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প্রবতশরাধ

ববজু কৃষ্ান



৭৬

৬৫রারা প্রবতশরাধ রশরশে

মদবাবেস চক্রবত্কী

এরবি দবৃটিভবগির জন্ সংগ্াম

নীশলাৎপল বসু

পঁুবজ, পবরশবে ও 

রশরানা মহামারী

অরুণাভ বমশ্র

অপবররবপিত নগরায়ন, 

সংক্রমশণর আঁতুড় ঘর

পাথ্ক প্রবতম ববশ্াস

মজুত বাবহনীর রুদ্ধশষেরে

ধ্রুবশজ্াবত চক্রবত্কী

অবতমারী, সাম্প্রদাবয়রতা ও 

ফ া্বসবাদী বহনু্ত্ব

মতৌষালী রায়না

বাঁশরর মুশখ ববশ্
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মার্কসবাদী পথ
৩৯বষ্ক  তৃতীয় সংখ্া  মম ২০২০

মরানাভাইরাশসর হঠাৎ আক্রমশণ 

লণ্ডভণ্ড মগািা দুবনয়া। লরডাউশনর 

এই পবরবথিবতশত মার্কসবাদী পশথর 

মশতা এরবি পবরেরা মরানওভাশব োপাশনা 

সম্ভব হশলও, তা সমস্ত পাঠশরর হাশত মপৌঁশে 

মদওয়া মর এরররম অসম্ভব, তা মবাধরবর 

সবাই বুঝশবন। মসরারশণ এবাশর অনলাইন 

সংস্করণ। 

প্াশডেবমর বা অবতমারী আসশল এরবি 

বহুমাবরের সঙ্কশির অংে মারে। 

পুঁবজবাশদ নয়া উদারবাশদর প্রশয়াগ মসই 

বতয়াত্তর সাশল, বচবলশত। বমলিন বরিডম্াশনর 

মনতৃশত্ব বেরাশগা বশয়শজর হাত ধশর। তারপশর 

মগািা লাবতন আশমবররায়। রা তাশদর রাশে 

এখনও এর ‘লস্ট বডশরইড’, হাবরশয় রাওয়া 

দের। ভারশত এর শুরু নশয়র দেশর। 

মসইসশগি, আশগ-পশর প্রায় মগািা ববশশ্। মুক্ত 

বাজার অথ্কনীবতর এই নয়া উদারবাশদর পথ 

মবশয়ই ২০০৮ মথশর সঙ্কি। রা গত েতশরর 

বতশনর দেশরর মহামন্ার মচশয়ও গভীর এবং 

দীঘ্কথিায়ী। মরাবভড হামলার আশগও উন্নবতর 

র

সম্পাদকীয়
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মরানও লষেণ বেল না। বরং, মন্ার অতশল তবলশয় রাওয়ার 

আভাস বেল স্পটি।  

এই উদারনীবতই জনস্াথি্ ব্বথিার ঢালাও মবসররাবরররণ 

রশর। জনস্াথি্ হশয় ওশঠ মুনাফার মষেরে। জীবনশর বাবজ মরশখ 

মুনাফা। চীন মথশর বভশয়তনাম, বরউবা মথশর মররালা— মরন 

এই সাফল্, তার মনপশথ্ আসশল রশয়শে এই জনস্াথি্ ব্বথিার 

বুবনয়াদ। মর আশলাচনা নানাভাশব এশসশে প্রভাত পট্টনাশয়র, 

নীশলাৎপল বসু মথশর মদবাবেস চক্রবত্কীর মলখায়। সঙ্কশির মশধ্ও 

চীন, বভশয়তনাম, বরউবা, মররালা মদবখশয় চশলশে জনস্াথি্ ব্বথিা 

বেল বশলই সম্ভব হশয়শে সঙ্কি মমারাববলা।   

আজশরর এই ধ্ংসাত্মর অথ্কনীবতর মমারাববলা রীভাশব সম্ভব, 

তা বনশয় আশলাচনা রশরশেন রতন খাসনববে। বস্টমুলাস রী হশত 

পারত, আর রী হশয়শে, সববস্তাশর ব্াখ্া রশরশেন বতবন। মবআব্রু 

রশরশেন মমাদীর বস্টমুলাশস নয়া উদারবাদী জুমলাশর। ‘এতিা 

পাশপর ভার ভারতবষ্ক বহন ররশত পারশব বর?’ সগিত বজজ্াসা 

েুঁশড় বদশয়শেন বতবন। আমরা মশন রবর, এই বস্টমুলাস সঙ্কিশর 

শুধুই আরও তীব্র ররশব। মন্া মথশর মমাশিই অথ্কনীবতশর উদ্ধার 

ররশত পারশব না। পুঁবজবাদী ব্বথিায় বর তার আশদৌ মরানও সমাধান 

আশে? আমরা মশন রবর মনই। আমরা তাই এশর ববল ব্বথিার 

সঙ্কি। বসশস্টবমর ক্রাইবসস। পুঁবজবাশদর জঠশরই আশে সঙ্কশির 

বীজ। ববিতীয় ববশ্রুশদ্ধর পর পুঁবজবাশদর স্ণ্করুশগ জনরল্াণরর 

রাশ্রে, মরখান স্াথি্, বেষোর খরচ বহন ররত রা্রে, পুঁবজবাশদর পশষে 

মসখাশন বফশর রাওয়া অসম্ভব। মস রাস্তা মনই। মসরারশণ দুবনয়াজুশড় 

বব্রশিন, রিান্সসহ ইউশরাশপ, লাবতন আশমবররায় ‘সমাজতশ্রের’ রথা 

আসশে। মসই সমাজত্রে, মসই ববরপি রী, তা বনশয় নানা রথা 

আশে। বব্রশিশন মজশরবম ররববন, মাবর্কন রুক্তরাশ্রে বাবণ্ক স্াডোস্ক, 

বরংবা রিাশন্স জ্াঁ-লুর মমশলশোঁর বক্তব্ মথশর লাবতন আশমবররায় 

উশঠ আসশে ববরশপির রথা। ররববন, স্াডোস্ক বরংবা মমশলশোঁরা 

তুশলশেন সবার জন্ ববনামূশল্ স্াথি্ পবরশষবা মথশর শ্রমঘণ্া, 

অবসশরর বয়স রমাশনাসহ নূ্নতম মজুবর বাড়াশনার দাবব। বব্রশিশন 

রখন উশঠশে মরল, ডার, েবক্ত সংথিাগুবলর জাতীয়ররশণর ম্াগান, 

তখন রিাশন্স উশঠশে সমরাস্ত্র বেপি এবং ববদু্ৎ মষেশরের জাতীয়ররশণর 

রথা। মাবর্কনমুলুশর ‘সবার জন্ স্াথি্ পবরশষবার’ দাবব। 

উগ্ দবষেণপন্া আজ বড় ববপদ। এশর মোি রশর মদখা 
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হশব বড় ভ্াবন্ত। মরমন োন্তনু মদ বলশখশেন। দবষেণপন্া থারশব 

দবষেণপন্াশতই। এরদল বলশেন পুঁবজবাদী ব্বথিাশর অটুি মরশখই 

বফশর মরশত হশব জাবত-রাশ্রে। তশব ববশ্াবয়ত লবনি পুঁবজর আবধপত্ 

মথশর বনশজশর বববছিন্ন রশর ওই পশথ রাওয়া অসম্ভব। জাবত-রা্রে, 

অথ্কননবতর জাতীয়তাবাশদর ধুঁশয়াশত হশত পাশর উগ্ দবষেণপন্ার 

উত্ান। ‘আশমবররা ফাস্ট্ক’, আশমবররা আশমবররার জন্ আসশল 

মাবর্কন জাতীয়তাবাদ, সংরষেণবাদ, এর অশথ্ক বববছিন্নতা, মরমন 

বব্রশিন বব্রশিশনর জন্। ববরপি হশছি সমাজত্রে। বঠর এই মুহূশত্ক 

মুশখামুবখ দাঁবড়শয় ববপ্লব আর প্রবতববপ্লব। সঙ্কি-সম্ভাবনার সবধিষেণ। 

পুঁবজবাশদ রা হশছি, সহজাত। স্াভাববর বনয়শমই। বরন্তু সমাজত্রে 

আপনা আপবন হয় না। তাশর বনম্কাণ ররশত হয়। এিা বঠর বস্তুগত 

পবরবথিবত তার পশষে। বরন্তু দররার ববষয়ীগত পবরবথিবত। মতাদে্ক, 

রাজনীবত, সংগঠন, সংগ্াম। চাই ববপ্লবী ও গণলাইন বনভ্কর পাবি্ক। 

অন্বদশর, ননরাজ্ অরাজরতা মেষ ববচাশর সাহার্ রশর উগ্ 

দবষেণপন্াশর।  

উগ্ দবষেণপন্ার ববপদশর তাই মোি রশর মদখার মরানও অবরাে 

মনই। মরমন মতৌষাবল রায়না মিশন এশনশেন মনায়াম চমবস্কর ব্াখ্া। 

বমবডয়া ববোল বড় ভূবমরা বনশছি। বরন্তু বমবডয়া এশষেশরে স্ত্রে 

নয় এবং মস োসর মশ্রবণর হশয় রার্কসম্াদন ররশে। রার্কসম্াদন 

মাশন এখাশন মনায়াম চমবস্কর ধারনা ধার রশর বলা রায় মর োসর 

মশ্রবণর আদশে্কর পশষে সম্মবত বনম্কাণ ররা। মরমন ভারশত এই মুহুশত্ক 

রাজননবতর োসর মশ্রবণ বহন্ুত্ববাশদর আদশে্ক ববশ্াসী। এবং এই 

বহন্ুত্ববাশদর আদশে্কর বচররালীন েত্রু হশলা মুসবলম সম্প্রদায়। 

ধ্রুবশজ্াবত চক্রবত্কী সবঠরভাশবই বলশখশেন এই ব্বথিাই মবরাবর 

বাড়াশব, আর এিাই স্াভাববর। আমাশদর মশন রাখা দররার, গত 

েতশরর মহামন্ার সমশয় ফ্াবসবাদ মবরার সমস্ার সমাধান 

রশরবেল রুদ্ধ বদশয়। রশয়রবি মদশে মতা মসসময় প্রায় পূণ্ক রম্কসংথিান 

বেল। রারণ সমরাস্ত্র বেপি, রুদ্ধ বেশপির বাড়বাড়শন্তর জন্। আর এবি 

এমন এরবি বেপি, রা আসশল মানুশষর বাঁচার জন্ নয়, মানুষশর 

মারার জন্। এই পৃবথবীশত এরবি পারমাণববর রুদ্ধ বর এখন আশদৌ 

হশত পাশর! ট্াম্ ও তার উপশদটিারা মশন রশরন তা সম্ভব। বরন্তু 

মরিা হশত পাশর, তা হশলা অশনরগুবল ‘মলারাল ওয়ার’ থিানীয় 

রুদ্ধ, বরংবা ‘প্রবসি ওয়ার’ োয়ারুদ্ধ। মরমন হশয় আসশে ববিতীয় 

ববশ্রুশদ্ধর পর মথশর। ইরান, ইরার, আফগাবনস্তান, মলবানন, 
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বলববয়া, ইশয়শমন মথশর বসবরয়াশত। ববিতীয় ববশ্রুশদ্ধর মচশয় অশনর 

মববে মৃতু্ হশয়শে এই থিানীয় ও োয়ারুদ্ধগুবলশত। রাইশহার, এ 

পশথ থিায়ী সমাধান বদশত পুঁবজবাদ অষেম। উগ্ দবষেণপন্ার এই 

ববপশদর মমারাববলার জন্ প্রস্তুবত দররার। এর ববরুশদ্ধ প্রবতশরাধ 

সংগ্াম হশছি। ২০১৯— বেরভর ববশ্াবয়ত প্রবতবাদ। দুবনয়াজুশড় 

প্রবতবাশদর মঢউ। সাবন্তয়াশগা মথশর ওশয়স্ট পাপুয়া। মবইরুি 

মথশর বাগদাদ। কুইশিা মথশর রায়শরা। মডট্শয়ি মথশর বেরাশগা। 

প্াবরস মথশর মপাি্ক অব বপ্রন্স। আলশজবরয়া মথশর জড্কন। সব্করে 

ববশষোভ। রাস্তায় জনশরাষ। তশব এশর আরও সংহত ররা জরুবর। 

আন্তজ্কাবতরতাবাশদর পতারা তুশল ধরশত হশব।

নয়া উদারবাশদর রারশণই বাস্তুতশ্রের সঙ্কি। পবরশবশের সঙ্কি। 

অবত মুনাফার জন্ উৎপাদশনর স্াভাববর পবরণবত। আশলাচনা 

রশরশেন অরুণাভ বমশ্র। রশরানাভাইরাশসর এরবি বড় রারণ হশছি 

মুনাফার লশষে্ উৎপাদশনর জন্ মবপশরায়া মানবসরতার মজশর জীব 

নববচশরে্ আঘাত। আর এজন্ লষে লষে প্রজাবত ধ্ংস হশয় বগশয়শে। 

প্রাণী মথশর প্রাণীশত না হশয় প্রাণী মথশর মানুশষর মশধ্ সংক্রমণ 

অশনর সহজ হশয় বগশয়শে। জীব নববচশরে্ আঘাশতর রারশণই এিা 

হশছি। মানুশষর স্াথি্শর অন্ প্রাণী জগৎ, উবভিদ জগৎ বা সামবগ্র 

পবরশবে মথশর বববছিন্ন রশর মদখার সময় চশল বগশয়শে। 

রশরানায় সারা ববশশ্র মর তথ্ পাওয়া রাশছি, তাশত স্পটি 

অপবররবপিত নগরায়ন এরবি বড় সঙ্কি। বড় েহরগুবলশতই সংক্রমণ 

মববে মদখা রাশছি। এখাশন ববেশদ আশলাচনা রশরশেন পাথ্ক প্রবতম 

ববশ্াস। পবরসংখ্ান বলশে মুম্াই, মচন্নাই, বদবলি, পুশণ, রলরাতা, 

হাওড়া, হায়দরাবাদ, জয়পুশরর মশতা ১৩বি েহশর মদশের ৭০ 

েতাংে সংক্রবমশতর বসবাস। ভববষ্শতর জন্ জরুবর হশলা এরবি 

পবররবপিত ববশরন্দীভূত নগরায়ন। 

সঙ্কি কৃবষশত। অন্ান্ সববরেুর মশতাই কৃবষ সম্র্কও দ্রুত 

বদলাশছি। এখন আর আশগর মশতা বগ্কা চাষ মনই বলশলই চশল, 

মরিা আশগ বেল বড় ইসু্। কৃবষশত পুঁবজবাশদর ববরাে, বঠরাচাষ, 

চুবক্তচাশষর ক্রমবধ্কমান প্রবণতা। আর এশর ব্বহার রশর কৃবষর 

সমস্াশর সমাধান ররশত চায় মদেী-ববশদেী রশপ্কাশরি মষেরে। 

কৃষরশর বনঃস্ রশর চায় কৃবষশত পুঁবজর অনুপ্রশবে। এ এর জবিল 

সমস্া। মরখাশন পুরশনা মজাতদাশরর মশতা েত্রুশর আর মদখা রাশছি 

না সামশন। মথশর রাশছি মনপশথ্। আসশল লুশিরা পুঁবজ। ধান্ার 
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ধনত্রে। হয়শতা সাগরপাশড়র লুশিরা পুঁবজর সশগি রুক্ত। সশগি মদেী 

বা গ্াশমর মবশড় ওঠা নব্ ধনী, কৃবষ মথশর আশয়র মচশয় অ-কৃবষ 

মথশর আয় রাশদর সম্শদর প্রধান উৎস। আজশরর গ্াম ভারত, 

কৃবষ ও কৃবষর সঙ্কি তুশল ধশরশেন ববজু কৃষ্ান।  

কৃবষর মশতা বেপিশষেশরের সম্র্ক দ্রুত বদলাশছি। অসংগবঠত 

মষেরেই হশছি শ্রবমরশদর বৃহৎ অংে। প্রায় ৯৫ েতাংে। সংগবঠত 

বেশপি শ্রবমর আরও রমাশব। মপো দ্রুত বদলাশছি। ম্ানুফ্ারচাবরং, 

রনস্টারোন মথশর োঁিাই হশয় মরউ মিাশিা চালাশছিন, মরউবা 

সববজ বববক্র ররশেন। পবররায়ী শ্রবমরশদর মোচনীয় পবরবথিবত 

মবআব্রু রশরশে মোষশণর বব্কর মচহারাশর। গ্াম মথশর েহশর নয়, 

মরউ মরউ বলশেন এরিা ববপরীত প্রবণতাও মদখা রাশছি, েহর 

মথশর গ্াশম। মশ্রবণ নবষশম্র সশগিই প্ররি হশছি সামাবজর নবষম্। 

দ্রুত পবরবত্কশনর সশগি আমাশদর তাল মমলাশত হশব। আয়ত্ত ররশত 

হশব সংগঠন, সংগ্াশমর নতুন ধারা। তপন মসন এবনশয় আশলাচনা 

রশরশেন। রম্কশষেশরে লড়াইশয়র পবরসর ক্রমে মোি হশয় আসশে। 

রারখানায় লড়শব, না অন্রে। জনগশণর মমৌবলর দাবব খাদ্, বস্ত্র, 

বাসথিান, বচবরৎসা, রাজ বনশয় আশন্ালন জরুবর। এগুবলই মববে 

গুরুত্বপূণ্ক হশয় উঠশব। মরমন লঙ মাশচ্ক আমরা মদশখবে জনবপ্রয় 

দাবব বহশসশব উশঠ এশসশে দু’মুশঠা ভাত, দু’হাশত রাশজর দাবব। 

আমাশদর রাশজ্ খাদ্ আশন্ালশনর পবরবথিবত নতবর হশয়শে। খাদ্ই 

প্রধান দাবব। মশ্রবণ বনবব্কশেশষ। 

এিা বঠর ববরপি সমাজত্রে। বরন্তু ববে েতশরর হুবহু প্রবতরূপ 

তা হশব না। হওয়ার রথাও নয়। বনবদ্কটি মদশের বনবদ্কটি পবরবথিবতর 

বাস্তবতা মমশন হশত হশব একুে েতশরর ম্াগান। ববরশপির ম্াগান। 

সংগ্াশমর ময়দান মথশরই তা উশঠ আসশব।      
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বম মশন 

রবর বত্কমান 

ববশ্ায়শনর 

ববশেষ নববেটি্বি হল 

মর এিা আসশল লবনির 

ববশ্ায়ন। ববশ্ায়শনর পূব্কবত্কী 

পর্কায়গুশলাশত মরমন প্রথম 

ববশ্রুশদ্ধর পূব্কবত্কী সময়রাল 

রার সম্শর্ক মলবনন ববস্তাবরত 

বলশখবেশলন, তখন প্রবতবি 

নগর েবক্তর এরিা লবনিপুঁবজর 

বভবত্ত বেল রা বেশপির সশগি 

সম্র্করুক্ত বেল এবং রা ওই 

েবক্তধর এলারার অথ্কননবতর 

মষেশরের মশধ্ চলাচশল 

সষেম বেল। এখন আমরা 

মদখবে ববশ্াবয়ত পুঁবজর মরান 

বনবদ্কটি মদে বভবত্ত মনই এবং 

তা ববশশ্র এর প্রান্ত মথশর 

আশরর প্রাশন্ত ঘুশর মবড়ায় 

মুনাফার সধিাশন, রার সশগি

আ

বিশেষ কলম

ববশ্ায়ন ও 

মহামারী

প্রভাত পট্টনাশয়র
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বেপি পুঁবজর মরান সম্র্ক মনই অথবা মসই নগর েবক্তর উশদেে্র 

মরান বমল মনই। ঘিনা হল সীমাশন্তর মবড়া মপবরশয় চলাচল ররা 

লবনির দুই েতাংশেরও রশমর সশগি বাবণজ্ সম্র্ক রশয়শে। এর 

মথশর মবাঝা রায়, ববশ্জুশড় লবনির চলাচল রতিা অবথির।

জাবতরাশ্রের এই ববশশ্ লবনির ববশ্ায়শনর ববরাি তাৎপর্ক রশয়শে, 

রবদ মরান জাবতরাশ্রের সররার এমন মরান নীবত গ্হণ রশর রা 

ববশ্াবয়ত লবনির পেন্সই নয় তাহশল লবনি পুঁবজ ওই জাবতরাশ্রের 

সীমানা মেশড় মববরশয় চশল রাশব ওই রাশ্রের অথ্কননবতর সংরি মদখা 

মদশব এবং মসখানরার মানুষ তীব্র সংরশি পড়শবন। এই রারশণ 

প্রবতবি সররার রতষেণ না ববশ্াবয়ত লবনির জাল মথশর প্রশয়াজশন 

মববরশয় আসার ষেমতা রাখশে ততষেণ মশন রশর মর ওই তথারবথত 

বববনশয়াগরারীশদর আথিা ধশর রাখার প্রশয়াজন আশে এবং তার জন্ 

ববশ্াবয়ত লবনির পেন্সই নীবত প্রশয়াগ রশর মরশত হশব।

এর অথ্ক দাঁড়ায় এই মর গণতশ্রের এরিা সীমাশরখা আঁরা হশয় 

মগশে, মর রাজননবতর দল বা মজািই মভাশি বজশত ষেমতায় আসুর 

না মরন সবাই রমশববে এরই অথ্কননবতর নীবত অনুসরণ রশর। 

আর রবদ মরানভাশব মরান দল বা ববন্াস বভন্ন এশজডো বনশয় 

বনব্কাবচত মরানভাশব হশয় রায় (রা খুবই রবঠন রারণ এমন মরান 

েবক্ত ষেমতায় আসার আশগই তাশদর ষেমতাসীন হওয়ার সম্ভাবনা 

নতবর হওয়া মারে পুঁবজর উশব রাওয়া বা ববহগ্কমন শুরু হশয় রায়) 

তশব তারাও খুব দ্রুত মসই পুরশনা লাইশনই বফশর আশস এবং 

তাশদর বনজস্ এশজডোর সশগি ববশ্াসঘাতরতা রশর (রবদ না তাশদর 

ববশ্াবয়ত লবনি প্রবাশহর মথশর বনশজশদর বববছিন্ন ররার ববচষেণতা 

থাশর)। মসাজা রথায় বলা চশল মদশের মানুষ অথ্কননবতর নীবতর 

প্রসশগি মরান ববরপি পেশন্র সুশরাগ পান না। অন্ভাশব বলা চশল 

গণতশ্রের বভবত্ত মদশের মানুশষর সাব্কশভৌমত্বশর রার্কত প্রবতথিাবপত 

রশর ববশ্ পুঁবজর সাব্কশভৌমত্ব। এবং এিা অবনবার্ক হশয় ওশঠ রখন 

লবনিপুঁবজর মুক্ত চলাচশলর মষেরেবি জাবতরাশ্রের এরবি মভৌশগাবলর 

মষেরেশর োবপশয় রায়।

রবদ জনগশণর স্াথ্ক লবনিপুঁবজর স্াশথ্কর সশগি বমশল রায় তা হশলও 

অবে্ বরেু আশস রায় না। রবদও এশষেশরে মতমন ঘশি না। ববষয়িা 

ব্াখ্া ররার জন্ আবম এরিা উদাহরণ বদবছি। মবরারীর সমস্া 

পুঁবজবাদী ববশশ্ অশনরবদন ধশরই মবশড় চশলশে তার মমারাববলা 

ররার জন্ প্রশয়াজন বেল রাশ্রের বববনশয়াগ বৃবদ্ধ রাশত চাবহদার 
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বৃবদ্ধ পায়, অন্থায় আবথ্কর 

নীবত এরবি মভাঁতা অস্ত্র হশয় 

মথশর রায়। বরন্তু রাশ্রের এই 

বববনশয়াগ রার্কররী ররশত হশল 

পুঁবজপবতশদর ওপর রর ববসশয় 

অথ্ক সংগ্হ ররশত হয় অথবা 

আবথ্কর ঘািবত নতবর ররশত 

হয়। রাশ্রের বববনশয়াশগর জন্ 

অথ্ক সংগ্হ ররশত শ্রমজীবী 

মানুষ রারা তাশদর আশয়র 

বসংহভাগই খরচ রশর মফশলন 

তাশদর ওপর রর বসাশনা মরান 

রাশজর রথা নয়। রারণ এিা 

শ্রমজীবী জনগশণর চাবহদা 

বৃবদ্ধর রাজশর প্রবতথিাবপত রশর 

মফশল, মমাি চাবহদার মরান বৃবদ্ধ 

ঘিাশত পাশর না। অন্বদশর 

লবনি পুঁবজ পুঁবজপবতশদর উপর রর আশরাপ ররা বরংবা আবথ্কর 

ঘািবত দুশিারই ববশরাবধতা রশর। রাশজই লবনিপুঁবজর রতৃ্কত্ব মবরাবরর 

সমস্ার সমাধান ররশত মদয় না, এরইভাশব শ্রমজীবী মানুশষর জন্ 

মরানররম বরাদে এবং রল্াণরর বববনশয়াগ অপেন্ রশর রবদ না 

তা সুববধা প্রাপরশদর পশরি মরশিই ররা হয় (রা ররা হশল সুববধা 

প্রাপরশদর মরান সুববধাই মদওয়া রায় না)।

মরইনস, বরবন রা্রেীয় হস্তশষেশপর মাধ্শম মবরাবর হ্াশসর পশষে 

সওয়াল রশরবেশলন রারণ তা না হশল পুঁবজবাদ সমাজতশ্রের 

চ্াশলশজের মমারাববলা ররশত পারশব না বশল বতবন ভীত 

হশয়বেশলন। লবনি রবদ ববশ্াবয়ত হয় তাহশল রাশ্রের দাবয়ত্ব পালশন 

অষেম হশয় থারার সমস্া সম্শর্ক বতবন অববহত বেশলন। ১৯৩৩ 

সাশল বদ ইশয়ল বরবভউ পবরেরায় এরবি বনবশধি বতবন মলশখন 

“লবনিশর মেষ পর্কন্ত জাতীয় চবরশরের হশতই হশব।” এবং ববিতীয় 

ববশ্রুশদ্ধর পশর বতবন মর ব্বথিা গশড় মতালায় সাহার্ রশরবেশলন 

তাশত রা্রে গুবলশর পুঁবজ বনয়্রেশণর সুশরাগ মদওয়া হশয়বেল রাশত 

লবনি “জাতীয়” চবরশরের হশয় থাশর। সাশতর দেশর অবে্ মব্রিন 

উডস বসশস্টম নাশমর এই ব্বথিা মভশঙ পশড়, দুবনয়া মুক্ত রশর 

বিশ্বায়নের এই 

যুনে জবাবি 

রবাষ্ট্রগুবি িবনির 

কর্তৃনবের কবানে 

েবি স্বীকবার 

করবার ফনি 

তিবর হওয়বা 

সমস্বাগুবির 

মমবাকবাবিিবা 

করনি হনছে 

আমবানের
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মদওয়া হয় লবনির অবাধ চলাচশলর জন্, ববশ্ায়শনর বত্কমান পশব্কর 

সূচনা শুরু হয়। ববশ্ায়শনর এই রুশগ জাবত রা্রেগুবল লবনির রতৃ্কশত্বর 

রাশে নবত স্ীরার ররার ফশল নতবর হওয়া সমস্াগুবলর মমারাববলা 

ররশত হশছি আমাশদর।

জনগশণর স্াথ্ক এবং লবনির হুকুমদাবরর মশধ্ এই বিন্দ্ব রা 

ববশ্ায়শনর পুশরা রার্কক্রম এবং ববশ্ায়শনর পুশরা জমানার 

নববেটি্শর সূবচত রশর, বত্কমান ববশ্ব্াপী মহামারীবির সাশথ সাশথ 

তা এশরবাশর প্ররাশে্ উশঠ এশসশে। মহামারী চলারালীন রখন 

শ্রমজীবী মানুষ লরডাউশনর রারশণ রম্কহীন ও মরাজগারহীন হশয় 

পশড়শে এবং মসইজন্ তাঁশদর রাশে সহায়তা মপৌঁশে মদওয়া জরুরী 

হশয় পশড়শে তখন পুঁবজপবতশদর ওপর রর আশরাপ ররা বা ববধ্কত 

আবথ্কর ঘািবতর আশ্রয় মনওয়ার পশথ লবনির হুকুমদাবর বাধা হশয় 

দাঁড়াশছি। এই রারশণ লবনির হুকুমদাবর এবং জনগশণর স্াশথ্কর মশধ্ 

বিন্দ্ব মহামারীবির সময় এশরবাশর তীব্র হশয় উশঠশে।

এই পবরবথিবতশত বহু মদে লবনির আশদেশর অগ্াহ্ রশরশে 

এবং ববশ্াবয়ত লবনির স্াথ্কবাহী নয়া উদারনীবতর আশগর পথ 

অনুসরণ রশর জনগণশর সহায়তা বদশয়শে। মস্পন মবসররারী 

হাসপাতালগুবলশর মরাবভড-১৯ মরাগীশদর ববনামূশল্ বচবরৎসার 

বনশদ্কে বদশয়শে, মরমনভাশব সররাবর হাসপাতাশল বচবরৎসা ররা 

হয়। মববেরভাগ উন্নত মদেগুবলশত জনগশণর জন্ পর্কাপ্ত রোণ 

প্াশরজ রশয়শে, মরগুবল ববধ্কত আবথ্কর ঘািবত বহন ররশে রা 

লবনি পঁুবজ বিারা আশরাবপত সীমার মথশর অশনর মববে। এইভাশব 

জাম্কাবন তার বজবডবপ’র পাঁচ েতাংশের এরবি আবথ্কর প্াশরজ 

বদশয়শে, জাপান তার বজবডবপ’র ২০ েতাংশের এরবি আবথ্কর 

প্াশরজ বদশয়শে, এবং মাবর্কন রুক্তরাশ্রে উদ্ধার ও রোণ সাহার্ 

সহ এরবি আবথ্কর প্াশরজ বদশয়শে রা তাশদর বজবডবপ’র ১০ 

েতাংে। মরশহতু মববেরভাগ মদেগুবলশত আবথ্কর ঘািবতর 

পবরমাণ ববশ্াবয়ত লবনির স্াথ্কবাহী আইশনর বিারা সীবমত ররা 

আশে বজবডবপ’র রমশববে ৩ েতাংশের মশধ্ (মাবর্কন রুক্তরা্রে 

ব্বতক্রম, মসখাশন এমন মরানও আইন মনই), তাই বলাই রায় 

মর এই আবথ্কর প্াশরজগুবল স্পটিতই ববশ্ায়শনর লবনির হুকুমশর 

লঙ্ঘন রশর ররা হশয়শে।

অন্বদশর বরেু অন্ান্ মদে রাশদর মশধ্ ভারতও রশয়শে তারা 

শ্রমজীবী মানুষশদর সহায়তা প্রদাশনর মষেশরে অত্ন্ত রাপ্কণ্ রশর 
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আসশে। ভারশত পবররায়ী 

শ্রবমর, রাশদর সংখ্া 

এমনবর সররাশরর বনজস্ 

স্ীরাশরাবক্ত অনুসাশরও 

৮ মরাবি, বাস্তশব রা 

আরও মববে, সম্ভবত প্রায় 

১৪ মরাবির রাোরাবে, 

চরম দুদ্কোর মশধ্ বদন 

রািাশছিন। মারে চার ঘণ্ার 

মনাবিশস লরডাউশনর 

রারশণ তাঁরা রম্কহীন, 

উপাজ্কনহীন ও গৃহহীন 

হশয় পশড়শেন এবং রাস্তায় 

মনশম তাঁশদর এরমারে জানা 

আশ্রয় বনশজশদর গ্াশমর 

বাবড়র বদশর রারো শুরু রশরশেন। লরডাউন চলারালীন মরানও 

পবরবহশণর ব্বথিা না থারায় লষে লষে পবররায়ী শ্রবমর ক্ষুধাত্ক 

অবথিায় হাঁিশত বাধ্ হশয়শেন। অশনর অথ্কনীবতববদ সররারশর 

পরামে্ক বদশয়বেল প্রশত্র ব্বক্তশর ববনামূশল্ খাদ্ সরবরাহ ররশত 

এবং প্রবত পবরবারশর মাশস ৭০০০ িারা রশর বদশত। পবররায়ী 

শ্রবমর পবরবারগুবলশরও এই সাহার্ বদশত বলা হশয়বেল রশয়র 

মাশসর জন্ রাশত তাঁরা মহামারীর সঙ্কিশর রাবিশয় উঠশত পাশরন। 

বরন্তু সররার মসই তুলনায় খুব সামান্ই সাহাশর্র প্রস্তাব বদশয়শে। 

শুধু পবররায়ী শ্রবমরশদর জন্  নয়, সমগ্ জনসাধারশণর জন্ 

সররাশরর মমাি রোণ ব্য় বজবডবপ’র মারে এর েতাংে।

বনঃসশন্শহ এই রাপ্কণ্ সররাশরর বদর মথশর অমানববরতার 

প্ররাে ঘবিশয়শে। বরন্তু এর বেরড় রশয়শে সররার ও ববশ্াবয়ত 

লবনির অনীহার মশধ্, জনগশণর স্াথ্কশর বরেুশতই লবনির স্াশথ্কর 

উপশর থিান না মদওয়ার মশনাভাশবর মশধ্।

সংশষেশপ, এই মহামারীবি দুবনয়াজুশড় সররারগুবলর রাে মথশর 

দুবি ববপরীতধম্কী প্রবতবক্রয়া মবর রশর এশনশে। এর, লবনির স্াথ্ক ও 

জনগশণর স্াশথ্কর মশধ্ বিন্দ্ব প্ররাশে্ উশঠ আসার সশগি সশগি বরেু 

সররার জনগশণর স্াথ্কশর অগ্াবধরার বদশয়শে, এবং ভারতসহ বরেু 

মদশের সররার লবনির স্াথ্কশর অগ্াবধরার বদশয়শে।

গ�পাটপা বিশবের গেয়পার িপাজপাশর 
ধস নপাবমশয়শে লকডপাউন
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(২)

তশব এই নবপরীত্ আমাশদর সামশন বর আশে মসই সম্শর্ক 

এরিা ইবগিত মদয়। লবনিপুঁবজর আবধপশত্র অধীশন ববশ্ায়ন, রাশর 

সাধারণত নয়াউদারনীবতর ববশ্ায়ন বলা হয়, এখন তা এর প্রাবন্তর 

পর্কাশয় মপৌঁশেশে। এমনবর মহামারী আঘাত হানার আশগই পুঁবজবাদী 

অথ্কনীবত মর সঙ্কশি বাঁধা পশড়শে, মসিা মরবল এরবি চক্রারার মন্া 

বা মরাশনা সাধারণ ঘিনা নয় রা মথশর স্র়ংবক্রয়ভাশব পুনরুদ্ধার 

সম্ভব। এবি এরবি দীঘ্ক ববস্তৃত রাঠাশমাগত সংরি, রার উৎস 

ববশ্জুশড় আয় নবষশম্র ব্াপর বৃবদ্ধর মশধ্ রশয়শে। বরংবা বলা 

মরশত পাশর, সামবগ্রভাশব ববশ্ অথ্কনীবতর আউিপুি’এ এবং স্ত্রে 

অথ্কনীবতগুবলশত অথ্কননবতর উদ্বৃশত্তর অংে বৃবদ্ধর মশধ্ রশয়শে। 

এর রারণ ববশ্ায়শনর রুবক্তর সাশথ সম্র্করুক্ত। পুঁবজর ববশ্ায়শনর 

অথ্ক ববশ্ব্াপী চাবহদা পূরশণর জন্ উন্নত মদেগুবল মথশর তৃতীয় ববশশ্র 

ববশেষত এবেয়ার মদেগুবলশত সবধরশনর রাশজর আউিশসাবস্কং। 

এবি উন্নত মদেগুবলর শ্রবমরশদর প্রবতশরাবগতার মুশখ মফশল বদশয়শে 

তৃতীয় ববশশ্র স্পি মজুরীর শ্রবমরশদর সশগি। অন্ভাশব বলা চশল, 

এবি উন্নত মদেগুবলর শ্রবমরশদর ওপর তৃতীয় ববশশ্র শ্রশমর 

মজুতবাবহনীর ববরূপ প্রভাবশর উশ্াবচত রশর বদশয়শে। এবি মরবল 

উন্নত মদশের মট্ড ইউবনয়ন আশন্ালনশরই দুব্কল রশর তুশলশে না, 

মসখানরার শ্রবমরশদর প্রকৃত মজুরীশত আপাত থিববরতাও এশন 

বদশয়শে। মজাশসফ বস্টগবলৎস উদাহরণস্রূপ মদবখশয়শেন মর ২০১১ 

সাশল দাঁবড়শয় এরজন পুরুষ আশমবররান শ্রবমশরর গড় প্রকৃত 

মজুবর ১৯৬৮ সাশলর মচশয় মববে নয়, প্রকৃতপশষে এিা তার মথশরও 

সামান্ রম।

উন্নত মদশের শ্রবমরশদর প্রকৃত মজুবর বাশড়বন, তৃতীয় ববশশ্র 

শ্রবমরশদর প্রকৃত মজুবরও বাশড়বন। এর রারণ তৃতীয় ববশশ্র 

মদেগুবলশত অথ্কননবতর রার্করলাশপর থিানান্তর মসখাশন ববদ্মান 

শ্রম মজুত বাবহনীশর রবমশয় মফলশত পাশর না। এর মূল দুবি রারণ 

রশয়শে। প্রথমত, তৃতীয় ববশশ্র শ্রম উৎপাদনেীলতার বৃবদ্ধর হার 

আশগর তুলনায় অশনর মববে, তাই এমনবর মরসব মদশে বজবডবপ 

বৃবদ্ধর উচ্চ হার মদখা মগশে, মসখাশনও রম্কসংথিাশনর বৃবদ্ধর হার 

অতীশতর মথশরও রম, জনসংখ্া বৃবদ্ধর হাশরর মথশরও রম। 

রম্কসংথিান বৃবদ্ধর হার পাওয়া রায় বজবডবপর বৃবদ্ধর হার এবং শ্রম 

উৎপাদনেীলতার বৃবদ্ধর হাশরর পাথ্কর্ মথশর। 
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তৃতীয় ববশশ্র শ্রম মজুত বাবহনীশর ব্বহার রশর বনঃশেষ 

