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রাজনৈতিক প্রস্াব

ভারগ্তর কবমউবনস্ট পাব্টি (মাকটিেিাদী)



ভারতির কতিউতৈস্ট পাত্টি (িাকটিসবাদী)

একুশিি কংতরেস 

রাজনৈতিক প্রস্াব 

তবশাখাপত্তৈি, ১৫-১৯শশ এতপ্রল, ২০১৫ শেতক গৃহীি 

১.১ গত পাব্টি কংগ্রেগ্ের পগ্র দদগ্শ রাজননবতক পবরবথিবতর গুরুতর পবরিতটিন হগ্েগ্ে। বি 

দজ বপ েরকাগ্রর ক্ষমতাে আগ্রাহগ্নর মগ্্যে বদগ্ে ভারতীে রাজনীবতর দবক্ষণপন্ার বদগ্ক 

েগ্র যাওোর রিবরিো েংহত হগ্েগ্ে। োম্াজযেিাগ্দর পগ্ক্ষ নো-উদারিাদী আরিমগ্ণর 

েগ্গে বহন্দুত্বিাগ্দর বমল ঘব্গ্েগ্ে এই রিবরিো। যার ফলাফল স্পষ্ট হগ্েগ্ে িৃহৎ িযেিোর 

পগ্ক্ষ বনলটিজ্জ অিথিাগ্নর ম্যে বদগ্ে। এই রিবরিোে োমাবজক বিষমযে আগ্রা গভীর হগ্ি 

এিং দশাষণ রিবরিো তীব্রতর করগ্ি। বহন্দুত্বিাদী শবতির আরিমণাত্মক ভূবমকা যদুতি হওোে 

শ্রমজীিী জনতার অনদুকূগ্ল দশ্রণীশবতির ভারোমযে পবরিতটিগ্ন আমাগ্দর লক্ষযে গুরুতর 

চযোগ্লগ্জের েম্দুখীন। পবরবথিবতর েবিক মূলযোেগ্নর জনযে রিথগ্ম রিগ্োজন আন্তজটিাবতক 

পবরবথিবতর বিগ্লেষণ। জাতীে পবরবথিবতগ্ত এই ঘ্নােমূগ্হর রিতযেক্ষ রিভাি রগ্েগ্ে।

 

আন্তজটিাতিক পতরতথিতি
১.২ ২০তম কংগ্রেগ্ের পগ্রর েমগ্ে আন্তজটিাবতক পবরবথিবতর বিবশষ্টযেগুবল হগ্লা:

ক। ২০০৮োগ্লর বিশ্ব আবথটিক েঙ্ক্ অবতরিগ্মর অবনবচিত এিং অবত মৃদু রিবরিো।

খ। বিশ্বজদুগ্ে আব্পতযেকারী ভূবমকা িজাে রাখগ্ত মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র তাগ্দর োমবরক 

হস্তগ্ক্ষপ চাবলগ্ে যাগ্ছে এিং বিশ্ব পদুঁবজিাদী িযেিথিাে রিভাি অিযোহত রাখগ্ত আবথটিক এিং 

িযোবঙ্কং িযেিথিাে বনেন্ত্রণগ্কিযেিহার করগ্ে; মজদুত মদুদ্া বহগ্েগ্ি ডলার, এিং রি্ান রি্ান 

রিযদুবতিগত েম্পগ্দর উপর তাগ্দর বনেন্ত্রণও কাগ্জ লাগাগ্না হগ্ছে।

গ। পবচিম এবশোে ইরাক, বলবিো এিং বেবরোে, এিং আফগাবনস্তাগ্ন  মাবকটিনীগ্দর 

দনতৃগ্ত্ব হস্তগ্ক্ষগ্পর ধ্ংোত্মক ফল বহগ্েগ্ি িযোপক হাগ্র হতযোকাণ্ড চলগ্ে এিং ঐস্াবমক 

উরেপন্ী শবতির উত্ান ঘগ্্গ্ে।

ঘ। রাবশোর েগ্গে দফর নতুন পগ্িটি দ্বন্দ্ব শুরু হগ্েগ্ে মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র এিং নযোগ্্া শবতির 

পূিমদুখী এিং বনবদটিষ্ট কগ্র ইউগ্রিগ্নর বদগ্ক েম্প্রোরণগ্ক দকন্দ্র কগ্র।

ঙ। এবশোে মাবকটিন নজরদাবর িােগ্ে। স্যোগ্্বজক ও োমবরক দকৌশল দনওো হগ্ছে 

চীগ্নর রিমি্টিমান রিভাি এিং শবতি দমাকাবিলার জনযে।

চ। রাবশো এিং চীগ্নর মগ্্যে স্যোগ্্বজক েম্পগ্কটির উন্নবত; বব্রকে দদশগুবলও পারস্পবরক 

েম্পকটি শবতিশালী করগ্ে; দবক্ষণ এিং লাবতন আগ্মবরকাে আঞ্চবলক েহগ্যাবগতা; 

এগুবলর ফগ্ল িহুগ্কন্দ্রীকতার রিিণতা শবতিশালী হগ্ছে।

ে। ইউগ্রাগ্প িযেেেগ্ঙ্কাচন নীবতর বিরুগ্ধে শ্রবমক দশ্রণীর রিবতিাদ এিং জনবরিে 

আগ্ন্ালনগগ্ে ওিা। তার েগ্গে নো িাম এিং জনবরিে শবতি ও আগ্ন্ালগ্নর আত্মরিকাশ।

জ। দভগ্নজদুগ্েলার মগ্তা িামপন্ীগ্দর দনতৃত্বা্ীন েরকারগুবল োম্াজযেিাগ্দর মদতপদুষ্ট 

রিমি্টিমান বিগ্রাব্তার মদুগ্খ লোই জাবর দরগ্খগ্ে। িবলবভো, উরুগুগ্ে, ইকুগ্েদগ্রর 

মগ্তা দদগ্শ বিকল্প পগ্থর পগ্ক্ষ েমথটিন িজাে দরগ্খগ্ে এই েরকারগুবল।

তবশ্ব অেটিৈীতি
১.৩ বিদযেমান অথটিননবতক েঙ্ক্ দকাগ্না বিবছেন্ন রিিণতা নে। এই েঙ্ক্ িযেিথিাজবনত 

যা পদুঁবজিাদী িযেিথিার দমৌবলক বনেগ্মর েগ্গে গভীরভাগ্ি জবেত। ২০০৭-০৮োগ্ল 

ফুগ্্ দিরগ্না আবথটিক েঙ্কগ্্র কারণ দিপগ্রাো ঋণ এিং ফা্কািাবজ। যার ফগ্ল োি-

রিাইম েঙ্কগ্্র হাত ্গ্র কগ্পটিাগ্রগ্্র আবথটিক েমেযো বতবর হে। তার পরই িযোঙ্ক এিং 

আবথটিক রিবতষ্ানগুবলর দােগ্মাচগ্ন িযোপক োহাগ্যযের হাত িাবেগ্ে দদে রাষ্ট্র। তার ফগ্ল, 

কগ্পটিাগ্রগ্্র ঋণ রূপান্তবরত হে জনগগ্ণর ঋগ্ণ। এই রিবরিো দথগ্ক নতুন েঙ্কগ্্র েৃবষ্ট। 

বনস্তার পাওোর জনযে েঙ্কগ্্র রিবতব্ পগ্িটি শােক দশ্রণীগুবল শ্রমজীিী মানদুগ্ষর উপর 

দশাষণ তীব্রতর কগ্রগ্ে। তাঁগ্দর জীিন-জীবিকা ও োমাবজক কলযোণমূলক রিকল্পগুবলগ্ত 

িরাদ্দ োঁ্াই করা হগ্েগ্ে। 

১.৪ িযেেেগ্ঙ্কাগ্চর নাগ্ম বিবভন্ন েরকাগ্রর তরগ্ফ িযোপক িরাদ্দ োঁ্াইগ্ের ম্যে বদগ্ে 

েঙ্কগ্্র িতটিমান পিটিব্ শুরু হগ্েগ্ে। লোইগ্ের মা্যেগ্ম অবজটিত মানদুগ্ষর অব্কাগ্রর 

উপর বনলটিজ্জ আরিমণ নাবমগ্ে আনা হগ্েগ্ে এই পগ্িটি। অথটিননবতক অব্কাগ্রর উপর 

আরিমগ্ণর েগ্গে যদুতি হগ্েগ্ে  জনতার োমাবজক এিং রাজননবতক অব্কাগ্রর উপর 

আরিমণ। এই রিবরিোব্গ্ত ভবিষযেগ্তর েঙ্কগ্্র িীজ দিানা হগ্ছে। কারণ, মানদুগ্ষর 

রিেক্ষমতা কগ্ম যাওোে তীব্রতর হগ্ি েঙ্ক্।

১.৫ এই পবরবথিবতগ্ত, তথাকবথত অথটিননবতক পদুনরুজ্জীিন, যবদ আগ্দৌ তা হগ্ে থাগ্কও, 

েীমািধে রগ্েগ্ে দকিল বনবদটিষ্ট কগ্েকব্ দভৌগবলক অঞ্চগ্ল (মূলত মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্র)। 

এমনবক এই অঞ্চলগুবলগ্তও এই রিবরিো অবত দুিটিল, যা দমা্ জাতীে উৎপাদগ্ন িৃবধের 

হাগ্রর দথগ্কও ্রা পেগ্ে কমটিেংথিাগ্নর রিিণতাে। অনযেবদগ্ক, ইউগ্রাপ এখগ্না মন্া 

পবরবথিবতগ্তই আ্গ্ক রগ্েগ্ে এিং জাপাগ্ন দীঘটিগ্মোদী িৃবধের খবতোন আগ্রা খারাপ 

হগ্ছে। েিগ্চগ্ে িে কথা, তথাকবথত ‘উত্ানশীল িাজারগুবল’ বিগ্শষত চীন এিং ভারত, 

যারা অনযে রিাগ্ন্ত মন্া পদুবষগ্ে দদওোর মগ্তা িৃবধে করগ্ি িগ্ল মগ্ন করা হগ্েবেল, এখন 

তাগ্দর িৃবধের হারও হ্াে পাগ্ছে। 

১.৬ ২০০৯োগ্লর পর দথগ্ক বিগ্শ্বর বশল্প উৎপাদগ্ন িৃবধের গে হার মন্া পূিটিিতটিী 
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িেরগুবলর গে হাগ্রর ৪০শতাংগ্শ দপৌঁোগ্ত দপগ্রগ্ে। এই হার দীঘটিগ্মোদী গগ্েরও 

৬০শতাংশ।বিশ্ব পদুঁবজিাগ্দর উৎপাদনশীল দক্ষত্রগুবলগ্ত িৃবধে খদুিই দুিটিল। ২০১৪োগ্ল 

ইউ এন বে ব্ এ বড বরগ্পা্টি অনদুযােী, ২০১২ এিং ২০১৩োগ্ল বিশ্ব অথটিনীবতর িৃবধের 

হার মাত্র ২.৩শতাংশ কগ্র দথগ্কগ্ে। ২০১৪োগ্লও এই হাগ্র বিগ্শষ উন্নবতর আশা করা 

হগ্ছে না। দকিল চীন ২০১৪ োগ্ল ৭শতাংশ হাগ্র িৃবধে ঘব্গ্েগ্ে। 

১.৭ মন্া অবতরিগ্ম দুিটিলতা গভীর হগ্েগ্ে আগ্রা কগ্েকব্ কারগ্ণ দযগুবল এখন 

কাযটিকর হগ্ছে। মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্র ‘দকাোবটিগ্্ব্ভ ইবজং’ (যার ফগ্ল ডলাগ্র ঋণ দনওো 

েদুবি্াজনক হে)-র মাত্রা কমাগ্না হগ্েগ্ে। তার ফগ্ল ‘উত্ানশীল’ অথটিনীবতগুবলগ্ত 

বিগ্দবশক ঘা্বত িৃবধে পাগ্ি। আন্তজটিাবতক িাজাগ্র দতগ্লর দাগ্ম চো অিনমগ্নর 

জনযে একাব্ক বিষগ্ের দযাগাগ্যাগ দােী। অথটিননবতক মন্ার জনযে চাবহদা হ্াে, দশল 

গযোে-র দতল উগ্ত্তালগ্নর ফগ্লমাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্র দতল উৎপাদন িৃবধে এিং দাম রাখার 

জনযে দতল উৎপাদন কমাগ্ত দেৌবদ আরগ্ির অবনছো। দতগ্লর দাগ্ম হ্াে রাবশো, ইরান 

এিং দভগ্নজদুগ্েলাগ্ক ইগ্তামগ্্যেই বিপগ্দ দফগ্লগ্ে। দতগ্লর দাগ্ম হ্াে বিশ্ব অথটিননবতক 

মন্া অবতরিগ্মর রিবরিোগ্ক অবনবচিত কগ্রগ্ে। ইউগ্রিন দথগ্ক পবচিম এবশো জদুগ্ে 

রাজননবতক অবথিরতা িােগ্ত থাকাে ২০১৫োগ্ল বিশ্ব পদুঁবজিাদী অথটিনীবতগ্ত িৃবধের 

েম্ািনা আগ্রা ক্ষীণ কগ্রগ্ে। যবদও অঞ্চলগ্ভগ্দ েম্ািনার বভন্নতা রগ্েগ্ে। 

১.৮ নো উদারিাগ্দর পগ্িটি পদুঁবজিাদ জঘনযেতম অোমযে বতবর কগ্রগ্ে। বিশ্ব েম্পদ 

বিষগ্ে অক্সফযোম-র বরগ্পা্টি জানাগ্ছে, বিগ্শ্বর রিাে অগ্্টিক েম্পদ উপরতলার মাত্র এক 

শতাংগ্শর হাগ্ত রগ্েগ্ে। বিগ্শ্বর েিগ্চগ্ে ্নী এক শতাংগ্শর হাগ্ত রগ্েগ্ে ১১০বরিবলেন 

মাবকটিন ডলার। জনেংখযোর বনগ্চর বদগ্ক থাকা অগ্্টিক অংগ্শর দমা্ েম্পগ্দর তুলনাে 

তা ৬৫গুণ। অগটিানাইগ্জশন অি ইকনবমক দকাঅপাগ্রশন অযোন্ড দডগ্ভলপগ্মটি (ও ই 

বে বড)-র বরগ্পা্টি অনদুযােী, মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্র েিগ্চগ্ে ্নী দশ শতাংগ্শর আে দবরদ্তম 

১০শতাংগ্শর ১৬গুণ। ও ই বে বড-রগ্িবশরভাগ দদগ্শ ্নী এিং দবরগ্দ্র বিষমযে গত 

বতবরশ িেগ্রর মগ্্যে েিগ্চগ্ে দিবশ হগ্েগ্ে।

১.৯ েঙ্ক্ এিং মন্া কা্াগ্ত শােক দশ্রণী শ্রমজীিী মানদুগ্ষর দশাষণ তীব্র করার পাশাপাবশ 

েরকারী িরাদ্দ োঁ্াই করগ্ে। শ্রবমক দশাষগ্ণ তীব্রতা স্পষ্ট করগ্ে এই তথযে, ১৯৯৯ দথগ্ক 

২০১৩ পযটিন্ত বিশ্ব রিকৃত মজদুবর িৃবধের হার শ্রবমগ্কর উৎপাদনশীলতার হাগ্রর দচগ্ে 

কম দথগ্কগ্ে। তা-ও,বিগ্শ্ব রিকৃত মজদুবর িৃবধের হাগ্র গুরুত্বপূণটি অিদান রগ্েগ্ে চীগ্নর। 

চীনগ্ক িাদ বদগ্ল, ২০১২দত রিকৃত মজদুবর িৃবধের হার মাত্র ১.৩শতাংশ এিং ২০১৩দত 

১শতাংশ মাত্র। (েূত্র: বিশ্ব মজদুবর বরগ্পা্টি, ২০১৪-১৫, আই এল ও)

১.১০ অথটিননবতকভাগ্ি উন্নত দদশগুবলগ্ত দিকাবরর হার ৮.৪শতাংগ্শ দপৌঁগ্েগ্ে। এই তথযে 

জানাগ্ছে রাষ্ট্রেগ্ঘের ‘ওোর্টি ইকনবমক স্টাবডজ অযোন্ড রিেগ্পক্টে’, ২০১৪। ইউগ্রাবপোন 

ইউবনেগ্নর দদশগুবলগ্ত দিকাবরর হার ১১শতাংশ। যবদও এই েরকারী তগ্থযে েমেযোর 

গভীরতা কম কগ্র দদখাগ্না রগ্েগ্ে। বিশ্ব শ্রম েংগিন(আই এল ও)-র বহগ্েি অনদুযােী, 

যদুি অংগ্শর দিকাবরর হার দমা্ হাগ্রর বদ্বগুণ। ২০তম কংগ্রেে পরিতটিী বতন িেগ্র দগা্া 

পদুঁবজিাদী দুবনোে দিকাবরর হার চো দথগ্কগ্ে, দিকার থাকার পিটি রিলববিত হগ্েগ্ে এিং 

শ্রগ্মর বিবনমগ্ে আে কগ্মগ্ে। 

আতিপি্য বজায় রাখার প্রতেষ্া

১.১১ অথটিননবতক শবতির দীঘটিগ্মোদী হ্াগ্ের পবরগ্রিবক্ষগ্ত, বিগ্শষত ২০০৮ দথগ্ক শুরু 

আবথটিক েঙ্কগ্্র পগ্িটি, োম্াজযেিাদী বশবিগ্রর পাণ্ডা মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র নতুন েমেযো এিং 

কবিন পবরবথিবতর মগ্্যে পগ্েগ্ে। ইরাক দথগ্ক শুরু কগ্র পবচিম এবশো বনগ্জগ্দর দখগ্ল 

দরগ্খ বথিবতশীল করার লগ্ক্ষযে মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর োমবরক হস্তগ্ক্ষগ্পর স্যোগ্্বজক দকৌশল 

িযেথটি হগ্েগ্ে। মাবকটিন-নযোগ্্া পূিটিমদুখী আরোেগ্নর বিরুগ্ধেরাবশো কো অিথিান িজাে 

দরগ্খগ্ে। বিগ্শ্বর বদ্বতীে িৃহত্তম অথটিনীবত এিং িৃহৎ শবতি বহগ্েগ্ি চীগ্নর উত্ান এশীে-

রিশান্ত মহাোগরীে অঞ্চগ্লমাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর আব্পতযেগ্ক শঙ্কারেস্ত করগ্ে। বিশ্ব িাবণজযে 

েংথিার মগ্তা িহুরাষ্ট্রীে েংগিগ্ন বনগ্জগ্দর শতটি চাবপগ্ে দদওোও েহজ হগ্ছে না মাবকটিন 

যদুতিরাগ্ষ্ট্রর পগ্ক্ষ। 

১.১২ পবচিম এবশোে লাগাতার োমবরক জাবর দরগ্খ আব্পতযে িজাে রাখগ্ত চাইগ্ে 

মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র, এবশোে স্যোগ্্বজক অক্ষ থিাপন এিং ইউগ্রিগ্নর মগ্তা দোবভগ্েত 

ইউবনেগ্নর োগ্িক অংশগুবলর উপর পবচিমী রিভাি েম্প্রোবরত করগ্ত রাবশোর েগ্গে 

দ্বন্দ্ব িৃবধে করা হগ্ছে। তারা চাইগ্ে বিশ্ব পদুঁবজিাদী িযেিথিাে দখলদাবরর ভূবমকা কাগ্েম 

রাখগ্ত। চীগ্নর রিমি্টিমান অথটিননবতক রিভাি বিস্তার এিং অনযে দদশগুবলর েগ্গে েম্পকটি 

িৃবধে দিকাগ্ত মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র দু’ব্ গুরুত্বপূণটি িাবণজযে চুবতি কগ্রগ্ে যা বিশ্ব অথটিনীবতর 

দুই-তৃতীোংশগ্ক রিভাবিত করগ্ত পাগ্র- একব্ এশীে-রিশান্ত মহাোগরীে অঞ্চগ্ল এিং 

অপরব্ ইউগ্রাপীোন ইউবনেগ্নর েগ্গে।

১.১৩ গত দুই দশগ্করও দিবশ েমে ্গ্র চলা মাবকটিন-নযোগ্্া দজাগ্্র োমবরক হস্তগ্ক্ষগ্পর 

ধ্ংোত্মক রিভাি এই পগ্িটিই লক্ষযে করা বগগ্েগ্ে আফগাবনস্তান, বলবিো ও বেবরোে। খাবনক্া 

ববৈরাচারী হগ্লও ইরাক ও বলবিোে ্মটিবনরগ্পক্ষ চবরগ্ত্রর েরকার দজার কগ্র উগ্ছেগ্দর 

ফগ্ল জাতীে োিটিগ্ভৌমত্ব হাবরগ্েগ্ে, িযোপক হাগ্র বহংো এিং ঐস্াবমক উরেপন্ীগ্দর উত্ান 

হগ্েগ্ে। বেবরোে মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র এিং তার দজাগ্্র হস্তগ্ক্ষগ্প গৃহযদুগ্ধের মা্যেগ্ম িযোপক 

ক্ষেক্ষবত দডগ্ক এগ্নগ্ে এিং বিগ্রা্ীগ্দর মগ্্যে ঐস্াবমক উরেপন্ী শবতিগুবলর রিা্ানযে বতবর 

হগ্েগ্ে। ইরাগ্ক মাবকটিন দখলদাবরর কারগ্ণই আই এে আই এে-র মগ্তা শবতির উত্ান 

হগ্েগ্ে, বলবিোে গদ্দাবফর বিরুগ্ধে ঐস্াবমক উরে িাবহনীগ্ক িযেিহার করা হগ্েগ্ে, এিং 

বেবরোে এমন শবতিগ্কই োহাগ্যযের হাত িাবেগ্ে দদওো হগ্েগ্ে (মাবকটিন েহগ্যাগী দেৌবদ 

আরি, তুরস্ক এিং কাতারও এই রিবরিোে যদুতি দথগ্কগ্ে)। মাবকটিন নীবতর বদ্বচাবরতা স্পষ্ট 

হগ্েগ্ে ইরাক ও বেবরোে আই এে আই এে-র বিবভন্ন ঘাঁব্গ্ত মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর দিামা 

দফলার ঘ্নাে, এবদগ্ক আরি দুবনোে মাবকটিন েহগ্যাগীরা ঐস্াবমক শবতিগ্কই োহাযযে 

করগ্ে বেবরোে। অনযেবদগ্ক, রাষ্ট্রপবত ওিামা পরমানদু রিগ্নে ইরাগ্নর েগ্গে আগ্লাচনা চাবলগ্ে 

চুবতিগ্ত উপনীত হগ্ে েংঘাত হ্াগ্ের দচষ্টা করগ্েন। 
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১.১৪ বতউবনবশো ও বমশগ্র গণ অভ্যেত্াগ্নর দেউ চাপা দদওো এিং তার অবভমদুখ 

িদলাগ্নার দচষ্টাও চালাগ্না হগ্েগ্ে মাবকটিন হস্তগ্ক্ষগ্পর মা্যেগ্ম। বলবিো ও বেবরোে 

মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র এিং তার দেৌবদ আরি ও কাতাগ্রর মগ্তা েহগ্যাগীগ্দর কাযটিকলাগ্প 

দমৌলিাদী শবতিগুবলর মাথাচাো দদওোর িযেিথিা করা হগ্েগ্ে। ইগ্েগ্মগ্ন অভযেন্তরীণ 

েংঘাগ্ত দেৌবদ আরগ্ির োমবরক হস্তগ্ক্ষগ্প মাবকটিন েমথটিন আগ্রা একব্ উদাহরণ। 

দয বমশগ্র গণঅভ্যেত্াগ্নর মা্যেগ্ম মদুিারক জমানার পতন হগ্েবেল, দেখাগ্নই মদুেবলম 

ব্রাদারহুড েরকার েগ্র যাওোর পর োমবরক কতৃটিত্বিাদী শােন কাগ্েম হগ্েগ্ে। 

১.১৫ রাষ্ট্রপবত ওিামা যবদও দঘাষণা কগ্রবেগ্লন দয ২০১৪-র দশগ্ষ মাবকটিন িাবহনীগ্ক 

রিতযোহার কগ্র দনওো হগ্ি, পরিতটিী েমগ্ে মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র োমবরক অিথিান িজাে 

রাখার বেধোন্ত বনগ্েগ্ে। আফগাবনস্তাগ্নর নতুন েরকাগ্রর েগ্গে েমগ্�াতা করা হগ্েগ্ে 

যাগ্ত মাবকটিন-নযোগ্্া িাবহনীর ১৩,০০০দেনা দমাতাগ্েন থাগ্ক। 

১.১৬ ইজরাগ্েলগ্ক পূণটি েমথটিন বদগ্ছে মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র। দবক্ষণপন্ী ইজরাগ্েল েরকার 

আরি দদশগুবলর অবথিরতাগ্ক িযেিহার কগ্র গাজাে পরপর দুই দফাে বনষ্ঠুর আরোেন 

চাবলগ্ে বশশু ও নারী েহ কগ্েকগ্শা মানদুষগ্ক হতযো কগ্রগ্ে। িযোপক মাত্রাে জনো্ারগ্ণর 

েম্পবত্ত ধ্ংে করা হগ্েগ্ে। ওগ্েস্ট িযোগ্ঙ্ক িেবত িাোগ্না হগ্ছে। একব্ ইহুবদ রাষ্ট্র 

দঘাষণার রিবরিো শুরু করা হগ্েগ্ে। 

১.১৭ অনযে দদশ, েরকার, েংগিন এিং িযেবতি মানদুগ্ষর উপর চরিৃবত্ত চালাগ্ত 

বিশ্বজদুগ্ে নজরদাবর িযেিথিা গগ্ে তুগ্লগ্ে মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র যার মা্যেগ্ম ইটিারগ্ন্ এিং 

দ্বলগ্যাগাগ্যাগ্গ নজরদাবর এিং আবে পাতা হগ্ছে। জাতীে েদুরক্ষা এিং েন্ত্রােিাগ্দর 

বিরুগ্ধে যদুগ্ধের অবেলােবব্রগ্্গ্নর েহগ্যাবগতাে মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র বনলটিজ্জভাগ্ি এই 

