণর্ত িকশ্রেণীলোিমিটিোেণীর ৪০০) এলোকশ্রো ভোেণীলোমিোতোয়ে ব্ িৃদ েপরেণীয়েেণীছ; িকশ্রন্তু এখনও েসগুলেণীলো
েপরৌর কশ্রোঠোেণীমিোর িভিত্তেণীত িব্িধব্দ শহির িহিসোেণীব্ স্বেীকৃশ্রিত পরোয়েিন। ২০০১ ও ২০১১-র
মিধযকশ্রোর সমিেণীয়ে,  যখন িব্িধব্দ শহিরগুলেণীলোর সংখযো ৩,৭৯৯ েথনেণীকশ্র সোমিোনয হিোেণীর েব্েণীড়
৪,০৪১ হিেণীয়েেণীছ,  তখন েসনসোস শহিরগুলেণীলোর সংখযো ১,৩৬২ েথনেণীকশ্র প্রেক্ষোয়ে চ্োরগুলণ ব্ িৃদ
েপরেণীয়ে দিোঁিড়েণীয়েেণীছ ৩,৮৯৪।

২। ৫৪.৪ শতোংশ শহুেণীর জনসংখযো  িনেণীয়ে ভোরতব্েণীষির্তর মিেণীধয তোিমিলনোড়ু  হিেণীচ্ছ
সব্র্তোেণীপরক্ষিো  েব্িশ  নগণরোিয়েত,  আন্দর  তোর  পরেণীরই  রেণীয়েেণীছ  মিহিোরোষ  (৪৬.২  শতোংশ)  ও
গুলজরোটি (৪০.৩ শতোংশ)। িকশ্রন্তু সোমিিগ্রকশ্র শহুেণীর জনসংখযোর আন্দয়েতেণীনর িব্চ্োেণীর মিহিোরোষ
রেণীয়েেণীছ পরয়েলো নম্বেণীর, আন্দর তোর পরেণীরই উত্তরপ্রেক্ষেণীদিশ ও তোিমিলনোড়ুর স্থোন। তোিমিলনোড়ুর
নগণরোয়েন স্পেষতই ঐ শহিেণীরর মিযোনফুযোকশ্রচ্োিরং েসক্টেণীরর গণভীরতোর সেণীঙ্গেই জিড়ত – এই
রোেণীজযই রেণীয়েেণীছ েদিেণীশর মিেণীধয সব্েণীচ্েণীয়ে েব্িশ সংখযকশ্র কশ্রোরখোনো এব্ং িশল্পে শ্রমিমিকশ্রেণীদির
ব্ হৃিত্তমি ব্োিহিনী।

৩।  সম্পর্কেণীদির  েকশ্রন্দ্রীভব্ন  এব্ং  পরুঁিজর  সঞ্চোলেণীনর  িদিকশ্র  েথনেণীকশ্র  মিহিোনগণরগুলেণীলো
ব্ হৃিত্তমি েকশ্রন্দ্র হিেণীয়ে রেণীয়েেণীছ।  িকশ্রন্তু মিযোনফুযোকশ্রচ্োিরং ও পরিরেণীষিব্ো – এই উভয়ে েক্ষিেণীতই
উৎপরোদিন  আন্দরও  েব্িশ  েব্িশ  কশ্রেণীর  পরুঁিজ  ও  প্রেক্ষযিুক্তি  িনিব্ড়  চ্িরেণীতর  হিেণীয়ে  পরড়োয়ে,
কশ্রমির্তসংস্থোন িদিেণীনর পরর িদিন দিুষ্প্রোপরয হিেণীয়ে উেণীঠেণীছ। ব্োস্তেণীব্,  ব্হু নগণর ও শহিরোঞ্চল,
েযগুলেণীলো একশ্র সমিেণীয়ে িশল্পেোঞ্চল িহিসোেণীব্ পরিরিচ্ত িছল,  তো ব্তর্তমিোেণীন িফনোন্সি ও িরেণীয়েল
এেণীস্টেলেণীটির প্রেক্ষোধোেণীনযর কশ্রব্েণীল এেণীস পরেণীড়েণীছ। নতুন েয সমিস্ত কশ্রমির্তসংস্থোেণীনর স িৃষ হিেণীচ্ছ,
অব্ধোিরতভোেণীব্ তো চু্িক্তিিভিত্তকশ্র এব্ং তোেণীত ব্হুমিখুী দিক্ষিতোর প্রেক্ষেণীয়েোজন এব্ং গ্রোমিীণ ও
আন্দধো-গ্রোমিীণ অঞ্চল েথনেণীকশ্র েয সব্ শ্রমমিজীব্ী মিোনষুি গ্রোমি েছেণীড় শহিেণীর চ্েণীল আন্দসেণীছন,
কশ্রিঠন ও অপরিরিচ্ত এই শহুেণীর পরিরেণীব্েণীশ জীব্নধোরেণীণর সংস্থোন কশ্ররো তঁোেণীদির পরেণীক্ষি চ্রমি
দুিঃসোধয হিেণীয়ে উঠেণীছ।

৪। িব্গণত দুিই দিশেণীকশ্র নগণর উন্নয়েন ও নোগণিরকশ্র প্রেক্ষশোসেণীনর েক্ষিেণীত দিুেণীটিো গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত
সংসোর কশ্রমির্তসচূ্ী রূপরোিয়েত হিয়ে। প্রেক্ষথনমিিটি হিল,  ভোরতীয়ে সংিব্ধোেণীনর ৭৪তমি সংেণীশোধনী,
যোর মিোধযেণীমি নগণেণীরর স্থোনীয়ে স্বেশোিসত সংস্থোগুলেণীলোর মিেণীধয একশ্রটিো সমিতো ও িনয়েিমিতকশ্ররণ
আন্দনো হিয়ে এব্ং িদ্বতীয়েটিো হিল, ২০০৫ সোেণীল ব্হু ঢোকশ্রেণীঢোল েপরটিোেণীনো েজ এন এন ইউ
আন্দর  এমি  প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের  সচূ্নো।  ভোরতব্েণীষির্তর  নগণরগুলেণীলোেণীকশ্র  িব্িনেণীয়েোগণ-ব্োন্ধব্  কশ্ররোর  মিলূ
উেণীদ্দেশ্যশয িনেণীয়ে পরিরচ্োিলত েজ এন এন ইউ আন্দর এমি ৭৪তমি সংেণীশোধনীেণীত প্রেক্ষিতশ্রুতত

গণণতন্ত্রেণীকশ্র েভতর েথনেণীকশ্র কশ্রোযর্তত ধ্বংস কশ্রেণীর িদিেণীয়ে সংসোেণীরর সেণীঙ্গে তহিিব্ল সংস্থোনেণীকশ্র
যকু্তি  কশ্রেণীর  েদিয়ে  –  েযমিন,  শহিরোঞ্চেণীল  জিমির  ঊর্ধ্বধ্বর্তসীমিো  আন্দইন  ব্োিতল  কশ্ররো  ও
পরোব্িলকশ্র-প্রেক্ষোইেণীভটি  অংশীদিোিরত্বেণীকশ্র  উৎসোহি  েদিওয়েো।  আন্দনষু্ঠোিনকশ্র  ঐিদিকশ্র  েথনেণীকশ্র  এই
প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের সোিব্র্তকশ্র লেণীক্ষিযর অধীেণীন রেণীয়েেণীছ আন্দরও দিুেণীটিো আন্দংিশকশ্র লক্ষিয – একশ্রিটি হিল,
পরিরকশ্রোঠোেণীমিো  গণেণীড় েতোলো,  আন্দর িদ্বতীয়েিটি  হিেণীচ্ছ,  গণিরব্েণীদির জনয ব্িুনয়েোদিী  পরিরেণীষিব্োর
সংস্থোন  কশ্রেণীর  েদিওয়েো।  িকশ্রন্তু,  প্রেক্ষথনমিিটির  জনযই  ব্রোদ্দেশ্য  হিেণীচ্ছ  যোব্তীয়ে  তহিিব্ল  ও
অগ্রোিধকশ্রোর,  আন্দর েশেণীষিোক্তিিটি হিেণীয়েেণীছ  চ্রমি অব্েণীহিলোর  িশকশ্রোর।  আন্দর শহুেণীর প্রেক্ষশোসন
ব্যব্স্থোর প্রেক্ষিতটিো েক্ষিেণীতর েব্সরকশ্রোরীকশ্ররণ ও ব্োিণিজযকশ্রীকশ্ররণেণীকশ্র আন্দরও েজোরোেণীলোভোেণীব্
এিগণেণীয়ে িনেণীয়ে েযেণীত ব্তর্তমিোন সরকশ্রোর ও উচ্চোকশ্রোঙ্খী েজ এন এন ইউ আন্দর এমি-২ প্রেক্ষকশ্রল্পে
নোিমিেণীয়েেণীছ।

৫। হিোেণীল,  আন্দব্োসন ও শহুেণীর দিোিরদ্র দূিরীকশ্ররণ মিন্ত্রকশ্র ভোরতব্ষির্তেণীকশ্র ব্িস্ত মিকু্তি
কশ্ররোর মিহিোন লক্ষিয িনেণীয়ে রোজীব্ আন্দব্োস েযোজনো নোমিোিঙ্কেত একশ্র গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের
সচূ্নো কশ্রেণীরেণীছ ! ব্তর্তমিোন সমিস্ত ব্িস্তগুলেণীলোেণীকশ্র একশ্রটিো আন্দনষু্ঠোিনকশ্র ব্যব্স্থোপরনোর অধীেণীন িনেণীয়ে
আন্দসোর নোেণীমি সরকশ্রোর আন্দসেণীল ব্িস্ত উেণীচ্ছদি অিভযোনেণীকশ্র ব্োিড়েণীয়ে তুেণীলেণীছ। আন্দর সরকশ্রোর
যোর নোমি িদিেণীয়েেণীছ সলুভ আন্দব্োসন প্রেক্ষকশ্রল্পে,  েসইসব্ প্রেক্ষকশ্রল্পেগুলেণীলোর জনয ব্িস্তগুলেণীলোেণীকশ্র
েডেণীভলপরোরেণীদির হিোেণীত তুেণীল েদিওয়েো হিেণীচ্ছ। ইিতমিেণীধয অেণীযোগণয ব্যিক্তিেণীদির কশ্রব্জোয়ে সলুভ
আন্দব্োসনগুলেণীলো চ্েণীল যোওয়েোর অিভেণীযোগণ আন্দকশ্রছোর উেণীঠ আন্দসেণীছ। আন্দর পরনুব্র্তোসন ছোড়োই
উেণীচ্ছদি কশ্ররো হিেণীচ্ছ ব্িস্তব্োসীেণীদির। ভোরেণীত শহুেণীর জনসংখযোর আন্দনমুিোিনকশ্র একশ্র-চ্তুথনর্তোংশ
ব্িস্তেণীত  ব্সব্োস  কশ্রেণীরন।  রোষ  এখন  মিিরয়েো  হিেণীয়ে  এই জিমিটিোেণীকশ্র  সোফ  কশ্রেণীর  িরেণীয়েল
এেণীস্টেলেণীটির রোঘমব্-েব্োয়েোলেণীদির হিোেণীতই তুেণীল িদিেণীত চ্োইেণীছ।

৬।  জিমির  স্বেত্ব  এব্ং  তৎসংক্রোন্ত  িব্ষিয়েগুলেণীলো  নয়েো-উদিোরব্োদিী  সংসোেণীরর  একশ্র
গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত েক্ষিত। শহিরোঞ্চেণীল জিমির ঊর্ধ্বধ্বর্তসীমিো ইিতমিেণীধযই তুেণীল েদিওয়েো হিেণীয়েেণীছ,  আন্দর
এখন সরকশ্রোর সংিশ্লিষ আন্দইনগুলেণীলোেণীকশ্র সংেণীশোধন কশ্রেণীর শহিরোঞ্চেণীল 'সসুংহিত ভূিমি সংসোর'
চ্োলু কশ্ররেণীত চ্োইেণীছ।  জিমির স্বেত্বোিধকশ্রোর প্রেক্ষদিোন ও িনব্ন্ধীকশ্ররেণীণর প্রেক্ষিক্রয়েোিটিেণীকশ্র সম্পর্কণূর্ত
কশ্ররোর নোেণীমি েয প্রেক্ষেণীচ্ষোিটি চ্লেণীছ তো হিল – শহুেণীর গণিরব্রো েয জিমিেণীত ব্সত স্থোপরন
কশ্রেণীরেণীছন, েসই জিমি েথনেণীকশ্রই তঁোেণীদির উেণীচ্ছদি কশ্ররো। জিমি েথনেণীকশ্র উেণীচ্ছেণীদির আন্দেণীরকশ্রিটি রোস্তো
হিল, পরোনীয়ে জল ও েশৌচ্োগণোর সংক্রোন্ত দিিললপরেণীতর ওপরর িভিত্তশীল, ব্িস্তব্োসী,  শহুেণীর
গণিরব্ এব্ং িনম্ন আন্দয়ে সম্পর্কন্ন েগণোষ্ঠীগুলেণীলো েসইসব্ জিমি দিোিব্ কশ্ররোর অিধকশ্রোর েথনেণীকশ্র
ব্িঞ্চত হিয়ে। শহুেণীর জিমির ঊর্ধ্বধ্বর্তসীমিো আন্দইন আন্দব্োর িফিরেণীয়ে আন্দনো ও তো কশ্রেণীঠোরভোেণীব্
ব্লব্ৎ কশ্ররোর জনয আন্দমিোেণীদির অব্শযই লড়োই চ্োলোেণীত হিেণীব্।

৭।  শহুেণীর  ভোরেণীত  পরুঁিজর  আন্দরও েব্িশ  েব্িশ  েকশ্রন্দ্রীভব্েণীনর ফেণীল,  শ্রমমিজীব্ী
মিোনষুিেণীকশ্র পরিরকশ্রিল্পেতভোেণীব্ শহিেণীরর প্রেক্ষোেণীন্তর িদিেণীকশ্র ব্ো শহিরতিলেণীত েঠেণীল েদিওয়েো হিেণীচ্ছ।
উেণীচ্ছেণীদির িব্রুদ্ধেণীদ ও গণ হৃিহিীন মিোনেুণীষির জনয ব্সব্োেণীসর জিমি ও ব্োসস্থোেণীনর অিধকশ্রোর
অজর্তেণীনর লড়োই তোই শহিেণীরর কশ্রোেণীজর কশ্রিমিউিনস্টেল এেণীজন্ডোয়ে আন্দরও েব্িশ েব্িশ গুলরুদ্ধত্ব
পরোেণীচ্ছ।  কশ্রলকশ্রোতোর  েনোনোডোঙ্গেো,  মিমু্বোইেণীয়ের  খোর-েগণোিলব্োর  ও  েব্ঙ্গেোলরুুদ্ধর  এিজপররুোর
সোম্প্রতিতকশ্র উেণীচ্ছদি িব্েণীরোধী  আন্দেণীন্দোলেণীনর অিভজতো  স্পেষভোেণীব্  েদিিখেণীয়ে  িদিেণীচ্ছ,  সমিস্ত
মিহিেণীলর প্রেক্ষিতব্োদিেণীকশ্র উেণীপরক্ষিো কশ্রেণীর উেণীচ্ছদি অিভযোন চ্োিলেণীয়ে েযেণীত কশ্রীভোেণীব্ পররুসভো ও

   ৬৮



রোজয সরকশ্রোরগুলেণীলো  িরেণীয়েল এেণীস্টেলটি ব্যব্সোর রোঘমব্েণীব্োয়েোল এব্ং িব্ল্ডোর-েপ্রেক্ষোেণীমিোটিোরেণীদির
সোেণীথন হিোেণীত হিোত িমিিলেণীয়ে কশ্রোজ কশ্রেণীর। শিক্তিশোলী ও লোগণোতোর উেণীচ্ছদি িব্েণীরোধী আন্দেণীন্দোলন
অব্শয  িকশ্রছু  িকশ্রছু  েক্ষিেণীত  উেণীচ্ছেণীদির  পরিরকশ্রল্পেনোেণীকশ্র  েভেণীস্ত  িদিেণীত  সফল  হিেণীয়েেণীছ।
পরদুুিেণীচ্িরেণীত  গণহৃিহিীনেণীদির  জনয  আন্দশ্রমেণীয়ের  দিোিব্েণীত  আন্দমিোেণীদির  লোগণোতোর  সংগ্রোমি  গণ হৃিহিীন
পরিরব্োরগুলেণীলোর জনয ব্োিড় ৈতির কশ্ররেণীত ও গণ হৃিিনমির্তোণ সহিোয়েতো ব্োড়োেণীত সরকশ্রোরেণীকশ্র ব্োধয
কশ্রেণীরেণীছ।

৮।  পরুঁিজর  আন্দরও  েব্িশ  েব্িশ  সঞ্চোলেণীনর  েকশ্রন্দ্র  হিওয়েোর  পরোশোপরোিশ,
শহিরোঞ্চলগুলেণীলো  মিতোমিত  গণঠেণীনর  েকশ্রন্দ্রও  ব্েণীটি,  েযখোেণীন  সম্মিলিত  ৈতির  হিয়ে,  আন্দব্োর
িব্েণীক্ষিোেণীভর  ব্িহিঃপ্রেক্ষকশ্রোশও ঘমেণীটি  এব্ং  এখোেণীন  গণণিব্েণীক্ষিোভও  েফেণীটি  পরেণীড়।  ইন্টোরেণীনটি
িভিত্তকশ্র সোমিোিজকশ্র মিোধযমিগুলেণীলোর  উত্থোন  এব্ং  ৈবদুিযিতন  চ্যোেণীনলগুলেণীলোর  িব্পরলু  সংখযো
ব্ িৃদর  ফেণীল শহুেণীর মিধযিব্ত্ত েশ্রমণী  একশ্র েজোরোেণীলো  কশ্রণ্ঠস্বের আন্দয়েত্ত কশ্ররেণীত েপরেণীরেণীছ।
দুিিনয়েোজেুণীড়ই  আন্দমিরো  েদিখেণীত  পরোিচ্ছ  শহুেণীর  িব্েণীক্ষিোেণীভর  শিক্তিশোলী  ও  স জৃনশীল
ব্িহিঃপ্রেক্ষকশ্রোশ। তোই, শহিরোঞ্চেণীল িব্প্ল্ব্ী কশ্রিমিউিনস্টেলেণীদির আন্দরও প্রেক্ষণোলীব্দ ও সসুংহিতভোেণীব্
কশ্রোজ কশ্ররোটিো খবু্ই গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত হিেণীয়ে উেণীঠেণীছ।

৯।  পররম্বরোগণতভোেণীব্ই  কশ্রিমিউিনস্টেল  পরোিটির্তগুলেণীলো  শহিরোঞ্চেণীল  দিুব্র্তল  গণণিভিত্তর
প্রেক্ষিতব্ন্ধকশ্রতো  িনেণীয়ে এতিদিন কশ্রোজ কশ্রেণীর এেণীসেণীছ। আন্দমিোেণীদির  েক্ষিেণীত তো  আন্দরও েব্িশ
প্রেক্ষেণীযোজয। আন্দর েযটুিকুশ্র গণণসমিথনর্তন আন্দমিরো েভোগণ কশ্রির তোও সীমিোব্দ েসই সমিস্ত মিোনষুিেণীদির
মিেণীধয যোেণীদির শহিরোঞ্চেণীলর ক্রমিব্ধর্তমিোন প্রেক্ষিতকূশ্রল পরিরিস্থিতেণীত লোগণোতোর লড়োই কশ্রেণীর িটিেণীকশ্র
থনোকশ্রেণীত  হিয়ে।  শহিেণীরর  অসংগণিঠত  শ্রমিমিকশ্রেণীদির  মিেণীধযকশ্রোর  আন্দমিোেণীদির  অেণীনকশ্র  সদিসয  ও
সমিথনর্তকশ্রেণীকশ্র ব্োসস্থোন েজোগণোড় কশ্ররেণীত, েরশন কশ্রোডর্ত ব্ো েভোটিোর কশ্রোডর্ত আন্দদিোয়ে কশ্ররেণীত কশ্রিঠন
লড়োই  চ্োলোেণীত  হিয়ে।  গণণিভিত্তর  িদিকশ্র  েথনেণীকশ্র  এই  আন্দেণীপরিক্ষিকশ্র  দিবু্র্তলতো  অেণীনকশ্রটিোই
কশ্রোঠোেণীমিোগণত সীমিোব্দতো, যো েকশ্রোেণীনো ছুমিন্তেণীর রোতোরোিত সমিোধোন কশ্ররো যোেণীব্ নো। িকশ্রন্তু এটিো
েযন রোজৈনিতকশ্র প্রেক্ষিতিক্রয়েোর শহুেণীর দিুেণীগণর্ত কশ্রমির্তরত িব্প্ল্ব্ী কশ্রিমিউিনস্টেলেণীদির কশ্রল্পেনোশিক্তিেণীকশ্র
ব্ো  উেণীদিযোগণেণীকশ্র সীিমিত কশ্রেণীর নো েদিয়ে। শহুেণীর গণণিভিত্তেণীকশ্র সম্প্রতসোিরত কশ্ররোর আন্দন্তিরকশ্র
প্রেক্ষেণীচ্ষো  েনওয়েোর সোেণীথন সোেণীথন,  পরোিটির্ত  শহিরোঞ্চেণীল সমিেণীয়েোিচ্ত ও সোহিসী  গণণরোজৈনিতকশ্র
উেণীদিযোগণ িনেণীত পরোেণীর এব্ং তোেণীকশ্র অব্শযই তো িনেণীত হিেণীব্।

১০। শহিরোঞ্চেণীলর ৈব্িশষয অনযুোয়েী অসংগণিঠত শ্রমিমিকশ্রেণীদির মিেণীধয আন্দমিোেণীদির কশ্রোজ
রেণীয়েেণীছ, তো েস তোেণীদির েট্রেড ইউিনয়েেণীনর মিেণীধযই সংগণিঠত কশ্ররোর মিোধযেণীমিই েহিোকশ্র িকশ্রংব্ো
শহুেণীর গণিরব্েণীদির অনয েকশ্রোেণীনো ছোতো সংগণঠেণীনর মিেণীধয।  েপরশোগণত িদিকশ্র েথনেণীকশ্র ও তঁোেণীদির
কশ্রোেণীজর জোয়েগণোয়ে ঐ সমিস্ত মিোনষুিেণীদির সংগণিঠত কশ্ররোটিো েযমিন গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত,  েতমিিনই এই
ধরেণীনর েট্রেড ইউিনয়েনগুলেণীলোেণীকশ্রও অব্শযই সেণীচ্তনভোেণীব্ একশ্রটিো সোমিোিজকশ্র ভূিমিকশ্রো পরোলন
কশ্ররেণীত হিেণীব্ এব্ং শহির জীব্েণীন সোমিোিজকশ্র অিস্তত্বেণীকশ্র িটিিকশ্রেণীয়ে রোখেণীত হিেণীল শ্রমিমিকশ্রেণীদির েয
সমিস্ত সমিসযোর সম্মিলখুীন হিেণীত হিয়ে,  েসইসব্ ইসযুগুলেণীলোেণীকশ্র হিোেণীত িনেণীত হিেণীব্। প্রেক্ষোন্তব্োসী
শহুেণীর গণিরব্ জনগণণই হিেণীলন শহিরোঞ্চেণীল আন্দমিোেণীদির গণণিভিত্তর েমিরুদ্ধদিণ এব্ং তঁোেণীদির
িটিেণীকশ্র থনোকশ্রোর ও মিযর্তোদিোর সংগ্রোেণীমি সম্ভোব্য সমিস্ত িদিকশ্র েথনেণীকশ্র আন্দমিোেণীদির েনততৃ্ব িদিেণীত
হিেণীব্। িকশ্রন্তু অসংগণিঠত শ্রমিমিকশ্র ও শহুেণীর গণিরব্েণীদির ওপরর গুলরুদ্ধত্ব ব্জোয়ে রোখোর পরোশোপরোিশ,
আন্দমিোেণীদির  চ্োকুশ্রিরজীব্ী  শহুেণীর  মিধযিব্ত্ত/শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণী  (িশক্ষিকশ্র,  িব্ত্তীয়ে  েক্ষিেণীতর  কশ্রমির্তচ্োির

ইতযোিদি)-র সোেণীথন ঘমিনষ্ঠ েযোগণোেণীযোগণ ও তঁোেণীদির মিেণীধয পরোিটির্ত সংগণঠেণীনর িব্স্তোরজোল গণেণীড়
তুলেণীত সব্ ধরেণীনর প্রেক্ষেণীচ্ষো িনেণীত হিেণীব্। এরঁো হিেণীলন মিধযিব্ত্ত েশ্রমণীর সংগণিঠত ব্োিহিনী,
যঁোরো প্রেক্ষোয়েশই ব্োেণীমিেণীদির েনততৃ্বোধীন েট্রেড ইউিনয়েন ব্ো অযোেণীসোিসেণীয়েশেণীনর অনগুণোমিী  হিন,
অথনচ্ শহুেণীর রোজনীিতর সোমিিগ্রকশ্র েপ্রেক্ষক্ষিোপরেণীটি তঁোেণীদির িব্েণীশষি েকশ্রোেণীনো সোমিোিজকশ্র ভূিমিকশ্রো ব্ো
রোজৈনিতকশ্র কশ্রণ্ঠস্বের থনোেণীকশ্র নো। আন্দমিোেণীদির এই ফোঁকশ্রেণীকশ্র ভরোটি কশ্ররেণীত সেণীচ্ষ হিেণীত হিেণীব্
এব্ং তোেণীত সফল হিেণীত হিেণীব্।

১১। েব্শ িকশ্রছু  নগণর ও শহিেণীর আন্দমিোেণীদির ছোতেণীদির মিেণীধয কশ্রযোম্পর্কোস িভিত্তকশ্র ব্ো
েহিোেণীস্টেলল েকশ্রিন্দ্রকশ্র কশ্রোজ রেণীয়েেণীছ। িকশ্রন্তু যবু্কশ্রেণীদির মিেণীধয কশ্রোজ অতযন্ত সীিমিত। এটিো হিল
আন্দেণীরকশ্রিটি এলোকশ্রোগণত/সোমিোিজকশ্র িদিকশ্র যো আন্দমিোেণীদির অনশুীলন েথনেণীকশ্র পরেুণীরোপরিুর অনপুরিস্থত
নো হিেণীলও, অব্েণীহিিলত হিেণীচ্ছ। ছোত-যবু্েণীদির মিেণীধয কশ্রোেণীজর েক্ষিেণীত েজোরটিো অব্শযই পরড়েণীত
হিেণীব্ ব্ হৃিত্তর গণণতোিন্ত্রকশ্র আন্দেণীন্দোলেণীনর সেণীঙ্গে একশ্রোত্ম ও অংশীদিোর হিওয়েো, পরোিটির্তর কশ্রোেণীজর
এলোকশ্রোগুলেণীলোেণীত জনগণেণীণর দিোিব্গুলেণীলো তুেণীল ধরো এব্ং নতুন নতুন পরোিটির্ত কশ্রোেণীজর অঞ্চলেণীকশ্র
িব্কশ্রিশত কশ্ররোর িদিকশ্রিটির ওপরর।

১২। তরুদ্ধণী, ছোত ব্ো শ্রমমিজীব্ী মিিহিলোেণীদির সংখযো শহির ভোরেণীত ক্রমিোগণত েব্েণীড়ই
চ্েণীলেণীছ। িকশ্রন্তু মিিহিলোেণীদির এই েচ্োেণীখ পরড়োর মিেণীতো  উপরিস্থিত,  সচ্লতো  ও আন্দেণীপরিক্ষিকশ্র
স্বেোধীনতোর ওপরর প্রেক্ষোয়েই েনেণীমি আন্দসেণীছ িপরততৃোিন্ত্রকশ্র আন্দঘমোত,  প্রেক্ষিতিক্রয়েোশীল িপরততৃোিন্ত্রকশ্র
রীিতনীিত ও সংসোেণীরর একশ্র আন্দক্রমিণোত্মকশ্র আন্দত্মেণীঘমোষিণো। সম্প্রতিত েদিশব্যোপরী ঘমেণীটি যোওয়েো
মিিহিলো আন্দেণীন্দোলন েচ্োেণীখ আন্দঙুল িদিেণীয়ে েদিখোল েয মিিহিলো আন্দেণীন্দোলন আন্দজ ইিতমিেণীধযই
জনিপ্রেক্ষয়ে  জোগণরেণীণর  একশ্র েজোরোেণীলো  ধোরো  িহিসোেণীব্  আন্দত্মপ্রেক্ষকশ্রোশ কশ্রেণীরেণীছ  এব্ং  শুধমুিোত
হিোেণীতর কশ্রোেণীছ পরোওয়েো মিিহিলো কশ্রমিেণীরডেণীদির ওপররই পরেুণীরোপরিুর দিোয়েভোর নো চ্োিপরেণীয়ে শহিেণীরর
পরোিটির্ত সংগণঠনেণীকশ্র গণভীর আন্দন্তিরকশ্রতোর সেণীঙ্গে মিিহিলো ফ্রিেণীন্টর কশ্রোজটিো হিোেণীত িনেণীত হিেণীব্।
িনমির্তোণ শ্রমিমিকশ্র ও পরিরচ্োিরকশ্রোেণীদির মিেণীতো সব্চ্োইেণীত দিুব্র্তল অংেণীশর মিিহিলো েথনেণীকশ্র শুরুদ্ধ কশ্রেণীর
ব্যোপরকশ্র-িব্স্ততৃ  পরিরেণীষিব্ো  েক্ষিেণীত  িনেণীয়েোিজত  মিিহিলো  পরযর্তন্ত  নোনো  অংেণীশর  শ্রমমিজীব্ী
মিিহিলোেণীদির সংগণিঠত কশ্ররোর জনয িব্েণীশষি প্রেক্ষেণীচ্ষো িনেণীত হিেণীব্।