ররশত না পারার ববিতীয় রারণবি হ’ল কৃবষরাশজর বৃবদ্ধর গবত 

হ্াস পাওয়া রা জনসংখ্ার বৃবদ্ধর হাশরর মচশয়ও বনশচ চশল মগশে। 

এই মন্ার রারণ কৃবষশষেরে মথশর রাশ্রের সহায়তা প্রত্াহার, রা 

ববশ্ায়শনর নয়া উদারনীবতর জমানার সশগি জবড়ত এরবি ঘিনা। 

এর ফশল গ্ামীণ এলারা মথশর েহরগুবলশত মানুষশর থিানান্তশর 

বাধ্ রশরশে, এবং এর ফশল েহশরর অথ্কনীবতশত রম্কসংথিান বৃবদ্ধর 

স্পি হাশরর পবরশপ্রবষেশত শ্রশমর মজুত বাবহনীশর খুব সহশজই 

বাবড়শয় তুশলশে রা আমরা এতষেণ আশলাচনা ররলাম। অবে্ই 

শ্রশমর এই মজুতবাবহনী মরবল উ্ুক্ত মবরারশত্বর আরাশর প্রদবে্কত 

হয় না, বরং রম্কসংথিাশনর স্পিতা সব ধরশণর জবিল রূপ মনয়, 

রার মশধ্ উ্ুক্ত মবরার োড়াও আধা মবরারত্ব, েদ্ম মবরারত্ব এবং 

অথিায়ী রম্কসংথিানও রশয়শে। শ্রম মজুতবাবহনীর এই জাতীয় স্ীবত 

(শ্রমেবক্তর তুলনায়) সংগবঠত শ্রমশষেরে সহ সরল শ্রবমশরর প্রকৃত 

মজুবরশত িান বসায়।

ববশ্ায়ন এইভাশব সব্করে, উন্নত মদেগুবলর পাোপাবে তৃতীয় 

ববশশ্র মদেগুবলশতও মজুবর হ্াস রবরশয় োশড়। তশব এরই সশগি 

এিা সব্করে শ্রম উৎপাদনেীলতা বৃবদ্ধ ঘিায় রা আউিপুশি অথ্কননবতর 

উদ্বৃশত্তর অংে বা ভাশগর বৃবদ্ধ ঘিায়। আয় নবষম্ রা পবরলবষেত 

হশছি মসিা আসশল এই অথ্কননবতর উদ্বৃশত্তর ভাগ বৃবদ্ধর ববহঃপ্ররাে।

মদেগুবলর অভ্ন্তশর এবং সামবগ্রভাশব দুবনয়া জুশড় অথ্কননবতর 

উদ্বৃশত্তর ভাশগর এই বৃবদ্ধর প্রভাশব চাবহদা হ্াস ঘিশে। মরশহতু এবি 

মজুবর মথশর উদ্বৃশত্তর ভাশগ চশল রাশছি এবং মরশহতু শ্রমজীবী 

মলাশররা এর িারা আয় ররশল আশয়র মববেরভাগ অংে ব্য় রশর, 

মসই তুলনায় উদ্বৃত্ত উপাজ্কনরারীরা এর িারা আয় ররশল আশয়র 

অশনর রম অংে ব্য় রশর, তাই এই পবরবত্কনবি মমাি চাবহদাশর 

রবমশয় মদয়। তাই মর মরাশনা সমশয় সামবগ্র চাবহদা উদ্বৃশত্তর অংে 

বৃবদ্ধর সাশথ সাশথ রশম রায়, রার প্রভাশব বববনশয়াগ রশম রায়, 

রারণ বববনশয়াগ সাড়া মদয় চাবহদা বৃবদ্ধ মমশপ মমশপ।

এ প্রসশগি সুতরাং এরিা প্রবণতা লষে্ ররা রায় সব্কশমাি চাবহদা 

হ্াস পাওয়ার মষেশরে এবং অতএব ববশ্ অথ্কনীবতর পবরমাশণর মষেশরে 

সামবগ্রভাশব ও স্ত্রে মদেগুবলশত। এই প্রবণতা সামবয়রভাশব 

প্রবতহত ররার মচটিা ররা হয় মাবর্কন অথ্কনীবতশত ঝঁবরপূণ্ক 

পবরসম্শদর মূশল্র ‘‘বুদবুদ’’ সৃবটির মাধ্শম, প্রথশম ‘‘ডি-রম’’ 
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বুদবুদ নব্বইশয়র দেশর এবং তারপর বাসথিান ‘‘বুদবুদ’’ এ েতাব্ীর 

প্রথম ভাশগ। বরন্তু বাসথিান বুদবুদ মভশঙ রাওয়ার পর, এ ধরশনর 

মরান বুদবুদ আর প্রতীয়মান হশছি না, রারণ বুদবুদ ইছিামশতা সৃবটি 

ররা রায় না; এবং ববশ্ অথ্কনীবত এর দীঘ্কথিায়ী ববরােহীন পর্কাশয় 

প্রশবে রশরশে।

উদ্বৃশত্তর অংে বৃবদ্ধর রারশণ সৃটি ববরােহীনতার প্রবণতাশর 

প্রবতহত ররা সম্ভবপর হশতা আরও থিায়ীভাশব রা্রেীয় ব্য়বৃবদ্ধর 

মাধ্শম, মরইনস মরভাশব পরামে্ক বদশয়বেশলন, রবদ মসই ব্য়বরাদে 

হশতা পুঁবজবাদীশদর উপর রর আশরাশপর বিারা বা রাজস্ ঘািবতর 

মাধ্শম। বরন্তু রা্রেীয় ব্য়বরাশদের এই উভয়ববধ আবথ্কর পন্া 

পুঁবজবাদী অথ্কনীবতর নীবত ববগবহ্কত, মরান রা্রে এ ধরশনর চাবহদা 

বৃবদ্ধর নীবত গ্হণ পারার পথ অনুসরণ ররশত পারশব না, এমনবর 

মাবর্কন রুক্তরা্রে পর্কন্ত নয়। মাবর্কন রুক্তরাশ্রের মষেশরে অবে্ই 

অবতবরক্ত ভীবত রশয়শে স্াভাববর পবরবথিবতশত (মরমন ট্াম্ 

অনুসৃত সংরষেণ নীবতর অনুপবথিবতশত) এ ধরশনর রা্রে মপাবষত 

চাবহদা বৃবদ্ধ ব্াপরভাশব েবড়শয় পড়শব ববশদশে, মদশে রম্কসংথিান 

হশব নামমারে বরন্তু মাবর্কন অথ্কনীবতর নবশদবের ঋণ বৃবদ্ধ পাশব।

নয়া উদারবাদী অথ্কনীবত সুতরাং রানাগবলশত প্রশবে রশরশে। তা 

দীঘ্কথিায়ী ববরােহীনতার পর্কাশয় এশস দাঁবড়শয়শে, মরান প্রবতশরাধী 

ব্বথিা গ্হশণর আো অত্ন্ত ষেীণ এই ব্বথিার চাবপশয় মদওয়া 

প্রবতবধিরতার রারশণ। মহামারী অবে্ই এই সংরিশর আরও 

গভীর রশরশে, বরন্তু এই সঙ্কি শুধুমারে মহামারীর পবরণবত নয় 

বা মহামারী রখন চূড়ান্ত প্রেবমত হশব তখন অন্তবহ্কত হশব। তা 

অথ্কননবতর েৃঙ্খশলর গভীর প্রবণতাশর প্রবতফবলত ররশে রার 

ববশ্াবয়ত পুঁবজর আবধপশত্র মশধ্ মরানররম প্রবতশরাধ ষেমতা 

মনই।

এমনবর অথ্কননবতর সংবাদ জগশতর অত্ন্ত সংশবদনেীল 

অংে এ সম্শর্ক সশচতন। তারা চায় অথ্কনীবত তার বনয়্রেণ মথশর 

োড় মপশয় নয়া উদারবাদী োঁশদ পবরবত্কন গ্হশণর মষেশরে আরও 

সহনেীল মহার পুঁবজবাদী ব্বথিাশর বিবরশয় রাখশত রা তাশদর মশত 

অত্ন্ত চাশপর মশধ্ রশয়শে। বঠর মর ররমিা, মহামন্ার সময়রাশল 

১৯৩০’র দেশর মরইনস পুঁবজবাদী ব্বথিাশর মমরামত ররশত 

রা্রেীয় হস্তশষেশপর পশথ বাতশলবেশলন। রা তখন পর্কন্ত অভূতপূব্ক 

বেল, ব্বথিাবিশর বিঁবরশয় রাখবার জন্, এবং রুজশভল্ট এই বনবদ্কটি 
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উশদেশে্ বনউ বডল প্রণয়ন 

রশরন, এরইররম মুহূত্ক, মশন 

ররা হশছি, মর আবার পুনরায় 

উপবথিত হশয়শে। পুঁবজবাদ, 

লডেশনর দ্ বফনাবন্সয়াল 

িাইমশসর অনুসাশর, পুনরায় 

মরইনস — রুজশভল্ট মুহূশত্কর 

সম্মুখীন হশয়শে।

২০২০ সাশলর ৩ এবপ্রল 

প্ররাবেত এরবি সম্াদরীয়শত 

তারা বলখশে : ‘‘গত চার 

দেশরর বত্কমান নীবতর অবভমুখ 

পবরবত্কশনর মমৌবলর অবথিাশনর 

ববষয়বি আশলাচনার মশধ্ আসা 

প্রশয়াজন। সররারগুবলশর 

অথ্কনীবতর মষেশরে আরও সবক্রয় 

ভূবমরা গ্হণ ররশত হশব। তাশদর 

অবে্ই জনপবরশষবার মষেশরে 

বববনশয়াগ বহশসশব ববশবচনা 

ররশত হশব দায় বহশসশব নয় এবং 

শ্রশমর বাজাশরর অবনশ্চয়তাশর 

হ্াস ররার পদশষেপ গ্হণ 

ররশত হশব। পুনব্কাসন আবার আশলাচ্সূবচশত উশঠ আসশে —— 

সাম্প্রবতররাল পর্কন্ত উভিি বহশসশব ববশববচত নীবতসমূহ মরমন 

নূ্নতম আয় এবং সম্দ রর প্রভৃবতশর থিান বদশত হশব।’’

সাধারণভাশব মরউ এিাশর জওহরলাল মনহরু ববশ্ববদ্ালশয়র 

বামপন্ী অথ্কনীবতববদশদর দবৃটিভবগি বহশসশব ববশবচনা ররশত পাশরন। 

বরন্তু এশষেশরে সবশচশয় ‘‘প্রভাবোলী’’ ববশশ্র অথ্কননবতর সংবাদপরে 

সুস্পটিভাশব উচ্চারণ ররশে এই অবথিান, রা অত্ন্ত তাৎপর্কপূণ্ক। 

এর রারণ হশলা এই মর ‘‘গত চার দেশরর’’ নীবতসমূহ, অথ্কাৎ ‘‘নয়া 

উদারবাদী’’ নীবতসমূহ লবনি পঁুবজর আবধপশত্র বিারা ববশ্ায়শনর সশগি 

সম্কৃ্ত, তা স্পটিত ভগিরু বহশসশব প্রতীয়মান হশছি, সহজাত মবাধববুদ্ধশত 

মবাঝা রাশছি মর িহৃত্তর �ণতপাব্রিক রপাজননবতক িপাতপািরশণর মশধযে তপার 

ধপারপািপাবহকতপা রক্পা করপা এখন গেশক প্পায় অসম্ভি।

শ্রমজবীিবী 

জেেনের 

কবাযতৃকরবী মশ্রবে 

হস্তনষেপ 

প্রনয়বাজে হনি 

যবে েতুে পথ, 

িবনি পঁুবজর 

বেয়ন্ত্রনের 

উপর জেেনের 

স্বাথতৃনক প্রবাধবাে্ 

মেওয়বার 

বিষয়বিনক, 

আরও স্বায়বীভবানি 

এবেনয় বেনয় 

মযনি হয় 
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লবনি পুঁবজর বনয়্রেণ মথশর আচমরা দূশর সশর এশস রোণ ব্বথিা 

বাস্তবায়ন বববভন্ন মদশে রাজস্ ঘািবত বৃবদ্ধর মাধ্শম,  এই মপ্রষোপশি 

গভীর তাৎপর্ক বহন রশর। রবদও মরাবভড-১৯ সঙ্কশির জরুবর অবথিা 

মমারাববলায় এই ব্বথিার উভিাবন, তা অবে্ই আরও থিায়ী পবরবত্কন 

সাধন ররশত সষেম। বরন্তু লবনি পুঁবজ অবে্ই তার আবধপত্ এত 

সহশজ মেশড় মদশব না। শ্রমজীবী জনগশণর রার্কররী মশ্রবণ হস্তশষেপ 

প্রশয়াজন হশব রবদ নতুন পথ, লবনি পুঁবজর বনয়্রেশণর উপর জনগশণর 

স্াথ্কশর প্রাধান্ মদওয়ার ববষয়বিশর, আরও থিায়ীভাশব এবগশয় বনশয় 

মরশত হয় । এ মপ্রবষেশত রারও ভুশল মগশল চলশব না মর মরইনশসর 

বচন্তা ভাবনা ১৯৩০’র দেশর পুঁবজবাদী ব্বথিার রাশে গ্হণ  মরাগ্ 

বেল না। তা বাস্তবায়ন সম্ভবপর হশয়বেল রুশদ্ধর পর মলবর সররার 

প্রবতবঠিত হশল রাশদর বেল শ্রবমরশশ্রবণর ববপুল সমথ্কন, এবং তাও 

এমন এর সময়পশব্ক রখন লালশফৌশজর ববজয় রথ এবগশয় চশলশে 

রুশদ্ধ জয়লাশভর মাধ্শম। রা তথারবথত সমাজতাব্রের ‘‘হুমবর’’ 

উপবথিত রশর পবশ্চম ইউশরাশপর বিার প্রাশন্ত।

অনুরূপভাশব, রুজশভশল্টর বনউ বডল, রা মবরারত্বশর হ্াস 

ররশত এরবি বনবদ্কটি মারোয় বনশচ নাবমশয় আনশত সষেম হশল, 

ক্রমে শ্লথ হশয় পশড় লবনি পুঁবজর চাশপ রা ১৯৩৭ সাশল পুনরায় 

মাবর্কন অথ্কনীবতশর মন্ার রবশল বনমবজিত রশর। মাবর্কন রুক্তরা্রে 

মহামন্ার রবল মথশর মুক্ত হয় তখনই রখন তারা সমরাস্ত্র বানাশত 

শুরু রশর, এবং রা্রেীয় হস্তশষেপ ঘশি চাবহদা বৃবদ্ধর লশষে্, এবং 

তাও ঘশি সমরাশস্ত্র ব্শয়র মাধ্শম, বা মরউ মরউ রাশর বশলশেন 

‘‘সামবরর মরইনসীয়বাদ’’। রুশদ্ধর পরবত্কীরাশল তা সব্কজনগ্াহ্ 

হয়, পুনরায় সমাজতাব্রের হুমবরর ভশয়।

এরবার রখন উপলবধি ররা মগশে মর শ্রবমরশশ্রবণর হস্তশষেপ 

জরুবর উন্নয়শনর অবভমুখ বদশলর মষেশরে, এমনবর দ্ বফনাবন্সয়াল 

িাইমস’র পরামে্ক অনুসাশর, তাহশল প্রশত্রশর এিা স্ীরার ররশত 

হশব মর নতুন সম্ভাবনার পথ উ্ুক্ত হশছি মর এ সরল মদেসমূহ 

মরান পশথ অগ্সর হশব : পবরববত্কত পুঁবজবাদী পশথ বা রশয়র 

ধাপ পবরবত্কশনর মাধ্শম এরিা সমাজতাব্রের ব্বথিার পশথ। 

আগামীবদশন মশ্রবণ সংগ্াশমর পশথ এই ববষয়বি সম্শর্ক বসদ্ধান্ত 

গ্হণ ররশত হশব। রাই মহার এখন আমরা অন্ মদেগুবলর ববষশয় 

ববশবচনায় রবর, ভারত সহ, মরখাশন লবনি পুঁবজর আবধপত্ মথশর 

বনস্তার মপশত মরানররম উশদ্াগ পবরলবষেত হশছি না।
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৩

আমাশদর স্াধীনশত্তার ইবতহাশস ভারত সররার অন্তম চরম 

মানববরতার সঙ্কশির মশধ্ দাঁবড়শয় চূড়ান্তভাশব কৃপণতার সশগি 

দুদ্কোগ্স্তশদর সহায়তা ররশে। এই তথ্ ইশতামশধ্ সবাই জাশনন। 

এিা, পূশব্ক উবলিবখতভাশব, অংেত বনবশ্চতভাশব তার বনজস্ 

অমানববরতার পবরণবত। এর সশগি, এিা আরও দুদ্কোগ্স্ত হশয়শে 

ববশ্াবয়ত লবনি পুঁবজর মুশখামুবখ ভীত স্রেস্ত হওয়ার রারশণ। আদশত 

লবনি পুঁবজ পেন্ রশর এ ধরশনর েসরশদরশর, রারা ববশ্স্ততার 

সশগি তার বনশদ্কে পালন রশর থাশর, এমনবর মর সরল জনগশণর 

প্রবতবনবধত্ব তারা ররশেন বশল মশন রশরন তাশদর স্াথ্কশর জলাজেবল 

বদশয় পর্কন্ত। এিা আশ্চশর্কর মরান ববষয় নয় মর মদেীয় রশপ্কাশরি 

লবনি পুঁবজর মজাি রারা ববশ্াবয়ত লবনি পুঁবজর অত্ন্ত ঘবনঠি সহশরাগী, 

তারা ববশজবপ’মর মুক্তহশস্ত সাহার্ রশর থাশর, অন্ রাজননবতর 

মজাশির তুলনায় তারা অশনর মববেভাশব তহববল প্রদান রশর।

স্াভাববরভাশব ববশ্াবয়ত লবনি পুঁবজর বনশদ্কে অনুসাশর মমাদী 

সররার জনগশণর স্াথ্ক জলাজেবল বদশয়, তা সম্ভবপর ররশে 

গণতাব্রের অবধরার ও সামাবজর স্াধীনতা হরণ ররার মধ্ বদশয়। 

রাজননবতর ববশরাধীশদর ও গবরব জনগশণর পশষে মসাচ্চার ব্বক্তশদর 

মজশল মঢারাশনার জন্ দানবীয় আইন ব্বহার ররশে। ববচার 

ব্বথিার ও প্রচার মাধ্শমর স্াধীনতাশর ধ্ংস ররা হশছি এবং এর 

আতশঙ্কর পবরশবে সৃবটি ররা হশছি রা স্াভাববর গণতাব্রের রাজনীবত 

চচ্কার মষেশরে অসম্ভব হশয় দাঁড়াশছি। সম্প্রবত আমরা মদশে এররম 

প্রবণতা পবরলবষেত ররবে।

রাই মহার এর সশগি, মরশহতু শুধুমারে গণতাব্রের অবধরারসমূশহর 

দমন পীড়শনর মাধ্শম মরান মদশে োসর   বেববশরর পশষে 

রাজননবতর রায় লাভ সম্ভবপর নয়, তারা অন্ভাশব তা সংগ্শহর 

প্রশচটিা চালায়। এজন্ আশলাচনার মপ্রষোপি অথ্কনীবত মথশর সবরশয় 

‘‘অন্শদর’’ মথশর হুমবরর ববষশয় বনবদ্ধ রশর, উদাহরণস্রূপ 

এর হতভাগ্ সংখ্ালঘু মগাঠিী, রাশদরশর মদাষী সাব্স্ত ররা হয় 

জাবতর সমস্তররম দুদ্কোর জন্। এিা জনগণশর ধম্কীয় বা জাবতগত 

বভবত্তশত ববভাবজত রশর, সংখ্াগুরুশদর মশধ্ ঘৃণা সৃবটি রশর থাশর 

সংখ্ালঘুশদর প্রবত, এবং তার মাধ্শম রাজননবতর রায় লাশভর মচটিা 

রশর থাশর এর ধাপ্াবাজ সংখ্াগুরু মশনাভাবশর উশত্তবজত ররার 

মধ্ বদশয়। রবদও তা সংখ্াগুরু অংশের জনগশণর প্রকৃত স্াথ্ক 
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পূরশণ ববন্ুমারে সশচটি থাশর না।

আমরা স্চশষে প্রত্ষে রশরবে মর মুসবলম জনগণশর এরান্তভাশব 

বচবনিত ররা হশলা ‘‘অন্পষে’’ বহশসশব, এবং আমাশদর বনশজশদর 

মদশে বহন্ু সংখ্াগুরু জনগশণর মশধ্ তাশদর ববরুশদ্ধ ঘৃণার সৃবটি 

ররা হশলা। এমনবর এররম চরম ববপশদর সময় , মহামারীশর 

বচরোবয়ত ররার মচটিা হশলা মুসবলম ষড়র্রে বহশসশব বববভন্ন বহন্ুশত্বর 

প্রবল সমথ্করশদর পষে মথশর মরশষেশরে নশরন্দ মমাদী বনশজও 

মরানররম অনুৎসাবহত ররার মচটিা রশরনবন। এ সবই এখানরার 

োসর বেববশরর পবররপিনাশর প্রবতফবলত রশর সংখ্াবধর্ বনব্কাচনী 

সহায়তা লাশভর জন্। রাশত তারা ষেমতায় আসীন থারশত সষেম 

হয় এবং ববশ্াবয়ত পুঁবজর পদশলহনরারী নীবতসমূহশর এবগশয় বনশয় 

মরশত পাশর।

এই ববিতীয় মর ববরাে পশথর মরখা রশয়রবি মদে অনুসরণ 

ররশে সমসামবয়র ববশ্ায়ন মর রানাগবলশত এশস মপৌঁশেশে মসই 

মপ্রবষেশত, তাশর আবম ফ্াবসবাদী ববরাশের পথ বহশসশব বচবনিত 

ররব। তার বচরায়ত ফ্াবসবাশদর আববে্র সরল নববেটি্ ববদ্মান, 

উশলিখ ররা রায় মর সমথ্কন তারা লাভ ররশে লবনি পুঁবজর পষে 

মথশর, হতভাগ্ সংখ্ালঘু জনগশণর ববরুশদ্ধ ঘৃণার পবরশবে সৃবটি 

ররা, এবং সামাবজর স্াধীনতা ও গণতাব্রের অবধরারসমূহ দমশনর 

প্রশচটিা চলশে। এরই সশগি অবে্ই বচরায়ত ফ্াবসবাশদর মথশর 

তাৎপর্কময়ভাশব এই ফ্াবসবাশদর বভন্নতা রশয়শে ব্াপর পবরববত্কত 

ঐবতহাবসর মপ্রষোপশির রারশণ। বঠর মরররমভাশব সমসামবয়র 

ববশ্ায়নশর তা পূশব্কর মথশর পৃথর রশরশে এবং সমসামবয়র লবনি 

পুঁবজশর তার পূব্কতন প্রবতমূবত্ক মথশর পৃথর রশরশে। বরন্তু এই 

বভন্নতা মরন রখনওই আমাশদর দৃবটিভবগিশর পবরবত্কন না রশর 

তৃতীয় ববশশ্র বহু রাজশত্বর বুবনয়াবদ ফ্াবসবাদী চবররে সম্শর্ক। 

রার মশধ্ ভারতও অন্তভু্কক্ত, রা সাম্প্রবতররাশল ববশ্াবয়ত পুঁবজর 

পদশলহশন ব্স্ত মহামারীর সঙ্কশির মশধ্ও।

৪

পবরশেশষ সারসংশষেপ ররা রার। আমার রা মশন হয় মর 

মহামারীর মষেশরে এরবি োসনরাশলর প্রবতবক্রয়া মথশর আমরা 

অনুমান ররশত পাবর নয়া উদারবাশদর বনশজর রানাগবলশত 

প্রশবশের সাধারণ ঘিনাবলীর মষেশরে তার প্রবতবক্রয়া সম্শর্ক। 
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পূব্কতনিা আভাস অনুমান বদশয় থাশর পরবত্কী সম্শর্ক। মহামারীর 

সময় আমরা রা পর্কশবষেণ ররলাম তা মথশর আমরা বনণ্কয় ররশত 

পাবর দু’বি বভন্ন দৃবটিভবগির বা ববরাশের পথশরখা, রা সাম্প্রবতররাশল 

  ববশবচনা ররা হশছি নয়া-উদারবাশদর রানাগবল মথশর উদ্ধার মপশত 

অনুসরণ ররার জন্। এরিা হশলা রল্াণরামী ববরাশের পথ বা 

রল্াণরামী ববরাশের পশথর পুনরুত্ান ঘিাশনা, রা ‘‘চার দের’’ 

পূশব্ক বপেন সাবরশত পাবঠশয় মদওয়া হশয়বেল নয়া-উদারবাদী ববশ্ায়ন 

বিারা। এিা চাক্ষুষ হশছি, অন্তবন্ক  বহতভাশব রবদ না মখালাখুবলভাশব, 

মরাশনাভাশব ববশ্াবয়ত লবনিপুঁবজর আবধপত্শর খব্ক ররশে। ববিতীয়বি 

হশলা ফ্াবসবাদী ববরাশের পথ রা মদেশর ববশ্াবয়ত লবনিপুঁবজর 

আবধপশত্র রাশে বধির  মরশখ মদয় বরন্তু রা এই  প্রবক্রয়ায় 

বনম্কমভাশব জনগণশর দমন রশর থাশর।

রাইশহার, ১৯৩০-র সময়রাল মথশর বত্কমাশনর মশধ্ এরিা 

গুরুত্বপূণ্ক বভন্নতা রশয়শে রাশর অবে্ই স্মরশণ রাখশত হশব। ১৯৩০-

র দেশর, ফ্াবসবাদী েবক্তর ব্াপরহাশর সামবরর সম্প্রসারণ হওয়ার 

পূশব্ক, মস সরল মদশে পর্কাপ্ত পবরমাশণ সামবরর ব্য়বরাদে ররা হয় 

সররাশরর পষে মথশর। রার মববেরভাগ পুঁবজর মজাগান হশয়বেল 

ঋশণর মাধ্শম এবং রা  দ্রুততার সশগি মদেগুবলশর মহামন্ার রবল 

মথশর মবর রশর আনশত সষেম হয়। জাপান ঘিনাচশক্র মহামন্ার 

রবল মথ  মর মববরশয় আসা প্রথম মদে বেল, সমস্তিাই তাশদর 

সামবরর ব্য়বরাশদের ফলশ্রুবতশত। মসই পুনরুদ্ধার রাইশহার ররা 

সম্ভবপর হশয়বেল   মববেরভাগ মদেীয় লবনিপুঁবজর পষে মথশর মতালা 

রাজস্ ঘািবতর আপবত্তশর উত্তরশণর মাধ্শম।

সাম্প্রবতর মপ্রষোপি ববপুলভাশব বভন্ন, লবনিপুঁবজর বনশদ্কশের 

পদশহলন ররার অথ্ক হশলা আবথ্করভাশব সংরষেণবাদী। সুতরাং 

আজশরর ফ্াবসবাদী রাজত্ব চূড়ান্তভাশব ব্থ্ক তাশদর বনশজশদর 

অথ্কনীবতর বভতর সঙ্কি বনরসশন। রা এই ব্বথিা সৃবটি রশরশে। 

এমনবর মহামারী অবতক্রান্ত  হশলও, ব্বথিার সঙ্কি রা মহামারীর 

পূশব্কও ববদ্মান বেল এবং রা মহামারীর রারশণ অপবরবত্কনীয় 

প্রবতবক্রয়ায় বৃবদ্ধ লাভ ঘি  মব, তাশর ববদ্মান ফ্াবসবাদী রাজশত্বর 

পশষে মমারাববলা ররা সম্ভবপর নয়।

এর এরমারে অথ্ক হশলা রাইশহার এধরশনর রাশজশত্বর পশষে 

মরাশনা বরেু ররা সম্ভবপর নয়, বচরায়ত ফ্াবসবাশদর মথশর 

বভন্ন, আবথ্কর সাফশল্র মষেশরে। তা শুধু মহামারীর সময়রাশল 
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নয় এমনবর মহামারী প্রেবমত হশলও। পবরণবত স্রূপ তাশদরশর 

আরও নস্রাচারী রশর তুলশত বাধ্ ররশব আরও শ্রবমর ববশরাধী, 

আরও সংখ্ালঘু ববশরাধী, আরও মবহলাশদর ববপশষে, আরও বনম্কম 

হশয় উঠশব আগামী বদনগুবলশত, ববশ্াবয়ত লবনিপুঁবজর রাশে তাশদর 

নতজানু অবথিাশনর  েদ্ম আবরণশর অব্াহত রাখার স্াশথ্ক।

বাস্তবতা হশলা এিাই মর মহামারীর সময়রাশল, এবং তার 

প্রবতবক্রয়ায় হওয়া লরডাউশনর সময় রখন মরান স্াভাববর 

রাজননবতর রার্করলাপ ররা সম্ভবপর নয়, মসই সময়িাশর মবশে 

মনওয়া হশয়শে ভারশত বসএএ-ববশরাধী রম্কীশদরশর মজশল মঢারাশনার 

জন্ দানবীয় মবআইবন রার্করলাপ প্রবতশরাধ আইশনর আওতায়। 

মট্ড ইউবনয়ন আশন্ালশনর েতাব্ীব্াপী আশন্ালশনর সাফল্ 

বহশসশব বচবনিত শ্রম আইনসমূহশর খাবরজ ররা হশছি ববশজবপ 

োসনাধীন রাজ্গুবলশত, এই বাস্তবতা হশলা আগামীশত রী হশত 

চশলশে তার ইবগিতবাহী।

বরন্তু সবঠরভাশব মরশহতু এই রাজত্ব সঙ্কি বনরসন ররা ও 

মবরারত্ব হ্াস ররার প্রশনে মরান সাফল্ লাভ ররশত ব্থ্ক হশব, তাই 

তা রখনও দীঘ্কথিায়ী হশব না। এর ঐবতহাবসর ভববষ্ৎ মরানররম 

মনই। এই রাজশত্বর ববরুশদ্ধ এবং এই ববরাশের পশথর ববরুশদ্ধ 

প্রবতশরাধ গশড় উঠশব সমশয়র সশগি সশগি, রা এর অন্ উপসংহার 

বনশয় আসশব আমাশদর মদশে সমসামবয়র ববশ্ায়শনর সঙ্কশির।

অনুবাদ : প্রসূন ভট্টাচার্ক, অবনন্্ চ্ািাবজ্ক
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বটিমুলপাস: যপা হশত পপারত

রডাউশন জাতীয় 

উৎপাদন অবে্ই 

হ্াস মপশয়শে। 

রতিা হ্াস মপশয়শে, 

মসিাও আন্াজ ররা রায়। 

প্রথম দুদফা লরডাউশনর 

৪০ বদশন বজবডবপর মমাি 

ষেবতর পবরমাণ আনুমাবনর 

১৬ লষে মরাবি িারা, বরেু 

রুবক্তগ্াহ্ অনুমাশনর বভবত্তশত 

এই ররম এরিা বহসাব 

রশরশেন জওহরলাল মনহরু 

ববশ্ববদ্ালশয়র অধ্াপর 

সুরবজৎ দাস। মবসররাবর 

মভাগব্য়, রা বজবডবপর 

৬০ েতাংে, তা হ্াস মপশয় 

দাঁবড়শয়শে এর তৃতীয়াংশে 

— এই অনুমাশনর বভবত্তশত 

বহসাববি ররা হশয়শে। সশগি 

এিাও ধশর মনওয়া 

মরাবভড-১৯, 

লরডাউন ও 

নয়া উদারবাদ
ল

অে্থনীবত

রতন খাসনববে
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হশয়শে মর আমদাবন এবং রপ্তাবনর তফাতটুকু অপবরববত্কত আশে 

আর সররাবর খরচ বাশজি বনধ্কাবরত হাশরই ররা হশয় চশলশে। 

আমাশদর অনুমান অধ্াপর দাশসর এই বহসাববির রুবক্তবভবত্ত রশথটি 

মজবুত। 

আয় হ্াশসর সশগি পালিা বদশয় এশসশে বনশয়াগ হ্াস। মসন্ার 

ফর মবনিবরং ইবডেয়ান ইরনবমর তথ্ অনুসাশর গত এবপ্রল মাশসই 

এশদশে নতুন রশর রাজ হাবরশয়শেন ১২ মরাবি ২০ লষে মানুষ। 

রবদ প্রবত পবরবাশর ৫ জন সদস্ থাশরন এবং তাঁর মশধ্ এরজন 

থাশরন রম্করত, তাহশল অনুমান ররা রায় মর লরডাউশনর ফশল 

গত এবপ্রল মাশস নতুন রশর ৬১ মরাবি ভারতবাসী খরচ ররার 

সামথ্ক্ হাবরশয়শেন। বনশয়াগহীনতা রত তীব্র এিা মবাঝার জন্ এ 

তথ্ও মরাগ ররশত হশব মর, ৫০ মরাবি রম্কষেম ভারতীশয়র মশধ্ 

প্রায় ৪ মরাবি লরডাউশনর আশগই রম্কহীনতার বেরার হশয়বেশলন। 

ববিতীয় দফা লরডাউশনর মেশষ রাজ শুরু হশয়শে বববভন্ন 

রম্কশষেশরে। বরন্তু প্রায় প্রবতবি রম্কশষেশরে রম্ক পবরবথিবত বদশল 

রাশছি। রাশজর সময় বাড়শে, রম্কথিশল সুশরাগ সুববধা রমশে। 

অশনরশষেশরে লরডাউশনর সুশরাশগ রম্কসংশরাচন ঘিাশনা হশয়শে। 

থিায়ী মবতশন রারা রম্করত বেশলন, মসন্ার ফর মবনিবরং ইবডেয়ান 

ইরনবমর বহসাশব তাঁশদর মশধ্ ১ মরাবি ৭৮ লষে এই লরডাউন 

পর্কাশয় রম্কচু্ত হশয়শেন। এঁশদর সবাই রাজ মফরত পাশবন না। 

এরই সংথিার বহসাশব, ১ মরাবি  ৮২ লষে ক্ষুদ্র উশদ্াগপবত রাজ 

হাবরশয়শেন। এঁশদর সবাই আবার বনজস্ রম্কশষেশরে বফরশত পারশবন, 

মস সম্ভাবনা রম। সংগবঠত রম্কশষেশরের পবরবথিবতও শ্রমজীবীর পশষে 

সশন্তাষজনর নয়। ববমান সংথিার রম্কী, গাবড় রারখানার শ্রবমর 

ইত্াবদ সংগবঠত মষেশরের বহু রম্কীশর মল অফ ররা হশয়শে, মবতন 

রমাশনা হশয়শে প্রায় সব্কস্তশর। 

এই পবরবথিবত মমারাববলার উপায় রী? মশন রাখা দররার, 

মরাবভড-১৯এর আশগও ভারশতর অথ্কনীবত ভাশলা অবথিায় বেল 

না। সচরাচর এশদশে মবরাবরর হার ২ েতাংশের আশেপাশে থাশর। 

২০১৭-১৮ সাশল জাতীয় নমুনা সমীষোর তশথ্ পাওয়া মগল এশদশে 

মসসময় বনশয়াগহীনতার হার বেল ৬%, গত ৪৫ বেশর রা সশব্কাচ্চ। 

পরবত্কী বেরগুবলশত বনশয়াগহীনতা আরও বাড়বেল, ২০১৯-২০ 

সাশলর মেশষ প্রার—মরাবভড-১৯ পর্কাশয় তা মবশড় দাঁবড়শয়বেল ৮ 

েতাংশে। অপবররবপিত লরডাউন দ্রুতগবতশত বাবড়শয় বদল এই 
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বনশয়াগহীনতার হার। জরুবর বভবত্তশত এই পবরবথিবতর মমারাববলা 