কাজ চালাগ্ছে।এই নজরদাবর রাষ্ট্রগুবলর জাতীে োিটিগ্ভৌমগ্ত্বর কাগ্ে বিপদ এিং তা 

নাগবরকগ্দর দমৌবলক অব্কার লঘেন করগ্ে।  

ইউতরেৈ 

১.১৮নযোগ্্ার পূিটি অবভমদুখী েম্প্রোরগ্ণর অংশ বহগ্েগ্ি আরিমগ্ণর লক্ষযে করা হগ্ছে 

ইউগ্রিনগ্ক। ইউগ্রিনগ্ক পবচিমী রিভাগ্ির িৃগ্ত্ত আনগ্ত মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র এিং ইউগ্রাবপোন 

ইউবনেন বনিটিাবচত েরকারগ্ক গবদচুযেত করার আগ্ন্ালগ্ন মদত বদগ্েগ্ে। তারা নো নাবজ 

েশস্ত্র িাবহনীগ্ক দগাপন েমথটিন জদুবগগ্েগ্ে। তার ফগ্ল পূিটি ইউগ্রিগ্নর রুশ ভাষাভাবষ 

এলাকাগুবলগ্ত বিগ্দ্াহ হগ্েগ্ে। মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র এিং ইউগ্রাবপোন ইউবনেন রাবশোর 

বিবভন্ন েংথিা, িযেিো এিং রাজনীবতবিদগ্দর উপর বনগ্ষ্াজ্া চাবপগ্েগ্ে। রিতুযেত্তগ্র 

রাবশো ইউগ্রাপ এিং ইউরবপোন ইউবনেন দথগ্ক খাদযে আমদাবন িন্ধ কগ্রগ্ে। দগ্নৎস্ক 

এিং লদুগানগ্স্ক েরকার িদগ্লর পবরকল্পনা দভগ্স্ত দযগ্ত েংঘষটিবিরবত েমগ্�াতা হগ্েগ্ে। 

যবদও, মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র এিং নযোগ্্া রাবশোর েগ্গে দ্বন্দ্ব তীব্র করার পগ্থ এগ্গাগ্ছে। 

ইউগ্রিন পবরবথিবত ইউগ্রাগ্পর গুরুত্বপূণটি পদুঁবজিাদী শবতিগুবলর মগ্্যে দ্বন্দ্ব রিবতফবলত 

করগ্ে। একবদগ্ক রগ্েগ্ে মাবকটিন-ইউগ্রাবপোন ইউবনেন দজা্ অনযেবদগ্ক রাবশো।

এতশয়ার অক্ষ

১.১৯ এশীে রিশান্ত মহাোগরীে অঞ্চগ্ল োমবরক দকৌশল পবরিতটিন কগ্র েবরিেতা 

দকন্দ্রীভূত করার বেধোন্ত বনগ্েগ্ে ওিামা রিশােন। এবশোে অক্ষ থিাপন করা হগ্ছে ঘবনষ্ 

েহগ্যাগীগ্দর েগ্গে োমবরক েম্পকটি গভীর করা এিং রিশান্ত মহাোগগ্র দনৌিাবহনীর 

দিবশরভাগ শবতি দমাতাগ্েগ্নর মা্যেগ্ম। মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর অবভেবন্ধ হগ্লা, ভারগ্তর 

েগ্গে োমবরক েম্পকটি শবতিশালী করা এিং চীগ্নর রিবতপক্ষ বহগ্েগ্ি জাপাগ্নর 

পদুনঃোমবরকীকরণ করা। 

বাতিজ্য সিত�ািা

১.২০ িহুপাবক্ষক েমগ্�াতার িদগ্ল মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র েমাগ্ন বদ্বপাবক্ষক এিং আঞ্চবলক 

েমগ্�াতার উপর ভরো করগ্ে। যার দু’ব্ উগ্দ্দশযে হগ্লা, আব্পতযে িজাে রাখা এিং 

চীগ্নর দমাকাবিলা। 

১.২১ এশীে রিশান্ত মহাোগরীে েগেীগ্দর বনগ্ে িৃহত্তম মদুতি িাবণজযে অঞ্চল বতবর এিং 

অথটিননবতক েংযদুবতি গভীরতর করগ্ত রিান্স পযোবেবফক পা্টিনারবশপ (ব্ বপ বপ) করার 

উগ্দযোগ বনগ্েগ্ে মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র। পাশাপাবশ, এই দিা�াপো দথগ্ক চীনগ্ক িাদ বদগ্ে 

তাগ্দর দমাকাবিলা করার দচষ্টা হগ্ছে। এই েমগ্�াতাে শুল্ক বিগ্লাগ্পর লক্ষযে দনওো 

হগ্েগ্ে যার ফগ্ল ওষদুগ্্র দাম িৃবধে পাগ্ছে, দম্াজাত েম্পদ অব্কার পবরিতটিন করা এিং 

আবথটিক রিবতষ্ানগুবলর ক্ষমতা িৃবধে করা। 

১.২২ একইেগ্গে, রিান্স অযো্লাবটিক দরিড অযোন্ড ইনগ্ভস্টগ্মটি পা্টিনারবশপ-র জনযে 

আগ্লাচনা চালাগ্ছে মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র ও ইউগ্রাপীে ইউবনেন।মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র মগ্ন করগ্ে 

এই েমগ্�াতা ব্ বপ বপ-র অনদুোরী বহগ্েগ্ি রিগ্োজন। আগ্লাচনা পিটি চূোন্ত হগ্ল ইউ-

ইউ এে েমগ্�াতা েিটিকাগ্লর িৃহত্তম েমগ্�াতার জন্ম দদগ্ি। এই েমগ্�াতা কগ্পটিাগ্র্ 

শবতিগ্ক িাবেগ্ে তুলগ্ি এিং দয দকাগ্না েরকাগ্রর পগ্ক্ষ তার বনগ্জর িাজার বনেন্ত্রগ্ণর 

েদুগ্যাগ কবিন কগ্র তুলগ্ি। 

জাপাৈ

১.২৩ েংবি্াগ্নর িযোখযো িদগ্ল বশনগ্জা আগ্ি েরকার েশস্ত্র িাবহনীর ভূবমকা িাোগ্নার 

জনযে পদগ্ক্ষপ বনগ্েগ্ে। মাবকটিন েহগ্যাবগতাে জাপান রিবতরক্ষা রিস্তুবত িৃবধে এিং অস্ত্র 

উৎপাদন িাোগ্ছে। পূিটি চীন োগগ্র কগ্েকব্ দ্বীপগ্ক দকন্দ্র কগ্র চীগ্নর বিগ্রাব্তাে 

আরিমণাত্মক অিথিান বনগ্ছে জাপান। আগ্ি েংেগ্দর বনিটিাচগ্ন জেী হওোর পর অগ্স্বলো 

এিং ভারগ্তর েগ্গে েম্পকটি ঘবনষ্ করগ্ত চাইগ্ি যার লক্ষযে মাবকটিন-জাপান-অগ্স্বলো-

ভারত চতুমদুটিখী েমগ্�াতা গো।

১.২৪ এর পাশাপাবশ, দবক্ষণ দকাবরোর েগ্গে স্যোগ্্বজক েম্পকটি শবতিশালী করগ্ে মাবকটিন 

যদুতিরাষ্ট্র এিং দযৌথ োমবরক মহো চলগ্ে। ফগ্ল, দকাবরো উপদ্বীগ্প অবথিরতা িােগ্ে। 
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দবক্ষণ দকাবরোে রাষ্ট্রপবত পদ রক্ষণশীল দগ্লর হাগ্ত যাওোে উত্তর দকাবরোর েগ্গে 

বিগ্রা্ রিশমন এিং েমগ্�াতা রিবরিো বিপরীত অবভমদুগ্খ চগ্লগ্ে। 

বহুতিরুকরতির প্রবিিা বৃতধি

১.২৫ ‘বব্রকে’ দগাষ্ীভ্তি ব্রাবজল, রাবশো, ভারত, চীন এিং দবক্ষণ আবরিকা রিাবতষ্াবনক 

রিবরিোে বনগ্জগ্দর মগ্্যে েমন্বে দৃঢ় করার পগ্ক্ষ আগ্রা বকেদু পদগ্ক্ষপ বনগ্েগ্ে। ব্রাবজগ্ল 

‘বব্রকে’-র ৬ষ্ শীষটি বিিগ্ক ‘বনউ দডগ্ভলপগ্মটি িযোঙ্ক’ এিং জরুরী েঞ্চে িযেিথিাপনা 

(কনব্নগ্জটি বরজাভটি অযোরাজেগ্মটি) গো হগ্েগ্ে। বিশ্ব িযোগ্ঙ্কর অনদুোরী হগ্ে না পেগ্ল 

এই িযোগ্ঙ্কর ইবতিাচক েম্ািনা রগ্েগ্ে। রাজননবতক দক্ষগ্ত্র, বেবরো এিং ইরাগ্নর মগ্তা 

গুরুত্বপূণটি রিগ্নে মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর অিথিাগ্ন অেম্বত জাবনগ্েগ্ে এিং োমবরক হস্তগ্ক্ষগ্পর 

বিগ্রাব্তা কগ্রগ্ে ‘বব্রকে’। দিবশরভাগ দদগ্শ েরকারগুবলর রিকৃবতর বিচাগ্র এই দগাষ্ীর 

েীমািধেতা আগ্ে। তা েগ্্বেও মঞ্চ বহগ্েগ্ি ‘বব্রকে’-র েংহতকরণ িহুগ্মরুকরগ্ণর 

রিমি্টিমান রিিণতার দরিবক্ষগ্ত উগ্লেখগ্যাগযে। 

১.২৬ োংহাই দকাঅপাগ্রশন অগটিানাইগ্জশন, কবমউবনব্ অি লাবতন আগ্মবরকান অযোন্ড 

কযোবরবিোন দস্ট্ে (দেলাক), িবলগ্ভবরোন অযোলাগ্েন্স ফর দযে বপপলে অি আওোর 

আগ্মবরকা (এ এল বি এ) এিং ইউবনেন অি োউথ আগ্মবরকান দনশনে (ইউ এন এ 

এে ইউ আর) র মগ্তা বিদযেমান আঞ্চবলক মঞ্চগুবল তাগ্দর েহগ্যাবগতার দক্ষত্র আগ্রা 

িাবেগ্েগ্ে। ‘বব্রকে’-র েগ্গে অনযে িহুপাবক্ষক মঞ্চ বতবর হগ্েগ্ে, দযমন, চীগ্নর উগ্দযোগ্গ 

এবশোন ইনরিাস্াকচার ইনগ্ভস্টগ্মটি িযোঙ্ক, ভারত েহ ৪৬ব্ দদশ যার রিবতষ্াতা েদেযে। 

এই েি আঞ্চবলক মঞ্চ এিং রিবতষ্ান িহুগ্মরুকরগ্ণর রিিণতাগ্ক শবতিশালী করগ্ে।
 

ব্যয়সত্ােতৈর তবরুতধি জৈতপ্রয় আত্ালৈ

১.২৭ বিশ্ব অথটিননবতক েংকগ্্র পবরগ্রিবক্ষগ্ত িহু েংরোম এিং রিবতিাদ আগ্ন্ালন 

েংগবিত হগ্েগ্ে। ‘অকুপাই ওোল বস্্ মদুভগ্মটি’-র পর িযেেেগ্ঙ্কাগ্চর বিরুগ্ধে িহু দদগ্শ 

বিগ্ক্ষাভ জাবর রগ্েগ্ে। বরেগ্ে শ্রবমক দশ্রণীর েবরিে িযোপক ভূবমকা েংগবিত হগ্েগ্ে দরিড 

ইউবনেন কনগ্ফডাগ্রশ বপ এ এম ই-র দনতৃগ্ত্ব। িযেেেগ্ঙ্কাচন এিং এিং ইউগ্রাবপোন 

ইউবনেগ্নর দােগ্মাচন পযোগ্কগ্জর রিবতিাগ্দ নতুন িামপন্ী মঞ্চ োইবরজা আত্মরিকাশ 

কগ্রগ্ে। ২০১৫-র জানদুোবরগ্ত েংেদ বনিটিাচগ্ন এই মঞ্চ ৩৬শতাংশ দভা্ দপগ্ে ৩০০ব্র 

মগ্্যে ১৪৯আেগ্ন জেী হগ্েগ্ে। এব্ একব্ উগ্লেখগ্যাগযে রাজননবতক ঘ্না। দস্পগ্ন 

বিক্ষুব্ধগ্দর আগ্ন্ালন ‘ইনবডগনযোগ্ডাে’ ্ারািাবহকভাগ্ি চলগ্ে এিং রাজননবতক শবতি 

দপাগ্ডমে গগ্ে উগ্িগ্ে যা মূল দ্াগ্তর রাজননবতক দলগুবলগ্ক পরীক্ষার োমগ্ন দাঁে 

করাগ্ছে। পতুটিগাগ্লও শ্রবমক দশ্রণীর িে ্রগ্নর েবরিেতা এিং বিগ্ক্ষাভ আগ্ন্ালন লক্ষযে 

করা বগগ্েগ্ে। একইভাগ্ি, বব্রগ্্ন, রিান্স, ইতাবল, আইেলযোন্ড এিং দিলবজোগ্ম িযোপক 

মাত্রাে শ্রবমক দশ্রণীর বিগ্ক্ষাভ কমটিেূচী েংগবিত হগ্েগ্ে েংবলেষ্ট েরকারগুবলর জনবিগ্রা্ী 

আরিমগ্ণর রিবতিাগ্দ। শ্রবমকরা জগেী ্মটিঘগ্্ শাবমল এমন আগ্রকব্ উদাহরণ হগ্লা 

দবক্ষণ আবরিকা, বিগ্শষত প্যোব্নাম ও অনযে খবন শ্রবমকগ্দর ্মটিঘ্ উগ্লেখগ্যাগযে। মাবকটিন 

যদুতিরাগ্ষ্ট্র ফাগুটিেগ্ন িণটিবিগ্দ্বষী পদুবলে এক কৃষ্াগে যদুিকগ্ক লক্ষযে কগ্র গুবল চালাে, তার 

পগ্রও একাব্ক শহগ্র একই ঘ্না ঘগ্্গ্ে। এর বিরুগ্ধে আগ্মবরকাে িযোপক রিবতিাদ 

েংগবিত হগ্েগ্ে।  

১.২৮ িযেেেগ্ঙ্কাচগ্নর বিরুগ্ধে জনগগ্ণর দক্ষাভ দিগ্েগ্ে এিং তার রিবতফলন পগ্েগ্ে 

ইউগ্রাবপোন ইউবনেগ্নর বনিটিাচগ্ন, দযখাগ্ন জাতীে েরকারগুবলর বিরুগ্ধে রিবতিাদ 

ধ্বনত হগ্েগ্ে। একই েমগ্ে দবক্ষণপন্ী দলগুবল এই েমগ্ে েবরিে দথগ্ক পবরবথিবতর 

ফােদা তুগ্লগ্ে বিগ্দশীগ্দর েবিগ্ন্ধ  জাবতবিগ্দ্বষ বতবর কগ্র, অবভিােী-বিগ্রা্ী মঞ্চ 

গগ্ে এিং ইউগ্রাবপোন ইউবনেগ্নর বিরুগ্ধে চ্কদাবর ভাষণ বদগ্ে। বরেে, ইতাবল, 

দনদারলযোন্ডে,  রিান্স এিং বব্রগ্্গ্ন এই ্রগ্নর শবতিগুবল িৃবধে দপগ্েগ্ে। 

১.২৯ প্রতিতরেয়াশীল আত্ালৈগুতলর উত্াৈ

বিশ্বজদুগ্ে আরিমণাত্মক রিকৃবতর দমৌলিাদ, বিগ্দশীগ্দর েম্পগ্কটি জাবতবিগ্দ্বষ েোগ্না, 

েংকীণটিমনা বৈ-জাতযোবভমান দিগ্েগ্ে। এই পগ্িটি পবচিম এবশোে আই এে আই এে, 

নাইগ্জবরোে দিাগ্কা হারাম, পাবকস্তান, আফগাবনস্তান, দোমাবলো এিং উত্তর আবরিকাে 

ঐস্াবমক দমৌলিাদ, শ্রীলঙ্কা এিং িামটিাে দিৌধে উরে জাতযোবভমানী শবতি এিং ইউগ্রাগ্প 

বনও-নাৎবে দলগুবলর উত্ান হগ্েগ্ে। তার জনযে দােী োম্াজযেিাদী দখলদাবর এিং 

েমাজতাবন্ত্রক অবভমদুগ্খর দথগ্ক বপবেগ্ে যাওোর পর বতবর হওো বিশ্বমে বৈীকৃত 

রিগবতশীল মূলযেগ্িাগ্্র ক্ষে- এই দু’ব্ কারণই। 

জলবায়ু পতরবিটিৈ

১.৩০ বলমাে পবরগ্িশ শীষটি বিিগ্ক দুিটিল ফলাফগ্লর পর, যা মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর দনতৃগ্ত্ব 

উন্নত বিগ্শ্বর দদশগুবল েদুচারু দকৌশগ্ল কবরগ্েগ্ে, পযোবরগ্ে ২০১৫-র বডগ্েবিগ্র নতুন শীষটি 

বিিগ্কর পবরবথিবত বতবর হগ্েগ্ে, দযখাগ্ন বকগ্োগ্্া দরিাগ্্াকল পবরিতটিন কগ্র নতুন বিশ্ব 

েমগ্�াতা বতবরর দচষ্টা চলগ্ে।এখন এ্া পবরষ্ার দয, জলিােদুজাত (Atmospheric) 
ো্ারণ েম্পদ হস্তগত করার িযেিথিা পাকা করগ্ত চাে উন্নত পদুবঁজিাদী দদশগুবল। যার ফগ্ল 

বিকাশমান দদশগুবলর হাগ্ত দদগ্শর জনগগ্ণর জীিগ্নর মান উন্নত করা এিং িবৃধের োমানযে 

েদুগ্যাগ অিবশষ্ট থাকগ্ি। উন্নত এিং উন্নেনশীল দদশগুবলর েমতা নীবতর রূঢ় রিতযোখযোন 

করগ্ত ‘ো্ারণ বকন্তু পৃথক দাবেত্ব’ উগ্লেখগ্যাগযেভাগ্ি খিটি করা হগ্ছে। মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর 

কারোবজগ্ত দবৈছো দঘাষণা বনভটির বনগটিমণ বনেন্ত্রণ কািাগ্মা েম্িত বডগ্েবিগ্রর পযোবরে শীষটি 

বিিগ্ক বভবত্ত বহগ্েগ্ি গৃহীত হগ্ি। ২০২০োগ্লর পর দথগ্ক এই দিা�াপো কাযটিকর করার 

দচষ্টা হগ্ি। মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র এিং অনযে পদুবঁজিাদী দদশগুবলর দবৈছো দঘাষণার িতটিমান স্তগ্রই 

রেগ্হর তাপমাত্রা ৩-৪বডবরে দেবটিগ্রেড িবৃধে করগ্ি। অথচ, বিশ্ব উষ্ােন দিা�াপোর বৈীকৃত 

লক্ষযে উত্তাপ িৃবধে ২বডবরে দেবটিগ্রেগ্ড েীমািধে রাখা। এর ফগ্ল ধ্ংোত্মক পবরবথিবতর 

মদুগ্খ পেগ্ি বিগ্শষত উন্নেনশীল দদশগুবল এিং বিগ্শ্বর েিটিত্র গবরি মানদুষ। 

 ৯ ১০



লাতিৈ আতিতরকা: এতগতয়তে বািপন্ীরা
১.৩১ দরিবেগ্ডটি উগ্গা োগ্ভগ্জর রিোণ েগ্্বেও দভগ্নজদুগ্েলা এিং লাবতন আগ্মবরকার 

িামপন্ী েরকারগুবল নো উদারিাদ ও োম্াজযেিাদ বনগ্দটিবশত অবভমদুগ্খর বিকল্প পগ্থ 

এগগ্নার লোই চালাগ্ছে। অথটিননবতকভাগ্ি কবিন েঙ্কগ্্র মদুগ্খ পগ্েগ্ে দভগ্নজদুগ্েলা, 

একইেগ্গে মাবকটিন মদতপদুষ্ট তীব্র দবক্ষণপন্ী বিগ্রাব্তার মদুগ্খ তাগ্দর পেগ্ত হগ্ছে। 

মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র তাগ্দর বিরুগ্ধে বনগ্ষ্াজ্া জাবর কগ্রগ্ে। তা েগ্্বেও, ভরতুবকরিাপ্ত খাদযে 

ভাণ্ডার, বনখরচাে চালদু রান্নাঘর, িেবতবভবত্তক বনখরচাে চালদু বৈাথিযেগ্কন্দ্র, অনিতবনক 

বশক্ষার রিোরমান েদুগ্যাগ এিং বিদুযেৎ ও পানীে জগ্লর মগ্তা দমৌবলক পবরগ্ষিার নীবত 

বনগ্ে এগ্গাগ্ছে।

১.৩২ িবলবভোে দতল ও গযোে দক্ষগ্ত্রর জাতীেকরগ্ণর ফগ্ল েরকাগ্রর আে উগ্লেখগ্যাগযে 

হাগ্র দিগ্েগ্ে। এই হার ৮২শতাংশ। দ্বলগ্যাগাগ্যাগ, বিদুযেৎ েরকারী দক্ষত্র বহগ্েগ্ি 

অব্গৃহীত হগ্েগ্ে। লাবতন আগ্মবরকাে দাবরদ্যে কমাগ্নার দক্ষগ্ত্র েিগ্চগ্ে উঁচু হার 

অজটিন কগ্রগ্ে িবলবভো। ২০১২োগ্লর তুলনাে দাবরদ্যে হ্াগ্ের হার ৩২.২শতাংশ। 

ইকুগ্েদগ্র বশক্ষার দক্ষগ্ত্র িরাদ্দ, দমা্ জাতীে উৎপাদগ্নর ২.৬শতাংশ দথগ্ক বদ্বগুণ 

দিগ্ে ৫.২শতাংশ হগ্েগ্ে। গত পাঁচ িেগ্র রিকৃত মজদুবর ৪০শতাংশ দিগ্েগ্ে। িামপন্ী 

েরকারগুবল পদুনবনটিিটিাবচত হগ্েগ্ে ইকুগ্েদর, উরুগুগ্ে এিং বনকারাগুোে। দবক্ষণ 

আগ্মবরকার িৃহত্তম দদশ ব্রাবজগ্ল দবক্ষণপন্ী শবতিগুবলর দজা্িধে বিগ্রাব্তাগ্ক পরাবজত 

কগ্র দফর রাষ্ট্রপবত বনিটিাবচত হগ্েগ্েন বদলমা রুগ্েফ। 

১.৩৪ লাবতন আগ্মবরকাে িামপন্ীগ্দর কম-দিবশ অরেগবত িহাল রগ্েগ্ে। দবক্ষণ 

আগ্মবরকার দদশগুবল একগ্যাগ্গ এই মত দপাষণ কগ্র দয বকউিাগ্ক বিবছেন্ন কগ্র রাখা 

যাগ্ি না যা মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র অরোহযে করগ্ত পাগ্রবন। বকউিা এিং মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর মগ্্যে 

েম্পকটি বৈাভাবিক করার দঘাষণাগ্ক এই পবরগ্রিবক্ষগ্তই বিচার করগ্ত হগ্ি।

সিাজিাত্রিক শদশগুতল

১.৩৫ গত পাব্টি কংগ্রেগ্ের েমগ্েই বিগ্শ্বর বদ্বতীে িৃহত্তম অথটিনীবত হগ্ে উগ্িবেল চীন, 

তারা এই উত্ান িজাে রাখগ্ত দপগ্রগ্ে। ২০১২ দথগ্ক দমা্ জাতীে উৎপাদন িৃবধের 

তুলনাে থিােী উন্নেন এিং গুণগত মাগ্নর উন্নেগ্ন দজার বদগ্েগ্ে চীন। অথটিননবতক 

এিং োমাবজক পদুনবনটিমটিাগ্ণর পবরগ্রিবক্ষগ্ত ২০১৪োগ্ল চীগ্নর ৭.৪শতাংশ হাগ্র িৃবধে 

তাৎপযটিপূণটি। গত বতন িের ্গ্র রপ্তাবনগ্ত উগ্লেখগ্যাগযে িৃবধের েগ্গে অথটিননবতক িৃবধে 

অজটিন কগ্র চগ্লগ্ে বভগ্েতনাম। দাবরদ্যে দূরীকরগ্ণ োফলযে উগ্লেখগ্যাগযে। জাতীে 

দাবরগ্দ্যের হার ২০০৫োগ্ল বেল ২২শতাংশ যা ২০১৩দত ৭.৮শতাংগ্শ দনগ্ম এগ্েগ্ে; 

যবদও অেমতা িৃবধে পাগ্ছে। গণতাবন্ত্রক দকাবরো বনগ্ষ্াজ্ার মদুগ্খ পগ্েও যদুগ্� চগ্লগ্ে 

এিং মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র ও দবক্ষণ দকাবরো েরকাগ্রর রিগ্রাচনামূলক কারোবজও োফগ্লযের 

েগ্গে রুগ্খ বদগ্েগ্ে। ২০১১দথগ্ক অথটিননবতক িযেিথিার েমগ্োপগ্যাগী করার পাশাপাবশ 

েংস্কার রিবরিো কাযটিকর করগ্ে বকউিা। তাঁগ্দর পাঁচ নাগবরকগ্ক মদুতি কবরগ্ে আনা 

এিং মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর েগ্গে কূ্ননবতক েম্পকটি রিবতষ্ার দক্ষগ্ত্র িে জে অজটিন কগ্রগ্ে 

বকউিা। গত পাঁচ দশক ্ গ্র বকউিাগ্ক বিবছেন্ন কগ্র রাখার নীবতর িযেথটিতা রিকাগ্শযে বৈীকার 