১৩। শহিরোঞ্চেণীলর, িব্েণীশষি কশ্রেণীর মিহিোনগণর ও গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত শহির েকশ্রন্দ্রগুলেণীলোেণীত পরোিটির্ত
সংগণঠনেণীকশ্র প্রেক্ষগণিতশীল ব্িুদজীব্ী, সোংসৃিতকশ্র ও সংব্োদিমিোধযেণীমির জগণৎ, মিোনব্োিধকশ্রোর ও
জনস্বেোথনর্ত সংক্রোন্ত নোনো ইসযু েণীত ইিতব্োচ্কশ্র দি িৃষভঙ্গেী িনেণীয়ে চ্েণীলন এমিন আন্দইনজীব্ী এব্ং
িব্িভন্ন ধরেণীনর আন্দেণীন্দোলেণীনর কশ্রমির্তীব্োিহিনীর সেণীঙ্গে ঘমিনষ্ঠ েযোগণোেণীযোগণ ব্জোয়ে রোখেণীত হিেণীব্।

১৪। েব্িশরভোগণ শহিেণীর দিিক্ষিণপরন্থী সংগণঠনগুলেণীলো সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র উন্মোদিনো ছড়োয়ে এব্ং
সন্ত্রোসব্োদি েমিোকশ্রোিব্লোর নোেণীমি রোষযন্ত্র কশ্রতৃর্তকশ্র সংখযোলঘমেুণীদির িনিব্র্তচ্োর হিয়েরোিনর ফেণীল তো
আন্দরও েব্েণীড় েগণেণীছ। এর পরিরণোেণীমি সংখযোলঘমরুো িব্েণীশষিভোেণীব্ ভীতসন্ত্রস্ত হিেণীয়ে পরেণীড়েণীছন।
গণিণব্দ এলোকশ্রোর মিেণীধয িব্িচ্ছন্ন হিেণীয়ে তঁোেণীদির ব্োধযতোমিলূকশ্র ব্সব্োস খবু্ই সোধোরণ িব্ষিয়ে
হিেণীয়ে দঁিোিড়েণীয়েেণীছ।  'সংখযোলঘম'ু-েদির জনয িচ্িহ্নিত িকশ্রছু ব্সিত অঞ্চল ছোড়ো অনয েকশ্রোথনোও
তোরো আন্দব্োসন পরোয়ে নো। সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র রোজনীিতর িব্রুদ্ধেণীদ সদিো সতকশ্রর্ত থনোকশ্রো ও সংখযোলঘম ু
সম্প্রতদিোেণীয়ের  অিধকশ্রোেণীরর  সপরেণীক্ষি দিোঁড়োেণীনোর  সোেণীথন  সোেণীথন  সংখযোলঘমরুো  ব্ হৃিত্তর েয  সমিস্ত
গণণতোিন্ত্রকশ্র  সমিসযোর  সম্মিলখুীন  েসগুলেণীলো,  তঁোেণীদির  জীব্নজীিব্কশ্রো  এব্ং  মিযর্তোদিোর  সোেণীথন
উন্নয়েেণীনর  ব্যোপরোেণীর  সমিোন  অিধকশ্রোর  ও  সেুণীযোগণ  সংক্রোন্ত  ইসযুগুলেণীলোর  অিব্েণীচ্ছদিয  অঙ্গে
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িহিসোেণীব্  আন্দমিোেণীদির  সোম্প্রতদিোিয়েকশ্রতো  িব্েণীরোধী  এেণীজন্ডোেণীকশ্র িব্েণীব্চ্নো  কশ্ররেণীত হিেণীব্।  অেণীনকশ্র
শহিেণীর পরিরযোয়েী শ্রমিমিকশ্র ও সোেণীথন সোেণীথন ছোতেণীদিরও লক্ষিযব্স্তুত ব্োিনেণীয়ে জোতযোিভমিোনী হিোমিলো
ব্যোপরকশ্রভোেণীব্ েব্েণীড় চ্েণীলেণীছ। ঐ সমিস্ত অব্রুদ্ধদ আন্দঞ্চিলকশ্র/জোিতগণত পরিরযোয়েী মিোনষুিেণীদির
শত্রুকভোেণীব্ িচ্িতত কশ্ররো ও তঁোেণীদির ওপরর িহিংসো নোিমিেণীয়ে আন্দনোেণীকশ্র েরোখোর জনয আন্দমিোেণীদির
তঁোেণীদির  পরোেণীশ  দিঢ়ৃভোেণীব্  দঁিোড়োেণীত  হিেণীব্।  একশ্রইভোেণীব্,  জোতপরোতগণত,  সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র  ও
িপরততৃোিন্ত্রকশ্র িহিংসোর িব্রুদ্ধেণীদ আন্দমিোেণীদির দিিলত, সংখযোলঘমু ও মিিহিলোেণীদির সপরেণীক্ষি দঁিোড়োেণীত
হিেণীব্।

১৫। ক্রমিব্ধর্তমিোন েব্সরকশ্রোরীকশ্ররণ ও ব্োিণিজযকশ্রীকশ্ররেণীণর সোেণীথন সোেণীথন শহিেণীরর কশ্রোেণীজ
ব্িুনয়েোদিী  নোগণিরকশ্র  সেুণীযোগণসিুব্ধোর  িব্ষিয়েটিো  অেণীনকশ্র  েব্িশ  গুলরুদ্ধত্ব  অজর্তন  কশ্রেণীরেণীছ।
েলোডেণীশিডং ও জলসংকশ্রটি েব্িশরভোগণ নগণর ও শহিেণীরর সোধোরণ িচ্ত হিেণীয়ে দঁিোড়োেণীনোর
পরোশোপরোিশ এসেণীব্র দির লোগণোতোর েব্েণীড়ই চ্েণীলেণীছ এব্ং িব্েণীল প্রেক্ষোয়েশই খরচ্ িব্পরলুভোেণীব্
ফুিলেণীয়ে  ফোঁিপরেণীয়ে  েদিখোেণীনো  হিেণীচ্ছ।  সমিস্ত  শহুেণীর  গণিরব্  ও মিধযিব্ত্ত  পরিরব্োেণীরর  কশ্রোেণীছ
িচ্িকশ্রৎসো,  িশক্ষিো,  সরকশ্রোরী পরিরব্হিন ও জল সমিোন মিোতোয়ে গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত মিোথনোব্যথনোর িব্ষিয়ে
হিেণীয়ে  উেণীঠেণীছ।  দিোমি  ব্ িৃদর  দিরুদ্ধণ শহুেণীর  গণিরব্রো  আন্দরও েব্িশ  েব্িশ  কশ্রেণীর  ব্িুনয়েোদিী
সেুণীযোগণসিুব্ধোর  নোগণোেণীলর ব্োইেণীর চ্েণীল যোেণীচ্ছ। সংকশ্রটি েপরেণীকশ্র উঠেণীল আন্দমিরো  ঐ সমিস্ত
দিোিব্গুলেণীলোেণীকশ্র  ধরেণীত  শুরুদ্ধ  কশ্রির।  িকশ্রন্তু  নগণর  জীব্েণীনর  এই  সমিস্ত  সংেণীব্দিনশীল
ইসযুগুলেণীলোেণীত পরিরকশ্রিল্পেত ও ধোরোব্োিহিকশ্র উেণীদিযোগণ িনেণীয়ে প্রেক্ষচ্োর ও আন্দেণীন্দোলন গণেণীড় েতোলোর
ওপরর আন্দমিোেণীদির েজোর িদিেণীত হিেণীব্।

১৬। শহিরোঞ্চেণীলর পরোিটির্ত সংগণঠনেণীকশ্র েপরৌরসভোর কশ্রোযর্তকশ্রলোপর ও িনব্র্তোচ্েণীন কশ্রোযর্তকশ্ররী
হিস্তেণীক্ষিপর ঘমটিোেণীনোর ব্যোপরোেণীর আন্দরও েব্িশ মিেণীনোেণীযোগণ েদিওয়েো দিরকশ্রোর। শহিেণীর আন্দমিোেণীদির
সোধোরণভোেণীব্ দুিব্র্তল গণণিভিত্ত এব্ং এলোকশ্রোিভিত্তকশ্র কশ্রোজ গণেণীড় েতোলোর ওপরর েকশ্রন্দ্রীভূত
মিেণীনোেণীযোেণীগণর অভোেণীব্র দিরুদ্ধণ,  েপরৌর িনব্র্তোচ্েণীন আন্দমিোেণীদির হিস্তেণীক্ষিপর অতযন্ত নীচু্  পরযর্তোেণীয়ে
েথনেণীকশ্র যোয়ে। ব্ছরভর কশ্রোজ ও সোমিিগ্রকশ্র পরিরিচ্িতর দিরুদ্ধণ েকশ্রব্লমিোত িব্হিোেণীরর পরোটিনো ও
আন্দরো  েপরৌরসভোয়ে  আন্দমিরো  পররু  িনব্র্তোচ্েণীন  িকশ্রছু  িকশ্রছু  িব্জয়ে  অজর্তন  কশ্ররেণীত  েপরেণীরিছ।
আন্দমিোেণীদির কশ্রোেণীজর সমিস্ত ব্ড় ব্ড় শহুেণীর েকশ্রন্দ্রগুলেণীলোেণীত পররু  িনব্র্তোচ্েণীন আন্দরও ব্ হৃিত্তর
পরিরিচ্িত অজর্তন কশ্ররেণীত হিেণীল পরোিটির্তেণীকশ্র অব্শযই তোর শহিেণীরর কশ্রোজ ও প্রেক্ষভোেণীব্র স্তরেণীকশ্র
আন্দরও উন্নত কশ্ররেণীত হিেণীব্।

১৭।  আন্দব্োিসকশ্র কশ্রলযোণ  সিমিিতগুলেণীলো  শহুেণীর  সংসোেণীরর  একশ্র গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  ৈব্িশষয
িহিসোেণীব্  সোমিেণীন  এেণীসেণীছ।  'অংিশদিোিরত্বমিলূকশ্র'  মিেুণীখোশ  িহিসোেণীব্  এেণীদির  ব্যব্হিোর  কশ্ররোর
পরোশোপরোিশ  এই সমিস্ত সিমিিতগুলেণীলোেণীকশ্র অনযোনয  সোমিোিজকশ্র েগণোষ্ঠী,  েযমিন  ব্িস্তব্োসী  ও
হিকশ্রোরেণীদির স্বেোেণীথনর্তর িব্রুদ্ধেণীদ দঁিোড় কশ্ররোেণীনো হিয়ে। হিকশ্রোরেণীদির জনয জোতীয়ে নীিতেণীত ঐ সমিস্ত
সিমিিতেণীকশ্র হিকশ্রোর উেণীচ্ছেণীদির ভূিমিকশ্রো  েদিওয়েো  হিেণীয়েেণীছ,  আন্দর তোও আন্দব্োর  কশ্ররো  হিেণীয়েেণীছ
গণণতোিন্ত্রকশ্র অংশগ্রহিেণীণর নোেণীমি।  সোধোরণভোেণীব্,  গণিরব্  ও ব্িস্তব্োসীরো  কশ্রোঠোেণীমিোগণতভোেণীব্
িব্িচ্ছন্ন এব্ং প্রেক্ষোয়েশই ঐ সিমিিতগুলেণীলোর সেণীঙ্গে সংঘমোতরত। এই সিমিিতগুলেণীলোেণীত প্রেক্ষোধোনয
িব্স্তোর কশ্রেণীর রেণীয়েেণীছ তুলনোমিলূকশ্রভোেণীব্ েব্িশ সিুব্ধোেণীভোগণী মিধযিব্ত্ত েশ্রমণী। েযখোেণীন েযখোেণীন
সম্ভব্ ঐ সিমিিতগুলেণীলোর মিেণীধয গণণতোিন্ত্রকশ্র হিস্তেণীক্ষিপর ঘমটিোেণীত আন্দমিোেণীদির প্রেক্ষেণীচ্ষো িনেণীত হিেণীব্।
আন্দমিোেণীদির  এটিো  মিোথনোয়ে  রোখেণীত  হিেণীব্  েয  দিুনর্তীিতর  িব্রুদ্ধেণীদ  ও  স্থোনীয়ে  সেুণীযোগণসিুব্ধোর

দিোিব্েণীত আন্দেণীন্দোলেণীনর মিঞ্চ িহিসোেণীব্ আন্দত্মপ্রেক্ষকশ্রোশ কশ্ররোর সম্ভোব্নো এই মিঞ্চগুলেণীলোর রেণীয়েেণীছ।
িকশ্রন্তু সিমিিতগুলেণীলোর নীিত কশ্রোঠোেণীমিো ও পরিরচ্োলন পরদিতেণীত েয গণিরব্ িব্েণীরোধী প্রেক্ষব্ণতো
রেণীয়েেণীছ তোেণীকশ্র প্রেক্ষিতহিত কশ্ররেণীত হিেণীব্।

১৮। উপরসংহিোেণীর এটিোই ব্লো যোয়ে েয, শহিরোঞ্চেণীলর পরোিটির্ত সংগণঠনেণীকশ্র শহিেণীরর কশ্রোজ
সম্পর্কেণীকশ্রর্ত একশ্র ব্ হৃিত্তর দিিৃষভঙ্গেী ও পরণূর্তোঙ্গে এেণীজন্ডোর িব্কশ্রোশ ঘমটিোেণীত হিেণীব্ এব্ং েসটিোেণীকশ্র
ব্োস্তব্োিয়েত কশ্ররেণীত একশ্র সসুংহিত মিেণীনোভোব্ অনসুরণ কশ্ররেণীত হিেণীব্। শহিেণীর পরনুগণর্তঠেণীনর েয
প্রেক্ষিক্রয়েো  চ্লেণীছ  এব্ং  ভোরতীয়ে  মিহিোনগণরগুলেণীলোেণীকশ্র  িব্িনেণীয়েোগণ-ব্োন্ধব্ উচ্চিব্ত্তেণীদির  ভূখেণীণ
পরিরণত কশ্ররোর েয অিভযোন শোসকশ্রেণীশ্রমণী শুরুদ্ধ কশ্রেণীরেণীছ, েসখোেণীন শহুেণীর জিমিেণীকশ্র পরনুরুদ্ধদোর
কশ্ররোর লড়োই নতুন একশ্র তীব্রিতো িনেণীয়ে সোমিেণীন হিোিজর হিেণীয়েেণীছ। নোগণিরকশ্রেণীদির অিধকশ্রোর,
মিযর্তোদিো ও গণণতেণীন্ত্রর রণধ্বিন তুেণীল এই লড়োই আন্দমিোেণীদির লড়েণীত হিেণীব্ সব্র্তোন্তকশ্ররেণীণ।

 ৭১    ৭২



পরিরেণীব্শ সংরক্ষিণ ও জনমিখুী উন্নয়েন

১।  'উন্নয়েেণীনর'  নোমি কশ্রেণীর ভোরেণীতর শোসকশ্রেণীশ্রমণী সোধোরণ মিোনেুণীষির জীব্নযোতো ও
জীিব্কশ্রোর িব্েণীলোপর,  জিমি ও প্রেক্ষোকৃশ্রিতকশ্র সম্পর্কেণীদির গ্রোস,  জিমি েথনেণীকশ্র উেণীচ্ছদি,  স্বেোস্থয ও
িনরোপরত্তো িব্পরন্নকশ্রোরী দূিষিণ এব্ং প্রেক্ষকৃশ্রিতর ধ্বংসসোধন প্রেক্ষভিৃত যিুক্তিযকু্তি কশ্ররেণীত চ্োইেণীছ।
একশ্রই সমিেণীয়ে  জনগণণ িশক্ষিো,  স্বেোস্থয,  ব্োসস্থোন  ও অনযোনয  সোমিোিজকশ্র সরুক্ষিো  ইতযোিদি
প্রেক্ষোথনিমিকশ্র অিধকশ্রোর েথনেণীকশ্র ব্িঞ্চত হিেণীচ্ছ, যো েয েকশ্রোনও েদিেণীশ উন্নয়েেণীনর েমিৌিলকশ্র মিোনদিণ
িহিসোেণীব্ িব্েণীব্িচ্ত।

২।  কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি  চ্োিলত  'উন্নয়েন'  প্রেক্ষিক্রয়েোর  গণিতেণীকশ্র  িব্পররীতমিখুী  কশ্ররো  এব্ং
(প্রেক্ষোকৃশ্রিতকশ্র) সম্পর্কদি, উপরকশ্ররণ ও পরিরেণীষিব্োর লোগণোমিছোড়ো েব্সরকশ্রোরীকশ্ররণ ব্ন্ধ কশ্ররো এব্ং
জনগণেণীণর িনজস্বে চ্োিহিদিো ও স্থোনীয়ে প্রেক্ষতযক্ষি গণণতোিন্ত্রকশ্র িসদোন্তগ্রহিণ প্রেক্ষিক্রয়েোেণীকশ্র উন্নয়েেণীনর
েকশ্রন্দ্রিব্ন্দু কশ্ররোর মিধয িদিেণীয়েই জনগণেণীণর িনজস্বে উন্নয়েেণীনর দিোিব্র আন্দত্মেণীঘমোষিণো সম্ভব্।
উন্নয়েেণীনর েমিৌিলকশ্র নীিতগুলেণীলোেণীকশ্রই নতুনভোেণীব্ সতূোিয়েত কশ্ররেণীত হিেণীব্ – সম্পর্কেণীদির ওপরর
জনগণেণীণর অিধকশ্রোর রক্ষিো কশ্ররো এব্ং তোর েথনেণীকশ্র উৎপরন্ন রোজস্বেেণীকশ্র সোমিোিজকশ্র কশ্রলযোেণীণর
জনয ব্যব্হিোর কশ্ররোর অগ্রোিধকশ্রোর েদিওয়েোর মিোধযেণীমি।

৩। িব্গণত দিশকশ্রগুলেণীলোেণীত ব্োস্তুততন্ত্র (ইেণীকশ্রোিসেণীস্টেলমি) ও ৈজব্ পরিরেণীব্েণীশর ক্রিমিকশ্র ক্ষিয়ে
এব্ং  মিোনব্  জীব্ন  েপরোষিণকশ্রোরী  সম্পর্কেণীদির  হ্রোস  পরিরেণীব্শগণত  িব্পরযর্তয়ে  ও  ব্োস্তুততোিন্ত্রকশ্র
ভোরসোমিযহিীনতো সম্বেণীন্ধ গুলরুদ্ধতর উেণীদ্বেণীগণর কশ্রোরণ হিেণীয়ে দঁিোিড়েণীয়েেণীছ। মিৎসযজীব্ী, অরণয ও
চ্োরণভূিমির  ওপরর জীিব্কশ্রোর  জনয  িনভর্তরশীল  জনেণীগণোষ্ঠী,  শহিেণীরর  ব্েুণীকশ্র  ছিড়েণীয়ে  থনোকশ্রো
ব্িস্তগুলেণীলোেণীত ব্সব্োসকশ্রোরী শহুেণীর দিিরদ্র জনগণণ, গণিরব্ কৃশ্রষিকশ্র ও ভূিমিহিীন েক্ষিতমিজরুেণীদির
মিেণীতো ব্িঞ্চত ও প্রেক্ষোিন্তকশ্র মিোনষুিেণীদিরই পরিরেণীব্শ ও ব্োস্তুততেণীন্ত্রর ক্ষিয়েজিনত সমিসযোর ফল
েভোগণ কশ্ররেণীত হিেণীচ্ছ। জনগণেণীণর এই ব্িঞ্চত অংেণীশর মিেণীধযও অিধকশ্রোংশ েক্ষিেণীত নোরীরোই
এই পরিরেণীব্শগণত িব্পরযর্তেণীয়ের িসংহিভোগণ দিোয়ে ব্হিন কশ্রেণীরন।

৪।  ভূমিণলীয়ে  উষ্ণোয়েন,  িশল্পেজিনত  দূিষিণ  েথনেণীকশ্র  শুরুদ্ধ  কশ্রেণীর  জলসম্পর্কদি  ও
অরণযোনীর অব্লিুপ্ত প্রেক্ষভিৃত পরিরেণীব্শ িব্পরযর্তেণীয়ের সমিোধোন িহিসোেণীব্ শোসকশ্রেণীশ্রমণী যো হিোিজর
কশ্রেণীর তো ব্যিতক্রমিহিীনভোেণীব্ ব্োজোর ও মিনুোফো িনভর্তর। ব্স্তুতত, এই মিনুোফো েকশ্রন্দ্রীকশ্রতোর
জনযই সমিসযোগুলেণীলো ব্ িৃদ েপরেণীয়েেণীছ। এই 'সমিোধোন'গুলেণীলো দিিরদ্র েথনেণীকশ্র দিিরদ্রতমি ও প্রেক্ষোিন্তকশ্র
জনেণীগণোষ্ঠীেণীকশ্র  (যোরো  আন্দব্োর পরিরেণীব্শগণত িব্পরযর্তয়ে ও ব্োস্তুততোিন্ত্রকশ্র ক্ষিেণীয়ের মিলূ িশকশ্রোরও
ব্েণীটি)  পরিরেণীব্শ  'সংরক্ষিেণীণ'র  দিোয়েভোর  ব্হিন কশ্ররেণীত ব্োধয  কশ্রেণীর।  িব্প্ল্ব্ী  আন্দেণীন্দোলেণীনর
কশ্রতর্তব্য এই সমিোধোেণীনর কশ্রোঠোেণীমিোর িব্েণীরোিধতো ও ব্জর্তন এব্ং সমিোেণীজর ব্িঞ্চত ও প্রেক্ষোন্তব্োসী
মিোনষুিেণীদির  প্রেক্ষেণীয়েোজেণীন শোসকশ্রেণীশ্রমণীর  সম্পর্কণূর্ত  িব্পররীত  দি িৃষেণীকশ্রোণ  েথনেণীকশ্র  পরিরেণীব্শ  ও
ব্োস্তুততোিন্ত্রকশ্র সমিসযোেণীকশ্র দিঢ়ৃতোর সোেণীথন ঊর্ধ্বেণীধ্বর্ত তুেণীল ধরো। আন্দমিোেণীদির উন্নয়েেণীনর েসই িদিশোেণীকশ্র
তুেণীল ধরেণীত হিেণীব্ যো মিোনেুণীষির জীব্ন-জীিব্কশ্রোর উৎসস্থলেণীকশ্র ধ্বংস কশ্রেণীর নো – উন্নয়েেণীনর
এমিন একশ্র মিেণীডল যো িনরোপরদি ও একশ্রই সেণীঙ্গে গ্রোমিীণ ও শহুেণীর দিিরদ্র মিোনেুণীষির ব্োস্তব্
চ্োিহিদিোর সোেণীথন সঙ্গেিতপরণূর্ত।

কৃশ্রিষিেণীত পরিরেণীব্শ দূিষিণজিনত উেণীদ্বগণ
৫। কৃশ্রিষিেণীকশ্র ক্রমিোগণত উেণীপরক্ষিো কশ্ররোর সোেণীথন সোেণীথন কশ্রীটিনোশকশ্র ও সোর উৎপরোদিকশ্রেণীদির

স্বেোেণীথনর্ত রোষীয়ে মিদিেণীত রোসোয়েিনকশ্র সোর ও কশ্রীটিনোশেণীকশ্রর লোগণোমিছোড়ো ও অতযিধকশ্র ব্যব্হিোেণীরর
মিধয িদিেণীয়ে রোষ কৃশ্রিষিসংকশ্রটি েথনেণীকশ্র সোমিিয়েকশ্র উদোর েপরেণীত চ্োইেণীছ। িকশ্রন্তু এর ফেণীল উব্র্ততোর
জনয খযোিতসম্পর্কন্ন আন্দমিোেণীদির েদিেণীশর জিমির উব্র্তরতোর দিীঘমর্তেণীমিয়েোদিী ক্ষিিত হিেণীয়ে চ্েণীলেণীছ।
এছোড়ো েয অঞ্চলগুলেণীলোেণীত অিতিরক্তি কশ্রীটিনোশকশ্র ও সোর ব্যব্হিোেণীরর দিীঘমর্ত ইিতহিোস রেণীয়েেণীছ,
েসই অঞ্চলগুলেণীলোেণীত রোসোয়েিনেণীকশ্রর সংস্পেেণীশর্ত এব্ং ক্ষিিতকশ্রোরকশ্র ও িব্পরজ্জনকশ্র রোসোয়েিনেণীকশ্রর
মিোিটি  ও  জেণীল  সংিমিশ্রমেণীণর  ফেণীল  কৃশ্রষিকশ্রেণীদির  মিেণীধয  কশ্রযোন্সিোর  সহি  নোনো  রকশ্রমি  অসখু
িচ্ন্তোজনকশ্রভোেণীব্ ব্োড়েণীছ। অনয জোয়েগণোর তুলনোয়ে এই সব্ অঞ্চেণীল কশ্রযোন্সিোেণীরর প্রেক্ষেণীকশ্রোেণীপরর
সংখযোিধকশ্রয (যো জোতীয়ে গণেণীড়র তুলনোয়ে অেণীনকশ্রটিোই েব্িশ) 'উন্নয়েেণীনর' অন্ধকশ্রোরোচ্ছন্ন িদিকশ্র।

৬।  রোসোয়েিনকশ্র  সোর  ও  কশ্রীটিনোশকশ্র  ব্যব্হিোর  মিোিকশ্রর্তন  েনততৃ্বোধীন  সোম্রোজযব্োদিী
শিক্তিগুলেণীলোর িনলর্তজ্জ িদ্বচ্োিরতোেণীকশ্রও উেণীন্মোিচ্ত কশ্রেণীর। িনেণীজেণীদির েদিেণীশর কৃশ্রিষিব্োিণজয লিব্র
স্বেোথনর্ত সরুিক্ষিত রোখেণীত ভোরেণীতর মিেণীতো েদিশগুলেণীলোেণীকশ্র রোসোয়েিনকশ্র-িনিব্ড় কৃশ্রিষি-উৎপরোদিেণীনর
মিেণীডল  গ্রহিণ কশ্ররোর  জনয  চ্োপর  িদিেণীচ্ছ আন্দব্োর  অপরিদিেণীকশ্র  ভোরেণীত  উৎপরোিদিত শসযেণীকশ্র
'অস্বেোস্থযকশ্রর' ও  অতযিধকশ্র  রোসোয়েিনকশ্র  থনোকশ্রোর  অজহুিোেণীত  ব্োিতল  কশ্ররেণীছ! ধনকুশ্রেণীব্র
ব্হুজোিতকশ্র সংস্থোগুলেণীলোও  আন্দেণীমিিরকশ্রো,  িব্রিেণীটিন  ইতযোিদি  উন্নত েদিশ ও ভোরেণীতর  মিেণীতো
ততৃীয়ে িব্েণীশ্বর েদিশগুলেণীলোর জনয আন্দলোদিো আন্দলোদিো খোদিযগুলেণীণর মিোনদিণ ব্যব্হিোর কশ্রেণীর।
একশ্রই ব্হুজোিতকশ্র সংস্থোগুলেণীলোর তরফ েথনেণীকশ্র একশ্রই খোদিযদ্রেণীব্য (িব্িভন্ন েদিেণীশ) িভন্ন িভন্ন
মিোতোর কশ্রীটিনোশেণীকশ্রর উপরিস্থিত  তোেণীদির িদ্বচ্োিরতো ও ততৃীয়ে িব্েণীশ্বর জনতোর স্বেোস্থয ও
িনরোপরত্তোর প্রেক্ষিত অব্েণীহিলোর মিেণীনোভোব্ প্রেক্ষকশ্রোশ কশ্রেণীর। ভোরত সরকশ্রোর যোেণীত ৈব্জোিনকশ্রভোেণীব্
রোসোয়েিনকশ্র ব্যব্হিোর িনয়েন্ত্রণ,  িব্কশ্রল্পে কৃশ্রিষি-প্রেক্ষযিুক্তিেণীকশ্র সহিোয়েতো,  ৈজব্সোর ও কশ্রীটিনোশকশ্র
ইতযোিদি ব্যব্হিোর কশ্রেণীর েসই দিোিব্ েতোলো তোই খবু্ই গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত।

৭।  ভোরতীয়ে  কৃশ্রিষিেণীক্ষিেণীতর  কশ্রোঠোেণীমিোগণত  সমিসযো  দূির  কশ্ররোর  ব্দিেণীল,  ভোরেণীতর
শোসকশ্রেণীশ্রমণী  িজন-প্রেক্ষযিুক্তি  দ্বোরো  পরিরব্িতর্তত  ব্ীজেণীকশ্র  (ৈজব্  ব্ীজ)  মিদিত  েযোগণোেণীচ্ছ।
ইিতমিেণীধযই িব্ িটি কশ্রটিেণীনর ব্হুল প্রেক্ষচ্লন হিেণীয়েেণীছ। যোর অিভজতো অতযন্ত উেণীদ্বগণজনকশ্র।
অেণীনকশ্র েক্ষিেণীত প্রেক্ষোথনিমিকশ্র উচ্চ ফলন খবু্ দ্রুতই থনমিেণীকশ্র যোয়ে। ব্স্তুতত দিীঘমর্তেণীমিয়েোদিীভোেণীব্
কশ্রীটিনোশকশ্র  ব্যব্হিোর  ব্ িৃদ  পরোয়ে।  এছোড়োও,  িব্  িটি  কশ্রটিন  ব্যব্হিোেণীরর  েক্ষিতগুলেণীলোেণীত
কৃশ্রষিকশ্রেণীদির ক্রমিোন্বিেণীয়ে আন্দত্মহিতযোর ঘমটিনোগুলেণীলো এই সংেণীকশ্রতও েদিয়ে েয, ব্তর্তমিোন ভোরেণীতর
েপ্রেক্ষিক্ষিেণীত কৃশ্রিষি ও কৃশ্রষিকশ্রেণীদির জীব্েণীন এিটি অিভশোপর ছোড়ো আন্দর িকশ্রছুই নয়ে।