ররশত হশব মরন না শ্রবমর রখন শ্রশমর বাজার মথশর বনব্কাসশন রান 

এরইসশগি বতবন মক্রতা বহসাশব বাজাশর প্রশবশের অবধরার হারান। 

এঁরা রাজ হারাশল পশণ্র বাজারও ববপর্কস্ত হশব, বনশয়াগহীনতার 

ববষয়বিশর অন্তত এই বদর মথশর ববশবচনা ররার প্রশয়াজন বেল 

বাজার অথ্কনীবতর স্াশথ্কই। নীবত প্রশণতারা মর এ ববষয়বি মখয়াল 

রশরশেন,  প্রার মরাবভড পর্কাশয় অথ্কননবতর নীবত প্রণয়শন তার 

প্রমাণ বেল না। মরাবভড-১৯এর আশগ এশদশের বজবডবপ বৃবদ্ধর 

হার ক্রমাগত রশম আসবেল। অনুমান ররা হবছিল, এবের এই 

হারবি মনশম আসশব ৫%এ। মরাবভড-১৯ এর আক্রমশণ ববধ্স্ত 

অথ্কনীবতর বৃবদ্ধর হার আরও রমশব— ১.৫% মথশর ২.৫% এর 

মশধ্ মরানও এর সংখ্ায় 

মনশম আসশব বৃবদ্ধর হার 

ববশেষজ্রা এই ররম 

অনুমান ররবেশলন। বৃবদ্ধর 

হাশর ত্বরণ ঘিাশনার জন্ 

রী ররা রায়, মসিাও বেল 

রশরানা পশব্কর আশলাচনার 

গুরুত্বপূণ্ক ববষয়। অথ্কাৎ, 

বনশয়াগহাশর ববপর্কয় 

মরাধ ররা ও অভ্ন্তরীণ 

উৎপাদনশর বরেুিা হশলও 

চাগিা ররা —অথ্কনীবতববদ 

ও নীবত প্রশণতাশদর রাশে 

এিাই বেল মূল আশলাচ্ ববষয়। পবরবথিবত মমারাববলায় সররাশরর 

এরিা মজারাশলা ভূবমরা থারশব এিাই বেল প্রত্াবেত। লরডাউশন 

বনশয়াগহীনতার ফশল মবসররাবর মভাগব্য় রমশব, বাজাশর বববক্র 

মনই মদশখ উৎপাদররা আর নতুন বববনশয়াগ ররশত সাহসী হশব 

না, ব্াশঙ্ক আমানশতর িারা উশদ্াগপবতশদর রাশে বববনশয়াগ 

ররাও রবঠন হশয় দাঁড়াশব— বস্তুত মসিাই ঘশিশে রশরানা পশব্ক। 

উপরুক্ত খাতর না পাওয়ায় ব্াঙ্ক তার আমানশত পাওয়া িারা 

বরজাভ্ক ব্াশঙ্ক অপি সুশদ জমা রাখশত বাধ্ হশয়শে। রশরানার 

আন্তজ্কাবতর অবভঘাশত রপ্তাবন রমশব এবং আমদাবনও রমশব 

এিাই বেল প্রত্াবেত। ঘশিশে বঠর মসিাই। ভরসার এরমারে মষেরে 

পবরবস্বি 

মমবাকবাবিিবায় 

সরকবানরর 

একিবা মজবারবানিবা 

ভূবমকবা থবাকনি 

এিবাই বেি 

প্রি্বাবিি
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বহসাশব পশড় রশয়শে সররাবর ব্য় মরিা বাড়শল বজবডবপ চাগিা হশব, 

বনশয়াগও বাড়শব। এই ররম এরিা অবথিায় সররার অথ্কাৎ মরন্দীয় 

সররার এরিা বড় ধরশনর বস্টমুলাস প্াশরজ বনশয় অথ্কনীবত—

উদ্ধাশর নামশব মসিাই বেল প্রত্াবেত। বস্তুত মমাদী সররার প্রথম 

রখন ১.৭ লষে মরাবি িারার বস্টমুলাস প্াশরজ মঘাষণা রশরবেল 

(রার অশনরিা অবে্ পুরাশনা বাশজি মথশর মনওয়া) তখন মশন 

হশয়বেল মরন্দীয় সররারও এই ররমই বচন্তাভাবনা ররশে। 

রশরানা আক্রমণ সামশল অথ্কনীবতশর তার পূব্কাবথিায় বফবরশয় 

বনশত হশল সররাশরর রত িারা অবতবরক্ত খরচ ররার দররার 

বেল? অথ্কনীবতববদশদর এরিা বড় অংশের অনুমান বেল এর জন্ 

প্রশয়াজন হশব আনুমাবনর ১০ লষে মরাবি িারা। িারািা খরচ 

ররশত হশব বস্টমুলাস প্াশরজ বহসাশব। মরাথায় িারা মপৌঁোশত 

হশব?  িারা মপৌঁেশত হশব বাজাশর মক্রতাশর বফবরশয় আনশত। 

মক্রতা থারশল উৎপাদর অবে্ই উৎপাদন ররশব, তার মরানও 

বাড়বত ইনশসনবিভ বা প্রশণাদনা লাগশব না। উৎপাদরশর ববনা সুশদ 

িারা ধার মদওয়ার দররারও হশব না। বাজার থারশল ন্ার্ সুশদ 

িারা ধার রশর উৎপাদশন নামশত ইতস্তত ররশব না উৎপাদশররা। 

চাই বাজার, চাই মক্রতা। বাস্তব অবথিা এিাই মর িারা মনই সাধারণ 

মানুশষর হাশত। িারা মনই রারণ রাজ মনই রম্কষেম মানুশষর। মক্রতা 

বহসাশব বাজাশর এঁরা আসশত পারশেন না। বস্টমুলাস বদশয় এই 

মক্রতাশদরই বাজাশর মফরাশত হশব। রাশদর মভাগষেমতা রম, িারা 

মরশত হশব তাশদর রাশে। এঁশদর হাশত িারা মগশল মস িারা খরচ 

হশয় আরও মক্রতা নতবর রশর। সররাবর িারা খরশচর সাধারণত ৩.৪ 

গুণ প্রভাব পশড় বজবডবপশত। অথ্কাৎ সররার ১ িারা খরচ ররশল 

বজবডবপ বাশড় ৩ িারা ৪০ পয়সা। এর রারণ মসাজা। সররাবর িারা 

মরখাশন রায় মসখান মথশর প্রায় পুশরািাই খরচ হয়। বস্টমুলাশসর ১০ 

লষে মরাবি িারার বড় অংেও এই বনয়শম খরচ হওয়া দররার বেল। 

রাশদর সঞ্চশয়র ষেমতা রম িারা মপৌঁশে বদশত হশতা সমাশজর মসই 

অংশের মানুষশদর রাশে। 

জাতীয় নমুনা সমীষো মভাগ ষেমতার বভবত্তশত মর ১০বি সামাবজর 

স্তশরর রথা বশল থাশর, বনশচর বদর মথশর তার প্রথম ৬বি স্তশর 

(প্রবতবি স্তশর ১০ েতাংে উপশভাক্তা রশয়শেন) রবদ এই অথ্ক মপৌঁশে 

মদওয়া মরত মাবসর মভাগব্য় মমিাশনার জন্, তাহশল মসখান মথশরই 

বাজার চাগিা হশতা, বাজার চাগিা হশল বনশয়াগও বাড়ত, বজবডবপ 
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বৃবদ্ধর হাশরও ত্বরণ ঘিত। বামপন্ীরা এই দাবব তুশলবেশলন। 

এরিা বড় অংশের অথ্কনীবতববদ রারা মক্রতা স্পিতার সমস্া বদশয় 

বাজার সঙ্কিশর ব্াখ্া রশরন তাঁরাও এববষশয় সহমত হশয়বেশলন। 

রঘুরাম রাজন, অবভবজৎ ববনায়র বশন্্াপাধ্ায়, এমনবর অধ্াপর 

অমত্ক্ মসনও এই ভাশব অথ্কনীবতশর চাগিা ররার প্রস্তাব সমথ্কন 

রশরবেশলন। এিা আো ররা হশয়বেল মর, এই প্রস্তাশবর বরেুিা 

হশলও রার্করর ররা হশব রশরানা উদ্ভূত সমস্া মমারাববলার স্াশথ্ক। 

সররার এই পশথ হাঁিশত রাবজ হশলা না। 

প্রনে বেল, ১০ লষে মরাবি িারা খরচ ররার মশতা সামথ্ক্ 

সররাশরর আসশব মরাথা মথশর। এ প্রনে সগিত প্রনে সশন্হ মনই। 

তশব মশন রাখা দররার লরডাউন এরবি অভূতপূব্ক পবরবথিবত রাশত 

উপরুক্ত নীবত প্রণয়ন ররশত পারশল সররার স্ছিশন্ তার খরচ 

ররার ষেমতা বাড়াশত পারত। আশগই বশলবে, লরডাউশন বাবণবজ্র 

ব্ঙ্কগুবল উপরুক্ত খাতশরর অভাশব আমানশতর িারা জমা রাখশে 

বরজাভ্ক ব্াশঙ্ক। বরজাভ্ক ব্াশঙ্ক জমা রাখা এই িারা মর খাশত জমা 

হয় তার নাম বরভাস্ক মরশপা খাত। এই খাশত আমানত জমা মরশখ 

বাবণবজ্র ব্াঙ্ক সামান্ সুদও মপশয় থাশর। সমস্ত এবপ্রল মাস জুশড় 

উপরুক্ত খাতশরর অভাশব বাবণবজ্র ব্াঙ্ক মথশর বন্ার মশতা িারা 

এশস জমবেল বরজাভ্ক ব্াশঙ্কর বরজাভ্ক মরশপা খাশত। সুশদর দায় 

মবশড় রাবছিল মদশখ বরজাভ্ক ব্াঙ্ক মেষ পর্কন্ত বরজাভ্ক মরশপার ওপশর 

তার মদয় সুশদর হার রবমশয় এশনবেল (৩.৭৫ েতাংে)। এশতও 

পবরবথিবতর বদল ঘশিবন। বাবণবজ্র ব্াঙ্ক এরপশরও িারা পাবঠশয় 

রাবছিল বরজাভ্ক ব্াশঙ্ক—ধার মদওয়ার মশতা খাতর খুঁশজ পাবছিল না 

তারা লরডাউশনর জন্। মম মাশসর মগাড়ায় রা বহসাব, তাশত মদখা 

রাশছি বরজাভ্ক ব্াশঙ্ক এই বরজাভ্ক মরশপা বাবদ জমা পড়া িারার 

পবরমাণ ৮.৫২ লষে মরাবি িারা। এই িারা বরজাভ্ক ব্াঙ্ক মথশর ধার 

বনশত পারত মরন্দীয় সররার উপশরাক্ত বস্টমুলাস প্াশরশজর অথ্ক 

মজািাবার জন্। এর বাইশরও িারা আশে বরজাভ্ক ব্াশঙ্ক। ববশদে 

মথশর জমা পড়া অথ্ক, অথ্কাৎ ববশদবে মুদ্রা নয়, স্শদবে অশথ্কই লং 

িাম্ক মরশপা বরজাভ্ক বহসাশব ২.৫ লষে মরাবি িারা মজুত থাশর 

বরজাভ্ক ব্াশঙ্ক, মরিা বড় ধরশনর বববনশয়াশগ রাশজ লাগায় বাবণবজ্র 

ব্াঙ্কগুবল। সররাবর বডে জমা মরশখ আপাতত এই পবরমাণ িারাও 

ধার ররা মরত বরজাভ্ক ব্াশঙ্কর রাে মথশর। 

এধরশনর ঋণ মরন্দীয় সররাশরর বহসাশব রাজশরাষ ঘািবত 
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বহসাশব মদখাশনা হয়। রাজশরাষ ঘািবতর পবরমাণ বৃবদ্ধ মপশল 

মুদ্রাস্ীবত ঘিশব, ভারতীয় িারার দাম রমশব, ববশদবে অথ্কলবনি 

সংথিাগুবল ভারশত িারা খািাশত রাবজ হশব না, এররম হশরর রুবক্ত 

মদওয়া হশয় থাশর। ববষয়গুবলশর রখনই গভীরভাশব আশলাচনায় 

আনা হয় না। রবদ বরভাস্ক মরশপাশত জমা থারা ৮.৫২ লষে মরাবি 

িারা সররাবর বশডের বববনমশয় ধার মনওয়া হয়, এই ধাশরর ওপশর 

মদয় সুশদর হার ৩.৫ েতাংশের মচশয় বরেুিা মববে হওয়ার রথা। 

রাজশরাষ ঘািবত রবদ বাজারশর চাগিা রশর বজবডবপর বৃবদ্ধর হারশর 

আশগর অবথিায় অথ্কাৎ ৫ েতাংশে বনশয় আসশত পাশর, তাহশল 

রাজস্ বৃবদ্ধর হারও অন্তত ৫ েতাংে বৃবদ্ধ পাশব। রাজস্ খাশত উদ্বৃত্ত 

আসশব রা বদশয় সুশদর দায় এবং আসশলর বরেু অংে মোধ ররা 

সম্ভব। এই বহসাববি ভাশলা রশর ররা দররার, রাজশরাষ ঘািবতর 

জুজুর ভয় মদখাবার আশগ। 

রাজশরাষ ঘািবত হশল ভারশতর মক্রবডি মরবিং খারাপ হশব, ববশদবে 

পঁুবজ এশদশে আসশব না— এই রথাগুবল বলার বপেশন মর রবুক্ত থাশর 

মসবি হশলা মূল্স্ীবতর রবুক্ত। মূল্স্ীবতর সম্ভাবনা তখনই মদখা 

মদয় রখন উৎপাদশনর উপররণগুবল পূণ্ক বনশয়াগ ঘশি থাশর। রশরানা 

ববধ্স্ত ভারতীয় অথ্কনীবত এই অবথিায় মনই।  বাজাশর িারা ঢুরশলই 

মূল্স্ীবত ঘিশব না। উৎপাদররা তাশদর উৎপাদন ষেমতা রাশজ না 

লাবগশয় বশস আশে মরেফ বাজাশরর অভাশব। বস্টমুলাশসর িারা ঢুরশল 

তারা উৎপাদন বাড়াশব, পশণ্র মজাগান বাড়শব। মূল্স্ীবত ঘিশব 

না এই রারশণ। উৎপাদরশদর এরিা সমস্া হশত পাশর— আবার 

উৎপাদন শুরু ররার সময় মর ওয়াবর্কং র্াবপিাল লাশগ মসই ওয়াবর্কং 

র্াবপিাশলর সমস্া। বড় উশদ্াগপবতশদর মষেশরে এই সমস্া মমিাবার 

জন্ আশে তাশদর ব্াশলন্স বেশি ‘বরজাভ্ক অ্াডে সারপ্লাস’। মসখান 

মথশরই প্রশয়াজনীয় অথ্ক আসশব উৎপাদন শুরু ররার জন্। 

লকডপাউশনর মশধযেই কপাজ হপারপাশছেন িহু সংস্পার কম্থীরপা
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সমস্া আশে মোি উৎপাদর, এমএসএমইগুশলার মষেশরে। তাশদর 

পঁুবজ রম, বরজাভ্ক অ্াডে সারপ্লাশস িারা তাশদর থাশর না। অপবররবপিত 

লরডাউশনর বেরার হশয় বনশজশদর পঁুবজর মবে বরেুিা অংে হাবরশয়শেন 

এঁরা। মর বস্টমুলাশসর রথা বলা হবছিল, ওই বস্টমুলাশসর এরাংে 

সম্ভাব্ মক্রতাশদর রাশে না বদশয় এই ধরশনর ববশক্রতাশদর রাশে আসা 

প্রশয়াজন বেল, তাশদর মর ওয়াবর্কং র্াবপিাশলর সমস্া, মস সমস্া 

বমিত এইভাশব। সররার রবদ এবদশর মশনাশরাগ বদত তাহশল এশদশে 

ম্ানুফ্ারচাবরংশয়র উৎপাদশনর অধ্কাংে রাশদর রাে মথশর আশস, 

মসই এমএসএমইরা চাগিা হশতা, মূল্স্ীবতও হশতা না, বস্টমুলাস 

বনশয়াগববৃদ্ধর ও বজবডবপ বৃবদ্ধর উভয় লষে্ পূরশণই সফল হশতা। 

এই ধরশনর বস্টমুলাস প্াশরজ মর মমাদী সররাশরর রাে মথশর 

আসশব না এিা মবাঝা বগশয়বেল রঘুরাম রাজশনর বক্তব্ প্ররাবেত 

হওয়ার পর মমাদী সররাশরর প্রধান অথ্কননবতর উপশদটিা মর 

সুব্রমাবনয়াশমর প্রবতবক্রয়ায়। প্রধান আবথ্কর উপশদটিা এই ধরশনর 

বস্টমুলাসশর ‘বরি লাঞ্চ’ বহসাশব উশলিখ রশর ব্গি রশরশেন। ধ্শস 

রাওয়া বাজার অথ্কনীবতশর আবার তার মচনা সড়শর বফবরশয় 

আনার জন্ই মর এই বস্টমুলাস অথ্কাৎ মরখান মথশর লাঞ্চ আশস 

মসই আউিশলিবিশর সারাই ররার খরচ মর এবি, এই মূল রথাবি 

বতবন উপলবধিশত আশননবন। মর অথ্কনীবত মমাদী এবং তার 

পরামে্কদাতাশদর পেশন্র অথ্কনীবত মসিা হশলা মজাগাশনর বদর 

মথশর মদখা অথ্কনীবত। অথ্কনীবতর বহু সমস্া মর চাবহদার বদর মথশর 

আশস এিা তারা উপলবধিশত আশনন না। বত্কমান সমস্ার উৎস 

বনধ্কারশণ বনশয়াগহীনতা, বজবডবপর মন্গবত— এই সমস্ত ববষয় মর 

চাবহদা স্পিতার বদর মথশর ব্াখ্া ররা রায় এিা তাশদর বচন্তায় মনই। 

মরাবভড-১৯ আক্রান্ত অথ্কনীবতশর চাগিা ররার বস্টমুলাস প্াশরশজ 

মমাদী এবং তার পরামে্কদাতারা অন্ এরবি বদর খুঁজশত শুরু 

ররশলন। মজাগাশনর বদর মথশর সমস্াবিশর মদখা আর মসই সূরে 

ধশর রাঠাশমাগত সংস্কাশরর নাশম নয়া উদারবাদী সংস্কাশরর বশরয়া 

রাজটুকু মেষ ররার সুশরাগ বদশছি এই মরাবভড-১৯, এই বসদ্ধাশন্ত 

উপনীত হশয়শেন এঁরা। মরাবভড— ১৯ উপলশষে মমাদীর বদর মথশর 

এল বস্টমুলাস প্াশরজ। ৮ বা ১০ লষে মরাবি িারার বস্টমুলাস নয়, 

২০ লষে মরাবিরও মববে িারার বস্টমুলাস। এই বস্টমুলাস ভারতীয় 

অথ্কনীবতশর মরাথায় বনশয় মরশত পাশর মসবি এবার আমরা ববশবচনা 

ররব।
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মর বস্টমুলাস মেষ পর্কন্ত এল মমাদী সররাশরর বদর মথশর, 

বনশয়াগহীনতার সমস্ায় জজ্কবরত ভারতবশষ্ক এর মচশয় বড় জুমলা 

সম্ভবত রপিনাশতও আশস না। বস্টমুলাস প্াশরশজর পবরমাণ ববপুল। 

অথ্কম্রেী ৫ বদন ধশর সাংবাবদর নবঠর রশর তা ববস্তাবরত ভাশব প্ররাে 

রশরশেন। প্রস্তাবগুবলশর ববশবচনা ররা মরশত পাশর। বলা দররার 

এই ৫ বদশনর সাংবাবদর নবঠশর মর িারা বরাদে বহসাশব মঘাষণা ররা 

হশয়শে, তার আশগ প্রধানম্রেীর গবরব রল্াণ প্াশরশজ ১.৭০ লষে 

মরাবি িারা মঘাবষত হশয়বেল। এর মশধ্ আবার অশনরিাই বেল এই 

অথ্কবশষ্ক বাশজি বরাশদে। গবরব রল্াণ প্াশরশজ বাশজশির বাইশর 

নতুন খরশচর পবরমাণ ৮৫ হাজার ৬৯৫ মরাবি িারা। রশরানা 

মমারাববলায় স্াথি্খাশত নতুন ব্য়বরাদে ১৫ হাজার মরাবি িারা। 

নানা ররম ররোশড় রা রাজস্ ষেবত তার পবরমাণ ৭ হাজার ৮০০ 

মরাবি িারা। রাশজই বনম্কলা সীতারামশনর মঘাষণার আশগ ১ লষে 

মরাবি িারার বরেু মববে বেল সররাবর বরাদে। এর সশগি রুক্ত হশয়শে 

অথ্কম্রেীর প্রথম বদশন মঘাবষত ৫.৯ লষে মরাবি িারা, ববিতীয় বদশন 

৩.১ লষে মরাবি িারা, তৃতীয় বদশন ১.৫০ লষে মরাবি িারা, চতুথ্ক 

বদশন ৮ হাজার ১০০ মরাবি িারা এবং পঞ্চম বদশন ৪০ হাজার 

মরাবি িারা। এই ববপুল অথ্কবরাশদে সররাবর রাজশরাষ মথশর রী 

পবরমাশণ অথ্ক ব্য় ররা হশব? জাতীয় রংশগ্শসর তরফ মথশর বহসাব 

ররা হশয়শে সররাবর খরচ মারে ৩.২২ লষে মরাবি িারা। বাবর 

সমস্ত িারা ব্াঙ্ক ব্বথিায় মর অথ্ক অব্বহৃত অবথিায় পশড় রশয়শে 

তারই  খরচ সংক্রান্ত মঘাষণা। বহসাব রশর মরিা মদখা রাশছি, সমস্ত 

ব্য় এরশজাি ররশল অঙ্কবি দাঁড়ায় ২১ লষে মরাবি িারার সামান্ 

মববে। এর মশধ্ মারে ১০ েতাংে িারা বাশজশি ধার্ক ররা আশে। 

এর অশধ্কর আবার বনম্কলা সীতারামশনর এবেশরর মর বাশজি তার 

মশধ্ই ধরা আশে। অবতবরক্ত খরচ তাই ওই ২১ লষে মরাবি িারার 

মারে ৫ েতাংে। বাবর িারা বস্টমুলাসই বশি তশব মসিা আসশব 

নগশদর মজাগান বাবড়শয়, নগশদর মজাগান মথশর সররাবর খাশত 

খরচ বাবড়শয় নয়। বাজাশর নগশদর মরাগান বাড়াশনা, সররাশরর 

মক্রবডি গ্ারাবন্ মপ্রাগ্াশম িারা বাড়াশনা (রার এর পয়সাও সররাবর 

খরচ মথশর আশস না) আর ইনবসওশরন্স বস্কশম িারা ধার্ক ররা— এই 

হশলা ২১ লষে মরাবি িারার বপেশন মমাদী সররাশরর অঙ্ক। মরসব 

মঘাষণায় মমাদী সররাশরর এর পয়সাও অবদান মনই, তার প্রথশমই 
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আশস ক্ষুদ্র, মোি ও মাঝাবর বেপিশর ঋণ মদওয়ার তহববল। বাবণবজ্র 

ব্াঙ্কই এ িারা মজাগাশব, মমাদী সররার এরবি িারাও মদশব না। 

বরষান মক্রবডশির ২ লষে মরাবি িারা, চাবষশদর জরুবর প্রশয়াজন 

মমিাশত ৭০ হাজার মরাবি িারা, হরারশদর ৫ হাজার মরাবি িারা, 

কৃবষ পবররাঠাশমা উন্নয়শন ১ লষে মরাবি িারা— এসবই আসশব 

িারার বাজার মথশর।  বরভাস্ক মরশপাশত বাবণবজ্র ব্াঙ্ক বরজাভ্ক 

ব্াশঙ্ক মর িারা জমা মরশখবেল, তার প্রায় পুশরািাই নগশদর বাজাশর 

মফরত পাঠাশনা হশব, এই অথ্ক বরাদে ররা হশব বড় বেপিপবতশদর 

জন্। 

মমাদী সররার এিা বঠর মশন রশর না মর, মক্রতাশদর হাশত অথ্ক 

সরবরাহ রশর বাজার চাগিা ররার ব্বথিা ররার দররার আশে। 

মক্রতা নয়, ববশক্রতাশদর চাগিা ররার জন্ অথ্কবরাদে ররা — মমাদী 

সররাশরর ব্য় বরাশদের বদো এইিাই। 

বাজার অথ্কনীবতর রারা সমথ্কর তাশদর এরিা বড় অংেও নশরন্দ 

মমাদীর এই রম্কসূবচ অনুশমাদন রশরন না। ইবতপূশব্ক মদখা মগশে মরশপা 

মরি পাঁচবার রবমশয় এশনও ঋশণর বাজার চাগিা ররশত পাশরবন মমাদী 

সররার। সুশদর হার রমশলই উশদ্াগপবত বববনশয়াগ ররশত আসশবন, 

অথ্কনীবত এই সরল সূশরে চশল না। মমাদী সররার ইবতপূশব্ক ববপুল 

রর োঁিাই রশরবেল রশপ্কাশরশির মষেশরে। বলা হশয়বেল,  ররভার 

লাঘব হশল রশপ্কাশরি আরও মববে বববনশয়াগ ররশত উৎসাহী হশব। 

মরানওিাই ফলপ্রসূ হয়বন। মর বাজাশর মক্রতা মনই, মরানও ববশক্রতাই 

মস বাজাশর বববনশয়াশগ উৎসাহী হশব না। প্রশয়াজন মক্রতা নতবর ররা, 

প্রশয়াজন মক্রতাশর প্রশণাদনা মদওয়া। রঘুরাম রাজন বরংবা অবভবজৎ 

ববনায়র ব্ানাবজ্ক এই বদর মথশর ভারতীয় অথ্কনীবতর আশু সমস্াশর 

মবাঝবার মচটিা ররশেন। মমাদী ধশরশেন উলশিা পথ। রশরানা উত্তর 

অথ্কনীবতশত এর ফশল বনশয়াগ এবং উৎপাদন, দুবিই বড় ধরশনর ধাক্া 

খাশব।

নশরন্দ মমাদীর সররাশরর আসল অ্াশজডো অবে্ অন্ ধরশনর। 

মরাবভড-১৯ উদ্ভূত পবরবথিবতশর এই সররার এরবি সুশরাগ বহসাশব 

মদখশত চাইশেন। সুশরাগিা বজবডবপবৃবদ্ধ অথবা বনশয়াগবৃবদ্ধর আশু 

সমস্া সমাধাশনর বদর মথশর ববশবচনা ররা হয়বন। এিা ববশবচনা 

ররা হশছি নয়া উদারবাদী অ্াশজডোর মর বশরয়া রাজ, নানা রারশণ 

রা রশর ওঠা রায়বন, এবং এরবি দবষেণপন্ী সররার প্রথম সুশরাশগই 

মরবি ররশত চায়, তার বদশর লষে্ মরশখ। রশরানা উদ্ভূত পবরবথিবত 
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মানুষশর প্রবতবাশদ জমাশয়ত হশত সুশরাগ মদশব না মসাে্াল 

বডসি্াবন্সংশয়র নাশম। সংসদ বধি থারশব রশরানার অজুহাশত। 

মরানও ধরশনর মরানও গণতাব্রের মফারাম রাজ ররশত পারশব না 

এই পবরবথিবতশত। আর মসিাই সুশরাগ বহসাশব ব্বহার ররশে এই 

দবষেণপন্ী সররার তার নয়া উদারবাদী অ্াশজডো রার্করর ররার 

জন্। সাধারণ অবথিায় এরাজগুবলর এরবিও ররা মরশত পারত না। 

ববষম মগালমাশলর মর  পবরবথিবত মসিাশরই সুশরাগ বহসাশব রাশজ 

লাগাশছি  সররার। এশদশের ১৩০ মরাবি মানুশষর মশধ্ ৮০ মরাবি 

মানুষশর প্রাবন্তর অবথিাশন মঠশল বদশয় সংস্কাশরর ববজয় রথ চালাশব 

এরা। 

রী বদশয় এসব মবাঝা রাশছি? মবাঝা রাশছি এই বদশয় মর রশরানা 

পবরবথিবতশত রা সম্ূণ্ক অপ্রাসবগির অথচ আদাবনর রাশে রা 

প্রবলভাশব প্রাসবগির, মসই রয়লা উশত্তালশনর অবধরার বনম্কলা 

সীতারামশনর মঘাষণা মশতা এবার চশল রাশব মবসররাবর মাবলশরর 

হাশত। কৃবষশত ববপুলভাশব নামশব রশপ্কাশরি পুঁবজ, ১৯৫৫ সাশলর 

অত্াবে্রীয় পণ্ আইন লঘু রশর মদওয়া হশয়শে। রশরানার সশগি 

এর মরানও সম্র্ক মনই। আশে গণবণ্ন প্রবক্রয়াবিশর জখম ররার 

প্রয়াশসর সশগি। বনম্কলা সীতারামশনর ৫ বদশনর বক্তৃতায় প্রবতবিশতই 

আশে এরবি সংস্কাশরর মঘাষণা মর সংস্কার এত বদন ররা রায়বন। 

মরাবভশডর সুশরাশগ রা রশর মফলা রাশছি এশরবাশরই বনবব্কবাশদ। 

শ্রমজীবীর ওপশর আক্রমণ আরও মববে তীব্র হশব, শ্রম আইন ও 

সামাবজর সুরষো আইনগুবল ক্রমে ববপর্কস্ত হশব এশদশে। মরাবভড-

১৯ পরবত্কী ভারশত মুনাফার হার বাড়শব, মজুবরর হার রমশব। গ্ামীণ 

ববপুল মবরার বাবহনীশর োন্ত রাখার জন্ মহাত্মা গাধিী গ্ামীণ মরাজগার 

মরাজনার বরাদে ৪০ হাজার মরাবি িারা বাড়াশনা হশয়শে। মমাদী 

সররাশরর ধারণা, এই সামান্ পশণর বববনমশয় তারা বনবব্কবাশদ নয়া 

উদারবাদী অ্াশজডোর বশরয়া রাজটুকু অশপষোকৃত োন্ত পবরবথিবতশত 

সম্ন্ন রশর মফলশবন।

মর ববষয়িা এই নীবত বনধ্কারশররা মখয়াল রাখশেন না মসিা এই 

মর, মর সংস্কার তারা ররশত চাইশেন, মস সংস্কার পুঁবজর জন্ই 

রতিা মগিলদায়র তা বনশয় প্রনে উঠশে সারা পৃবথবীজুশড়। লডেশনর 

বফনাবন্সয়াল িাইমস এরবি প্রবশধি এই অবনয়ব্রেত নয়া উদারবাদী 

পুঁবজর বদশল বনয়ব্রেত বাজার অথ্কনীবতশত মফরত রাওয়ার পশষে 

মজারাশলা সওয়াল ররশে। ইউশরাশপর মদেগুবল ক্রমে জাবতরা্রে 
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মরবন্দর অথ্কনীবতর প্রশয়াজনীয়তা পুনঃ উপলবধি ররশে। নশরন্দ 

মমাদী এিা মশন রাখশলও ভাশলা ররশবন মর, ভারতবশষ্কর মানুষ 

তাশদর প্রবতবি সুশরাগশর রাশজ লাবগশয়শেন নয়া উদারবাশদর 

ববশরাবধতা ররার জন্। ১৩০ মরাবি মানুশষর মদশে ৮০ মরাবি 

মানুষশর ববপর্কন্ত রশর মর সংস্কার রম্কসূবচ রার্করর ররা হশব সংসদীয় 

রাজনীবতশত তার অনুশমাদন পাওয়া রবঠনই মথশর রাশব এশদশে। 

আরএসএস সম্ভবত এিা বুঝশে, বহন্ মজদুর সভা ইবতমশধ্ই নতুন 

শ্রমবববধর ববরুশদ্ধ আপবত্ত তুশলশে। মরাগী আবদত্নাশথর সররারশর 

সুবপ্রম মরাশি্কর বিারথি হশত বাধ্ রশরশে এরা। সববরেুই মসৃণভাশব 

চলশব, নয়া উদারবাদশর অথ্কননবতর বনয়ম বহসাশব এশদশে লাগু 

ররার রাশজ মমাদী সররার পুশরাপুবর সফল হশব, পবরবথিবত এখনও 

তার অনুকূল নয়।

উপসংহপার

মমাদীর এই প্াশরজ এশদশের মক্রাবন র্াবপিাল অথ্কাৎ ধান্া 

পুঁবজর হাত আরও েক্ত ররশব। ব্াঙ্ক মারফত মর নগশদর মজাগান 

বাড়াশনা হশব এর বরেু অংে ব্াঙ্ক নয় এমন আবথ্কর প্রবতঠিানগুবল 

গাশয়ব ররশব। এই ধরশনর প্রবতঠিানগুবল মদশের সব্করে আশে 

আঞ্চবলর বরংবা জাতীয় ধান্া পুঁবজর দখশল। এমএসএমইর সংজ্া 

বদল ররার মশধ্ বদশয় ১০০ মরাবি িারা রাশদর ব্বসার পবরমাণ 

ধান্া পুঁবজর মসই বনশচর অংেবিশর সহায়তা মদবার ব্বথিা ররা 

হশলা। এই িারািা আসশব রারা ২০ মরাবি িারা বা ১০০ মরাবি 

িারার ব্বসা রশর তাশদর ববঞ্চত রশর। এশদর জন্ ধার্ক অথ্কই লুি 

রশর মনশব ১০০ মরাবির ব্বসার মাবলশররা। ধান্া পুঁবজ ওপশরর 

অংেবি নগশদর রা অবতবরক্ত মজাগান আসশব তার সবিাই কুবষেগত 

ররশব। এই িারা উৎপাদশন মফরত আসশব বরনা সশন্হ আশে। 

িারা রাশব বশডের বাজাশর, আবথ্কর বুদবুদ সৃবটি ররশব এই িারা। 

এশদশে পুঁবজপবতরা প্রায় এররাট্টা হশয় রশরানার সুশরাগশর 

রাশজ লাবগশয় শ্রমজীবীশদর ওপর আক্রমণ নামাশত ঝাঁবপশয় 

পশড়শে। পুঁবজর সশগি শ্রশমর অথ্কাৎ শ্রমেবক্তর মাবলশরর মর অববরাম 

মগবরলা রুদ্ধ চশল মজুবরর হার এবং মসই সূশরে মোষশণর মারো বনধ্কারণ 

ররা বনশয়, রা্রে মসই রুশদ্ধ পুঁবজর পশষে রাজ ররশত মনশম পশড়শে 

মরানররম সংশরাশচর বাধা না মরশখ। রশরানার সশগি মজুবর অথবা 

মুনাফার রী সম্র্ক এ প্রনে ররা মরশতই পারত। রা্রেেবক্ত তার এরিা 
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জবাব বদশয় মরশখশে। রশরানাশর সুশরাগ বহসাশব রাশজ লাগাশব 

পুঁবজ আর রা্রে হশব তার মফবলবসশিশির। রাশ্রের মর মশ্রবণচবররে 

তাশর এত স্পটিভাশব আশগ রশব মদখা বদশয়শে এশদশে? মমাদীর 

প্াশরজ এশদশে চলমান মন্াশর মহামন্ায় রূপান্তবরত ররশব, 

রাশদর মভাগষেমতা রম তাশদর হাশত িারা মপৌঁোবার রাবতীয় রাস্তা 

বধি রশর। মহামন্ার সাশথ থারশব অবত মুনাফা। এতিা পাশপর 

ভার ভারতবষ্ক বহন ররশত পারশব বর?    	
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আইবিইউ 

প্রবতঠিার সুবণ্ক 

জয়ন্তী বেশরর 

সমাবপ্ত চলবত বেশরর ৩০ 

মম। ঐ বদনই বসআইবিইউ 

প্রবতঠিার প্রাথবমর সশম্মলন 

থিান রলরাতায় সমাবপ্ত 

উৎসব পালশনর বসদ্ধান্ত 

মনওয়া হশয়বেল। প্রস্তুবত বেল 

মজনাশরল রাউবন্সল সভার 

প্রাক্াশল রাশজ্র বববভন্ন 

থিান মথশর শ্রবমরশদর জাঠা 

এশস মপৌঁোশব রলরাতায় 

এই সমাবপ্ত উৎসশব। বরন্তু 

দুভ্কাগ্জনরভাশব ভয়াবহ 

রশরানা অবতমারীর প্রশরাশপ 

চলশত থারা লরডাউশনর 

সময়সীমা বৃবদ্ধর সম্ভাবনার 

রারশণ এই রম্কসূবচশর বাবতল 

ররশত হয়। এোড়া এই 

সমশয় রশরানা সংক্রমশণর 

সামশন

লড়াই

বস

তপন মসন

শ্রবমকশশ্রবণ
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এই ভয়াবহ পবরবথিবতশত বসআইবিইউ রম্কীরা মদশের বববভন্ন প্রাশন্ত 