কগ্র বনগ্ত িা্যে হগ্েগ্েন রাষ্ট্রপবত ওিামা, যবদও বকউিার বিরুগ্ধে অিগ্রা্ এখনও 

রিতযোহৃত হেবন। 

দতক্ষি এতশয়া

দবক্ষণ এবশোে উগ্লেখগ্যাগযে হাগ্র জীিনযাপগ্নর হার দনগ্ম যাগ্ছে শ্রমজীিী জনতার 

কারণ বিবভন্ন দদগ্শর েরকারই নো-উদারিাদী নীবত আঁকগ্ে চলগ্ে। ২০১২-দত েংেদ 

বনিটিাচগ্ন জেী হগ্ে পাবকস্তাগ্ন নওোজ শবরফ েরকার গবিত হে। এই পগ্িটি দমৌলিাদী 

এিং উরেপন্ী শবতিগুবল লাগাতার বিপদ হাবজর করগ্ে; দপগ্শাোগ্র স্কুল োত্রগ্দর 

ভোিহ হতযোকাণ্ড এই বিপগ্দর রিমাণ বদগ্ছে। দনপাগ্ল ২০১৩-দত বদ্বতীে গণ পবরষদ 

গিগ্নর পরও নতুন েংবি্ান রচনার রিোে িাস্তিাবেত হেবন। ২০১৫-র জানদুোবরগ্ত 

এই কাগ্জর পূিটিবন্টিাবরত েমেেীমা দশষ হগ্েগ্ে। িাংলাগ্দগ্শ জামাত-ই-ইেলামী এিং 

দমৌলিাদী শবতিগুবল বহংোত্মক বিগ্ক্ষাগ্ভর পগ্থ চলগ্ে যদুধে অপরা্ী রিাইিদুযেনাল তাগ্দর 

কগ্েকজন শীষটিগ্নতাগ্ক মৃতুযেদণ্ড দদওোর পর। রিগবতশীল এিং গণতাবন্ত্রক বিবভন্ন শবতি 

দবক্ষণপন্ী বিপগ্দর দমাকাবিলাে রাস্তাে দনগ্মগ্ে যা দদখা বগগ্েগ্ে শাহিাগ আগ্ন্ালগ্ন। 

শ্রীলঙ্কাে ২০১৫-র জানদুোবরগ্ত রাষ্ট্রপবত বনিটিাচগ্ন হাগ্রর পর রাজাপগ্ক্ষর শােগ্নর 

অিোন হগ্েগ্ে।  বিগ্রা্ী দজাগ্্ররিাথটিী বমত্রাপাগ্ল বেবরগ্েনা জেী হগ্েগ্েন রাষ্ট্রপবত 

দকবন্দ্রক শােনতন্ত্র দশষ করার রিবতশ্রুবত বদগ্ে। নতুন েরকার আেীন হওোে তাবমল 

েমেযোর রাজননবতক েমা্াগ্নর আশা েৃবষ্ট হগ্েগ্ে। গৃহযদুগ্ধের পর দথগ্ক গত েে িের 

্গ্র অবনবচিত হগ্ে রগ্েগ্ে এই বিষেব্। 

১.৩৭ অথটিননবতক েহগ্যাবগতা এিং িাবণগ্জযের েম্ািনা িাস্তিাবেত করগ্ত িযেথটি হগ্েগ্ে 

‘োকটি’; তার কারণ ভারত-পাবকস্তাগ্নর দ্বন্দ্ব। ২০১৪-র নগ্ভবিগ্র কািমাণ্ডুগ্ত ‘োকটি’ শীষটি 

বিিগ্ক তা দৃশযেমান হগ্েগ্ে। 

সাম্াজ্যবাদ তবতরািী লড়াইতয় সংহতি

১.৩৮ দবক্ষণ এবশোে মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর রিভাি িৃবধে এিং স্যোগ্্বজক েম্পগ্কটির দকৌশগ্লর 

তীব্র বিগ্রাব্তা করগ্ি বে বপ আই (এম)। দবক্ষণ এবশোে িামপন্ী, রিগবতশীল এিং 

োম্াজযেিাদ-বিগ্রা্ী শবতিগুবলর েগ্গে েহগ্যাবগতা ও েম্পকটি দৃঢ়করগ্ি পাব্টি। 

১.৩৯ বৈা্ীন পযোগ্লস্তাইন রাষ্ট্র রিবতষ্া এিং ইজরাগ্েগ্লর দখলদাবরর বিরুগ্ধে দেগ্দগ্শর 

জনগগ্ণরেংরোগ্ম পূণটি েমথটিন জানাগ্ি পাব্টি। ইজরাগ্েগ্লর েগ্গে ভারত েরকাগ্রর েদুরক্ষা 

এিং োমবরক দিা�াপোর বিগ্রাব্তা করগ্ে পাব্টি। 

১.৪০ েমাজতাবন্ত্রক চীন, বভগ্েতনাম, বকউিা, গণতাবন্ত্রক দকাবরো এিং লাওগ্ের রিবত 

েংহবত জানাগ্ছে পাব্টি। মাবকটিন দনতৃত্বা্ীন অিগ্রাগ্্র বিরুগ্ধে বকউিার েরকার এিং 

জনগগ্ণর েংরোগ্ম পূণটি েমথটিন জানাগ্ছে পাব্টি। 

 ১১ ১২



১.৪১ লাবতন আগ্মবরকা এিং বিগ্শষত দভগ্নজদুগ্েলা, দযখাগ্ন বিপ্িী শবতিগুবল 

োম্াজযেিাগ্দর মদতপদুষ্ট দবক্ষণপন্ী বিগ্রা্ীগ্দর দমাকাবিলাে রত িাম এিং বিপ্িী 

আগ্ন্ালনগুবলর েগ্গে েংহবত থিাপগ্নর জনযে েবরিে ভূবমকা দনগ্ি পাব্টি। 

১.৪২ োম্াজযেিাদী আরোেগ্নর বিরুগ্ধে বিবভন্ন আগ্ন্ালন, োম্াজযেিাদী বিশ্বােগ্নর 

চাপাগ্না নো-উদারিাদী িযেিথিার বিরুগ্ধে িহু ্রগ্নর েংরোম এিং পবরগ্িশ রক্ষা ও 

জলিােদুর দক্ষগ্ত্র নযোগ্ের দাবিগ্ত গগ্ে ওিা আগ্ন্ালনগুবলর দমলিন্ধন ঘ্াগ্ত হগ্ি যাগ্ত 

োম্াজযেিাদ-বিগ্রা্ী শবতিশালী আগ্ন্ালন গগ্ে দতালা যাে। 

জািীয় পতরতথিতি
২.১ দদগ্শর রাজননবতক পবরবথিবতগ্ত একব্ িে পবরিতটিন বনগ্ে এগ্েগ্ে ২০১৪ োগ্লর দম 

মাগ্ের দলাকেভা বনিটিাচন। এই রিথম ভারতীে জনতা পাব্টি দলাকেভাে বনরঙ্কুশ গবরষ্তা 

দপগ্েগ্ে মাত্র ৩১শতাংশ দভা্ দপগ্ে। এর ফগ্ল নো উদারনীবতর আরোেন এিং আর এে 

এে –এর দনতৃগ্ত্ব বহন্দুত্বিাদী শবতির োম্প্রদাবেক লক্ষযেো্গ্ন পূণটি অপগ্চষ্টা দবক্ষণপন্ী 

আরিমগ্ণর দ্বার খদুগ্ল বদগ্েগ্ে। এই পবরবথিবত ববৈরতগ্ন্ত্রর বিপদ িাবেগ্ে তুলগ্ে। 

২.২ ২০১২ োগ্লর এবরিগ্ল অনদুবষ্ত বিশতম কংগ্রেে লক্ষযে কগ্রবেগ্লা দয কংগ্রেে 

দনতৃত্বা্ীন ইউ বপ এ েরকার বদ্বতীেিাগ্রর জনযে েরকাগ্র এগ্ে নো উদারনীবতর আগ্রা 

রূপােণ ঘ্াগ্ছে। িযোপক দুনটিীবতর রিকাশ, রিমাগত মূলযেিৃবধে এিং রিমি্টিমান দিকারী 

জনো্ারগ্ণর এক্া িে অংশগ্ক বিগ্শষত ম্যেবিত্ত এিং যদুিগ্দর বিবছেন্ন কগ্র বদগ্েগ্ে। 

রাজননবতক রিস্তাগ্ি আগ্রা িলা হগ্েবেগ্লা দয োম্প্রদাবেক রাজনীবত বিপদ হগ্ে উিগ্ে 

কারণ আর এে এে এিং তাগ্দর রাজননবতক শাখা বি দজ বপ তাগ্দর োম্প্রদাবেক উগ্দ্দশযে 

বনগ্ে এগ্গাগ্নার েদুগ্যাগ খদুঁজগ্ে। তাই রিস্তাগ্ি কংগ্রেে এিং বি দজ বপ উভগ্ের বিরুগ্ধে 

েংরোগ্মর আহিান জানাগ্না হগ্েবেগ্লা। রিস্তাগ্ি তুগ্ল ্রা হগ্েবেগ্লা, ইউ বপ এ েরকার 

মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর েগ্গে েিটিস্তগ্র োমবরক দজা্ দজারদার করার দচষ্টা করবেগ্লা। বে 

বপ আই (এম) পবচিমিগ্গে তীব্র আরিমগ্ণর মদুগ্খ পগ্ে এিং োমবরেকভাগ্ি িামপন্ীগ্দর 

বিবছেন্ন করার দচষ্টা হে। বিংশবততম কংগ্রেে পাব্টিগ্ক আহিান জানাে িাম ও গণতাবন্ত্রক 

মগ্ঞ্চর বভবত্তগ্ত পাব্টির বৈা্ীন ভূবমকার রিোগ্রর জনযে, িাম ঐকযে দজারদার করার জনযে 

এিং শ্রবমক দশ্রণী, কৃষক ও অনযোনযে অংশগ্ক েংগবিত করার জনযে। 

২.৩ বিগত পাব্টি কংগ্রেগ্ের পগ্র গুরুত্বপূণটি ঘ্না ও বিবশষ্টযেগুবল হগ্লা, 

সািতরেক ববতশষ্্য

(১) বদ্বতীে ইউ বপ এ েরকার তাগ্দর দমোদ দশষ কগ্র িযোপক দুনটিীবত, অভািনীে 

মূলযেিৃবধে এিং রিমি্টিমান কমটিহীনতােহ অতযেন্ত লজ্জাজনক দরকডটি বনগ্ে। এই পগ্িটি 

মনগ্মাহন বেং েরকার বিগ্দশী পদুঁবজর োমগ্ন খদুচগ্রা বিপননগ্ক মদুতি কগ্র দদওো ও 

িযেপক দিেরকারীকরগ্ণর মা্যেগ্ম নো উদারনীবতর রিমাগত রিগ্োগ ঘব্গ্েগ্ে। 

(২) দয বি দজ বপ আগ্গর দুব্ বনিটিাচগ্ন পরাবজত হগ্েবেগ্লা তারা এই অিথিার পূণটি েদুগ্যাগ 

কাগ্জ লাগাগ্ত েক্ষম হে। িৃহৎ পদুঁবজপবতগ্দর মদত ও আর এে এে-এর পূণটি শবতি বনগ্ে 

নগ্রন্দ্র দমাদীগ্ক কাযটিকরীভাগ্ি তুগ্ল ্গ্র কগ্পটিাগ্র্ বমবডো। দদখাগ্না হে, নগ্রন্দ্র দমাদীই 

দেই দনতা বযবন ভাগ্লাভাগ্ি রিশােন চালাগ্ত পারগ্িন এিং েদুশােন বদগ্ত পারগ্িন। 

(৩) এই েমেকাগ্লই, আর এে এে এিং তার শাখাগুবল বনিটিাচগ্নর এক িের আগ্গ 

দথগ্ক োম্প্রদাবেক উগ্ত্তজনা েৃবষ্টগ্ত এিং োম্প্রদাবেক দমরুকরগ্ণর মা্যেগ্ম েমথটিন 

দজাগাগ্ে দনগ্ম পগ্ে। দদগ্শ োম্প্রদাবেক ঘ্নার উগ্লেখগ্যাগযে িৃবধে ঘগ্্, উত্তররিগ্দগ্শর 

অজ্ োম্প্রদাবেক বহংোর ঘ্না এর দৃষ্টান্ত। 

(৪) বি দজ বপ-র জে এিং দমাদী েরকাগ্রর পত্তন আগ্রা দবক্ষণপন্ী আরিমণগ্ক উন্মদুতি 

কগ্র দদে। কগ্পটিাগ্র্ এিং বহন্দুত্বিাদীগ্দর শবতির যদুগল এই দবক্ষণপন্ী পবরিতটিগ্ন ইন্ধন 

বদগ্ে যাগ্ছে।  

(৫) বি দজ বপ েরকাগ্রর এগাগ্রা মাগ্ের েমেকাগ্ল অথটিনীবতর েিটিগ্ক্ষগ্ত্র বিগ্দশী পদুঁবজর 

রিগ্িশ িৃবধেগ্ত দজার বদগ্ে নো উদারনীবতর আরোেী রূপােণ ঘগ্্গ্ে। দিেরকারীকরণ, 

শ্রম আইন ও জবম অব্রেহণ আইন বশবথল করা হগ্েগ্ে। ভারতীে যদুতিরাগ্ষ্ট্রর ্ মটিবনরগ্পক্ষ 

গণতাবন্ত্রক বভবত্তর ওপগ্র েিটিাত্মক আরিমণ চালাগ্ছে বহন্দুত্বিাদীরা।

(৬) বদ্বতীে ইউ বপ এ েরকাগ্রর বিগ্দশনীবত মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর েগ্গে োমবরক দজা্ 

শবতিশালী করার লগ্ক্ষযে পবরচাবলত হগ্েগ্ে এিং এভাগ্ি তা দদগ্শর বৈা্ীন বিগ্দশনীবতর 

পবরপন্ী হগ্েগ্ে। দমাদী েরকার দেই উগ্দযোগই তীব্রতর করগ্ে। 

(৭) ইউ বপ এ েরকার এগ্কর পর এক দুনটিীবত দকগ্লঙ্কাবরগ্ত জবেগ্েবেগ্লা যা উচ্চস্তগ্রর 

দুনটিীবতর বিষেগ্ক রিকাগ্শযে এগ্ন বদগ্েগ্ে। এই বিপদুলােতন দুনটিীবতগুবল নো উদারনীবতর 

এিং িৃহৎ পদুঁবজ- শােক রাজনীবতক- আমলাতগ্ন্ত্রর দিগ্ে ওিা আঁতাগ্তর িযেিথিাগত 

ফলাফল। 

(৮) োমাবজক ও অথটিননবতক বিষমযে িৃবধে ঘগ্্গ্ে। শ্রবমক দশ্রণী এিং কৃষকগ্দর দশাষণ 

িৃবধে দপগ্েগ্ে। আবদিােী, দবলত, েংখযোলঘদু ও মবহলারা যারা আগ্গ দথগ্কই দশাবষত ও 

িবঞ্চত তারাই দিবশ কগ্র ক্ষবতরেস্ত হগ্েগ্ে।

(৯) বিগ্ভদকামী শবতির বিগ্ভদ েৃবষ্টর কাযটিকলাপ রিকাগ্শযে এগ্ে দগগ্ে, দযমন আোগ্মর 

বি ব্ এ বড এলাকাে দিাগ্ো উরেপন্ীরা মদুেবলমগ্দর ওপগ্র ভোনক আরিমণ চাবলগ্েগ্ে, 

বি ব্ এ বড এলাকার িাইগ্রর এলাকাে আবদিােীগ্দর ওপগ্র আরিমণ হগ্েগ্ে। দদগ্শর 

বিবভন্ন এলাকাে উত্তর পূিটিাঞ্চগ্লর মানদুগ্ষর ওপগ্র আরিমগ্ণর ঘ্না ঘ্গ্ে।

(১০) মবহলাগ্দর ওপগ্র আরিমগ্ণর ঘ্নার চবরত্র ও েংখযো শঙ্কাজনকভাগ্ি দিগ্ে 

বগগ্েগ্ে। মবহলা,  বকগ্শারী, ও বশশুগ্দর ওপগ্র দযৌন বনযটিাতন তবেৎগবতগ্ত দিগ্েগ্ে। 

বপতৃতাবন্ত্রক মগ্নাভাি ও িাজারনীবতর মূলযেগ্িা্ মবহলাগ্দর ওপগ্র বহংোত্মক ঘ্না 

িাবেগ্েগ্ে।

(১১) এই েমেপগ্িটি দকন্দ্রীে দরিড ইউবনেনগুবলর ঐকযেিধে যদুতি আগ্ন্ালন দিগ্েগ্ে, 

২০১৩ োগ্লর দফব্রুোবর মাগ্ে এর ফলশ্রুবতগ্ত দুবদগ্নর ঐবতহাবেক ো্ারণ ্মটিঘ্ 

হগ্েগ্ে। শ্রম আইন লঘদু করার রিবতিাগ্দ দরিড ইউবনেনগুবলর ঐকযেিধে আগ্ন্ালন চলগ্ে। 
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(১২) এই েমগ্ে পবচিমিগ্গে বে বপ আই (এম) এিং িামপন্ীগ্দর ওপগ্র তৃণমূল কংগ্রেে 

ও রাজযে েরকাগ্রর আরিমণ ঘগ্্ চগ্লগ্ে। দলাকেভা বনিটিাচগ্ন বে বপ আই (এম) এিং 

িামপন্ীগ্দর গুরুতর বনিটিাচনী বিপযটিে ঘগ্্গ্ে, যা দদবখগ্ে বদগ্ছে বে বপ আই (এম) এিং 

িামপন্ীগ্দর শবতিশালী করা দরকার অরোব্কাগ্রর বভবত্তগ্ত।

অেটিনৈতিক পতরতথিতি

২.৪ গত দুইিেগ্র নো উদারনীবত গুরুতর েঙ্ক্ দডগ্ক এগ্নগ্ে, ভারগ্তর মগ্তা দদশ 

বিশ্ব পদুঁবজিাগ্দর েঙ্ক্ দথগ্ক দিবরগ্ে আেগ্ত পারগ্ি িগ্ল দয রিতযোশা শুরুগ্ত দদখাগ্না 

হগ্েবেগ্লা তাও বমথযো রিমাবণত হগ্েগ্ে। 

২.৫ েঙ্কগ্্র েিগ্চগ্ে রিক্ েূচকব্ হগ্লা আন্তজটিাবতক েঙ্কগ্্র বিক পগ্রর েমেটুকু িাদ 

বদগ্ল একদশক ্গ্র  চগ্ল উঁচুমাত্রার িৃবধের দনগ্ম আো। িৃবধে কগ্ম যাওো রিকাশ পাে 

২০১১-১২ োগ্লর বদ্বতীোগ্্টি। ২০১২-১৩ এিং ২০১৩-১৪ োগ্ল বজ বড বপ-র িাবষটিক 

িৃবধের হার ৫শতাংগ্শর বনগ্চ বেগ্লা, ২০১৪-১৫ োগ্লর রিথম দুব্ দকাো্টিাগ্রর তগ্থযে 

দদখা যাগ্ছে োমানযেই িৃবধে দদখা যাগ্ি এই হাগ্র। বিকাগ্শর মন্া িযেপকভাগ্ি রিোবরত 

পবরগ্ষিা, বনমটিানেহ িহুগ্ক্ষগ্ত্র, েিগ্চগ্ে খারাপ অিথিা বশল্পগ্ক্ষগ্ত্রর। ২০১১ োগ্লর 

জদুলাই মাে দথগ্ক উৎপাদন বশগ্ল্প বিকাগ্শর হার শূগ্নযের কাোকাবে।

২.৬ ইউ বপ এ েরকার এই পবরবথিবতর দমাকাবিলা করগ্ত বিগ্দশী পদুঁবজর আগ্রা বৈাথটিপূরগ্ণ 

এিং িৃহৎ ভারতীে িযেিোেীগ্দর তুষ্ট করগ্ত বকেদু পদগ্ক্ষপ বনগ্েবেগ্লা। বিগ্দশী পদুঁবজ 

এিং ভারতীে িৃহৎ িযেিোেীগ্দর েদুবি্া বদগ্ত আগ্রা কর োে এিং করগ্ক্ষত্রগ্ক বশবথল 

করা হগ্েবেগ্লা। েরকার বেধোন্ত দনে, খদুচগ্রা বিপনগ্ন ৫১শতাংশ বিগ্দশী বিবনগ্োগ 

অনদুগ্মাদন, িযোবঙ্কং বিব্ েংগ্শা্নী আইন এগ্ন ভারতীে িযোগ্ঙ্ক বিগ্দশী পদুঁবজর েগ্িটিাচ্চ 

েীমা ১০শতাংশ দথগ্ক ২৬শতাংশ করা, বশল্পেংথিাগুবলগ্ক দিেরকারী িযোঙ্ক চালাগ্নার 

রাস্তা খদুগ্ল দদওো, দপনশন বিগ্লর মা্যেগ্ম দপনশন ফান্ডগ্ক দিেরকারীকরণ করা ও 

তাগ্ত ২৬শতাংশ বিগ্দশী বিবনগ্োগ্গর অনদুমবত দদওোর। নযোশনাল ফামটিাবেউব্কযোল 

রিাইবেং পবলবে দঘাষণা করা হে যাগ্ত ওষদুগ্্র দাম বনেন্ত্রণ িযেিথিার মা্যেগ্ম িহুজাবতকেহ 

িৃহৎ ওষদু্ দকাম্পাবনগুবলগ্ক অবত মদুনাফার েদুগ্যাগ কগ্র দদওো যাে।

২.৭ ইউ বপ এ-র েমেকাগ্ল মূল্নী বিবনগ্োগ্গর েগ্গে েগ্গে কৃবষ ও রোগ্মান্নেন, োর 

ও খাদযে ভরতুবক, োমাবজক দক্ষগ্ত্র িরাদ্দ ইতযোবদ দয বিবনগ্োগগুবল ো্ারণ মানদুগ্ষর 

জীিগ্ন গুরুত্বপূণটি তাও িযেেেংগ্কাচ পবরকল্পনাে কবমগ্ে দফলা হগ্েগ্ে। রিকৃত অগ্ঙ্কও 

এই েি খাগ্ত িাবষটিক িযেগ্ের পবরমান রিথম ইউ বপ এ েরকাগ্রর তুলনাে বদ্বতীে ইউ 

বপ এ েরকাগ্রর পাঁচ িেগ্র অগ্নক কমাগ্না হগ্েগ্ে। বি দজ বপ েরকাগ্রর এম এন আর 

ই বজ এ রিকগ্ল্প িযেে কমাগ্নার পদগ্ক্ষপ, বৈাথিযে খাগ্ত এিং অনযোনযে কলযোণমূলক খাগ্ত 

িযেে েংগ্কাচ িা বিলগ্ীকরণ দজারদার করার পদগ্ক্ষপ দদবখগ্ে বদগ্ছে, আগামী বদগ্ন 

এমন ঘ্নাই আগ্রা ঘ্গ্ি। গণিটিগ্নর পবরব্ কমাগ্না, খাগ্দযের িদগ্ল নগদ দদওোর 

রিস্তাি এগ্েগ্ে। খাদশেযে েংরেগ্হর িযেিথিাগ্কই োঁ্াই করার কথা ভািা হগ্ছে যা খাদযে 

বনরাপত্তাগ্ক বিবনিত করগ্ি। 

২.৮ বি দজ বপ েরকার আরোেীভাগ্ি নো উদারনীবত রূপােণ করগ্ে। বি দজ বপ েরকার 

দরলওগ্েগ্ত বিগ্দশী বিবনগ্োগ, রিবতরক্ষা উৎপাদগ্ন বিগ্দশী বিবনগ্োগ্গর ঊধ্টিেীমা িৃবধের 

দঘাষণা কগ্রগ্ে। িীমাগ্ক্ষগ্ত্র বিগ্দশী বিবনগ্োগ্গর পবরমাণ ৪৯শতাংগ্শ িৃবধে কগ্রগ্ে, 

বরগ্েল এগ্স্টগ্্ বিগ্দশী বিবনগ্োগ্গর বিব্ বশবথল কগ্রগ্ে। পবরকল্পনা কবমশন িাবতল 

কগ্র তার জােগাে নীবত আগ্োগ বতবর করা হগ্েগ্ে যা রি্ানমন্ত্রীর অ্ীন একব্ েংথিা, 

এগ্ত রাজযেগুবলগ্ক আবথটিক িরাদ্দ করা আগ্রা দকন্দ্রীভূত হগ্ে যাগ্ি।

২.৯ ২০১৫-১৬ োগ্লর দকন্দ্রীে িাগ্জগ্্ রাষ্ট্রাে্বে েংথিার ৬৯৫০০দকাব্ ্াকার দশোর 

বিলগ্ীর রিাস্তাি রাখা হগ্েগ্ে। কেলা জাতীেকরণ আইন েংগ্শা্ন কগ্র দিেরকারী 

খনগ্নর অনদুমবত দদওো হগ্েগ্ে, যার ফগ্ল কেলার বি-জাতীেকরণ হগ্ে দগগ্ে। কেলা 

খাদাগ্নর ই-বনলাম এিং পদুনবনটিলাম এই রিবরিোরই অংশ। বডগ্জগ্লর মূলযে বন্টিারগ্ণ 

বনেন্ত্রণ িযেিথিা তুগ্ল বদগ্েগ্ে। জগেল এলাকাে অগ্নকগুবল খবন ও বিদুযেৎ রিকগ্ল্পর 

পবরগ্িশগত োেপত্র বদগ্েগ্ে, এগ্ত পবরগ্িশ এিং দেখাগ্ন িেিােরত আবদিােীগ্দর 

ওপগ্র বিরূপ রিভাি পেগ্ি। বি দজ বপ েরকার আোর পগ্র আবথটিক িৃবধে ্ীরগবতগ্ত 

চলগ্ে। বশগ্ল্পাৎপাদন েূচক ২.৫শতাংশ োোগ্ি িগ্ল মগ্ন করা হগ্ছে না। ২০১৪-১৫ 

োগ্ল কৃবষ উৎপাদগ্নর িৃবধে মাত্র ১.১শতাংগ্শ দনগ্ম এগ্েগ্ে। 

২.১০ মদুদ্াস্ীবতর রিবরিো খাদযেপগ্ণযে রিিলভাগ্ি দকন্দ্রীভূত। এক দশক ্গ্র খাদযেদ্গ্িযের 