৮।  এই  সমিসযো  ছোড়োও,  ৈজব্  প্রেক্ষযিুক্তির  ব্যব্হিোর  জীব্-ৈব্িচ্ত  ও  ফসেণীলর
িমিশ্রম চ্োেণীষির ওপরর কুশ্রপ্রেক্ষভোেণীব্র মিেণীতো িকশ্রছু গুলরুদ্ধতর ব্োস্তুততোিন্ত্রকশ্র সমিসযোর সোেণীথন সম্পর্কিকশ্রর্তত।
িজন প্রেক্ষযিুক্তিেণীত ৈতির ব্ীজ আন্দগণোছো মিোরোর সোেণীথন সোেণীথন পরোশ্বর্তব্তর্তী অনয গণোছেণীকশ্রও েমিেণীর
েফেণীল। আন্দমিোেণীদির  েদিেণীশ,  আন্দগণোছোেণীকশ্র এেণীকশ্রব্োেণীর  অপ্রেক্ষেণীয়েোজনীয়ে ভোব্ো  হিয়ে  নো। অেণীনকশ্র
জোয়েগণোেণীতই শোকশ্র িহিসোেণীব্ তো মিোনষুি খোয়ে। আন্দব্োর অেণীনকশ্র জোয়েগণোয়ে তো গণব্োিদি পরশুর খোদিয
িহিসোেণীব্ ব্যব্হৃত হিয়ে। একশ্রইভোেণীব্ িজ এমি ৈজব্ ব্ীজ এমিন ঔষিিধেণীকশ্র েমিেণীর  েফেণীল
যো মিোনষুি ও গণব্োিদি পরশুর িচ্িকশ্রৎসোর কশ্রোেণীজ লোেণীগণ। এই সমিস্ত কশ্রোরেণীণ অিব্লেণীম্ব আন্দমিোেণীদির
খোদিয ও ব্োিণিজযকশ্র উভয়ে শেণীসযর জনযই এই ধরেণীনর িজ এমি ৈজব্ ব্ীজ ব্যব্হিোর িনিষিদ
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কশ্ররোর দিোিব্ তুলেণীত হিেণীব্।
৯।  নথনর্ত  আন্দেণীমিিরকশ্রোন  িফ্রি  েট্রেড  এিগ্রেণীমিন্ট  (নোফটিো)  েমিিক্সেণীকশ্রোর  পরিরেণীব্শ  ও

কৃশ্রষিকশ্রেণীদির  সব্র্তনোেণীশর  মিেুণীখ  েঠেণীল  িদিেণীয়েিছল  যো  সোম্রোজব্োেণীদির  মিতদিপরষু  কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি
কৃশ্রিষি-ব্োিণেণীজয ক্ষিিতকশ্রোরকশ্র প্রেক্ষভোব্ সম্বেণীন্ধ একশ্র সতকশ্রর্তব্োতর্তো।  আন্দন্তজর্তোিতকশ্র কৃশ্রিষি-ব্োিণজয
লিব্র চ্োিপরেণীয়ে েদিওয়েো কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি িনয়েিন্ত্রত ও প্রেক্ষযিুক্তিব্হুল সমিোধোেণীনর িব্েণীরোিধতো কশ্ররোর
সোেণীথন সোেণীথন আন্দমিোেণীদির দিোিব্ জোনোেণীত হিেণীব্ কৃশ্রিষি-িব্কশ্রোেণীশর িব্কশ্রল্পে পরথন গ্রহিেণীণর। যো হিেণীব্
রোষীয়ে পরিরকশ্রল্পেনোর অধীেণীন, রোষ কশ্রতৃর্তকশ্র িব্িনেণীয়েোগণ কৃশ্রত পরুঁিজ ও উৎসোহি দিোেণীনর মিোধযেণীমি
ভোরতীয়ে ৈব্িশষযেণীকশ্র মিোথনোয়ে েরেণীখ। েদিশজ ব্ীজ, সোর ও অনযোনয উপরকশ্ররণ এব্ং হিোজোর
হিোজোর ব্ছর ধেণীর ভোরতীয়ে কৃশ্রষিকশ্রেণীদির অিজর্তত  জোন ও েদিশেণীপ্রেক্ষিমিকশ্র কৃশ্রিষিিব্জোনীেণীদির
(যোরো ব্হুজোিতকশ্র েকশ্রোম্পর্কোিনর েসব্োদিোস নয়ে)  গণেণীব্ষিণোর ওপরর ভর  কশ্রেণীর অব্শযই এই
িব্কশ্রল্পে গ্রহিণ সম্ভব্। গণণঅেণীন্দোলেণীনর  মিোধযেণীমি  আন্দমিোেণীদির  সরকশ্রোেণীরর  ওপরর  চ্োপর  স িৃষ
কশ্ররেণীত হিেণীব্ যোেণীত তোরো তোেণীদির ষিড়যন্ত্র ব্ন্ধ কশ্রেণীর ও সোিব্র্তকশ্র ভূিমিসংসোেণীরর ওপরর িভিত্ত
কশ্রেণীর কৃশ্রষিকশ্রমিখুী ও জনমিখুী কৃশ্রিষির িব্কশ্রোেণীশর পরথন গ্রহিণ কশ্রেণীর।

িশল্পেীয়ে দূিষিণ ও পরিরেণীব্শ িব্পরযর্তয়ে
১০।  িব্িভন্ন  গণযোস  ও  দূিষিকশ্র  পরদিোেণীথনর্তর  ক্রমিোগণত  িনঃসরেণীণর  ফেণীল  ব্োয়েদূুিষিণ,

ক্ষিিতকশ্রোরকশ্র িনঃসরেণীণর ফেণীল জলদূিষিণ এব্ং কশ্রোরখোনগুলেণীলো েথনেণীকশ্র কশ্রিঠন ব্জর্তয পরদিোথনর্ত
খোলোস কশ্ররো ইতযোিদির িমিিলত কশ্রোরেণীণ ব্তর্তমিোন িশল্পেীয়ে দূিষিণ হিল পরিরেণীব্শজিনত উেণীদ্বেণীগণর
অনযতমি কশ্রোরণ।  ব্ হৃিৎ  পরুঁিজর  স্বেোথনর্তরক্ষিোয়ে  মিগ্ন ও দিুনর্তীিতেণীত িনমিিজ্জত দূিষিণ  িনয়েন্ত্রণ
পরষির্তেণীদির (িনিষ্ক্রিয়েতোর) কশ্রোরেণীণ এই সমিসযো প্রেক্ষিতিদিন আন্দরও ব্ িৃদ পরোেণীচ্ছ। িব্েণীশষি উেণীদ্বেণীগণর
িব্ষিয়ে হিল –  (কশ্র)  দূিষিণ স িৃষকশ্রোরী কশ্রোরখোনোয়ে কশ্রমির্তরত কশ্রমির্তচ্োিরেণীদির স্বেোস্থয ও িনরোপরত্তো,
(খ)  কশ্রোরখোনোগুলেণীলো েথনেণীকশ্র নদিী ও জলোশেণীয়ে  অপরিরশ্রুতত ব্জর্তয িনঃসরেণীণর ফেণীল স্থোনীয়ে
মিোনষুিজেণীনর কশ্রোেণীছ জল ব্যব্হিোেণীরর অেণীযোগণয হিেণীয়ে ওঠো। কশ্রোরখোনোগুলেণীলোর ব্যোপরকশ্র পরিরমিোেণীণ
পরিরষ্কোর জেণীলর আন্দহিরণ জেণীলর  উৎসগুলেণীলোেণীত দূিষিেণীণর সমিসযোেণীকশ্র আন্দরও ভয়েোব্হি কশ্রেণীর
তুেণীলেণীছ। যিদিও সরকশ্রোর এপ্রেক্ষেণীশ্নট ব্রোব্রই উদিোসীন।

১১। ব্হুজোিতকশ্র সংস্থোগুলেণীলো  কশ্রীভোেণীব্ িনেণীজেণীদির দিোয়ে এড়োেণীনোর  কশ্রোরসোিজ কশ্রেণীর
তো  েভোপরোল গণযোস দিুঘমর্তটিনোর লজ্জোজনকশ্র ঘমটিনো আন্দমিোেণীদির  েদিিখেণীয়েেণীছ। এই ঘমটিনো  এও
েদিখোয়ে  েয  কশ্রীভোেণীব্  ভোরেণীতর  শোসকশ্রেণীশ্রমণী,  এমিনিকশ্র  িব্চ্োরব্যব্স্থোও  এই  অপররোধী
সংস্থোগুলেণীলোেণীকশ্র সোহিোযয  কশ্রেণীর যোেণীত তোরো  শোিস্ত এড়োেণীত পরোেণীর  এব্ং ধ্বংস ও মিতুৃয র
দিোয়েভোর েথনেণীকশ্র মিকু্তি হিয়ে।

১২। িশল্পেগুলেণীলোেণীকশ্র পরিরেণীব্শগণত িব্িধিনয়েমি পরোলেণীনর জনয ব্োধয কশ্ররোর এব্ং িনয়েমি
লঙ্ঘেণীনর জনয শোিস্তর দিোিব্ েতোলোর সোেণীথন সোেণীথন  আন্দমিোেণীদির আন্দরও উন্নত ও কশ্রেণীঠোর
িব্িধিনয়েমি রূপরোয়েেণীণর জনয চ্োপর িদিেণীয়ে েযেণীত হিেণীব্। দূিষিেণীণর ব্জর্তয িনঃসরেণীণর পরদিতর
মিেণীধযই  দূিষিণ  িনেণীয়ে  িব্তকশ্রর্তেণীকশ্র  আন্দটিেণীকশ্র  রোখোর  ব্দিেণীল  আন্দমিোেণীদির  দিোিব্  তুলেণীত  হিেণীব্
কশ্রোরখোনোগুলেণীলো এমিন প্রেক্ষযিুক্তি ও পরদিতর ব্যব্হিোর কশ্ররুদ্ধকশ্র যো পরিরেণীব্শ ব্োন্ধব্ ও কশ্রমি দূিষিণ
উৎপরন্ন কশ্রেণীর।

পররমিোণ ুশিক্তি ব্যব্হিোর প্রেক্ষসেণীঙ্গে সমিসযোব্লী
১৩। ভোরত-মিোিকশ্রর্তন পররমিোণু চু্িক্তি ও পরোরমিোণিব্কশ্র শিক্তি িব্ষিেণীয়ে অিত উৎসোেণীহির

েপ্রেক্ষিক্ষিেণীত  'শোিন্তপরণূর্ত'  কশ্রোরেণীণ  এমিনিকশ্র  শিক্তি  উৎপরোদিেণীনও পররমিোণু  শিক্তির  ব্যব্হিোেণীরর
অিব্লেণীম্ব  িব্েণীরোিধতো  কশ্ররেণীত হিেণীব্।  সরকশ্রোর  পররমিোণু  চু্িল্লর  শিক্তি উৎপরোদিেণীনর  ক্ষিমিতো
িব্পরলুভোেণীব্  ব্োিড়েণীয়ে  ৪,১২০  েমিগণোওয়েোটি  েথনেণীকশ্র  ২০৩২  সোেণীলর  মিেণীধয  ৬৩,০০০
েমিগণোওয়েোটি কশ্ররেণীত চ্োইেণীছ।  ফুকুশ্রিশমিো িব্পরযর্তেণীয়ের পরেণীরও  এই  পরথনমিোনিচ্েণীতর ব্দিল তোরো
ঘমটিোয়েিন। ফুকুশ্রিশমিোর পররমিোণু চু্িল্লিটি িছল িব্েণীশ্বর  'িনরোপরদিতমি'  ও  'উন্নততমি প্রেক্ষযিুক্তি'র
ফসল। ফেণীল ভোরেণীতর মিেণীতো পরশ্চিোদিপরদি েদিেণীশ দিুঘমর্তটিনোজিনত ক্ষিয়েক্ষিিত সম্বেণীন্ধ উেণীদ্বগণ
আন্দরও েব্েণীড় যোয়ে!

১৪।  দুিঘমর্তটিনো  ব্যিতেণীরেণীকশ্রও  পররমিোণু  িব্ভোজেণীনর  (িফশন)  মিধয  িদিেণীয়ে  শিক্তি
উৎপরোদিেণীনর পরেুণীরো প্রেক্ষিক্রয়েো মিোনষুিেণীকশ্র ক্রমিোগণত ক্ষিিতকশ্রোরকশ্র পররমিোণু িব্িকশ্ররেণীণর সংস্পেেণীশর্ত
আন্দেণীন। এছোড়োও  দুিিনয়েোজেুণীড় পররমিোণু শিক্তি লিব্র িমিথনযো দিোিব্র িব্পররীেণীত পররমিোণু চু্িল্ল
অনয  শিক্তি  উৎেসর তুলনোয়ে  অেণীনকশ্র  েব্িশ  ব্যয়েব্হুল।  ইউেণীরিনয়েোেণীমির  ভোণোর
'পরনুব্র্তযব্হিোরেণীযোগণয'  ও 'িচ্রন্তন'  এই প্রেক্ষচ্োর িমিেণীথনয,  কশ্রোরণ ব্তর্তমিোন ইউেণীরিনয়েোেণীমির ভোণোর
আন্দর ৮০ ব্ছর অব্িধ চ্লেণীব্। এর পরেণীর চু্িল্লগুলেণীলোেণীত ব্যব্হিোেণীরর জ্বোলোিন িহিসোেণীব্ েকশ্রোনও
ইউেণীরিনয়েোমি  থনোকশ্রেণীব্  নো।  পররমিোণু  শিক্তি  উৎপরোদিেণীনর  পরেুণীরো  প্রেক্ষিক্রয়েোেণীকশ্র  (খিন  েথনেণীকশ্র
উেণীত্তোলন ও ব্জর্তযর সঞ্চয়ে পরযর্তন্ত) মিোথনোয়ে রোখেণীল কশ্রয়েলো ব্ো গণযোস িনভর্তর শিক্তি উৎপরোদিেণীনর
তুলনোয়ে এই প্রেক্ষিক্রয়েোয়ে িগ্রন হিোউস গণযোস িনঃসরেণীণর ফেণীল ক্ষিিতর মিোতো েমিোেণীটিও কশ্রমি নয়ে।
উদিোহিরণস্বেরূপর, ৈজতোপরেুণীর পরিরকশ্রল্পেনোধীন চু্িল্লিটিেণীত প্রেক্ষিত েমিগণোওয়েোটি িব্ দুিযৎ উৎপরোদিেণীনর
খরচ্ো হিেণীব্ ১৯.৫ েকশ্রোিটি টিোকশ্রো, েযখোেণীন কশ্রয়েলো িনভর্তর িব্  দুিযৎ উৎপরোদিেণীন েমিগণোওয়েোটি িপরছু
খরচ্ লোগণেণীব্ ৫ েকশ্রোিটি টিোকশ্রো।  ব্স্তুতত,  সোশ্রময়েকশ্রোরী  েসৌর  ও ব্োয়েু  শিক্তিচ্োিলত িব্দিুযৎ
উৎপরোদিেণীনর তুলনোয়ে পরোরমিোণিব্কশ্র শিক্তির খরচ্ো ব্ িৃদ পরোেণীচ্ছ।

১৫। এই সমিস্ত কশ্রোরেণীণর জনযই িব্শ্বজেুণীড় পরোরমিোণিব্কশ্র শিক্তির ওপরর িনভর্তরতো
হ্রোস পরোেণীচ্ছ – ব্তর্তমিোেণীন চ্োল ু পররমিোণু চু্িল্লগুলেণীলোর সংখযো ২০২০-র মিেণীধয ২২ শতোংশ ও
২০৩০-এর মিেণীধয ২৯ শতোংশ কশ্রেণীমি যোেণীব্। জোমির্তোিন েযমিন েঘমোষিণো কশ্রেণীরেণীছ তোরো তোেণীদির
সমিস্ত পররমিোণু চু্িল্লগুলেণীলো ব্ন্ধ কশ্রেণীর েদিেণীব্ এব্ং ২০২২-এর মিেণীধয পররমিোণ ুচু্িল্ল মিকু্তি েদিশ
হিেণীয়ে  উঠেণীব্।  িকশ্রন্তু  আন্দমিোেণীদির  েদিেণীশর  শোসকশ্রব্গণর্ত  েদিেণীশর  মিোনেুণীষির  স্বেোথনর্ত  ও  জোতীয়ে
সোব্র্তেণীভৌমিেণীত্বর িব্পররীেণীত িগণেণীয়ে মিোিকশ্রর্তন সোম্রোজযব্োদিেণীকশ্র তুষ কশ্ররেণীত ব্যগ্র।

১৬। আন্দমিোেণীদির তোই মিোিকশ্রর্তন মিদিতপরষু পররমিোণ ুচু্িল্ল িনেণীয়ে ব্োড়োবার্টিড়েণীকশ্র উদ্ঘোটিন ও
িব্েণীরোিধতো কশ্রেণীর ৈজতোপররু, কুশ্রড়োনকুশ্রলোমি, হিিরপররু, ফেণীতহিোব্োদি এব্ং অনযত চ্লো পররমিোণু
চু্িল্ল-িব্েণীরোধী লড়োইেণীকশ্র সোহিোযয ও শিক্তিশোলী কশ্ররোর কশ্রোজ কশ্ররেণীত হিেণীব্। যিুক্তি ও তেণীথনযর
িভিত্তেণীত প্রেক্ষচ্োর চ্োিলেণীয়ে  েকশ্রেণীন্দ্রর ইউ িপর এ সরকশ্রোর ও নীতীশ সরকশ্রোর িমিিলতভোেণীব্
িব্হিোেণীরর  কশ্রোিটিহিোর  ও  নওয়েোদিো  েজলোয়ে  দিুিটি  নতুন  চু্িল্ল  স্থোপরেণীনর  প্রেক্ষস্তোব্  িদিেণীয়েেণীছ।
এখোেণীনও আন্দমিোেণীদির শিক্তিশোলী প্রেক্ষিতেণীরোধ গণেণীড় তুলেণীত হিেণীব্।

 ৭৫    ৭৬



পরিরেণীব্শ ও স্বেোস্থয : অযোসেণীব্স্টেলস, দূিিষিত ব্জর্তযেণীকশ্র ডোই কশ্ররো
১৭।  সপু্রেক্ষীমি  েকশ্রোটির্ত  ২০১১  সোেণীলর  ১৩  েমি  তোিরেণীখ  েদিওয়েো  একশ্র  রোেণীয়ে  সোরো

েদিশজেুণীড় (যত িদিন ইিন্ডয়েোন কশ্রোউিন্সিল অফ েমিিডকশ্রযোল িরসোচ্র্ত ও কশ্রৃিষি আন্দিধকশ্রোিরেণীকশ্রর
েযৌথন কশ্রিমিিটি এই অিত প্রেক্ষচ্িলত ঘমোতকশ্র কশ্রীটিনোশেণীকশ্রর ক্ষিিতকশ্রর প্রেক্ষভোব্ িনেণীয়ে েকশ্রোটির্তেণীকশ্র
িরেণীপরোটির্ত জমিো নো িদিেণীচ্ছ ততিদিন অব্িধ)  এনেণীডোসোলফোন ব্যব্হিোর,  িব্িক্র,  উৎপরোদিন ও
রপ্তোিন িনিষিদ েঘমোষিণো কশ্রেণীর। এই রোয়ে দিীঘমর্ত দিু-দিশকশ্র ধেণীর চ্লো এনেণীডোসোলফোন িব্েণীরোধী
দিীঘমর্তস্থোয়েী আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র আন্দরও শিক্তিশোলী কশ্রেণীরেণীছ। এনেণীডোসোলফোন িব্েণীরোধী আন্দেণীন্দোলন
সরকশ্রোরী সংস্থো ও মিনুোফোেণীলোভী কশ্রেণীপরর্তোেণীরটিেণীদির অশুভ আন্দতঁোতেণীকশ্র উেণীন্মোিচ্ত কশ্রেণীরেণীছ। সোরো
েদিশব্যোপরী িনিষিদ নো হিওয়েো অব্িধ এই লড়োই চ্োিলেণীয়ে েযেণীত হিেণীব্।

১৮।  অযোসেণীব্স্টেলোেণীসর  মিেণীতো  অনযোনয  সম্ভোব্য  ঘমোতকশ্রেণীদির  িব্রুদ্ধেণীদও  আন্দেণীন্দোলন
শিক্তিশোলী  কশ্ররোর  প্রেক্ষেণীয়েোজন  রেণীয়েেণীছ।  সমিস্ত  ধরেণীনর  অযোসেণীব্স্টেলোেণীসর  (উৎপরোদিন  ও
ব্যব্হিোেণীরর)  েক্ষিেণীতই  খিনশ্রমিমিকশ্র ও অনযোনয  কশ্রমির্তচ্োির  এব্ং  যোরো  দিীঘমর্তস্থোয়েীভোেণীব্  এর
সংস্পেেণীশর্ত আন্দেণীসন তোরো অপরিরহিোযর্তভোেণীব্ িব্পরেণীদির সম্মিলখুীন হিন। এনেণীডোসোলফোন ব্যব্হিোেণীরর
মিমির্তোিন্তকশ্র আন্দখযোেণীনর  পরেণীরও  এব্ং  অযোসেণীব্স্টেলোেণীসর  ক্ষিিত  সম্পর্কেণীকশ্রর্ত  প্রেক্ষোমিোণয  নিথন  থনোকশ্রো
সেণীত্ত্বেও েকশ্রন্দ্রীয়ে ও রোজয সরকশ্রোরগুলেণীলো অযোসেণীব্স্টেলোস িশল্পেেণীকশ্র মিদিত যিুগণেণীয়ে যোেণীচ্ছ। যখন
িব্েণীশ্বর  ৫৫টিো  েদিশ  অযোসেণীব্স্টেলোসেণীকশ্র  িনিষিদ  কশ্রেণীরেণীছ  তখন  ভোরেণীত  নতুন  নতুন
অযোসেণীব্স্টেলোস  কশ্রোরখোনো  স্থোপরন  কশ্ররো  হিেণীচ্ছ।  িব্হিোেণীর  েভোজপররু,  পরিশ্চিমি  চ্ম্পর্কোরণ,
মিজুফ্ফরপররু, ৈব্শোলী, মিধবু্নীেণীত নতুন কশ্রোরখোনো িনমির্তোেণীণর প্রেক্ষস্তোব্ েদিওয়েো হিেণীচ্ছ। িব্হিোর
সরকশ্রোর এই সমিস্ত কশ্রোরখোনো স্থোপরেণীন সহিোয়েতোর জনয ২০১২ সোেণীল 'িব্হিোর অকৃশ্রিষি কশ্রোেণীজ
ব্যব্হিোেণীরর জনয কৃশ্রিষিজিমি পরিরব্তর্তন আন্দইন' পরোস কশ্রেণীরেণীছ। অযোসেণীব্স্টেলোেণীসর িব্কশ্রল্পে থনোকশ্রো
সেণীত্ত্বেও  অযোসেণীব্স্টেলোসেণীকশ্র মিদিত েদিওয়েোর কশ্রোজিটি অব্যোহিত রেণীয়েেণীছ। এছোড়োও,  েকশ্রন্দ্রীয়ে
সরকশ্রোর  রোিশয়েো  ও  কশ্রোনোডোর  মিেণীতো  েদিশ েথনেণীকশ্র  িব্পরলু  পরিরমিোণ  এই দূিিষিত  পরদিোথনর্ত
আন্দমিোেণীদির েদিেণীশ সূ্তপরীকৃশ্রত কশ্ররেণীত অনমুিিত দিোন কশ্রেণীরেণীছ।

১৯। আন্দেণীরকশ্রিটি উেণীদ্বেণীগণর েক্ষিত হিল গুলজরোেণীটির আন্দলং ও অনযোনয ব্ন্দেণীর জোহিোজ
ভোঙোর িশল্পে। এই সমিস্ত ব্ন্দরগুলেণীলোেণীত দূিিষিত পরদিোথনর্ত আন্দমিদিোিন কশ্ররো হিয়ে এব্ং মিলূত
িব্হিোর,  ঝোড়খণ,  উত্তরপ্রেক্ষেণীদিশ,  ওিড়শো েথনেণীকশ্র আন্দসো পরিরযোয়েী শ্রমিমিকশ্ররো এই (খোলোস ও
অনযোনয) কশ্রোজ কশ্রেণীর। একশ্রগুলচ্ছ আন্দইন ভঙ্গেকশ্রোরী এই সমিস্ত কশ্রোজই হিয়ে েগণোপরেণীন অস্বেচ্ছ
প্রেক্ষিক্রয়েোয়ে। আন্দমিরো এই সমিস্ত জনিব্েণীরোধী নীিত ও প্রেক্ষিক্রয়েোর তীব্রি িব্েণীরোিধতো কশ্রির ও
এর িব্রুদ্ধেণীদ চ্লো িব্িভন্ন আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র সম্পর্কণূর্ত সমিথনর্তন জোনোই।

ব্নযপ্রেক্ষোণী সংরক্ষিণ এব্ং প্রেক্ষোণী-মিোনষুি দ্বন্দ্ব
২০। েদিেণীশর নোনো অঞ্চেণীল প্রেক্ষোণীজগণৎ ও মিোনেুণীষির মিেণীধয দ্বন্দ্ব আন্দমিরো লক্ষিয কশ্রির –

তো  েকশ্ররোলো,  কশ্রণর্তোটিকশ্র,  তোিমিলনার্টড়ু  ও  অন্ধ্রপ্রেক্ষেণীদিেণীশ  হিোিতেণীদির  সোেণীথন  গ্রোমিব্োসীেণীদির
িনতযিদিেণীনর সংঘমোত েহিোকশ্র ব্ো উত্তরোখণ, সনু্দরব্ন, রোজস্থোন ও পরিশ্চিমি চ্ম্পর্কোরেণীণ ব্োেণীঘমর
সেণীঙ্গে লড়োই অথনব্ো ব্নযপ্রেক্ষোণী সংরক্ষিেণীণর অজহুিোেণীত রোষ কশ্রতৃর্তকশ্র মিোনেুণীষির উেণীচ্ছদিই েহিোকশ্র।
এই সমিস্ত েক্ষিতগুলেণীলো একশ্রিদিেণীকশ্র মিোনেুণীষির জীিব্কশ্রো  িনব্র্তোেণীহির স্বেোেণীথনর্তর সেণীঙ্গে এব্ং একশ্রই
রকশ্রমি  গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  প্রেক্ষোকৃশ্রিতকশ্র  ব্োস্তুততন্ত্র  ও  তোর  ওপরর  িনভর্তরশীল  প্রেক্ষোণীেণীদির  সংরক্ষিেণীণর

প্রেক্ষেণীয়েোজেণীনর  মিেণীধয  ভোরসোমিয  ব্জোয়ে  রোখোর  েক্ষিেণীত  চ্যোেণীলঞ্জ  ছুেঁণীড়  েদিয়ে।  শোসকশ্রেণীশ্রমণী
ব্নযপ্রেক্ষোণীেণীদির দ্বোরো ক্ষিিতগ্রস্তেণীদিরই প্রেক্ষধোন 'সমিসযো' িহিসোেণীব্ িচ্িহ্নিত কশ্ররোর ফেণীল চ্যোেণীলঞ্জিটি
আন্দরও  কশ্রিঠন  হিেণীয়ে  পরেণীড়।  ব্োেণীঘমর  সোেণীথন  সহিোব্স্থোেণীনর  দিীঘমর্ত  ইিতহিোস  থনোকশ্রো  সেণীত্ত্বেও
আন্দিদিব্োসীরো,  যোেণীদির েদিওয়েোেণীল  ব্োেণীঘমর চ্োমিড়ো  ঝুিলেণীয়ে  েসৌন্দযর্তব্ধর্তন কশ্ররোর  জনয  ব্োঘম
মিোরোর েকশ্রোনও ইেণীচ্ছই েনই, পরিরিচ্ত হিেণীয়ে যোয়ে ব্নযপ্রেক্ষোণী সংরক্ষিেণীণর মিলূ শত্রুক ব্িহিরোগণত
'েচ্োরোিশকশ্রোরী' িহিসোেণীব্।