আিশর থারা রম্কসংথিানহীন, বাসথিান মথশর উৎখাত মরাবি মরাবি 

পবররায়ী শ্রবমর, বদনমজুর, বঠরাশ্রবমর তথা অসংগবঠত মষেশরের 

শ্রবমরশদর রাশে তাশদর সীবমত সাংগঠবনর ও আবথ্কর ষেমতা বনশয় 

সাহাশর্র হাত বাবড়শয় মদওয়ার  রাশজ ব্স্ত মথশরশেন। 

ঐর্ ও সংগ্াশমর আহ্ান জাবনশয়ই হশয়বেল বসআইবিইউ’র 

থিাপনা হয়। সংগঠশনর সংববধাশন সুস্পটি ভাষায় ববণ্কত আশে 

আমাশদর উশদেে্ – শ্রবমরশশ্রবণর ঐর্বদ্ধ সংগ্ামশর তীব্রতর রশর 

মোষণমূলর ব্বথিার সম্ূণ্ক অবসান ঘিাশনার লশষে্ পবরচাবলত 

হশব আমাশদর লড়াই আশন্ালন ও সমস্ত সাংগঠবনর উশদ্াগ।

 

প্বতষ্পা সশমেলশনর আহ্পান— প্ভপাি ও ফলপাফল

বসআইবিইউ’র প্রবতঠিা সশম্মলন মথশর বরেু প্রাথবমর রাজ 

বনবদে্কটি ররা হশয়বেল। শ্রমজীবী মানুষশর মশ্রবণ বহসাশব ঐর্বদ্ধ 

ররা ও তাশদর এবং সামবগ্র ভাশব জনগশণর ওপর মোষণ,  

বঞ্চনা, তাশদর অবধরাশরর ওপর আক্রমণ ইত্াবদ প্রবতবি হামলার 

ববরুশদ্ধ ধারাবাবহরভাশব ঐর্বদ্ধ সংগ্াম চাবলশয় রাওয়ার রাজশর 

অগ্াবধরার মদওয়া হশয়বেল। ববগত ৫০ বেশরর সময়রাশল মদশের 

মট্ড ইউবনয়ন আশন্ালন প্রত্ষে রশরশে ঐর্বদ্ধ বহু সংগ্াম, 

ধারাবাবহর প্রবক্রয়ায় গশড় উশঠশে বববভন্ন মরন্দীয় মট্ড ইউবনয়শনর 

লড়াইশয়র ঐর্বদ্ধ মরৌথ মঞ্চ। সংরুক্ত আশন্ালশনর প্রবক্রয়ায় ঐ 

মরৌথ মঞ্চ ক্রমান্বশয় প্রসাবরত হশয়শে ৷  ২০০৯ সাল মথশর প্রায় 

সমস্ত মরন্দীয় মট্ড ইউবনয়ন ও স্াধীন মফডাশরেনগুবল (অবে্ই 

২০১৫ সাশল ববশজবপ ষেমতায় আসার পর মথশর ববএমএস বাশদ) ঐ 

মরৌথ মশঞ্চ রুক্ত হশয়শেন। মদেব্াপী অসংখ্ ঐর্বদ্ধ আশন্ালশন 

োবমল হশয়শে, ধারাবাবহরভাশব সংগবঠত রশরশে মদেব্াপী সাধারণ 

ধম্কঘি।   

আশন্ালশনর ধারাবাবহরতা ও পাঁচ দেরব্াপী চলশত 

থারা আথ্ক-রাজনীবতর পিভূবমর নানামুখী পবরবত্কন প্রবক্রয়ার 

পৃঠিভূবমশত পুঁবজবাদী মোষণ ব্বথিাশর অব্াহত রাখার উশদেশে্ 

চশল আসা রাজননবতর োসশনর চবররে সম্শর্ক শ্রবমরশশ্রবণশর 

বনজস্ অবভজ্তার বভবত্তশত বেবষেত রশর মতালা এবং এরই সাশথ 

তাশদর সামবগ্র মচতনা ও মবাঝাপড়া  বাড়াশনার জন্ সশচতন 

ও ধারাবাবহর প্রশচটিার প্রশয়াজনীয়তা এবং এই ববষশয় দুব্কলতাও 
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অনুভূত হশয় চশলশে আমাশদর সমস্ত রার্করলাশপর প্রবতপর্কাশয়। 

এর জন্ চাই সরল স্তশরর  রবমবি সদস্ সহ সব্কবনম্ন স্তশরর 

রম্কীবাবহনীশর উদ্বুদ্ধ ররা এবং তাশদর মতাদে্কগত ও সাংগঠবনর 

ভাশব  সুবেবষেত রশর মতালা। সামবগ্র এই মবাঝাপড়া, বত্কমান 

অবথিা ও আমাশদর রম্করাশণ্ডর ববস্তৃত  রাজননবতর ও সাংগঠবনর 

পর্কাশলাচনাশর বভবত্ত রশর মররালার রান্নুর েহশর ২০১৩ সাশল 

বসআইবিইউ’র চতুদ্কে সশম্মলন আহ্ান জানায়, ‘না মপৌঁোন 

শ্রবমরশদর রাশে মপৌঁোও’, ‘োসরশশ্রবণ অনুসৃত নীবতর বনবরশখ 

সমস্াববলর ব্াখ্া রশরা’ এবং ‘মর রাজননবতর দৃবটিভগিীর বিারা 

নীবতসমূহ পবরচাবলত মসই রাজনীবতর মুশখাস উশ্াবচত রশরা’। 

সংগঠশনর ববস্তার ঘিাশনা এবং এই আহ্ানশর রার্ক্ররী ররার জন্ 

বসআইবিইউ’র  চতুদ্কে সশম্মলন শ্রমজীবী জনগশণর মনতৃত্বদানরারী 

তৃণমূলস্তশরর রম্কীবাবহনী সহ রবমবি সদস্শদর উদ্ভুদ্ধ ও বেবষেত 

রশর  মতালার সাংগঠবনর রম্কসূবচ বনবদে্কটি রশর বদশয়বেল।

 

বসআইবটইউ’র গষপাড়ে সশমেলশনর আশলপাচনপা, 

গিপাঝপাপড়পা এিং আহ্পান

এই প্রসশগি স্মরণ ররা মরশত পাশর জানুয়াবর ২০২০ সাশল 

বসআইবিইউ’র মষাড়ে সশম্মলশন আমাশদর ভববষ্ৎ লড়াই সংগ্াশমর 

রূপশরখা সম্শর্ক আশলাচনার রথা। সশম্মলন লষে্ রশরশে মর 

সঙ্কশির আবশত্ক বনমবজিত ও ক্রমবধ্কমান অথ্কননবতর মন্ার রারশণ 

ববপর্কস্ত ধনতাব্রের ব্বথিা ও তার রাজননবতর পবরচালররা তাশদর 

সম্দ ও মুনাফা বৃবদ্ধর অবভসবধিশত মবরয়া আগ্াসী আক্রমণ 

চাবলশয় রাশছি। এিা উপলবধি ররা হশয়শে মর গভীর সঙ্কি ও 

আথ্কননবতর মন্ার সমশয়ও ধবনরশশ্রবণর সম্দ ও মুনাফা বৃবদ্ধর 

অথ্কই হল গবরব শ্রমজীবী মানুশষর ওপর আরও মবাঝা ও তাশদর 

অবধরারসমূহশর সঙ্কুবচত ররা। এবং রার্কত তাই ঘিশে ধনতাব্রের 

ববশশ্ রার ফলশ্রুবতশত ঘিশে রবতপয় বববলওবনয়াশরর হাশত পুঁবজর 

ও সম্শদর মরন্দীভবন ও সাশথ সাশথ  গবরব শ্রমজীবী জনগণ 

দ্রুততার সাশথ পবরণত হশছি গবরবতর, গবরবতম মানুশষ।   

ধনতাব্রের ব্বথিার এই মবরয়া প্রয়াস পবরলবষেত হশছি নানা 

রূশপ। মমাদী সররাশরর সাম্প্রবতর মরন্দীয় বাশজি মঘাষণায় তা 

ননিভাশব পবরষ্ফুি হশত মদখা মগশে। রল্াণমূলর ও সামাবজর 

খাশত ব্য় বরাদে বনম্কমভাশব মেঁশি মফলা হশয়শে, ম্াবাল হাগিার 



39

ইশডেশসি ১০৫তম থিাশন থারা সশ্বেও বজবডবপ’র অনুপাশত খাশদ্ 

ভরতুবর হ্াস ররা, এরশো বদশনর রাশজর প্ররশপি ব্য়বরাদে হ্াস, 

রাসায়বনর সাশর ভরতুবর োঁিাই 

– প্রায় জনস্াথ্কবাহী সমস্ত প্ররশপি 

অথ্ক বরাদে হ্াস ররা হশয়শে।  

অন্বদশর এরই বাশজশি ও 

তৎপরবত্কী নানাববধ সররাবর 

মঘাষণার মাধ্শম বৃহৎ পুঁবজপবত 

ও রশপ্কাশরি হাউসগুবলশর 

মদওয়া হশয়শে বহুববধ োড় 

ও আবথ্কর আনুকুল্। এর 

সাশথ রুক্ত হশয়শে সররাশরর 

প্রত্ষে সহশরাবগতায় সররাবর 

মরাষাগারশর লুি ররার নানাববধ 

উপায় – ি্াসি ও ঋণশখলাবপশদর 

ববরুশদ্ধ মরানও ব্বথিা না 

মনওয়া, বৃহৎ ঋণ মখলাবপশদর 

ঋণমকুব ইত্াবদ নানাভাশব 

সররাবর মরাষাগার, ববত্তীয় 

প্রবতঠিান ইত্াবদ মথশর সররাবর 

পৃঠিশপাষরতায় মবপশরায়া 

মচৌর্কবৃবত্তর প্রবক্রয়াশর দ্রুততর 

ররা ও আইন প্রণয়শনর মাধ্শম  

মসই নানামুখী মচৌর্কব্বথিাশর 

আইনসগিত রশর মদওয়া। 

পুঁবজবাদী প্রোসবনর ব্বথিার অগিীভূত এই পৃঠিশপাবষত মচৌর্ক-

প্রবক্রয়ায় ব্বসায় ও উৎপাশদন অবনবত ও চলশত থারা বনম্নগাবমতা 

সশ্বেও বববনশয়াগ ও রম্কসংথিান বৃবদ্ধর হাশরর তুলনায়  রবতপয় 

অথ্কবানও পুঁবজপবত সম্প্রদাশয়র সম্দ বৃবদ্ধ ঘশিশে অশনরগুণ। 

লরডাউন সময়রাশল অথ্কননবতর রম্করাণ্ড থমশর দাঁড়াশনার রারশণ 

সম্দ সৃবটি না হওয়া সশ্বেও অদ্ভূতভাশব দ্রুতগবতশত মবশড়শে 

মুবটিশময় ধনীরশশ্রবণর  সম্শদর পবরমাণ। মদশে উপশরর তলার এর 

েতাংে ধনী ব্বক্তর সম্দ জনসংখ্ার বনশচর তলার ৭০ েতাংে 

মানুশষর মমাি সম্শদর চার গুণ মববে - এই তথ্ মথশরই আমাশদর 

িকডবাউে 

সময়কবানি 

অথতৃনেবিক  

কমতৃকবান্ড থমনক 

েবাঁড়বানেবার 

কবারনে সম্পে 

সৃবটি েবা 

হওয়বা সন্বেও 

অদ্ভূিভবানি 

দ্রুিেবিনি 

মিনড়নে 

মুবটিনময় 

ধেবীক মশ্রেবীর  

সম্পনের 

পবরমবাে
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মদশে অশ্লীলতম অথ্কননবতর নবষশম্র এরিা পবরমাপ ররা মরশত 

পাশর; লরডাউশনর মদড় মাশসর সময়রাশল ৬৩জন আরবপবতর 

সম্দ বৃবদ্ধ মপশয়শে ১০ েতাংশেরও মববে।

ইবতমশধ্ই সামবগ্র ব্বথিায় এর ধরশণর কুৎবসত ববকৃবতর জ্ 

লষে্ ররা রাশছি। রখন উৎপাদন ও পবরশষবার রাজ বধি থারার 

রারশণ সম্দই সৃবটি হশছি না মসই পবরবথিবতশতও তাশদর মুনাফা 

ও সম্দ বৃবদ্ধ হশয়শে এমনবর আরও দ্রুত গবতশত।  এর অথ্ক 

বৃহৎ বুশজ্কায়াশদর মনতৃত্বাধীন বুশজ্কায়া জবমদার সররাশরর প্রত্ষে 

সহশরাবগতায় জাতীয় ও জনসাধারশণর সম্শদর সরাসবর লুি 

সররাবর পৃঠিশপাষরতায়। এবং এিা বুঝশত অসুববধা হয় না মর নয়া 

উদারবাদী ব্বথিায় রাজননবতর োসন পবরচালনা মুবটিশময়র স্াশথ্ক 

এই পৃঠিশপাবষত লুন্ঠন ও মচৌর্কবৃবত্তর অনুসারী। আর সঙ্কি রত তীব্র 

হয়, লুন্ঠন ও মচৌর্কবৃবত্ত দ্রুততর হশত থাশর লাগাতার ৷ 

সঙ্কি গভীরতর হশত থারার প্রবক্রয়ায়, অথ্কননবতর োসনব্বথিায় 

এই ববকৃবতশর আরও আক্রমণাত্মরভাশব প্রশয়াশগর স্াশথ্ক োসরশশ্রবণ 

ও তাশদর রাজনীবত ফ্বসবাদী অবভপ্রায় বনশয় নস্রতাব্রের পদ্ধবতশত 

জনগশণর অবধরার ও গণতাব্রের পবররাঠাশমার ওপর বহুমুখী 

আক্রমণ োবণত ররশে। সাশথ সাশথ এও মশন রাখশত হশব মর 

সাম্প্রদাবয়র ববভাজশনর পশথ সমাজশর পবরচাবলত  ররািাও োসর 

দল গৃহীত রণনীবতরই  অববশছিদ্ অগি।  

মতববশরাশধর অবধরারশর সব্কশষেশরে আক্রমণাত্মরভাশব খব্ক ররা 

হশছি, এমন বর রশরানা মহামারীর রারশণ লরডাউশনর বত্কমান 

পবরবথিবতশতও চলশে অপোসন ও ববভাজনী বক্রয়ারলাশপর ববরুশদ্ধ 

অবধরার রষোর লড়াইশয় রকু্ত রম্কীশদর ববরুশদ্ধ ব্বথিা গ্হণ ও 

অবভসবধিমূলর মগ্প্তার।  আরও স্পটি ভাশব বলশত মগশল শ্রবমরশশ্রবণর 

প্রবতবঠিত অবধরারগুবল সমূ্ণ্ক বনমূ্কল ররার বদশরই এখন তাশদর নজর, 

গণতশ্রের উপর সামবগ্র আক্রমশণর প্রস্তুবতপশব্ক। শ্রম আইন সংস্কাশরর 

নাশম সংসশদ উত্াবপত ‘মরাড অন অকুশপেনাল মসফবি, মহলথ এডে 

ওয়াবর্কং রবডেেন’, ‘মরাড অন ইডোব্রেয়াল বরশলেনস’ এবং ‘মরাড অন 

মসাে্াল বসবরউবরবি’ ববলগুবল এমনভাশব নতবর ররা হশয়শে রাশত মট্ড 

ইউবনয়ন অবধরারসমূহশর রার্কত বাবতল  ররা রায়, ধম্কঘশির অবধরার 

এমনবর সংগবঠতভাশব আশন্ালন ররার অবধরারশর সমূ্ণ্কভাশব বনমূ্কল 

ররা রায়। সররাশরর চাই রশপ্কাশরি প্রভুশদর বনশদ্কোনুসাশর রাশজর 

ঘণ্া বাড়াশনা এবং এরতরফাভাশব রাশজর েত্কাবলী পবরবত্কন ররা 
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ও আইনানুসাশর রতটুকু সামাবজর সুরষোর ব্বথিা এখনও আশে তা 

সম্ণূ্কভাশব তুশল মদওয়া এবং সামাবজর সুরষো তহববল পবরচালনার 

জন্ মর সমস্ত বরেপাবষের প্রবতঠিানগুবল আশে তার ষেমতাশর দুব্কল রশর 

মদওয়ার এরেরে অবধরার।

শ্রম আইন পবরবত্কশনর এই সামবগ্র প্রশচটিা মথশরই বুশঝ বনশত 

হশব পুঁবজপবতশশ্রবণর নস্রতাব্রের ও নৃেংসতারপবররপিনাশর। তারা 

তাশদর কুবষেগত সররার ও অন্ান্ ষেমতার মাধ্শম শ্রবমরশশ্রবণশর 

থিায়ীভাশব পগিু রশর বদশয় দাসশত্বর েৃঙ্খশল আবদ্ধ ররশত চায় আর 

এই ভাশব সংসশদর আইন প্রণয়ন প্রবক্রয়াবিশরই প্রহসশন পবরণত 

হশব। উদাহরণস্রূপ বলা রায় ‘অকুশপেনাল মসফবি, মহলথ এডে 

ওয়াবর্কং রবডেেন’ মরাডবি মূল  আইনশর পবরববত্কত না রশরই রখন 

তখন বনব্কাহী আশদশের মাধ্শম শ্রম সময় বনধ্কারণ ও পবরবত্কন ররার 

অবধরার বদশয় বদশয়শে সররাশরর (appropriate government)  
হাশত।  ‘ইডোবস্টয়াল বরশলেনস মরাড’ সররারগুবলশর ‘রশথছি োঁিাই 

(হায়ার এডে ফায়ার)’-এর ষেমতার জন্ বেশপি শ্রবমর সংখ্ার মর 

ঊধ্্কসীমা বনধ্কাবরত আশে তা বদশল মদবার অবধরার সমপ্কণ ররশত চায় 

সররারশর। ‘অকুশপেনাল মসফবি, মহলথ এডে ওয়াবর্কং রবডেেন’ 

মরাডবি ইন্ার-মস্টি মাইশগ্ন্ ওয়ার্কম্ান আইনশর(১৯৭৯) 

বাবতল ররার প্রস্তাব রশরশে এবং বত্কমান লরডাউন সমশয় মরাবি 

মরাবি পবররায়ী শ্রবমশরর দুশভ্কাগ এবং তাশদর অসহায়তার ভয়ঙ্কর 

অবভজ্তার পবরশপ্রবষেশতও এই প্রস্তাবশর সররার অব্াহত মরশখশে। 

সামবগ্রভাশব সংসশদর অভ্ন্তশর মরাবডবফশরেশনর মাধ্শম শ্রম 

আইন সংস্কাশরর পুশরা অনুেীলনবি এমনভাশব ররা হশয়শে মর 

সররাবরত্রে মরন আইশনর মূল ধারাগুবল ইছিামশতা পবরবত্কন ররার 

িপাবড় গফরপার জনযে পবরযপায়ী শ্রবমকশদর গ্পাত
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পবরপূণ্ক অবধরার পায়। রার ফশল আইনসভা ও গণতাব্রের মত 

বববনমশয়র সাংববধাবনর প্রবক্রয়াবিই প্রহসশন পবরনত হশত চশলশে। 

শ্রম  আইন সংস্কাশরর মাধ্শম নস্রতাব্রের এই পদ্ধবতবির পরীষো 

ররা হশছি রা ভববষ্শত প্রশয়াগ ররা হশব  আইন প্রণয়ন সম্বর্কত 

সমস্ত মষেশরে সংববধাশনর মতায়াক্া না রশর। প্রোসন, আইনসভা 

ও ববচার ব্বথিার মশধ্ সংববধান বনশদ্কবেত ষেমতার মর  ববভাজন 

আশে- রা বত্কমান গণতাব্রের ব্বথিার অন্তম প্রধান বভবত্ত—তাশরই 

সংসশদ সংখ্াগবরঠিতার মজাশর বনমূ্কল ররার আক্রমশণর লষে্বস্তু 

ররা হশয়শে। দুঃখজনরভাশব বামপন্ীরা ও সামান্ রশয়রজন 

োড়া মরানও সাংসদশরই এর ববশরাবধতা ররশত মদখা রায়বন  শ্রম 

সম্বর্কত সংসদীয় থিায়ী সবমবতশত ‘অকুশপেনাল মসফবি, মহলথ 

এডে ওয়াবর্কং রবডেেন মরাড’ বা ‘আই আর মরাড’  অথবা অন্ 

মরানও শ্রম আইশনর ববতশর্ক বববভন্ন রাজননবতর দশলর অবথিান 

স্পটি ভাশব এিাই প্রবতপন্ন রশর। দুঃখজনরভাশব শুধুমারে বামপন্ী 

এবং বরেু প্রাশদবের দশলর এর-আধজন প্রবতবনবধর, (তাও রখনও 

রখনও), োড়া আর মরানও রাজননবতর দল বব্কর রতৃ্কত্ববাদ 

পবরচাবলত আথ্করাজনীবতর প্রোসশনর এই ববকৃত অনুেীলশনর 

ববরুশদ্ধ এরবি েব্ও উচ্চারণ রশরবন।  

রাজনীবতর পবরমণ্ডশল নয়া উদারবাদী পূুঁবজব্বথিার প্রভাবসম্ভূত 

এই পবরবথিবত শ্রবমরশশ্রবণর আশন্ালশনর সামশন বনশয় আসশে 

আগামী বদশনর আসল চ্াশলশজের স্রূপশর। ভরসার রথা, এই 

চরম ববপ্রতীপতার মশধ্ও মদশে শ্রবমর আশন্ালশনর মষেশরে বরেু 

রূশপাবল মরখা মদখা রাশছি। ববরা্রেীয়ররণ, শ্রম আইন সংস্কার, 

UAPA আইশনর পবরবত্কন, মত ববশরাশধর অবধরার বা ধম্কঘশির 

অবধরার সহ শ্রবমরশশ্রবণর অন্ান্ অবধরার খব্ক ররার প্রসশগি 

বামপন্ী ও এরআধজন প্রাশদবের দশলর প্রবতবনবধরা োড়া আর 

মরান রাজননবতর দশলর সামান্তম ববশরাবধতা না থারশলও 

রাজননবতর আনুগত্ বনবব্কশেশষ মদশের প্রায় সমগ্ মরন্দীয় মট্ড 

ইউবনয়ন ধারাবাবহরতার সাশথ ঐর্বদ্ধভাশব অসংখ্ ধম্কঘি 

ও সংগ্াশমর মধ্ বদশয় োসরশশ্রবণর সমস্ত ঘৃণ্ ও ষড়র্রেমূলর 

রম্করাশণ্ডর ববশরাবধতা রশর চশলশে। মরন্দীয় মট্ড ইউবনয়নসমূহ 

ও মফডাশরেনগুবলর মরৌথ মঞ্চ প্রণীত দাববসমূশহর সনদবি  মদে 

ও জনগশণর অবাধ লুন্ঠনরারী রশপ্কাশরি স্াথ্কবাহী নীবতসমূশহর 

ববরুশদ্ধ এর ববরপি অথ্কননবতর নীবতর বদরবনশদ্কে রশরশে। বত্কমান 
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সমশয় োসরশশ্রবণর আক্রমণ প্রবতশরাশধ ঐর্বদ্ধ সংগ্ামশর জাতীয় 

তথা তৃণমূল স্তশর আরও উচ্চ পর্কাশয় বনশয় রাওয়ািাই এখন আশু 

প্রশয়াজন। এই প্রবক্রয়ায় মখশি খাওয়া অন্ অংশের মানুষ মরমন 

কৃষর, মখতমজুর, স্বনরুক্ত শ্রমজীবী মানুষজনসহ জনগশণর অন্ান্  

অংেশর সাশথ বনশয় তাশদর দাববশরও প্রাধান্ বদশয় আশন্ালনশর 

এবগশয় বনশয় মরশত হশব।

গষপাড়ে সশমেলশনর আহ্পান – সংগ্পাশমর পয্থপায় – 

আক্রমণ ও প্বতশরপাধ

প্রধানত এই মবাঝাপড়া ও ববশশ্লষশনর বভবত্তশত বসআইবিইউ’র 

মষাড়ে সশম্মলন এই বসদ্ধাশন্ত উপনীত হয় মর শ্রমজীবী মানুশষর 

আশন্ালন মদশে এর নতুন পর্কাশয়– “অস্ীরার ও প্রবতশরাশধর” 

(বডফাশরন্স এ্াণ্ড মরবজস্ট্ান্স) আশু প্রশয়াজনীয়তার পর্কাশয় 

প্রশবে রশরশে। আইন বদশল বদশলও, শ্রবমরশশ্রবণ তাশদর 

ধম্কঘশির অবধরার বা ঐর্বদ্ধ আশন্ালশনর অবধরাশরর উপর 

মরানও  বনশষধাজ্াশর মমশন বনশত পাশর না, মানশবও না। এ 

জাতীয় সমস্ত বনশষধাজ্াশর অস্ীরার ও অমান্ রশর আমাশদর 

আশন্ালন সংগ্াশমর পশথ এবগশয় মরশত হশব এবং তা অবে্ই 

সব্কবনম্ন ও জাতীয় উভয় স্তশরই সংগবঠত ররশত হশব। সংগবঠত 

অবাধ্তার মঢউ তুলশত হশব ব্াপরভাশব ৷ জাতীয় সম্বত্ত মদবে 

ববশদবে ব্বক্ত মাবলশরর হাশত ববক্রয় রশর মদবার পথ মবশয় 

সররাশরর ববরা্রেীয়ররশণর আগ্াসী প্রশচটিা, ববলবনিররণ, মদশের 

খবনজ সম্দশর মবসররারী খনশনর জন্  ইজারা মদওয়া, 

ভূবমসম্দ ব্বহার সংক্রান্ত সমস্ত ব্বথিা বূহৎ রশপ্কাশরশির 

স্াশথ্ক আমূল বদশল মদওয়া এবং অন্ান্ নানাববধ প্রতারণামূলর 

রম্কপদ্ধবতর ববরুশদ্ধ  তৃণমূল ও জাতীয় উভয় স্তশরই প্রবতশরাধ 

আশন্ালন গশড় তুলশত হশব এবং এই নতুন পর্কাশয় তৃণমূল 

স্তশর প্রবতশরাশধর ষেমতা আরও গভীরতর এবং ব্াপরতর ররার 

রাজশর প্রাথবমরতা বদশত হশব।   

মষাড়ে সশম্মলন মথশর উদ্ভূত এই মরন্দীয় রাজবি বসআইবিইউ’র 

‘না মপৌঁোশনার রাশে মপৌঁোন’, ‘ইসু্গুবলশর গৃহীত নীবতর 

আশলাশর ব্াখ্া ররা’ ও ‘নীবতসমূশহর মপেশন রাজননবতর 

চবররেশর উশ্াবচত  ররা’র আহ্াশনর গুরুত্ব ও প্রাসবগিরতাশরই 

পুনথিাবপত ররশে।  
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গকপাবভড ১৯ মহপামপারী– লকডপাউন- অবভজ্ঞতপা

বসআইবিইউ’র সুবব্কজয়ন্তী বেশরর সমাবপ্তর পর্কাশয় মপৌঁোশনার  

পশব্ক আমরা রশরানা মহামাবর এবং মসই রারশণ ৪৫+ বদশনর 

লরডাউন প্রবক্রয়ার ও তৎসজোত দুবব্কষহ ও ভয়ঙ্কর অবভজ্তার 

সম্মুখীন । সমগ্ শ্রমজীবী মানুশষর জন্ অবভজ্তাবি ভয়াবহ, চরম 

র্রেণা ও মবদনা দায়র। তশব এরই সমশয় এ রথা স্ীরার ররশতই 

হশব মর এই ৪৫+ বদশনর লরডাউশনর অবভজ্তা আমাশদর অশনর 

বেষোও বদশয়শে। আন্তজ্কাবতর শ্রম সংথিা ILO’র অনুমান অনুসাশর 

রশরানা মহামারীর প্রশরাশপ ববশশ্র শ্রমজীবী মানুশষর অশধ্কর অংেই 

তাশদর জীববরা হারাশনার ঝঁবরর সম্মুখীন। মসন্ার ফর মবনিাবরং 

ইরনবম’র অনুমান অনুসাশর এই লরডাউন সমশয় মদশে প্রায় ১৪ 

মরাবি মানুষ তাশদর জীববরা হাবরশয়শেন।

রশরানা মহামারীর জন্ লরডাউন পবরবথিবতশতও মদশে 

ষেমতাসীন োসরশশ্রবণ ও তাশদর রাজনীবতর  ঔদ্ধত্পূণ্ক ও 

নস্রতাব্রের রার্ক্রলাশপর মবরয়া প্রশচটিা লষে্ ররা রাশছি, 

রশরানা মমারাববলায় নয়, পবরবথিবতর সুশরাগ বনশয় মদবেববশদবে 

পূঁবজপবত প্রভুসম্প্রদাশয়র স্াথ্করষোর লশষে্। সররাবর ষেমতায় 

আসীন রাজননবতর েবক্তই শুধু নয়, তাশদর প্রভু পুঁবজবাশদর 

বব্কর, ফ্াবসবাদী ও অমানববর মচহারা ফুশি উঠশে সব্করে। মুনাফা 

বজায়  রাখশত তারা মানবজীবনশর ব্বসাবয়র বববনমশয়র মাধ্ম 

বানাশত, প্রশয়াজশন ববল বদশত বা জাতীয় সম্বত্ত নয়েয় ররশতও 

ববিধা রশর না, আর এই উশদেশে্ প্রোসবনর বনয়মাবলীশর সম্ূণ্ক 

ভাশব বদশল মদওয়ার নীলনরসা নতবরর রাজও তারা রশর চশলশে। 

প্রোসশনর পুশরা পদ্ধবতবি আরও আগ্াসী নস্রত্রেীররণ ও ষেমতার 

মরন্দীভবশনর বদশর দ্রুত অগ্সর হশছি। জাতীয় দুশর্কাগ মমারাববলা 

আইশনর সুশরাগ বনশয় মমাদী সররার ও তার বনরুক্ত ববশেষ মগাঠিী 

অগ্াহ্ ররশে মরন্দ রাজ্ সম্শর্কর দায়বদ্ধতা, দমন ররশে 

নাগবরর স্াধীনতা এবং এমন বর মপ্রস মসনসরবেপ লাগু ররার 

ষেমতাও কুবষেগত রশরশে ৷ আপতরালীন এই ববশেষ ষেমতাশর 

ব্বহার রশর োসরশশ্রবণ এবং রাজননবতর প্রোসন তাশদর মুনাফা 

ও রাজননবতর ষেমতা সুসংহত ররশত চাইশে।   

এিা মবাঝা দররার মর মরানওররম প্রস্তুবত োড়াই মারে চার 

ঘণ্ার মনাবিশস মদশের মানুশষর ওপর লরডাউন চাপাশনা মরানও 

প্রোসবনর ব্থ্কতা নয়। অন্ান্ সমস্ত বদর ও প্রোসবনর প্রবতঠিানশর 
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অগ্াহ্ রশর সমগ্ প্রোসবনর ষেমতাশর কুবষেগত ররার এবং সাশথ 

সাশথ জনসাধারণশর চরম ববভ্াবন্ত ও অসহায়শত্বর বাধ্তায়  বনশষেপ 

ররার এ বেল এর  মস্ছিাচারী পদশষেপ। রশরানা সংক্রমণ বৃবদ্ধর 

পিভূবমশত মহামারী পবরবথিবতর সুশরাগ বনশয় ববশরাধী মতপ্ররাশের 

স্াধীনতা খব্ক ররা এবং শ্রবমরশশ্রবণর অবধরার সঙ্কুবচত ররার মাধ্শম 

মরাবি মরাবি মানুশষর চরম দুদ্কোর বববনমশয় মোষরশশ্রবণর মুনাফা 

বৃবদ্ধর রাজননবতর উশদেে্ চবরতাথ্ক ররার লশষে্ই পবরচাবলত ও 

ব্বহৃত হশছি োসরশশ্রবণর ববশেষ ষেমতায়ন ।

শ্রম আইন পবরবত্কশনর জন্ সংসশদ আশলাচনার অশপষো না 

রশর, লরডাউন উদ্ভূত বববধবনশষধও তৎসজোত প্রায়-বনশ্চলতার 

পবরবথিবতর সুশরাগ বনশয় রার্কবনব্কাহী আশদেনামার মাধ্শম 

শ্রবমরশদর সমস্ত অবধরার ও সুরষো ব্বথিা বানচাল রশর মদওয়ার 

এই মবপশরায়া প্রশচটিা আসশল দ্রুততার সাশথ  ধবনরশশ্রবণর স্াশথ্ক 

অবাধ মোষশনর অবধরার ও সম্দ বৃবদ্ধর লশষে্ গৃহীত োসরশশ্রবণর 

নাররীয় মরৌেলশরই প্রবতফবলত ররশে। 

আিবি রাশজ্ নদবনর শ্রমঘণ্া ১২ ঘণ্া ররার প্রোসবনর 

আশদেনামা এবং ববশজবপ োবসত উত্তরপ্রশদে ও মধ্প্রশদে 

সররাশরর প্রচবলত সব শ্রম আইশনর বাধ্বাধরতা মথশর সমস্ত 

প্রবতঠিানশর অব্াহবত মদওয়ার আশদেনামা আসশল লরডাউন 

সমশয়র সুববধাগুবলশর পবরপূণ্ক ভাশব ব্বহার ররার এর মনাংরা 

চক্রান্ত োড়া  আর বরেুই না।  মোনা রাশছি গুজরাি, আসাম, রণ্কাির 

ও বরেপুরার সররারগুবলও এরই 

পদ্ধবতশত অবড্কন্ান্স জাবরর 

পশথ। এরই ধরশনর নৃেংস 

পদশষেপ গ্হশণর পশথ মববের 

ভাগ রাজ্ই অগ্সর হশব বশল 

ধশর মনওয়া রায়। এবং এই 

মষেশরে মমাদী সররাশরর মরৌেলবি 

হল প্রথশম তার বনয়্রেনাধীন 

সররারগুবলর মাধ্শম এই রাজ 

বরশয় মনওয়া এবং পরবত্কীশত 

অন্ সররারগুবলশর চাশপ 

মরশখ এরই পদ্ধবত অনুসরশণ 

বাধ্ ররা।   ধবনরশশ্রবণ ও 

সঙ্কি যি িৃবধি 

পবানি িিই 

ভয়বািহ ভবানি 

িবাড়নি থবাকনি 

শ্রবমকনশ্রবের 

অবধকবানরর 

ওপর আক্রমে
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রাজনীবতর প্রাগিশণ তাশদর প্রবতবনবধশদর মুনাফা সুবনবশ্চত ররার 

এই মরৌেল মনাংরাবমর চরম স্তশর মনশম রাশত পাশর। সঙ্কি রত বৃবদ্ধ 

পাশব ততই ভয়াবহ ভাশব বাড়শত থারশব শ্রবমরশশ্রবণর অবধরাশরর 

ওপর আক্রমণ, মর মরানও উপাশয়, মর মরানও পদ্ধবত অবলম্ন 

রশর ধবনরশশ্রবণর মুনাফা বৃবদ্ধশর অব্াহত  রাখশত োসনর্রে আরও 

মনাংরা ও বনষ্ঠুর ভাশব ব্বহৃত হশব। এবং এ রথা স্পটি মর সমগ্ 

পুঁবজপবত মশ্রবণ রাজননবতর োসনরশ্রের এই অমানববর ও নৃেংস 

পদ্ধবতশর পুশরাপুবর মদত রুবগশয় চলশে এবং এখনও পর্কন্ত এই 

প্রবক্রয়ায় মপেশন রশয়শে মদশের প্রায় সমস্ত বুশজ্কায়া রাজননবতর 

দলসমূহ রার্কত বনশ্চুপ দে্কশরর ভূবমরায়।  

এোড়াও, রশপ্কাশরি মাবলরানাধীন বমবডয়া হাউশসর সহায়তায় 

জনগণশর ববভ্ান্ত ররার সব ররম অপপ্রয়াস, জাবলয়াবত, প্রতারণার 

মরানও সুশরাগশরই োড়শে না ষেমতােীন রাজননবতর েবক্ত। ২০২০ 

সাশলর ১২ মম জাবতর উশদেশে্ তাঁর ভাষশণ প্রধাণম্রেী স্বনভ্করতার 

ববষশয় বক্তব্ মরশখবেশলন। ২০১৪ সাশলর পর মথশর এই মমাদী 

সররারই প্রায় সমস্ত মষেশরে আমাশদর অথ্কননবতর স্বনভ্করতাশর 

ধ্ংস ররার লশষে্ পদ্ধবতগতভাশব রাজ রশর মগশেন। লাগামহীন 

মবসররাবরররণ, প্রত্ষে ববশদবে বববনশয়াশগর উদার প্রশয়াগ এবং 

রয়লা খনন, প্রবতরষো উৎপাদন, মরলওশয় পবরবহণ ও উৎপাদন, 

আবথ্কর প্রবতঠিান এমনবর লঘু প্ররুবক্তর নানা মষেশরের অবনয়ব্রেত 

বাবনবজ্ররণ হশয়শে তার সময়রাশলই, পাোপাবে লষে্ ররা মগশে 

বহুজাবতর ঔষধ মরাম্াবনগুবলর স্াশথ্ক রা্রোয়ত্ত ঔষধ বেপিশর 

ধ্ংস ররার প্রবক্রয়া। সব মষেশরেই লাভাবন্বত হশয়শে ববশদবে 

মরাম্াবনগুবল আর মদশের বহু বেপি প্রবতঠিান রার্কত অবস্তত্ব রষোর 

সঙ্কশি বনবষেপ্ত হশয়শে। মগাশয়বলসীয়  পদ্ধবতশত বাশর বাশর প্রচার 

রশর জনগশণর উপর প্রতারণা সংগবঠত ররার মষেশরে এর নতুন 

মারো থিাবপত হশয়শে আশলাচ্ সমশয়।  

ইবতিপাচক অবভজ্ঞতপা– তৃণমূল স্তশর অসপাধপারণ উশদযেপা�

লরডাউশনর সময়রাশল আমাশদর অশনর ইবতবাচর অবভজ্তাও 

হশয়শে। বববভন্ন ইসু্শত প্রবতবাশদর  আহ্াশন ববপুল সাড়া বদশয়শেন 

শ্রমজীবী মানুষ, মট্ড ইউবনয়ন রম্কীরা লষে লষে দুথি অনাহারবলিটি 

মানুশষর পাশে মপৌশঁে মগশেন সাহাশর্র হাত বাবড়শয়। এবি বনঃসশন্শহ 

উৎসাহব্জের এবং আত্মববশ্াস সৃবটিরারী এর অবভজ্তা।
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আমাশদর সংগঠশনর তৃণমূল স্তশর এবং বহুশষেশরে ব্বক্ত পর্কাশয় 