চো মূলযেিৃবধে রিক্ হগ্েগ্ে এিং তারফগ্ল এই েমেকাগ্ল দিবশরভাগ খাদযেদ্গ্িযের দাম 

বদ্বগুগ্ণর দিবশ হগ্ে দগগ্ে। আবথটিক িৃবধে যখন মা�াবর হাগ্র, মদুদ্াস্ীবতর হার তখগ্না চো। 

যবদও েরকার পাইকাবর মূলযে েূচক কমাগ্ক দদখাগ্নার দচষ্টা করগ্ে, বকন্তু খাদযে দ্গ্িযের 

মদুদ্াস্ীবতর হার ২০১৪-১৫ োগ্ল চো হার ৮.৬৩ শতাংশই দথগ্ক দগগ্ে। লক্ষণীে, 

খবনজ দতগ্লর আমদাবন মূলযে হ্াে পাওো েগ্্বেও এই ঘ্না ঘ্গ্ে দযখাগ্ন এর রিভাগ্ি 

বিদুযেৎ ও জ্ালাবনর দাম এিং মদুদ্াস্ীবত কমাই বৈাভাবিক বেগ্লা। আন্তজটিাবতক িাজাগ্র 

দতগ্লর দাম ২০১৪ োগ্লর জদুন মাে দথগ্ক চো হাগ্র কগ্ম ৫৫ শতাংশ কগ্মগ্ে। বকন্তু 

দমাদী েরকার দতগ্লর আমদাবনর ওপগ্র উৎপাদন শুল্ক এই েমগ্ে চার গুন িাবেগ্েগ্ে 

এিং এভাগ্িই দপগ্রিাল বডগ্জগ্লর দাম কমার েদুফল দথগ্ক ো্ারণ মানদুষগ্ক িবঞ্চত 

কগ্রগ্ে। 

২.১১ গত বতনিেগ্র দিকারী দিগ্েগ্ে। কমটিেংথিান িৃবধের হার এক শতাংগ্শর কম 

যার ফগ্ল রোম ও শহরাঞ্চগ্ল দিকারগ্দর েংখযো দিগ্েগ্ে। ১৫-২৯ িের িেেী যাগ্দর 

েংখযো ৩০দকাব্, তাঁগ্দর মগ্্যে কমটিহীনতার হার ১৩.৩ শতাংশ। বশল্প ও অথটিনীবতগ্ত 

মন্া ইবজেবনোর ও দ্কবনকযোল িযেবতিগ্দর কমটিহীনতা িাোগ্ছে। মবহলা শ্রবমগ্কর েংখযো 

িযোপকভাগ্ি কগ্ম দগগ্ে। দয কাজ আগ্ে তাও কম মজদুবরর এিং দকাগ্না জীবিকা বনরাপত্তা 

োো। এ্াই নো উদারনীবতর পবরবচত দচহারা।

২.১২ িৃবধেগ্ক চাগো করগ্ত েরকারী িযেে িৃবধে ও বিবনগ্োগ্গর নীবত অনদুেরণ করার 

িদগ্ল দিেরকারী বিবনগ্োগ আকষটিণ করগ্ত এিং তাগ্দর মদুনাফা িাোগ্ত অনযোনযে 
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পদগ্ক্ষপ দনওো হগ্েগ্ে। এর মূল বিষেগুবলর মগ্্যে রগ্েগ্ে, (ক) শ্রগ্মর তুলনাে পদুঁবজর 

অিথিান আগ্রা শবতিশালী করগ্ত শ্রম আইন পবরিতটিন করা যাগ্ত ‘নমনীেতা’ িাগ্ে, (খ) 

অবডটিনযোন্স কগ্র জবম অব্রেহণ আইগ্ন েংগ্শা্নীর মা্যেগ্ম কৃষক ও আবদিােীগ্দর ক্ষবত 

কগ্র বরগ্েল এগ্স্ট্, পবরকািাগ্মা, খবন এিং বশল্প রিকগ্ল্পর জনযে িৃহৎ িযেিোেীগ্দর েস্তাে 

জবম পাওো েহজ কগ্র দদওো, (গ) রাষ্ট্রাে্বে েংথিা ও পবরগ্ষিাগুবলর দিেরকারীকরগ্ণর 

মা্যেগ্ম জাতীে েম্পদ কগ্পটিাগ্র্ েংথিাগুবলগ্ক হস্তান্তবরত করা যা ইউ বপ এ জমানাে 

িযোগ্ঙর োতার মগ্তা দুনটিীবতর রিোর ঘব্গ্েগ্ে, (ঘ) পবরগ্িশগত বিব্বনগ্ষ্ কবমগ্ে দিবশ 

রিকল্পগ্ক অনদুগ্মাদন দদওো, (ঙ) করোে ও ঋণমকুি করা যার ফগ্ল মানদুগ্ষর রিগ্োজন 

দম্াগ্নার জনযে েম্পদ েংরেহ আগ্রা কবিন হগ্ে পগ্েগ্ে, এিং (চ) োমাবজক দক্ষগ্ত্র 

বিবনগ্োগ্গ উগ্লেখগ্যাগযে োঁ্াই।

২.১৩ েঙ্কগ্্র দমাকাবিলাে ভারত রাগ্ষ্ট্রর রিবতবরিোে তাগ্দর িদুগ্জটিাো-ভূবৈামী বভবত্তর 

েংকীণটি দশ্রণী দৃবষ্টভবগেই রিবতফবলত হগ্েগ্ে। জনগগ্ণর কাঁগ্্ আগ্রা দিা�া চাবপগ্েই 

তারা েঙ্ক্ দথগ্ক পবরত্রাণ চাইগ্ে।  ো্ারণভাগ্ি এই রিবরিো শােক দশ্রণীর বৈাথটি এিং 

শ্রবমকগ্শ্রণী এিং কৃষকেহ শ্রমজীিী মানদুষ বৈাগ্থটির মগ্্যে দ্বন্দ্বগ্ক তীব্রতর করগ্ে। মানদুগ্ষর 

বিরুগ্ধে এই েিটিাত্মক আরিমণ িতটিমান েমগ্ে শােকগ্শ্রণীর জনযে ববৈরতন্ত্রগ্ক রিগ্োজনীে 

কগ্র তুলগ্ে। 

কৃতি পতরতথিতি

২.১৪ ভারগ্ত গবরি এিং ম্যে কৃষক ও দখতমজদুরগ্দর অিথিা ও কৃবষ পবরবথিবত গত বতন 

িেগ্র আগ্রা খারাপ হগ্েগ্ে। কৃবষ বিকাগ্শর দক্ষগ্ত্র দীঘটিগ্মোদী মন্া অিযেহত রগ্েগ্ে এিং 

মাথাবপেদু খাদযে শগ্েযের েংথিান থমগ্ক রগ্েগ্ে। কৃবষগ্ক্ষগ্ত্র পদুঁবজর েংথিান করগ্ত রাষ্ট্রীে 

বিবনগ্োগ বজ বড বপ-দত কৃবষ উৎপাদগ্নর অংগ্শর তুলনাে কগ্মগ্ে। মহারাষ্ট্র, দতগ্লগোনা, 

অন্ধ্র রিগ্দশ, উত্তর রিগ্দশ, ম্যে রিগ্দশ, দকরালা , পবচিমিগেেহ িহু রাগ্জযে কৃষক 

আত্মহতযো ঘগ্্ চগ্লগ্ে। নযোশনাল রিাইম দরকডটি িদুযেগ্রার তথযে অনদুোগ্র, কৃবষ ও েংবলেষ্ট 

দক্ষগ্ত্রর ১১৭৭২জন আত্মহতযো কগ্রগ্েন ২০১৩ োগ্ল। কৃবষগ্ত এই দুদটিশার েম্ািযে 

কারণ, কৃবষর অথটিননবতকভাগ্ি অলাভজনক হগ্ে পো, রিগ্মই দলাকোন হগ্ত থাকা, 

বিগ্শষত ক্ষুদ্ ও রিাবন্তক কৃষকগ্দর কাগ্ে। ক্ষুদ্ কৃষগ্কর কৃবষর এই েঙ্ক্ রিবতফবলত 

হগ্ছে কৃবষ উপকরগ্ণর দাগ্মর চো িৃবধে এিং দেই অনদুপাগ্ত উৎপাবদত ফেগ্লর দাগ্মর 

িৃবধে না হওোর মগ্্যে।

২.১৫ একবদগ্ক েরকাগ্রর নীবতর কারগ্ণ ২০১২ োগ্লর পগ্র িীজ, োর, কী্নাশক, 

বিদুযেৎ এিং জ্ালাবনর মগ্তা উপকরগ্ণর দাগ্মর চো িৃবধে হগ্েগ্ে। কৃবষ গগ্িষণাে 

রাষ্ট্রীে উগ্দযোগ গুরুত্ব হারাগ্নাে িীজ উৎপাদন ও িটিগ্ন িহুজাবতক ও দদশী কগ্পটিাগ্র্ 

েংথিাগুবলর ক্ষমতা িাজাগ্র দিগ্েগ্ে। কৃবষ উপকরগ্ণর িাজাগ্র কগ্পটিাগ্র্ বনেন্ত্রণ 

িােগ্ে। অনযেবদগ্ক বিবভন্ন ্রগ্নর কৃবষ উপকরগ্ণর চো মূলযেিৃবধেগ্ক পদুবষগ্ে দদওোর 

মগ্তা মূলযেিৃবধে হেবন উৎপাবদত ফেগ্লর। রিকৃতপগ্ক্ষ, চা, রািার, নারগ্কল, মবরচ, 

তুগ্লা, হলদুদ, ডাল, দপঁোজ ইতযোবদর দাম হে বথির রগ্েগ্ে নে কগ্মগ্ে। আন্তজটিাবতক 

িাজাগ্র কৃবষপগ্ণযের দাগ্মর হ্াে কৃষকগ্দর ওপগ্র খারাপ রিভাি দফগ্লগ্ে। এইরকম 

েমগ্ে েরকারী েংরেহ িযেিথিা েদুরাহার একব্ পথ, বকন্তু নতুন েরকার েরকারী েংরেহ 

িযেিথিাগ্ক গুব্গ্ে দফলগ্ত িধেপবরকর এিং েরােবর দখত দথগ্ক ফেল বকগ্ন দনওোর 

জনযে িহুজাবত কগ্পটিাগ্রশন ও িৃহৎ বিগ্রিতাগ্দর আমন্ত্রণ জানাগ্ছে। বচবনকলগুবলর কাে 

দথগ্ক আখচাষীগ্দর িগ্কো ১১০ দকাব্ ্াকা আদাগ্ে রাগ্ষ্ট্রর িযেথটিতাে আখচাষীগ্দর ক্ষবত 

হগ্েগ্ে।

২.১৬ কৃবষগ্ত ঋগ্ণর িৃবধে চূোন্তভাগ্ি িহুজাবতক কগ্পটিাগ্রশন, কৃবষিাবণজযে েংথিা ও িৃহৎ 

কৃষকগ্দর রিবত পক্ষপাবতত্বপূণটি। ক্ষুদ্ ও রিাবন্তক কৃষকরা েরকারী ঋণ িযেিথিা দথগ্ক িবঞ্চত 

হগ্ে িা্যে হগ্ছেন মহাজনগ্দর ওপগ্র বনভটির করগ্ত। কৃষকগ্দর মগ্্যে ঋণরেস্ততা িােগ্ে।

২.১৭ ঋণদান েমিাে েবমবতগুবল েম্পগ্কটি েরকাগ্রর নতুন নীবত ভারগ্তর রিাথবমক কৃবষ 

ঋণদান েমিাগ্ের বভবত্ত্াগ্কই দুিটিল কগ্র তাগ্দর দকিল িাবণবজযেক িযোঙ্কগুবলর ‘িযোবঙ্কং 

কগ্রেপগ্ন্ডটিস্ ’ কগ্র বদগ্ছে। রিাথবমক কৃবষ ঋণদান েমিােগুবল এরফগ্ল আমানত 

েংরেহ করগ্ত পারগ্ে না, তাগ্দর দকিল িাবণবজযেক িযোঙ্ক ও তাগ্দর রোহকগ্দর ম্যেিতটিী 

অংগ্শ পবরণত করগ্ে। রিাকৃবতক বিপযটিে, শেযেহাবন িা ফেগ্লর দাম না পাওোর জনযে 

দকাগ্না োবিটিক শেযে িীমা দনই। 

২.১৮ জবমদার ও িৃহৎ পদুঁবজিাদী কৃষকরা উদারনীবতর জমানাে রোমীণ পবরিতটিগ্নর 

েদুবি্াগ্ভাগী হগ্েগ্েন। কৃবষ ও অকৃবষ মজদুরগ্দর তারা োঁ্াই করগ্ত পারগ্ে, মজদুবরর 

পবরমাণ রিমশ কমগ্ে এিং আঞ্চবলক বিষমযে ও বলগে বিষমযে িােগ্ে। তাোো, রোমীণ 

মজদুরগ্দর িাবষটিক গে কাগ্জর বদন খদুি কম, বিগ্শষত মবহলাগ্দর। পবরযােী শ্রবমকগ্দর ও 

রোগ্ম থাকা তাগ্দর দেগ্লগ্মগ্েগ্দর েমেযো তীব্র।

২.১৯ ২০১৩োগ্ল েংেগ্দ পাে হওো জবম অব্রেহণ আইন অবডটিনযোন্স জাবর ও পদুনরাে 

জাবর কগ্র েংগ্শা্ন কগ্রগ্ে বি দজ বপ েরকার। কগ্পটিাগ্র্গ্দর বৈাগ্থটি, বরগ্েল এগ্স্ট্ 

িযেিোেী ও জবম মাবফোগ্দর মদুনাফার লগ্ক্ষযেই এই অগণতাবন্ত্রক পধেবতর আশ্রে দনওো 

হগ্ছে। অনদুমবতর ্ারার মা্যেগ্ম কৃষকগ্দর দয েদুরক্ষা বেগ্লা অবডটিনযোন্স ও েংগ্শা্গ্নর 

আইগ্ন তা ক্ষবতরেস্ত হগ্ছে। জবমর ওপগ্র বনভটিরশীল লক্ষ লক্ষ মানদুগ্ষর বৈাথটি উগ্পক্ষা 

করা হগ্ছে। এই উগ্দযোগ্গর বপেগ্ন দয দগাোতুটিবম বি দজ বপ েরকার দদবখগ্েগ্ে, তা তাগ্দর 

কৃষক-বিগ্রা্ী চবরত্রগ্ক উগ্ন্মাবচত কগ্রগ্ে। 

ববিতি্যর বৃতধি

২.২০ নো উদারননবতক নীবতর কারগ্ণ এই েমেকাগ্ল অথটিননবতক এিং োমাবজক বিষমযে 

দ্রুত িৃবধে দপগ্েগ্ে। ২০১৪োগ্লর দফািটিে-এর বরগ্পা্টি অনদুযােী ভারগ্তর রিথম ১০০্নীর 

েিাই বিবলেগ্নের (১বিবলেন ডলার=৬,২০০দকাব্)। ২০১১োগ্ল ওই তাবলকাে 

৫৫বিবলেবনেগ্রর নাম বেল, এখন ৪৫জন দিগ্ে দগগ্ে। এই ১০০বিবলেবনেগ্রর দমা্ 

েম্পগ্দর পবরমাণ ৩৪৬বিবলেন ডলার। এই ্ নীগ্দর শীষটি এক শতাংগ্শর দমা্ পাবরিাবরক 
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েম্পগ্দর ভাগ ২০০০োগ্ল দযখাগ্ন বেল ৩৬.৮শতাংশ, ২০১৪োগ্ল তা নজর কাোর 

মগ্তা দিগ্ে হগ্েগ্ে ৪৯শতাংশ (দরিবড্ েদুইগ্ে, দ্ািাল ওগ্েলথ বরগ্পা্টি)।

২.২১ আিার এই নগ্ভাগ্ি েম্পবত্তিৃবধের উলগ্্াবদগ্ক ২০১১-১২োগ্ল দদগ্শর 

৮০শতাংগ্শরও দিবশ রোমীণ পবরিাগ্রর দভাগযেপগ্ণযের জনযে মাথাবপেদু িযেে বেল ৫০্াকা িা 

তারও কম। একই েবি লক্ষযে করা যাে দদগ্শর শহগ্র িেিােকারী ৪৫শতাংশ পবরিাগ্রর 

দক্ষগ্ত্রও। ২০১২োগ্ল মাথাবপেদু খাদযেশেযে রিাবপ্ত বেল িেগ্র ১৬৪দকবজ। ১৯৯১োগ্লর 

িেগ্র ১৮৬দকবজ রিাবপ্তর তুলনাে যা অগ্নক্াই কম।

২.২২ িৃহৎ পদুঁবজপবতগ্দর েম্পদ এিং মদুনাফা দ্রুত বিকবশত হওোর কারণ হগ্লা শ্রবমগ্কর 

উপর দশাষণ িৃবধে। কারখানা দক্ষগ্ত্র দন্ যদুতি মূগ্লযে মজদুবরর ভাগ ২০১১-১২োগ্ল দনগ্ম 

এগ্েগ্ে  ১১.৯শতাংগ্শ দযখাগ্ন ১৯৯০-৯১োগ্ল বেল ২৫.৬শতাংশ।

২.২৩ রাগ্ষ্ট্রর দান-খেরাবতরও েদুবি্া দভাগ কগ্রগ্ে কগ্পটিাগ্র্ দক্ষত্র এিং ্নীরা। 

২০০৮-০৯ দথগ্ক ২০১৩-১৪, চার িেগ্ররও দিবশ েমেকাগ্ল কর রাজবৈ োগ্ের 

পবরমাণ বেল ২৯.৫২লক্ষ দকাব্ ্াকা।

শ্রতিকতদর অবথিা 
২.২৪ দশাষগ্ণর মাত্রা তীব্রতর করগ্তই শ্রবমক বনগ্োগ্গ পধেবতগত পবরিতটিন ঘগ্্গ্ে 

যা নো উদারননবতক আমগ্লর বিবশষ্টযে। েংগবিত কারখানা দক্ষগ্ত্র শ্রবমক রিবত গে 

রিকৃত মজদুবর হ্াে দপগ্েগ্ে। ১৯৯০-৯১োগ্ল বেল১০৮.৪১্াকা, যা ২০১১-১২োগ্ল 

কগ্ম দাঁবেগ্েগ্ে ১০৩.৭৬্াকাে। শ্রবমগ্কর উপর দশাষগ্ণর মাত্রা িৃবধের লগ্ক্ষযে চুবতির 

বভবত্তগ্ত বনগ্োগ, অথিােী বনগ্োগ এিং কাগ্জর আউ্গ্োবেটিং-র মগ্তা পধেবত অিলবিন 

করা হগ্েগ্ে। েংগবিত দক্ষগ্ত্র দমা্ কমটিেংথিাগ্ন চুবতি-শ্রবমগ্কর ভাগ ১৯৯৫-৯৬োগ্ল 

১০.৫৪শতাংশ দথগ্ক ২০০৯-১০োগ্ল দিগ্ে দাঁবেগ্েগ্ে ২৫.৭শতাংশ। গাহটিথিযে কমটিী, 

বিগ্শষত মবহলাগ্দর আউ্গ্োেটি কাজ বহোগ্ি িযেিহার কগ্র নামমাত্র মজদুবর হাগ্ত দিবকগ্ে 

দদে দকাম্পাবনগুবল। েরকাগ্রর বিবভন্ন রিকগ্ল্প ‘রিকল্প’ কমটিীগ্দর যৎোমানযে োম্াবনক 

দদওো হে এিং বিব্িধে যািতীে েদুগ্যাগ-েদুবি্া দথগ্ক তাঁরা িবঞ্চত হন। অেংগবিত 

দক্ষগ্ত্রর অব্কাংশ শ্রবমকই অবভিােী। বদনমজদুর বহোগ্ি বনগ্োগ এিং দকাগ্নারকম 

োমাবজক বনরাপত্তা না থাকাে দুঃেহ কাগ্জর পবরগ্িগ্শ এগ্দর জীিনযাত্রা দুবিটিষহ হগ্ে 

পেগ্ে।

দুৈটিীতি ও কাতলা ্াকা  

২.২৫ ইউ বপ এ-২ েরকাগ্রর আমগ্ল এগ্কর পর এক দুনটিীবত-দকগ্লঙ্কাবরর ঘ্না ঘগ্্গ্ে 

যা েবতযেই নবজরবিহীন। নো উদারননবতক আমগ্ল জাতীে েম্পদ লদুিগ্ক উৎোহ দযাগাগ্ত 

দুনটিীবতগ্ক কীভাগ্ি িযেিহার করা হগ্েগ্ে তা দদবখগ্ে বদগ্েগ্ে ওই আমল। এরও আগ্গ 

২-বজ দস্পকরিাম দুনটিীবত িৃহৎ িযেিোেী-রাজনীতবিদ্ -আমলা চরি ফাঁে কগ্র বদগ্েগ্ে। 

পাশাপাবশ ২০১২োগ্ল বে এ বজ বরগ্পাগ্্টি রিকাশ দপগ্েগ্ে কেলাখবন িরাগ্দ্দর ফগ্ল 

দিেরকারী েংথিাগুবল কীভাগ্ি ফুগ্লগ্ফঁগ্প উগ্িগ্ে, জার পবরমাণ ১দকাব্ ৮৬লক্ষ 

দকাব্ ্াকা। এরই েগ্গে আগাস্তা-ওগ্েস্টলযোন্ড দহবলকপ্ার চুবতি এিং দরল মন্ত্রগ্ক ঘদুগ্ষর 

মামলাও রগ্েগ্ে। পবচিমিগ্গে োরদা বচ্ ফাগ্ন্ডর মগ্তা একগুছে দুনটিীবত, ওবডশাে বচ্ 

ফান্ড ও খবন দকগ্লঙ্কাবর, মহারাগ্ষ্ট্র দেচ দকগ্লঙ্কাবর, ম্যে রিগ্দগ্শ রিগ্িবশকা পরীক্ষা 

দকগ্লঙ্কাবর এিং দকরালাে দোলার পযোগ্নল দকগ্লঙ্কাবর ঘ্নাও আগ্ে।

২.২৬: কগ্পটিাগ্র্ বমবডো ও জনমানগ্ে রাজনীবতবিদ্  এিং আমলাগ্দরই এই দুনটিীবতর 

জনযে বচবনিত করগ্লও এবেগ্ে যাওো হগ্েগ্ে দুনটিীবতর উৎেগ্ক। এই দুনটিীবতর মূল কারণ 

হগ্লা নো উদাননবতক আমল। এই কারগ্ণই িৃহৎ বশল্পগ্গাষ্ীরা দুনটিীবত করগ্ত েক্ষম 

হগ্েগ্ে। ২০১৩োগ্ল েংেগ্দ দলাকপাল আইন পাশ হে। এর বভবত্তগ্তই দুনটিীবত রিবতগ্রা্ 

আইগ্ন উগ্লেবখত দুনটিীবতমূলক কাজকগ্মটির নজরদাবরগ্ত গবিত হে রিবতষ্ান। তগ্ি, বে বপ 

আই (এম)-েহ িামপন্ীরা মগ্ন কগ্র দুনটিীবতর বিরুগ্ধে লোইগ্ে অিশযেই নো উদারননবতক 

আমল এিং দুনটিীবতর চরি ভাঙাগ্ক অিশযেই যদুতি করা রিগ্োজন।

২.২৭: েরকার বৈীকার কগ্র বনগ্েগ্ে বৈা্ীনতার পর দথগ্ক দিঅাইনী ্ াকা পাচাগ্র দদগ্শর 

ক্ষবত হগ্েগ্ে ২০.২৯লক্ষ দকাব্ ্াকা। এরমগ্্যে ২০০৮ দথগ্ক ২০১০োগ্লর মগ্্যেই 

ক্ষবতর পবরমাণ ১১.২৮লক্ষ দকাব্ ্াকা। ইউ বপ এ েরকার যবদও বিগ্দগ্শ পাচার হওো 

অনি্ ্াকা দফরত আনার িযোপাগ্র দকাগ্না উগ্দযোগই দনেবন। ক্ষমতাে িোর ১০০বদগ্নর 

মগ্্যে বিগ্দশী িযোগ্ঙ্ক গবছেত কাগ্লা ্াকা দফরত আনার রিবতশ্রুবত বদগ্লও ইউ বপ এ 

েরকাগ্ররই পদাঙ্ক অনদুেরণ করগ্ে দমাদী েরকার। বি দজ বপ িা কংগ্রেে—দকাগ্না দলই 

দদগ্শর কাগ্লা ্াকার কারিার িন্ধ এিং অনি্ তহবিল উধোগ্র পদগ্ক্ষপ রেহগ্ণর কথা 

মদুগ্খও আগ্ন না।

তহ্ুতবের কিটিসূেী : িিটিতৈরতপক্ষ গিিত্রির পতক্ষ তবপদ

২.২৮: দলাকেভা দভাগ্্ বি দজ বপ-র জগ্ের পগ্রই আর এে এে এিং তার শাখা 

েংগিনগুবল োম্প্রদাবেক কমটিেূচী রূপােগ্ণ পবরকল্পনামাবফক রিচার চাবলগ্ে যাগ্ছে। দভা্ 

িযোঙ্ক দতাষগ্ণ দগা-হতযো, মদুেবলম যদুিকগ্দর বহন্দু দমগ্েগ্ক রিলদুব্ধ করা, িাংলাগ্দশী মদুেবলম 

অনদুরিগ্িশ-েহ মদুেবলমগ্দর বিরুগ্ধে নানাবি্ রিচাগ্রর ফগ্ল োম্প্রদাবেক উগ্ত্তজনার 

পাশাপাবশ োম্প্রদাবেক দমরুকরগ্ণ রিগ্রাচনা দদওো হগ্ছে। ২০১৩োগ্ল লক্ষণীেভাগ্ি 

োম্প্রদাবেক হামলার ঘ্না িৃবধে দপগ্েগ্ে এিং এর অব্কাংশই ঘগ্্গ্ে উত্তর রিগ্দগ্শ। 

২০১৩োগ্লর দেগ্প্বিগ্র মদুজফ্ ফরনগগ্রর বহংোর ঘ্না পবচিম উত্তর রিগ্দগ্শ 

োম্প্রদাবেক দমরুকরণ ঘ্াগ্ত োহাযযে কগ্রগ্ে। বিহার, ম্যে রিগ্দশ, মহারাষ্ট্র, েবত্তশগে 