২১। প্রেক্ষোণীজগণৎ ও মিোনেুণীষির মিেণীধয দ্বন্দ্ব িব্ষিেণীয়ে দিুিটি িজিনস আন্দমিোেণীদির মিোথনোয়ে রোখো
উিচ্ত। প্রেক্ষথনমিত,  যিদি নযূনতমি অরণয আন্দচ্ছোদিন  (যো িব্িভন্ন প্রেক্ষোণীর েব্েঁণীচ্ থনোকশ্রোর জনয
প্রেক্ষোথনিমিকশ্র প্রেক্ষেণীয়েোজন) রক্ষিো কশ্ররোর জনয পরদিেণীক্ষিপর গ্রহিণ নো কশ্ররো হিয়ে তোহিেণীল এই দ্বন্দ্ব ব্ িৃদ
পরোেণীব্। িদ্বতীয়েত, ব্েণীনর েথনেণীকশ্র ব্হু দূিরব্তর্তী শহির ও িব্েণীদিেণীশ থনোকশ্রো উচ্চিব্ত্ত গ্রোহিকশ্রেণীদির
ব্োজোেণীরর তোিগণেণীদিই পরশুিশকশ্রোর হিয়ে। স্থোনীয়ে মিোনেুণীষির দ্বোরো  নয়ে। িশল্পে ও পরুঁিজিনভর্তর
আন্দব্োসন িশেণীল্পের প্রেক্ষেণীয়েোজন মিোিফকশ্র মিধয ও উচ্চিব্েণীত্তর স্বেোথনর্ত রক্ষিোই অরণয আন্দচ্ছোদিন
ধ্বংেণীসর কশ্রোরণ,  িকশ্রন্তু েয জনেণীগণোষ্ঠী ব্েণীনর কশ্রোেণীছ থনোেণীকশ্র তোেণীকশ্রই ব্নযপ্রেক্ষোণীর আন্দক্রমিেণীণর
মিেুণীখ  পরড়েণীত  হিয়ে।  জনেণীগণোষ্ঠীর  তরফ  েথনেণীকশ্র  এই  দ্বন্দ্বেণীকশ্র  তীব্রি  কশ্ররেণীত, ব্োস্তুততেণীন্ত্রর
ভোরসোমিয িব্নষ  কশ্ররেণীত েযমিন েকশ্রোনও স্বেোথনর্ত জিড়ত েনই;  েতমিিন তোেণীদির পরেণীক্ষিই এই
দ্বন্দ্ব অনধুোব্ন কশ্ররো সব্েণীথনেণীকশ্র েব্িশ সম্ভব্। তোই তোেণীদির পরেণীক্ষিই প্রেক্ষেণীয়েোজনীয়ে সমিোধোন
েখঁোজো  সিুব্ধোজনকশ্র।  তোই  ব্নযপ্রেক্ষোণী  সংরক্ষিেণীণর  প্রেক্ষিক্রয়েোয়ে  ব্েণীনর  কশ্রোছোকশ্রোিছ  থনোকশ্রো
জনেণীগণোষ্ঠী ও গ্রোমিব্োসীেণীদির প্রেক্ষতযক্ষি অংশগ্রহিণ সিুনিশ্চিত কশ্ররো প্রেক্ষেণীয়েোজন।

২২। ব্নযপ্রেক্ষোণীর যোতোয়েোেণীতর রোস্তো ব্ন্ধ কশ্রেণীর  অিনয়েিন্ত্রত িনমির্তোণকশ্রোজ েথনেণীকশ্র শুরুদ্ধ
কশ্রেণীর দিুগণর্তমি ব্নোঞ্চেণীল আন্দিদিব্োসীেণীদির েশোষিণ ইতযোিদি নোনো কশ্রোরেণীণ পরযর্তটিন িশল্পে ব্োস্তুততেণীন্ত্রর
ভোরসোমিযহিীনতো স িৃষ  কশ্ররেণীছ। অিনয়েিন্ত্রত পরযর্তটিন িশল্পেেণীকশ্র লোগণোমিছোড়ো  মিদিত েদিওয়েোর
ব্দিেণীল  ভোরত  সরকশ্রোরেণীকশ্র  'কশ্রোব্র্তন  পরদিিচ্হ্নিহিীন'  পরযর্তটিন  িশল্পেনীিত  চ্োলু  কশ্রেণীর  তো
কশ্রেণীঠোরভোেণীব্ লোগুল কশ্ররেণীত হিেণীব্।

জলব্োয়ে ুপরিরব্তর্তন ও জলসম্পর্কদি ঘমোটিিত
২৩। িগ্রন হিোউস গণযোস িনগণর্তমিেণীনর ফেণীল িব্শ্ব উষ্ণোয়েন ও জলব্োয়েরু  পরিরব্তর্তন

শঙ্কেোজনকশ্র অব্স্থোেণীন েপরৌঁেণীছেণীছ, আন্দব্হিোওয়েোয়ে কশ্রোব্র্তন ডোই অক্সোইেণীডর পরিরমিোণ িব্জোনীেণীদির
িনধর্তোিরত িনরোপরদি সীমিোনো ছোিড়েণীয়ে েব্েণীড়ই চ্েণীলেণীছ। সোরো িব্শ্বজেুণীড়ই এই সমিসযোর সোিব্র্তকশ্র
সমিোধোন  কশ্ররো  অতযন্ত প্রেক্ষেণীয়েোজন।  িকশ্রন্তু  মিোিকশ্রর্তন  েনতেৃণীত্ব  সোম্রোজযব্োদিীরো  দিোদিোিগণির  ও
ঔদেণীতযর সেণীঙ্গে সমিোধোেণীন আন্দসোর সমিস্ত েচ্ষোেণীকশ্র প্রেক্ষোয়েশই ব্োনচ্োল কশ্রেণীর িদিেণীচ্ছ।

২৪। দিিরদ্র ও উন্নয়েনশীল েদিশগুলেণীলো িচ্রকশ্রোল ব্েণীল এেণীসেণীছ জলব্োয়ে ু পরিরব্তর্তন
রুদ্ধখেণীত  (ঐিতহিোিসকশ্রভোেণীব্ িব্িভন্ন েদিেণীশর গণযোস িনঃসরেণীণ ভূিমিকশ্রো ও  চ্লিত মিোথনোিপরছু
িনঃসরেণীণর  ওপরর িভিত্ত  কশ্রেণীর)  িব্িভন্ন েদিেণীশর িভন্ন প্রেক্ষকশ্রোর  দিোয়ে  ব্হিন কশ্ররো  উিচ্ত।
িশল্পেিনভর্তর এব্ং ধনী ও 'উন্নত' েদিশগুলেণীলোই িগ্রন হিোউস গণযোস িনঃসরেণীণর জনয দিোয়েী।
দুিিনয়েোজেুণীড়,  সমিগ্র িগ্রন হিোউস িনঃসরেণীণর ২৫ শতোংেণীশর জনয দিোয়েী মিোিকশ্রর্তন যকু্তিরোষ।
আন্দেণীমিিরকশ্রোয়ে মিোথনোিপরছু িনঃসরণও সোরো িব্েণীশ্ব সব্র্তোিধকশ্র। ভোরেণীত প্রেক্ষিত ব্ছর একশ্রজন মিোনষুি
িপরছু িনঃসরণ ০.৯ টিন,  চ্ীেণীন ২.৩ টিন,  আন্দর আন্দেণীমিিরকশ্রোয়ে এই পরিরমিোণ ২০.১ টিন।

 ৭৭    ৭৮



আন্দেণীমিিরকশ্রোেণীকশ্রই তোই িগ্রন হিোউস গণযোস িনঃসরণ কশ্রমিোেণীনোর মিলূ দিোয়ে িনেণীত হিেণীব্।
২৫। িব্পররীত িদিেণীকশ্র, আন্দেণীমিিরকশ্রো িচ্রকশ্রোল দিোিব্ জোিনেণীয়ে এেণীসেণীছ ভোরত ও চ্ীেণীনর

মিেণীতো জনব্হুল উন্নয়েনশীল েদিশগুলেণীলো  (যোেণীদির জনপ্রেক্ষিত িনঃসরেণীণর মিোতো আন্দেণীমিিরকশ্রোর
সোেণীথন েকশ্রোেণীনোভোেণীব্ তুলনীয়ে নো হিেণীলও) িনঃসরণ কশ্রমিোেণীনোর জনয আন্দইনব্দ ব্যব্স্থো িনকশ্র।
চ্ীন  ও  ভোরত  অব্েণীশেণীষি  এই  দিোদিোিগণির  েমিেণীন  িনেণীয়েেণীছ।  ডোরব্োন  ক্লোইেণীমিটি  েচ্ঞ্জ
কশ্রনফোেণীরেণীন্সি (নেণীভম্বর-িডেণীসম্বর ২০১১)  একশ্র সেণীন্দহিজনকশ্র চু্িক্তি অনসুোেণীর িব্শ্ব জলব্োয়েু
পরিরব্তর্তন িনেণীয়ে পরদিেণীক্ষিপর আন্দর সমিতোপরণূর্ত  হিেণীব্ নো। আন্দমিরো এই  িসদোন্তেণীকশ্র অনেুণীমিোদিন
কশ্ররেণীত পরোির নো এব্ং দিোিব্ জোনোই জলব্োয়েু  পরিরব্তর্তন েরোেণীধর জনয ভোরত সরকশ্রোর
একশ্র নযোয়েসঙ্গেত ও কশ্রোযর্তকশ্ররী নীিতমিোলো প্রেক্ষণয়েেণীনর জনয লড়োই জোির রোখকুশ্র। এটিোও লক্ষিয
রোখো প্রেক্ষেণীয়েোজন জলব্োয়েু পরিরব্তর্তেণীনর নোমি কশ্রেণীর ধনী ব্হুজোিতকশ্র সংস্থোগুলেণীলো (েযমিন দূিষিণ
িনয়েন্ত্রণ কশ্ররোর  প্রেক্ষযিুক্তি ও  যন্ত্রপরোিত সরব্রোহিকশ্রোরী  িহিসোেণীব্)  ও ধনী  েদিশগুলেণীলো  গণিরব্
েদিশগুলেণীলো েথনেণীকশ্র লোভ আন্দদিোয়ে কশ্ররেণীত নো পরোেণীর এব্ং দিিরদ্র ও উন্নয়েনশীল েদিশগুলেণীলো িগ্রন
হিোউস গণযোস িনঃসরণ ব্েণীন্ধর জনয উপরযকু্তি আন্দন্তজর্তোিতকশ্র তহিিব্েণীলর সিুব্ধো লোভ কশ্রেণীর
এব্ং েসই তহিিব্ল েযন সিঠকশ্রভোেণীব্ খরচ্ কশ্ররো হিয়ে।

২৬। জলব্োয়ে ুপরিরব্তর্তন ও পরিরেণীব্শ িব্পরযর্তয়ে েরোখোর নোেণীমি িব্শ্ব ব্যোঙ্কে, জোিত সঙ্ঘ
জনসংখযো িনিধ  (ইউ এন এফ িপর এ) ও িব্রিেণীটিেণীনর  িড এফ আন্দই িড িনধর্তোিরত নীিত
অনসুোেণীর ভোরত সরকশ্রোর েয জনসংখযো িনয়েন্ত্রণ নীিতর  (অনমুিিত ব্যিতেণীরেণীকশ্র  ব্লপরবূ্র্তকশ্র
িনব্র্তীজকশ্ররণ ও িব্পরজ্জনকশ্র গণভর্তিনেণীরোধেণীকশ্রর পররীক্ষিো  এেণীদিেণীশ চ্োলোন কশ্ররোর)  িব্েণীরোিধতো
আন্দমিোেণীদির  কশ্ররেণীত  হিেণীব্।  জনসংখযো  িনয়েন্ত্রেণীণর  নোেণীমি  পরিরেণীব্েণীশর  ধ্বংেণীসর  দিোয়ে
কশ্রেণীপরর্তোেণীরটিেণীদির ব্দিেণীল গণিরব্েণীদির ওপরর নযস্ত কশ্ররো  হিেণীচ্ছ যোরো আন্দদিেণীত পরিরেণীব্শ ধ্বংেণীসর
কুশ্রফেণীলর িশকশ্রোর। নোরীেণীদির প্রেক্ষজনন অিধকশ্রোেণীরর নোেণীমি জব্রদিিস্তমিলূকশ্র নীিতর িব্েণীরোিধতো
কশ্ররোর সোেণীথন সোেণীথন নোরীর  প্রেক্ষকৃশ্রত প্রেক্ষজনন অিধকশ্রোর অথনর্তোৎ  সব্র্তোঙ্গেীণ স্বেোস্থয পরিব্েণীষিব্োর
কশ্রোঠোেণীমিোর  মিেণীধয িব্নোমিেূণীলযর  িনরোপরদি  গণভর্তিনেণীরোধকশ্র  ব্যব্স্থো  ইতযোিদির  জনয  লড়োই
চ্োলোেণীত হিেণীব্।

২৭। অিনিদির্তষ েমিৌসমুিী  গণিতপরথন,  ব্রফজল  ও েমিৌসমুিী  জলপরষু নদিীেণীত জেণীলর
ক্রিমিকশ্র ঘমোটিিত ব্ো জলব্োয়েু পরিরব্তর্তেণীনর সোেণীথন জিড়ত মিযোেণীলিরয়েো, েডঙু্গে ইতযোিদি েরোেণীগণর
প্রেক্ষোদুিভর্তোব্ – ইতযোিদি জলব্োয়ে ুপরিরব্তর্তেণীনর কুশ্রফল দিিরদ্র মিোনষুিেণীকশ্রই ভুগণেণীত হিয়ে েব্িশ।

আন্দমিোেণীদির েদিেণীশ সোরো িব্েণীশ্বর জনসংখযোর ২০ শতোংশ মিোনষুি ব্সব্োস কশ্ররেণীলও
িমিিষ জেণীলর ভোণোেণীরর মিোত ৪ শতোংশ রেণীয়েেণীছ। যিদিও দ্রুত নগণরোয়েন,  সব্জু িব্প্ল্ব্
পররব্তর্তী কৃশ্রিষিেণীত জেণীলর অতযিধকশ্র ব্যব্হিোর,  দিোিয়েত্বজোনহিীন িশল্পেপরিতেণীদির জনয  এব্ং
আন্দরও নোনো কশ্রোরেণীণ েসই ভোণোরও দ্রুত িনঃেণীশিষিত হিেণীচ্ছ। এিদিেণীকশ্র, শহুেণীর অঞ্চলগুলেণীলো
িনতযিদিন  জলসংকশ্রেণীটি  জজর্তিরত ও নদিীর  জল িনেণীয়ে  আন্দন্তঃরোজয  কশ্রলহি  (উদিোহিরণ –
কশ্রোেণীব্রী  ইসযু েণীত  কশ্রণর্তোটিকশ্র  ও তোিমিলনোড়ুর  দ্বন্দ্ব)  ব্ িৃদ  পরোেণীচ্ছ।  মিোিটির  তলোয়ে  সিঞ্চত
জলস্তর েনেণীমি যোেণীচ্ছ ও উপরেণীর জেণীলর উৎসগুলেণীলো দূিিষিত হিেণীয়ে পরড়েণীছ। এ িব্ষিেণীয়ে িব্িভন্ন
িব্িধ-িনয়েমিগুলেণীলো িশল্পেপরিতরো ক্রমিোগণত উেণীপরক্ষিো কশ্রেণীর যোেণীচ্ছন ব্ো তো কশ্রোগণেণীজ-কশ্রলেণীমিই
সীমিোব্দ থনোকশ্রেণীছ,  কশ্রোরণ েকশ্রোনও যেণীথনোপরযকু্তি িনকশ্রোিশ প্রেক্ষিক্রয়েোকশ্ররণ ব্যব্স্থো েনই। এই
ধরেণীনর ব্যব্স্থো গ্রহিণ ও নদিী,  সেণীরোব্র,  খোল ও অনযোনয জলীয়ে সম্পর্কদি িনয়েিমিতভোেণীব্

পরিরষ্কোর কশ্ররোর সোেণীথন সোেণীথন আন্দমিোেণীদির জল সংরক্ষিণ ও ব্যব্হিোেণীরর একশ্র নয়েো ৈব্জোিনকশ্র
দিিৃষেণীকশ্রোণ গণেণীড় েতোলো প্রেক্ষেণীয়েোজন।

দুিভর্তোগণযজনকশ্রভোেণীব্ স্বেোধীনতোর পরর েথনেণীকশ্র এেণীকশ্রর পরর একশ্র সরকশ্রোর িব্রিিটিশ আন্দমিেণীলর
ব্ড় ব্োঁেণীধর ওপরর িনভর্তরশীল জলসম্পর্কদি নীিত অনসুরণ কশ্রেণীর এেণীসেণীছ। ক্ষিিতগ্রস্ত মিোনষুি,
পরিরেণীব্শব্োদিী সংগণঠন ও িকশ্রছু  ইিঞ্জিনয়েোর  প্রেক্ষযিুক্তিিব্েণীদির িব্েণীরোিধতোর মিেুণীখ পরড়ো  সেণীত্ত্বেও
ব্যোপরকশ্র িব্পরযর্তেণীয়ের স িৃষকশ্রোরী এই জলসম্পর্কদি নীিতই ব্ছেণীরর পরর ব্ছর ধেণীর চ্েণীল আন্দসেণীছ।
ব্হু মিোনেুণীষির উেণীচ্ছদি েথনেণীকশ্র শুরুদ্ধ কশ্রেণীর স্থোনীয়ে ব্োস্তুততেণীন্ত্রর ব্যোপরকশ্র ক্ষিিতসোধন  ব্ড় ব্ড়
বঁ্োেণীধর ক্ষিিতকশ্রোরকশ্র প্রেক্ষভোব্ আন্দজ ব্হুচ্িচ্র্তত। এর িব্রুদ্ধেণীদ আন্দেণীন্দোলন অতীেণীতও হিেণীয়েেণীছ যো
ব্তর্তমিোেণীনও চ্লেণীছ। উদিোহিরণস্বেরূপর ব্লো যোয়ে, নমির্তদিো বঁ্োচ্োও আন্দেণীন্দোলন ব্ড় বঁ্োেণীধর িব্রুদ্ধেণীদ
দিীঘমর্তস্থোয়েী  ও িব্খযোততমি আন্দেণীন্দোলন। উত্তরোখেণীণ আন্দমিোেণীদির সোথনীরো  স্থোনীয়ে জলিবদুিযৎ
প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের িব্রুদ্ধেণীদ লড়োইেণীয়ে েনততৃ্ব িদিেণীয়েেণীছন। যো শুধ ুপরিরেণীব্শ ধ্বংস কশ্রেণীর নো, প্রেক্ষোকৃশ্রিতকশ্র
িব্পরযর্তয়েেণীকশ্র ত্বরোিন্বিত কশ্রেণীর ও উেণীচ্ছদি কশ্রেণীর মিোনষুিেণীকশ্র।

ব্তর্তমিোেণীন আন্দমিোেণীদির প্রেক্ষেণীয়েোজন, েমিগণো েপ্রেক্ষোেণীজক্ট ৈতির কশ্ররোর ব্দিেণীল জলস্তর সংরক্ষিণ
এব্ং কৃশ্রিষি ও গ্রোমিোঞ্চেণীল গণহৃিকশ্রোেণীজ ব্যব্হিোেণীরর জনয েছোেণীটিো ও কশ্রমি জোঁকশ্রজমিকশ্রপরণূর্ত পরদিত
গ্রহিণ। েযমিন, (কশ্র) সনোতনী গ্রোমিীণ কুশ্রেণীয়েোর পরনুিনর্তমির্তোণ, (খ) ব্ষির্তোর সমিয়ে জল সংরক্ষিেণীণর
জনয অসংখয েচ্কশ্র ডযোমি ব্োনোেণীনো, (গণ) জলসংকশ্রেণীটির সমিসযো সমিোধোেণীনর লেণীক্ষিয েযখোেণীন
ব্নোঞ্চল ধ্বংস হিেণীয়ে েগণেণীছ েসখোেণীন ব্নসজৃন এব্ং অনযোনয পরদিত যো অেণীনকশ্র েব্িশ
সোফলয েপরেণীয়েেণীছ। শহুেণীর অঞ্চেণীলও ব্ িৃষর জল সংরক্ষিেণীণর ব্যব্স্থো কশ্ররেণীত হিেণীব্।

২৮। িব্েণীশ্বর িব্িভন্ন অঞ্চেণীলর মিেণীতো ভোরেণীতও জলসম্পর্কেণীদির েব্সরকশ্রোরীকশ্ররেণীণর
িদিেণীকশ্র যোতো শুরুদ্ধ হিেণীয়েেণীছ। এই অপরেণীচ্ষোর তীব্রি িব্েণীরোিধতো কশ্ররেণীত হিেণীব্ এব্ং সোেণীথন সোেণীথন
জলসম্পর্কদি ব্যব্হিোেণীরর সমিতোপরণূর্ত ব্ণ্টেণীনর জনয লড়োই চ্োিলেণীয়ে েযেণীত হিেণীব্।

সমিদু্রতীরব্তর্তী অঞ্চেণীলর পরিরেণীব্শ ও জীিব্কশ্রো রক্ষিোর সংগ্রোমি
২৯। ভোরেণীতর ৫৭০০ িকশ্রেণীলোিমিটিোর দিীঘমর্ত সমিদু্রতীর ও এই অঞ্চেণীল ব্সব্োসকশ্রোরী

প্রেক্ষোয়ে ৩৫ লোখ মিৎসযজীব্ী জনগণণ শোসকশ্রেণীশ্রমণীর উন্নয়েন মিেণীডেণীলর  ফেণীল আন্দজ িব্পরন্ন।
রোসোয়েিনকশ্র কশ্রোরখোনো,  তোপরিবদুিযৎ  েকশ্রন্দ্র,  মিৎসয িশকশ্রোর ব্ন্দর ও অনযোনয ব্ন্দরগুলেণীলো
সমিদু্রতীরেণীকশ্র িগণেণীল খোেণীচ্ছ। উপরকূশ্রলব্তর্তী ও েলকশ্র অঞ্চেণীল আন্দধিুনকশ্র পরদিতেণীত মিৎসযচ্োষি
দিিরদ্র মিৎসযজীব্ী  জনেণীগণোষ্ঠীেণীকশ্র তোেণীদির জীব্ন-জীিব্কশ্রোেণীকশ্র িব্পরন্ন কশ্রেণীর। ৬১ শতোংশ
মিৎসযজীব্ী  পরিরব্োর দিোিরদ্রসীমিোর নীেণীচ্  ব্োস কশ্রেণীরন। ৬৫ শতোংশ মিৎসযজীব্ী  মিলূত
েছোেণীটিো  আন্দকশ্রোেণীর মিৎসয  িশকশ্রোেণীরর সোেণীথন যকু্তি। ৭০ শতোংশ মিোছ ধরো  হিয়ে যন্ত্রচ্োিলত
েনৌকশ্রোর সোহিোেণীযয, যো েকশ্রব্লমিোত ৩৪ শতোংশ মিৎসযজীব্ীর জীিব্কশ্রোিনব্র্তোেণীহির জনয দিোয়েী।
মিৎসয-মিোিফয়েোেণীদির িব্রুদ্ধেণীদ িচ্লকশ্রো হ্রেণীদি িস িপর আন্দই (এমি এল)-এর েনততৃ্বোধীন সংঘমষির্ত ও
ৈজতোপরেুণীর মিৎসযজীব্ীেণীদির সংগ্রোমি উেণীল্লখেণীযোগণয।

উপরকূশ্রলব্তর্তী ও সোমিিুদ্রকশ্র সম্পর্কদিেণীকশ্র কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি লণু্ঠেণীনর হিোত েথনেণীকশ্র বঁ্োচ্োেণীত নীিত
প্রেক্ষণয়েেণীনর দিোিব্ জোনোেণীনোর সোেণীথন সোেণীথন সমিস্ত জনিব্েণীরোধী  'উন্নয়েন'  প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের িব্েণীরোিধতো
কশ্ররেণীত হিেণীব্ এব্ং মিৎসযজীব্ীেণীদির জীব্ন-জীিব্কশ্রোর অিধকশ্রোর রক্ষিো কশ্ররেণীত হিেণীব্।

 ৭৯    ৮০



অরেণীণযর অিধকশ্রোর ও উন্নয়েন
৩০।  জিমি  অিধগ্রহিণ  ও  খিন  িনমির্তোণ  প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের  িব্রুদ্ধেণীদ  ও  অরেণীণযর  ওপরর

জনগণেণীণর অিধকশ্রোেণীরর দিোিব্েণীত  আন্দজ আন্দেণীন্দোলন ভোরেণীত জঙ্গেী গণণসংগ্রোেণীমির একশ্র মিলূ
েক্ষিত হিেণীয়ে উেণীঠেণীছ, যো েদিশী-িব্েণীদিশী ব্ হৃিৎ পরুঁিজর স্বেোেণীথনর্ত রোষীয়ে মিদিেণীত প্রেক্ষোকৃশ্রিতকশ্র সম্পর্কদি
লণু্ঠেণীনর িব্রুদ্ধেণীদ কশ্রিঠন চ্যোেণীলঞ্জ ছুেঁণীড় িদিেণীয়েেণীছ।

৩১।  েমিহিনিত মিোনেুণীষির  উেণীচ্ছেণীদির  মিোধযেণীমি  পরুঁিজ  সঞ্চেণীয়ের  িব্রুদ্ধেণীদ  সংগণিঠত
আন্দেণীন্দোলনগুলেণীলোেণীত অংশীদিোর হিওয়েোর পরোশোপরোিশ আন্দমিরো দিোিব্ জোনোিচ্ছ সমিস্ত প্রেক্ষোকশ্রৃিতকশ্র
সম্পর্কদিেণীকশ্র গণণতোিন্ত্রকশ্র সমিিষগণত িনয়েন্ত্রেণীণর আন্দওতোয়ে আন্দনেণীত হিেণীব্। আন্দমিরো তোই অরণয,
ভূিমি  ও খিনজ সম্পর্কদিেণীকশ্র িনেণীয়ে  আন্দইন প্রেক্ষণয়েেণীনর িভিত্ত িহিসোেণীব্ িনম্নিলিখত ব্িুনয়েোদিী
নীিতমিোলো প্রেক্ষস্তোব্ কশ্ররিছ –

(কশ্র)  ব্নোঞ্চল অিধকশ্রোর আন্দইেণীনর অধীন সমিস্ত েযৌথন ও ব্যিক্তিগণত অিধকশ্রোরেণীকশ্র
স্বেীকৃশ্রিত িদিেণীত হিেণীব্ ও পরোলন কশ্ররেণীত হিেণীব্। শুল্কভিভিত্তকশ্র জিমির ওপরর ব্যিক্তিগণত ও েযৌথন
অিধকশ্রোরেণীকশ্র স্বেীকৃশ্রিত িদিেণীত একশ্রই পরদিত গ্রহিণ কশ্ররেণীত হিেণীব্।

(খ) েপরসো (পরঞ্চোেণীয়েত এক্সেণীটিনশন টুি িশিডউল এিরয়েো অযোক্ট) ও ব্নোঞ্চল অিধকশ্রোর
আন্দইন (এফ আন্দর এ)-এর অধীেণীন গ্রোমিসভোর অিধকশ্রোরেণীকশ্র স্বেীকৃশ্রিত িদিেণীত হিেণীব্। জঙ্গেেণীল
এমিন েকশ্রোনও প্রেক্ষকশ্রল্পে যো জঙ্গেল পরিরষ্কোর কশ্রেণীর কশ্ররো হিেণীব্ তো যিদি  ব্নোঞ্চল অিধকশ্রোর
আন্দইন ভঙ্গে কশ্রেণীর এব্ং গ্রোমিসভোর অনমুিিত ছোড়ো হিয়ে তেণীব্ তো অিব্লেণীম্ব ব্োিতল কশ্ররেণীত
হিেণীব্। অন্ধ্রপ্রেক্ষেণীদিশ ও রোজস্থোেণীনর মিেণীতো েয েয রোজয সরকশ্রোরগুলেণীলো েপরসোর িব্েণীরোধী আন্দইন
ব্োিনেণীয়েেণীছ, তোেণীদির তো প্রেক্ষতযোহিোর কশ্ররেণীত হিেণীব্। সমিস্ত আন্দিদিব্োসী এলোকশ্রোেণীকশ্র পরঞ্চমি ব্ো ষিষ্ঠ
তপরশীেণীলর অন্তভুর্তক্তি কশ্ররেণীত হিেণীব্।

৩২।  অন্ধ্রপ্রেক্ষেণীদিেণীশর  আন্দিদিব্োসী  এলোকশ্রোয়ে  কশ্রমির্তরত  'সমিতো'  নোেণীমি  একশ্র  সংস্থো
আন্দিদিব্োসীেণীদির জিমি েব্সরকশ্রোরী খোদিোন মিোিলকশ্রেণীদির িলজ েদিওয়েোর জনয রোজয সরকশ্রোেণীরর
িব্রুদ্ধেণীদ মিোমিলো কশ্রেণীর। ১৯৯৭ সোেণীলর জলুোই মিোেণীস সপু্রেক্ষীমি েকশ্রোেণীটির্তর িতন িব্চ্োরপরিতর একশ্র
েব্ঞ্চ একশ্র ঐিতহিোিসকশ্র রোয়ে (জনিপ্রেক্ষয়েভোেণীব্ যো  সমিতো রোয়ে ব্েণীলই পরিরিচ্ত) েদিন। েসই
রোেণীয়ে আন্দিদিব্োসী এলোকশ্রোয়ে েদিওয়েো সমিস্ত িলজ ব্োিতল কশ্ররো হিয়ে এব্ং সমিস্ত খোদিোন কশ্রোজ
ব্ন্ধ কশ্ররোর  জনয  রোয়ে েদিয়ে। রোেণীয়ে  আন্দরও ব্লো  হিয়ে,  একশ্রমিোত  রোজয  খিনজ উন্নয়েন
কশ্রেণীপরর্তোেণীরশন ব্ো আন্দিদিব্োসীেণীদির সমিব্োয়ে ব্নোঞ্চল সংরক্ষিণ আন্দইন ও পরিরেণীব্শ রক্ষিো আন্দইন
অনসুোেণীর  খননকশ্রোযর্ত  চ্োলোেণীত পরোেণীর।  রোয়ে  সংিব্ধোেণীনর  ৭৩তমি সংেণীশোধনী  ও েপরসোেণীকশ্র
মিোনযতো  েদিয়ে,  যোর  অনসুোেণীর  গ্রোমিসভো  েযৌথন সম্পর্কদি রক্ষিোর জনয  অিধকশ্রোরপ্রেক্ষোপ্ত। রোয়ে
আন্দিদিব্োসীেণীদির স্বেোয়েত্ত শোসেণীনর অিধকশ্রোেণীররও স্বেীকৃশ্রিত েদিয়ে। সমিস্ত প্রেক্ষোসিঙ্গেকশ্র েক্ষিেণীত প্রেক্ষোিন্তকশ্র
জনেণীগণোষ্ঠীর জীব্ন ও জীিব্কশ্রোর সরুক্ষিোর জনয এই রোয়েেণীকশ্র অক্ষিেণীর অক্ষিেণীর অনসুরণ
কশ্ররেণীত হিেণীব্।