ববোল উশদ্াগ লষে্ ররা মগশে। আমাশদর রম্করাণ্ড বনশজর রম্কথিল 

োবড়শয় মপৌঁশে মগশে ববস্তীণ্ক অঞ্চশল। পবরবাশরর সদস্রাও জবড়শয় 

পশড়শেন এই রম্করশজ্। সহরম্কী ও জনগশণর সাশথ অভূতপূব্ক 

সংহবতর এই অনুভূবতশর সংগঠশনর সব্কবনম্ন স্তশর বনশয় রাওয়া 

সম্ভব হশয়শে রা মশ্রবণ আশন্ালনশর আরও প্রেস্ত ও সুসংহত ররার 

এর অভাবনীয় সম্ভাবনার ইবগিত মদয়। 

সংগঠশনর বনম্নস্তশর এই ধরশনর ব্াপর উশদ্াগ ব্বতত দুঃথি 

অনাহারবলিটি মানুষ ববশেষত পবররায়ী শ্রবমরশদর মশধ্ রোণ রার্ক 

সংগবঠত ররা মরত না। লরডাউশনর ফলশ্রুবতশত চারবর হারাশনা 

উপাজ্কনহীন, আশ্রয়হীন পবররায়ী শ্রবমরশদর ওপর মরন্দীয় সররার 

এবং অবধরাংে রাজ্ সররারগুবলর বব্কর আচরণ ও অমানববর 

সংশবদনহীনতার রারশণ তাশদর অরপিনীয় দুশভ্কাগ মপাহাশত 

হশয়শে। এই পবরবথিবতশত বসআইবিইউ এই সমস্ত দুদ্কোগ্থি মানুশষর 

পাশে দাঁবড়শয় তাশদর গুরুত্বপূণ্ক মশ্রবণ দাবয়ত্ব পালশনর আহ্ান 

জাবনশয়বেল লরডাউশনর শুরুশতই। এই আহ্াশন ববপুলভাশব 

সাড়া বমশলশে এবং এই উশদ্াগ সারা মদশে প্রেংবসত হশয়শে। 

রবদও আমরা আমাশদর বনজস্ সাংগঠবনর সীমাবদ্ধতার রারশণ 

এই সমস্ত মানুশষর মারে এরবি অংশের রাশেই মপৌঁোশত মপশরবে। 

তথাবপ লরডাউশনর মাশঝ আমাশদর মনতারম্কীশদর চলাশফরার 

উপর নানা বববধবনশষধ ও বনশষধাজ্া সশ্বেও আমরা মর পবরমাশণ 

চরম দুদ্কোগ্স্ত ববপুলসংখ্র শ্রমজীবী পবরবাশরর রাশে মপৌঁোশত 

মপশরবে তা বেল আমাশদর প্রত্াো ও সামশথ্ক্র বাইশর। এবং এবি 

সম্ভব হশয়শে সাধারণ মানুশষর রাে মথশর পাওয়া ব্াপর োরীবরর 

ও আবথ্কর সাহার্ ও সহশরাবগতার রারশণ। সংগবঠত এই রোণরাশর্ক 

আমরা বঠর রতজশনর রাশে মপৌঁোশত মপশরবে বা বর পবরমাশণ 

রোন বন্ন ররশত মপশরবে তার সবঠর পবরমাপ এখনও পর্কন্ত রশর 

উঠশত পাবরবন। বরেু বরেু রাশজ্ আমাশদর সংগঠররা রোণ বহসাশব 

অশনশরর হাশত খাদ্সামগ্ীসহ সামান্ অথ্কও তুশল বদশয়শেন, 

মরাথাও মরাথাও রান্নাররা খাবার খাওয়াশনার জন্ সংগবঠত ররা 

হশয়শে রবমউবনবি বরশচন। বরবলশফর রাজ আজও চলশে বববভন্ন 

থিাশন। অনুমান ররা মরশত পাশর মর আমরা সমস্ত রাজ্ বমবলশয় রোণ 

সামগ্ী বনশয় এবপ্রশলর মেষবদন পর্কন্ত অন্তত ২০ লষে দুঃথি শ্রবমর 

ও তাশদর পবরবাশরর রাশে মপৌঁোশত মপশরবে।   
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এই প্রসশগি, আমাশদর অবে্ই মররালার বাম গণতাব্রের 

সররাশরর ভূবমরার রথা উশলিখ ররশত হশব। জনদরবদ এই সররার 

দৃটিান্ত থিাপন রশর মদবখশয় বদশয়শে বরভাশব রাজ হারাশনা পবররায়ী 

শ্রবমর ও অসংগবঠত মষেশরের শ্রবমর পবরবারগুবলর হাশত রোণ ও 

সহায়তার হাত বাবড়শয় মদওয়া রায়। ববপরীশত লষে লষে শ্রমজীবী 

মানুশষর দুশভ্কাশগর প্রবত মরন্দীয় ও অন্ান্ রাজ্ সররারগুবলর 

অমানববর আচরণ ও বনম্কম অসংশবদনেীলতাই প্ররাে মপশয়শে। 

উপাজ্কন ও আশ্রয়হীন পবররায়ী শ্রবমরশদর মররালা সররার ‘অবতবথ 

শ্রবমর’ বশল অবভবহত রশরশেন এবং খাবার ও অন্ান্ প্রশয়াজনীয় 

সামগ্ীর মজাগান বদশত রাজ্ জুশড় অসংখ্ রোণ বেববর থিাপন 

রশরশেন।  এই রম্করাশণ্ড মসখাশন বসআইবিইউ তার সাংগঠবনর 

মনিওয়াশর্কর মাধ্শম রাশজ্র সমস্ত প্রাশন্ত রোণসামগ্ী ও সাহার্ 

মপৌঁশে মদবার মষেশরে ও দুথি পবররায়ী শ্রবমরশদর বচবনিতররণ 

ও রাজ্ সররাশরর রোণরাশর্কর সাশথ রুক্ত ররার মষেশরে  এরবি 

গুরুত্বপূণ্ক ভূবমরা পালন রশরশে। 

তাোড়া গত ২১ এবপ্রল ২০২০ সারা ভারত প্রবতবাদ বদবশস 

‘ভাষণ নবহ মরেন চাবহশয়, মবতন চাবহশয়, সুরষো চাবহশয়’ 

বসআইবিইউ’র এই আহ্াশন মদেব্াপী ববপুল সাড়া পাওয়া 

বগশয়বেল। বহু জায়গায় পবরবাশরর সদস্শদর সাশথ বনশয় শ্রবমররা 

অংে বনশয়শেন এই রম্কসূচীশত। তৃণমূল স্তশর আমাশদর রম্কী 

বাবহনীর এমন বর সাধারণ শ্রবমরশদর ববোল উশদ্াগ লষে্ ররা 

মগশে। লরডাউশনর প্রবতবধিরতা সশ্বেও বসআইবিইউ এই রম্কসূবচ 

পালশনর আহ্ানশর মসাে্াল বমবডয়া সহ নানাববধ উপাশয় এশরবাশর 

বনশচর স্তর পর্কন্ত মপৌঁশে বদশত মপশরবেল এবং তৃণমূল স্তশরর মনতা 

রম্কীশদর অভাবনীয় উশদ্াগ োড়া এই রম্কসূবচ সফল রশর মতালা 

সম্ভব হত না। অন্ভাশব বলশত মগশল এই রাশজর মাধ্শম সংগঠশনর 

সব্কবনম্ন স্তর পর্কন্ত আমাশদর গণতাব্রের রম্কপদ্ধবতর ববহঃপ্ররাে 

ঘিাশনা মগশে এবং তা সংগঠশনর ও সামবগ্র ভাশব  শ্রবমরশশ্রবণর 

আশন্ালশনর মষেশরে ববরাি এর সম্ভাবনার ইবগিত বদশছি। রম্কশষেরে 

ও তৎসম্ধিীয় দাববসনদ  োবড়শয় আমাশদর সংগঠন বিারা অন্ান্ 

ভ্াতৃপ্রবতম মট্ড ইউবনয়ন, কৃষর ও কৃবষ শ্রবমরশদর সংগঠন, োরে-

রুব-মবহলাশদর সংগঠনগুবলর সাহার্ সমথ্কন বনশয় বববভন্ন জ্বলন্ত 

সামাবজর ও জনগশণর সমস্া, কৃষর ও কৃবষ শ্রবমরশদর দাবব দাওয়া 

বনশয় আশন্ালন সংগবঠত ররা সম্ভব। সম্ভবত বসআইবিইউ’র এই 
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রম্কসূবচ সাম্প্রবতর রাশল গৃহীত সব্কবৃহত এর রম্কসূবচ, সমস্ত রাজ্ 

ও মফডাশরেন মথশর প্রাপ্ত প্রবতশবদন অনুসাশর আবাবসর এলারা, 

রম্কশষেরে, অবফসগুবলশত, বাজার এলারা, মদারগড়ায় প্রায় সব্করে  

অপি সংখ্ায় এরবরেত হশয় দাবব সম্বলত মপাস্টার , প্ল্ারাড্ক প্রদে্কন 

ও ম্াগান মদওয়ার দৃে্ মদখা মগশে।  প্রাপ্ত তথ্ অনুসাশর মদশের 

৪০৭বি মজলায় ৬০,৩৫১বি থিাশন ৪,১৬,৫৭৫ জশনর উপবথিবতশত 

এই রম্কসূবচ পাবলত হশয়শে। এরইভাশব এ বের সারা মদেব্াপী মম 

বদবস পাবলত হশয়শে আরও অশনর মববে সংখ্র থিাশন ও অশনর 

মববে মানুশষর উপবথিবতশত। 

এ োড়াও লরডাউন বপবরয়শড সররাবর নীবতর ববরুশদ্ধ বববভন্ন 

রাজ্ ও মজলাস্তশর নানাববধ উভিাবনী উপাশয় ববশষোভ রম্কসূবচ 

পালশনর উশদ্াগ মদখা মগশে। এবং অবত সম্প্রবত উত্তরপ্রশদে ও 

মধ্প্রশদে সররাশরর প্রচবলত সব শ্রম আইশনর বাধ্বাধরতা মথশর 

সমস্ত প্রবতঠিানশর অব্াহবত মদওয়ার আশদেনামা তথা  আিবি রাশজ্ 

নদবনর শ্রমঘণ্া ১২ ঘণ্া ররার প্রোসবনর আশদেনামার ববরুশদ্ধ 

অন্ান্ মরন্দীয় মট্ড ইউবনয়নগুবলর সাশথ মরৌথ আশন্ালশনর 

রম্কসূবচ প্ররাে ররার উশদ্াগ মনওয়া হশয়শে।  এই সমস্ত রম্কসূবচই 

“না মপৌঁোশনাশদর রাশে মপৌঁোশনার” মষেরেবিশর আরও প্রসাবরত 

রশর ববরাি সম্ভাবনার সৃবটি রশরশে। এই সম্ভাবনাশর আগামী 

বদশন সশচতনতার সাশথ পুশরাপুবর রাশজ লাগাশনা দররার এবং 

এর পাোপাবে োসরশশ্রবণ অনুসৃত নীবতর বনবরশখ সমস্াবলীশর 

ব্াখ্া ররা এবং মর রাজননবতর দৃবটিভগিীর বিারা এই নাররীয় 

নীবতসমূহ পবরচাবলত হশছি মসই রাজনীবতর মুশখাে উশ্াবচত ররার 

রাজগুবলও রশর মরশত হশব। 

আ�পামী বদশনর কপাজ

নয়া উদারবাদী ধনতাব্রের ব্বথিার সুবাশদ উদ্ভূত সঙ্কশির 

পবরবথিবতশত সাধারণ মানুশষর ওপর োসরশশ্রবণর নাবমশয় আনা 

হামলার ববরুশদ্ধ বৃহত্তর লড়াই আশন্ালন সংগবঠত ররার প্রস্তুবত 

মনওয়ািাই আমাশদর সামশন আগামী বদশনর রাজ। সঙ্কি রতই 

গভীর হশছি, হামলার ধরন হশছি আরও বনষ্ঠুর, আরও বব্কর। তাই 

লড়াই আশন্ালনশর আরও মজারদার রশর তুলশত হশব এবং মসজন্ 

চাই শ্রমজীবী জনগণসহ সাধারণ মানুশষর ব্াপরতম ঐর্ এবং 

শ্রবমরশশ্রবণশরই ঐর্বদ্ধ এই আশন্ালশনর মনতৃত্ব বদশত হশব।
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এবং তার জন্ আমাশদর রাজননবতর মতাদশে্ক ববলয়ান হশয় 

সাংগঠবনর ভাশব আক্রামর অবাধ্তার উচ্চতায় আশন্ালনশর 

উন্নীত ররার প্রস্তুবত গশড় তুলশত হশব। লরডাউশনর সমশয় 

আমাশদর রম্কী বাবহনীর সাধারণ মানুষ এবং ববশেষ রশর পবররায়ী 

শ্রবমরশদর মশধ্ রোণ বণ্ন, মরাগাশরাগ রষো ররা এবং সংগবঠত 

ববশষোভ রম্কসূবচ পালশন অবভনব উপায়গুবলশর এরবরেত রশর 

নতুন অংশের মশধ্ আমাশদর সমথ্কশনর প্রসার ঘিাশত হশব। এর 

সাশথ আমাশদর সামশন আগত চ্াশলজেগুবল মমারাববলা ররার জন্ 

রম্কশষেরে-স্তশর প্রবতশরাধ ও প্রবতবাদ আশন্ালন গশড় মতালার সামথ্ক 

অজ্কশন সষেম হশত হশব। 

নতুন পবরবথিবত দাবব ররশে মর শ্রবমরশশ্রবণর আশন্ালন অবে্ই 

হশব প্রবতবাদ ও প্রবতশরাশধর পর্কাশয় উবন্নত এর ঐর্বদ্ধ লড়াই এবং 

এবিই হশছি শ্রবমরশশ্রবণর অনুসরণ ররার সবঠর পথ।  লরডাউন 

সময়রাশল গৃহীত রার্কক্রশমর সমৃদ্ধ অবভজ্তা আমাশদর আত্মববশ্াস 

মদয় মর আমরা এরসাশথ সংগবঠত ভাশব এ রাজ ররশত পাবর, ররা 

সম্ভব।

উপশরাক্ত পবরবথিবত ও অবভজ্তার বভবত্তশতই আমাশদর ভববষ্ৎ 

আশন্ালন, প্রচারাবভরান ও সাংগঠবনর মরৌেল বনধ্কারণ ররশত 

হশব। নয়াউদারবাদী নীবত ও তৎসংবশ্লটি রাজনীবতর অমানববর 

বহংরে পােববর মচহারা এবং রুগপদ চরম সুববধাবাদী অবথিান প্রত্ষে 

রশর চশলশে আপামর জনগণ লরডাউশনর চরম দুদ্কো ও বনঃস্তা 

ও স্জনহারাশনার মবদনাশর বুশর বনশয়ই ৷ এই ভয়ঙ্কর অবভজ্তার 

আশলাশরই সংরিগ্স্ত পূঁবজবাদ ও পূবজবাদী রাজনীবতর দে্কশনর 

অমানবধর বহংরেতা ও চরম সুববধাবাদী চবরশরের স্রূপশর উশ্াবচত 

ররশত হশব জনশচতনায়— শ্রবমর আশন্ালশনর মশ্রবণসশচতন ধারার 

সামশন এিাই সব্কাবধর গুরুত্বপূণ্ক দাবয়ত্ব রা ধারাবাবহর বনরন্তরতার 

সাশথ চাবলশয় মরশত হশব। নয়াউদারবাদী ব্বথিার আক্রমশণর 

মমারাববলার প্রবক্রয়ায় গশড় ওঠা মশ্রবণ আশন্ালশনর ঐর্বদ্ধ 

মঞ্চশর ব্াপরতম ররশত হশব তৃণমূলস্তশর সমস্ত শ্রমজীবব মানুশষর 

লশড় রাওয়ার ঐশর্ উত্তরণ ঘিাশনার লশষে্। নয়া উদারবাদী 

নীবতর ববরপি পশথর বদো মদখাশনার সাশথ সাশথ চাবলশয় মরশত হশব 

প্রচার আশন্ালশনর আমাশদর বনজস্ স্াধীন রম্কসূবচ এবং অবে্ই 

ঐর্বদ্ধ আশন্ালন ধারাবাবহরভাশব। ববরপি পশথর সধিানশর 

শুধুমারে শ্রবমরশদর ববষশয়ই সীমাবদ্ধ রাখশল চলশব না, শ্রমজীবী 
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মানুশষর বৃহত্তম ঐর্বদ্ধ মঞ্চ গশড় মতালার মাধ্শম আশন্ালনশর 

সশব্কাচ্চ পর্কাশয় উন্নীত ররার লশষে্ রুক্ত ররশত হশব গ্ামীণ ও 

েহুশর দবরদ্রশদর সমস্া, অব্াহত কৃবষ সঙ্কশির মপ্রবষেশত কৃষর ও 

কৃবষ শ্রবমরশদর ববষয়, রা্রোয়ত্ত মষেশরের মবসররাবরররণ ও সররাবর 

রল্াণমূলর পবরশসবা মষেরেগুবলর আউিশসাবস্কং সম্বর্কত সমস্ার 

রথা এবং সামাবজর উৎপীড়ন, নারী ও সংখ্ালঘু বনর্কাতশনর 

ববষয়গুবল। 

আমরা ররশবা জয় বনশ্চয়।     

  

অনুবাদ:  বনেীথ মচৌধুবর
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শ্ আজ এর 

অস্াভাববর 

স্াথি্ পবরবথিবতর 

মুশখামুবখ। রা প্রবতবি মদশের 

অথ্কনীবত, রাজনীবত এবং 

সমাজ জীবশন ববধ্ংসী 

প্রভাব মফশলশে। মরাবভড ১৯ 

মহামারী সম্ভবত ভারতশরও 

সাম্প্রবতর সমশয়র মশধ্ 

সবশচশয় বড় চ্াশলশজের 

বরনারায় এশন মফশলশে। 

লষে লষে মমহনবত মানুষ, 

কৃষর, মখতমজুর এবং 

মোবষত অংশের মানুষ শুধু মর 

ভাইরাশসর োসাবনর মুশখামুবখ 

তা নয়, তাঁরা জীবনজীববরা 

ও আয় হারাশনার ববপদ এবং 

মবরারত্ব, দাবরদ্র ও ক্ষুধা-

অনাহাশরর মুশখামুবখ। লষে 

লষে রাজ হারা মানুষ তাঁশদর 

রাশজর জায়গা মেশড়

মরাবভড ১৯ 

লরডাউন, 

কৃবষশষেশরের 

দুদ্কো এবং 

প্রবতশরাধ

বব

ববজু কৃষ্ান

কৃবষ
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বনশজশদর গ্াশম পাবলশয় আসশেন। মদেভাশগর পর মথশর এভাশব 

ঊধ্্কশ্াশস বফশর আসার ঘিনা আর মদখা রায়বন। পাবলশয় আসার 

সময় েতাবধর শ্রবমর দুঘ্কিনায়, অনাহাশর প্রাণ হাবরশয়শেন, দুদ্কোর 

রারশণ আত্মহত্া রশরশেন। এমন নবজরববহীন মানববর সঙ্কশির 

মপ্রষোপশি োসরশশ্রবণ সংখ্াগবরঠি ববপুল সংখ্র মানুষশর তাঁশদর 

বনশজশদর ভরসাশতই মেশড় বদশয়শে এবং এই সঙ্কি নয়া উদারবাদী 

সংস্কারগুশলাশর আশরা আগ্াসীভাশব এবগশয় বনশয় রাওয়ার মসরা 

সুশরাগ নতবর রশর বদশয়শে বশল সানশন্ দাবব ররশত শুরু রশরশে। 

‘হয় এখন, নয়শতা রখনই নয়’, ‘আমরা আর রখনই এররম সুশরাগ 

পাশবা না, এশর রাশজ লাগাও’ মসাচ্চাশর এরথা বশল শ্রম বাজাশরর 

সংস্কার, অশনরগুশলা আইন থিবগত রশর মদওয়া, বেপিগুবলর সামশন 

লাগামহীন নমনীয়তা ও বাজার সংস্কাশরর সুশরাগ রশর মদওয়া এবং 

কৃবষ ব্বথিাশর রশপ্কাশরিশদর হাশত তুশল মদওয়ার পশষে সওয়াল 

ররশেন নীবত আশয়াশগর বসইও অবমতাভ রান্ত। নয়া উদারবাশদর 

পরামে্ক বনঠিার সাশথ মমশন বনশয় মরন্দীয় অথ্কম্রেীও দফায় দফায় 

নানা প্াশরজ মঘাষণা রশর চশলশেন। নয়া উদারবাদী নবজরগুশলার 

হশয় প্ররাশে্ সওয়াল ররশতা এমন মদেগুশলাও সাশথ বাবর প্রায় 

সমগ্ ববশ্ মরভাশব এই সঙ্কশির মমারাববলা ররশে তার তুলনায় 

ববশজবপ সররার এশরবাশর বভন্নতর উশদ্াগ গ্হণ ররশে। এর আশগ 

রখশনা, মরাবভড ১৯-ময়র মশতা মহামারী তার ষেবত ররার ষেমতা 

এভাশব জাবহর না ররশলও, তারা নয়া উদারবাশদর নবজরগুশলাশর 

আশরা আগ্াসীভাশব অনুসরণ ররার জন্ সওয়াল রশর রাশছি।

লকডপাউশনর কিশল িত্থমপান কৃবষিযেিস্পা

লরডাউশনর বতনমাস আশগই মরাবভড মহামারীর ববপশদর 

রথা জানা বগশয়বেশলা। বরন্তু তা সশত্বও মদে মর আসন্ন ববপশদর 

মুশখামুবখ হশত চশলশে তা মমারাববলার প্রস্তুবত বনশত বরংবা 

পবররপিনা ররশত এই সময়িাশর ব্বহার ররা হয়বন। তার বদশল 

বসএএ, এনবপআর, এনআরবস-মর ব্বহার রশর মদশে সাম্প্রদাবয়র 

ববভাজশনর প্রশরাচনা েড়াশনার জন্ এবং বদবলিশত সাম্প্রদাবয়র 

বহংসার মাধ্শম মদশে মমরুররণ ঘিাশনার জন্ ববশজবপ সররার এই 

মূল্বান সময় নটি রশরশে। ব্রাবজশলর রা্রেপবত মবালশসানাশরা এবং 

আশমবররার রা্রেপবত মডানাল্ড ট্াশম্র সামশন লাল রাশপ্কি বববেশয় 

মদওয়ািাই বেশলা ববশজবপ সররাশরর অগ্াবধরার। ববশ্ রখন এই 
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মহামারীশর মমারাববলা ররার জন্ বনশজশর প্রস্তুত ররশে তখন 

আহশমদাবাশদ ‘নমশস্ত ট্াম্’ অনুঠিাশনর আশয়াজন ররা এবং মঘাড়া 

মরনাশবচা রশর মধ্প্রশদশের বনব্কাবচত সররারশর মফশল মদওয়ািাই 

ববশজবপ মনতৃশত্বর রাবতীয় অগ্াবধরার দখল রশর বেশলা। ববশ্ 

স্াথি্ সংথিা, খাদ্ ও কৃবষ ববষয়র সংথিা এবং অন্ান্ সংথিাগুশলা 

এশরর পর এর সতর্কতা জাবর ররশলও মরশন্দর ববশজবপ সররার 

বরন্তু মরাশনা প্রস্তুবতই মনয়বন। সাধারণ মানুশষর মশধ্ সশচতনতা 

গশড় মতালার জন্ এই সময়িাশর ব্বহার ররা উবচত বেশলা। এই 

পবরবথিবত মমারাববলা ররা জন্ সমস্ত রাজ্গুবলশর বনশয় এরিা দৃঢ় 

পবররপিনা গশড় মতালাও বেশলা জরুবর। বরন্তু ভারত সররার এই 

সঙ্কিশর লঘু রশর মদশখবেশলা এবং মরাশনা ররম প্রস্তুবত োড়াই 

মদশের উপর লরডাউন চাবপশয় বদশয়বেশলা। 

গম, বরেু এলারায় ধান, লঙ্কা, বরববি, মোলা, সরশষ, নানা 

ধরশনরডাল, তুশলা, ভূট্টার মশতা নানা রবব েস্ এবং তার সাশথই 

সববজ ও ফল চাশষর মরসুমও লরডাউশনর প্রথম পর্কাশয়র মশধ্ 

পশড় মগশলা। এই অপবররবপিত লরডাউন এর ফশল চাষবাস এবং 

তা বাজারজাত ররার প্রবক্রয়া ষেবতগ্স্ত হশলা, আর মর কৃষররা 

আশগ মথশরই সঙ্কশির মশধ্ বেশলন তাঁশদরশরও আশরা চরম দুদ্কোর 

মশধ্ মফশল বদশলা। কৃষর, মখতমজুর অথবা গ্ামীণ রাবরগর ও 

শ্রবমরশদর মষেশরে বাবড় মথশর রাজ (ওয়ার্ক রিম মহাম) মর সম্ভব 

নয়, তা সারা ভারত কৃষরসভা শুরু মথশরই বশল আসবেশলা। স্পটি 

ভাশব বলশল, এই লরডাউন তাঁশদর মথশর রুবিরুবজ, বেরভশরর 

শ্রম ও বববনশয়াগ, মখশতর ফসল ও রম্কসংথিান বেবনশয় বনশয়শে, 

আয় নটি রশরশে এবং বড় সংখ্র মানুষশর অনাহাশরর মুশখ মঠশল 

বদশয়শে। মখশতর ফসল রবদ বাঁচাশনা না রায় তশব তাঁশদর পবরশ্রম 

এবং পুঁবজ মতা নালা বদশয়ই মভশস রাশব। কৃষররা তাঁশদর জন্ 

লরডাউশন োড় বদশত এবং ব্বক্তগত বনরাপত্তার জন্ সাজসরজোম 

ইত্াবদ বদশত সররাশরর রাশে দাবব জাবনশয়বেশলন। মররালা 

সররার ধানচাষশর জরুবর পবরশষবা বশল মঘাষণা রশরবেশলা এবং 

চাশষর মষেশরে সাহার্ ররশব বশলও জাবনশয়বেশলা। নটি হশয় রাশব 

এমন আশরা বরেু েস্চাশষ মসচ বদশত মজুরশদর রাশজ লাগাশনার 

জন্ও তারা অনুমবত বদশয়বেশলা। অন্বদশর, এমন বরেু সুশরাগ 

মদওয়ার প্রশনে মরশন্দর ববশজবপ সররার প্রচুর সময় নটি রশরবেশলা, 

ফশল তা রার্কশষেশরে আর ফলপ্রসূ হয়বন। 
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চাষবাস, কৃষরশদর সাহার্ 

ররা ও পণ্ ওঠাশনা-নামাশনার 

জন্ শ্রবমর না মমলায়, পণ্ 

পবরবহন ও রানবাহন চলাচশল 

বববধবনশষধ থারায়, লরডাউন 

রার্কররী ররশত প্রোসবনর 

বাড়বাড়শন্তর রারশণ, খাদ্েস্ 

সংগ্শহ বাধা নতবর হওয়ায়, 

কৃবষপণ্ সংগ্শহর মষেশরে 

ব্বসায়ীশদর সমস্া হওয়ায় 

এবং বাজার ও মাবডেগুশলা মখালা 

ও মসখাশন রাতায়াশতর প্রশনে 

বববধবনশষশধর রারশন চাষবাস ও 

তা বাজারজাত ররার মষেশরে এই সঙ্কি নতবর হশলা। রখন কৃষররা 

প্রচুর পবরমাশণ গশমর ফলন হশব এবং অন্ান্ রবব েশস্র চাষও 

ভাশলা হশব বশল আো ররবেশলন বঠর মসই সমশয়ই লরডাউন 

শুরু হশলা। গত বের মরখাশন ২৯৬ লষে মহক্টর জবমশত গশমর 

ফলন হশয়বেশলা মসখাশন এবাশর ৩৩০ লষে মহক্টর জবমশত গশমর 

ফলন হয়। প্রায় ১১ েতাংে মবশড়বেশলা গশমর চাষ। মরাবভড 

১৯ লরডাউশনর ফশল কৃবষ বাজার ব্বথিা মর সম্ূণ্ক মুখ থুবশড় 

পশড়বেশলা তা অধ্াপর প্রশফসর ববরাে রাওয়াল এবং অঙ্কুর ভাম্কা 

এরবি গুরুত্বপূণ্ক পর্কশবষেশনর মাধ্শম সুবনবদ্কটি তথ্ প্রমান বদশয় 

তুশল ধশরশেন। ১৩৩১বি মাবডে মথশর পাওয়া তশথ্র বভবত্তশত এই 

ববস্তাবরত পর্কশবষেণ মথশর মদখা মগশে, মরাবভড লরডাউশনর প্রথম 

২১বদশন বাজারগুবলশত মর কৃবষ পণ্ এশসশে তা গত বের এই 

এরই সময় বাজাশর আসা পশণ্র তুলনায় অশনর রম। গত বের 

এই সমশয় সমান সংখ্র বদশন বাজাশর রা গম এশসবেশলা এবাশর 

তার মারে ৬ েতাংে বাজাশর এশসশে। মোলা এবং সরশষর মষেশরেও 

পবরবথিবত সমান মোচনীয়, মর দুবি ফসল এই সমশয়ই চাষ হশয়শে। 

তুলনা রশর মদখা মগশে, গত বের এই সমশয় বাজাশর মর পবরমাণ 

আলু এশসবেশলা তার মারে ৪১ েতাংে এবং মপঁয়াশজর মারে ৩০ 

েতাংে এবাশর বাজাশর এশসশে। উত্তরপ্রশদে মথশর পাওয়া বরশপাশি্ক 

মদখা মগশে, ৫৫ লষে িন গম সংগ্শহর লষেমারো বনশয় চলবত বেশরর 

১৫ এবপ্রল মথশর মসখানরার ববশজবপ সররার ৫৮৩১বি ক্রয় মরন্দ 

েি িের এই 

সমনয় সমবাে 

সংখ্ক বেনে 

িবাজবানর যবা 

েম এনসবেনিবা 

এিবানর িবার 

মবাত্র ৬িিবাংি 

িবাজবানর এনসনে
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খুশলবেশলা। রবদও ২২ বদন পশর মদখা মগশলা, এরবি ক্রয় মরন্দ 

গশড় মারে ৩৩ জন কৃষশরর মথশর গম বরশনশে, অথ্কাৎ প্রবতবদন 

২জশনরও রম কৃষশরর মথশর গম মরনা হশয়শে। এর মথশর মর 

বতক্ত সত্বি উশঠ এশসশে তা হশলা, এখশনা েস্ পুশরাপুবর চাষ 

হয়বন এবং মরটুকুই বা চাষ হশয়শে তার পুশরািা মাবডে বা বাজাশর 

মপৌঁোশছি না। 

দুধ, মাে, সববজ, ফল এবং ফুশলর মশতা সহশজ নটি হশয় রায় 

এমন বজবনশসরও বববরবরবন মারাত্মর ভাশব ষেবতগ্স্ত হশয়শে। গবাবদ 

পশুর খাদ্ এবং মপালবট্র পশুপাবখর খাদ্ও কৃষরশদর রাশে 

মপৌঁোয়বন। দুশধর দামও পশড় বগশয় বলিার প্রবত ১০ মথশর ১৫িারায় 

দাঁবড়শয়শে। িমাশিার দামও মরবজ প্রবত ২িারার মববে উঠশে না। 

আঙুর চাবষরা বহসাব রশর মদশখশেন শুধু মহারাশ্রেই তাঁশদর ১০০০ 

মরাবি িারার মববে ষেবত হশব। মধ্প্রশদশে গশমর দাম রশম কুইন্াল 

প্রবত ১৬০০ িারায় দাঁবড়শয়শে। মরবজ প্রবত ৮০ িারা মথশর রশম 

মুরবগর দাম মরবজ প্রবত ২৫ িারা হশয়শে। রাজথিাশন সরশষ এবং 

মোলা বববক্র রশর মরখাশন কুইন্াল প্রবত ৪৮০০ িারা পাওয়া মরত 

মসখাশন এখন মারে ১০০০ িারা পাওয়া রাশছি। গবাবদ পশু এবং 

মপাব্রির খাবাশর ঘািবত মদখা বদশয়শে। পরবত্কী মরশুশমর জন্ 

বীশজর আরাল ও শ্রবমশরর ঘািবত প্রার খাবরফ ধান, ভূট্টা, রাজমা 

এবং রবব ও খাবরফ মরশুশমর মাশঝ অপি সমশয় মর সব ফসল চাষ 

হয় মসই সব ফসল চাশষর মষেশরে অচলাবথিা নতবর রশরশে। অশনর 

জায়গায় কৃষররা ফুলরবপ, গাজর, খরমুজ, ফুল এবং আঙুর চাষ 

বধি রশর বদশত বাধ্ হশয়শেন। মরেমচাষীরা মরেম গুবির মক্রতা 

পাশছিন না। সঙ্কশি থারা চি বেশপির শ্রবমর ও কৃষর, মোি চা চাষী 

এবং তাঁশদর সাশথ বাবগচা শ্রবমররাও সবাই চরম দুদ্কোর মশধ্। 

শ্রবমশরর অভাব আখ চাষ, ডালরল, চালরল এবং এ’ধরশনর অন্ 

রাজরম্কগুশলার মষেশরেও ষেবতরারর প্রভাব মফশলশে। আবদবাসী 

মানুশষর এলারায় অপুবটি, অনাহার এবং স্াথি্ সুববধাগুবলর ঘািবত 

মতা বেশলাই, তারই সাশথ জগিল মথশর কুবড়শয় বাবড়শয় মরটুকু মধু, 

মহুয়া, মরন্ুপাতা ইত্াবদ সংগ্হ ররা মরশতা মসটুকুও সম্ভব না 

হওয়ায় তাঁশদর ঘাশড় অবতবরক্ত সমস্া মচশপ বশসশে। এরইসশগি 

এসব বজবনস বাজারজাত ররার মষেশরেও সমস্া নতবর হশয়শে। 

ইবতমশধ্ই বঞ্চনার বেরার হওয়া এরবি প্রাবন্তর অংশের মানুষ 

তাঁশদর রশটির মরাজগার মথশরও ববঞ্চত হশছিন। অসমশয়র বৃবটি, 
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এবদর ওবদর ঘুশর মবড়াশনা গবাবদ পশু এবং বন্ জন্তুও এই 

সমশয় মখশতর ফসল নটি রশরশে। লরডাউশনর বরেুিা সহজ হশল 

মখশতর মরটুকু ফসল বাঁচশলা তার অভাবী বববক্রিাই অবনবার্ক হশয় 

উশঠশে। চাষবাস এবং ১০০ বদশনর রাশজ (এমবজএনআরইবজএ) 