এিং কণটিা্গ্কও োম্প্রদাবেক বহংোর ঘ্না ঘগ্্গ্ে। দলাকেভা দভাগ্্র ফল রিকাগ্শর পর 

এিং বি দজ বপ েরকাগ্রর অবভগ্ষগ্কর পগ্র এগ্কর পর এক োম্প্রদাবেক বহংোর ঘ্না 

ঘগ্্ চগ্লগ্ে বিবভন্ন রাগ্জযে। এর লক্ষযেই হগ্লা েংখযোলঘদু েম্প্রদােগ্ক এমন িাতটিা দদওো 

যাগ্ত তারা দিাগ্� দয বি দজ বপ আমগ্ল তাগ্দর অ্স্তন অিথিাগ্তই িেিাে করগ্ত হগ্ি।

২.২৯: বি দজ বপ-র েরকাগ্র আো এিং আর এে এে-র েক িাস্তিাবেত করার দক্ষগ্ত্র 
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পবরবথিবতর এক্া গুণগত পবরিতটিন হগ্েগ্ে। মবন্ত্রেভার শীষটিস্তগ্রর মন্ত্রীগ্দর েগ্গে আর 

এে এে-র ঘবনষ্ েমন্বে আগ্ে। এগ্ক উৎোহ দযাগাগ্ত আর এে এে ে’ব্ দগাষ্ী বতবর 

কগ্রগ্ে। এগ্দর রিথম লক্ষযে বশক্ষািযেিথিা। নো বশক্ষানীবতগ্ত পািরিম এিং পািযেপদুস্তগ্ক 

োম্প্রদাবেক উপাদান যদুতি করার লগ্ক্ষযে দেগ্ল োজাগ্না হগ্ছে। ইবতহাগ্ের পদুনবলটিখন 

চলগ্ে এিং অনযে ভারতীে ভাষার পবরিগ্তটি দজার কগ্র েংস্কৃতগ্ক দোকাগ্নার দচষ্টা চলগ্ে। 

আর এই কাজ যাগ্ত েদুষ্ঠুভাগ্ি করা যাে দেজনযে উচ্চ বশক্ষা এিং গগ্িষণা দকগ্ন্দ্রর শীষটি 

নীবত বন ট্িারণ পগ্দ দিগ্ে দিগ্ে বনগ্জগ্দর দলাক িোগ্না হগ্ছে। দখাদ রি্ানমন্ত্রী দথগ্ক 

বনচুস্তগ্রর দনতৃত্ব পযটিন্ত পচিাদমদুখী  ভািনার রিচার চালাগ্ছেন এিং বিজ্াবনক দৃবষ্টভবগে 

খিটি করা হগ্ছে।  

২.৩০: ক্ষবতকর উরে বহন্দুত্বিাদী কমটিেূচীগুবল রিগ্মই উগ্ন্মাবচত হগ্ছে  যা ো্ারণতগ্ন্ত্রর 

্মটিবনগ্পক্ষ গণতাবন্ত্রক বভবত্তগ্ক বিপগ্দর মদুগ্খ দাঁে করাগ্ছে। যাঁরা ওই উরে বহন্দুত্বিাদী 

কমটিেূচী মানগ্ত রাবজ নন তাঁগ্দর বি দজ বপ দনতা এিং োংেদরা  হুমবক বদগ্ছেন। 

নাথদুরাম গডগ্েগ্ক মবহমাবন্বত করা, মদুেবলম এিং খ্ীষ্টানগ্দর দফর বহন্দু ্গ্মটি দফরত 

আনার লগ্ক্ষযে পদুনঃ্মটিান্তরকরণ, অগ্যা্যোে রামবন্র বনমটিাণ—এেিই ওই আর এে 

এে-র পবরকল্পনার অগে। দদগ্শ দয জাতপাত িযেিথিার কািাগ্মা চালদু আগ্ে তাগ্ক বহন্দু 

ঐবতগ্হযের দদাহাই বদগ্ে আরও শবতিশালী করার পগ্ক্ষই েওোল কগ্র বহন্দুত্বিাদ। 

পচিাদমদুখী বপতৃতাবন্ত্রক েমাগ্জর বনেমকানদুগ্নর পগ্ক্ষই েওোল কগ্র বহন্দুত্বিাদ 

দযখাগ্ন মবহলাগ্দর েমাজ এিং পাবরিাবরক ‘েম্াগ্নর’ ভাণ্ডার িগ্ল মগ্ন করা হে। 

আশা করা হে তথাকবথত ঐবতহযে ঊগ্ধ্টি তুগ্ল ্রগ্ত মবহলারা অ্স্তগ্নর মযটিাদাই দমগ্ন 

চলগ্িন। এখন আিার নতুন আরিমণ বহন্দু মবহলাগ্দর উপর, তাঁগ্দর িহু েন্তাগ্নর 

জননী হওোর ফগ্তাো দদওো হগ্ছে।

২.৩১: েরকাগ্রর পৃষ্গ্পাষকতাে আর এে এে-র েংগিন বিস্তাগ্র রাষ্ট্রীে োহাযযে এিং 

অথটি িরাগ্দ্দর িযেিথিাও করা হগ্ছে। আর এে এে-র েংগিন দবলত এিং আবদিােী 

েমাজগ্ক বহন্দুত্বিাদী মতাদশটি এিং বনেমকানদুগ্নর মগ্্যে দ্গ্ন আনার কাগ্জই মূলত 

মগ্নাবনগ্িশ কগ্রগ্ে।

সাম্প্রদাতয়কিা প্রতিতরাতির পন্া

২.৩২: বহন্দুত্বিাদী শবতি এিং অনযোনযে ্রগ্নর োম্প্রদাবেকতা রিবতগ্রাগ্্র েংরোমগ্ক 

অিশযেই নো উদারনীবত ও শ্রমজীিী মানদুগ্ষর উপর ওই নীবতর রিভাগ্ির বিরুগ্ধে 

লোইগ্ের েগ্গে একীভূত এিং যদুতি করগ্ত হগ্ি। জনগগ্ণর জীিনজীবিকা রক্ষার এিং বি 

দজ বপ েরকার-েহ বি দজ বপ পবরচাবলত বিবভন্ন রাজযে েরকাগ্রর চাবপগ্ে দদওো দিা�ার 

বিরুগ্ধে লোইগ্ে েমগ্িত করগ্ত হগ্ি। দেভাগ্িই আর এে এে দনতৃত্বা্ীন োম্প্রদাবেক 

শবতির বিরুগ্ধে অবভযান জনগণগ্ক আকৃষ্ট করগ্ত পারগ্ি। 

২.৩৩: উরে বহন্দুত্বিাদী শবতিগুবলর আরিমণ এিং েংখযোলঘদুগ্দর উপর তাগ্দর হামলা 

েংখযোলঘদু েম্প্রদাগ্ের মগ্্যে উরেপন্ী ও দমৌলিাদী শবতি বতবরর বভবত্ত বতবর কগ্র বদগ্ছে। 

ফগ্ল েংখযোলঘদুর োম্প্রদাবেকতা রিবতগ্রাগ্্র বদগ্ক দৃবষ্ট বদগ্ত হগ্ি যা আিার েংখযোগুরুর 

োম্প্রদাবেক শবতিগ্ক  ক্ষমতাশালী হগ্ত োহাযযে কগ্র।

২.৩৪: োম্প্রদাবেক শবতিগুবলর এই বিপদ রিবতগ্রাগ্্ ্মটিবনরগ্পক্ষ এিং গণতাবন্ত্রক 

শবতিগুবলর িযোপকতম েমাগ্িগ্শর লগ্ক্ষযে রিোে বনগ্ত হগ্ি। োম্প্রদাবেকতার বিরুগ্ধে 

িযোপকতর ঐকযেিধে আগ্ন্ালন গগ্ে তুলগ্ত দগগ্ল দযৌথ মঞ্চ জরুরী।

২.৩৫: আর এে এে-বি দজ বপ দযৌথ শবতির বিরুগ্ধে রণগ্কৌশগ্লর রূপােগ্ণ শু্দু 

রাজননবতক দক্ষগ্ত্রই নে, মতাদশটিগত, োমাবজক, োংস্কৃবতক এিং বশক্ষাগ্ক্ষগ্ত্রও েদুবনবদটিষ্ট 

আকার দদওো উবচত। এই দক্ষত্রগুবলগ্তই োম্প্রদাবেক মতাদশটি ও মূলযেগ্িা্ েবেগ্ে 

দদওো হগ্ছে এিং রিভাবিতও করগ্ে। রাজননবতক েংরোগ্মর পাশাপাবশ পাব্টি এিং গণ 

েংগিনগুবলগ্ক বনম্নবলবখত বিষেগুবল নজর দদওো জরুরী:

(ক) বহন্দুত্বিাদী এিং নানা আকাগ্রর োম্প্রদাবেকতার রিবতবরিোশীল ও বিগ্ভদকামী 

চবরত্র উগ্ন্মাবচত করগ্ত মতাদশটিগত এিং রাজননবতক উপাদান জনবরিে ্রগ্ন রিস্তুত 

করগ্ত হগ্ি। পাব্টির দয দিৌবধেক েম্পদ আগ্ে এিং গগ্িষণা দকন্দ্রগুবল পবরচাবলত কগ্র 

তাগ্ক িদুবধেজীিী, ঐবতহাবেক ও োংস্কৃবতক কমটিীগ্দর জগ্ো করার কাগ্জ বনগ্োবজত 

করগ্ত হগ্ি োম্প্রদাবেক শবতির বিরুগ্ধে মতাদশটিগত লোইগ্ের বৈাগ্থটি।

(খ) বশক্ষাগ্ক্ষগ্ত্র বশক্ষক ও োমাবজক েংগিনগুবলর োহাগ্যযে রিাক-বিদযোলে এিং 

বিদযোলেস্তগ্র উগ্দযোগ বনগ্ত হগ্ি।

(গ) শ্রবমক দশ্রণীর মগ্্যে এিং তাঁরা দয অঞ্চগ্ল িেিাে কগ্রন দেই এলাকাে োমাবজক ও 

োংস্কৃবতক কাজকমটি েংগবিত করগ্ত হগ্ি ্মটিবনরগ্পক্ষ এিং বিজ্াবনক ভাি্ারা রিচাগ্রর 

জনযে। এই কাজ করগ্ত হগ্ি পাব্টি এিং শ্রবমক েংগিনগুবলগ্ক।

(ঘ) োম্প্রদাবেক শবতি দয ক্ষবতকর, জাতপাতমদুখী ও পচিাদমদুখী মূলযেগ্িা্ চাবপগ্ে 

দদওোর দচষ্টা চালাে তার রিবতগ্রাগ্্ োংস্কৃবতক এিং োমাবজক কাজকমটি বিকবশত করগ্ত 

হগ্ি।

(ঙ) আর এে এে-র  িহমদুখী কাজকমটি রিবতগ্রাগ্্ আবদিােী অঞ্চল এিং দবলতগ্দর মগ্্যে 

োংগিবনক কাজকমটি আরও িােগ্ত হগ্ি।

সংখ্যালঘুর অতিকার রক্ষা 

২.৩৬: বিগ্শষ কগ্র মদুেবলম েংখযোলঘদু েম্প্রদােগ্কই আরিমগ্ণর লক্ষযেিস্তু বহোগ্ি দিগ্ে 

বনগ্েগ্ে  বহন্দুত্বিাদী শবতি। ্মটিান্তরকরণ এিং তথাকবথত লাভ-দজহাদ রিচার েংখযোলঘদু 

েম্প্রদাগ্ের মগ্্যে বনরাপত্তাহীনতা ও ভগ্ের েঞ্চার কগ্রগ্ে। বদবলে েহ দদগ্শর বিবভন্ন 

রিাগ্ন্ত বরিষ্টান চাগ্চটির ওপগ্র পরপর হামলা ও ভাঙচুগ্রর ঘ্না ঘগ্্গ্ে। মদুেবলম োমাগ্জর 

রিকৃত আথটি-োমাবজক িঞ্চনা এিং োচার কবমব্র েদুপাবরগ্শর মগ্তা জ্লন্ত বিষেগুবল 

বি দজ বপ দকগ্ন্দ্রর ক্ষমতাে আোর পর হবিগ্ে দদওো হগ্েগ্ে। মহারাগ্ষ্ট্র বি দজ বপ 

েরকার বশক্ষাগ্ক্ষগ্ত্র মদুেবলমগ্দর ৫শতাংশ েংরক্ষণ িাবতল কগ্র বদগ্েগ্ে। মহারাষ্ট্র এিং 

হবরোনাে দগামাংশ ভক্ষণ বনবষধে করা হগ্েগ্ে। েংখযোলঘদু েম্প্রদাগ্ের অব্কার রক্ষা এিং 
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েংখযোলঘদুগ্দর বশক্ষা ও অথটিননবতক উন্নেগ্ন বিগ্শষ পদগ্ক্ষপ রেহগ্ণর দাবি আরও গুরুত্ব 

দপগ্েগ্ে।

জম্ু-কাশ্ীর

২.৩৭ রাগ্জযে বি দজ বপ-বপ বড বপ েরকার গিন জম্দু ও উপতযেকার মগ্্যে োম্প্রদাবেক 

বিভাজনগ্কই তীব্র করগ্ি। ৩৭০্ারাই দহাক িা আফস্পা, শােক দকাোবলশগ্নর শবরকরা 

পরস্পরবিগ্রা্ী অিথিান বনগ্ে আগ্ে। জম্দু-কাশ্ীগ্রর রাজননবতক রিগ্নের বিষেব্গ্ত 

দকাগ্না অথটিিহ ভূবমকাই দনেবন বদ্বতীে ইউ বপ এ েরকার। দকন্দ্রীে েরকাগ্রর উবচত 

েমস্ত রাজননবতক মতািলবিীগ্দর েগ্গেই আগ্লাচনা শুরু করা। বে বপ আই (এম) পদুনরাে 

দাবি করগ্ে মূল লক্ষযে েহ ৩৭০্ারাগ্ক অক্ষুন্ন রাখগ্ত হগ্ি, রাজযে দথগ্ক আফপ্া রিতযোহার 

করগ্ত হগ্ি। পাব্টি মগ্ন কগ্র, রাজযেগ্ক েিটিাব্ক বৈাে্বেশােগ্নর পাশাপাবশ বতনব্ অঞ্চল— 

জম্দু, কাশ্ীর ও লাদাখগ্ক আঞ্চবলক বৈাে্বেশােন দদওোর বভবত্তগ্ত রাজননবতক েমা্ান 

করগ্ত হগ্ি।

তবতদশৈীতির অতভিুখ

২.৩৮ ১৯৯০োগ্ল উদারনীবতর আবিভটিাি দথগ্কই মাবকটিনমদুখী বিগ্দশনীবত রূপােগ্ণর 

দ�াঁক শুরু হগ্েগ্ে। ইউ বপ এ েরকার মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর েগ্গে দয স্যোগ্্বজক েম্পকটি 

গগ্ে দতাগ্ল তার েূত্রপাত দেই িাজগ্পেী েরকাগ্রর আমগ্লই। আর দমাদী েরকার দয 

দেই পগ্থই হাঁ্গ্ত চাইগ্ে তা স্পষ্ট। রি্ানমন্ত্রী নগ্রন্দ্র দমাদীর গত দেগ্প্বিগ্র ওোবশং্ন 

েফগ্রর েমগ্ে ভারত-মাবকটিন রিবতরক্ষা পবরকািাগ্মা চুবতির আরও দশ িেগ্রর জনযে 

পদুননটিিীকরণ (জানদুোবর ২০১৫দথগ্ক) করার কথা দঘাষণা করা হে। বি দজ বপ েরকার 

জাপান এিং অগ্স্বলোর েগ্গে স্যোগ্্বজক ও োমবরক েমগ্�াতা আরও মজিদুত কগ্রগ্ে। 

অগ্স্বলোর েগ্গে বনরাপত্তা েংরিান্ত েহগ্যাবগতা পবরকািাগ্মা চুবতিগ্ত আিধে হগ্েগ্ে। 

২০১৫-র জানদুোবরগ্ত ওিামার েফরকাগ্ল এশীে-রিশান্ত মহাোগরীে এিং ভারত 

মহাোগর অঞ্চল েংরিান্ত দযৌথ দৃবষ্টভবগেগত (জগ্েটি বভশন) বিিৃবতগ্ত স্পষ্টতই এই 

রিথমিার চীনগ্ক বঘগ্র রাখার জনযে এবশোে মাবকটিন রণনীবতর েগ্গে ভারগ্তর ‘পূগ্ি চগ্লা’ 

নীবতগ্ক যদুতি করা হগ্লা। এই উগ্দযোগ্গর পবরণবতগ্ত চতুগ্দটিশীে বনরাপত্তাজবনত দজা্ 

গোর েম্ািনা বতবর হগ্ি যাগ্ত শাবমল করা হগ্ি মাবকটিন যদুতিরাষ্ট্র, জাপান, অগ্স্বলো 

এিং ভারতগ্ক।

২.৩৯ বি দজ বপ েরকার ইজরাগ্েগ্লর েগ্গে বনরাপত্তা এিং স্যোগ্্বজক েহগ্যাবগতাগ্ক 

আরও শবতিশালী করার উগ্দযোগ বনগ্েগ্ে। গত িের বিগ্দশ েবচি পযটিাগ্ের বিিক রিতযোহার 

কগ্র বনগ্ে পাবকস্তাগ্নর েগ্গে বিবরতার অিথিানও রেহণ কগ্রগ্ে ভারত। অিশযে রাবশোর 

েগ্গে েম্পকটি বনগ্ে নাোচাো করা হগ্ছে। চীগ্নর েগ্গে েম্পকটি উন্নবত এিং শবতিশালী 

করার দক্ষগ্ত্র বি দজ বপ েরকার তাগ্দর মতাদশটিগত অবভরুবচগ্ক দযন রিা্ানযে না দদে।

২.৪০ মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর েগ্গে স্যোগ্্বজক েম্পকটি থিাপগ্নর বিরুগ্ধে লাগাতার রিচার 

চাবলগ্ে যাগ্ি পাব্টি। এরই েগ্গে বৈা্ীন বিগ্দশনীবতই দয দদগ্শর বৈাথটিরক্ষা করগ্ত পাগ্র, 

দেই েওোলও চাবলগ্ে যাগ্ি রিমাগত। পাব্টিগ্ক োম্াজযেিাদ-বিগ্রা্ী তৎপরতা ও রিচার 

আগ্রা িৃবদ্দ করগ্ত হগ্ি। 

রাষ্ট্র ও ৈয়া উদারৈীতির আিল 

২.৪১ নো উদারিাদী দৃবষ্টভবগের ফগ্ল রাষ্ট্র এিং এর রিবতষ্ানগুবলগ্ত বদগ্ন বদগ্ন ক্ষে 

্গ্রগ্ে,  রিভাবিত হগ্েগ্ে। রিাকৃবতক েম্পদ দখল এিং পদুঁবজ পদুবজেভূত করার দক্ষগ্ত্র 

রাষ্ট্র রিমশ িৃহৎ পদুঁবজপবত দগাষ্ীর হাবতোর হগ্ে উিগ্ে। িাজার শবতির ্ারক হগ্ে কাজ 

করগ্ত শুরু কগ্রগ্ে রাষ্ট্র এিং এিং যািতীে বিগ্রাব্তাগ্ক হিাগ্ত থাকগ্ে। একইেগ্গে 

কলযোণমূলক িযেিথিা দনওোর দক্ষগ্ত্র রাগ্ষ্ট্রর ভূবমকাও হ্াে দপগ্ত লাগগ্লা। নো উদারনীবতর 

রিভাগ্ি িযেিোেী-রাজনীবতবিদ চরি আরও দিগ্েগ্ে। বনিটিাচনী িযেিথিাগ্কও রোে কগ্রগ্ে 

বিপদুল ্াকার দখলা। রাজনীবত এিং িযেিোগ্ের েংবমশ্রণ গণতাবন্ত্রক রিবতষ্ানগুবলর ক্ষে 

্বরগ্েগ্ে। এর ফগ্ল েংেদীে গণতন্ত্র দুিটিল হগ্ছে। দমৌবলক অথটিননবতক নীবত এিং আইন 

েংরিান্ত বেধোন্ত েংেদ িা আইনেভা োোই  রেহণ করা হগ্ছে। েংেদীে গণতন্ত্রগ্ক 

দতাোক্া না কগ্র গুরুত্বপূণটি নীবত রেহগ্ণ আরও দিবশ মাত্রাে অবডটিনযোন্সগ্কই বনভটির করগ্ে 

দমাদী েরকার।

২.৪২ রাজযেগুবল দিেরকারীকরগ্ণর নীবত, িযেিহারকারীর উপর মােদুল চাপাগ্না এিং কৃবষ 

িাজাগ্রর দিেরকারীকরণ ঘ্াগ্ত িা্যে হগ্ছে বিশ্ব িযোঙ্ক দথগ্ক দনওো ঋণ ও আবথটিক হস্তান্তগ্রর 

আগ্রাবপত শগ্তটির কারগ্ণ। এই দরিক্ষাপগ্্ই বি দজ বপ রাজগ্ত্ব রাগ্ষ্ট্রর রিবতষ্ানগুবলগ্কও 

োম্প্রদাবেক কগ্র দতালার উগ্দযোগ চলগ্ে। জাতীে বনরাপত্তার রাষ্ট্র গগ্ে দতালার ভািনাগ্ক 

মদত দযাগাগ্না হগ্ছে। এেিই ববৈরতাবন্ত্রক িযেিথিার ইবগেত িহন করগ্ে। 

তৈবটিােৈী সংস্াতরর জৈ্য সংরোি

২.৪৩ িৃহৎ পদুঁবজর রিভাগ্ি েংেদীে গণতগ্ন্ত্রর অিক্ষে ঘ্গ্ে এিং বনিটিাচগ্ন েগ্িটিাচ্চ 

দভাগ্্র রিাথটিীর বিজগ্ের রিবরিোে বিকৃবতর ফগ্ল দমৌবলক বনিটিাচনী েংস্কাগ্রর বিষেব্ 

গুরুত্বপূণটি হগ্ে উগ্িগ্ে। আংবশক তাবলকা ও আনদুপাবতক রিবতবনব্ত্বমূলক িযেিথিা চালদুর 

জনযে পাব ট্ির রিচার চাবলগ্ে যাওো উবচত। এরই েগ্গে বনিটিাচনী েরজোগ্মর খরচ রাগ্ষ্ট্রর 

িহন করার পাশাপাবশ দভাগ্্ অগ্থটির অনি্ িযেিহাগ্রর বিরুগ্ধেও কো িযেিথিা বনগ্ত হগ্ি। 

বনিটিাচগ্ন দলগুবলর খরচগ্ক রিাথটিীর খরগ্চর েগ্গে যদুতি কগ্র দদওোও অতযেন্ত জরুরী।

রাষ্ট্রীয় তৈপীড়ৈ, গিিাত্রিক অতিকাতর লাগাি

২.৪৪ গণতাবন্ত্রক অব্কাগ্র গুরুতর হস্তগ্ক্ষপ এিং নাগবরক বৈা্ীনতার উপর আরিমগ্ণর 

মগ্্যে বদগ্ে কতৃটিত্বিাদী দ�াঁক দয িােগ্ে তা লক্ষযে করা যাগ্ছে। রাজযে েরকারগুবলর 

জনেভা, বিগ্ক্ষাভ কমটিেূচী এিং রিবতিাগ্দর অব্কাগ্র লাগাম পরাগ্নার ঘ্না আরও 

িােগ্ে। এইেি বনেন্ত্রণ  চাপাগ্নার দক্ষগ্ত্র বিচারিযেিথিাগ্কও িযেিহার করা হগ্ছে। 
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২.৪৫ বিবভন্ন দানিীে আইন রিগ্োগ্গর মা্যেগ্ম রাগ্ষ্ট্রর দমননীবত রিগ্েগ করা হগ্ছে। 

জম্দু-কাশ্ীর এিং মবণপদুগ্র জাবর থাকা েশস্ত্র িাবহনীর বিগ্শষ ক্ষমতা আইন (আফপো) 

িযেিহার কগ্র ো্ারণ নাগবরকগ্দর হতযোর ঘ্নাে েশস্ত্র িাবহনীগ্ক দােমদুতি করা হগ্েগ্ে। 

রাগ্ষ্ট্রর রিশােন দিআইনী কাযটিকলাপ দমাকাবিলা আইন (ইউ এ বপ এ)-দক িযেিহার করগ্ে 

েন্ত্রােিাদ দমাকাবিলার নাগ্ম মদুেবলম যদুিকগ্দর হেরাবনর জনযে। গত বতন িেগ্র এমন 

িহু উদাহরণ আগ্ে দযখাগ্ন মদুেবলম যদুিকগ্দর দীঘটিবদন যািৎ আ্ক কগ্র রাখা হগ্েবেল 

অথচ দদখা দগগ্ে আদালত যািতীে অবভগ্যাগ দথগ্ক তাগ্দর মদুবতি বদগ্েগ্ে। ভারতীে 

দণ্ডবিব্র রাষ্ট্রগ্দাবহতার ্ারাগুবল বনবিটিচাগ্র িযেিহার করা হগ্ছে জনগগ্ণর আগ্ন্ালন এিং 

যারা েরকাগ্রর নীবতর বিরুগ্ধে লোই করগ্ে তাগ্দর দরাখার জনযে। তথযেরিযদুবতি আইগ্নর 

৬৬এ ্ারাগ্ক িযেিহার করা হবছেল ইটিারগ্ন্ এিং দোোল বমবডোে বিগ্রা্ী মতামগ্তর 

কন্ঠগ্রা্ করার জনযে, েদুবরিম দকা্টি েম্প্রবত এই ্ারা িাবতল িগ্ল দঘাষণা কগ্রগ্ে। 

রিমাগত শােক দগাষ্ীর বৈাগ্থটি িযেিহার করা হগ্ছে পদুবলেগ্ক এিং দকাথাও দকাথাও পদুবলে-

রাজনীবতবিদ-মাবফোগ্দর চরি গগ্ে উিগ্ে। বি দজ বপ শাবেত রাজযেগুবলগ্ত পদুবলেগ্ক 

বদগ্ে বহন্দুত্বিাদীগ্দর অনি্ ফগ্তাো েংখযেলঘদুগ্দর বিরুগ্ধে িযেিহাগ্রর বিপজ্জনক 

রিিণতাও লক্ষযে করা যাগ্ছে। 

২.৪৬ গণতাবন্ত্রক অব্কার এিং নাগবরক বৈা্ীনতা রক্ষাে েমস্ত গণতাবন্ত্রক শবতি ও 

নাগবরক দগাষ্ীগুবলগ্ক জগ্ো কগ্র আগ্ন্ালগ্ন নামার গুরুত্ব আরও িাবেগ্ে বদগ্ছে এইেি 

ঘ্না।  

২. 