কশ্র) সমিস্ত স্থোনীয়ে িনব্র্তোিচ্ত সংস্থোর অংশগ্রহিেণীণর মিোধযেণীমি গণণতোিন্ত্রকশ্র উপরোেণীয়ে জিমি
ব্যব্হিোেণীরর পরিরকশ্রল্পেনো কশ্ররেণীত হিেণীব্।

খ) েয েক্ষিেণীত জিমি অিধগ্রহিণ ব্ো প্রেক্ষোকৃশ্রিতকশ্র সম্পর্কেণীদির আন্দহিরণ কশ্ররো হিেণীব্ েসেণীক্ষিেণীত
তথনয ও অিধকশ্রোর িব্ষিেণীয়ে সেণীচ্তন কশ্রেণীর সংিশ্লিষ গ্রোমিসভোর সম্মিলিত গ্রহিণ কশ্ররেণীত হিেণীব্।

অরণয ব্ো আন্দিদিব্োসী অঞ্চেণীলও এই নীিত কশ্রেণীঠোরতোর সোেণীথন লোগুল কশ্ররেণীত হিেণীব্।
গণ)  ঊর্ধ্বধ্বর্তসীমিোর ওপরর জিমির  েয েকশ্রোেণীনো পরিরব্তর্তন জিমি অিধগ্রহিণ িহিসোেণীব্ গণণয

কশ্ররেণীত হিেণীব্। এব্ং েগণোষ্ঠীর সম্মিলিতর ও পরনুব্র্তোসেণীনর ব্যব্স্থো কশ্ররেণীত হিেণীব্।
ঘম) যিদি স্থোনীয়ে মিোনষুি সমিব্োয়ে পরদিতেণীত খিনেণীত েযৌথনভোেণীব্ খনন কশ্রোজ কশ্রেণীর ব্ো

েযৌথনভোেণীব্ প্রেক্ষোকৃশ্রিতকশ্র সম্পর্কদিেণীকশ্র কশ্রোেণীজ লোগণোয়ে তেণীব্ রোষীয়ে ভতুর্তিকশ্রর ব্যব্স্থো কশ্ররেণীত হিেণীব্।
কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি খনেণীনর েক্ষিেণীত উৎসোহি ভোতো ব্ো কশ্রর ছোড় েদিওয়েো ব্ন্ধ কশ্ররেণীত হিেণীব্। ব্লপরবূ্র্তকশ্র
অিধগ্রহিেণীণর ব্দিেণীল খিন ব্ো িশল্পেস্থোপরেণীনর জনয জিমি ব্ো অনয সম্পর্কদি স্থোনীয়ে মিোনেুণীষির
েথনেণীকশ্র গণণতোিন্ত্রকশ্র আন্দলোপর-আন্দেণীলোচ্নোর মিোধযেণীমি িলজ েনওয়েো েযেণীত পরোেণীর।

ঙ) েসজ আন্দইন ২০০৫ ও ব্তর্তমিোন জিমি অিধগ্রহিণ আন্দইেণীনর মিেণীতো কশ্রেণীপরর্তোেণীরটিপরন্থী
আন্দইনেণীকশ্র দিঢ়ৃতোর সোেণীথন প্রেক্ষিতেণীরোধ কশ্ররেণীত হিেণীব্। েযখোেণীন েয েক্ষিেণীত জনেণীগণোষ্ঠী িনেণীজ
েথনেণীকশ্র েকশ্রোনও ব্ হৃিৎ  প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের েক্ষিেণীত মিত িদিেণীয়েেণীছ েসেণীক্ষিেণীত ১৯৯৬ সোেণীলর ভুিরয়েো
কশ্রিমিিটির সপুরোিরশ অনসুোেণীর জনেণীগণোষ্ঠীেণীকশ্র  ইকুশ্রযইিটি েশয়েোর িদিেণীত হিেণীব্। এব্ং আন্দিদিব্োসী
এলোকশ্রোয়ে জিমির ব্দিেণীল জিমি ও ভূিমিহিীনেণীদির জিমি দিোেণীনর িভিত্তেণীত সম্পর্কণূর্ত পরনুব্র্তোসেণীনর
ব্যব্স্থো  থনোকশ্রেণীত হিেণীব্। সরকশ্রোরেণীকশ্র একশ্র েশ্বতপরত প্রেক্ষকশ্রোশ কশ্ররেণীত হিেণীব্ স্বেোধীনতোর পরর
েথনেণীকশ্র উেণীচ্ছদি,  পরনুব্র্তোসন ও খিনজসম্পর্কদি আন্দহিরেণীণর  পরণূর্তোঙ্গে  িব্ব্রণ িদিেণীয়ে। যতক্ষিণ নো
এই েশ্বতপরত প্রেক্ষকশ্রোিশত হিেণীচ্ছ ততক্ষিণ পরযর্তন্ত ব্ হৃিৎ প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের জনয প্রেক্ষোকৃশ্রিতকশ্র সম্পর্কেণীদির
ওপরর দিখলদিোির ব্ন্ধ রোখেণীত হিেণীব্।

৩৩। গণত দুি-দিশেণীকশ্রর উদিোিরকশ্ররেণীণর কশ্রোেণীল প্রেক্ষোকৃশ্রিতকশ্র সম্পর্কদি েব্সরকশ্রোরীকশ্ররেণীণর
জনয একশ্র িনরন্তর প্রেক্ষেণীচ্ষো চ্লেণীছ। মিোইন এন্ড িমিনোেণীরল (েডেণীভলপরেণীমিন্ট এন্ড েরগুলেণীলশন)
অযোক্ট  পরিরব্তর্তেণীনর  মিধয  িদিেণীয়ে  এটিো  স্পেষ  হিয়ে।  যোর  পরর  খিনজসম্পর্কদিেণীকশ্র
েব্সরকশ্রোরী/কশ্রেণীপরর্তোেণীরটিেণীদির হিোেণীত তুেণীল েদিওয়েো হিেণীয়েেণীছ, উন্মকু্তি কশ্ররো হিেণীয়েেণীছ ব্ন, নদিী ও
জিমিেণীকশ্র কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি ব্যব্হিোেণীরর জনয।  কশ্রেণীপরর্তোেণীরটিেণীদির দ্বোরো জিমি ও সম্পর্কেণীদির এই গ্রোস
ব্যোপরকশ্রতর উেণীচ্ছদি ও িব্স্থোপরেণীনর জন্ম িদিেণীয়েেণীছ। যো প্রেক্ষোয়ে প্রেক্ষিত েক্ষিেণীতই লোগুল হিেণীয়েেণীছ তীব্রি
রোষীয়ে দিমিনপরীড়েণীনর মিোধযেণীমি। এই প্রেক্ষিক্রয়েো ব্যোপরকশ্র দিুনর্তীিতর জন্ম িদিেণীয়েেণীছ এব্ং েদিেণীশর
খোদিযিনরোপরত্তো  ও  অরণযোঞ্চল  আন্দজ সংকশ্রটিোপরন্ন।  এই  নীিত  েথনেণীকশ্র  লোভব্োন  হিেণীয়েেণীছ
েকশ্রব্লমিোত েমিগণো কশ্রেণীপরর্তোেণীরশনগুলেণীলো,  যোরো জোতীয়ে সম্পর্কেণীদির যেণীথনচ্ছ ব্যিক্তিগণত েভোগণদিখল
ও অমিলূয জোতীয়ে সম্পর্কদিেণীকশ্র রপ্তোিন কশ্রেণীর িব্পরলু মিনুোফো কশ্রোিমিেণীয়েেণীছ ও আন্দর তোর সোেণীথন
রেণীয়েেণীছ  দুিনর্তীিতগ্রস্ত  রোজৈনিতকশ্র  েনতোরো  যোরো  এই  লণু্ঠেণীন  সহিোয়েতো  কশ্রেণীরেণীছ।  খিনজ
সম্পর্কেণীদির  জোতীয়েকশ্ররণ সহি সমিস্ত উপরোেণীয়ে এই জোতীয়ে সম্পর্কেণীদির রক্ষিো আন্দমিোেণীদির জরুদ্ধির
অগ্রোিধকশ্রোর হিওয়েো উিচ্ত।

দিীঘমর্তেণীমিয়েোদিী উন্নয়েেণীনর েমিোড়েণীকশ্র, িব্শ্বব্যোেণীঙ্কের মিদিেণীত িহিমিোলয়ে সহি অনযত ব্নভূিমিেণীকশ্র
'সব্জু েব্োনোস/সব্জু চু্িক্তি' প্রেক্ষভিৃত প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের সোহিোেণীযয কশ্রেণীপরর্তোেণীরটিেণীদির অধীন কশ্ররোর েচ্ষো
কশ্ররো হিেণীচ্ছ। এই ধরেণীনর প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের তীব্রি িব্েণীরোিধতো কশ্ররেণীত হিেণীব্, উেণীন্মোিচ্ত কশ্ররেণীত হিেণীব্
এর েপরছেণীনর কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি চ্ক্রোন্তেণীকশ্র।  একশ্রইভোেণীব্,  তথনোকশ্রিথনত  'উন্নয়েন'  প্রেক্ষকশ্রেণীল্পের নোেণীমি
ব্যোপরকশ্র ব্নোঞ্চলেণীকশ্র ধ্বংস কশ্ররোর পরিরণিতেণীকশ্র পরিরকশ্রিল্পেতভোেণীব্ খোেণীটিো কশ্রেণীর েদিখোর এব্ং
েসই প্রেক্ষকশ্রল্পেগুলেণীলোেণীকশ্রই এিগণেণীয়ে িনেণীয়ে েযেণীত  'ক্ষিিতপররূণস্বেরূপর ব্নসজৃেণীন 'র  ধোরোগুলেণীলোেণীকশ্র
যকু্তি  কশ্ররোর  িব্ষিয়েিটিরও  আন্দমিোেণীদির  িব্েণীরোিধতো  কশ্ররেণীত  হিেণীব্।  কশ্রোরণ  ক্ষিিতপররূণস্বেরূপর
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ব্নসজৃেণীনর প্রেক্ষেণীচ্ষোগুলেণীলো েব্িশরভোগণই কশ্রোগণেণীজর পরোতোয়ে সীমিোব্দ থনোেণীকশ্র এব্ং ব্হু ব্ছর
ধেণীর গণেণীড় ওঠো অমিলূয িমিশ্রম অরণয ও ব্োস্তুততেণীন্ত্রর ধ্বংেণীসর িব্কশ্রেণীল্পের ধোেণীর কশ্রোেণীছ আন্দসেণীত
পরোেণীর নো।

জনকশ্রলযোণ ও জন অিধকশ্রোর
৩৪। একশ্রিদিেণীকশ্র েকশ্রোনও লোেণীভর ব্দিেণীল জোতীয়ে তহিিব্েণীলর িব্পরলু ক্ষিিতর িব্িনমিেণীয়ে

যো িকশ্রছু  প্রেক্ষোকৃশ্রিতকশ্র উপরকশ্ররণ আন্দমিোেণীদির জোতীয়ে সম্পর্কদি িহিসোেণীব্ রেণীয়েেণীছ, তো হিোেণীত েগণোনো
িকশ্রছু ভোরতীয়ে ও িব্েণীদিশী কশ্রেণীপরর্তোেণীরশেণীনর স্বেোেণীথনর্ত িনিব্র্তচ্োেণীর লণু্ঠন কশ্ররো হিেণীচ্ছ। অনযিদিেণীকশ্র
তহিিব্ল ঘমোটিিতর েদিোহিোই িদিেণীয়ে েব্সরকশ্রোরীকশ্ররণ কশ্ররো হিেণীচ্ছ, যোর ফেণীল সম্মিলোনজনকশ্র েব্েঁণীচ্
থনোকশ্রোর  জনয  দিরকশ্রোরী  স্বেোস্থয,  িশক্ষিো,  ব্োসস্থোন  ও  অনযোনয  প্রেক্ষেণীয়েোজনীয়ে  িব্ষিয়ে দিিরদ্র
মিোনেুণীষির নোগণোেণীলর ব্োইেণীর চ্েণীল যোেণীচ্ছ।

৩৫। ভোরেণীতর ভগ্নপ্রেক্ষোয়ে জনস্বেোস্থয পরিরেণীষিব্োর সব্র্তনোশো  পরিরণোমি হিল পরিুষ এব্ং
জননী  ও সন্তোেণীনর মিতুৃয হিোর  সংক্রোন্ত সোমিোিজকশ্র সচূ্কশ্রগুলেণীলোর ভয়েোব্হি অব্স্থো। গ্রোমিীণ
এলোকশ্রোর  ও অরণয  অঞ্চেণীলর  িব্স্তীণর্ত অংেণীশ  প্রেক্ষোথনিমিকশ্রতমি স্বেোস্থয  পরিরেণীষিব্োও  অিমিল।
প্রেক্ষেণীতযকশ্র ব্ছর প্রেক্ষিতেণীরোধক্ষিমি অসখু মিহিোমিোরীর রূপর ধোরণ কশ্রেণীর হিোজোর হিোজোর মিোনেুণীষির
মিতুৃয র  কশ্রোরণ হিয়ে। স্বেোস্থয ব্যব্স্থোর েব্সরকশ্রোরীকশ্ররেণীণর ফেণীল দিিরদ্র মিোনষুি  হিোসপরোতোল
পরিরেণীষিব্ো েথনেণীকশ্র ব্িঞ্চত হিেণীচ্ছ এব্ং ব্যয়েব্হুল েব্সরকশ্রোরী হিোসপরোতোেণীলর খপ্পরেণীর পরড়েণীছ।
েরোগণ িনণর্তয়ে ও অনসুন্ধোেণীনর দ্রুত েব্সরকশ্রোরীকশ্ররণ ঘমটিেণীছ, ফলত তো খরচ্ সোেণীপরক্ষি হিেণীচ্ছ।
প্রেক্ষিতেণীষিধকশ্র স্বেোস্থয পরিরেণীষিব্ো  (েযমিন মিহিোমিোরী  ও েছোঁয়েোেণীচ্  েরোেণীগণর প্রেক্ষিতেণীষিধকশ্র)  েক্ষিেণীত
উেণীপরক্ষিো অপররোধসমি। িব্িপরএল কশ্রোডর্তধোরীেণীদির িব্নো পরয়েসোয়ে স্বেোস্থয পরিরেণীষিব্ো েদিওয়েোর নোেণীমি
কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি হিোসপরোতোল জেণীলর দিেণীর সরকশ্রোরী  জিমি েপরেণীলও গণিরব্ মিোনষুি  (এই ধরেণীনর
হিোসপরোতোেণীল) পরিরেণীষিব্ো েথনেণীকশ্র ব্িঞ্চত ও অপরমিোেণীনর িশকশ্রোর হিয়ে।

৩৬।  আন্দমিোেণীদির  জনগণেণীণর  জনস্বেোেণীস্থযর  অিধকশ্রোেণীরর  দিোিব্েণীত  অব্শযই  জনিপ্রেক্ষয়ে
আন্দেণীন্দোলন গণেণীড় তুলেণীত হিেণীব্। দিোিব্ তুলেণীত হিেণীব্ – প্রেক্ষেণীতযকশ্র গ্রোেণীমি উপরযকু্তি পরিরেণীষিব্োযকু্তি
স্বেোস্থযেণীকশ্রন্দ্র,  মিহিোমিোরী রুদ্ধখেণীত প্রেক্ষিতেণীষিধকশ্র স্বেোস্থয প্রেক্ষচ্োর,  প্রেক্ষেণীতযকশ্র রোেণীজয এ আন্দই এমি
এস-এর  মিেণীডেণীল  গণেণীব্ষিণো  ও  েরোগণিনণর্তয়ে  ব্যব্স্থোযকু্তি  উন্নত  পরিরকশ্রোঠোেণীমিো  সম্পর্কন্ন
হিোসপরোতোল,  িভন্নভোেণীব্  অক্ষিমি  মিোনষুিেণীদির  সম্মিলোনজনকশ্র  জীব্নযোপরেণীন  সহিোয়েতোর  জনয
িব্নোমিেূণীলযর কৃশ্রিতমি অঙ্গে, িশক্ষিোমিলূকশ্র ও অনযোনয সহিোয়েতো দিোন। প্রেক্ষকশ্রোশয স্থোেণীন ও িব্িভন্ন
জোয়েগণোয়ে িভন্নভোেণীব্ অক্ষিমি নোগণিরকশ্রেণীদির জনয হুইলেণীচ্য়েোর ও ব্োন্ধব্ পরিরেণীব্শ অব্শযই
রোখেণীত হিেণীব্।

৩৭।  িশক্ষিোর  অিধকশ্রোরও  জনআন্দেণীন্দোলেণীনর  একশ্র  মিখুয  দিোিব্  হিওয়েো  দিরকশ্রোর।
ভোরেণীতর িশক্ষিো ব্যব্স্থোর ৈব্িশষয হিেণীয়ে দঁিোিড়েণীয়েেণীছ েব্সরকশ্রোরী িব্দিযোলয়ে ও উচ্চ িশক্ষিো,
গণলোকশ্রোটিো  মিোইেণীন,  ব্ড়  েলোকশ্রেণীদির  জনয  উচ্চমিোেণীনর  সুল  আন্দর  গণিরব্  মিোনেুণীষির  জনয
িনম্নমিোেণীনর  সুেণীলর স্থোয়েী িব্ভোজন ভোরতীয়ে িশক্ষিোব্যব্স্থোর একশ্র ৈব্িশষয হিেণীয়ে উেণীঠেণীছ।
েশোষিণমিলূকশ্র সুল ও কশ্রেণীলজ কশ্রতৃর্তপরক্ষি ও েখয়েোলখিুশ মিেণীতো মিোইেণীনর িব্রুদ্ধেণীদ ছোত ও
অিভভোব্কশ্রেণীদির লড়োই লক্ষিয কশ্ররো েগণেণীছ। আন্দমিোেণীদির এলোকশ্রোিভিত্তকশ্র সোধোরণ িব্দিযোলয়ে
ব্যব্স্থোর  (েনব্োরহুড কশ্রমিন  সুল  িসেণীস্টেলমি)  সোহিোেণীযয  সমিতোপরণূর্ত  িব্দিযোলয়ে  ব্যব্স্থো  ও

সরকশ্রোরী িব্দিযোলয়ে ও উচ্চ িশক্ষিোর েমিৌিলকশ্র অিধকশ্রোেণীরর দিোিব্েণীত জনিপ্রেক্ষয়ে আন্দেণীন্দোলন গণেণীড়
তুলেণীত হিেণীব্।

৩৮। জনগণেণীণর উন্নয়েন ও  মিযর্তোদিো  রক্ষিোর কশ্রমির্তসচূ্ীেণীত সব্র্তজনীন খোদিযসরুক্ষিো  ও
ব্োসস্থোেণীনর  জরুদ্ধির  দিোিব্ থনোকশ্রো প্রেক্ষেণীয়েোজন। ব্তর্তমিোেণীন প্রেক্ষোকৃশ্রিতকশ্র সম্পর্কদি রক্ষিো ও জনতোর
অিধকশ্রোর, মিযর্তোদিো ও স্বেোয়েত্ততো ব্জোয়ে রোখোর জনয েদিেণীশর নীিতর ব্দিল আন্দশু প্রেক্ষেণীয়েোজন।
আন্দমিোেণীদির পরোিটির্ত অক্লোন্তভোেণীব্ েসই লেণীক্ষিয কশ্রোজ কশ্রেণীর যোেণীব্।
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জনগণেণীণর প্রেক্ষগণিতশীল সংসৃিত ও
আন্দধিুনকশ্র গণণমিোধযমি সম্পর্কিকশ্রর্তত প্রেক্ষস্তোব্

১।  নয়েো-উদিোরব্োদিী  জমিোনোর  পরিরণিতেণীত  ভোরেণীত  আন্দজ  আন্দমিরো  'সংসিৃতর'
পরেুণীরোদিস্তুতর ব্োিণিজযকশ্রীকশ্ররণ এব্ং মিোনেুণীষির িব্িচ্ছন্নকশ্ররণেণীকশ্র েদিখেণীত পরোিচ্ছ,  েয মিোনষুিেণীকশ্র
সোমিোিজকশ্র ও স িৃষশীল প্রেক্ষোণীর ব্দিেণীল েদিখো হিেণীচ্ছ িব্িচ্ছন্ন 'উপরেণীভোক্তিো' িহিসোেণীব্; এরই সোেণীথন
সোেণীথন  েদিখিছ,  'ভোরতীয়ে  সংসিৃত'র নোেণীমি সোমিন্ততোিন্ত্রকশ্র,  জোতপরোতগণত ও িপরততৃোিন্ত্রকশ্র
মিলূযেণীব্োধগুলেণীলোেণীকশ্র প্রেক্ষচ্ণমিোতোয়ে ও আন্দগ্রোসীভোেণীব্ এিগণেণীয়ে িনেণীয়ে যোওয়েো হিেণীচ্ছ। েয পরুঁিজব্োদিী
ব্োজোর  ও  আন্দধিুনকশ্র কশ্রেণীপরর্তোেণীরশনগুলেণীলো  মিোনেুণীষির  মিেণীধয  চ্রমি  িব্িচ্ছন্নতো  ঘমটিোয়ে,  তোরোই
আন্দব্োর  ঐ  িব্িচ্ছন্নতোর  'আন্দিত্মকশ্র'  ব্ো  'সোংসিৃতকশ্র'  সোননোর  নোেণীমি  চ্রমি  পরশ্চিোদিমিখুী
সোমিোিজকশ্র মিলূযেণীব্োধগুলেণীলোেণীকশ্র এিগণেণীয়ে িনেণীয়ে যোয়ে।

২। রোজৈনিতকশ্র ক্ষিমিতো অব্ধোিরতভোেণীব্ই এমিন একশ্র সংসিৃতেণীকশ্র তুেণীল ধরেণীত চ্োয়ে
যো তোর ৈব্ধতোেণীকশ্র িটিিকশ্রেণীয়ে রোখেণীব্ – যোর ফেণীল ঐ ধরেণীনর সংসিৃত হিয়ে তুলনোমিলূকশ্রভোেণীব্
স্থিব্র ও একশ্রীকৃশ্রত। এর িব্পররীেণীত তোর ব্যোপরকশ্রতমি েলোকশ্রিপ্রেক্ষয়ে অেণীথনর্ত গণণসংসিৃত তোর
জীব্নরস সংগ্রহি  কশ্রেণীর  থনোেণীকশ্র  সদিো  পরিরব্তর্তনশীল  সমিেণীয়ের  সেণীঙ্গে  সঙ্গেিতপরণূর্ত  গণিতশীল
িচ্ন্তোভোব্নো ও মিলূযেণীব্োধ েথনেণীকশ্র। 'ক্ষিমিতো'  অতএব্ চ্োয়ে সংসিৃতেণীকশ্র তোর অঙ্গেীভূত কশ্রেণীর
ব্শীভূত কশ্রেণীর রোখেণীত। অনযিদিেণীকশ্র  'সংসিৃত'  সততই চ্োিলত হিয়ে জীব্েণীনর জনয নতুন
মিলূযেণীব্োধ স িৃষ  কশ্ররোর িদিেণীকশ্র এব্ং এই অেণীথনর্ত সব্র্তদিোই সেণীচ্ষ হিয়ে  'ক্ষিমিতো'  েথনেণীকশ্র তোর
স্বেোয়েত্ততোেণীকশ্র  সিুনিশ্চিত  কশ্ররেণীত।  গণণ'সংসিৃত'র  কশ্রোেণীছ  সব্র্তোেণীগ্র  ও  সব্েণীচ্েণীয়ে  গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত
চ্যোেণীলঞ্জটিো  তোই হিল রোষক্ষিমিতোর সোেণীপরেণীক্ষি তোর স্বেোয়েত্ততোেণীকশ্র অকু্ষিণ্ণ রোখো। শোসকশ্রেণীশ্রমণীর
প্রেক্ষেণীচ্ষো থনোেণীকশ্র – যোর মিেণীধয রোষ ও কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি পরুঁিজও রেণীয়েেণীছ – পররুসোর, সেুণীযোগণসিুব্ধো ও
অনযোনয  েটিোেণীপরর  মিোধযেণীমি  সংসিৃতর  রূপরগুলেণীলোেণীকশ্র  ও  সোংসিৃতকশ্র  ব্যিক্তিত্বেণীদির  তোর
িনয়েন্ত্রণোধীন কশ্ররো, তোেণীদির আন্দত্মসোৎ ও অঙ্গেীভূত কশ্ররো। এটিো ব্োস্তিব্কশ্রই একশ্র পররুসোর ও
িতরসোেণীরর নীিত : যো স িৃষশীলতোেণীকশ্র িকশ্রছুমিোতোয়ে স্বেীকৃশ্রিত েদিয়ে ও পররুসৃত কশ্রেণীর, আন্দব্োর
স িৃষর  স্বেোধীনতো  যিদি  রোষক্ষিমিতোর  কশ্রোেণীছ  ভোেণীলোমিোতোয়ে  চ্যোেণীলঞ্জ  হিোিজর  কশ্রেণীর  তেণীব্
তো তোেণীকশ্র সংযত, িনয়েিন্ত্রত ও দিমিন কশ্ররোর অিধকশ্রোরও ব্জোয়ে রোেণীখ।

৩।  ব্োজোর এব্ং এমিনিকশ্র রোষও  'ভোরতীয়ে সংসিৃত'  ব্েণীল েয মিলূযেণীব্োধগুলেণীলোেণীকশ্র
তুেণীল ধেণীর তোর মিেণীধয অিনব্োযর্তভোেণীব্ ধমির্তীয়ে সংখযোগুলরুদ্ধব্োদি,  জোতপরোতব্োদি ও িপরততৃেণীন্ত্রর
ৈব্িশষয প্রেক্ষকশ্রোশ পরোয়ে – এটিো এমিন সংসিৃত যো ধমির্তীয়ে, জনজোিত, জোতীয়ে, ভোষিোভোষিী এব্ং
মিতোদিশর্তগণত সংখযোলঘম,ু দিিলত ও নোরীেণীদির ব্জর্তন কশ্রেণীর ও তোেণীদির িব্রুদ্ধেণীদ ৈব্ষিমিযমিলূকশ্র
আন্দচ্রণ  কশ্রেণীর।  শোসকশ্রেণীশ্রমণী  'সোধোরণ  অেণীথনর্ত'  এই  েয  ৈব্ষিমিযমিলূকশ্র  ও  িব্িচ্ছন্নতোব্োদিী
সংসৃিতেণীকশ্র “ভোরতীয়ে সংসিৃত” ব্েণীল চ্োলোয়ে তো সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র ফযোিসব্োদিী শিক্তিগুলেণীলোর জনয
ঊর্ধ্বব্র্তর  জিমি ৈতির কশ্রেণীর। নোরী,  দিিলত এব্ং সংখযোলঘমেুণীদির িব্রুদ্ধেণীদ িহিংসোেণীকশ্র যিুক্তিযকু্তি
কশ্রেণীর েতোলোর লেণীক্ষিয এই শিক্তিগুলেণীলো  'ভোরতীয়ে  সংসিৃত'র স্বেিনেণীয়েোিজত অিভভোব্কশ্র-এর
েভকশ্র ধেণীর।