মখতমজুররা ববঞ্চত হশয়শেন। লরডাউন বলবৎ ররার আশগ 

মরশন্দর ববশজবপ সররাশরর প্রস্তুবত এবং পবররপিনার অভাশবই এই 

সঙ্কিজনর পবরবথিবত নতবর হশয়শে। 

পবররাঠাশমা গশড় তুলশত, পবরশষবা বদশত, েহশরর 

এলারাগুশলাশর পবরষ্ার পবরছিন্ন রাখশত এবং আশরা নানান 

রাজ ররশত রাঁশদর মহান ভূবমরা রশয়শে মসই লষে লষে শ্রবমশরর 

অবস্তশত্বর রথাই মরন ববশজবপ সররার এবং প্রধানম্রেী ভুশল 

বগশয়বেশলন। তাঁশদর অশনশরই বনরাপত্তা রষেীর রাজ, বররসা-

অশিা-ি্াবসি চালশরর রাজ, সববজ ও ফল ববশক্রতার রাজ এবং 

অন্ান্ অশনশরই মঠলা গাবড়শত রশর পশথ পশথ হরাবর ইত্াবদ 

রশরন। তাঁশদর এরিা বড় সংখ্াই হয় কৃবষ পবরবার মথশর এশসশেন 

অথবা তাঁরা কৃষর বরংবা মখতমজুর, রাঁরা ফাঁরা সমশয় েহশর আশসন 

এবং বরেু মরাজগার রশরন। তাঁরা রুবিরুবজর সধিাশন ঘরবাবড় মেশড় 

অশনর দূশর মরশত এবং মমৌবলর প্রশয়াজনগুশলা োড়াই জীবন রািাশত 

বাধ্ হন। তাঁশদর অশনশরর রাশেই মরাশনা নবথ এবং মরেন রাড্ক 

মনই। মরাজগাশরর এই জায়গা মেশড় ববপুল সংখ্ায় তাঁশদর বফশর 

রাওয়া এবং তাঁশদর জন্ মরাশনা পবররপিনা না থারার রারশণ এর 

নবজরববহীন পবরবথিবতর সৃবটি হশয়শে। মরখাশন তাঁশদর বনজ ভূশমই 

মাইশলর পর মাইল পাশয় মহঁশি উবিাস্তুশদর মশতা পালাশত হশছি। 

লকডপাউশন পশড় েপাকশে টন টন আলু
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অশনশরই বভন রাজ্গুবলশত অসহায় অবথিায় পশড়শেন এবং রাজ 

োড়া, খাবার োড়া বদন রািাশত বাধ্ হশছিন। মহারাশ্রের ঔরগিাবাশদ 

১৬জন শ্রবমশরর মরললাইশন মৃতু্, উত্তরপ্রশদশের আউরাইয়ায় পথ 

দূঘ্কিনায় ২৬জন শ্রবমশরর মৃতু্, এরসাশথ দীঘ্কপথ পাবড় মদওয়ার 

সময় অনাহাশর আশরা ৪০০জশনর মৃতু্, দুদ্কোর রারশণ আত্মহত্া 

এসবই তাঁশদর জীবশন লরডাউশনর োবস্ত বহসাশব মনশম এশসশে। 

এইসব শ্রবমশরর মৃতু্র ঘিনায় প্রধানম্রেী এবং ববশজবপ সররার 

অত্ন্ত বনন্নীয় অপরাশধর দায় এড়াশত পাশরন না। 

কৃষক ও গখতমজুরশদর দপাবিগুবল

অথ্কননবতর মন্া এবং লাগাতার কৃবষ সঙ্কশির এই সমশয় দীঘ্ক 

মময়াদী লরডাউন কৃষর, মখতমজুর এবং মমহনবত মানুশষর জীবশন 

বনঃসশন্শহই আশরা দুশভ্কাগ বাবড়শয় তুশলশে। দাবরদ্র, মবরাবর, 

অপুবটি এবং ক্ষুধা আশরা ব্পরভাশব েবড়শয় পশড়শে। ববড়ম্নার 

ববষয় হশলা, আমাশদর মদশে মর পবরমাণ খাদ্ মজুত থারা প্রশয়াজন, 

৫০০ লষে িন চাল এবং ২৭৫ লষে িন গম সহ তার বতন গুন খাদ্ 

মজুত থারা সশত্বও আমাশদর ব্াপর ক্ষুধার এমন পবরবথিবতর সাষেী 

থারশত হশলা। রশপ্কাশরিশদর সুশরাগ সুববধা বদশয় জনগণশর মর রষো 

ররা রায় না, তার জন্ জনগশণর মমৌবলর ববষয়গুবলর উপশর মজার 

বদশত হয়, তা আজ স্পটি। রাজ্গুবলশরই সামশন মথশর মরাবভড ১৯ 

মহামাবরর ববরুশদ্ধ লড়াই ররশত হশছি। এই অস্াভাববর পবরবথিবতর 

মমারাববলায় রাজ্গুবলর জন্ অববলশম্ অথ্কননবতর প্াশরজ মঘাষণা 

ররা উবচত বেশলা। লরডাউশনর জন্ েস্ এবং আশয়র মর ষেবত 

হশয়শে তা অবে্ই মমিাশত হশব। কৃষর ও মমহনবত মানুশষর আশয়র 

মর ষেবত হশয়শে তা ববশবচনা রশর রাঁরা রর মদন না, ভারশতর রত 

গবরব মানুষ তাঁশদর সবাইশর মাশস রমপশষে ৭৫০০ িারা রশর 

বদশত হশব (এ আই মর এশসর মরন্দীয় রবমবি ববষয়বিশর সংশোধন 

রশর মাশস ১০ হাজার িারা রশর মদওয়ার দাবব জানাশনার বসদ্ধান্ত 

বনশয়শে)। ভূবমহীন, মোি ও মাঝাবর কৃবষজীবী, ভাগচাষী এবং 

মখতমজুরশদর ধারবাবর অববলশম্ মকুব ররশত হশব এবং তাঁশদর 

আর মরাশনা ঋণ মোধ ররশত হশব না বশল মঘাষণা ররশত হশব। 

সহশজ নটি হয় এমন ফসল সহ সমস্ত ফসল এবং দুধ, বডম, মাংসর 

মশতা খামারজাত পণ্গুবলর জন্ বস ২ (রমবপ্রশহনবসভ রস্ট বা 

মমাি খরচ) + ৫০% সূরে অনুসাশর লাভজনর দাম বদশত হশব 
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এবং তা সংগ্হ ররার ববষয়বি সুবনবশ্চত ররশত হশব। পরবত্কী 

মরসুশমর জন্ ববনামূশল্ বীজ, সামথ্ক থারশব এমনদাশম চাশষর 

জন্ প্রশয়াজনীয় বজবনসপরে সরবরাহ এবং ববনা সুশদ ঋণ মদওয়ার 

ববষয়বিও সুবনবশ্চত ররশত হশব। প্রধানম্রেী বরষাণ মরাজনার মূল্ 

বাবড়শয় বেশর ১৮ হাজার িারা ররশত হশব এবং সমস্ত ভাগ 

চাষী এবং আবদবাসী কৃষরশর এর আওতায় বনশয় আসশত হশব। 

লরডাউন পশব্ক বববক্র ররশত মদবর হওয়ার রারশন এবং রবব চাশষ 

মর ষেবত হশয়শে তার পূণ্ক ষেবতপূরণ বদশত হশব। এম বজ এন আর 

ই বজ এ-র রাশজ মবরার ভাতার ধারা অনুসাশর সমস্ত মখতমজুরশর 

বদন প্রবত ৩০০ িারা অথবা রাশজ্র নূ্নতম মজুবরর মশধ্ মরিা 

মববে হশব মসিাই বদশত হশব। মররালার উদাহরণ অনুরায়ী সবাইশর 

খাদ্েস্ োড়াও রান্নার মতল, বচবন, ডাল, চা, নুন, মসলাপাবত 

ইত্াবদর মশতা সমস্ত বনত্প্রশয়াজনীয় বজবনস বদশত হশব। মাথাবপেু 

রমপশষে ১০মরবজ রশর চাল বা আিা এবং পবরবার বপেু ৫মরবজ 

রশর ডাল, এিাই হশলা দাবব। এই দাববগুবল োড়াও বহমঘশরর মশতা 

পবররাঠাশমা উন্নয়ন এবং খাদ্ প্রবক্রয়াররণ, মূল্ সংশরাজন এবং 

সমবায়গুবলর মাধ্শম বাজারজাতররশণর উপর মজার বদশত হশব। 

বুবনয়াবদ কৃবষবভবত্তর বেপিগুবলশর রষো ররশত হশব। খাদ্ সংগ্হ 

এবং বাজারজাত ররার প্রবক্রয়ার সাশথ মর শ্রবমররা রুক্ত তাঁশদর 

বনরাপত্তার উপর মজার বদশয় বনরাপত্তার পর্কাপ্ত সরজোম ও র্রেপাবত 

বদশত হশব। এগুবলই হশলা মূল দাবব।

 

অপরপাধমূলক প্তযেপাখযেপান, বমেযেপা এিং প্তপারণপায় 

এক ক্বতকপারক কম্থসূচী ফপাঁস হশয় গ�শলপা 

মবে বরেু বদন ধশর ববশজবপ সররাশরর সববরেু অস্ীরার 

ররার রম্কপদ্ধবত এবং অপরাধমূলর অবশহলাই এই সঙ্কিশর আশরা 

বাবড়শয় তুশলশে। প্রধানম্রেীর আশ্াসবাণীশত শুধু নাটুশরপনাই বেশলা 

এবং সুবনবদ্কটি পদশষেপ মনওয়ার বদশল বতবন থালা বাজাশনা, বাবত 

জ্বালাশনা, উপর মথশর ফুল েড়াশনা এসশবর রথাই বশল মগশেন। 

সঙ্কি মমারাববলার জন্ রাজ্গুবলশর সাহার্ ররশত ববশেষ অবথ্কর 

সহায়তা, মখশতর ফসল রষোর জন্ স্পটি আশ্াস এবং লাভজনর 

দাশম তা সংগ্হ ররা, মরাজগাশরর মষেশরে সহায়তা ররা, সাশথ 

খাদ্ বনরাপত্তা সুবনবশ্চত ররার জন্ পদশষেপ মনওয়া সহ সমস্ত 

ববষয়গুশলাশর অন্তভু্কক্ত রশর লরডাউশনর আশগই এরবি প্াশরজ 
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মঘাষণা ররা উবচত বেশলা। প্রধানম্রেী বরষান স্ান মরাজনায় ১৪ 

মরাবি ৫০ লষে কৃষর উপকৃত হশবন বশল বনব্কাচশনর আশগ প্রচুর 

প্রচার চালাশনা হশয়বেশলা। বরন্তু 

রখন সবত্ই বরেু ররা প্রশয়াজন 

তখন মদখা মগশলা সংখ্ািা ৮ 

মরাবি ৭০ লশষে দাঁবড়শয়। হাশতর 

এর মভবকিশত ৬মরাবি কৃষর 

উধাও হশয় মগশলন। রাঁরা এই 

তাবলরায় ঢুরশতই পাশরনবন 

মসই ভূবমহীন কৃষর, বগ্কাদার, 

ভাগচাষীশদরই বা বর হশব? 

মর ২০০০ মরাবি িারা মঘাষণা 

ররা হশয়শে তার মরাশনা বরেুই 

কৃষশরর জন্ নয় এবং মরাবভড 

লরডাউশন মর পবরবথিবত নতবর 

হশয়শে তা মমারাববলা ররার 

জন্ মরাশনা ববশেষ বরাদেও 

মসখাশন মনই। প্রধানম্রেী গবরব 

রল্ান মরাজনায় ২০ মরাবির 

মববে মরেন রাশড্কর গ্াহর 

মরাশনা মরেনই পানবন। এমনবর 

১ মরবজ রশর ডাল মদওয়ার মর প্রবতশ্রুবত মদওয়া হশয়বেশলা তা 

মরবলমারে ২০েতাংে উপশভাক্তার রাশে মপৌঁশেশে। ১০০ বদশনর 

(এমবজএনআরইবজএ-র) রাশজ নামমারে ১২িারা মজুবর মবশড়শে, 

রবদও লরডাউশন রাশজর সুশরাগ মারাত্মর ভাশব রশমশে। ঋণগ্স্ত 

কৃষশরর মরাশনা ঋণই মকুব ররা হয়বন, অথচ মমহুল মচাসবর, 

ববজয় মাবলয়ার মশতা ইছিাকৃত ঋণ মখলাবপশদর মরাবি মরাবি 

িারার ঋণ মকুব রশর মদওয়া হশয়শে। ববশ্ জুশড় মরখাশন মপশট্া 

পশণ্র দাম সবশচশয় রশমশে মসখাশন ববশজবপ সররার মপশট্াশলর 

মষেশরে ১০িারা এবং বডশজশলর মষেশরে ১৩িারা অন্তঃশুকি 

বাবড়শয় বদশয়শে। রখন চাশষর খরচ বাড়শে তখন সাশরও ভরতুবর 

োঁিাই ররা হশয়শে।সঙ্কশির সময় এমন মারোয় চূড়ান্ত ঔদাসীন্ 

মদখাশনািাই নশরন্দ মমাদীর মনতৃত্বাধীন ববশজবপ সররাশরর নববেটি 

হশয় দাঁবড়শয়শে। 

প্রধবােমন্ত্রবীর 

আশ্বাসিবােবীনি 

শুধু েবাটুনকপেবাই 

বেনিবা এিং 

সুবেবেতৃটি পেনষেপ 

মেওয়বার িেনি 

বিবে থবািবা 

িবাজবানেবা, িবাবি 

জ্বািবানেবা, উপর 

মথনক ফুি েড়বানেবা 

এসনির কথবাই 

িনি মেনেে
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নয়া উদারবাদী পথ-মানবচশরের মর রূপশরখা নীবত আশয়াশগর 

বসইও নতবর রশরবেশলন, মরাশনা ররম মদবর না রশর তা উশ্াবচত 

হশলা। মূলম্রে হশলা ‘সংস্কার’, রা বরেু ররা হশলা তা শ্রবমর, 

কৃষর এবং গবরশবর স্াশথ্কর পবরপন্ী। রটি রশর অবজ্কত শ্রবমশরর 

অবধরারগুবলশর রাজ্ সররারগুশলা মঝশড় মফশল বদশলা, রাশজর 

সময় বাবড়শয় বদশন ১২ ঘন্া এবং সপ্তাশহ ৭২ ঘন্া রশর মদওয়া 

হশলা, মবসররাবর বাজারশর সুববধা পাইশয় বদশত কৃবষ পশণ্র বাজার 

রবমবি (এমবপএমবস)-র আইনশর লঘু ররার জন্ অবড্কন্ান্স 

জাবর ররা হশলা এবং খামার-পশণ্র বাজার মথশর সব বনয়্রেন 

সবরশয় মনওয়া হশলা, মশডল বঠরা চাষ আইন ২০১৮, মশডল 

প্রজাস্বে আইন অথবা কৃবষ জবম বলজ আইন রার্কররী ররা হশলা, 

রশপ্কাশরিগুশলা রাশত কৃবষজবম রবজা ররশত পাশর এবং এরই 

সাশথ রাশত ববদু্ৎ মষেশরের মবসররাবরররণ ররা রায় তার জন্ ভূবম 

সংস্কার আইনশর উলশি মদওয়া হশলা। আর রখনই এমন সুশরাগ 

পাওয়া রাশব না, এমন এর আতশঙ্কর তাবগদ মথশরই রাশর ‘বৃহৎ, 

সাহসী, পবররাঠাশমাগত সংস্কার’ বলা হয় তা বাস্তবাবয়ত ররার জন্ 

ববশজবপ, রংশগ্স এবং আঞ্চবলর দলগুবলর মশধ্ মরন প্রবতশরাবগতা 

শুরু হশয় মগশলা। 

মরউ মরউ মদশের অথ্কম্রেীর কৃবষ প্াশরজশর প্রেংসা রশর ‘১৯৯১ 

সাশলর কৃবষ মূহুত্ক’-র সাশথ তুলনা ররশলও এবং এিা পবররায়ী 

শ্রবমর, হরার, স্বনভ্কর মানুষ, মোি কৃষর এবং গবরশবর স্াথ্কবাহী 

বশল লম্াচওড়া দাবব জানাশলও, তা মচাশখ ধুশলা মদওয়া োড়া আর 

বরেুই নয়। গত বতন মাস ধশর আমরা বাশর বাশর মর উশবিশগর রথা 

জাবনশয় আসবে মস সম্শর্ক মসখাশন মরাশনা উচ্চবাচ্ই ররা হশলা না। 

ববশজবপ সররার ন’িা পদশষেপ মনওয়ার দাবব জাবনশয়বেশলা- পবররায়ী 

শ্রবমরশদর জন্ বতনবি, রাস্তার হরারশদর জন্ এরবি, আবাসশনর 

জন্ এরবি, আবদবাসীশদর রম্কসংথিাশনর জন্ এরবি, কৃষরশদর জন্ 

দু’বি। এই অংশের মানুশষর দুদ্কো রমাশনার জন্ এিা এরিা সাবব্কর 

পদশষেপ বশল এরিা মশনাভাব নতবরর মচটিা ররা হশলও বাস্তব মষেশরে 

তার বরেুই হশলা না, এর মাধ্শম সঙ্কশির সমাধানও হশলা না। এর 

মশধ্ অশনরগুশলা পদশষেপই চালু রম্কসূচীশর ঘশষ মমশজ নতুন বশল 

চালাশনার মচটিা  অথবা নতুন মবাতশল মসই পুরাশনা মদ পবরশবেশনর 

মচটিা বেশলা। মরাবভড লরডাউশনর ফশল আরবস্মরভাশব মর সঙ্কি 

নতবর হশলা তাশর মসই মশতা মমারাববলার মরাশনা পদশষেপই এর মশধ্ 
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বেশলা না। রাঁরা এশর কৃবষশষেশরের জন্ ১৯৯১ সাশলর সাশথ তুলনা 

ররবেশলন, তাঁরা ভুশল মগশেন মর এই পদশষেরগুশলাই তীব্র কৃবষ সঙ্কি 

নতবর রশর বদশয়শে, চাশষর খরচ বাবড়শয় বদশয়শে, কৃষর লাভজনর 

দাম পাশছিন না, পাোপাবে ঋশণর মবাঝা এবং দুদ্কো ৪ লশষের মববে 

কৃষরশর আত্মহত্া ররার পথ মবশে মনওয়ার বদশর মঠশল বদশয়শে। 

সারা ভারত কৃষরসভা, সারা ভারত গণতাব্রের মবহলা 

সবমবত, বববভন্ন মট্ড ইউবনয়ন, হরারশদর সংগঠশনর মশতা 

সংগঠনগুবল এবং বামপন্ী দলগুবলর পষে মথশর বাশর বাশর 

দাবব জানাশনার সময় ববশজবপ সররার ঘুবমশয় থারশলও অশনর 

মদবরশত ভাবমূবত্ক নতবরর প্রশয়াজন বুঝশত মপশর প্রথশম ২০ লষে 

মরাবি িারার প্াশরজ মঘাষণা ররশলা এবং তার পর রশপ্কাশরি 

সংবাদমাধ্মগুবলর সাহাশর্ প্রচার শুরু হশলা। বরন্তু কৃষর এবং 

মখতমজুরশদর সবশচশয় গুরুত্বপূণ্ক দাববগুবল বনশয় মরাশনা মঘাষণাই 

ররা হশলা না। কৃষর সমাজ, গবরব এবং মমহনবত মানুশষর 

রথা বশল তারা আসশল মর অবভনয় ররবেশলা তার মুশখাে 

খুশল মদওয়া প্রশয়াজন। কৃবষশষেশরের জন্ প্াশরজ বশল অথ্কম্রেী রা 

মঘাষণা রশরবেশলন তা কৃষর সমাশজর সাশথ আশরা এরবি বড়সড় 

ববশ্াসঘাত োড়া আর বরেুই নয়। কৃষর, মখতমজুর এবং আয়রর 

বদশত হয় না এমন গবরব মানুষশদর জন্ মাশস ৭৫০০ িারা রশর 

মদওয়া, ঋণগ্স্ত পবরবারগুবলশর মরহাই মদওয়ার জন্ ব্পরভাশব 

ঋণ মকুব, বস-২+৫০% সূরে অনুসাশর নু্নতম সহায়র মূশল্ সমস্ত 

ফসল বরশন মনওয়ার আশ্াস মদওয়া এবং এমবজএনআরইবজএ 

প্ররশপি বদন প্রবত ৩০০িারা মজুবরশত ২০০বদশনর রাজ, এরই সাশথ 

লরডাউন মেষ না হওয়া পর্কন্ত ববনামূশল্ মরেন ও বনত্প্রশয়াজনীয় 

বজবনসপরে মদওয়ার দাববগুবল বনশয় মরাশনা উচ্চবাচ্ই ওই প্াশরশজ 

মনই। ফসল নটি হওয়ায় রাজ হাবরশয় কৃষর ও মখতমজুররা মর 

মরাজগার হারাশলন তার ষেবতপূরশনর ববষশয়ও বরেু ররা হশলা 

না। প্রধানম্রেী ফসল বীমা মরাজনায় কৃষররা প্রায় ৮০০০ মরাবি 

িারার সুববধা মপশয়শেন বশল মর দাবব ররা হশছি তা মরশনা ভাশবই 

লরডাউন পশব্কর ষেবতর জন্ নয়, আশগর বশরয়া মমিাশনার জন্ 

এই িারা খরচ ররা হশয়শে, রার বড় অংশের বপ্রবময়ামই আবার 

কৃষর ও রাজ্ সররারগুবল বমবিশয়শে। কৃবষশষেশরে আশরা মবসররাবর 

বববনশয়াশগর সুশরাগ রশর বদশত ব্বসার জন্ খাদ্ মজুশতর 

ঊধ্্কসীমা তুশল বদশয় অথ্কম্রেী ১৯৯৫ সাশলর বনত্প্রশয়াজনীয় পণ্ 
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আইন সংশোধন ররার রথা মঘাষণা রশরশেন। এর ফশল কৃষররা 

আশগর মচশয় মববে দাম পাশবন বশল দাবব ররা হশয়শে। বরন্তু আদশত 

এর ফশল খাদ্ মজুত ররাশরই প্রশ্রয় মদওয়া হশব এবং সররাশর 

পশষেও বজবনসপশরের দাম বনয়্রেণ ররা সম্ভব হশব না। মপঁয়াজ, 

আলু, নতলবীজ, খাবার মতল এবং খাদ্েশস্র দাশমর বববনয়্রেণ 

এবং তার সাশথ মজুশতর সীমা তুশল মদওয়ার রারশণ জাতীয় ববপর্কয় 

এবং দুবভ্কশষের সময় মখালা বাজাশর মরবলই বজবনশসর দাম বাড়শব, 

সংখ্াগবরঠি মানুশষর জন্ বনত্প্রশয়াজনীয় খাশদ্র আরাল মদখা 

মদশব এবং কৃষররাও মরাশনা সুববধা পাশবন না। এরফশল মদশের 

খাদ্ বনরাপত্তার সাশথও আপস ররা হশব। কৃবষ পশণ্র আন্তঃরাজ্ 

বাবনজ্, ই-ব্বসাশর উৎসাবহত ররা এবং কৃবষ-ব্বসাশর বববনয়্রেণ 

ররার জন্ ও রশপ্কাশরিশদর মুনাফা রামাশনার সুববধা রশর বদশত 

কৃবষ পশণ্র বাজার রবমবি (এমবপএমবস)-র আইনশর লঘু রশর 

মদওয়ার মশতা ববষয়গুবলর মশধ্ বদশয় রাশজ্র অবধরারগুবলশত 

হস্তশষেপ ররার উপশরও মজার মদওয়া হশব। স্পটিতই এর মদে, 

এর বাজার ম্াগানশর সামশন মরশখ অবাধ বাবনশজ্র ববষয়বিশর 

উৎসাবহত ররা হশছি। কৃষশরর স্াথ্কশর জলাজেবল বদশয় কৃবষ-ব্বসা 

এর সুববধা মভাগ ররশব।কৃবষ পশণ্র বাজার রবমবিগুবল উশপবষেত 

হশব এবং রাজ্ সররারগুবলর ষেমতা ববশলাপ ররা হশব। সহায়র 

মূল্ এবং মূল্ বথিবতেীল রাখার মরাশনা ব্বথিা না থারায় কৃষর 

সমাজশর সাবব্কর ভাশবই কৃবষ ব্বসার রশপ্কাশরিশদর দয়াদাবষেশণ্র 

উপর বনভ্কর ররশত হশব। এিা হশলা এরবি আগ্াসী নয়া উদারবাদী 

প্াশরজ, রা অনাহার, দুদ্কো এবং অসহায় অবথিার মশধ্ থারা 

কৃষর সমাজ এবং গ্াশমর গবরব মানুশষর উপশরই আক্রমণ নাবমশয় 

আনশব। সঙ্কশির এই সময় লরডাউশনর ফশল মর ষেবত হশয়শে তার 

ষেবতপূরশণর জন্ কৃষর সমাজ রখন উদগ্ীব তখন তা বনশয় এই 

প্াশরশজ মরাশনা টুঁ েব্ না রশর বলা হশছি, এর মশধ্ বদশয় খাদ্ 

সংগ্শহ অথ্ক ব্য় ররা ররা হশব। গম এবং অন্ান্ রবব েস্ মর খুব 

রম পবরমাশণ বাজাশর আসশে মসই তথ্িাই আসশল আড়াল ররা 

হশছি এবং অথ্কম্রেী খাদ্েস্ সংগ্শহর প্রশনে বনল্কশজির মতা বমথ্া 

বশল চশলশেন। 

নয়পা উদপারিপাদী আক্রমশণর বিরুশধে

ঐকযেিধে প্বতশরপাধ �শড় তুলুন
ববশ্জুশড় পঁুবজবাশদর সংরি চলশে এবং মববেরভাগ মদে মন্ার 

মশধ্ রশয়শে, মসখাশন অসাম্ ও মবরারত্ব-ও মবশড় চশলশে। মরাবভড 
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১৯ মহামারী নয়া উদারবাদী মশডশলর ভগিরু দোশর মরভাশব তুশল 

ধশরশে ততিা আশগ রখনও ঘশিবন। নয়া উদারবাশদর দটৃিান্তগুবলর 

ফশল স্াথি্ ও বেষো মষেরে রশপ্কাশরি মুনাফার জন্ উ্ুক্ত হশয় মগশে। 

জনস্াশথি্র সুববধাগুশলা বনম্কমভাশব মেশঁি মফলা হশয়শে।  স্াথি্ ও বেষো 

ব্বথিায় সররাবর বরাদে োঁিাই ররা হশয়শে এবং চালু প্রবতঠিানগুবলশর 

পর্কায়ক্রশম ধ্ংস ররা হশছি। মবসররাবরররশণর তাবড় সমথ্কররাই 

এখন স্াথি্ সংক্রান্ত সুববধাগুবলর জাতীয়ররশণর রথা বলশেন। 

মরাবভড ১৯-ময়র ফশল রাশদর মোচনীয় অবথিা হশয়বেশলা মসই মস্পন 

সমস্ত হাসপাতালশর সররাশরর বনয়্রেশণ বনশয় এশসশে। মমাদো রথািা 

হশলা, স্াথি্, বেষো এবং ব া্ঙ্ক ব্বথিার জাতীয়ররশণর অ া্শজডোশর 

আমাশদর আশরা মজাশরর সাশথ তুশল ধরশত হশব। তা মস স্াথি্ পবরশষবা 

মহার বরংবা বেষো, তার সহশজ মমলািাই প্রাথবমর লষে্ হওয়া উবচত 

এবং তা অবে্ই সহজলভ্ হশত হশব। সংহবতর মাধ্শম শ্রবমর, কৃষর 

ও অন া্ন্ মোবষত মানুশষর ঐর্গশড় জনস্াথ্কবাহী এরবি ববরপি গশড় 

মতালার জন্ সমস্ত েবক্ত এরসাশথ ররার উপশরই আমাশদর মজার বদশত 

হশব। সররাবর ব্য়বরাশদে বেষো, স্াথি্, সামাবজর সুরষোর সাশথ সবার 

জন্ মরেন ব্বথিার মশতা ববষয়গুবল সুস্পটি থারশব, এমন এরিা ববরপি। 

ববশজবপ সররশরর অসংশবদনেীল ভূবমরার ববরুশদ্ধ কৃষর সমাজ এবং 

শ্রবমরশশ্রবণ গত ২১মে এবপ্রল ব া্পর প্রবতবাদ রম্কসূচী পালন রশরশে। 

লরডাউন পশব্ক এিাই বেশলা প্রথম সব্কভারতীয় প্রবতবাদ। মশ্রবণ এবং গণ 

সংগঠনগুবলও তাশদর বনশজশদর সুবনবদ্কটি দাববর বভবত্তশত এই প্রবতবাশদর 

েবরর হশয়বেশলা। মগািা মদশে ১০লশষের মববে মানুষ োরীবরর দরূত্ব বববধ 

মমশন প্ল া্রাড্ক হাশত তাঁশদর ঘশরর সামশন দাঁবড়শয় ম া্গান বদশয়শেন, 

প্রবতবাদ জাবনশয়শেন। ১৬ই মম সারা ভারত কৃষর সংঘষ্ক মরা-অবড্কশনেন 

রবমবির মনতৃশত্ব ২৫০বি মববে সংগঠন সমস্ত রাজ্গুবলশতই প্রবতবাদ 

জানান, মরখাশন লষে লষে মানুষ অংে মনন। শ্রবমশরর অবধরাশরর উপর 

মর আক্রমণ নাবমশয় আনা হশয়শে তার ববরুশদ্ধ ১৩ই মম শ্রবমররাও 

প্রবতবাদ জানান। সমস্ত মট্ড ইউবনয়নগুবলর ডাশর ২২মে মম জবগি 

প্রবতবাদ রম্কসূচী পাবলত হয়, তারপর সারা ভারত কৃষর সভার 

মরন্দীয় রবমবির ডাশর প্রবতবাদ সংগবঠত হয় গত ২৭মে মম। োসর 

মশ্রবণ মর আগ্াসী আক্রমণ নাবমশয় এশনশে তার ববরুশদ্ধ শ্রবমর, কৃষর 

সহ সমস্ত মোবষত মানুশষর মশধ্ বহৃত্তর ঐর্ গশড় তুশল দঢ়ৃ প্রবতশরাধ 

গড়শত হশব। আমাশদর সমস্ত েবক্তশর রাশজ লাবগশয়ই আমরা আমাশদর 

অবধরারগুবলশর রষো ররশবা। 

অনুবাদ: সশত্ন সরদার
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মরানা ভাইরাস শুরু 

হশয়বেল চীশন, 

প্রথম প্রবতশরাধও 

হশয়শে চীশনই। মাবর্কন 

রা্রেপবত মডানাল্ড ট্াম্, তাঁর 

সগিীসাথীরা, চীন-ববশবিষী মহল 

চীনশরই মহামারী েড়াশনার 

জন্ দায়ী ররশলও তা েধু 

অনবজ্াবনরই না, বাস্তবতা 

মথশর েত মরাজন দূশর। পুঁবজর 

মরন্দগুবলর ববধ্স্ত অবথিা। 

মাবর্কন রুক্তরাশ্রে মৃতু্র সংখ্া 

লষে োবড়শয় মগশে, সংক্রবমত 

১৮ লশষের রাোরাবে। 

ইউশরাপ মরঁশপ উশঠশে। 

মুনাফার বভবত্তশত পবরচাবলত 

অথ্কনীবত ও বচবরৎসা ব্বথিা 

সংক্রমণ মঠরাশত পাশরবন। 

বরন্তু চীন মপশরশে, বভশয়তনাম 

মপশরশে, বরউবা মপশরশে। 

এবেয়ার অসুথি মানুষ। এই

রারা 

প্রবতশরাধ 

রশরশে 

র

মদবাবেস চক্রবত্কী

বিক� জন�পাস্যে
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বেল চীশনর তরমা, গণ সাধারণত্রে নতবর হবার আশগ। মাও মজ 

দঙরা রখন নয়া চীন নতবর শুরু ররশেন তখন মদশের গড় আয়ু 

মারে ৩৫। সব বমবলশয় ৩৬৭০ হাসপাতাল, স্াথি্শরন্দ। ৫ লষে 

৪১ হাজার স্াথি্রম্কী। ৮৫ হাজার মবড। এই ববোল মদশের ববপুল 

অংশেই বচবরৎসা মপৌঁেয় না। গভীর দাবরশদ্র্ ডুশব থারা চীনশর 

অধিরার মথশর মিশন তুলশত মজার মদওয়া হশয়বেল স্াথি্ মষেশরেও। 

প্রবতশষশধ মজার মদওয়া হশয়বেল, বপবেশয় থারা এলারায় স্াথি্ 

সশচতনতা গশড় তুলশত প্রচার চালাশনা হশয়বেল, গশড় মতালা 

হশয়বেল বচবরৎসার সররারী পবররাঠাশমা। জনগশণর অংেগ্হশণ 

বচবরৎসা রাঠাশমা গশড় মতালায় নতুন পথ তখনই মদবখশয়বেল 

চীন। মাওশয়র মবয়ারফুি ডক্টরশদর রথা ববশ্ জাশন। তাঁরা গ্াশম 

গ্াশম মরশতন, নূ্নতম স্াথি্বববধ মেখাশতন, ভ্ারবসশনেশনর রাজ 

ররশতন। বস্তুত, এখন অশনশরই ভুশল মমশর মদবার মচটিা ররশত 

পাশরন বরন্তু মসই সমাশয়র চীশন মবে রশয়রবি মরাশগর ভ্ারবসনও 

আববষ্ার হয়। 

তার পশরও চীশন স্াথি্ মষেশরে মবে বরেু ঘািবত বেল। ববপুল 

জনসংখ্ার মদশে সররারী পবররাঠাশমা মপৌঁশে মদবার ঘািবত বেল। 

১৯৭৮ সাশল সংস্কাশরর পব্ক শুরু হবার পশর ধীশর ধীশর সররারী 

রাঠাশমা োড়াও বহু রূশপর ব্বথিা চালু হশয় রায়। ফাম্কাবসউির্াল 

বেশপি মজার মদওয়ার জন্ বববনশয়াগ, মমবডর্াল বেশপি মবসররারী 

বববনশয়াগ শুরু ররা হয়। ১৯৯৬-এ প্রথম স্াথি্ পবরশষবা নবঠর 

মথশর বঠর হয় মজার মদওয়া হশব গ্ামীণ মষেশরে আর মরাগ 

প্রবতশরাশধ। ১৯৯৮-এ চালু হশয় রায় শ্রবমরশদর জন্ সামাবজর 

মমবডর্াল স্াথি্ ববমা। ২০০০-এ েহশর চালু হয় সমাজতাব্রের 

বাজার ব্বথিার সশগি সগিবতপূণ্ক বচবরৎসা ব্বথিা। অথ্কাৎ, ন্ার্ মূল্ 

বদশয় বচবরৎসা পবরশষবা পাওয়া। ২০০৩-এ চীনশর এর মহামারীর 

মুশখ পড়শত হয়। বসবভয়ার অ্াবরউি মরসবপশরিবর বসনশ্াম বা 

সাস্ক েবড়শয় পশড়। এই লড়াইশয় চীন মজশত। তশব, বচবরৎসা 

রাঠাশমার অশনরগুবল ঘািবত মথশর বেষোও মনয়। 

বড় মমাড় মনয় ২০০৯-এ। মমবডর্াল বেষো মথশর বচবরৎসায় 

সংস্কার এরবি নতুন রাস্তায় হাঁিশত শুরু রশর। বডশপবনং বরফম্কস 

অন মমবডর্াল অ্াডে মহলথশরয়ার বসশস্টমস দবলশল স্পটিই বলা 

হয় মমৌবলর মমবডর্াল ও বচবরৎসা পবরশষবা সররারী পণ্ বহসাশবই 

সরল নাগবরশরর রাশে আসশব। সররারী স্াথি্ ব্বথিায় মরাশনা 
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লাভ ররার প্রনে থারশব না। সব 

ববষশয়ই চীশনর নীবতবনধ্কারররা 

সংখ্া বদশয় নামররণ ররশত 

পেন্ রশরন। এবাশর তা 

হশলা ‘চার ব্বথিা’: জনস্াথি্, 

মমবডর্াল পবরশষবা, মমবডর্াল 

বনরাপত্তা, ওষুধ সরবরাহ। এই 

চারবি মষেরেশর েবক্তোলী ররার 

জন্ পরপর রশয়রবি পদশষেপও 

মনওয়া হয়। বস্তুত তারপর 

মথশরই ধারাবাবহর ভাশব স্াথি্ 

মষেশরে মজার বাড়াশনা হশয়শে, 

আশরা মববে সংখ্র মানুশষর 

রাশে পবরশষবা মপৌঁোশনা, 

উন্নততর গশবষণায় রা্রে সংগবঠত 

ভাশব প্রয়াস বনশয়শে। বিাদে 

পবররপিনার অন্তম অংেই বেল স্াথি্ ব্বথিার উন্নবত। 

এর সুফল মপশয়শে চীন। ২০১৯-র এরবি দবলল জানাশছি, 

২০২১৬-র বহসাশব গড় আয়ু মবশড় দাঁবড়শয়শে ৭৬.৫। ১৯৯০-

এও প্রসূবত মৃতু্র হার বেল প্রবত লশষে ৮৮.৯; ২০১৬-মত তা 

রশম দাঁড়ায় ১৯.৯। বেশুমৃতু্র হার বেল ১৯৮১-মত হাজাশর ৩৪, 

তা ২০১৬-মত দাঁবড়শয়শে ৭.৫। এই সূচরগুবলর সবর’বিই আশরা 

উন্নত হশয়শে গত চার বেশর। 

চীশন মজার মদওয়া হশয়বেল বচবরৎসাববদ্ার উন্নবতশত, বচবরৎসা-

স্াথি্রম্কীর সংখ্াববৃদ্ধশত, জনগশণর রাশে স্াথি্ পবরশষবা মপৌশঁে 

বদশত। এখন ৯,৮০,০০০ হাসপাতাল ও স্াথি্ মরন্দ রশয়শে। 

এখাশনই এরবি রথা বশল মনওয়া ভাশলা। চীশন ১২ হাজাশরর মববে 

সররারী হাসপাতাল োড়াও ১৬ হাজাশরর মববে মবসররারী হাসপাতাল 

রশয়শে। ১ মরাবি ১০ লষে স্াথি্রম্কী রশয়শেন। ৭০ লষে ের্া রশয়শে 

সররারী হাসপাতাশলই। চীশন ভ্ারবসন এখন ববনা পয়সায়, বেশু 

মথশর প্রাপ্তবয়স্ক সরশলই পান। ভ্ারবসন মদবার হার অন্তত ৯০ 

েতাংে। জনস্াশথি্র পশষে খুব গুরুত্বপূণ্ক রশয়রবি সাফল্ অজ্কন 

রশরশে চীন। মরমন, চীশন নবজাতশরর বিশিনাস হয় না, মহপািাইবিস 

বব ১ েতাংশের বনশচ মনশম এশসশে, রষো হ্াশসর লষে্মারোর মথশর 

মবাওনয়র 

মিয়বারফুি 

ডক্টরনের কথবা 

বিশ্ জবানে। 

িবাঁরবা গ্বানম 

গ্বানম মযনিে, 

ে্্েিম 

স্বাস্্বিবধ 

মিখবানিে, 

ভ্বাকবসনেিনের 

কবাজ করনিে
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অশনর ভাশলা ফল অজ্কন রশরশে। রষোর ৯০ েতাংশের মববে সুথি 