বিটিিাৈ রাজনৈতিক পতরতথিতি

তব শজ তপ ও কংতরেস

২.৪৭ িতটিমান পবরবথিবত শােক দশ্রণীর দুই িৃহৎ দগ্লর শবতির তাৎপযটিপূণটি পবরিতটিনগ্ক 

েূবচত করগ্ে। কংগ্রেগ্ের দলাকোগ্নর উপর দাঁবেগ্ে শবতি িাবেগ্েগ্ে বি দজ বপ। রিদত্ত 

দভাগ্্র মাত্র ৩১শতাংশ দভা্ দপগ্ে বি দজ বপ দলাকেভাে ২৮২ব্ আেন দপগ্েগ্ে। 

যবদও তারা ম্যেবিত্ত দশ্রণী, যদুি এিং রোমীণ এলাকাে অনযোনযে অনরেের অংগ্শর ম্যে 

দথগ্ক নতুন কগ্র েমথটিন আদাে কগ্র আনগ্ত েমথটি হগ্েগ্ে। এই েমথটিগ্নর উপর বভবত্ত 

কগ্র বি দজ বপ নতুন এলাকাে অরেের হগ্ত েক্ষম হওোে হবরোনা, মহারাষ্ট্র, �ােখণ্ড, 

জম্দু-কাশ্ীগ্র বি্ানেভাে জে দপগ্েগ্ে। যবদও বদবলেগ্ত তারা পরাস্ত হগ্েগ্ে। পরপর দুব্ 

দলাকেভা বনিটিাচগ্ন পরাজগ্ে েত্রভগে হগ্েবেল বি দজ বপ। দশষ পযটিন্ত আর এে এগ্ের 

হস্তগ্ক্ষগ্প দল নতুন দনতৃত্ব বনিটিাচন করগ্ত েক্ষম হে। এর লক্ষণীে পবরণবত হগ্লা বি দজ 

বপ’র উপর আর এে এগ্ের বনেন্ত্রণ অগ্নক মজিদুত হগ্লা।

২.৪৮ কংগ্রেগ্ের দীঘটিগ্মোদী অিনমন োকা পগ্েবেল ২০০৪ এিং ২০০৯োগ্লর 

দলাকেভা দভাগ্্র োফগ্লযে, তা দফর োমগ্ন চগ্ল এগ্লা। বদ্বতীে ইউ বপ এ েরকাগ্রর 

বিপযটিেকর দরকগ্ডটির পবরণবতগ্ত জন অেগ্ন্তাষ বতবর হে এিং কংগ্রেগ্ের েমথটিগ্নর 

বভবত্ত ্বেগ্ে দদে। কংগ্রেগ্ের গৃহীত নো উদারিাদী নীবত এিং দুনটিীবতর বমগ্শলই  এর 

জনযে রিাথবমকভাগ্ি দােী। দলাকেভা দভাগ্্র পরাজগ্ের পগ্রর পবরবথিবত দথগ্ক কংগ্রেে 

এখনও দিবরগ্ে আেগ্ত পাগ্রবন তা স্পষ্ট হগ্েগ্ে মহারাষ্ট্র, হবরোনা, �ােখণ্ড ,জম্দু-

কাশ্ীর এিং বদবলের বনিটিাচগ্ন তাগ্দর পরাজে দথগ্ক। নতুন দনতৃত্ব বথির করার দক্ষগ্ত্রও 

েংকগ্্ রগ্েগ্ে কংগ্রেে।

আঞ্চতলক দলসিূহ

২.৪৯ গত দদে দশগ্ক আঞ্চবলক দলগুবলর পবরিবতটিত ভূবমকা নজগ্র দরগ্খগ্ে বে বপ আই 

(এম)। দশ্রণীগত রিগ্নে আঞ্চবলক দলগুবল তাগ্দর এলাকার িদুগ্জটিাোগ্দর আশা-আকাঙ্ক্ষার 

রিবতফলন ঘ্াে। যা তাগ্দর দমা্ামদুব্ নো-উদারিাদী নীবতেমূহ দমগ্ন চলগ্ত িা্যে কগ্র। 

এোোও, েদুগ্যাগেন্ধানী এিং দদাদুলযেমান অিথিান দনে আঞ্চবলক দলগুবল। বনজ রাগ্জযে 

তাগ্দর রাজননবতক বৈাথটি অনদুযােী কংগ্রেে িা বি দজ বপ দক গুরুত্বপূণটি মগ্ন কগ্র। দতলদুগু 

দদশম পাব্টি এিং দলাকজনশবতি পাব্টি দলাকেভা দভাগ্্র আগ্গ বি দজ বপ’র েগ্গে আঁতাত 

কগ্র। এন বে বপ মহারাগ্ষ্ট্র কংগ্রেগ্ের েগ্গে দজাগ্্ বেল, রাজযে বি্ানেভা দভাগ্্র পর 

অিথিান পালগ্্ বি দজ বপ’র েগ্গে যািার রিস্তাি বদবছেল। 

২.৫০ এ আই এ বড এম দক এিং বি দজ বড বৈতন্ত্রভাগ্ি দলাকেভা বনিটিাচগ্ন রিবতদ্ববন্দ্বতা 

কগ্র ও ভাগ্লা ফল কগ্রগ্ে। যবদও তারা পরিতটিীকাগ্ল রিগ্ম বি দজ বপ েরকাগ্রর পগ্ক্ষই 

অিথিান বনগ্ছে। ওবডশাে বি দজ বড এিং তাবমলনাডুগ্ত এ আই এ বড এম দক েরকার 

নো উদারনীবত কাযটিকরী করগ্ে। তাবমলনাডুগ্ত এ আই এ বড এম দক এিং বড এম 

দক উভে দলই দুনটিীবতগ্ত ডুগ্ি রগ্েগ্ে। দুই দগ্লর শীষটি দনতৃিৃগ্ন্র বিরুগ্ধেই অবভগ্যাগ 

রগ্েগ্ে। েমাজিাদী পাব্টি, বি এে বপ, দজ বড (ইউ) যখন েরকাগ্র থাগ্ক তখন মূলত 

দকন্দ্রীে েরকাগ্রর নীবতগুবলই রূপােণ কগ্র। 

২.৫১ আঞ্চবলক দলগুবল পবরচাবলত রাজযে েরকাগ্রর জনবিগ্রা্ী এিং শ্রবমক বিগ্রা্ী 

নীবতগুবলর বিরুগ্ধে লোই করা জরুরী। শবতিশালী আঞ্চবলক দলগুবলর িদুগ্জটিাো মতিাদ 

এিং রাজনীবতর বিরুগ্ধেও রাজননবতক রিচার জরুরী, যাগ্ত তাগ্দর েগ্গে থাকা মানদুষগ্কও 

জে কগ্র আনা যাে। 

২.৫২ পূিটিতন জনতা দল দভগ্ঙ বতবর হওো দলগুবল দঘাষণা কগ্রগ্ে তারা ঐকযেিধে 

হগ্ি। েমাজিাদী পাব্টি, আর দজ বড, জনতা দল (ইউ), জনতা দল (এে), আই এন এল 

বড এিং এে দজ বপ একব্ দগ্ল বমগ্শ যাগ্ছে। যবদ দে্া েম্ি হে, তাহগ্ল উত্তর রিগ্দশ, 

বিহার এিং উত্তর ভারগ্তর বকেদু এলাকাে তা কাযটিকরী শবতি বহগ্েগ্ি উগ্ি আেগ্ি। 

যাই দহাক, তারা গণতাবন্ত্রক োমাবজক এিং অথটিননবতক বিষেিস্তু বনগ্ে দকাগ্না েদুেংহত 

কমটিেূচী হাবজর করগ্ে বকনা তা দদখগ্ত হগ্ি।

২.৫৩ মদুেবলম েম্প্রদােগ্ক বভবত্ত কগ্র বতবর হওো দলগুবল তৎপর, বকেদু এলাকাে তারা 

অরেগবতও ঘব্গ্েগ্ে। অল ইবন্ডো ইউনাইগ্্ড দডগ্মারিযোব্ক দফারাম ( এ আই ইউ বড 
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এফ) আোগ্ম রিভাি বতবর কগ্রগ্ে এিং রাজযে বি্ানেভাে তারাই রি্ান বিগ্রা্ী দল। 

অনযে রাগ্জযেও তারা রিভাি িাোগ্ত চাইগ্ে যবদও খদুি দিবশ োফলযে পােবন। মজবলে 

ই-ইগ্ত্তহাদুল মদুেবলবমম (এম আই এম) হােদরািাগ্দ রিবতবষ্ত বেগ্লা, এখন তারা পবরব্ 

িাোগ্ছে। ২০১৪োগ্ল মহারাষ্ট্র বি্ানেভা বনিটিাচগ্ন তারা দুব্ আেগ্ন বজগ্তগ্ে, আগ্রা 

বতনব্গ্ত বদ্বতীে থিাগ্ন দথগ্কগ্ে। এগ্দর উরে িাগােবির মদুেবলম যদুিকগ্দর একাংশগ্ক 

আকৃষ্ট করগ্ে। উরেপন্ী পপদুলার রিটি দোেযোল দডগ্মারিযোব্ক পাব্টি অফ ইবন্ডো 

বতবর কগ্রগ্ে। দবক্ষগ্ণর রাজযেগুবলগ্ত তারা িােিার দচষ্টা করগ্ে। েংখযোলঘদুগ্দর মগ্্যে 

্মটিবনরগ্পক্ষ িদুগ্জটিাো দলগুবল েম্পগ্কটি তীব্র অেগ্ন্তাষ থাকাে বকেদু এলাকাে এরা েমথটিন 

দযাগাে করগ্ত পারগ্ে। 

২.৫৪ গত পাব্টি কংগ্রেগ্ের পর দথগ্ক একব্ নতুন রাজননবতক দল বতবর হগ্েগ্ে— আম 

আদবম পাব্টি। আন্না হাজাগ্রর দুনটিীবত বিগ্রা্ী আগ্ন্ালন দথগ্ক এই দলব্র উৎপবত্ত 

হগ্েগ্ে। ২০১৪-র বডগ্েবিগ্র বদবলের বি্ানেভা দভাগ্্ এিং পগ্র পাজোগ্ি দলাকেভা 

বনিটিাচগ্ন তারা অনযেতম রি্ান দল বহোগ্ি োমগ্ন আগ্ে। বদবলেগ্ত ২০১৫-র দফব্রুোবরর 

বি্ানেভা বনিটিাচগ্ন আপ নবজরবিহীন ভাগ্ি ৭০আেগ্নর ৬৭ব্গ্তই জেী হে। ম্যেবিত্ত, 

শহগ্রর দবরদ্ এিং তরুণ রিজগ্ন্মর কাগ্ে আপ আকষটিণ বতবর কগ্রগ্ে, বিগ্শষত বদবলেগ্ত। 

তগ্ি, জনবরিে বিষে বনগ্ে আগ্ন্ালন করা োো স্পষ্ট দকাগ্না কমটিেূচী এিং নীবত আপ 

হাবজর কগ্রবন।

গি সংরোি ও গি আত্ালৈ

২.৫৫ খাদযে েদুরক্ষা বনগ্ে বে বপ আই (এম) এিং িামপন্ী দলগুবল ্ারািাবহক আগ্ন্ালন 

কগ্রগ্ে। ব্লক স্তর দথগ্ক শুরু কগ্র ২০১২োগ্লর জদুলাই-আগস্ট মাগ্ে বদবলেগ্ত পাঁচ বদগ্নর 

গণ্রনা হগ্েগ্ে। লাগাতার গণ অিথিান হগ্েগ্ে দেগ্প্বির মাগ্ে। েিটিজনীন গণিটিন 

িযেিথিার দাবিগ্ত গণবৈাক্ষর েংরেহ হগ্েগ্ে, োগ্ে বতন দকাব্ বৈাক্ষর েংগৃহীত হগ্েগ্ে। খদুচগ্রা 

িযেিোে রিতযেক্ষ বিগ্দশী বিবনগ্োগ এিং রাষ্ট্রােত্ত েংথিার দশোর বিলগ্ীর বিরুগ্ধে বে বপ আই 

(এম) এিং অনযে িামপন্ী দলগুবলর উগ্দযোগ্গ অ-কংগ্রেেী ্মটিবনরগ্পক্ষ দলগুবলগ্ক বনগ্ে 

বিগ্রাব্তাে নামা হগ্েগ্ে। ২০১২োগ্লর ২০দশ দেগ্প্বির দদশগ্জাো ্মটিঘ্ ও রিবতিাদ 

হগ্েগ্ে। যা অতযেন্ত শবতিশালী রিবতিাগ্দ পবরণত হে। ২০১২োগ্লর ৩০দশ অগ্ক্টাির 

মবহলাগ্দর উপর বহংোর বিরুগ্ধে রিবতিাদ বদিে বহগ্েগ্ি পালন কগ্র বে বপ আই (এম)। 

দদশজদুগ্ে মবহলাগ্দর উপর বহংো িগ্ন্ধ কগ্িার পদগ্ক্ষগ্পর দাবি জানাগ্না হে। 

২.৫৬ এই েমগ্ের মগ্্যে বে বপ আই (এম) েিগ্থগ্ক িে গণ রিচার কমটিেূচী রেহণ কগ্র ‘েংঘষটি 

েগ্ন্শ’ জািার মা্যেগ্ম। ২০১৩োগ্লর এই কমটিেূচীগ্ত চারব্ জািা ১১হাজার বকগ্লাবম্ার পথ 

অবতরিম কগ্র। ১৯দশ মাচটি বিশাল েমাগ্িগ্শর ম্যে বদগ্ে জািার েমাবপ্ত ঘগ্্। েমাগ্িশ দথগ্ক 

১৫-৩১দশ দম পযটিন্ত েে দফা দাবির বভবত্তগ্ত গণঅিথিাগ্নর ডাক দদওো হে। িামপন্ী দলগুবল 

জদুলাই মাগ্ে বিকল্প নীবত তুগ্ল ্রগ্ত ২০১৩োগ্লর জদুলাই মাগ্ে একব্ কনগ্ভনশন কগ্র। 

এই মঞ্চগ্ক জনবরিে কগ্র তুলগ্ত বিবভন্ন রাগ্জযে েমাগ্িশ হে।

২.৫৭ আগামী বদগ্ন পাব্টির ও গণ রিগ্টির দনতৃগ্ত্ব গণ েংরোম ও গণ আগ্ন্ালন গগ্ে 

দতালার উপর দজার বদগ্ত হগ্ি। বিবভন্ন ্রগ্নর েমেযো এিং নীবত যা বিবভন্ন অংগ্শর 

মানদুষগ্ক রিভাবিত করগ্ে তা বনগ্ে েংরোম ও আগ্ন্ালন গগ্ে তুলগ্ত হগ্ি। শবতিশালী 

গণ ও দশ্রণী েংগিন গগ্ে দতালা েম্ি হগ্লই একমাত্র পাব্টি অরেের হগ্ি এিং িাম ও 

গণতাবন্ত্রক শবতি শবতিশালী হগ্ি।

২.৫৮ গণ আগ্ন্ালন ও শ্রবমক দশ্রণী, কৃষক, দখতমজদুর, মবহলা, োত্র, যদুি, আবদিােী 

এিং দবলত দশ্রণী ও গণ েংগিনগুবলর বিকাশ নো উদারনীবত, োম্প্রদাবেকতা এিং 

োমাবজক বনপীেগ্নর বিরুগ্ধে েংরোমগ্ক এবগগ্ে বনগ্ে দযগ্ত রিগ্োজন। গণ ও দশ্রণী 

েংগিনগুবলর েম্প্রোরণ এিং জনগগ্ণর মগ্্যে তাগ্দর রিভািই জনগগ্ণর মগ্্যে পাব্টির 

বৈতন্ত্র শবতির বিকাশ, িামপন্ীগ্দর এিং গণতাবন্ত্রক শবতির বিকাগ্শর চাবিকাবি।  

শ্রতিক শশ্রিী

২.৫৯ দকন্দ্রীে দরিড ইউবনেন এিং জাতীে দফডাগ্রশনগুবলর দযৌথ মগ্ঞ্চর দনতৃগ্ত্ব 

ঐকযেিধে আগ্ন্ালন যার ফগ্ল ২০১৩োগ্লর দফব্রুোবর মাগ্ে ২বদগ্নর ঐবতহাবেক ্মটিঘ্ 

হগ্েগ্ে, তাগ্ক এবগগ্ে বনগ্ে যাওো দরকার। দমাদী েরকাগ্রর শ্রম আইন েংগ্শা্ন এিং 

োমাবজক েদুরক্ষা রিতযোহাগ্রর বিরুগ্ধে এই দযৌথ েংরোম চালাগ্ত হগ্ি। দু’বদগ্নর কেলা 

খবন ্মটিঘ্ও এই ঐগ্কযেরই ফেল।  

২.৬০ শ্রবমকগ্শ্রণীর রিটিগ্ক রি্ান বশল্পগ্ক্ষত্র,  নতুন মযোনদুফাকচাবরং ইউবন্ এিং 

রিোরমান পবরগ্ষিা দক্ষগ্ত্রর শ্রবমকগ্দর েংগবিত করার দক্ষগ্ত্র মগ্নাবনগ্িশ করগ্ত হগ্ি। 

এই রিটিগ্ক অেংগবিত দক্ষগ্ত্র আগ্ন্ালন বতবর করগ্ত হগ্ি এিং অেংগবিত দক্ষগ্ত্রর 

বিপদুল শ্রমজীিী অংশগ্ক েংগবিত করগ্ত হগ্ি। শ্রমজীিী মবহলাগ্দর েংগবিত করার 

দক্ষগ্ত্র বিগ্শষ মগ্নাগ্যাগ বদগ্ত হগ্ি। শ্রবমক মহলোে দরিড ইউবনেনগ্ক োমাবজক , 

বশক্ষামূলক এিং োংস্কৃবতক কমটিেূচী রেহণ করগ্ত হগ্ি এিং োমাবজক বিষেগুবলগ্ক তুগ্ল 

্রগ্ত হগ্ি। পাব্টিগ্কও আিাবেক এলাকাে শ্রবমক দশ্রণীর মগ্্যে কাগ্জ নজর বদগ্ত হগ্ি 

এিং োম্প্রদাবেক েংগিনগুবলর দমাকাবিলাে কমটিেূচী রেহণ করগ্ত হগ্ি।

কৃিক

২.৬১ কৃষক রিগ্টির কাগ্জর অবভমদুখ হগ্ি গবরি কৃষক, দখতমজদুর, রোমীণ দবরদ্ অংশ। 

কৃষকগ্দর বিবভন্ন অংগ্শর ম্যে কৃবষেঙ্কগ্্র বিবশষ্টপূণটি রিভাি রগ্েগ্ে। বিবভন্ন অঞ্চল, 

বিবভন্ন শেযে, অঞ্চল এিং চাগ্ষর েমগ্ের ওপগ্র কৃবষ েঙ্কগ্্র পৃথক পৃথক রিভাি রগ্েগ্ে। 

তা গণনার মগ্্যে রাখগ্ত হগ্ি। জবমদার এিং ্নী অংগ্শর তীব্র মতাদশটিগত রিভাি 

রগ্েগ্ে। কৃষক-বিগ্রা্ী নীবতর বিরুগ্ধে কৃষকগ্দর েমগ্িত করার কাগ্জ এগুবলগ্কও 

গণনার মগ্্যে দরগ্খই এই অেদুবি্া কাব্গ্ে তুলগ্ত হগ্ি পবরকবল্পত এিং দৃঢ় োংগিবনক 

কাগ্জর মা্যেগ্ম। এর জনযে োবিটিক ভূবম েংস্কার, বনবিটিচার জবম অব্রেহগ্ণর বিরুগ্ধে, 

অরগ্ণযের অব্কার, রােত অব্কার, মদুতি িাবণজযে এিং নো-উদারিাদী নীবত রুখগ্ত 
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লোই, কৃবষগ্ক্ষগ্ত্র কগ্পটিাগ্র্ আব্পতযে, জল, িীজ এিং জগেল, লাভজনক দাম এিং 

ঋগ্ণর েদুবি্া ইতযোবদ বিষগ্ে েবিক দস্াগান এিং আগ্ন্ালন বতবর করগ্ত হগ্ি। নো 

উদারনীবতর ফগ্ল দুদটিশা িােগ্ে, এই অিথিাে কৃষক জনো্ারগ্ণর িযোপক অংশগ্ক এই 

নীবতগুবলর বিরুগ্ধে লোইগ্ে ঐকযেিধে করার যগ্থষ্ট েম্ািনা রগ্েগ্ে। 

শখিিজুর

২.৬২ দখতমজদুর রিটিগ্ক কমটিেংথিান এিং মজদুবর, এম বজ এন দরগা, অবভিােী শ্রবমক, 

জবম, জগেগ্লর জবম,  মূলযেিৃবধে ও খাদযে েদুরক্ষা, িাবের জনযে জােগা, োমাবজক েদুরক্ষা, 

জাতপাগ্তর নাগ্ম বিষগ্মযের বিরুগ্ধে, মবহলা দখত মজদুরগ্দর বিষে, মজদুবরর জনযে েদুেংহত 

দকন্দ্রীে আইন এিং দখতমজদুরগ্দর জনযে োমাবজক েদুরক্ষার িগ্ন্ািগ্স্তর দাবিগ্ত আগ্ন্ালন 

েংগবিত করগ্ত হগ্ি। আগামী বদগ্ন অব্কাংশ রাগ্জযে শবতিশালী দখতমজদুর আগ্ন্ালন 

গগ্ে তুলগ্ত এই বিষেগুবলগ্ক তুগ্ল ্রগ্ত হগ্ি। রোমীণ এলাকাে দখতমজদুরগ্দর কাগ্জর 

্ারার দৃশযেতই পবরিতটিন হগ্ছে। তা গভীরভাগ্ি পযটিাগ্লাচনা কগ্র রোমীণ শ্রমজীিীগ্দর 

মগ্্যে েংগিন গগ্ে তুলগ্ত দেই অনদুযােী দকৌশল রেহণ করগ্ত হগ্ি।

িতহলা

২.৬৩ মবহলা ও বশশুগ্দর উপর দযৌন বহংোর ভোিহ হাগ্র িবৃধে ঘগ্্গ্ে। ফগ্ল তা দাবি 

করগ্ে একব্ োমজেেযেপূণটি রিগ্চষ্টার যা িযোপক বভবত্তক রিবতগ্রা্ গগ্ে তুলগ্ি মবহলা 

েংগিনগুবল, অনযে গণ েংগিনগুবল ও গ্রুপগুবলর দযৌথ কমটিেূচীর মা্যেগ্ম। মবহলাগ্দর 

মগ্্যে বহন্দুত্বিাদী শবতি দয োম্প্রদাবেক এিং নারী বিগ্দ্বষী মতাদগ্শটির রিচার এিং চচটিা করগ্ে 

তার দমাকাবিলা করা এক্া গুরুত্বপূণটি বিষে বহোগ্ি োমগ্ন এগ্েগ্ে। নো উদারনীবতর 

ফগ্ল মবহলাগ্দর বিগ্শষত দবরদ্তম অংগ্শর মবহলাগ্দর জীিন-জীবিকার উপর দয বনবদটিষ্ট 

রিভাি পেগ্ে তার বিরুগ্ধে দয লোই দেই লোইগ্ের েগ্গেই একেগ্গে োম্প্রদাবেকতার 

বিরুগ্ধেও লেগ্ত হগ্ি। মবহলাগ্দর উপর বহংোর ঘ্না কদযটি রূপ বনগ্েগ্ে। আগামী বদগ্ন 

মবহলাগ্দর উপর বহংোর বিরুগ্ধে আগ্ন্ালনগ্ক আগ্রা তীব্র করগ্ত হগ্ি মবহলা েংগিনগ্ক। 

শহর এলাকাে বিপদুল অংগ্শর তরুণীগ্দর কাগ্ে দপৌেঁাগ্নার পথও দির করগ্ত হগ্ি, এই 

অংশই দযৌন বনযটিাতন এিং দহনস্তার লক্ষযেিস্তু। েমস্ত েম্প্রদাে ও ্গ্মটির মগ্্যে োমাবজক 

েংস্কাগ্রর উগ্দযোগ বনগ্ত বিগ্শষ দজার বদগ্ত হগ্ি। গণতাবন্ত্রক আগ্ন্ালগ্নর েহগ্যাবগতা বনগ্ে 

আইনেভাে ৩৩শতাংশ েংরক্ষগ্ণর দাবিগ্ত লোই অিযোহত রাখগ্ত হগ্ি। 

যুব 

২.৬৪ দিকারী, অরেের হওোর েদুগ্যাগ্গর অরিতুলতা, রিীো ও োংস্কৃবতক েদুগ্যাগ্গর 

অভাি এিং যদুিকগ্দর বিরাজনীবতকরগ্ণর পবরকবল্পত রিগ্চষ্টার রিনেগুবলগ্ক বনগ্ে যদুি 

আগ্ন্ালনগ্ক বিকবশূ হগ্ত হগ্ি। োমাবজক ও োংস্কৃবতক  বিষেগুবলগ্ক তুগ্ল ্ রার দক্ষগ্ত্র 

যদুি রিটিগ্ক োমগ্ন এবগগ্ে আেগ্ত হগ্ি যা যদুিগ্দর গণতাবন্ত্রক এিং ্মটিবনরগ্পক্ষ আদশটি 