৪। সোম্প্রতদিোিয়েকশ্র ফযোিসব্োদিী শিক্তিগুলেণীলো এব্ং রোষ উভেণীয়েই প্রেক্ষোয়েশ অেণীঘমোিষিতভোেণীব্
িনেণীজেণীদির  মিেণীধয  পরোরস্পেিরকশ্র  েযোগণসোজশ  ও  সহিেণীযোিগণতোর  িভিত্তেণীত  মিত  প্রেক্ষকশ্রোেণীশর
স্বেোধীনতো  এব্ং  প্রেক্ষিতব্োদিী  কশ্রণ্ঠস্বেরগুলেণীলোর  ওপরর  েয  সংগণিঠত  হিোমিলোগুলেণীলো  নোমিোয়ে
েসগুলেণীলোেণীকশ্র ব্রোব্রই চ্োলোেণীনো হিয়ে 'ভোরতীয়ে সংসিৃত' ও 'জোতীয়েতোব্োদি'-েকশ্র রক্ষিোর নোেণীমি।
তরুদ্ধণ কশ্রোটুির্তন িশল্পেী অসীমি িতেণীব্দিী এব্ং মিোনব্োিধকশ্রোর আন্দেণীন্দোলেণীনর কশ্রমির্তী িব্নোয়েকশ্র েসন
ও সীমিো আন্দজোেণীদির িব্রুদ্ধেণীদ েদিশেণীদ্রোেণীহির অিভেণীযোগণ, 'মিোওব্োদিী'  ছোপর েমিেণীর িদিেণীয়ে কশ্রব্ীর
কশ্রলো  মিঞ্চ-র কশ্রমির্তীেণীদির  েগ্রপ্তোির,  িমিথনযো  অিভেণীযোেণীগণর  িভিত্তেণীত  জীেণীতন মিোরোিণর  মিেণীতো
সোংসিৃতকশ্র কশ্রমির্তীেণীদির সোজোপ্রেক্ষোিপ্ত,  েব্ঙ্গেোলরুুদ্ধর  একশ্র িশল্পে প্রেক্ষদিশর্তনী  কশ্রেণীক্ষি তরুদ্ধণ িশল্পেী
অিনরুদ্ধদ সোইনোথন  কৃশ্রষ্ণমিোিনর  ছিব্  প্রেক্ষদিশর্তনীর  ওপরর  িনেণীষিধোজো,  িহিন্দতু্বব্োদিী  গুলণোেণীদির
িনেণীদির্তেণীশ  কশ্রেণীয়েকশ্রিটি কশ্রযোম্পর্কোেণীস কশ্রোশ্মীেণীরর ওপরর িনিমির্তত  তথনযিচ্েণীতর প্রেক্ষদিশর্তনীেণীকশ্র আন্দটিেণীকশ্র
েদিওয়েো  (যথনো,  সঞ্জয়ে  কশ্রোেণীকশ্রর  জশন-ই-আন্দজোিদি)  এব্ং  ব্োল  ঠোকশ্রেণীরর  মিতুৃয র  পরর
িশব্েণীসনোর চ্োপরোেণীনো  ব্নেণীধর সমিোেণীলোচ্নো  কশ্রেণীর েফসব্েুণীকশ্র মিন্তেণীব্যর জনয দিুই  তরুদ্ধণীর
েগ্রপ্তোির – এসব্ই হিল আন্দমিোেণীদির সমিেণীয়ের  'সোংসিৃতকশ্র সন্ত্রোসব্োদি'-এর সোম্প্রতিতকশ্র িকশ্রছু
দিষৃোন্ত। পরোরস্পেিরকশ্র প্রেক্ষিতেণীযোিগণতোমিলূকশ্র েমিৌলব্োদিেণীকশ্র সিক্রয়ে হিেণীতও আন্দমিরো  েদিেণীখিছ  :
একশ্রিদিেণীকশ্র এমি এফ হুেণীসেণীনর মিেণীতো উচ্চ মিযর্তোদিোর িচ্তকশ্ররেণীকশ্র ভোরত েছেণীড় িগণেণীয়ে কশ্রোতোেণীরর
নোগণিরকশ্রত্ব িনেণীত ব্োধয কশ্ররো, এব্ং অনযিদিেণীকশ্র তসিলমিো নোসিরেণীনর ভোরেণীত অব্স্থোনকশ্রোলেণীকশ্র
আন্দরও িকশ্রছুিদিন ব্োড়োেণীত অস্বেীকশ্রোর কশ্ররো। সম্প্রতিত কশ্রোশ্মীেণীর 'ইসলোিমি' সংসৃিতর নোমি কশ্রেণীর
হিতযোর হুমিিকশ্র িদিেণীয়ে তরুদ্ধণীেণীদির একশ্রিটি রকশ্র ব্যোেণীন্ডর অনষু্ঠোনেণীকশ্র েজোর কশ্রেণীর ব্ন্ধ কশ্রেণীর
েদিওয়েো হিয়ে।

৫। এই ধরেণীনর িনেণীষিধোজো এব্ং মিত প্রেক্ষকশ্রোেণীশর স্বেোধীনতো ও িভন্ন মিত েপরোষিেণীণর
অিধকশ্রোেণীরর িব্রুদ্ধেণীদ সোংসিৃতকশ্র সন্ত্রোসব্োেণীদির েপ্রেক্ষক্ষিোপরেণীটি িব্প্ল্ব্ী সোংসিৃতকশ্র আন্দেণীন্দোলেণীনর
'সোংসৃিতকশ্র নব্জোগণরণ'-এর আন্দহ্বোন ব্যোপরকশ্রতর গ্রহিণেণীযোগণযতো ও সমিথনর্তন লোভ কশ্রেণীরেণীছ।
মিত প্রেক্ষকশ্রোেণীশর স্বেোধীনতোর ওপরর আন্দক্রমিণেণীকশ্র প্রেক্ষিতেণীরোধ কশ্রেণীর এব্ং পররুসোর, সেুণীযোগণসিুব্ধো
ও প্রেক্ষেণীলোভেণীনর মিোধযেণীমি সংসিৃতেণীকশ্র িনেণীজর অঙ্গেীভূত,  িনয়েিন্ত্রত ও সংযত কশ্ররোর সমিস্ত
প্রেক্ষেণীচ্ষোেণীকশ্র প্রেক্ষতযোখযোন কশ্রেণীর গণণসংসিৃত আন্দেণীন্দোলন এব্ং িব্েণীশষিভোেণীব্ িহিিন্দ-উদুির্ত  ব্লেণীয়ে
তোর মিঞ্চ জন সংসিৃত মিঞ্চ অিব্চ্লভোেণীব্ স জৃনশীল উেণীদিযোগণগুলেণীলো গ্রহিণ কশ্রেণীরেণীছ। এই
মিঞ্চ দিঢ়ৃভোেণীব্ প্রেক্ষিতব্োদি গণেণীড় তুেণীলেণীছ সোম্রোজযব্োদিী যদু, রোষীয়ে িনপরীড়ন, েদিশেণীদ্রোহি আন্দইন
ও েসনোব্োিহিনীর িব্েণীশষি ক্ষিমিতো আন্দইেণীনর মিেণীতো কশ্রোলো কশ্রোননু,  েযৌন িহিংসো ও ৈনিতকশ্র
পরোহিোরোদিোির  এব্ং  িব্নোয়েকশ্র  েসন,  সীমিো  আন্দজোদি,  শীতল  শোেণীঠ  ও  িজেণীতন  মিোরোিণর
েগ্রপ্তোিরর মিেণীতো ঘমটিনোগুলেণীলো এব্ং আন্দফজল গুলরুদ্ধর ফঁোিসর িব্রুদ্ধেণীদ।

৬। েশ্রমণী সেণীচ্তনতোেণীকশ্র ঝোপরসো কশ্রেণীর িদিেণীত এব্ং সোমিন্ততোিন্ত্রকশ্র-পরুঁিজব্োদিী েশোষিেণীণর
িশকশ্রোর  জনগণেণীণর  প্রেক্ষিতব্োদি-িভিত্তকশ্র  সংহিিতেণীত  ফোটিল  ধরোেণীত  শোসকশ্রেণীশ্রমণীগুলেণীলো
প্রেক্ষোকশ্র-পরুঁিজব্োদিী  উৎেসর  সম্প্রতদিোয়েগণত  ও  আন্দত্মপরিরিচ্িত-িভিত্তকশ্র  সংহিিতগুলেণীলোেণীকশ্র
সপুরিরকশ্রিল্পেতভোেণীব্ সোমিেণীন িনেণীয়ে আন্দেণীস। সংসিৃতর ব্োিণিজযকশ্রীকশ্ররণ জনগণেণীণর সোংসিৃতকশ্র
পরছন্দ-অপরছন্দেণীকশ্র চ্লিচ্চত,  িভিডও,  িটিিভ  িসিরয়েোল,  গণোেণীনর অযোলব্োমি ইতযোিদির মিেণীধয
সীিমিত  কশ্রেণীর  তুেণীলেণীছ।  এর  ফেণীল  অিধকশ্রোংশ  েক্ষিেণীতই  ব্োজোর  অথনর্তনীিতর  মিলূযেণীব্োধ,
ব্যিক্তিস্বেোতন্ত্রব্োদি এব্ং িহিংসো, জোতপরোতব্োদি ও েযৌনতোব্োদি মিদিত পরোয়ে। প্রেক্ষথনোগণত ধমির্তীয়ে ও
েলোকশ্র উৎসগুলেণীলোর মিেণীধযও এই প্রেক্ষব্ণতো গণভীর প্রেক্ষভোব্ িব্স্তোর কশ্রেণীরেণীছ। সোম্প্রতিতকশ্রকশ্রোেণীল
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কশ্রেণীপরর্তোেণীরেণীটির আন্দিথনর্তকশ্র মিদিতপ্রেক্ষোপ্ত সোিহিতয উৎসগুলেণীলো সোড়ম্বেণীর অনিুষ্ঠত হিেণীচ্ছ। সরকশ্রোেণীরর
সহিোয়েতোপরষু েয স্বেোয়েত্ত ও আন্দধো-স্বেোয়েত্ত সোংসিৃতকশ্র প্রেক্ষিতষ্ঠোনগুলেণীলো স্বেোধীনতো সংগ্রোেণীমির যেুণীগণ
প্রেক্ষিতিষ্ঠত হিেণীয়েিছল এব্ং স্বেোধীনতোর অব্যব্িহিত পরেণীর েযগুলেণীলো গণেণীড় উেণীঠিছল েসগুলেণীলো
ব্হুিব্ধ সংকশ্রেণীটির মিেণীধয পরেণীড়েণীছ এব্ং তোেণীদির মিেণীধয অেণীনকশ্রগুলেণীলোই কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি সংস্থোগুলেণীলোর
সেণীঙ্গে ঘমিনষ্ঠ েযোগণোেণীযোগণ গণেণীড় তুেণীলেণীছ।

৭।  জনগণেণীণর প্রেক্ষগণিতশীল সংসিৃতর পরনুরুদ্ধজ্জীব্েণীনর পরেণীক্ষি অতযন্ত গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত হিল
সোংসিৃতকশ্র অনষু্ঠোন উপরস্থোিপরত কশ্ররোর েসই সমিস্ত দিল যোরো  ব্যোপরকশ্র জনগণেণীণর সেণীঙ্গে
একশ্রোত্ম হিেণীত এব্ং তোেণীদির সেণীঙ্গে ঘমিনষ্ঠ আন্দলোপর-আন্দেণীলোচ্নো চ্োলোেণীত সক্ষিমি। এই ধরেণীনর
দিলগুলেণীলো  গণেণীড়  েতোলোর  মিেণীধযই  রেণীয়েেণীছ  গ্রোমি  ও  শহিরোঞ্চেণীল  সোংসিৃতকশ্র  কশ্রোজকশ্রমির্তেণীকশ্র
িনরব্িচ্ছন্ন অনশুীলেণীন রূপরোন্তিরত কশ্ররো এব্ং তণৃমিলূ স্তর েথনেণীকশ্র সোংসিৃতকশ্র প্রেক্ষিতেণীরোধ
সংগণিঠত কশ্ররোেণীকশ্র সমিস্ত প্রেক্ষিতিক্রয়েোর শিক্তির িব্রুদ্ধেণীদ দিগুণর্ত িহিসোেণীব্ গণেণীড় েতোলোর চ্োিব্কশ্রোিঠ।
িব্হিোর,  ঝোড়খণ এব্ং পরিশ্চিমিব্োংলোর মিেণীতো রোেণীজয আন্দমিোেণীদির েব্শ িকশ্রছু  দিল থনোকশ্রেণীলও
ঐ  ধরেণীনর  দিলগুলেণীলোর  পরিরপরণূর্ত  সম্ভোব্নোর  িব্কশ্রোশ  এখনও  ঘমটিোেণীনো  যোয়েিন।  আন্দসোমি,
পরোঞ্জোব্, িদিল্লী, ছিত্তশগণড়, উিড়ষিযো, অন্ধ্রপ্রেক্ষেণীদিশ, কশ্রণর্তোটিকশ্র ও তোিমিলনোড়ুর মিেণীতো অনযোনয
িকশ্রছু রোেণীজয সিক্রয়ে সোংসিৃতকশ্র দিল গণেণীড় েতোলোর সম্ভোব্নো রেণীয়েেণীছ। এই সমিস্ত রোেণীজযর
পরোিটির্ত সংগণঠনগুলেণীলোেণীকশ্র এই িব্ষিেণীয়ে যথনোযথন গুলরুদ্ধত্ব িদিেণীত হিেণীব্।

৮।  গণোন,  িব্েণীশষিভোেণীব্  'গণোঁও  েছোড়োব্  নোিহি'র  মিেণীতো  নতুন  ধরেণীনর  গণোনগুলেণীলো
আন্দজেণীকশ্রর িদিেণীনর আন্দেণীন্দোলেণীনর নতুন এেণীজন্ডোেণীকশ্র প্রেক্ষিতফিলত কশ্রেণীর। ঝোড়খেণীণর সোংসিৃতকশ্র
কশ্রমির্তীেণীদির েলখো এই গণোনটিো কশ্রোযর্তত হিেণীয়ে উেণীঠেণীছ জিমি অিধগ্রহিণ এব্ং কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি লণু্ঠেণীনর
িব্রুদ্ধেণীদ  সংগ্রোেণীমির  সংগণীত।  এই  ধরেণীনর  গণোন  ছোড়োও  সোংসিৃতকশ্র  সংেণীযোেণীগণর  অপরর
সব্র্তোেণীপরক্ষিো  শিক্তিশোলী  মিোধযমিিটি হিল পরথন নোিটিকশ্রো।  সোম্প্রতিতকশ্র সমিেণীয়ের আন্দেণীন্দোলনগুলেণীলো
চ্লোর সমিয়ে, যথনো েযৌন িহিংসোর িব্রুদ্ধেণীদ আন্দেণীন্দোলন, তরুদ্ধণ ছোতরো অতযন্ত উদ্দেশ্যীপরনোর সেণীঙ্গে
পরথন নোিটিকশ্রো অনিুষ্ঠত কশ্রেণীরিছল। সংসিৃতর এই আন্দিঙ্গেকশ্রিটিেণীকশ্র আন্দরও সফলভোেণীব্ িব্কশ্রিশত
কশ্ররোর জনয প্রেক্ষেণীচ্ষো চ্োলোেণীত হিেণীব্ এব্ং তো চ্োলোেণীত হিেণীব্ নতুন নতুন শিক্তিগুলেণীলোেণীকশ্র যকু্তি
কশ্ররো এব্ং ব্যোপরকশ্র দিশর্তকশ্রব্েৃণীন্দর কশ্রোেণীছ েপরৌঁছোেণীনো  এই দিুই লেণীক্ষিয। গণত কশ্রেণীয়েকশ্র ব্ছেণীর
আন্দমিরো প্রেক্ষগণিতশীল নোটিয িশল্পেীেণীদির ইরমি শিমির্তলোর জীব্ন ও েসনোব্োিহিনীর িব্েণীশষি ক্ষিমিতো
আন্দইেণীনর িব্রুদ্ধেণীদ তঁোর সংগ্রোমি এব্ং েযৌন িহিংসো ও নোরীেণীদির স্বেোয়েত্ততোর মিেণীতো িব্ষিয়ে
িনেণীয়ে একশ্রকশ্র নোটিয  অিভনেণীয়ের অনষু্ঠোন  কশ্ররেণীত েদিেণীখিছ এব্ং এগুলেণীলো  তঁোরো  কশ্রেণীরেণীছন
ব্যোপরকশ্র  সংখযকশ্র  মিোনেুণীষির  কশ্রোেণীছ  আন্দরও  সফলভোেণীব্  েপরৌঁছোেণীনোর  লেণীক্ষিয।  ঐ  সমিস্ত
িশল্পেীেণীদির সেণীঙ্গে  আন্দরও ঘমিনষ্ঠ আন্দদিোন-প্রেক্ষদিোন চ্োলোেণীনোর  পরোশোপরোিশ  িব্প্ল্ব্ী  সোংসিৃতকশ্র
সংগণঠকশ্ররো িনেণীজরোও ঐ ধরেণীনর আন্দিঙ্গেকশ্র িনেণীয়ে পররীক্ষিো-িনরীক্ষিো চ্োলোেণীত পরোেণীরন।

৯। জনগণেণীণর সংগ্রোমিগুলেণীলোর সেণীঙ্গে ব্যোপরকশ্র ৈব্িচ্তয সহিকশ্রোেণীর ঘমিনষ্ঠ সংহিিত গণেণীড়
েতোলোটিো ব্োমি সোংসিৃতকশ্র কশ্রমির্তীেণীদির কশ্রোেণীছ গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত িব্ষিয়ে। এই িদিকশ্র েথনেণীকশ্র  'দিয গ্রুপপর'
নোেণীমি জনসংসিৃত মিেণীঞ্চর চ্লিচ্চত েগণোষ্ঠীর অিভজতো যেণীথনষ উৎসোহিজনকশ্র হিেণীয়ে েদিখো
িদিেণীয়েেণীছ। ঐ েগণোষ্ঠী একশ্রগুলচ্ছ চ্লিচ্চত উৎসেণীব্র মিেণীধয িদিেণীয়ে (আন্দজ পরযর্তন্ত েমিোটি ৩০টিো)
ঐ ধরেণীনর আন্দেণীন্দোলনগুলেণীলোর পরেণীক্ষি সেণীচ্তনতো ও সমিথনর্তন ৈতিরর একশ্রটিো মিঞ্চ হিেণীয়ে ওেণীঠ
এব্ং েস তোর উেণীদিযোগণগুলেণীলোেণীত ব্হু সংখযকশ্র জনমিখুী চ্লিচ্চত িনমির্তোতো,  িশল্পেী ও কশ্রিব্,

সোমিোিজকশ্র আন্দেণীন্দোলেণীনর  কশ্রমির্তী,  ব্োমি ব্িুদজীব্ী  এব্ং  সমিোজিব্জোনীেণীদির  আন্দকৃশ্রষ  কশ্ররেণীত
সমিথনর্ত হিয়ে। 'দিয গ্রুপপর' তথনযিচ্ত িনমির্তোণ এব্ং প্রেক্ষকশ্রোশনোর উেণীদিযোগণও গ্রহিণ কশ্রেণীরেণীছ। যেণীথনষ
তোৎপরযর্তপরণূর্ত  িব্ষিয়ে হিল, 'দিয গ্রুপপর'-এর সমিস্ত উেণীদিযোগণই কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি ব্ো  সরকশ্রোরী  মিদিত
ছোড়োই সফলভোেণীব্ চ্লেণীছ,  সম্পর্কণূর্তরূেণীপর জনসমিথনর্তেণীনর ওপরর ভর কশ্রেণীরই েসগুলেণীলো চ্লেণীছ
এব্ং  এই ৈব্িশষযটিোই  জন  সংসিৃত মিেণীঞ্চর  কশ্রমির্তকশ্রোেণীণর  সমিস্ত েক্ষিতেণীকশ্র স্বেতন্ত্র  কশ্রেণীর
তুেণীলেণীছ। িব্প্ল্ব্ী সোংসিৃতকশ্র আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র শুধু গণণআন্দেণীন্দোলনগুলেণীলোর প্রেক্ষিত ৈনিতকশ্র সমিথনর্তন
জোনোেণীলই চ্লেণীব্ নো,  েসগুলেণীলোর সেণীঙ্গে একশ্রোত্ম হিেণীত িশল্পে ও সংসিৃতর মিেণীধয সমিোেণীব্শ
ঘমটিোেণীনোর েয সম্ভোব্নো রেণীয়েেণীছ তোেণীকশ্র অব্শযই কশ্রোেণীজ লোগণোেণীত হিেণীব্।

১০।  নোনো  প্রেক্ষিতকূশ্রলতো  সেণীত্ত্বেও  এমিন  অেণীনকশ্র সিক্রয়ে ব্োমি  সোংসিৃতকশ্র মিঞ্চ ও
ব্যিক্তিব্গণর্ত  রেণীয়েেণীছন যোরো  দিীঘমর্তিদিন ধেণীরই িব্িভন্ন ধোরোয়ে লোগণোতোর িভিত্তেণীত প্রেক্ষগণিতশীল
সংসিৃতর  অনশুীলন  কশ্রেণীর  আন্দসেণীছন।  জন  সংসিৃত  মিঞ্চ,  প্রেক্ষগণিতশীল  েলখকশ্র  সংঘম,
জনব্োদিী েলখকশ্র সংঘম,  সহিমিত-এর মিেণীতো মিঞ্চ এব্ং আন্দরও িকশ্রছু সংগণঠন ও ব্যিক্তিব্গণর্ত
এব্ং তোর সেণীঙ্গে িব্িভন্ন ব্োমিপরন্থী ধোরোর প্রেক্ষিতিনিধত্বকশ্রোরী স্থোনীয়ে,  আন্দঞ্চিলকশ্র ও জোতীয়ে
িভিত্তেণীত প্রেক্ষকশ্রোিশত িকশ্রছু  পরিতকশ্রো ব্োস্তিব্কশ্রই একশ্র সোধোরণ প্রেক্ষগণিতব্োদিী  ও ধমির্তিনরেণীপরক্ষি
িব্শ্ব-দিশর্তনেণীকশ্র  তুেণীল  ধেণীর  থনোেণীকশ্র।  সোংসিৃতকশ্র  ও  রোজৈনিতকশ্র  তোৎপরযর্তপরণূর্ত  িনিদির্তষ
ইসযুগুলেণীলোেণীত  ঐ  সমিস্ত  ব্ড়  ব্ড়  সংগণঠনগুলেণীলোেণীকশ্র  ঐকশ্রযব্দ  কশ্ররোর  প্রেক্ষয়েোেণীস  সোফলয
েদিখো েগণেণীছ।

১১। সমিস্ত প্রেক্ষগণিতশীল সোংসিৃতকশ্র মিঞ্চ ও ব্যিক্তিব্েণীগণর্তর সেণীঙ্গে ঐকশ্রযব্দ হিওয়েোর সমিয়ে
প্রেক্ষিতব্োদি/প্রেক্ষিতেণীরোেণীধর সংসিৃতেণীকশ্রই আন্দমিোেণীদির ব্োমি সোংসিৃতকশ্র আন্দেণীন্দোলেণীনর প্রেক্ষধোন িভিত্ত
কশ্রেণীর  তুলেণীত  হিেণীব্।  িদিল্লীেণীত দুিব্ ৃর্ত ত্ত  দিেণীলর  হিোেণীত ঘম ণৃয  গণণধষির্তেণীণর  িব্রুদ্ধেণীদ সোম্প্রতিতকশ্র
আন্দেণীন্দোলেণীনর  সমিয়ে  অেণীনকশ্র  িশল্পেী  ও  েলখকশ্র  িব্িভন্ন  স্থোেণীনই  রোস্তোয়ে  নোেণীমিন  এব্ং
িহিিন্দ-উদুির্ত ব্লেণীয়ে জন সংসিৃত মিঞ্চই েনততৃ্বকশ্রোরী ভূিমিকশ্রো েনয়ে। জন সংসিৃত মিঞ্চর নোটিয
শোখো  'িহিরোওয়েোল'  ঐ ঘমটিনোর ওপরর িভিত্ত কশ্রেণীর ৈতির তোেণীদির পরথন নোিটিকশ্রো  'েব্খোউফ
আন্দজোিদি'র কশ্রেণীয়েকশ্রিটি প্রেক্ষদিশর্তনী িদিল্লী, পরোটিনো ও অনযোনয শহিেণীরর েব্শিকশ্রছু স্থোেণীন সংগণিঠত
কশ্রেণীর।  জন সংসিৃত মিঞ্চর চ্লিচ্চত েগণোষ্ঠী  'দিয গ্রুপপর'  এব্ছেণীর তোেণীদির সব্কশ্রিটি চ্লিচ্চত
উৎসব্েণীকশ্রই উৎসগণর্ত কশ্রেণীরেণীছ নোরীেণীদির 'শঙ্কেোহিীন স্বেোধীনতো'র িব্ষিয়েব্স্তুতর উেণীদ্দেশ্যেণীশয। অেণীনকশ্র
স্বেতন্ত্র িশল্পেী এব্ং তোর সেণীঙ্গে িব্িভন্ন ব্োমি েগণোষ্ঠীর সেণীঙ্গে যিুক্তি িশল্পেীরো ঐ আন্দেণীন্দোলেণীনর
সংহিিতেণীত শুধ ুিদিল্লীেণীতই নয়ে, অনযোনয স্থোেণীনও অেণীনকশ্র সোংসিৃতকশ্র সন্ধযো সংগণিঠত কশ্রেণীরন।

১২। নতুন প্রেক্ষগণিতশীল সেণীচ্তনতো ও মিিুক্তিকশ্রোমিী নন্দনতত্ত্বে গণেণীড় েতোলোর লেণীক্ষিয
িব্প্ল্ব্ী সোংসিৃতকশ্র আন্দেণীন্দোলনেণীকশ্র সমিস্ত ধরেণীনর সোংসিৃতকশ্র আন্দিঙ্গেকশ্র িনেণীয়ে পররীক্ষিো-িনরীক্ষিো
চ্োলোেণীত হিেণীব্; তোর জোলেণীকশ্র ছিড়েণীয়ে িদিেণীত হিেণীব্ িব্দিযোলয়ে, িশক্ষিোগণত প্রেক্ষিতষ্ঠোন, কশ্রমির্তেণীক্ষিত
এব্ং সোমিোিজকশ্র আন্দদিোনপ্রেক্ষদিোেণীনর সমিস্ত প্রেক্ষিতষ্ঠোনগুলেণীলোেণীত;  সরকশ্রোরসমিহূি প্রেক্ষিতিষ্ঠত স্বেোয়েত্ত
সোংসিৃতকশ্র প্রেক্ষিতষ্ঠোনগুলেণীলোেণীত হিস্তেণীক্ষিেণীপরর লেণীক্ষিয নীিত রূপরোিয়েত কশ্ররেণীত ও পরথন খ ুঁেণীজ ব্োর
কশ্ররেণীত হিেণীব্; সোম্প্রতিতকশ্র সমিেণীয়ের সমিস্ত সোংসিৃতকশ্র আন্দেণীলোচ্নো ধোরোয়ে িব্প্ল্ব্ী ব্োমি অব্স্থোন
েথনেণীকশ্র হিস্তেণীক্ষিপর কশ্ররেণীত হিেণীব্;  সোংসিৃতকশ্র িব্শ্বোয়েেণীনর একশ্রীকশ্ররেণীণর ধোক্কোয়ে েলোকশ্রিশেণীল্পের
ঐিতেণীহিয  এব্ং  জনিপ্রেক্ষয়ে  ভোষিো  ও  উপরভোষিোয়ে  রিচ্ত েয  সমিস্ত ৈব্িচ্তযপরণূর্ত  প্রেক্ষগণিতশীল
সোংসিৃতকশ্র স জৃনগুলেণীলো িব্পরন্ন হিেণীয়ে উেণীঠেণীছ েসগুলেণীলোেণীকশ্র ঊর্ধ্বেণীধ্বর্ত তুেণীল ধরেণীত ও িব্কশ্রিশত
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কশ্ররেণীত হিেণীব্। গণণিব্জোন ও সোংসিৃতকশ্র স্বেোক্ষিরতোর জনয এব্ং তোর সেণীঙ্গে জোতপরোতগণত
ৈব্ষিমিয,  িপরততৃোিন্ত্রকশ্র  সংসিৃতর  িব্িভন্ন  অিভব্যিক্তি,  কুশ্রসংসোর  এব্ং  সোমিোিজকশ্র  অশুভ
িব্ষিয়েগুলেণীলোর িব্রুদ্ধেণীদ আন্দেণীন্দোলেণীনর সচূ্নো ঘমটিোেণীত হিেণীব্।

১৩। ব্োজোেণীরর হিোেণীত পরষু হিওয়েো ধমির্তীয়ে পরনুরুদ্ধজ্জীব্নব্োদিী প্রেক্ষব্ণতোগুলেণীলোর িব্রুদ্ধেণীদ
এব্ং অনমিনীয়ে ও ব্যোপরকশ্রিব্স্ততৃ সোমিন্ততোিন্ত্রকশ্র ও িপরততৃোিন্ত্রকশ্র সংসিৃতর িব্রুদ্ধেণীদ দিঢ়ৃ
সোংসিৃতকশ্র প্রেক্ষিতেণীরোধ গণেণীড় েতোলোর জরুদ্ধির কশ্রতর্তব্যকশ্রমির্তিটিেণীকশ্র শুধু 'সোংসিৃতকশ্র সংগণঠন'-এর
হিোেণীত েছেণীড় িদিেণীল হিেণীব্ নো। েগণোটিো পরোিটির্তেণীকশ্রই ব্রং কশ্রিমিউিনস্টেল পরোিটির্তর কশ্রমির্তীব্নৃ্দ, গণণিভিত্ত
ও ব্হৃিত্তর সমিোেণীজর মিেণীধযকশ্রোর িব্প্ল্ব্ী মিলূযেণীব্োধ-িব্েণীরোধী সোংসিৃতকশ্র মিলূযেণীব্োধ ও চ্চ্র্তোগুলেণীলো
প্রেক্ষিতহিত কশ্ররোর কশ্রতর্তব্যকশ্রমির্ত হিোেণীত িনেণীত হিেণীব্ এব্ং প্রেক্ষগণিতশীল সোংসিৃতকশ্র মিলূযেণীব্োধগুলেণীলোর
সপরেণীক্ষি  েজোরোেণীলো  আন্দেণীন্দোলন  গণেণীড়  তুলেণীত  হিেণীব্।  জোতপরোতগণত  ৈব্ষিমিয  ও
জোতপরোতিভিত্তকশ্র িব্ব্োেণীহির িব্রুদ্ধেণীদ, 'সম্মিলোন'-এর নোেণীমি ঘম ণৃয  অপররোধ ও েযৌন িহিংসোর
িব্রুদ্ধেণীদ এব্ং  জীব্নসঙ্গেীেণীকশ্র  েব্েণীছ  েনওয়েো  সহি  সমিস্ত িব্ষিেণীয়ে  নোরীেণীদির  ও জনগণেণীণর
স্বেোয়েত্ততোর সপরেণীক্ষি, িলঙ্গে ব্ো েযৌনগণত দি িৃষভঙ্গেীর নোেণীমি সমিস্ত রূেণীপরর ৈব্ষিেণীমিযর িব্রুদ্ধেণীদ;
সম্পর্কিত্তর অিধকশ্রোর েথনেণীকশ্র েমিেণীয়েেণীদির ব্িঞ্চত কশ্ররোর িব্রুদ্ধেণীদ,  পরণ েনওয়েো  ও েদিওয়েোর
িব্রুদ্ধেণীদ, পরতুসন্তোেণীনর কশ্রোমিনো এব্ং িলঙ্গে ব্োছোই কশ্রেণীর গণভর্তপরোেণীতর িব্রুদ্ধেণীদ এব্ং এই রকশ্রমি
আন্দরও িব্ষিেণীয়ে শিক্তিশোলী সোমিোিজকশ্র আন্দেণীন্দোলন গণেণীড় তুলেণীত কশ্রিমিউিনস্টেল পরোিটির্তেণীকশ্রই েনততৃ্ব
িদিেণীত হিেণীব্।