হশয় রাশছি। এইডস তলাবনশত মনশম এশসশে। ম্াশলবরয়ার মত মরাগ 

গত রশয়র বেশর মগািা মদশে হশছি ৩ হাজাশরর ধাশররাশে। এর 

সমশয় চীশন ম্াশলবরয়ার প্রাদভ্কাব বেল মারাত্মর ররশমর। 

অন্বদশর, চীন এই সময়রাশল ববশশ্র বৃহত্তম মমবডর্াল ববমা 

ব্বথিা গশড় তুশলশে। সমস্ত নাগবরশরর স্াথি্ববমা রশয়শে। রবঠন 

অসুশখ অসুথি মানুশষর জন্ ববশেষ ববমা রশয়শে। এবং, সবশথশর 

গুরুত্বপূণ্ক জরুরী বচবরৎসা পবরশষবা পাবার বনশ্চয়তার ববমা 

রশয়শে। তার ফশল চীশন বচবরৎসা পাওয়া রাশবই, এই গ্ারাবন্ 

রশয়শে। চীশন মবসররারী বচবরৎসা রাঠাশমাও রশয়শে। বরন্তু মূলত 

রা্রে বচবরৎসার দাবয়শত্ব। তার ফল হল এইডশসর মত অসুখ, বা 

দ্রুত েড়াশত থারা মরাশনা সংক্রমশণ দ্রুত বচবরৎসা মমশল। বড় 

ও দীঘ্কথিায়ী অসুশখ অসুথিশদর সংখ্া ক্রমেই রমশে। রা্রেসশঙ্ঘর 

বমশলবনয়াম মগাল সমশয়র আশগই অজ্কন ররশত মপশরশে চীন। এই 

সবই রাশজ মলশগশে রশরানা ভাইরাস মমারাববলায়। 

চীশন মহামারী মমারাববলার ব্বথিা সব সমশয়র জন্ই প্রস্তুত। 

মহামারীর মত অসুখ ও জরুরী স্াথি্ সঙ্কশির জন্ অনলাইন 

বরশপাবি্কং ব্বথিা রশয়শে, রা দুবনয়ায় সবশচশয় বড় আরাশরর। ৭১ 

হাজার বচবরৎসা প্রবতঠিান এই বরশপাবি্কংশয় রুক্ত। জাতীয় স্তর মথশর 

রাউবন্ স্তর পর্কন্ত ল্াবশরিবর মনিওয়ার্ক নতবর রশয়শে। ইনফ্লুশয়জো, 

মপাবলও, বমসলস, মমবননজাইবিশসর ল্াবশরিবর ববশ্ স্াথি্ সংথিার 

মশডল পরীষোগাশরর স্ীকৃবত মপশয়শে।  

সাধারণভাশব রবদ প্রনে ওশঠ চীশনর স্াথি্ মশডল রী, তাহশল 

রশয়রবি উত্তর মদওয়া রায়। এর, চীশন স্াথি্ উন্নয়ন লষে্মারোর 

অবত গুরুত্বপূণ্ক অংে, অগ্াবধরার বশল বচবনিত। দুই, মরাগ 

প্রবতশরাশধ মফারাস। বতন, বচবরৎসা মূলত নন-প্রবফি, সররারী 

হাসপাতালই বচবরৎসা রাঠাশমার মূল বভবত্ত, সররারী বচবরৎসা 

সব্কজনীন পবরশষবা। চার, গ্াম-েহর বা বববভন্ন এলারার মশধ্ 

এখনও মর পাথ্কর্ রশয়শে তা ক্রমে রবমশয় আনা, পবররপিনাও 

হশছি মসই লশষে্ই। পাঁচ, মবসররারী সংথিাশরও বচবরৎসায় ব্বথিায় 

অনুমবত মদওয়া বরন্তু বাজার রাশ্রের বনয়্রেশণ থারশব। 

রশরানা ভাইরাস প্রথম মদখা রায় হুশবই প্রশদশের জমজমাি েহর 

উহাশন। পশর ববশ্জুশড় তা েবড়শয় পড়শলও চীন সাফশল্র সশগি 

এই মহামারীর মমারাববলা রশরশে। রীভাশব রশরশে? 
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প্রথমত, তথ্ প্রচার। বঠর মর জায়গাশত চীশনর ববরুশদ্ধ মাবর্কন 

রা্রেপবত –সহ বরেু মহল অবভশরাগ আনশে। চীন সময়মত তথ্ 

প্ররাে রশরবন, ভাইরাশসর চবররে জানায়বন বশল অবভশরাগ আনা 

হশছি। এশরবাশরই বাশজ রথা। বস্তুত মহামারী মমারাববলায় চীন 

প্রথম মজার বদশয়বেল স্ছি তথ্ সংগ্হ ও জনগণশর জানাশনার 

ওপশর। শুধু হুশবই প্রশদশে ২০০-র মববে সাংবাবদর সশম্মলন 

হশয়শে। জাতীয় স্াথি্ রবমেন তাশদর ওশয়বসাইশি প্রবতবদশনর 

সংক্রমণ, মৃতু্, সুথি হশয় ওঠার তথ্ বদশয়শে। মরাথায় সংক্রমণ 

হশছি, সংক্রবমশতর স্পশে্ক রতজন এশসশেন তার তথ্ও ববেশদ 

মদওয়া হশয়শে। মহামারী মূলত বনয়্রেশণ আসার পশর উহাশন পূণ্কাগি 

তদন্ত ররা হশয়শে, তাশত মৃতু্র সংখ্া মবশড়শে। 

ববিতীয়ত, এই মরাশগর নববেটি্ এবং তা বনয়্রেশণ রাখার পদ্ধবত 

সম্শর্ক ববজ্ানী মহশলর বক্তব্ ধারাবাবহরভাশব প্ররাে ররা হশয়শে। 

জনগণশর অববহত ররা হশয়শে। মরান সুরষো পদ্ধবতর আশ্রয় মনওয়া 

উবচত তা ধারাবাবহর ভাশব জাবনশয় রাওয়া হশয়শে। চাইবনজ মসন্ার 

ফর বডবজজ রশট্াল অ্াডে বপ্রশভনেন এরবি বনশদ্কবেরা জাবর রশর, 

তা জনগশণর ব্বহারবববধ বহসাশব পাবলত হশয়শে।  

তৃতীয়ত, এই মরাশগর ববরুশদ্ধ লড়াইশয় জনমত নতবর ররা 

হশয়শে। মরাথায় রীভাশব মরাগ মমারাববলার মচটিা হশছি তার ববেদ 

বববরণ সংবাদমাধ্শম প্ররাবেত হশয়শে। রিন্লাইশন মথশর রাঁরা এ 

রাজ ররশেন তাঁশদর রথা বারবার প্ররাবেত হশয়শে। 

চতুথ্কত, জনগণশর এই রাশজ সাবমল ররা হশয়শে। লষে লষে 

নাগবরর মহামারী প্রবতশরাধর ব্বথিায় মনশমশেন, মস্ছিাশসবীর রাজ 

মপাত্র দে বদশন �শড় উশেশে কশরপানপা 
বচবকৎসপার এই হপাসপপাতপাল
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রশরশেন। ওপর মথশর ফশতায়া জাবর নয়, সামাবজর আশন্ালন 

বহসাশব চীশনর জনগণ এই রাশজ গ্হণ ররায় মরাগ মমারাববলা 

সহজতর হশয়শে। 

পঞ্চমত, সংক্রবমত এলারাগুবল বঘশর মফলার রশঠার ব্বথিা 

ররা হশয়বেল। সংক্রমণ রাশত না েড়ায় তার জন্ উহান এবং 

হুশবই প্রশদশে জন চলাচল বধি রশর মদওয়া হয়। মগািা মদশেই 

রান চলাচশলর বববধববশষধ আশরাপ ররা হয়। উহাশন ২৩ জানুয়াবর 

মথশর ৭৬ বদন লরডাউন থাশর। উহাশন থিায়ী বাবসন্া ১মরাবি 

১০ লষে। মর-সব এলারায় তুলনায় বচবরৎসা ব্বথিা দুব্কল এবং 

ববশেষ রশর গ্াশম রাশত সংক্রমণ না েড়ায় মসই লশষে্ মসই 

জায়গাগুবলশর বঘশর মদওয়া হয় অশনর আশগই। মস্ছিা-পৃথরীররণ 

বা আইশসাশলেশনর ব্বথিা চালু রশর মদওয়া হয়। জনজমাশয়শতর 

সব থিান বধি রশর মদওয়া হয়। মফস মাশস্কর সব্কজনীন ব্বহার 

শুরু ররা হয়। ওয়ার্ক রিম মহাম শুরু হয়। বেষোপ্রবতঠিান বধি রশর 

বডসি্ান্ এডুশরেন চালু ররা হয়। রবমউবনবি আইশসশলােন 

বেল সবশচশয় বড় প্রবতরষো। উহাশন তা রশঠার ভাশব পালন ররা 

হশয়শে। মগািা এলারা বঘশর মফশল বচবরৎসা ররা হশয়শে। এসবই 

এখন ববশশ্ স্ীকৃত ব্বথিা। মশন রাখা দররার, এমন সমশয় চীন 

এইসব পদশষেপ বনশয়শে রখন ববশশ্র অন্রে তা চালু হয়বন। চীনই 

পথ মদবখশয়শে। 

ষঠিত, চীশনর পদ্ধবত বেল ‘দ্রুত বচবনিত রর, দ্রুত বরশপাি্ক রর, 

দ্রুত পৃথর রর, দ্রুত বচবরৎসা রর’। আশররবি পদ্ধবত হল ‘রাশদর 

পরীষো দররার মতমন সরলশর পরীষো রর, রাশদর হাসপাতাশল 

পাঠাশনা দররার তাশদর সবাইশর হাপাতাশল ভবত্ক রর, রাশদর 

আইশসাশলেন দররার তাশদর সরলশর তা রর’। মদেজুশড় পরীষো 

হশয়শে। এলারা ধশর, বাবড় বাবড় বগশয় পরীষো ররা হশয়শে। সমস্ত 

সংক্রবমতশর হাসপাতাশল বচবরৎসা ররা হশয়শে। উপসগ্ক আশে 

অথচ পরীষোয় সংক্রমণ ধরা পশড়বন, তাশদর সরলশর পৃথর ভাশব 

মরশখ নজরদাবর ও বচবরৎসা ররাশনা হশয়শে। 

সপ্তমত, ভাইরাশসর গবতবববধ নজর ররার জন্ ১৮০০ 

এবপশডবমওলবজর্াল গ্রুপ নতবর ররা হশয়বে, প্রশত্র গ্রুশপ পাঁচজন 

সদস্। তাঁরা সংক্রবমত ও তাঁশদর স্পশে্ক আসা মানুশষর উপসগ্ক 

নজশর মরশখশেন। ফশল বচবরৎসা পদ্ধবতও এবগশয়শে দ্রুত। উপসগ্ক 

আশে এবং মনই এমন মানুশষর মশধ্ ব্াপর সমীষো চালাশনা হশয়শে। 
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অটিমত, বচবরৎসা ররা হশয়শে সংক্রমশণর উৎসশর মঠরাশনা ও 

প্রসারশরাশধর লষে্ বনশয়। উহাশনা দেবদশনর মশধ্ দুবি ১ হাজার 

ের্ার ববশেষ হাসপাতাল গশড় মতালা হশয়বেল। মববজঙ সাস্ক 

হাসপাতাশলর ধাঁশচ তা বানাশনা হয়। উহাশন ১ লষে নতুন ের্া 

নতবর ররা হয়। ২০০মনশগবিভ মপ্রসার অ্াম্বুশলন্স বনশয় আসা 

হয় মগািা মদে মথশর। পরবত্কীরাশল ৪২ হাজার বচবরৎসর ও 

স্াথি্রম্কীশরও সমশবত ররা হশয়বেল উহাশন। বচবরৎসার পদ্ধবত 

বহসাশব মৃদু উপসগ্ক মথশর সঙ্কিজনর এমন ে’বি ভাশগ ভাগ রশর 

বচবরৎসা ররা হয়। ববজ্ানী, গশবষর এবং বচবরৎসরশদর সমন্বয় 

গশড় মতালা হশয়শে রাশত অবভনব এই মরাশগর বচবরৎসা প্রবতবদন 

উন্নত হশত পাশর। 

নবমত, মহামারী মমারাববলায় মর সম্দ দররার মগািা মদশে 

তা পবররবপিত ভাশব জশড়া ররা হশয়শে। মরন্দীয় এবং প্রাশদবের 

স্তশর সংগবঠত পদ্ধবতশত ঝশড়র গবতশত মসই সামগ্ী সরবরাহ ররা 

হশয়শে। মমবডর্াল সামগ্ীর উৎপাদনশরও বহুগুন বাবড়শয় মদওয়া 

হশয়বেল। 

মেষত এবং খুবই গুরুত্বপূণ্ক হল রম্াডে বসশস্টম। চীশন এশরবাশর 

েীষ্ক মনতৃত্ব ও রাশ্রের েীষ্ক পদাবধরারীরা এই মহামারী মমারাববলায় 

রুক্ত হশয়শেন। মসখান মথশর ধাশপ ধাশপ থিানীয় প্রোসন পর্কন্ত 

ববশেষ বিম রাজ রশরশে। এখাশন বেবথলতার মরাশনা সুশরাগ বেল 

না। সমাজতাব্রের েৃঙ্খলা মহামারীর সশগি রুশদ্ধ চীনশর এবগশয় 

মরশখশে। 

বভশয়তনপাম 

মহামারী মমারাববলায় ববশ্শর চমশর বদশয়শে বভশয়তনাম। সব 

বমবলশয় সংক্রমণ ৪০০-র মশধ্ সীমাবয়ত মরশখশে। মৃতু্ হয়বন। এই 

সাফল্ও হঠাৎ নয়। 

বভশয়তনাশম নাগবররশদর স্াথি্ রষোর অবধরারশর মমৌবলর 

অবধরার বহসাশব সংববধাশন স্ীকৃবত মদওয়া হশয়শে। সংববধাশনর 

২০(১) নম্র ধারায় প্রশত্র নাগবরশরর স্াথি্ রষোর জন্ রাশ্রের 

রাে মথশর সমস্ত ররম সুশরাগ সুববধা পাওয়ার অবধরার আশে। শুধু 

তাই নয়, ২০(৩) নম্র ধারায় বচবরৎসাোস্ত্র, ওষুধ সংক্রান্ত এবং 

নবজ্াবনর পরীষো-বনরীষোর জন্ মরশণাত্তর মদহদাশনর ববষয়বিশরও 

নাগবররশদর মমৌবলর অবধরার বশল গণ্ ররা হশয়শে। ১৯৫৫-র 
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মফব্রুয়াবরশত  মদশের স্াথি্ পবরশষবা রম্কীশদর সশম্মলশন মহা বচ 

বমন বশলবেশলন: থারশত হশব সৎ এবং ঐর্বদ্ধ। ভাশলাবাসশত 

হশব মরাগীশদর এবং উন্নত ররশত হশব মদশের স্াথি্ পবরশষবা 

মষেরেশর। মহা বচ বমশনর পাঠাশনা ৩৬৮-েশব্র মসই বচবঠ এখনও 

বভশয়তনাশমর মূল ম্রে। 

সাফশল্র বপেশন রশয়শে রাশ্রের সুবনবদ্কটি হস্তশষেপ। ১৯৮৫ পর্কন্ত 

বভশয়তনাশম স্াথি্ পবরশষবা বমলত পুশরাপুবর ববনামূশল্, সররাবর 

ভরতুবরশত। ১৯৮৬-মত দইমই সংস্কার চালু রশর বভশয়তনাম। 

তখন মবসররারী মষেরেশরও অনুমবত মদওয়া হয়। তশব রা্রেীয় 

ব্বথিাই এখনও আবধপত্ ররশে। 

এখন মদশের জনসংখ্ার ৮৭.৭ েতাংেই, দে মরাবির মদশে ৮ 

মরাবি ৩৬ লষে মানুষই সররাবর স্াথি্ববমার আওতায়। গবরবশদর 

জন্ এই ববমার বপ্রবময়াশমর ১০০ েতাংেই মদয় সররার। প্রায় 

গবরবশদর মষেশরে এই হার ৭০ েতাংে। 

সব্কজনীন স্াথি্ পবরশষবা বনশয় ববশ্ স্াথি্ সংথিা এবং ববশ্ব্াশঙ্কর 

মরৌথভাশব প্ররাবেত ম্াবাল মবনিাবরং বরশপাশি্কর সাম্প্রবতরতম 

প্রবতশবদন জানাশছি: ৬-বেশরর রম বয়বস বেশু আর গবরবশদর 

বচবরৎসার জন্ মরানও পয়সাই লাশগ না। মদশের ৯৭ েতাংে 

বেশুই বিরাররশণর আওতায়। মরখাশন মাবর্কনমুলুশর এই হার 

৯৫ েতাংে। ১৯৯৫-২০১৫, গড় আয়ু ৭১ মথশর মবশড হশয়শে 

৭৬। পাঁচ-বেশরর বনশচ বেশুমৃতু্র হার প্রবত ১ হাজাশর ৫৮ মথশর 

রশম হশয়শে ১৮। এরই সমশয় প্রসূবতরালীন মৃতু্র হার রশমশে 

৭৫ েতাংে। ২০০০-১৮, এই সমশয় পাঁচবেশরর রম বশয়বসশদর 

অপুবটির হার ৩০.১ েতাংে মথশর রশম হশয়শে ১৩ েতাংে।

এবটএশম চপাল: বভশয়তনপাশমর হযেপানশয়।
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২০১৭-মত, জনস্াশথি্ বভশয়তনাম খরচ রশরশে বজবডবপ’র সাশড় 

৭ েতাংে। ১৬১০ মরাবি ডলার। এবের তা ২০০০ মরাবি ডলাশর 

মপৌঁেশনার রথা। ২০১২ মথশর স্াথি্খাশত মবসররাবর খরচশর 

োবপশয় বগশয়শে সররাবর খরচ। এর মূল রারণ স্াথি্ববমায় মজার। 

বভশয়তনাশম স্াথি্খাশত মাথাবপেু খরচ ১৪২ ডলার। এশত 

সররাশরর খরশচর সশগিই আশে মানুশষর পশরি মথশর মদওয়া অথ্ক। 

২০১৪’র বহশসব অনুরায়ী, তাশত সররাবর খরশচর হার ৫৪ েতাংে, 

বাবর ৪৬ েতাংে মানুশষর পশরি মথশর।

বভশয়তনাশম হাসপাতাশলর সংখ্া ১৩৪৬। এর মশধ্ সররাবর 

১১৬১। মবসররাবর ১৮৫। আশে মজলা-স্তশর ৭০০বির মববে 

স্াথি্শরন্দ। এোড়াও প্রাথবমর স্াথি্ পবরশষবার দাবয়শত্ব রশয়শে 

১১,০০০ রবমউন স্াথি্শরশন্দর এরবি মনিওয়ার্ক। এইসব মরশন্দ 

থাশরন ডাক্তার, নাস্ক, প্রবেবষেত ধারেী। এবেশরর মশধ্ জনসংখ্ার 

৯০ েতাংেশরই স্াথি্ববমার আওতায় আনা সররাশরর লষে্।

বনশজরা মতা মহামারীশর পরাস্তই রশরশে, মসইসশগি এরবদন 

রারা ইবতহাশসর বব্করতম সামবরর আগ্াসশনর অন্তম চাবপশয় 

বদশয়বেল, মর আগ্াসশন ব্বহৃত রাসায়বনর অশস্ত্রর প্রভাব এখনও 

রশয় বগশয়শে, মসই মাবর্কন রুক্তরা্রেশর সাশড় ৪ লষে মাস্ক, সুরষো 

মপাোর পাবঠশয়শে বভশয়তনাম। শুধু মাবর্কন রুক্তরা্রেই নয়। এমনবর 

রিান্সশরও।

৫,৫০,০০০ ব্াশক্টবরয়া-প্রবতশরাধর মাস্ক তুশল বদশয়শে রিান্স, 

জাম্কাবন, ইতাবল, মস্পন এবং বব্রশিনশর। উপহার বহশসশব। 

মমবডর্াল সামগ্ী পাবঠশয়শে লাওস ও রাশম্াবডয়াশর। মফব্রুয়াবরশত, 

বভশয়তনাম ৫ লষে ডলার মূশল্র বচবরৎসা সামগ্ী পাবঠশয়শে চীশন।

এিং বকউিপা 

রশরানায় আক্রান্ত হশয়ও তা সামশল বনশয়শে বরউবা। শুধু সামশলই 

মনয়বন দুবনয়াশর মদবখশয়শে সাহস রাশর বশল, মানববরতারই বা 

অথ্ক রী। সমুশদ্র আিশর থারা বব্রবিে জাহাশজ সংক্রমণ, মরউ 

বন্শর বভড়শত বদশছি না, বরউবা মসই জাহাজশর হাভানার 

বন্শর আসশত বশলশে। সংক্রবমতশদর বনশয় বগশয় হাসপাতাশল 

বচবরৎসা রশরশে। এর রথায় সংক্রমণশর আম্রেণ জাবনশয়শে 

বরন্তু মানবতাশর বাঁবচশয় বদশয়শে। রথারীবত রশরানা মমারাববলায় 

বরউবার বচবরৎসর ও স্াথি্ রম্কীশদর দল েুশিশে ববশশ্র নানা 
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প্রাশন্ত। ইতাবলর মলাম্বড্কশত, 

মস্পশনর বাশস্কশলানায়। ৩৭বি 

মদশে মগশে বরউবার স্াথি্-দল। 

এরবদশন হয়বন। ১৯৫৯ 

সাশল বরউবার ববপ্লশবর পরপরই 

স্াশথি্র অবধরারশর সব্কজনীন 

অবধরার মঘাষণা রশর ববনামুশল্ 

সরশলর জন্ বচবরৎসার রাঠাশনা 

নতবর রশর মফশল। বফশদল 

রাশস্ত্রা-মচ গুশয়ভারারা প্রথম 

মথশরই বচবরৎসা রাঠাশমাশর 

উন্নত ররার ওপশর মজার 

বদশয়বেশলন, ফলাফল হল 

বরউবায় মাথাবপেু বচবরৎসশরর 

সংখ্া ববশশ্ সব্কাবধর। এর ফল 

শুধু বরউবাই পায়বন, ে’দেশর ৪ 

লষে বরউবান ডাক্তার পৃবথবীর নানা মদশে বগশয় বচবরৎসা রশরশেন। 

বরউবায় মজার মদওয়া হয় মরাগ প্রবতশরাশধ। ১১বি ভ্ারবসন পায় 

বেশুরা, মমাি ১৩ বি মরাগ মঠরাশত। বেশু বয়স মথশরই ধারাবাবহর 

স্াথি্ পরীষোর মশধ্ থাশর মানুষ। এ ব্াপাশর বনবশ্চত থাশর মরাগ 

হশল বচবরৎসা হশবই।

চীশনর মরমন মবয়ারফুি ডাক্তার বেল বরউবার ফ্াবমবল ডক্টরস। 

তাঁরা এখনও রশয় মগশেন। এই মনিওয়াশর্ক মদশের প্রায় সব নাগবররই 

রশয়শেন, পবরবার ধশর এই বচবরৎসররা মখাঁজ রাশখন। মহামারীর 

মত ঘিনায় বা প্রাকৃবতর ববপর্কশয় এই পদ্ধবত খুব রাশজ লাশগ। 

বরউবায় রশরানা মমারাববলার প্রাথবমর রাজই হশয়শে বাবড়শত। 

ডাক্তার ও স্াথি্রম্কীরা বাবড় বাবড় মগশেন, পরীষো রশর মদশখশেন। 

মরউই পরীষোর বাইশর থাশরনবন। প্রায় ৪০ হাজার নাগবররশর 

নজরদাবরর মশধ্ রাখা হশয়শে মাশচ্কর তৃতীয় সপ্তাহ মথশরই। 

বরউবার মমবডর্াল ব্বথিার উন্নবতর বপেশন নজবপ্ররুবক্তর উন্নয়ন 

অশনরিা অংে জুশড় রশয়শে। ১৯৮১-মত নতবর হয় বাশয়ালবজর্াল 

রিন্— বচবরৎসাববজ্াশনর এরাবধর োখাশর বনশয় বাশয়া মিরশনালবজ 

উন্নয়শনর প্রশচটিা। তা ফল বদশয়শে। অশনর ভাইরাশসর প্রবতশষধর 

এখন বরউবাশতই পাওয়া রায়। এমনবর মরাশনা মরাশনা ভবাইরাশসর 

মবাবকতৃে 

অিনরবানধর মনধ্ 

কবািবানি হনয়নে 

বকউিবানক। 

ওষুধ আেবা 

যবায়বে। আজ 

মসই অিনরবাধ 

মভনেই প্রবায় ৭০ 

িিবাংি ওষুধ 

বেনজরবাই তিবর 

করনে বকউিবা
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প্রবতশষধর বরউবাশতই প্রথম আববষ্কৃত হশয়শে। মমবননজাইবিস বব, 

বহশমাবফলাস ইনফ্লুশয়জো িাইপ বব-র ভ্ারবসন এর মশধ্ রশয়শে। 

এইডশসর মষেশরে মা মথশর বেশুর সংক্রমণ প্রথম আিশর মদয় 

বরউবাই। 

পুঁবজর দখলদাবরশত থারা এই মষেশরে বরউবা সম্ূণ্ক সররারী 

উশদ্াশগ চমৎরার সাফল্ অজ্কন রশরশে। মাবর্কন অবশরাশধর মশধ্ 

রািাশত হশয়শে বরউবাশর। ওষুধ আনা রায়বন। আজ মসই অবশরাধ 

মভশঙই প্রায় ৭০ েতাংে ওষুধ বনশজরাই নতবর ররশে বরউবা। 

এর মাবর্কন ববশেষশজ্র রথায়, প্রথশম বরউবা প্রশয়াজন বচবনিত 

রশর, তারপশর ববজ্ানীশদর মসখাশন মাথা খািাশত বশল, তারপশর 

ল্াবশরিবর পরীষো রশর, তারপশর বলিবনর্াল ট্ায়াল রশর, 

তারপর ওষুধ বাজাশর বনশয় আশস। এবং, এমন ভাশব সমগ্ ব্বথিা 

পবরচাবলত হয় রা অবভনব। ‘পয়সা মনই, ববেদ পবররপিনা রশয়শে’, 

এই হশছি বরউবা সম্শর্ক মূল্ায়ন। বরউবায় প্রায় ২০০ আববষ্ার 

মথশর ওষুধ নতবর হশয়শে, তা ৪৯বি মদশে বববক্রও হয়। পাথ্কর্ এই 

মর মুনাফার সধিাশন এই প্রবক্রয়া নয়। ববশ্ মহামারীর সমশয় প্রমাবণত 

হশছি রীভাশব এই প্রবক্রয়া রার্কররী। 
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রুশতই এরিা 

বববধবদ্ধ বক্তব্ 

নবথবদ্ধ ররা 

রার। মররালা বনঃসশন্শহ 

এরিা উজ্জ্বল জায়গা হশয় 

উশঠশে,ববশ্ মহামারীর 

ববরুশদ্ধ ভারশতর লড়াইশয়র 

মষেশরে সম্ভবত এরমারে প্রধান 

রাজ্। বরন্তু তবু, মররালা 

এবং তার জনগন রখন 

বড় সাফল্ অজ্কন রশরশে, 

অবে্ই বাম গণতাব্রের রিন্ 

সররাশরর মনতৃশত্ব, তখনও 

বরন্তু লড়াই জাবর আশে। 

সাশথ তৃতীয় এরবি প্রবাশহরও 

মুশখামুবখ হশত হশছি, প্রবাস 

মথশর, মববেরভাগ মষেশরে 

মধ্প্রাচ্ মথশর মানুষজন এই 

রাশজ্ বফরশেন। এ’অবথিায় 

নজরদাবরর সাবব্কর পবররপিনা 

খুব ভালভাশবই জাবর রশয়শে। 

এরবি 

দৃবটিভবগির 

জন্ সংগ্াম

শু

নীশলাৎপল বসু

গকরপালপা



77

তা সশ্বেও এখনও পর্কন্ত মর সাফল্ অবজ্কত হশয়শে তা খুবই 

তাৎপর্কপূণ্ক। স্াভাববরভাশবই সামশন মর বদনগুশলা আসশে তার 

জন্ এর তাৎপর্ক এবং বেষো দ্রুত উপলবধি এবং আত্মথি ররা 

প্রশয়াজন। মররালায় মর ৩০মে জানুয়াবর প্রথম মরাবভড আক্রান্ত 

মানুশষর মখাঁজ পাওয়া বগশয়বেশলা, তা সবাই জাশনন। এিাও সবাই 

জাশনন মর, এর পষেরাশলর মশধ্ মররালায় সবশচশয় মববে মানুষ 

মরাবভড আক্রান্ত হশয়বেশলন। বরন্তু এ’সবই এখন ইবতহাস। 

শুধু মদশের মশধ্ই নয়, এই মারণ মরাশগর ববরুশদ্ধ লড়াইশয়র মষেশরে 

মররালার মররড্ক মগািা ববশশ্র রাশেও স্ীকৃত। রারা এই মহামাবর 

বনয়্রেন ররশত বগশয় বহমবসম মখশয় রাশছি। মদশের মশধ্ মররালা দু’বদর 

মথশর প্রেংসা পাশছি। এল বড এফ সররার অববচলভাশব তার রত্কব্ 

পালন রশর চলায় মরশন্দর মশনানীত মররালার রাজ্পাল প্রবলভাশবই 

তার প্রেংসায় মসাচ্চার হশয়শেন।ভাইরাশসর সংক্রমন রুশখ ভাইরাশসর 

ববপদ মমারাববলার জন্ আগ্াসী পরীষো ব্বথিা, মরায়াশরন্াইন এবং 

বচবরৎসার জন্ হাসপাতাশলর পবররাঠাশমার প্রসার ঘিাশনার মশধ্ 

বদশয় রাশজ্র পুশরা জনস্াথি্ ব্বথিা মরভাশব রাজ রশরশে, ইবডেয়ান 

রাউবন্সল ফর মমবডর্াল বরসাচ্ক (আই বস এম আর)-ময়র মহামারী 

সংক্রান্ত ববদ্া ববভাশগর প্রধান ডাঃ গগনশখদরার-ও মররালায় ঘুশর 

মদখার পর তা বনশয় প্রেংসা রশরশেন। 

ভাইরাশসর ববপদশর পরাস্ত ররার জন্ নবজ্াবনর ও বচবরৎসাগত 

বদরিা োড়াও এই র্রেণাদায়র পবরবথিবতর মশধ্ রাজ্ মরভাশব 

সমাশজর সবশচশয় দুব্কল অংশের জীবশনর সুরষোর ববষয়গুশলাশত 

নজর বদশয়শে মসই বদরিাও ব্পরভাশবই দৃবটি আরষ্কণ রশরশে 

এবং প্রেংসা কুবড়শয়শে। পবররায়ী শ্রবমরশদর দুদ্কো এবং পাশয় 

মহঁশি েত েত বরশলাবমিার, রখশনা হাজার বরশলাবমিাশররও মববে 

লং মাশচ্কর রথা মিবলবভেশনর মাধ্শম রখন ভারশতর বাবড়শত 

বাবড়শত মপৌঁশে রাশছি তখন মমৌবলরভাশব মররালার বভন্ন ভূবমরা 

মানুশষর ব্পর অংেশর অনুপ্রাবনত রশরশে। তাঁশদরশর ‘অবতবথ 

শ্রবমর’ অ্াখ্া বদশয় এবং লরডাউশনর পবরবথিবতশত তাঁশদর মশধ্ 

বয়স্কশদরও পর্কাপ্ত স্াথি্ বীমার আওতায় এশন মররালা আজ মশডল 

হশয় উশঠশে। রবদও আফশসাশসর ববষয় হশলা, মববেরভাগ রাজ্ই 

এই ববষয়গুবলশর অনুসরণ রশরবন। এিা মর সহানুভূবত মদখাশনার 

মরাশনা ববষয় নয়, বরঞ্চ ভাইরাশসর মহামারীর ববরুশদ্ধ লড়াই ররার 

জন্ এিা মর গুরুত্বপূণ্ক, তা মররালা বুবঝশয় বদশয়শে। 



78

এর শুরুটপা কখন হশয়বেশলপা?