েম্পগ্কটি অনদুরিাবণত করগ্ি। োম্প্রদাবেক শবতির বিরুগ্ধে রিচারগ্ক িৃবধের এব্ অংশ। 
 

োত্র

২.৬৫ বদ্বতীে ইউ বপ এ েরকাগ্রর েমগ্ে োত্র রিটি বশক্ষার িাবণবজযেকীকরণ এিং 

দকন্দ্রীকরগ্ণর বিরুগ্ধে লোই কগ্রগ্ে। বি দজ বপ  েরকার ক্ষমতাে আোর পগ্রই বশক্ষাগ্ক্ষগ্ত্র 

োম্প্রদাবেকীকরগ্ণর পদগ্ক্ষপ দনওো শুরু হগ্েগ্ে। বশক্ষাগ্ক্ষগ্ত্র িাগ্জ্ িরাদ্দ না িাবেগ্ে, 

িাবণবজযেকীকরণ িৃবধে পাগ্ছে। বশক্ষার িাবণবজযেকীকরণ এিং োম্প্রদাবেকীকরগ্ণর বিরুগ্ধেই 

োত্র আগ্ন্ালগ্নর মূল দজার বদগ্ত হগ্ি। োত্রগ্দর গণতাবন্ত্রক অব্কাগ্রর দাবিগ্তও 

লোই করগ্ত হগ্ি। এই েি বিষগ্ে িযোপকবভবত্তক ঐকযেিধে আগ্ন্ালন গগ্ে তুলগ্ত 

হগ্ি। দিেরকারী বশক্ষারিবতষ্ান রিমশ িােগ্ে, এইেি বশক্ষারিবতষ্ান দথগ্কও োত্রগ্দর 

আগ্ন্ালগ্ন বনগ্ে আো এিং েংগিন গগ্ে দতালার বদগ্ক বিগ্শষ নজর বদগ্ত হগ্ি।

আতদবাসী

২.৬৬ আবদিােীগ্দর জনযে একব্ পৃথক মঞ্চ গিন বিবভন্ন রাগ্জযে আবদিােীগ্দর মগ্্যে 

কাজ করার দরিরণা বতবর কগ্রগ্ে। অরগ্ণযের অব্কার আইন কাযটিকরী করা, উগ্ছেদ, 

বশক্ষার অব্কার, অরি্ান িনজ েম্পগ্দর উপর আবদিােীগ্দর অব্কার এিং আবদিােী 

মবহলাগ্দর বনরাপত্তার অব্কাগ্রর মত বিষেগুবলগ্ক তুগ্ল ্রা হগ্েগ্ে। থিানীে েংরোমগ্ক 

আগ্রা দজারদার কগ্র এিং েংগিন বতবর কগ্র এই কাজগ্ক আগ্রা এবগগ্ে বনগ্ে দযগ্ত 

হগ্ি। দপো ও পঞ্চম তফবেগ্ল আবদিােীগ্দর জবমর অব্কাগ্রর েদুরক্ষার বিষেগ্ক তুগ্ল 

্রগ্ত হগ্ি। আবদিােী বহোগ্ি শংোপত্র এিং বকেদু েম্প্রদােগ্ক আবদিােী তাবলকাভ্বতির 

েমেযোও রগ্েগ্ে, তা-ও তুগ্ল ্রগ্ত হগ্ি। দশ্রণী অবভমদুখ দথগ্ক আবদিােী েংরিান্ত 

বিষেগ্ক অিশযেই োমাবজক এিং োংস্কৃবতক বিষগ্ের েগ্গে েংযদুতি করগ্ত হগ্ি। তাহগ্লই 

আবদিােী এলাকাে আর এে এে-র অবভযান দমাকাবিলাে তা কাযটিকরী হগ্ি। 

দতলি

২.৬৭ জাতপাগ্তর নাগ্ম দবলতগ্দর বনপীেগ্নর বিরুগ্ধে েংরোম গণতাবন্ত্রক আগ্ন্ালগ্নর 

এক্া গুরুত্বপূণটি অংশ। অসৃ্পশযেতার বিরুগ্ধে এিং জাতপাগ্তর নাগ্ম বিষগ্মযের অনযোনযে 

পন্ার বিরুগ্ধে লোই; দবলত মবহলাগ্দর ওপগ্র বনপীেন ও দযৌন আরিমণ, দবলতগ্দর 

জনযে েংরক্ষণ এিং অনযোনযে োমাবজক েদুরক্ষা িযেিথিা বনবচিত করার জনযে লোই; 

দিেরকারী দক্ষগ্ত্র দবলতগ্দর জনযে েংরক্ষণ, আইবন বভবত্তগ্ত এে বে/ এে ব্ োি-

প্যোন/ বিগ্শষ েহােতাকারী প্যোন রিগ্োগ করা এিং জাতপাত িযেিথিার বিরুগ্ধে োবিটিক 

লোইগ্ক এবগগ্ে বনগ্ে যাওো রিগ্োজন। দবলত মঞ্চ গিন দবলত মদুবতি আগ্ন্ালনগ্ক 

দরিরণা দদগ্ি।
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রাজনৈতিক লাইৈ

২.৬৮  বি দজ বপ এিং দমাদী েরকাগ্রর নীবতগুবলর বিরুগ্ধে পাব্টিগ্ক লোই করগ্ত 

হগ্ি। পাব্টির োমগ্ন এ্াই রি্ান কতটিিযে। এরজনযে দমাদী েরকাগ্রর অথটিননবতক নীবত 

এিং এর বহন্দুত্ববভবত্তক োমাবজক, োংস্কৃবতক ও বশক্ষােংরিান্ত নীবতগুবলর েমবন্বত 

বিগ্রাব্তা রিগ্োজন। বি দজ বপ-আর এে এে দজাগ্্র বিরুগ্ধে পাব্টিগ্ক রাজননবতক-

মতাদশটিগত েংরোম পবরচাবলত করগ্ত হগ্ি। বকন্তু, োম্প্রদাবেকতার বিরুগ্ধে লোই 

কখনও বিবছেন্নভাগ্ি পবরচালনা করা যাে না।  নো-উদারিাদী নীবতগুবলর বিরুগ্ধে 

এিং ো্ারণ মানদুগ্ষর জীিনজীবিকা রক্ষার েপগ্ক্ষ েংরোগ্মর েগ্গে এই লোইগ্ক যদুতি 

করগ্ত হগ্ি। 

২.৬৯ যবদও এই েংরোগ্মর মূল অবভমূখ বি দজ বপ-র বিরুগ্ধে, একই েগ্গে পাব্টি 

কংগ্রেগ্ের রিবত বিগ্রাব্তা অিযোহত রাখগ্ি। এই দল নো-উদারিাদী নীবতগ্কই অনদুেরণ 

কগ্র চগ্লগ্ে এিং কংগ্রেগ্ের দনতৃগ্ত্ব চলা ইউ বপ এ েরকাগ্রর জনবিগ্রা্ী নীবত এিং 

বিপদুল দুনটিীবতই বি দজ বপ-দক জনেমথটিন েংরেহ করগ্ত োহাযযে কগ্রগ্ে। পাব্টি কংগ্রেগ্ের 

েগ্গে দকাগ্না দিা�াপো িা বনিটিাচনী দজাগ্্ যাগ্ি না।  

২.৭০ নো-উদারিাদী নীবতর বিরুগ্ধে লোই করগ্ত দগগ্ল আঞ্চবলক দলগুবল পবরচাবলত 

েরকারেহ দয রাজযে েরকারগুবল এই ্রগ্নর নীবত অনদুেরণ কগ্র চগ্লগ্ে, তার বিরুগ্ধে 

েংরোম করা জরুরী। িাম এিং গণতাবন্ত্রক মগ্ঞ্চ শ্রমজীিী জনগণগ্ক েমগ্িত এিং 

েংগবিত করগ্ত দগগ্ল িদুগ্জটিাো-ভূবৈামী রাজনীবত এিং আঞ্চবলক দলগুবলর নীবতর 

রাজননবতক বিগ্রাব্তা করাও রিগ্োজনীে। 

২.৭১ পাব্টির রিাথবমক নজর হগ্ি বনগ্জগ্দর বৈা্ীন শবতি বতবর করা এিং আরও শবতিশালী 

করা। একইেগ্গে, অনযোনযে গণতাবন্ত্রক শবতি এিং অ-কংগ্রেেী ্মটিবনরগ্পক্ষ দলগুবলগ্ক 

বনগ্ে জনো্ারগ্ণর দাবিগুবলগ্ত, জাতীে োিটিগ্ভৌমত্ব ও রাজযেগুবলর অব্কার রক্ষা 

করগ্ত এিং  োম্াজযেিাগ্দর বিরুগ্ধে ঐকযেিধে কমটিেূচী রেহণ করার জনযে পাব্টি কগ্িারভাগ্ি 

দচষ্টা কগ্র যাগ্ি। পাব্টির বৈা্ীন শবতিগ্ক যবদ রিোবরত করগ্ত হে তগ্ি গণ-আগ্ন্ালগ্নর 

দযৌথ মঞ্চ ও ঐকযেিধে েংরোম জরুরী। দশ্রণীেংগিন ও গণেংগিনগুবলর ঐকযেিধে কমটিেূচী 

কংগ্রেে, বি দজ বপ এিং অনযোনযে িদুগ্জটিাো রাজননবতক দলগুবলর অনদুোরী জনো্ারণগ্ক 

দ্গ্ন আনার দচষ্টা করগ্ি।  

২.৭২  িাম এিং গণতাবন্ত্রক শবতিগুবলগ্ক েমগ্িত করার লগ্ক্ষযে পাব্টি েবরিেভাগ্ি কাজ 

কগ্র যাগ্ি যাগ্ত ্াগ্প ্াগ্প িাম ও গণতাবন্ত্রক রিটি গগ্ে দতালা যাে। একমাত্র ঐকযেিধে 

েংরোম এিং দযৌথ আগ্ন্ালগ্নর রিবরিো গগ্ে দতালার মগ্্যে বদগ্েই এ্া েম্ি হগ্ত 

পাগ্র। পাব্টির বনগ্জগ্ক শবতিশালী করার লক্ষযে এিং িাম ও গণতাবন্ত্রক শবতিগুবলগ্ক 

েমগ্িত করগ্ত যাগ্ত োহাযযে কগ্র, এমনভাগ্ি পাব্টির বনিটিাচনী রণগ্কৌশল পবরচাবলত 

করগ্ত হগ্ি।    

বাি ঐক্য এবং আত্ালৈ 

 ২.৭৩  িাম ঐকযে গগ্ে দতালার রিবরিো এখনও পযটিন্ত জাতীে স্তগ্র বে বপ আই (এম), 

বে বপ আই, ফরওোডটি ব্লক এিং আর এে বপ—এই ৪ব্ দগ্লর মগ্্যেই েীমািধে রগ্েগ্ে। 

গত দলাকেভা বনিটিাচগ্নর েমে দথগ্ক িাম ঐকযেগ্ক রিোবরত ও শবতিশালী করার ওপর 

দজার দদওো হে। এই দৃবষ্টভবগে দথগ্ক বে বপ আই (এম এল)-বলিাগ্রশন এিং এে ইউ 

বে আই (বে)-েহ ৬ব্ িামপন্ী দল একেগ্গে বডগ্েবির, ২০১৪ দথগ্ক ৯দফা দাবিেনদ 

বনগ্ে দযৌথ রিচার শুরু কগ্রগ্ে। রাজযেগুবলগ্তও ঐকযেিধে আগ্ন্ালগ্নর মঞ্চ বতবর হগ্েগ্ে। 

পাজোগ্ি দেগ্প্বির, ২০১৪ দথগ্ক ৪ব্ িামপন্ী দল—বে বপ আই (এম), বে বপ আই, বে 

বপ আই (এম এল)-বলিাগ্রশন এিং বে বপ এম(পাজোি) একব্ দাবিেনগ্দর বভবত্তগ্ত 

একোগ্থ এগ্েগ্ে এিং দযৌথ আগ্ন্ালন শুরু কগ্রগ্ে।   

 ২.৭৪ পবচিমিগ্গে ১৭ব্ িামপন্ী দল এিং দগাষ্ী োম্াজযেিাদ ও োম্প্রদাবেকতার বিরুগ্ধে  

দযৌথ কমটিেূচীগ্ত একোগ্থ দনগ্মগ্ে। দতগ্লগোনা এিং অন্ধ্র রিগ্দগ্শ ১১ব্ িামপন্ী দল  

একেগ্গে কাজ করগ্ে। মহারাগ্ষ্ট্র, োম্প্রবতক বনিটিাচগ্ন,  দপজাটিে অযোন্ড ওোকটিােটি পাব্টি 

আিার বে বপ আই (এম) এিং বে বপ আই-র েগ্গে ঐকযেিধে হগ্েগ্ে। বিবভন্ন দল, দগাষ্ী 

এিং িযেবতিগ্ক একবত্রত কগ্র িাম ঐকযেগ্ক রিোবরত করা এিং িৃহত্তর িাম মঞ্চ গগ্ে 

দতালার কাজগ্ক অিশযেই এবগগ্ে বনগ্ে দযগ্ত হগ্ি। 

বািপন্ীতদর ঘাঁত্গুতল 

২.৭৫  পবচিমিগে ও দকরালাে বনিটিাচনী বিপযটিগ্ের ফগ্ল এিং অনযে দকানও রাগ্জযে 

উগ্লেখগ্যাগযে অরেগবত না হওোে জাতীে স্তগ্র পাব্টি এিং িামপন্ীগ্দর দুিটিল অিথিাগ্নর 

কথা ২০তম কংগ্রেগ্ের রাজননবতক রিস্তাগ্ি উগ্লেখ করা হগ্েবেল। তখন দথগ্ক এই 

েমেকাগ্ল, পাব্টি বিগ্শষ কগ্র বতনব্ শবতিশালী রাগ্জযের দক্ষগ্ত্র, এই পবরবথিবত অবতরিম 

করগ্ত দচগ্েগ্ে। 

২.৭৬  পবচিমিগ্গে বে বপ আই (এম) এিং িামপন্ীগ্দর ওপর েমবন্বত বহংো ও 

আরিমণ এখগ্না চলগ্ে, যা ২০০৯ োল দথগ্ক শুরু হগ্েগ্ে। আরিমগ্ণর মাত্রা ও 

িযোপকতা েত্তর দশকগ্কর বহংো ও েন্ত্রােগ্কও োবপগ্ে দগগ্ে। গত বতন িেগ্র, পাব্টির 

কাযটিকলাপগ্ক অিদবমত কগ্র রাখা এিং কমটিীগ্দর েন্ত্রস্ত করার জনযে িাগ্রিাগ্র আরিমণ 

নাবমগ্ে আনা হগ্েগ্ে, ২০১৩োগ্ল পঞ্চাগ্েত বনিটিাচন চলাকালীন ও তার পগ্র এিং 

২০১৪ োগ্ল দলাকেভা বনিটিাচগ্নর পরিতটিী েমগ্ে বহংোে যা দদখা দগগ্লা। পাব্টি কমটিী, 

েমথটিক, এমনবক যাঁরা পাব্টিগ্ক দভা্ বদগ্েগ্েন, তাঁগ্দরগ্কও এই ্ারািাবহক আরিমগ্ণর 

লক্ষযেিস্তু করা হগ্েগ্ে। অগ্নক এলাকাে মবহলাগ্দর এই বহংোর বশকার হগ্ত হগ্েগ্ে 

এিং তাঁরা োহবেকতার েগ্গে আরিমণকারীগ্দর রিবতগ্রা্ কগ্রগ্েন। রাজযে রিশােনগ্ক 

বনলটিজ্জভাগ্ি িযেিহার কগ্র পাব্টির কমটিীগ্দর বিরুগ্ধে বমথযো মামলা দাগ্ের করা হগ্েগ্ে। 

তৃণমূল দনতা এিং োংেদরা বহংো, ্ষটিণ এিং খদুন করার উস্ কাবন বদগ্ে িক্তৃতা 
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বদগ্েগ্েন। ২০১১োগ্লর দম মাগ্ে বি্ানেভা বনিটিাচগ্নর পর দথগ্ক ১৬৩জন পাব্টি 

েদেযে ও েমথটিক খদুন হগ্েগ্েন।   

২.৭৭ তৃণমূল েরকাগ্রর অপশােন, োরদা দকগ্লঙ্কাবর এিং তৃণমূগ্লর শীষটি দনতৃগ্ত্বর এগ্ত 

জবেত থাকা, শ্রবমক দশ্রণী এিং কৃষকগ্দর দুদটিশা আরও তীব্র হওো, মবহলাগ্দর ওপর 

অপরা্, লদু্ ও দতালািাবজ িযোপক আকার ্ারণ করার ঘ্না এখন রাজযে পবরবথিবতর 

বিবশষ্টযে হগ্ে দাঁবেগ্েগ্ে। তৃণমূগ্লর েদুবি্ািাদী রাজনীবত এিং ফযোবেস্তেদুলভ কাযটিকলাপ 

বি দজ বপ-র ফেদা লাগ্ভর বভবত্ত বতবর কগ্র বদগ্েগ্ে। রিবতকূল পবরবথিবতগ্ক দমাকাবিলা 

করার জনযে পাব্টি কাজ কগ্র চগ্লগ্ে। পাব্টি গণতন্ত্র ও গণতাবন্ত্রক অব্কার রক্ষার জনযে 

রিচার করগ্ে, জীিন-জীবিকা এিং অথটিননবতক েমেযোর দাবি-দাওো বনগ্ে জনো্ারণগ্ক 

েমগ্িত কগ্র েংরোম েংগবিত করগ্ে। োম্প্রদাবেক শবতির উবত্ত বিপদগ্ক দমাকাবিলা 

করা এিং এর বিরুগ্ধে রিচার চালাগ্ছে পাব্টি। এই রিচার এিং আগ্ন্ালন জনো্ারগ্ণর 

রিমি্টিমান েমথটিন লাভ করগ্ে।

২.৭৮ দকরালাে, পাব্টি এিং িাম গণতাবন্ত্রক রিটি (এল বড এফ), ইউ বড এফ েরকাগ্রর 

জনবিগ্রা্ী নীবতগুবলর বিরুগ্ধে আগ্ন্ালন েংগবিত কগ্র চগ্লগ্ে। এই েমেকাগ্ল বিবভন্ন 

গণ-আগ্ন্ালন েংগবিত হগ্েগ্ে, যারমগ্্যে দোলার পযোগ্নল দকগ্লঙ্কাবরগ্ত মদুখযেমন্ত্রীর 

পদতযোগ্গর দাবিগ্ত দু’বদন ্গ্র কগ্েক লক্ষ মানদুগ্ষর েবচিালে অিগ্রা্ উগ্লেখগ্যাগযে। 

পাব্টি এিং এল বড এফ, মূলযেিৃবধে, খাদযে বনরাপত্তা এিং অথটিমন্ত্রীর িার দথগ্ক উৎগ্কাচ 

দনিার মগ্তা মবন্ত্রেভার েদেযেগ্দর বিরুগ্ধে দুনটিীবতর অবভগ্যাগগুবল বনগ্ে আগ্ন্ালন 

চালাগ্ছে। গত দলাকেভা বনিটিাচগ্ন এল বড এফ তাগ্দর অিথিান উন্নত করগ্ত দপগ্রগ্ে, 

যবদও আর এে বপ-র রিটি দেগ্ে যাওো এক্া বিপযটিে। এল বড এফ-দক শবতিশালী কগ্র 

দতালার জনযে পদগ্ক্ষপ রেহণ করগ্ত হগ্ি।  

২.৭৯ গত পাব্টি কংগ্রেগ্ের পরিতটিী েমে দথগ্ক বত্রপদুরাই একমাত্র রাজযে দযখাগ্ন 

পাব্টি এিং িামপন্ীগ্দর বভবত্ত রিোবরত হগ্েগ্ে। ২০১৩ োগ্লর দফব্রুোবরগ্ত অনদুবষ্ত 

বি্ানেভা বনিটিাচগ্ন িামরিটি পরপর পঞ্চমিার বনণটিােকভাগ্ি জেলাভ কগ্রগ্ে। 

রিদত্ত দভাগ্্র ৫২.৩ শতাংশ দপগ্ে িামরিটি দমা্ ৬০ব্ আেগ্নর মগ্্যে ৫০ব্গ্ত 

জেী হগ্েগ্ে। ২০১৪ োগ্লর জদুলাই মাগ্ে অনদুবষ্ত বত্রস্তর পঞ্চাগ্েত বনিটিাচগ্ন পাব্টি 

বিপদুলভাগ্ি জেলাভ কগ্রগ্ে। িামরিটি  ৯৫শতাংগ্শর দিবশ রোম পঞ্চাগ্েত, ৯৮.৩ 

শতাংশ পঞ্চাগ্েত েবমবত এিং ৯৯শতাংশ দজলা পবরষগ্দ েংখযোগবরষ্তা অজটিন 

কগ্রগ্ে।  ২০১৪োগ্লর দলাকেভা বনিটিাচগ্ন দুব্ আেগ্নই ৬৪.৪শতাংশ দভা্ দপগ্ে 

বিপদুল িযেি্াগ্ন বে বপ আই (এম) জেী হগ্েগ্ে। িামরিটি েরকাগ্রর ভাগ্লা কাজ এিং 

েমস্ত রাজননবতক ও জনো্ারগ্ণর ইেদুযেগ্ত পাব্টির হস্তগ্ক্ষপ পাব্টির রিভািগ্ক রিোবরত 

করগ্ত োহাযযে কগ্রগ্ে। এগ্ক েংহত করার লগ্ক্ষযে পদগ্ক্ষপ বনগ্ত হগ্ি। দকগ্ন্দ্রর বি 

দজ বপ েরকাগ্রর আরিমণ দথগ্ক িামরিটি েরকারগ্ক রক্ষা করার বিষগ্ে নজর রাখগ্ত 

হগ্ি। 

 

পাত্টিতক শততিশালী ও প্রসাতরি কর

২.৮০  ২০তম কংগ্রেগ্ের রাজননবতক রিস্তাগ্ি িলা হগ্েবেল: ‘‘িতটিমান পবরবথিবতগ্ত,  

যখন িামপন্ীরা গুরুতর বনিটিাচনী বিপযটিগ্ের ফগ্ল ক্ষবতরেস্ত, এিং যখন পবচিমিগ্গে, 

েিগ্চগ্ে শবতিশালী ঘাঁব্গ্ত, পাব্টি আরিমগ্ণর মদুগ্খ, তখন অনযোনযে রাগ্জযে পাব ট্ির রিভাি 

ও বভবত্তগ্ক রিোবরত করা েিগ্চগ্ে গুরুত্বপূণটি কাজ। এই কাজ েম্পাদন করগ্ত দগগ্ল 

পাব্টির  বৈা্ীন ভূবমকাগ্ক শবতিশালী ও রিোবরত করা জরুরী। পাব্টির অরেগবতর দক্ষগ্ত্র 

এ্াই দমৌবলক বিষে। জনো্ারণগ্ক েবরিে করগ্ত এিং মানদুগ্ষর দচতনাগ্ক আগ্ন্ালন-

েংরোগ্ম অংশরেহণ করার মগ্তা উন্নীত করগ্ত রাজননবতক, অথটিননবতক ও োমাবজক 

বিষেগুবলগ্ত পাব্টির বৈা্ীন কাযটিরিম  জরুরী।  িযোপকবভবত্তক গণ-আগ্ন্ালগ্নর জনযে 

গণেংগিনগুবলগ্ক মানদুষগ্ক েংগবিত করা এিং েমগ্িত করার বৈা্ীন মগ্ঞ্চ পবরণত 

করগ্ত হগ্ি, যা জনো্ারণগ্ক তাগ্দর পবরব্র িাইগ্র দ্গ্ন আনগ্ি।’’ (অনদুগ্ছেদ ২.১৪০) 

২.৮১ এ্া এখগ্না রিগ্যাজযে এিং বিগ্শষ কগ্র ২০১৪োগ্লর দলাকেভা বনিটিাচগ্নর পগ্র 

িতটিমান পবরবথিবতর দক্ষগ্ত্র এ্া আরও দিবশ রিােবগেক হগ্ে উগ্িগ্ে।  েংেগ্দর আমাগ্দর 

হ্ােরিাপ্ত শবতির দরিক্ষাপগ্্ এিং পাব ট্ির গণবভবত্ত দুিটিল হগ্ে যাওোে, পাব্টির বৈা্ীন 

ভূবমকাগ্ক রিোবরত করা এিং শবতি ও গণবভবত্তগ্ক উন্নত করা চরমভাগ্ি গুরুত্বপূণটি 

হগ্ে উগ্িগ্ে। দশ্রণী এিং গণ-আগ্ন্ালন গগ্ে দতালাে পাব্টিগ্ক দজার বদগ্ত হগ্ি। থিানীে 

বিষেগুবল বনগ্ে ্ারািাবহক আগ্ন্ালন গগ্ে তুগ্ল তাগ্ক নো-উদারিাদী নীবতগুবলর 

বিরুগ্ধে আগ্ন্ালগ্নর েগ্গে যদুতি করগ্ত হগ্ি।  

২.৮২  পাব্টি দশ্রণী ও গণেংগিনগুবলগ্ক এমনভাগ্ি দনতৃত্ব দদগ্ি যাগ্ত দেগুবল বৈা্ীন 

কমটি্ারার উন্নবত ঘব্গ্ে িযোপক-বভবত্তক আগ্ন্ালন-েংরোম গগ্ে তুলগ্ত পাগ্র। 

২.৮৩ বে বপ আই (এম)-র রাজননবতক লাইন এিং িাম ও গণতাবন্ত্রক কমটিেূচীর 

মা্যেগ্ম িদুগ্জটিাো-ভূবৈামী দলগুবলর রাজনীবত এিং ভািাদশটিগ্ক দমাকাবিলা করার িবলষ্ 

উগ্দযোগ বনগ্ত হগ্ি। পাব্টিগ্ক অিশযেই োমাবজক বিষেগুবলগ্ক হস্তগ্ক্ষপ করগ্ত হগ্ি এিং 