১৪। আন্দমিোেণীদির েদিশ েয উত্তোল সমিেণীয়ের মিেণীধয িদিেণীয়ে যোেণীচ্ছ তো আন্দমিোেণীদির কশ্রোিঙ্খত
নীিত  “স িৃষর  সংসিত,  প্রেক্ষিতেণীরোেণীধর  সংসিৃত,  জনগণেণীণর  সংসিত”েকশ্র রূপরোিয়েত কশ্ররোর
যেণীথনষ  সেুণীযোগণ  আন্দমিোেণীদির  কশ্রোেণীছ  হিোিজর  কশ্রেণীরেণীছ।  আন্দসনু,  আন্দজেণীকশ্রর  রোজৈনিতকশ্র
কশ্রতর্তব্যকশ্রেণীমির্তর সেণীঙ্গে আন্দরও ঘমিনষ্ঠ ও স জৃনশীলভোেণীব্ একশ্রোত্ম হিওয়েোর িভিত্তেণীত সোংসিৃতকশ্র
ফ্রিেণীন্টর িব্কশ্রোশ ঘমটিোই এব্ং লক্ষি লক্ষি লড়োকুশ্র  জনতোর সেণীঙ্গে কশ্রোঁেণীধ কঁশ্রোধ িমিিলেণীয়ে সোমিেণীনর
িদিেণীকশ্র এিগণেণীয়ে যোই।

েশ্রমণীসংগ্রোেণীমির েক্ষিত িহিসোেণীব্ গণণমিোধযমি
১৫। “প্রেক্ষিতিটি যেুণীগণ শোসকশ্রেণীশ্রমণীর িচ্ন্তোধোরোই হিল আন্দিধপরতযব্োদিী িচ্ন্তোধোরো, অথনর্তোৎ,

েয  েশ্রমণীিটি সমিোেণীজর কশ্রতৃর্তত্বকশ্রোরী  ব্স্তুতগণত শিক্তি এব্ং  একশ্রই সোেণীথন  তোর কশ্রতৃর্তত্বকশ্রোরী
েব্ৌিদকশ্র  শিক্তিও  ব্েণীটি।  েয  েশ্রমণীিটির  িনয়েন্ত্রণোধীেণীন  ব্স্তুতগণত  উৎপরোদিেণীনর  উপরোয়েগুলেণীলো
রেণীয়েেণীছ,  েসই সোেণীথন মিোনিসকশ্র উৎপরোদিেণীনর উপরোয়েগুলেণীলোও রেণীয়েেণীছ তোর িনয়েন্ত্রণোধীেণীন,  যোর
ফেণীল তোর দ্বোরো,  সোধোরণভোেণীব্ ব্লেণীত েগণেণীল,  মিোনিসকশ্র উৎপরোদিেণীনর উপরোয়েগুলেণীলো যোেণীদির
আন্দয়েেণীত্ত েনই তোেণীদির  ধযোনধোরণোগুলেণীলো  তোর অধীনস্থ হিয়ে।  ...  সতুরোং  েশ্রমণী  িহিসোেণীব্
কশ্রতৃর্তত্ব  চ্োলোেণীত চ্োলোেণীত অনযোনয  িব্ষিেণীয়ের  সোেণীথন  সোেণীথন  িচ্ন্তোশীল িহিসোেণীব্  ধযোনধোরণোর
উৎপরোদিকশ্র িহিসোেণীব্ও েস কশ্রতৃর্তত্ব কশ্রেণীর থনোেণীকশ্র এব্ং তোেণীদির যেুণীগণর িচ্ন্তোভোব্নোর উৎপরোদিন ও
ব্ণ্টনেণীকশ্র িনয়েন্ত্রণ কশ্রেণীর  : এইভোেণীব্ তোেণীদির িচ্ন্তোধোরোই হিল েসই যেুণীগণর আন্দিধপরতযকশ্রোরী
িচ্ন্তোধোরো”। েসই ১৮৪৫-৪৬ সোেণীল কশ্রোলর্ত মিোকশ্রর্তস ও েফ্রিডোিরকশ্র এেণীঙ্গেলেণীসর েলখো জোমির্তোন
মিতোদিশর্ত  েথনেণীকশ্র  েনওয়েো  এই  লোইনগুলেণীলো  আন্দমিোেণীদির  যেুণীগণও  ব্েুণীজর্তোয়েো  গণণমিোধযমি  ও
“সোংসিৃতকশ্র  িশল্পে”র  মিলগূণতভোেণীব্  আন্দিধপরতযকশ্রোরী  ভূিমিকশ্রোেণীকশ্র  প্রেক্ষকশ্রোশ  কশ্রেণীর।  তেণীব্,

আন্দজেণীকশ্রর  িদিেণীনর  “মিোনিসকশ্র  উৎপরোদিেণীনর  উপরোয়েগুলেণীলো”র  মিোিলকশ্ররো  প্রেক্ষকৃশ্রতই  েযভোেণীব্
িচ্ন্তোধোরোর  “উৎপরোদিন  ও  ব্ণ্টনেণীকশ্র  িনয়েন্ত্রণ  কশ্রেণীর” তো  িনধর্তোিরত  হিয়ে  গণণমিোধযেণীমির
প্রেক্ষিতষ্ঠোনগুলেণীলোর মিোিলকশ্রোনো,  িনয়েন্ত্রণ ও কশ্রোযর্তধোরোর সিুনিদির্তষ ৈব্িশষযগুলেণীলো ও েসই সোেণীথন
পরুঁিজব্োেণীদির ব্তর্তমিোন নয়েোউদিোরব্োদিী পরযর্তোেণীয়ের সোধোরণ প্রেক্ষব্ণতোগুলেণীলোর দ্বোরো।

১৬। েয গণণমিোধযমিেণীকশ্র সংজোিয়েত কশ্ররো  হিেণীয়েেণীছ পরিরকশ্রিল্পেত মিোধযমিগুলেণীলোর মিেণীধয
িদিেণীয়ে – েয মিোধযমিগুলেণীলো তথনয, পরিরসংখযোন, মিতোমিত ও জোনেণীকশ্র মিজতু, প্রেক্ষিক্রয়েোকশ্ররণ ও
প্রেক্ষসোরণ  কশ্রেণীর  –  মিোনেুণীষির  সেণীঙ্গে  মিোনেুণীষির  সংেণীযোগণ  িক্রয়েো  িহিসোেণীব্,  েসই  গণণমিোধযমি
তথনযপ্রেক্ষযিুক্তি িব্প্ল্ব্ স ষৃ  'িডিজটিোল/ভোচু্র্তয়েোল  পরুঁিজব্োদি'-এর যেুণীগণ  আন্দমিোেণীদির অথনর্তৈনিতকশ্র,
রোজৈনিতকশ্র ও সোমিোিজকশ্র-সোংসৃিতকশ্র জীব্েণীন িব্পরলু গুলরুদ্ধত্ব অজর্তন কশ্রেণীরেণীছ। সোম্প্রতিতকশ্র
দিশকশ্রগুলেণীলোেণীত সোরো  িব্েণীশ্বই,  িব্েণীশষিভোেণীব্  পরিশ্চিমি দিুিনয়েোয়ে ক্রেণীমিই আন্দরও েব্িশ কশ্রেণীর
িজিডিপর  ও  কশ্রমির্তসংস্থোন  স িৃষেণীত  সোমিিগ্রকশ্রভোেণীব্  “তথনয-িব্েণীনোদিন  িশল্পে”র  অব্দিোন
উেণীল্লখেণীযোগণযভোেণীব্  েব্েণীড়  েগণেণীছ।  আন্দমিোেণীদির  েদিেণীশও  এটিো  েব্িশ  েব্িশ  কশ্রেণীর  ঘমটিেণীছ।
েখলোধেূণীলোেণীকশ্র িটিিভ প্রেক্ষদিিশর্তত িব্েণীনোদিেণীনর ব্স্তুতেণীত রূপরোন্তিরত কশ্ররোর মিেণীধয িদিেণীয়ে িটি-২০-র
মিেণীতো নতুন ধোরোর েখলোধেূণীলোর জন্ম েদিওয়েো হিেণীয়েেণীছ, যোর মিেণীধয জিড়েণীয়ে রেণীয়েেণীছ ব্যোপরকশ্র
অথনর্ত,  েকশ্রেণীলঙ্কেোির ও েখলোধেূণীলোেণীকশ্রই উচ্ছেণীন্ন পরোঠোেণীনোর আন্দেণীয়েোজন। ৈব্  দুিযিতন গণণমিোধযমি
ধমির্ত, কুশ্রসংসোর ও হিোতুেণীড়পরনোর পরণযোয়েন ঘমিটিেণীয়েেণীছ ব্যোপরকশ্র মিোতোয়ে, ব্হুসংখযকশ্র ৈব্ দুিযিতন
চ্যোেণীনল চ্লেণীছ শুধমুিোত এই িব্ষিয়েগুলেণীলোেণীকশ্র িভিত্ত কশ্রেণীরই।

১৭। “নয়েো িব্শ্ব ব্যব্স্থো”েকশ্র রূপর িদিেণীত লিগ্ন পরুঁিজর কশ্রতৃর্তত্বেণীকশ্র ৈব্ধ কশ্রেণীর েতোলোর
শিক্তি িহিসোেণীব্ গণণমিোধযমিসমিেূণীহির হিোিতয়েোরগুলেণীলোর ভূিমিকশ্রো অতযন্ত গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত হিেণীয়ে উেণীঠেণীছ।
েভেণীনজেুণীয়েলোয়ে  ২০০২-এর  এিপ্রেক্ষেণীল  েপ্রেক্ষিসেণীডন্ট  শযোেণীভসেণীকশ্র  ক্ষিমিতো  চু্যত  কশ্ররেণীত
েয  সোমিিরকশ্র  অভুযত্থোেণীনর  প্রেক্ষেণীচ্ষো  চ্োলোেণীনো  হিেণীয়েিছল  তোেণীত  েব্সরকশ্রোরী  কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি
গণণমিোধযেণীমির  যেণীথনষ  গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত  ভূিমিকশ্রো  িছল।  ইতোিলেণীত  ব্োলুর্তেণীসোিন  এব্ং  েগ্রটিিব্রিেণীটিেণীন
মিোডর্তকশ্র েয ধরেণীনর রোজৈনিতকশ্র েকশ্রৌশল চ্োলোন তো সিুব্িদিত। িকশ্রন্তু আন্দমিোেণীদির কশ্রোেণীছ আন্দরও
েব্িশ গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত হিল শোসকশ্র েশ্রমণীগুলেণীলোর মিেণীধযকশ্রোর এব্ং শোসকশ্র ও শোিসেণীতর মিেণীধযকশ্রোর
সংঘমোত সহি প্রেক্ষধোন প্রেক্ষধোন সোমিোিজকশ্র সংঘমোতগুলেণীলোর একশ্রটিো জোয়েগণো িহিসোেণীব্ গণণমিোধযেণীমির
তোৎপরযর্ত।  আন্দর  েসই  কশ্রোরেণীণ  এটিো  মিতোদিশর্তগণত-রোজৈনিতকশ্র  আন্দিধপরেণীতযর  জনয
প্রেক্ষিতদ্বিন্দ্বতোরও একশ্রটিো েক্ষিত ব্েণীটি।

১৮। গণত দুিদিশেণীকশ্র ভোরেণীত কশ্রেণীপরর্তোেণীরেণীটির হিোত ধেণীর গণণমিোধযেণীমির সমিস্ত অংেণীশরই
ব্যোপরকশ্র ব্ িৃদ ঘমেণীটিেণীছ। ২০১১ সোেণীলর িহিসোব্ অনযুোয়েী,  ১৪ েকশ্রোিটি ৬০ লক্ষি ঘমেণীর িটিিভ
িছল, েযগুলেণীলো েথনেণীকশ্র ৬২৩২িটি চ্যোেণীনল েদিখো হিত, িছল ৮২০০০ সংব্োদিপরত যোর পরোঠকশ্র
সংখযো িছল ১৮ েকশ্রোিটি ১৯ লক্ষি ১০ হিোজোর এব্ং প্রেক্ষোয়ে ১৩ েকশ্রোিটি ২০ লক্ষি ভোরতীয়ে
ইন্টোরেণীনটি ব্যব্হিোর কশ্ররেণীতন (এই িহিসোেণীব্র মিেণীধয একশ্রিটি সংেণীযোগণেণীকশ্র একশ্রোিধকশ্র মিোনেুণীষির
ব্যব্হিোেণীরর িহিসোব্ও ধরো আন্দেণীছ)। মিোিকশ্রর্তন যকু্তিরোষ ও চ্ীেণীনর পরর আন্দমিোেণীদির েদিশ িটিিভর
ততৃীয়ে ব্ হৃিত্তমি ব্োজোর,  তেণীব্ িটিিভ রেণীয়েেণীছ েমিোটি পরিরব্োরগুলেণীলোর প্রেক্ষোয়ে ৬০ শতোংশ ঘমেণীর
এব্ং িটিিভ েদিখো মিোনেুণীষির সংখযো েমিোটি জনসংখযোর প্রেক্ষোয়ে ৪৫ শতোংশ, যো েথনেণীকশ্র েব্োঝো
যোয়ে  আন্দরও  ব্ িৃদর  যেণীথনষ  সেুণীযোগণ  রেণীয়েেণীছ।  ২০১১  সোেণীলর  িহিসোব্  অনযুোয়েী  িটিিভ,
সংব্োদিপরত  ও  পরিতকশ্রো  িশল্পেগুলেণীলোর  ব্োজোেণীরর  আন্দনমুিোিনকশ্র  পরিরমিোণ  িছল  যথনোক্রেণীমি
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৩২৯০০ েকশ্রোিটি, ১৯৭০০ েকশ্রোিটি এব্ং ১৩০০ েকশ্রোিটি টিোকশ্রো। স্মোটির্ত েফোন, লযোপরটিপর ও
টিযোব্েণীলটি-এর মিোধযেণীমি েমিোব্োইল ইন্টোরেণীনটি হিেণীয়ে উেণীঠেণীছ ইন্টোরেণীনটি ব্যব্হিোেণীরর সব্র্তেণীশষি ও
দ্রুত েব্েণীড় ওঠো অংশ।

১৯। আন্দমিোেণীদির েদিেণীশ এব্ং তোর সেণীঙ্গে আন্দন্তজর্তোিতকশ্র েক্ষিেণীতও মিদু্রন ও ৈব্ দুিযিতন
গণণমিোধযমিগুলেণীলো ক্রেণীমিই আন্দরও েব্িশ েব্িশ কশ্রেণীর একশ্রেণীচ্িটিয়েো মিোিলকশ্রোনো ও িনয়েন্ত্রণোধীেণীন
আন্দসেণীছ। সোরো িব্েণীশ্বই ইেণীলেণীক্ট্রেোমিযোগণেণীনিটিকশ্র েস্পেকশ্রট্রেোমি-এর েব্সরকশ্রোরীকশ্ররেণীণর চ্লমিোন ধোরো
এই প্রেক্ষিক্রয়েোিটিেণীকশ্র ব্োিড়েণীয়ে তুেণীলেণীছ যো কশ্রেণীপরর্তোেণীরেণীটির দ্বোরো তথনযপ্রেক্ষযিুক্তি িব্প্ল্ব্েণীকশ্র আন্দত্মসোৎ
কশ্ররোর লক্ষিণেণীকশ্র সিূচ্ত কশ্রেণীর। পরিশ্চিমিী দিুিনয়েোয়ে, উেণীল্লখেণীযোগণযভোেণীব্ মিোিকশ্রর্তন যকু্তিরোেণীষ, েযমিন
রেণীয়েেণীছ কশ্রমিকশ্রোস্টেল/এন িব্ িস ইউিনভোসর্তোল, ওয়েোল্টে িডজিন ও টিোইমি ওয়েোনর্তোর-এর মিেণীতো
ব্ হৃিৎ েগণোষ্ঠীগুলেণীলো, েতমিিন ভোরেণীতও তোেণীদির অনরুূপর েগণোষ্ঠীগুলেণীলো হিল স্টেলোর িটিিভ ইিন্ডয়েো,
িটিিভ-১৮,  এন িড িটিিভ,  েসোিন,  িজ গ্রুপপর ইতযোিদি।  ৈবদুিযিতন  ও  মিদু্রন গণণমিোধযেণীমি
আন্দিধপরতযকশ্রোরী অনযোনয ব্ড় েগণোষ্ঠীগুলেণীলো হিল টিোইমিস অফ ইিন্ডয়েো গ্রুপপর, িহিন্দসু্তোন টিোইমিস
গ্রুপপর,  ইিন্ডয়েোন এক্সেণীপ্রেক্ষস গ্রুপপর,  দিয িহিন্দু গ্রুপপর,  আন্দনন্দব্োজোর পরিতকশ্রো গ্রুপপর,  মিোলোয়েোলো
মিেণীনোরমিো গ্রুপপর, সোহিোরো গ্রুপপর, সোন গ্রুপপর, ভোসর গ্রুপপর ও জোগণরণ গ্রুপপর। টিোটিো, েগণোেণীয়েঙ্কেো,
িব্ড়লো ও আন্দম্বোিনরো গণণমিোধযেণীমির েগণোষ্ঠীগুলেণীলোেণীত িব্পরলু িব্িনেণীয়েোগণ েঢেণীলেণীছ,  গণণমিোধযেণীমির
এই েগণোষ্ঠীগুলেণীলো কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি ক্ষিমিতোর রোজৈনিতকশ্র শোখো িহিসোেণীব্ কশ্রোজ কশ্রেণীর এব্ং ভোরতীয়ে
অথনর্তনীিতর আন্দরও উদিোরীকশ্ররেণীণর,  েযমিন খচু্েণীরো  ব্যব্সোয়ে প্রেক্ষতযক্ষি িব্েণীদিশী িব্িনেণীয়েোেণীগণর
গুলণোব্লী প্রেক্ষচ্োর কশ্রেণীর থনোেণীকশ্র এব্ং তোেণীদির পর ষৃ্ঠেণীপরোষিকশ্ররো েয সমিস্ত কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি অপররোেণীধ
অিভযকু্তি েসগুলেণীলোেণীকশ্র আন্দড়োল কশ্ররোর েচ্ষো কশ্রেণীর।

২০। আন্দমিরো গুলিটিকশ্রেণীয়েকশ্র েগণোষ্ঠীর হিোেণীত সমিস্ত রূেণীপরর গণণমিোধযমিগুলেণীলোর েকশ্রন্দ্রীভূত
হিওয়েো এব্ং আন্দন্তঃগণণমিোধযমি মিোিলকশ্রোনোর  (েযখোেণীন িটিিভ,  েরিডও চ্যোেণীনল এব্ং িব্িভন্ন
ভোষিোর  সংব্োদিপরেণীতর  মিোিলকশ্র  একশ্রই,  যোরোই  আন্দব্োর  েকশ্রোথনোও  েকশ্রোথনোও  েকশ্রব্ল অথনব্ো
ইন্টোরেণীনেণীটির মিেণীতো ব্ণ্টন মিোধযমিগুলেণীলোরও মিোিলকশ্র) িব্েণীরোিধতো কশ্রির, েকশ্রননো ব্হুত্ব এব্ং
মিতোমিেণীতর  ৈব্িচ্তয  ছোড়ো  গণণতন্ত্রেণীকশ্র  ভোব্ো  অসম্ভব্।  সতুরোং  আন্দমিরো  েদিেণীশ
গণণমিোধযমিগুলেণীলোর িনয়েন্ত্রণকশ্রোরী িব্িধব্দ সংস্থোগুলেণীলোর দ্বোরো প্রেক্ষগণিতশীল আন্দইন তথনো যথনোযথন
িব্িধ  রচ্নোর দিোিব্ জোনোই। এরই সোেণীথন আন্দমিরো  সম্প্রতচ্োর েক্ষিেণীত ৭৪ শতোংশ পরযর্তন্ত
প্রেক্ষতযক্ষি িব্েণীদিশী িব্িনেণীয়েোেণীগণর অনমুিিত দিোেণীনর সোম্প্রতিতকশ্র িসদোেণীন্তরও িব্েণীরোিধতো কশ্রির।

২১।  রোজনীিতিব্দিেণীদির  দ্বোরো  ৈবদুিযিতন  ব্ো  মিদু্রন গণণমিোধযেণীমির  মিোিলকশ্রোনো
এব্ং/অথনব্ো  িনয়েন্ত্রেণীণর  পরিরঘমটিনোও  অব্োেণীধ  চ্লেণীছ।  মিলূ  ধোরোর  সমিস্ত  রূেণীপরর
গণণমিোধযমিগুলেণীলো েযেণীহিতু িব্জোপরন েথনেণীকশ্র প্রেক্ষোপ্ত অেণীথনর্তর ওপরর ভর কশ্রেণীরই চ্েণীল (িকশ্রছু িকশ্রছু
সংব্োদিপরেণীত ৮০ শতোংশ পরযর্তন্ত স্থোন ব্রোদ্দেশ্য থনোেণীকশ্র িব্জোপরেণীনর জনয), “িব্জোপরেণীনর রোস্তো”
ধেণীর গণণমিোধযমিেণীকশ্র উৎেকশ্রোচ্ েদিওয়েো ও তোেণীকশ্র প্রেক্ষভোিব্ত কশ্ররোর ব্যোপরোরটিো রোজনীিতিব্দি ও
েকশ্রোম্পর্কোিনগুলেণীলোর  মিেণীধয  একশ্র  সোধোরণ  ঘমটিনো।  গণণমিোধযমিগুলেণীলোর  পরিরচ্োলনোয়ে  ব্যোপরকশ্র
পরিরমিোণ সরকশ্রোরী  টিোকশ্রো  খয়েরোিত  েদিওয়েোর  জনয  কশ্রেণীয়েকশ্রজন  মিখুযমিন্ত্রী  সোম্প্রতিতকশ্র
ব্ছরগুলেণীলোেণীত সংব্োেণীদির িশেণীরোনোেণীমি এেণীসেণীছন। রোিডয়েো েটিপর িব্তকশ্রর্ত েযমিন সসু্পেষভোেণীব্
েদিিখেণীয়ে িদিেণীয়েেণীছ ব্যব্সো-রোজনীিত সংেণীযোগণ কশ্রখনও কশ্রখনও গণেণীড় েতোলো হিয়ে গণণমিোধযেণীমির
প্রেক্ষভোব্শোলী  ব্যিক্তিত্বেণীদির  মিোধযেণীমি,  যো  যথনোথনর্তই  একশ্র  গণণমিোধযমি-কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি-রোজনীিতিব্দি

গণোঁটিছড়োর জন্ম েদিয়ে। এরকশ্রমি পরিরিস্থিতেণীত কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি  ও রোজৈনিতকশ্র অপররোধ এব্ং
দুিনর্তীিত েয গণণমিোধযমি েক্ষিেণীতর মিেণীধযও  ছিড়েণীয়ে পরড়েণীব্ ব্ো  িব্িভন্ন ধোরোয়ে গণণমিোেণীধযেণীমির
অপরব্যব্হিোেণীর রূপরোন্তিরত  হিেণীব্ েসটিো খবু্ই স্বেোভোিব্কশ্র। একশ্রটিো দিষৃোন্ত তুেণীল ধরো যোকশ্র।
কশ্রযোগণ উেণীন্মোিচ্ত ১৮৬০ হিোজোর েকশ্রোিটি টিোকশ্রোর কশ্রয়েলো েকশ্রেণীলঙ্কেোিরেণীত জিড়ত রেণীয়েেণীছ িড িব্
কশ্রেণীপরর্তোেণীরশন িলঃ যোেণীদির পরিরচ্োলনোয়ে প্রেক্ষকশ্রোিশত হিয়ে ৈদিিনকশ্র ভোসর, ঊর্ধ্বষিো মিোিটির্তন িলঃ যোর
মিোিলকশ্রোনোধীন প্রেক্ষভোত খব্র ইতযোিদি। অব্শয, েকশ্রোেণীনো গণোঁটিছড়োই অভযন্তরীণ টিোনোেণীপরোেণীড়ন
েথনেণীকশ্র মিকু্তি নয়ে এব্ং কশ্রখনও কশ্রখনও পরোরস্পেিরকশ্র ব্লিযোকশ্রেণীমিল ও েজোরজুলেুণীমির মিোধযেণীমি
টিোকশ্রো আন্দদিোেণীয়ের ঘমটিনোর খব্রও েব্িরেণীয়ে আন্দেণীস, িজ গ্রুপপর ও িজন্দলেণীদির মিেণীধয সোম্প্রতিতকশ্র
ঘমটিনোিটিেণীত েযমিনটিো েদিখো েগণেণীছ।

২২।  মিদু্রন ও  ৈব্ দুিযিতন  গণণমিোধযেণীমির  ওপরর  কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি  ও রোজনীিতর প্রেক্ষব্ল
প্রেক্ষভোেণীব্র ফেণীল খবু্ স্বেোভোিব্কশ্রভোেণীব্ই পরিরেণীব্িশত হিয়ে টিোকশ্রো িদিেণীয়ে ছোপরো খব্র,  সোজোেণীনো
প্রেক্ষিতেণীব্দিন, িব্কৃশ্রত তথনয ও অধর্তসতয এব্ং তোর সোেণীথন গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত খব্রেণীকশ্র েচ্েণীপর েদিওয়েো
হিয়ে। ২০১০ সোেণীল েপ্রেক্ষস কশ্রোউিন্সিল টিোকশ্রো িদিেণীয়ে ছোপরোেণীনো খব্েণীরর পরিরঘমটিনো সম্পর্কেণীকশ্রর্ত একশ্রটিো
িরেণীপরোটির্ত প্রেক্ষকশ্রোশ কশ্রেণীর এব্ং ২০১৩ সোেণীল েপ্রেক্ষস কশ্রোউিন্সিেণীলর একশ্রটিো দিল সংব্োদি মিোধযেণীমির
কশ্রণ্ঠেণীরোধ কশ্ররো ও তোেণীদির ওপরর চ্োপর স িৃষ কশ্ররোর দিোেণীয়ে িব্হিোর সরকশ্রোরেণীকশ্র অিভযকু্তি কশ্রেণীর।
গুলজরোেণীটি মিসুিলমি-িব্েণীরোধী এব্ং উিড়ষিযোর কশ্রন্ধমিোেণীল িখ্রিস্টেলোন-িব্েণীরোধী গণণহিতযোেণীকশ্র উসিকশ্রেণীয়ে
তুলেণীত  ৈগণিরকশ্রপরন্থী  সংব্োদিমিোধযেণীমির  ব্ড়  ভূিমিকশ্রো  িছল।  অিধকশ্রোংশ  ব্ড়  গণণমিোধযমিই
সন্ত্রোস-িব্েণীরোধী তদিন্ত ও েগ্রপ্তোির িনেণীয়ে েয সমিস্ত প্রেক্ষিতেণীব্দিন প্রেক্ষকশ্রোশ কশ্রেণীর তোেণীত তোরো
ব্যোপরকশ্র সংখযকশ্র িনরপররোধ মিসুিলমি ও কশ্রোশ্মীরী যবু্কশ্রেণীদির িব্রুদ্ধেণীদ ডোইিন িশকশ্রোর চ্োলোেণীত
পরিুলশ ও তদিন্তকশ্রোরী সংস্থোগুলেণীলোর শিরকশ্র িহিসোেণীব্ই কশ্রোজ কশ্রেণীর। ব্লেণীত েগণেণীল েগণোটিো
কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি গণণমিোধযমিই তোেণীদির িরেণীপরোেণীটির্ত ও সংব্োদি িব্েণীশ্লিষিেণীণ িনয়েিমিতভোেণীব্ই প্রেক্ষভোব্শোলী
েশ্রমণী,  জোত ও িলেণীঙ্গের প্রেক্ষিত পরক্ষিপরোিতত্ব েদিখোয়ে। তোরো উগ্র জোতীয়েতোব্োদি ছড়োেণীনোর
মিোধযমি িহিসোেণীব্ও কশ্রোজ কশ্রেণীর,  এখন আন্দর শুধু ঘমিনষ্ঠ প্রেক্ষিতেণীব্শীেণীদির িব্রুদ্ধেণীদ নয়ে,  দুিব্র্তল
রোষগুলেণীলোর  িব্রুদ্ধেণীদও  তো  কশ্রেণীর  থনোেণীকশ্র।  দুিব্র্তল  রোষগুলেণীলোর  িব্রুদ্ধেণীদ  চ্োলোেণীনো  উগ্র
জোতীয়েতোব্োেণীদির েছোটি িকশ্রন্তু প্রেক্ষব্ণতো সচূ্নোকশ্রোরী একশ্রটিো দিষৃোন্ত েদিখো িগণেণীয়েিছল জোতীয়ে
সংব্োদিমিোধযেণীমির  একশ্রটিো অংেণীশ মিোলদ্বীপর সরকশ্রোেণীরর িব্রুদ্ধেণীদ যদুব্োিজ/উগ্র জোতীয়েতোব্োদিী
ভোব্োেণীব্েণীগণর  িব্েণীস্ফোরেণীণর  মিেণীধয  (িকশ্রছু  িকশ্রছু  মিন্তেণীব্য  এমিনিকশ্র  তোর  িব্রুদ্ধেণীদ  কশ্রেণীঠোর
শোিস্তমিলূকশ্র ব্যব্স্থো  েনওয়েোর কশ্রথনোও ব্লো  হিেণীয়েিছল)  এব্ং তো  কশ্ররো  হিেণীয়েিছল মিোলদ্বীপর
সরকশ্রোেণীরর  অতযন্ত  যিুক্তিসংগণতভোেণীব্ই  ভোরতীয়ে  েকশ্রোম্পর্কোিন  িজ  এমি  আন্দর-েকশ্র  েদিওয়েো
মিোেণীলেণীত িব্মিোনব্ন্দর িনমির্তোেণীণর ব্রোত ব্োিতল কশ্ররোর পরিরেণীপ্রেক্ষিক্ষিেণীত।  শোসকশ্র েশ্রমণীগুলেণীলোর
রোজনীিতর প্রেক্ষিত এই ধরেণীনর আন্দনগুণতয প্রেক্ষকশ্রটিভোেণীব্ প্রেক্ষকশ্রোিশত হিয়ে শ্রমিমিকশ্রেণীশ্রমণীর ধমির্তঘমটি ও
সংগণিঠত  গণণআন্দেণীন্দোলেণীনর  িব্রুদ্ধেণীদ  সকূ্ষ্ম  রোজৈনিতকশ্র  প্রেক্ষচ্োেণীরর  মিেণীধযও,  িব্েণীশষি  কশ্রেণীর
েসগুলেণীলো  যিদি  পরিরচ্োিলত  হিয়ে  িব্প্ল্ব্ী  শিক্তিগুলেণীলোর  েনতেৃণীত্ব।  তোরো  নীরব্তোর  একশ্রটিো
ষিড়যন্ত্রও চ্োলোয়ে, েযখোেণীন জনগণেণীণর গুলরুদ্ধত্বপরণূর্ত অিভযোনগুলেণীলোেণীকশ্র েচ্েণীপর যোওয়েোর পরোশোপরোিশ
সোমিিরকশ্র-ৈনরোজযব্োদিী কশ্রোযর্তকশ্রলোপরগুলেণীলোেণীকশ্র উেণীদ্দেশ্যশযমিলূকশ্রভোেণীব্ ব্োিড়েণীয়ে েদিখোেণীনো হিয়ে।

২৩।  রোজৈনিতকশ্র  উেণীদ্দেশ্যশয  ও  পরক্ষিপরোতগুলেণীলো  ছোড়োও  িনছকশ্র ব্োিণিজযকশ্র  স্বেোথনর্তও
গণণমিোধযেণীমির একশ্রটিো অংশেণীকশ্র প্রেক্ষেণীলোিভত কশ্রেণীর সমিস্ত ধরেণীনর অনযোয়ে কশ্রোযর্তকশ্রলোেণীপরর পরেণীথন
িনেণীয়ে  যোয়ে।  িব্েণীশষিভোেণীব্  িটি  আন্দর  িপর-চ্োিলত  ৈব্দুিযিতন  গণণমিোধযেণীমির  মিেণীধয  অপররোধ
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সম্পর্কিকশ্রর্তত খব্রোখব্র ও িহিংসোর দিশৃযগুলেণীলো সিব্স্তোেণীর ব্ণর্তনো  কশ্রেণীর সংব্োদিেণীকশ্র উেণীত্তজকশ্র
কশ্রেণীর েতোলোর একশ্রটিো প্রেক্ষব্ণতো লক্ষিয কশ্ররো যোয়ে। ব্োস্তব্ িভিত্ত ছোড়োই গণণমিোধযেণীমি উেণীত্তজকশ্র
প্রেক্ষিতেণীব্দিন ৈতির কশ্ররোর মিেণীধয িদিেণীয়ে গণণমিোধযেণীমির অপরব্যব্হিোেণীরর েব্শ িকশ্রছু দিষৃোন্ত েদিখো
েগণেণীছ। ২০১২-র জলুোই মিোেণীস িটি আন্দর িপর-র িপরছেণীন েছোটিো সোংব্োিদিকশ্র/চ্যোেণীনলগুলেণীলোেণীকশ্র
েগণোটিো দুিই ভয়েোব্হি েযৌন আন্দক্রমিেণীণ ইন্ধন েযোগণোেণীত ব্ো েসগুলেণীলোেণীকশ্র কশ্রোেণীজ লোগণোেণীত েদিখো
িগণেণীয়েিছল। গুলয়েোহিোিটিেণীত আন্দসোেণীমির একশ্রটিো সরকশ্রোরী সংব্োদি সম্প্রতচ্োরকশ্রোরী িটিিভ চ্যোেণীনলেণীকশ্র
একশ্রটিো েমিেণীয়েেণীকশ্র সোহিোযয কশ্ররোর পরিরব্েণীতর্ত উন্মত্ত জনতোর হিোেণীত তোর শ্লিীলতোহিোিনর ঘমটিনোেণীকশ্র
িভিডও কশ্রযোেণীমিরোব্ন্দী  কশ্ররেণীত েদিখো  িগণেণীয়েিছল;  কশ্রোরও কশ্রোরও মিেণীত উেণীত্তজকশ্র খব্েণীরর
েখোঁেণীজ  তোরোই ঐ ভয়েোব্হি অপররোধিটিেণীকশ্র উসিকশ্রেণীয়ে তুেণীলিছল। এই ঘমটিনোর কশ্রেণীয়েকশ্রিদিন
ব্োেণীদি  মিযোঙ্গেোেণীলোেণীর  স্থোনীয়ে  একশ্রটিো  িটিিভ চ্যোেণীনেণীলর  জৈনকশ্র সোংব্োিদিকশ্র তঁোর  চ্যোেণীনেণীলর
জনিপ্রেক্ষয়েতোর  সচূ্কশ্রেণীকশ্র  ব্োড়োেণীনোর  লেণীক্ষিয  িহিন্দু  জোগণরণ  েব্িদিকশ্র-এর  হিোেণীত  জন্মিদিেণীনর
একশ্রটিো পরোিটির্তর ওপরর হিোমিলোর ঘমটিনো সংগণিঠত কশ্রেণীরিছেণীলন। নব্ীন সিুরেণীঞ্জ নোেণীমি েয িটিিভ
সোংব্োিদিকশ্র এই ঘমটিনোর প্রেক্ষিতেণীব্দিন ৈতির কশ্রেণীরিছেণীলন তঁোেণীকশ্র  ঘমটিনোয়ে ইন্ধন েযোগণোেণীনোর
িমিথনযো অিভেণীযোেণীগণ অিভযকু্তি কশ্ররো হিয়ে এব্ং িতিন এখন েজেণীল ব্ন্দী;  আন্দমিরো অিব্লেণীম্ব
তঁোর মিিুক্তির দিোিব্ জোনোিচ্ছ। আন্দমিরো ভোরেণীতর েপ্রেক্ষস কশ্রোউিন্সিেণীলর কশ্রোেণীছ এই িনেণীব্দিন কশ্ররিছ
েয,  গণণমিোধযেণীমির  ৈনিতকশ্রতোেণীকশ্র  ঊর্ধ্বেণীধ্বর্ত  তুেণীল  ধরো  এব্ং  সোংব্োিদিকশ্ররো  যোেণীত  আন্দরও
দিোিয়েত্বশীল আন্দচ্রণ কশ্রেণীরন তো সিুনিশ্চিত কশ্ররোর জনয েযন যথনোযথন ব্যব্স্থো েনওয়েো হিয়ে।

২৪। খব্েণীরর চ্যোেণীনলগুলেণীলোর মিেণীতো দ্রুত েব্েণীড় চ্লো িটিিভ েনটিওয়েোেণীকশ্রর্তর িব্েণীনোদিেণীনর
সোধোরণ চ্যোেণীনলগুলেণীলোও নোনোভোেণীব্ সোংসিৃতকশ্র দূিষিণ ছড়োেণীনোয়ে অব্দিোন রোেণীখ। সব্েণীচ্েণীয়ে
ক্ষিিতকশ্রোরকশ্র সম্ভব্ত হিল েযভোেণীব্  িহিিন্দ এব্ং  িব্িভন্ন আন্দঞ্চিলকশ্র ভোষিোর  চ্যোেণীনলগুলেণীলো
নয়েোউদিোরব্োদিী  পরিরমিণেণীল চ্টিকশ্রদিোর েমিোড়েণীকশ্র  'নয়েো িপরততৃন্ত্রেণীকশ্র'  িব্েণীকশ্রোয়ে,  তোরো  পররুেণীনো
ধোরোয়ে  সোমিন্ততোিন্ত্রকশ্র  মিলূযেণীব্োধ  ও  প্রেক্ষথনোগুলেণীলোেণীকশ্র  ব্োজোরিভিত্তকশ্র  সমিোেণীজর  নতুন  নতুন
চ্োিহিদিোর সেণীঙ্গে খোপর খোইেণীয়ে িনেণীয়ে পরিরেণীব্শন কশ্রেণীর। গণল্পেিভিত্তকশ্র নয়ে এমিন িসিরয়েোলগুলেণীলো
ক্রমিব্ধর্তমিোন েভোগণব্োদিী মিধযিব্ত্ত েশ্রমণীর উচ্চোিভলোষিী কশ্রোমিনোগুলেণীলো ও মিোয়েো কশ্রল্পেনোগুলেণীলোেণীকশ্র
কশ্রোেণীজ লোগণোয়ে,  আন্দর িব্জোপরেণীনর প্রেক্ষচ্োরগুলেণীলো অপ্রেক্ষেণীয়েোজনীয়ে ব্ো সোধযোতীত পরণয েকশ্রনোর
তীব্রি ব্োসনো জোিগণেণীয়ে েতোেণীল, যো প্রেক্ষোয়েশই ধোেণীর হিেণীয়ে থনোেণীকশ্র।

২৫। তেণীব্ মিলূধোরোর গণণমিোধযেণীমিও পররস্পের িব্েণীরোধী টিোনোেণীপরোেণীড়ন েদিখো যোয়ে যো
ফোটিেণীলর স িৃষ কশ্রেণীর এব্ং নীিতিনষ্ঠ, দিোয়েব্দ ও প্রেক্ষগণিতশীল সোংব্োিদিকশ্রতোর পরিরসর ৈতির
কশ্রেণীর, রাঽ।িডকশ্রযোল মিতোমিত ও শোসকশ্রেণীদির সমিোেণীলোচ্নোমিলূকশ্র প্রেক্ষিতেণীব্দিন েপরশ কশ্ররোর সেুণীযোগণ
কশ্রেণীর  েদিয়ে।  কশ্রেণীপরর্তোেণীরিটিকশ্ররণ  এব্ং  পরিরচ্োলকশ্রমিণলীর  কশ্রোেণীছ  সম্পর্কোদিকশ্রমিণলীর  অধীনতো
সেণীত্ত্বেও পরিরচ্োলকশ্রেণীদির সোমিিগ্রকশ্র পরিরকশ্রল্পেনো ও রোজৈনিতকশ্র চ্োপর ঐিচ্ছকশ্র উপরোদিনিটিেণীকশ্র,
অথনর্তোৎ  সংব্োদি  দিপ্তর,  সংব্োদি  সম্পর্কোদিনো  িব্ভোগণ  ও  সরোসির  সম্প্রতচ্োেণীরর  দিোিয়েত্বশীল
ব্যিক্তিেণীদির েচ্তনোেণীকশ্র কশ্রখনই পরেুণীরোপরিুর দিমিন কশ্ররেণীত পরোেণীর নো। কশ্রোেণীজই প্রেক্ষথনো ভোঙ্গেো ও
সোহিসী তদিন্তমিলূকশ্র সোংব্োিদিকশ্রতোর একশ্রটিো জোয়েগণো সব্সমিয়েই থনোেণীকশ্র। গুলজরোটি গণণহিতযোর
েক্ষিেণীত ব্ো  িব্িভন্ন েকশ্রেণীলঙ্কেোিরগুলেণীলোর েক্ষিেণীতই েহিোকশ্র,  ঐ ধরেণীনর সেুণীযোগণ সব্র্তদিোই িছল
েযটিোেণীকশ্র  গণণমিোধযেণীমির  িব্েণীব্কশ্রব্িুদসম্পর্কন্ন  ব্যিক্তিরো  কশ্রোেণীজ  লোিগণেণীয়েেণীছন  এব্ং  প্রেক্ষোয়েশই
িনেণীজেণীদির ঝুিঁকশ্রর িব্িনমিেণীয়ে সতযটিোেণীকশ্র সব্র্তসমিেণীক্ষি প্রেক্ষকশ্রোশ কশ্রেণীরেণীছন।

২৬। িকশ্রছু  আন্দেণীন্দোলেণীনর,  যথনো দুিনর্তীিত-িব্েণীরোধী আন্দেণীন্দোলন ব্ো িদিল্লীর গণণধষির্তেণীণর
ঘমটিনোর পরর েফেণীটি পরড়ো আন্দেণীন্দোলেণীনর পরিরেণীব্শেণীন মিদু্রন ও ৈব্  দুিযিতন গণণমিোধযেণীমির ভূিমিকশ্রো
উেণীল্লখেণীযোগণয িছল। এই ধরেণীনর আন্দেণীন্দোলনগুলেণীলো মিদু্রন গণণমিোধযেণীমি এব্ং িটিিভ সম্প্রতচ্োেণীর ও
পরযোেণীনল আন্দেণীলোচ্নোয়ে সোধোরণভোেণীব্ সহিোনভূুিতশীলতোর সেণীঙ্গে প্রেক্ষচ্োর কশ্ররো  হিেণীয়েেণীছ। তেণীব্
দুি-একশ্রটিো  প্রেক্ষশংসনীয়ে ব্যিতক্রমি ব্োদি িদিেণীল  ঐ পরিরেণীব্শনো  মিলূ  েজোরটিোেণীকশ্র েকশ্রন্দ্রীভূত
কশ্রেণীরিছল গুলিটিকশ্রেণীয়েকশ্র েশ্লিোগণোেণীনর মিেণীধয  (যথনো,  দুিনর্তীিতর েক্ষিেণীত জনেণীলোকশ্রপরোল-এর ওপরর
এব্ং ধষির্তণ-িব্েণীরোধী আন্দেণীন্দোলেণীনর েক্ষিেণীত  'মিতুৃয দিেণীণ'র ওপরর)  এব্ং এইভোেণীব্ কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি
লণু্ঠন ব্ো ধষির্তেণীণর সংসিৃতর িব্িভন্ন িদিকশ্রেণীকশ্র তুেণীল ধরোর সম্ভোব্নোেণীকশ্র সীিমিত কশ্রেণীরিছল।
গণণমিোধযেণীমি ঐ  আন্দেণীন্দোলনগুলেণীলোর  পরিরেণীব্শনো  অেণীনকশ্রোংেণীশই  চ্োিলত  হিেণীয়েিছল  েগণোটিো
অভুযত্থোনেণীকশ্র  'রোজনীিত'র দূিষিণ মিকু্তি সোমিিয়েকশ্র,  একশ্রকশ্র ইসযু িভিত্তকশ্র আন্দেণীন্দোলেণীন গণিণব্দ
কশ্ররোর লেণীক্ষিয। ধষির্তণ-িব্েণীরোধী আন্দইেণীনর েক্ষিেণীত গণণমিোধযমি সম্মিলিতর ব্য়েসেণীকশ্র 'কশ্রিমিেণীয়ে আন্দনো
হিেণীচ্ছ' এই কশ্রল্পেকশ্রথনোেণীকশ্র িমিথনযোভোেণীব্ প্রেক্ষচ্োর কশ্রেণীর একশ্রটিো অতযন্ত ক্ষিিতকশ্রোরকশ্র ভূিমিকশ্রো পরোলন
কশ্রেণীরিছল এব্ং তো কশ্ররো হিেণীয়েিছল সম্মিলিতর ব্য়েসেণীকশ্র ব্োিড়েণীয়ে েতোলোর সরকশ্রোেণীরর পরদিেণীক্ষিেণীপরর
সপরেণীক্ষি জনমিত ৈতিরর একশ্রটিো ব্োতোব্রণ গণেণীড় েতোলোর লেণীক্ষিয।

২৭। আন্দধিুনকশ্র গণণমিোধযমি  আন্দমিোেণীদির  জোনেণীকশ্র ব্যোপরকশ্রভোেণীব্  সমিদৃ  কশ্ররেণীত পরোেণীর
এব্ং প্রেক্ষকশ্রোশমিোন পরিরিস্থিতেণীত তোৎক্ষিিণকশ্রভোেণীব্ সোড়ো িদিেণীত আন্দমিোেণীদির আন্দরও ভোেণীলোভোেণীব্
প্রেক্ষস্তুতত কশ্ররেণীত পরোেণীর। অনযোয়েকশ্রোরীেণীদির উেণীন্মোিচ্ত কশ্ররেণীত েফসব্কুশ্র ও টুিইটিোর-এর মিেণীতো
পরোরস্পেিরকশ্র  ব্োতর্তো  আন্দদিোন-প্রেক্ষদিোেণীনর  মিেণীতো  সোমিোিজকশ্র  েনটিওয়েোকশ্রর্তগুলেণীলোেণীকশ্র  ব্যোপরকশ্রভোেণীব্
কশ্রোেণীজ  লোগণোেণীনো  হিেণীয়েেণীছ  এব্ং  িসয়েোটিল  েথনেণীকশ্র  আন্দরব্  ব্সন্ত  ও  অকুশ্রপরোই-এর  মিেণীতো
আন্দেণীন্দোলনগুলেণীলো প্রেক্ষিতব্োদিকশ্রোরীেণীদির দ্রুত সমিোেণীব্িশত কশ্ররেণীত ঐ মিোধযমিগুলেণীলোর ওপরর েব্িশ
েব্িশ কশ্রেণীর িনভর্তর কশ্রেণীরেণীছ। দিয ওেণীপরন েসোসর্ত আন্দেণীন্দোলন, উইিকশ্রিপরিডয়েো ও উইিকশ্রিলকশ্রস
রোজৈনিতকশ্র আন্দলোপর-আন্দেণীলোচ্নো চ্োলোেণীত এব্ং জনগণেণীণর গণণতোিন্ত্রকশ্র গণণমিোধযেণীমির িব্কশ্রোশ
ঘমটিোেণীত  ব্যিক্তিব্গণর্ত  ও  সংগণঠনগুলেণীলোর  কশ্রোেণীছ  যেণীথনষ  পরিরমিোণ  মিকু্তি  পরিরসেণীরর  েযোগণোন
িদিেণীয়েেণীছ।  পরোিটির্তর  ওেণীয়েব্সোইটি,  গণণসংগণঠনগুলেণীলোর  ৈতির  কশ্ররো  ব্লিগণ  এব্ং  েসোশযোল
েনটিওয়েোকশ্রর্তগুলেণীলোেণীত  িনিদির্তষ  কশ্রমিেণীরডেণীদির  ব্যব্হিোর  কশ্ররো  েপরজ/অযোকশ্রোউেণীন্টর  মিোধযেণীমি
ঐ পরিরসরেণীকশ্র কশ্রোেণীজ লোগণোেণীনোর েক্ষিেণীত আন্দমিরো এখনও এেণীকশ্রব্োেণীর প্রেক্ষোথনিমিকশ্র স্তেণীর রেণীয়েিছ।
পরোিটির্ত  ওেণীয়েব্সোইেণীটির  গুলণমিোনেণীকশ্র  উন্নত  কশ্রেণীর  েতোলোর  প্রেক্ষিত  আন্দশু  গুলরুদ্ধত্ব  েদিওয়েোর
পরোশোপরোিশ  সমিস্ত  ধরেণীনর  সোমিোিজকশ্র  গণণমিোধযমিগুলেণীলোেণীকশ্র  আন্দরও  পরিরকশ্রিল্পেত  ও
উেণীদ্দেশ্যশযমিলূকশ্রভোেণীব্ কশ্রোেণীজ লোগণোেণীনোর সিম্মিলিলত প্রেক্ষেণীচ্ষো আন্দমিোেণীদির অব্শযই চ্োলোেণীত হিেণীব্।

২৮। েসোশযোল েনটিওয়েোকশ্রর্তগুলেণীলো ও সোধোরণভোেণীব্ ইন্টোরেণীনেণীটির গণণতোিন্ত্রকশ্র সম্ভোব্নো
ও তোেণীদির আন্দঘমোত হিোনোর  ক্ষিমিতোেণীকশ্র ধ্বংস কশ্ররোর লেণীক্ষিয  সোরো  দিুিনয়েোর সরকশ্রোরগুলেণীলো
তোেণীদির  সোেণীধযর  অধীন  সব্িকশ্রছুই  কশ্ররেণীছ। ওরো  এই কশ্রোরেণীণ  িব্েণীশষিভোেণীব্  উিদ্বগ্ন  েয,
তেণীথনযর  েনটিওয়েোকশ্রর্তগুলেণীলোর  ওপরর  তোেণীদির  অতযিধকশ্র  িনভর্তরতো  নোশকশ্রতোর  একশ্র  নতুন
েক্ষিতেণীকশ্র উন্মকু্তি কশ্রেণীরেণীছ এব্ং তো হিেণীয়েেণীছ “হিযোিক্টিভস্টেলেণীদির” কশ্রলযোেণীণ। হিযোিক্টিভস্টেল ব্লেণীত
েব্োঝোেণীনো  হিেণীচ্ছ  তোেণীদির  যোরো  প্রেক্ষিতষ্ঠোন-িব্েণীরোধী  ও  জনস্বেোথনর্তমিখুী  উেণীদ্দেশ্যেণীশয  িনেণীজেণীদির
হিযোিকশ্রং-এর দিক্ষিতোেণীকশ্র কশ্রোেণীজ লোগণোয়ে, যথনো মিোিকশ্রর্তন যকু্তিরোেণীষর অযোেণীনোিনমিোস েগণোষ্ঠী (যোরো
িছল অকুশ্রপরোই ওয়েোল স্ট্রেলীটি আন্দেণীন্দোলেণীনর সচূ্নোকশ্রোরীেণীদির অনযতমি)।

 ৯৩       ৯৪



২৯।  আন্দমিোেণীদির  েদিেণীশ  েকশ্রন্দ্রীয়ে  ও  রোজয  সরকশ্রোরগুলেণীলো  তথনযপ্রেক্ষযিুক্তি  আন্দইেণীনর
৬৬এ ধোরোেণীকশ্র েস্বেচ্ছোচ্োরীভোেণীব্  প্রেক্ষেণীয়েোগণ কশ্ররেণীছ। এর মিেণীধয  সব্েণীচ্েণীয়ে  উেণীল্লখেণীযোগণয  হিল
পরিশ্চিমিব্োংলোর একশ্রটিো  সোম্প্রতিতকশ্র ঘমটিনো  (েযখোেণীন িব্শ্বিব্দিযোলেণীয়ের একশ্র অধযোপরকশ্র একশ্র
সরস, িনরীহি কশ্রোটুির্তন অনযেণীদির কশ্রোেণীছ পরোঠোেণীনোর জনয প্রেক্ষহৃত ও েগ্রপ্তোর হিন) ও মিহিোরোেণীষর
একশ্রটিো  ঘমটিনো  (েযখোেণীন ব্োল  ঠোকশ্রেণীরর  মিতুৃয র  পরর পরেুণীরোপরিুর  যিুক্তিযকু্তি একশ্র মিন্তব্যেণীকশ্র
ৈব্দুিয িতন মিোধযেণীমি েতোলো ও 'লোইকশ্র কশ্ররোর' জনয দুিিটি েমিেণীয়েেণীকশ্র এই ধোরোয়ে ও তোর সেণীঙ্গে
আন্দই িপর িস-র ৫০৫(২) ধোরোয়ে েগ্রপ্তোর কশ্ররো হিয়ে), েযখোেণীন মিতপ্রেক্ষকশ্রোেণীশর স্বেোধীনতোেণীকশ্র খব্র্ত
কশ্ররো হিয়ে। ৈস্বেরোচ্োরী ৬৬এ ধোরোেণীকশ্র অিব্লেণীম্ব ব্োিতল কশ্ররোর জনিপ্রেক্ষয়ে দিোিব্িটিেণীকশ্র আন্দমিরো
সমিথনর্তন কশ্রির এব্ং ইন্টোরেণীনেণীটির স্বেোধীনতোেণীকশ্র খব্র্ত কশ্ররোর সমিস্ত প্রেক্ষেণীচ্ষোর িব্েণীরোিধতো কশ্রির।
আন্দন্তজর্তোিতকশ্র েক্ষিেণীত মিোিকশ্রর্তেণীনর েনততৃ্বোধীেণীন লড়োকুশ্র  মিোনষুিেণীদির িব্রুদ্ধেণীদ ডোইিন িশকশ্রোেণীরর
েয অিভযোন চ্লেণীছ আন্দমিরো তোেণীকশ্র িধক্কোর জোনোই। এর মিেণীধয রেণীয়েেণীছন উইিকশ্রিলকশ্রস প্রেক্ষধোন
জিুলয়েোন  অযোসোঞ্জ,  িযিন  ইকুশ্রেণীয়েডেণীরর  লন্ডন  দিতুোব্োেণীস  আন্দশ্রময়ে  িনেণীয়েেণীছন,  রেণীয়েেণীছন
উইিকশ্রিলকশ্রেণীসর হিেণীয়ে কুশ্রকশ্রীিতর্ত ফোঁসকশ্রোরী ব্রিযোেণীডল মিযোিনং িযিন কশ্রোঠগণড়ো েথনেণীকশ্র িনভর্তীকশ্রভোেণীব্
মিোিকশ্রর্তেণীনর  যদুোপররোধগুলেণীলো  ও  অনযোনয  অপরকশ্রমির্তগুলেণীলোেণীকশ্র  উেণীন্মোিচ্ত  কশ্ররেণীছন,  রেণীয়েেণীছন
অযোরন  েসোয়েোজর্ত  িযিন  তেণীথনযর  প্রেক্ষিত  অব্োধ  অিধকশ্রোেণীরর  সপরেণীক্ষি  অক্লোন্তভোেণীব্  প্রেক্ষচ্োর
চ্োিলেণীয়েেণীছন এব্ং িযিন আন্দপরোতদিিৃষেণীত মিোিকশ্রর্তন পরিুলেণীশর চ্োেণীপরর মিেুণীখ আন্দত্মহিতযো কশ্রেণীরন।

৩০। প্রেক্ষভোব্শোলী গণণমিোধযেণীমির কশ্রেণীপরর্তোেণীরটি-িনয়েিন্ত্রত চ্িরত সেণীত্ত্বেও এই েক্ষিেণীত আন্দরও
েব্িশ হিস্তেণীক্ষিপর সম্ভব্ ও তো জরুদ্ধির। গণণমিোধযেণীমির সমিস্ত েক্ষিেণীত সংগণিঠত, সপুরিরকশ্রিল্পেত
ও লোগণোতোর  হিস্তেণীক্ষিেণীপরর  উেণীদিযোেণীগণর  জনয  জোতীয়ে  ও  রোজয  রোজধোনীগুলেণীলোেণীত  এব্ং
অনযোনয  সম্ভোব্নোমিয়ে  েকশ্রেণীন্দ্র  পরোিটির্তর  িমিিডয়েো  েসলগুলেণীলোেণীকশ্র  গণেণীড়  েতোলো/সিক্রয়ে  কশ্রেণীর
েতোলোটিো জরুদ্ধির। পরোিটির্তর মিখুপরত ও প্রেক্ষকশ্রোশনোগুলেণীলোর িনজস্বে েনটিওয়েোকশ্রর্তেণীকশ্র উন্নত কশ্রেণীর
েতোলো  এব্ং প্রেক্ষভোব্শোলী গণণমিোধযেণীমি সপুরিরকশ্রিল্পেত হিস্তেণীক্ষিপরেণীকশ্র আন্দধিুনকশ্র গণণমিোধযমিেণীকশ্র
আন্দরও সফলভোেণীব্  কশ্রোেণীজ লোগণোেণীনোর  পরোিটির্তর  সোমিিগ্রকশ্র দি িৃষভঙ্গেীর  দুিিটি  িদিকশ্র  িহিসোেণীব্ই
েদিখেণীত হিেণীব্,  যোেণীত পরোিটির্তর মিতোদিশর্তগণত-রোজৈনিতকশ্র অব্স্থোন সম্পর্কেণীকশ্রর্ত এব্ং আন্দমিোেণীদির
কশ্রমিেণীরডেণীদির েনততৃ্বোধীেণীন চ্োিলত িব্িভন্ন ধরেণীনর নোনো সংগ্রোমিগুলেণীলোেণীকশ্র আন্দরও সফলভোেণীব্
মিোনেুণীষির কশ্রোেণীছ তুেণীল ধরো ও ছিড়েণীয়ে েদিওয়েো যোয়ে।
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