আগ্ন্ালন গগ্ে তুলগ্ত হগ্ি।

২.৮৪  পাব্টিগ্ক অিশযেই কমটিীিাবহনীগ্ক রাজননবতক েংরোম পবরচালনা এিং শােক 

দশ্রণীর রাজনীবত ও ভািাদশটিগ্ক দমাকাবিলা করার জনযে রাজননবতক ও মতাদশটিগতভাগ্ি 

দক্ষ কগ্র তুলগ্ত হগ্ি। 

২.৮৫  জগেী েংরোম পবরচাবলত করার োমথটিযে অজটিন এিং রাজননবতক ও মতাদশটিগত 

কতটিিযে পালগ্নর জনযে পাব্টি েংগিনগ্ক পদুনগটিবিত করগ্ত হগ্ি এিং পবরবথিবতর উপগ্যাগী 

বহোগ্ি গগ্ে তুলগ্ত হগ্ি।    

বাি এবং গিিাত্রিক ফ্রন্ট

২.৮৬ িাম এিং গণতাবন্ত্রক রিটি বি দজ বপ, কংগ্রেে এিং অনযোনযে িদুগ্জটিাো-ভূবৈামীগ্দর 

শবতিগুবলর রিকৃত বিকল্প। জনগণতাবন্ত্রক রিগ্টি দয দশ্রণীগুবলগ্ক েমগ্িত করগ্ত হগ্ি, 

 ৩৩ ৩৪



দেই দশ্রণীগুবল এর অংশীভূত। অতএি, এ্া বনিটিাচনী আঁতাত অথিা েরকার গিগ্নর 

জনযে বনেক একব্  রিটি নে, িরং এগ্ক অিশযেই শ্রবমক দশ্রণী, কৃষকেমাজ, দখতমজদুর, 

ম্যেবিত্ত, কাবরগর, দো্ দদাকানদার, িযেিোেী এিং এরকম অনযোনযেগ্দর েমস্ত েংরোমী 

অংগ্শর রিবতবনব্ত্বকারী একব্ রিটি বহোগ্ি উবত্ত হগ্ত হগ্ি।  

২.৮৭  িতটিমাগ্ন, এই িাম এিং গণতাবন্ত্রক রিগ্টির দকন্দ্র বহোগ্ি িাম দলগুবল এিং তাগ্দর 

দশ্রণী ও গণেংগিনগুবল; িামপন্ী দগাষ্ীগুবল এিং িদুবধেজীিীরা; বিবভন্ন রাজননবতক দগ্ল 

েবেগ্ে-বেব্গ্ে থাকা েমাজতন্ত্রীরা এিং ্মটিবনরগ্পক্ষ িদুগ্জটিাো দলগুবলর মগ্্যে গণতাবন্ত্রক 

অংশ; আবদিােী, দবলত, মবহলা ও েংখযোলঘদুগ্দর গণতাবন্ত্রক েংগিনগুবল এিং বনপীবেত 

অংগ্শর বিষেগুবল বনগ্ে কাজ করা োমাবজক আগ্ন্ালনগুবলগ্ক দ্গ্ন আনা দযগ্ত পাগ্র। 

এই েমস্ত শবতিগুবলগ্ক একব্ কমটিেূচীর বভবত্তগ্ত, দয কমটিেূচী হগ্ি েদুস্পষ্ট এিং িদুগ্জটিাো-

ভূবৈামী দলগুবলর নীবতেমূগ্হর বিগ্রা্ী, একব্ দযৌথ মগ্ঞ্চ দ্গ্ন আনা দগগ্লই একমাত্র 

িাম এিং গণতাবন্ত্রক রিটিগ্ক একব্ েদুবনবদটিষ্ট আকার দদওোর লগ্ক্ষযে এবগগ্ে যাওো যাগ্ি। 

একব্ অবভন্ন দাবি েনদ বনগ্ে এই েমস্ত দশ্রণী এিং গণেংগিনগুবলগ্ক একব্ অবভন্ন 

মগ্ঞ্চ েমগ্িত করার লগ্ক্ষযে পদগ্ক্ষপ গগ্ে তুলগ্ত হগ্ি।  শ্রবমক-কৃষগ্কর দযৌথ েংরোগ্মর 

বদগ্ক বিগ্শষ মগ্নাগ্যাগ বদগ্ত হগ্ি। 

২.৮৮ িাম ও গণতাবন্ত্রক ঐকযে গগ্ে দতালার েংরোম বিবভন্ন রাগ্জযে বিবভন্নভাগ্ি এবগগ্ে 

বনগ্ে দযগ্ত হগ্ি। বিবভন্ন ্রগ্ণর িাম এিং গণতাবন্ত্রক দজা্ রাজযেগুবলগ্ত গগ্ে উিগ্ত 

পাগ্র, এিং েিটিভারতীে স্তগ্র এগুবল িাম এিং গণতাবন্ত্রক রিটি গিন করগ্তই েহােতা 

করগ্ি।  পাব্টির গৃহীত েমস্ত দকৌশগ্লর অবভমদুখ থাকগ্ি একব্ শবতিশালী িাম এিং 

গণতাবন্ত্রক রিটিগ্ক িাস্তিাবেত করা।     

বাি এবং গিিাত্রিক কিটিসূেী

২.৮৯ িাম এিং গণতাবন্ত্রক কমটিেূচী হগ্লা িদুগ্জটিাো-ভূবৈামী নো-উদারিাদী কািাগ্মার 

বিকল্প নীবতেমূহ দ্বারা েবন্নবিষ্ট একব্ কমটিেূচী, যাগ্ত শ্রবমকগ্শ্রণী, কৃষকেমাজ, কৃবষ 

শ্রবমক, রোমীণ শ্রবমক, দদাকানদার, কাবরগর, ম্যেবিত্ত এিং িদুবধেজীিীগ্দর আশু দাবিগুবল 

যদুতি থাকগ্ি। এই কমটিেূচীগ্ত থাকা দাবি ও বিষেগুবল িামপন্ী এিং গণতাবন্ত্রক শবতিগুবলর 

রাজননবতক রিচার, েংরোম এিং গণ-আগ্ন্ালগ্নর বভবত্ত হগ্ত পাগ্র।  

২.৯০ এই কমটিেূচীগ্ত অিশযেই থাকগ্ত হগ্ি: 

ক) বিশ্ব অথটিনীবতর েগ্গে েম্পৃতি দথগ্কও এমন একব্ উন্নেগ্নর পথ দনওো যা বৈেম্র 

অথটিনীবতগ্ক উৎোবহত করগ্ি, উৎপাবদকা শবতির বিকাশ ঘ্াগ্ি, কমটিেংথিানগ্ক 

েগ্িটিাচ্চ করগ্ি, অথটিননবতক ও োমাবজক বিষমযেগ্ক রিশবমত করগ্ি। বিগ্কন্দ্রীকরগ্ণর 

েগ্গে পবরকবল্পত উন্নেগ্নর পথ রেহণ। 

খ) িযোপক ভূবম-েংস্কার এিং কৃবষ েম্পগ্কটির গণতাবন্ত্রক রূপান্তর ঘ্াগ্নার জনযে; 

েমিাে কৃবষ ও বিপণগ্নর উন্নেন ঘ্াগ্ত। 

গ) একগ্চব্ো বনেন্ত্রণ, দমৌবলক বশল্প ও পবরগ্ষিাগুবলগ্ত রাষ্ট্রােত্ত দক্ষত্রগ্ক উৎোবহত 

করা, েম্পগ্দর পদুনিটিটিন ঘ্াগ্ত দকাষাগারীে ও কর িযেিথিা। কাগ্লা ্াকা 

দমাকাবিলাে কো িযেিথিা ও েমস্ত স্তগ্র দুনটিীবত বনেন্ত্রণ করা। 

ঘ)  েংবি্াগ্ন ্মটিবনরগ্পক্ষতার দয দমৌবলক নীবত বনবহত আগ্ে, দেই অনদুযােী ্মটি ও 

রাষ্ট্রগ্ক পৃথক করা। দকন্দ্র-রাজযে েম্পগ্কটির পদুনবিটিনযোে ঘ্াগ্ত একব্ গণতাবন্ত্রক ও 

যদুতিরাষ্ট্রীে কািাগ্মা গগ্ে দতালা।   

ঙ) শ্রতিক শশ্রিী: শ্রবমকগ্দর নদুযেনতম বিব্িধে দিতন কমপগ্ক্ষ মাবেক ১৫হাজার ্ াকা 

েদুবনবচিত করা এিং দভাগযেপগ্ণযের মূলযেেূচগ্কর েগ্গে দিতনগ্ক যদুতি করগ্ত হগ্ি; 

দগাপন িযোলগ্্র মা্যেগ্ম দরিড ইউবনেনগুবলর বৈীকৃবত েদুবনবচিত করা; োমাবজক 

বনরাপত্তা এিং পবরচালনাে শ্রবমকগ্দর অংশরেহগ্ণ বনচিেতা দদওো। চাকবরর 

বিকাকরগ্ণর অিোন। 

চ)  কৃিক: কৃবষর কাযটিকাবরতা ও চাষগ্ক লাভজনক কগ্র দতালা বনবচিত করগ্ত 

পদগ্ক্ষপ রেহণ। িাবণবজযেক অকৃবষ উগ্দ্দগ্শযে দজার কগ্র, বনবিটিচাগ্র কৃবষজবমগ্ক 

অব্রেহণ দথগ্ক েদুরবক্ষত রাখা। কগ্পটিাগ্র্ কৃবষ ও দিেরকারীকরণগ্ক বনবষধে করা।

ে)   কৃতি শ্রতিক: কৃবষ শ্রবমকগ্দর মজদুবর ও োমাবজক বনরাপত্তার জনযে দকন্দ্রীে আইন 

রিণেন। রোমীণ শ্রবমকগ্দর িাবের জনযে জবম এিং আিােগ্নর িযেিথিা। 

জ)  তশক্ষা ও োত্র: বশক্ষাখাগ্ত েরকারী িরাদ্দ বজ বড বপ-র ৬শতাংশ করগ্ত হগ্ি; 

মা্যেবমক স্তর পযটিন্ত অনিতবনক ও িা্যেতামূলক বশক্ষার িযেিথিা; গুণগত ও 

রিোর, উভে বদক দথগ্ক েরকারী বশক্ষািযেিথিাগ্ক শবতিশালী করা; দিেরকারী 

বশক্ষারিবতষ্ানগুবলর বফজ্  এিং পািযেরিম বনেন্ত্রণ করা।   

�)  যুব: কাগ্জর অব্কার েংবি্াগ্ন দমৌবলক অব্কার বহোগ্ি থাকগ্ি; যদুিেমাগ্জর 

োমবরেক উন্নেগ্নর লগ্ক্ষযে রিীো, োংস্কৃবতক এিং দক্ষতািৃবধের জনযে রিবশক্ষণেহ 

বিবভন্ন পবরগ্ষিার িযেিথিা থাকগ্ি। 

ঞ)  স্াথি্য: বৈাথিযেখাগ্ত েরকারী িরাদ্দ কমপগ্ক্ষ বজ বড বপ-র ৫শতাংগ্শ উন্নীত করগ্ত 

হগ্ি; েরকারী বৈাথিযে িযেিথিাগ্ক শবতিশালী ও রিোবরত করগ্ত হগ্ি; দিেরকারী 

বৈাথিযে পবরগ্ষিা দকন্দ্রগুবলগ্ক তদারবক করগ্ত হগ্ি; খরচোগ্পগ্ক্ষ দাম বনণটিে েূত্র 

রেহণ কগ্র অতযোিশযেকীে ওষদু্গুবলর মূলযে বনেন্ত্রণ করগ্ত হগ্ি।   

(্)  পতরতবশ: শবতি উৎপাদগ্নর রিবতব্ দক্ষগ্ত্র এিং তার রিাগ্োবগক দক্ষত্রগুবলগ্ত 

কাযটিকরী বনেন্ত্রণমূলক পদগ্ক্ষপ রেহগ্ণর ম্যে বদগ্ে বরেনহাউে গযোগ্ের দূষগ্ণর মাত্রা 

কবমগ্ে আনগ্ত হগ্ি। িাোগ্ত হগ্ি পদুননটিিীকরণগ্যাগযে শবতির িযেিহার, উৎপাদন। 

একইেগ্গে শবতির বিষমযেও কমাগ্ত হগ্ি। নদী ও অনযোনযে জলা্াগ্র দূষণ বনেন্ত্রণ 

করগ্ত হগ্ি। জলেম্পগ্দর দিেরকারীকরণ করা চলগ্ি না।

(ি)  জৈকল্যাি: খাদযেশেযেেহ যািতীে বনতযে জরুরী পগ্ণযের োিটিজনীন গণিটিন িযেিথিা 

চালদু ও শবতিশালী করগ্ত হগ্ি। দপনশগ্নর োিটিজনীন েদুবি্া চালদু করা, রিিীণ 

মানদুষগ্দর জনযে োমাবজক েদুরক্ষা ও বচবকৎোর িযেিথিা, বনরাপদ পানীে জল ও 
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দশৌচাগাগ্রর িগ্ন্ািস্ত করা এিং শহগ্রর গবরি মানদুগ্ষর জনযে আিােন গগ্ে বদগ্ত 

হগ্ি। েদুলগ্ভ গণ পবরিহনগ্ক রিোবরত করা। 

(ড)  িতহলা: েংেগ্দ এিং রাজযে বি্ানেভাে মবহলাগ্দর জনযে এক তৃতীোংশ েংরক্ষণ 

েদুবনবচিত করগ্ত হগ্ি। মবহলা ও বশশুগ্দর ওপর বনযটিাতন িন্ধ করগ্ত বনেন্ত্রণমূলক 

কগ্িার িযেিথিা বনগ্ত হগ্ি। অপরাগ্্র দক্ষগ্ত্র অপরা্ীগ্দর বিরুগ্ধে কো শাবস্তমূলক 

পদগ্ক্ষপ বনগ্ত হগ্ি। েম কাগ্জ েম মজদুবর বনবচিত করা। 

(ে)  দতলি: জাতপাত রিথা বনমূটিল করগ্ত হগ্ি। বিগ্শষত তপবেলী জাবতভ্তি মানদুগ্ষর 

ওপর দনগ্ম আো আরিমগ্ণর রিবতব্ দক্ষগ্ত্র কো শাবস্তমূলক িযেিথিা রেহণ করগ্ত 

হগ্ি। বপবেগ্ে পো এই অংগ্শর উন্নেগ্নর লগ্ক্ষযেই যািতীে শূণযেপদগুবলগ্ত 

েংরক্ষগ্ণর িযেিথিা বনগ্ত হগ্ি। দবলত খ্ীস্টানগ্দর তপবেলী জাবতর বৈীকৃবত বদগ্ত 

হগ্ি। েংরক্ষগ্ণর েদুগ্যাগ থাকগ্ত হগ্ি দিেরকারী দক্ষগ্ত্রও।

(ণ)  আতদবাসী: আবদিােীগ্দর জবমর অব্কার েদুরবক্ষত করগ্ত হগ্ি। শু্দু তাই নে, 

দিআইনীভাগ্ি তাঁগ্দর হাত দথগ্ক বেবনগ্ে দনওো জবম বফবরগ্ে বদগ্ত হগ্ি তাগ্দর 

হাগ্তই। কাযটিকরী করগ্ত হগ্ি িনাঞ্চল অব্কার রক্ষা আইন। ক্ষুদ্ িনজ উৎপাদগ্নর 

নূযেনতম েহােক মূলযে লাগু করগ্ত হগ্ি। আবদিােীগ্দর ভাষা ও েংস্কৃবতগ্ক রক্ষা 

করা। 

(ত)  সংখ্যালঘু: চাই েংখযোলঘদু েদুরক্ষার অব্কার। মদুেবলম েম্প্রদাগ্ের জনযে বশক্ষা, 

কমটিগ্ক্ষত্র ও োমাবজক কলযোণমূলক দক্ষগ্ত্র বিগ্শষ েদুগ্যাগ েদুবি্া রাখগ্ত হগ্ি।

(থ)  তশশুতদর অতিকার: েমস্ত ্রগ্নর বশশু শ্রম বনবষধে করগ্ত হগ্ি। ১-৬িেগ্রর 

বশশুগ্দর জনযে আই বে বড এে/ বশশুর যত্ন োিটিজনীন করগ্ত হগ্ি। 

(দ)  প্রতিবন্ধকিাযুতি িাৈুিতদর জৈ্য : অব্কাগ্রর বভবত্তগ্ত কািাগ্মা বতবর করগ্ত 

হগ্ি, রিবতিন্ধকতার জনযে দকাগ্না েদুগ্যাগ িন্ধ বনবষধে করগ্ত েংবি্ান েংগ্শা্ন 

করগ্ত হগ্ি, েমান অব্কার এিং েমান েদুগ্যাগ বতবর কগ্র দদওো, েমস্ত েরকারী 

থিাগ্ন িা্ামদুতি রিগ্িশাব্কার। 

(্)  গিিাত্রিক অতিকার ও তৈবটিােৈী সংস্ার : আংবশক তাবলকােহ আনদুপাবতক 

রিবতবনব্ত্ব চালদু করগ্ত হগ্ি, বনিটিাচনী েরজোগ্ম রাষ্ট্রীে িরাদ্দ, োমবরক িাবহনীর 

বিগ্শষ ক্ষমতা আইন িাবতল, দিআইনী কাযটিকলাপ দমাকাবিলা আইগ্নর েংগ্শা্ন, 

ভারতীে দণ্ডবিব্র রাষ্ট্রগ্দ্াবহতা েংরিান্ত ্ারা অপোরণ, মৃতযেদন্ড িাবতল। 

(ন)  সংস্কৃতি ও গিিাি্যি: গিিাত্রিক সংস্কৃতির তবকাশ ঘ্াতি হতব। িাজার-

বনেবন্ত্রত মূলযেগ্িাগ্্র কুরিভাি দথগ্ক েমাজগ্ক মদুতি করগ্ত হগ্ি। োম্প্রদাবেক 

এিং পচিাদমদুখী ্ারণার দমাকাবিলাে ্মটিবনরগ্পক্ষ েমবন্বত েংস্কৃবতর বিকাশ 

ঘ্াগ্ত হগ্ি। দলাকবশল্প ও েংস্কৃবতগ্ক রক্ষণাগ্িক্ষণ করগ্ত হগ্ি। েরকারী েম্প্রচার 

িযেিথিাগ্ক শবতিশালী করা, বমবডোে বিবভন্ন মা্যেগ্ম একই মাবলকানার বনগ্ষ্াজ্া, 

গণমা্যেগ্মর বৈা্ীন বনেন্ত্রক েংথিা গিন। 

২.৯১ কতটিিযেেমূহ

ক) দবক্ষণপন্ী আরিমগ্ণর বিরুগ্ধে আমাগ্দর অিশযেই োবিটিকভাগ্ি লোই করগ্ত হগ্ি। 

বি দজ বপ েরকাগ্রর অথটিননবতক নীবতর নো-উদারিাদী অবভযাগ্নর অংশগুবলর 

িবলষ্ভাগ্ি বিগ্রাব্তা করগ্ত হগ্ি। শ্রমজীিী মানদুগ্ষর বিবভন্ন অংশগ্ক েংগবিত 

ও েমগ্িত কগ্র শ্রমজীিী জনগগ্ণর ওপর নো-উদারিাদী আরিমগ্ণর েমস্তরকম 

িবহরিটিকাগ্শর বিগ্রাব্তা করগ্ত হগ্ি।    

খ) োমাবজক, োংস্কৃবতক, ভািাদশটিগত এিং বশক্ষাগ্ক্ষগ্ত্র বি দজ বপ-আর এে এে 

দজাগ্্র বহন্দুত্ব এগ্জন্ডার বিরুগ্ধে রাজননবতকভাগ্ি এিং মাব্গ্ত দাঁবেগ্ে পাব্টি 

এিং গণেংগিনগুবলগ্ক অিশযেই লোই করগ্ত হগ্ি। োম্প্রদাবেক বিপদ এিং 

্মটিবনরগ্পক্ষ মূলযেগ্িা্গ্ক রক্ষার জনযে ্মটিবনরগ্পক্ষ এিং গণতাবন্ত্রক শবতিগুবলর 

িযোপকতম েমাগ্িশ ঘ্াগ্ত হগ্ি।   

গ) পাব্টিগ্ক ্ারািাবহকভাগ্ি োম্াজযেিাদবিগ্রা্ী এগ্জন্ডাগ্ক তুগ্ল ্রগ্ত হগ্ি। 

এরমগ্্যে রগ্েগ্ে মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর েগ্গে রিমি্টিমান স্যোগ্্বজক িন্ধগ্ন আিধে হওো 

এিং মাবকটিন যদুতিরাগ্ষ্ট্রর চাগ্পর কাগ্ে শােকগ্শ্রণীগুবলর নবত বৈীকাগ্রর বিরুগ্ধে 

জনো্ারণগ্ক েমগ্িত করা। বিশ্বজদুগ্ে েমস্ত োম্াজযেিাদ-বিগ্রা্ী েংরোগ্মর রিবত 

েমথটিন রিোবরত করা হগ্ি। 

ঘ) পাব্টি অিশযেই োমাবজকভাগ্ি বনপীবেত অংশ, দবলত, আবদিােী এিং েংখযোলঘদুগ্দর 

বৈাথটিগ্ক রক্ষা করার দচষ্টাে পদগ্ক্ষপ বনগ্ে যাগ্ি। পাব্টিগ্ক মবহলাগ্দর অব্কার রক্ষাে 

েরােবর হস্তগ্ক্ষপ করগ্ত হগ্ি এিং নারীগ্দর ওপর রিমি্টিমান আরিমগ্ণর বিরুগ্ধে 

লোই েংগবিত করগ্ত হগ্ি। 

ঙ) দবক্ষণপন্ী দ�াঁগ্কর পক্ষ দথগ্ক দয ববৈরতাবন্ত্রক বিপদ নাবমগ্ে আনা হগ্ছে, গণতাবন্ত্রক 

অব্কার ও বশবল্পক বৈা্ীনতা রক্ষাে এিং েংেদীে গণতন্ত্রগ্ক খিটি করার বিরুগ্ধে, 

িযোপক েমাগ্িশ ঘ্াগ্ত হগ্ি। 

চ) পবচিমিগ্গে  গণতগ্ন্ত্রর ওপর আরিমণ ও বহংোর দথগ্ক পাব্টি এিং িামপন্ীগ্দর 

লোইগ্ের েমথটিগ্ন গণতন্ত্র ও গণতাবন্ত্রক অব্কার রক্ষাে একব্ েিটিভারতীে 

রিচারাবভযান গগ্ে তুলগ্ত হগ্ি। িামপন্ী ও গণতাবন্ত্রক শবতিগুবলর উবচত 

রিবতবরিোর শবতিগুবল এিং দকন্দ্রীে েরকাগ্রর একগ্পগ্শ আরিমণ দথগ্ক বত্রপদুরার 

িামরিটি েরকারগ্ক রক্ষা করা। 

ে) বৈা্ীন ভূবমকাগ্ক রিোবরত করগ্ত এিং শবতি ও জনবভবত্ত িাোগ্ত পাব্টিগ্ক েগ্িটিাচ্চ 

গুরুত্ব আগ্রাপ করগ্ত হগ্ি। দশ্রণী এিং জনগগ্ণর ইেদুযেগুবল বনগ্ে পাব্টিগ্ক অিশযেই 

ঐকযেিধে কমটিেূচীর ওপর গুরুত্ব বদগ্ত হগ্ি। দশ্রণী এিং গণেংগিনগুবলর উবচত 

িদুগ্জটিাো দলগুবলগ্ক অনদুেরণ কগ্র এমন জনো্ারণগ্ক দ্গ্ন আনগ্ত ঐকযেিধে 

েংরোম ও আগ্ন্ালগ্ন দজার দদওো। 

 ৩৭ ৩৮



�) িাম ঐকযে গিন ও বিস্তৃত করা, িাম এিং গণতাবন্ত্রক কমটিেূচীগ্ক বঘগ্র থাকা বিবভন্ন 

দশ্রণী এিং শ্রমজীিী জনগণগ্ক েমগ্িত করগ্ত হগ্ি যাগ্ত িাম এিং গণতাবন্ত্রক রিটি 

গিগ্নর লগ্ক্ষযে এবগগ্ে যাওো েম্ি হে। 
       

একত্ শততিশালী পাত্টি গতড় শিালার আহ্াৈ

২.৯২ দদগ্শর এই েঙ্ক্জনক পবরবথিবতর োমগ্ন, বে বপ আই (এম)-দক গগ্ে দতালা ও 

শবতিশালী করাই েগ্িটিাচ্চ গুরুত্বপূণটি। চলদুন আমরা পাব্টিগ্ক এমন শবতিশালী কগ্র গগ্ে 

তুবল: 

l শ্রমজীিী জনগগ্ণর েমস্ত অংগ্শর েংরোমগ্ক এবগগ্ে বনগ্ে যাওোর মগ্তা রিাণিন্ত ও 

জগেী েংগিগ্ন পবরণত কগ্র

l পাব্টির মাকটিেিাদী-দলবননিাদী মতাদশটিগত বভবত্তগ্ক শবতিশালী কগ্র 

l েংগিনগ্ক পবরবথিবতর েগ্গে খাপ খাইগ্ে ও শবতিশালী কগ্র বন্টিাবরত কতটিিযেপালগ্নর 

উপগ্যাগী কগ্র গগ্ে তুগ্ল   আেদুন, আমরা গণতন্ত্র, ্ মটিবনরগ্পক্ষতা, োমাবজক নযোেবিচার 

ও েমাজতগ্ন্ত্রর লক্ষযেগ্ক এবগগ্ে বনগ্ে যাই!

নো-উদারিাদী পদুঁবজিাদ এিং েংখযোগবরষ্ োম্প্রদাবেকতািাগ্দর তীব্র হামলা দথগ্ক 

দদশগ্ক একমাত্র িাম ও গণতাবন্ত্রক বিকল্পই রক্ষা করগ্ত পাগ্র। 

চলদুন, আমরা একব্ শবতিশালী িাম ও গণতাবন্ত্রক রিটি গিগ্নর লগ্ক্ষযে এবগগ্ে যাই।

২১তম কংগ্রেে দগা্া পাব্টিগ্ক জনগগ্ণর োমগ্ন এই িাতটিা বনগ্ে যাওোর আহ্ান 

জানাগ্ছে।

 ৩৯ ৪০