এল বড এফ সররাশরর মনতৃশত্ব মররালা বরভাশব তার সমস্ত 

মানুষশর এর সূশরে মবঁশধ মফলশলা, মসখাশন বস বপ আই (এম) এবং 

বববভন্ন মশ্রবণ সংগঠন ও গণসংগঠন, গণ আশন্ালন, নাগবরর সমাজ, 

ধম্কীয় সংথিা, সবাই বমশল বরভাশব সবক্রয় ভূবমরা পালন ররশলা, 

তা মার্কসবাদী পশথর পাঠরশদর মবাঝা জরুবর। বামপন্ীশদর ব্পর 

ভূবমরা, রা বরনা সররার পবরচালনার জন্ মানুশষর ববশ্াস অজ্কন 

ররার মষেশরে গুরুত্বপূণ্ক েবক্ত হশয় উশঠশে, মসিাও মবাঝা প্রশয়াজন। 

সমস্ত মানুষশর ঐর্বদ্ধ ররা এবং পবরচালনা ররার জন্ এই 

দাবয়ত্ববান রাজননবতর আচরণ খুবই গুরুত্বপূণ্ক।

এরবি রথাথ্ক জনস্াথি্ নীবতর অবে্ প্রশয়াজনীয়তা এবং স্াথি্শর 

অবধরার বহসাশব প্রবতঠিা ররা গণতাব্রের সমাশজর আববে্র রত্কব্। 

রবদও আন্তজ্কাবতর লবনি পুঁবজর পবরচালনাধীন ববশ্ায়শনর আক্রমণ 

এবং তার হাত ধশর চলা নয়া উদারবাদী আগ্াসন সমাশলাচনার উশধ্ক 

থারা এই নীবতর উপশরও আঘাত নাবমশয় এশনশে। 

মানুশষর মর্কাদাপূণ্ক ভাশব মবঁশচ থারার জন্ খাশদ্র সাশথ বস্ত্র, 

বাসথিান, বেষো এবং স্াথি্ 

হশলা জরুবর পূব্কেত্ক। নয়া 

উদারবাদী আগ্াসন এই পাঁচবি 

জরুরী ববষশয়র সাশথ পণ্ এবং 

পবরশষবাশরও পুঁবজর আওতায় 

বনশয় এশসশে। এর অনুসারী 

বহসাশব ফািরা লাশভর ব্বথিারও 

বেরার আজশরর ভারত। রা 

জনসংখ্ার ৯০ েতাংে ষেবতগ্স্ত 

রশরশে। 

মররালা এই ধারার মাথা 

নুইশয় বদশত মপশরশে। রমশরড 

ই এম এস নাম্বুবদবরপাশদর 

মনতৃত্বাধীন রবমউবনস্ট মব্রেসভা 

রার সূচনা রশরবেশলা তাশরই 

ঊশধ্্ক তুশল ধশরশে। োসন 

ব্বথিার পর্কায়ক্রবমর বদল 

ঘিশলও ১৯৫৭ সাশলর মসই 

একবি যথবাথতৃ 

জেস্বাস্্ 

েবীবির অিি্ 

প্রনয়বাজেবীয়িবা 

এিং স্বাস্্নক 

অবধকবার 

বহসবানি প্রবিষ্বা 

করবা েেিবাবন্ত্রক 

সমবানজর 

আিবি্ক 

কিতৃি্
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সররাশরর সময় মথশরই মানুশষর স্াথি্ এবং েবক্তোলী জনস্াথি্ 

নীবত মররালার প্রধান অবলম্ন হশয় রশয়শে। ই এম এস সররার 

রার সূচনা রশরবেশলা তার সহজাত েবক্তর বেরড় েক্তশপাক্তই রশয় 

মগশে। বত্কমান সমশয় মবসররাবর বচবরৎসা ব্বথিার প্রসার ঘিশলও 

মসখাশন জনস্াশথি্র মষেশরে পর্কাপ্ত বাশজি বরাশদের দায়বদ্ধতা 

এবং তৃণমূল স্তশরর প্রাথবমর স্াথি্শরন্দ মথশর মজলা হাসপাতাল 

ও ববশেষজ্ বচবরৎসা ব্বথিা বনশয় গশড় ওঠা এরবি ধারাবাবহর 

জনস্াথি্ পবররাঠাশমা েবক্তোলী ভাশবই রশয়শে। 

জনস্াথি্ পবররাঠাশমার সাশথ মসখানরার অন্ গুরুত্বপূণ্ক 

উপাদান হশলা, নবজ্াবনর মানবসরতার ববপুল ববস্তার এবং 

মররালার সমাশজর মানুষ ও সম্প্রদায়গুশলার মশধ্ সহশরাবগতার 

মমজাজ। মররালার মানুষ বড় বড় মর ববপদগুশলার মমারাববলা 

রশরশেন, তার মশধ্ বদশয়ই বাশরবাশর এই বাস্তবতাই স্পটি হশয় 

উশঠশে। সাম্প্রবতররাশল খুব অপি সমশয়র ব্বধাশন,২০১৮ সাশলর 

মম মাশস বনপা ভাইরাশসর আক্রমণ এবং ২০১৮ সাশলর ববধ্ংসী 

বন্া মমারাববলা ররার সমশয়ও এই ববষয়গুশলা সামশন এশসশে। 

বনপাও অপ্রত্াবেতভাশব মররালায় আঘাত মহশনবেশলা। রা বেশলা 

অজানা এবং অত্ন্ত ষেবতরারর এরবি ভাইরাস এবং মরাবভশডর 

মথশর বভন্নতর। বরন্তু অত্ন্ত রম সমশয় এই ভাইরাসশর বনয়্রেশনর 

জন্ মররালা জনস্াশথি্র সমস্ত সম্দশর রাশজ লাবগশয়বেশলা এবং 

মানুশষর জীবনহাবনশর নূ্নতম জায়গায় রাখশত মপশরবেশলা। আশরা 

গুরুত্বপূণ্ক ববষয় হশলা, মররালার দুরন্ত প্রশচটিা এই ভাইরাসশর 

রাশজ্র সীমানার বাইশর েড়াশত মদয়বন। বরন্তু এর মথশর মসই 

রাশজ্র মানুষ এবং জনস্াথি্ ব্বথিা গুরুত্বপূণ্ক বেষো গ্হণ 

রশরবেশলা। সংক্রবমত মানুশষর পরীষো, গবতবববধ পর্কশবষেণ এবং 

মরায়াশরন্াইশনর মষেশরে মররালা এরবি দুদ্কান্ত নজরদাবর বববধ-ব্বথিা 

গশড় তুশলবেশলা। আক্রান্তশদর বববছিন্ন রশর মফলা হশয়বেশলা এবং 

বচবরৎসা ররা হশয়বেশলা। এই লড়াইশয় স্াথি্ রম্কী মরাদ্ধারা সাহশসর 

সাশথ লড়াই রশরবেশলন, এমন বর রশয়রজন জীবনও বদশয়বেশলন। 

বরন্তু সবশচশয় বড় লাভ মরিা হশয়বেশলা তা হশলা, মর রাজননবতর 

মনতৃত্ব সামশনর সাবরশত মথশর লড়াই ররবেশলন, তাঁরা এ’ধরশনর 

চ্াশলজে মমারাববলার মষেশরে আত্মববশ্াস মপশয় বগশয়বেশলন। উলশিা 

বদশর, জনস্াশথি্র জরুবর পবরবথিবত মমারাববলার মষেশরে রাজননবতর 

মনতৃশত্বর উপর এবং জনস্াথি্ ব্বথিার ওপর রাশজ্র মানুশষর ববশ্াস 
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গশড় উশঠবেশলা। এই ববশ্াসিাই মরাবভড চ্াশলজে মমারাববলার প্রশনে 

গুরুত্বপূণ্ক ভূবমরা পালন রশর।

জনস্াথি্ পবররাঠাশমাশত এল বড এফ সররাশরর পর্কাপ্ত 

বববনশয়াগই শুধু বৃবদ্ধ মপশয়শে। বরন্তু এরবি ববশ্ব্াপী মহামারীর 

মমারাববলা রখন ররশত হয়,  জনস্াথি্ ব্বথিার পবররাঠাশমা এবং 

তাশর সাহার্ ররার বাইশরও বরেু প্রশয়াজন হয়। এশষেশরে প্রশয়াজন 

হয় এরবি দৃবটিভবগির। এিা খুব আশ্চশর্কর ববষয় মর,চীশনর উহাশন 

রখন এরিা অজানা ভাইরাশসর রথা প্রথশম জানা মগশলা এবং 

৫ই জানুয়াবর ববশ্ স্াথি্ সংথিা (হু) মনাশভল ভাইরাস সংক্রমণশর 

ববস্তাবরত ব্খ্া সহ জরুবর জনস্াশথি্র ববষয় বশল আনুঠিাবনরভাশব 

মঘাষণা ররশলা, আর ১১ই জানুয়াবর তার বজনগত নববেশটি্র 

(বজশনাম) পরম্রার রথা প্ররাে ররশলা, তখনই এর আসন্ন ববপদ 

সম্শর্ক মররালার স্াথি্ম্রেী সজাগ হশয় বগশয়বেশলন। এরফশল, 

উহান মথশর প্রথম োরেবি ৩০মে জানুয়াবর রাশজ্ মফরার আশগই, 

২৭মে জানুয়াবর মররালায় এরবি উচ্চ পর্কাশয়র ববশেষজ্ নবঠর 

হয়।পরীষোয় ওই োরেবির মরাবভড ধরা পশড়। মদশের মষেশরে এই 

ধরশনর স্তঃপ্রশণাবদত সবক্রয়তািাই অনুপবথিত। 

স্পটিতই মরন্দীয় সররাশরর বনশজর বরেু অগ্াবধরার বেশলা। 

২৩মে-২৪মে মফব্রুয়াবর আহশমদাবাশদ প্রচুর হাঁরডার রশর ‘নমশস্ত 

ট্াম্’ অনুঠিান, ২৪মে মফব্রুয়াবর মথশর বদবলিশত তীব্র সাম্প্রদাবয়র 

বহংসা, রা ২৯মে মফব্রুয়াবর পর্কন্ত জাবর বেশলা এবং মাশচ্কর মাঝামাবঝ 

মধ্প্রশদশের রমলনাথ সররারশর মফশল মদওয়া, এসবই সশব্কাচ্চ 

পয্থপাপ্ত গটবটিং-এর ফসল : গরেক দযে গচন
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রাজননবতর দাবয়শত্বর সব মশনাশরাগ দখল রশর মরশখবেশলা। এশরর 

পর এর এইসব রার্করলাশপর মশধ্ বদশয় এই মহামারী, তার ববস্তার, 

তাশর মমারাববলার প্রস্তুবত, সববরেুই মবলাইন হশয় মগশলা। শুধু তাই 

নয়, ১৩ই মাচ্ক, এতবদন পশরও মরন্দীয় স্াথি্ম্রের জনসমশষে টুইি 

রশর বলশলা, জনস্াশথি্র মষেশরে জরুবর মরাশনা ঘিনাই ঘশিবন। 

এিা বুঝশত মরাশনা সমস্াই হয় না মর, ববশদে মথশর মরসব 

রারেী বফরশেন, এরদম প্রথম মথশরই তাঁশদর ব্রিবনং ররা উবচত 

বেশলা। মসিাও শুরু হশয়বেশলা মাচ্ক মাশসর ববিতীয় সপ্তাহ মথশর, 

তাও শুধুমারে বাোই ররা বরেু মষেশরে। খুবই দুব্কল এরিা জনস্াথি্ 

পবররাঠাশমা, স্াশথি্র জন্ মমাি অভ্ন্তরীণ উৎপাদশনর (বজ বড বপ-

র) ১ েতাংশেরও রম বাশজি প্রবতশ্রুবত, স্াথি্ ব্বথিায় ক্রমবধ্কমান 

মবসররারীররণ, সাশথ সররাশরর ভাশলাররম পৃঠিশপাষরতা ও 

মদশত মবসররারী বীমা মরাম্াবনগুশলার বাড়বাড়ন্ত ভূবমরা, 

এসশবর মশধ্ বদশয় আমাশদর মদেিাই ভাইরাশসর এই মহামারীর 

সামশন উ্ুক্ত হশয় পড়শলা।

তশব জনস্াথি্, ভাইরাসববদ্া এবং মহামারী সংক্রান্ত ববদ্ার 

সমস্াগুশলা সমাধাশনর জন্ মর ভারতীয় ববজ্ানীরা রশয়শেন 

তাঁরা এই মরাশগর ববরুশদ্ধ আন্তবররভাশব লড়াইশয় মনই, এমন 

রথা বরন্তু বলা রাশব না। মফব্রুয়াবর মাশস আমাশদর মদশে দুশিা 

বড় ধরশনর গশবষণাপরে প্ররাবেত হয়, মরখাশন বরভাশব মরাবভড 

ববপদ মমারাববলার ববষয়বি সূরোবদ্ধ ররশত হশব তা সুবনবদ্কটিভাশব 

বলা বেশলা। বরন্তু হায়! এই নবজ্াবনর গশবষণার রশয়রজন 

মলখর, রাঁশদর রশয়রজন আবার িাস্ক মফাশস্করও অংে, হতাোর 

সাশথ মদশখশেন মর, তাঁশদর প্রস্তাবগুশলা বনশয় মরাশনা ব্বথিাই 

মনওয়া হয়বন। তাঁশদর গশবষণার বভবত্তশত ববশেষজ্রা আশগ মথশরই 

সতর্ক রশর বশলবেশলন মর, পবররায়ী শ্রবমরশদর বাসথিানগুশলাশত 

োরীবরর দূরত্ব বজায় রাখার মশতা পর্কাপ্ত জায়গা না থারায় এবং 

তাঁরা সবাই বমশল এরই মেৌচাগার ব্বহার ররায় তাঁশদর মাধ্শম এই 

মরাগ েবড়শয় পড়ার প্রবনতা থারশব। 

মররালার প্রশচটিাশর বুঝশত মগশল মদখা রাশব মদশের সররাশরর 

প্রবতবক্রয়ার সাশথ তার স্পটি নবপরীত্ রশয়শে। রার মথশর মবাঝা 

রাশব, উশদ্াগ োড়া এই মহামারীর ববরুশদ্ধ লড়াই ররা রায় না। 

এখশনা পর্কন্ত জাতপাত, মশ্রবণ, ধম্ক অথবা এই ধরশনর মরাশনা 

পবরচশয়র মষেশরে এই ভাইরাস গণতাব্রের ও বােববচারহীন হশত 
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পাশর, বরন্তু দুব্কল এবং গবরব অংশের মানুশষর উপশরই মর এই 

মরাশগর আক্রমণ অনুপাতহীনভাশব মববে, তা বনশয় মরাশনা সশন্হ 

মনই। নয়া-উদারবাশদর উত্তরাবধরার বচবরৎসা পবরশষবায় সতর্কতা 

অবলম্শনর মষেশরেরাবে রাবে নবষশম্র জ্ বদশয়শে, রা মরাগশভাশগর 

বদর মথশর এই ববপদশর আশরা ধ্ংসাত্মর রশর তুশলশে। আর 

এ’রারশনই আমরা এমন চরম ববপর্কশয়র মুশখামুবখ হশয়বে। ববশ্ 

জুশড়,  ববশেষ রশর ইউশরাপ এবং আশমবররার ববপুল অংশে, রারা 

অথ্কনীবতর বদর মথশর েবক্তোলী বশল পবরবচত,মসখাশন এই ববষয়িা 

খুব মববে প্ররি। আর মররালা সমতা বজায় রাখা, বােববচার না ররা 

আর সবাইশর সাশথ বনশয় চলার উপর মজার বদশয়শে এবং মহামারী 

মমারাববলার জন্ মর মরাশনা সমশয় অশনর মববে প্রস্তুত মথশরশে। 

গকরপালপা আসশল বক কশরশে?

মররালার মরভাশব ববষয়বিশত হস্তশষেপ রশরশে তার প্রধান 

নববেটি্,আগ্াসী পরীষো ব্বথিা, আশরা গুরুত্বপূণ্ক হশলা নজশর রাখা 

(ট্াবরং), খুঁশজ বার ররা (মট্বসং) এবং মরায়াশরন্াইশন রাখা। এিা 

আশ্চশর্কর মর, আই বস এম আর-ময়র নবজ্াবনররা তাঁশদর সুপাবরশে 

এবং ভারত সররারও তাশদর নবথশত এই ববষয়গুশলার উপশরই 

মজার বদশয়বেশলা। এই মরাগ মমারাববলার মষেশরে প্রাথবমর পর্কাশয় 

মররালার পরীষোর হার মদশের বাবর রাজ্গুশলার তুলনায় অশনর 

মববে বেশলা। অন্বদশর, মররালার পরীষোর হার মদশের বাবর 

রাজ্গুশলার তুলনায় মববে থারশলও আমাশদর মদশের পরীষোর 

হার ববশশ্র অন্ান্ মদেগুশলার তুলনায় অশনর রম বেশলা। 

বরন্তু মররালার ভূবমরা মরখাশন সবত্ই ব্বতক্রমী হশয় উশঠশে 

তা হশলা নজশর রাখা (ট্াবরং), খুঁশজ বার ররা (মট্বসং)-র এরবি 

ব্বথিাপনা গশড় মতালা,রা বত্কমাশন ভাইরাস েড়াশনার জীবন্ত 

মানবচরে বহসাশব পবরবচত। সম্প্রদায় এবং প্রবতশববে রবমবিগুশলার 

ববপুল সংখ্ায় অংেগ্হণ, মস্ছিাশসবরশদর সংগবঠত ররা এবং 

ববশরন্দীকৃত পবররাঠাশমার মাধ্শম এমনিা সম্ভব হশয়বেশলা। রার 

ফশল ববপুল সংখ্র মানুষশর মরায়াশরন্াইশন রাখা বগশয়বেশলা, রা 

সংক্রমণ েড়াশনার গবতশর রমাশনার মষেশরে রার্কররীভাশব সাহার্ 

রশরবেশলা। এর সাশথই অগিাগিীভাশব রুক্ত বেশলা সশচতনতা গশড় 

মতালার ব্পর প্রচার এবং হাত মধায়া ও োরীবরর দূরত্ব বজায় 

রাখার ওপর মজার বদশয় ‘েৃঙ্খল ভাশঙা’ (মব্রর দ্ মচন)-র রার্কররী 
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ম্াগান। মানুশষর মন মথশর ভয় 

দূর ররার জন্ মৃতু্হার রাশত 

রম থাশর তার জন্ সশচতনতা 

প্রচাশর গুরুত্ব মদওয়া হশয়বেশলা। 

মররালার স্াথি্ম্রেী নতুন 

নতুন ববষয় প্রবত্কন ররা এবং 

সংস্কাশরর ওপর বাশর বাশর মজার 

বদশত থারশলন, শুরু হশলা বড় 

ধরশনর উশদ্াগ। রার ফলস্রূপ 

পুশনর ন্ােনাল ইনবস্টবিউি 

অব ভাইশরালবজর সহশরাবগতায় 

মররালা ভাইরাসববদ্ার 

প্রথম স্াধীন রাজ্ প্রবতঠিান 

গশড় তুলশলা। মরাবভড পশব্ক 

রাসারশগাশদ গশড় উঠশলা 

ববশেষ মরাবভড হাসপাতাল। 

সংক্রবমতশদর অবথিা মবাঝার 

জন্ দ্রুত ফল মপশত সমস্ত ররম 

পরীষো চালু ররা হশলা। পর পর 

( র ্াপীড)পরীষো,অ্াবন্ববড 

পরীষো এবংদবষেণ মরাবরয়ার 

মশতা বরয়শসির মাধ্শম পরীষোর 

উপাদান সংগ্হ। আশরা গুরুত্বপূণ্ক হশলা, আই বস এম আর-ময়র 

অনুশমাদন বনশয় মররালা প্লাজমা বচবরৎসা শুরু রশর বদশলা। 

মরখাশন মসশর ওঠা মরাগীশদর েরীশর ভাইরাশসর মুবক্তর সমশয় মর 

অ্াবন্ববড নতবর হয় তাশরই ভাইরাশসর ববরুশদ্ধ লড়াইশয়র মষেশরে 

রার্কররীভাশব রাশজ লাগাশনা হশয়শে। স্াথি্রম্কীশদর সুরষোর জন্ 

মররালায় ববশেষ রত্ন মনওয়া হয়, রার ফশল তাঁশদর এরজশনরও 

জীবন রায়বন। 

রাজননবতর মনতৃশত্বর ভূবমরা এবং ঐশর্র ওপর গুরুত্ব 

মদওয়ার ববষয়িা খুবই ফলপ্রসূ হশয়শে। প্রধান ববশরাধী দশলর সাশথ 

প্রাথবমর ধ্ানধারণাগত ফারার সশ্বেও ববশরাধীশদর সবার সাশথ 

অরপি মতবববনময় ররা হশয়শে। ববষয়িাশর লঘু রশর মদখাশনার 

মর পদ্ধবতর পশষে ইউশরাপ এবং আশমবররা ব্াপরভাশব সওয়াল 

িবােবািবার 

প্রনেটিবার 

মবাধ্নম মবােুনষর 

ঐক্নক 

িবতিিবািবী 

করবার এই 

আকবাঙ্বাই 

মকবাবভনডর 

বিরুনধি 

িড়বাইনয় 

সবাম্প্রেবাবয়ক 

রে িবােবানেবার 

স্্ি প্রনেটিবানক 

প্রবিহি 

কনরনে
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রশরশে তার ববপরীশত বগশয় মররালার সররার সামাবজর হস্তশষেপ 

এবং মানববর দৃবটিভবগির পাোপাবে অবতসবক্রয় এবং আগ্াসী 

ভূবমরা পালন রশরশে।

লাগাতার প্রশচটিার মাধ্শম মানুশষর ঐর্শর েবক্তোলী ররার 

এই আরাঙ্খাই মরাবভশডর ববরুশদ্ধ লড়াইশয় সাম্প্রদাবয়র রঙ 

লাগাশনার থিূল প্রশচটিাশর প্রবতহত রশরশে। তববলবগ জামাশতর 

বনজামুবদেন মাশর্কজ সংক্রান্ত ঘিনার পশরই এই লড়াইশয়র সবশচশয় 

ববপজিনর বদরিা সামশন আশস। বদবলির এই ধম্কীয়সভা বেশলা 

ধম্কীয় মতাবলম্ীশদর এরিা দাবয়ত্বজ্ানহীন রাজ, মরখাশন ববশদে 

মথশর আসা তববলবগরাও অংে বনশয়বেশলন। শুধু ভারশতই নয়, সব 

জায়গাশতই বববভন্ন ধশম্ক ববশ্াসীশদর ধম্কীয় সভাগুশলা মরাগ েড়াশনার 

মষেশরে ববপর্কয় মডশর এশনশে বশলই প্রমাবনত হশয়শে। এই ববষয়িা 

ববশবচনা ররশল সররার তার দায় এড়াশত পাশর না। মরমন মহারা্রে 

সররার মুম্াইশয় এরই ধরশনর এরবি অনুঠিাশনর অনুমবত প্রত্াহার 

রশর বনশয়বেশলা। রবদও, এই ববশদেী অংেগ্হণরারীশদর না ববমান 

বন্শর ব্রিবনং ররা হশয়বেশলা, না সররার সতর্ক ভাশব মরাশনা নজর 

মরশখবেশলা। 

রবদও, রখন পরীষোর পর অংেগ্হণরারীশদর মশধ্ অপি 

রশয়রজশনর মরাবভড সংক্রমণ রশয়শে বশল জানা মগশলা তখন 

সব বরেু রসাতশল মগশে বশল হইচই শুরু হশলা। শুধু তববলবগশদর 

ববরুশদ্ধ নয়, মগািা মুসবলম সম্প্রদাশয়র ববরুশদ্ধই ববশজবপ এবং তার 

মসাে্াল বমবডয়া বব্রশগড উ্ত্ত হশয় উঠশলা। এই সম্প্রদাশয়র ববরুশদ্ধ 

ঘৃণা জাবগশয় তুলশত তারা বন্ার মশতা বমথ্া খবর এবং জাল 

বভবডও েড়াশত থারশলা। আশরা দাবয়ত্বজ্ানহীশনর মশতাই মরন্দীয় 

স্াথি্ ম্রেশরর মুখপারে ভাইরাস েড়াশনার জন্ তববলবগশদর নাম 

বনশয় বসশলন। এিা এতই গুরুতর মর ববশ্ স্াথি্ সংথিার মুখপারে 

এই ধরশনর পবরচয় বভবত্তর বচবনিতররশণর ববরুশদ্ধ রড়া প্রবতবাদ 

জাবনশয়বেশলন, সতর্ক রশর বদশয় বশলবেশলন, এই মহামারীর 

ববরুশদ্ধ লড়াইশয়র এধরশনর ঘিনা বড় ধরশনর প্রবতবধিরতা নতবর 

রশর মদশব। বাস্তববরভাশবই এই ধরশনর সাম্প্রদাবয়র রার্করলাপ 

এবং ইসলাম আতশঙ্ক (ইসলামশফাববয়া) মভাগা প্রজ্ ববশ্ জুশড়ই 

কূিননবতর সম্শর্কর মষেশরে বড়সড় প্রবতকূল অবথিা নতবর রশর 

বদশছি,ববশেষ রশর উপসাগরীয় অঞ্চশল,মরখাশন প্রচুর সংখ্র 

প্রবাসী ভারতীয় রশয়শেন। 
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এই মপ্রষোপশি মররালা রা ররশলা মসিা উদাহরণ হশয় থারশব। 

রাজ্ মথশর বনজামুবদেশনর অনুঠিাশন বগশয়বেশলন এমন ৬০জশনর 

মববে মানুষশর মররালা বচবনিত ররশলা, তাঁশদর মরায়াশরন্াইশন 

পাঠাশনা হশলা এবং তাঁশদর সংস্পশে্ক রাঁরাএশসবেশলন তাঁশদরশরও 

খুঁশজ বার ররা হশলা। এই উদ্াশগর ফশল মরাশনা মৃতু্র ঘিনাই 

ঘিশলা না। োরীবরর দূরত্ব বজায় মরশখ ‘মব্রর দ্ মচন’-ময়র জন্ 

এল বড এফ সররার এবং মুখ্ম্রেী বনশজ ধম্কীয় মনতাশদর রাশে বড় 

ধম্কীয় সভা না ররার অনুশরাধ ররশলন এবং বাবড়শতই প্রাথ্কনা ররার 

উপশদে জাবর ররশত বলশলন। রাশত ব্পর সাড়া পাওয়া মগশলা, 

রা বরনা সংক্রমশণর ববপশদর ববরুশদ্ধ লড়াইশয়র মষেশরে নবজ্াবনর 

দৃবটিভবগির ওপর ববশ্াসশরই বাবড়শয় তুলশলা। 

স্ছিতার প্রশনে দৃঢ় সংরপি প্রবতশ্রুবত, রা ৩০মে জানুয়াবর মথশর 

প্রায় প্রবতবদন স্াথি্ম্রেীর সাংবাবদর সশম্মলশনর মশধ্ বদশয় শুরু 

হশয়বেশলা, বরবন সংবাদ মাধ্শমর সাশথ মখালাশমলা মত বববনময় 

ররশতন এবং সররাশরর উশদ্াগগুবল সম্শর্ক প্রকৃত তথ্ তাশদরশর 

ববস্তাবরত ভাশব জানাশতন। আর তা আত্মসব্কস্ অনবজ্াবনর হাববজাবব  

তথ্ নয়, মসগুশলা বেশলা ববশেষজ্ রবমবির মরৌথ পর্কশবষেশনর মথশর 

পাওয়া তথ্, মর ববশেষজ্ রবমবি বচবরৎসা ও নবজ্াবনর মপোর 

সাশথ রুক্ত ববশেষজ্শদর সাশথ স্ানীয় ব্বক্তত্বশদর বনশয় নতবর। 

এরই সশগি এইসব উশদ্াগগুশলার মষেশরে মুখ্ম্রেী রমশরড 

বপনারাই ববজয়ন অগ্ণী ভূবমরা বনশতন। বরবন এই ভাইরাশসর চবররে 

এবং জনস্াথি্ ব্বথিার সাশথ মগািা সমাজ বরভাশব পবরচাবলত হশছি 

তা মানুশষর রাশে তুশল ধরশতন। রা মানুষশর উদেীপ্ত ররশতা। এই 

প্রশচটিাশর রাশজ্র স্াথি্ম্রেী রার্কররীভাশব উপথিাপনা ররশতন। 

বতবন সুবনবদ্কটি ভাশব বলশতন, বতবন মরাশনা ‘হাববজাবব আগড়ুম-

বাগড়ুম-ময় ববশ্াস রশরন না। তাঁর বববৃবতশত স্পটি মর রথা উশঠ 

আসশতা তা হশলা, ‘মরাবভশডর মশতা এরিা মহামারী মমারাববলার 

জন্ নবজ্াবনর মমজাজ, মানববরতা এবং অনুসধিান ও সংস্কাশরর 

উদ্ম থারা জরুবর। মগাবর এবং মগামূশরের রাঁরা প্রেংসা রশরন 

তাঁশদর বদশল নবজ্াবনর ও ববশেষজ্শদর আবম দৃঢ় ভাশব অনুসরণ 

রবর।’

ববজ্ান বভবত্তর হস্তশষেপ োড়াও আর মর ববষয়িার জন্ মররালা 

উশঠ দাঁড়াশত মপশরশে তা হশলা, সামাবজর ও অথ্কননবতর মষেশরে 

তার সাবব্কর ও সুসংহত উশদ্াগ। মহামারীর ববরুশদ্ধ রুদ্ধ ররার 
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সময় এিা মবাঝা গুরুত্বপূণ্ক মর, মরৌথ বভবত্তশত োরীবরর দূরত্ব বজায় 

রাখা এবং ব্বক্তগত স্াথি্বববধর অনুেীলন শুধু ব্বক্ত উশদ্াশগ 

হয় না। সররারী প্রোসশনর লরডাউশনর পবরবথিবতশত খাদ্ এবং 

জীবনজীববরার ববষয়গুশলা রবদ এরইসাশথ মমিাশনা রায় এরমারে 

তশবই তা সম্ভব হয়। মররালা সররারী হস্তশষেশপ মরমন স্কুল বধি 

রশরবেশলা, জমাশয়তগুশলা বধি রশরবেশলা মতমনই তার সাশথই 

বেশুশদর বাবড় বাবড় বগশয় বমড মড বমল মপৌঁশে বদশয়বেশলা। অবতবথ 

শ্রবমরশদর জন্ ব্পর সংখায় বেববর বাবনশয়বেশলা এবং রান্না ররা ও 

মরেশনর বহসাশব দু’ই ভাশবই তাঁশদর রাশে খাদ্শপৌঁশে বদশয়বেশলা। 

মপৌঁশে বদশয়বেশলা অন্ান্ বনত্প্রশয়াজনীয় বজবনস। সবিাই 

হশয়বেশলা প্রোসন এবং সামাবজর স্তশরর প্রবতশববে রবমবিগুশলার 

রড়া নজরদাবরশত, রার মশধ্ বদশয়ই েৃঙ্খল ভাঙা (মব্রর দ্ মচন) 

সম্ভব হশয়বেশলা। 

পবররায়ী শ্রবমরশদর অবথিা বনশয় মরন্দীয় সররার মর হলফনামা 

জমা বদশয়বেশলা তাশত মররালার অসাধারণ ভূবমরার রথা স্পটি 

উশলিখ বেশলা। মসখাশন বলা বেশলা, সররাবর সংথিাগুশলা সারা 

মদশে পবররায়ী শ্রবমরশদর জন্ মর আশ্রয়থিল বাবনশয়শে তার 

৬৮েতাংে মররালা সররাশরর নতবর এবং সারা মদশে সববমবলশয় 

রতজন পবররায়ী শ্রবমর এধরশনর বেববরগুশলাশত আশ্রয় বনশয়শেন 

সংখ্ার ববচাশর তার ৫০েতাংে শ্রবমরই মররালার বেববরগুবলশত 

রশয়শেন। রবমউবনবি বরশচন এবং জনতা বরশচন গশড় রান্না ররা 

খাবার মদওয়ার জন্ মবহলা পবরচাবলত কুদুম্শ্রী মগাঠিীগুবলশর 

রাশজ লাগাশনা হশয়বেশলা। রাজ্ সররার মর আবথ্কর প্াশরজ 

মঘাষণা রশরবেশলা মসই অনুসাশর মানুশষর হাশত িারা, মপনেন 

এবং অন্ান্ সুববধাগুবল মপৌঁশে মদওয়ার মাধ্ম বহসাশবও এই 

‘অবতবে শ্রবমকশদর’ জনযে গমপািপাইল গমবডকযেপাল ভযেপান
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মগাঠিীগুবলশর ব্বহার ররা হশতা। এমনবর মরন্দীয় সররার প্রথম 

লরডাউন মঘাষণার আশগই এসব রাজ শুরু রশর মদওয়া হশয়বেশলা।

রাজ্ সররাশরর মঘাবষত প্াশরশজর নববেটি: 

 ১) মরাবভড-১৯ মমারাববলায় রাশজ্র জন্ ২০ হাজার মরাবি 

িারার ববশেষ প্াশরজ। মরউ রাশত বাদ না রান, সবাই 

মর অন্তভু্কক্ত ররার দৃবটিভবগি মথশরই এই প্াশরজ। 

 ২) অবগ্ম দুই মাশসর রল্ানমুখী (ওশয়লশফয়ার) মপনেন।

 ৩) মর পবরবারগুশলা ওশয়লশফয়ার মপনেন পাওয়ার মরাগ্ 

বশল ববশববচত হশব না তাশদর পবরবার বপেু ১০০০িারা 

মদওয়ার জন্ বরাদে ১৩২০মরাবি িারা।

 ৪) মর পবরবারগুবলর প্রশয়াজন তাশদর সবাইশর ববনামূশল্ 

খাদ্ েস্ বদশত ১০০মরাবি িারা।

 ৫) ভরতুবর বদশয় ২০িারায় খাবার মদওয়ার জন্ ৫০মরাবি 

িারা। 

 ৬) স্াথি্ প্ররশপি ৫০০মরাবি িারা।

 ৭) কুদুম্শ্রী মগাঠিীর মাধ্শম ঋণ মদওয়ার জন্ ২০০০মরাবি 

িারা।

 ৮) রম্কসংথিান সুবনবশ্চত ররার প্ররশপি ২০০০মরাবি িারা। 

 ৯) এবপ্রশলর মশধ্ রাজ্ সররাশরর সমস্ত বশরয়া বমবিশয় 

মদওয়ার জন্ ১৪হাজার মরাবি িারা। 

 ১০) অশিা, ি্াবসির বফিশনস চাশজ্ক োড়।

 ১১) গণ পবরবহশন রর োড়। 

 ১২) ববদু্ৎ এবং জশলর ববল জমা মদওয়ার তাবরশখর মষেশরে 

োড়। 

 ১৩) বসশনমা হশলর ববশনাদন রর রমাশনা।

রাশজ্র আবথ্কর মষেশরে এিা এরিা বড় মবাঝা, অন্ভাশব 

বলশল, গুরুতর অবথিা। মদশে মর মন্া চলশে, মবরাবর বাড়শে, 

মদশের অন্ান্ রাশজ্র সাশথ রা এল বড এফ সররাশরর উপশরও 

আঘাত নাবমশয় এশনশে, তার মপ্রষোপশি সররার এিা বুঝশত 

মপশরবেশলা মর, জীবনজীববরার মষেশরে মানুষশর এরিা বনবদ্কটি 

মারোয় বনরাপত্তার আশ্াস না বদশত পারশল এই লড়াই বরেুশতই 

মজতা রাশব না। ববশেষ রশর মানুশষর স্াথ্কশর সব বরেুর ঊশধ্্ক 

থিান মদওয়ার প্রশনে মররালা সহ সমস্ত রাশজ্র ওপশর রখন বড়সড় 

আবথ্কর মবাঝা মনশম এশলা তখন মরন্দীয় সররার মরাশনা আবথ্কর 
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সাহার্ই ররশলা না। শুধু তাই নয়, ২০১৯ সাশলর নশভম্র মথশর 

বজ এস বি বাবদ রাজ্গুশলার মর ন্ার্ পাওনা বশরয়া, তাও 

মমিাশলা না মরন্দ। ঐশর্র জন্ এবং মানুষশর সংগবঠত ররার 

জন্ রা ররা দররার, তাও ররশলা না। মরশন্দর গালগশপির আবথ্কর 

প্াশরশজর ববপরীশত মররালার এই প্াশরশজর নববেটিগুবল স্পটি 

মদবখশয় বদশলা মর, মসখাশন মানুশষর হাশত িারা মপৌঁশে মদওয়ার 

ওপশরই মজার মদওয়া হশয়শে। 

দৃবটিভবগির লড়পাই 

মেষ পর্কন্ত এিা এরিা ববরপি দৃবটিভবগি। বস বপ আই (এম) 

এবং বামপন্ীশদর তাশদর বনন্ুররা এিা বশল সমাশলাচনা রশর 

থাশর মর, তাঁশদর ববশশ্লষণ এবং সুপাবরেগুশলা বাস্তশব প্রশয়াগ ররা 

হয় না। আরাশর ইবগিশত সবসময় এিা মবাঝাশনার মচটিা হয় মর, 

অলঙ্কার সব্কস্ তাব্বের জগশতর ভাষার ওপর মজার মদওয়ার বদশরই 

আমাশদর মঝাঁর। 

রবদও মরাবভড মহামারীর ববরুশদ্ধ লড়াই এই সমাশলাচনাশর 

ভাশলা ভাশবই প্রবতহত রশরশে। শুধু মদশে নয়, ববশ্ জুশড় বড় 

বড় সংবাদমাধ্মগুশলার মরউ মরউ-ও মর এই মহামারীর ববরুশদ্ধ 

মররালার লড়াইশর মুক্ত রশন্ঠ প্রেংসা রশরশে। আর এরথা মরউ 

অস্ীরারও ররশত পারশব না। ওয়াবেংিন মপাস্ট মথশর বনউ ইয়র্ক 

িাইমস ও আশমবররার ওয়াল বস্টি জান্কাল, বব্রশিশনর বব বব বস, 

গাবড্কয়ান মথশর গাল্ফ িাইমস, মস্টইি িাইমস সহ মধ্ প্রাশচ্র 

সমস্ত সংবাদমাধ্ম, রিাশন্সর লা মনশড এবং ইতাবলর মল মস্টম্া 

মথশর আবরিরা ও লাবতন আশমবররার সংবাদমাধ্ম সবাই উচ্চরশন্ঠ 

মররালার ভূবমরাশর সমথ্কন রশরশে। এিা সম্ভব হশয়শে রারণ, 

‘মানুশষর আশগ মুনাফা’, নয়া উদারবাশদর এই মতবাদশর মররালা 

‘মুনাফার উশধ্ক মানুষ’ এই মতবাশদর মাধ্শম মমারাববলা রশরশে। 

চলবত হাওয়ার ববরুশদ্ধ রা এরিা দৃটিান্ত। তাই, মররালার লড়াইশয়র 

মষেশরে সাফশল্র এই উপাদাশনর জন্ মররালার দূরদৃবটিসম্ন্ন 

বামপন্ী মনতৃত্বশর স্ান জানাশতই হশব। স্প্াবনস ফ্লুর উদাহরণ 

মিশন গাবড্কয়ান পবরেরার রলম মলখর বশলশেন, ১৯১৮ সাশল 

স্প্াবনস ফ্লু ববশ্ জুশড় লষে লষে মানুশষর জীবন মরশড় বনশয়বেশলা, 

প্াবরশস ধনী মানুশষর এলারাশতই মৃতু্র হার বেশলা সব মচশয় 

মববে। এই ববষয়িা নবজ্াবনরশদর ততষেণ হতবার রশর মরশখবেশলা 
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রতষেণ পর্কন্ত না তাঁরা বুঝশত মপশরবেশলন, এরা মসই সম্দোলী 

মানুষজন নন রাঁশদর মচাখ রক্ত বণ্ক, রাঁশদর চামড়ায় রলঙ্ক মলশগ, 

রাশদর ঘশর েস্ স্তুপীকৃত। এরা আসশল হশলা তাঁশদর ভৃশত্র দল।’

বতবন মেষ রশরবেশলন এভাশব, ‘রখন মানব ইবতহাশসর 

সবশচশয় ধনী সমাজ তাশদর জনগনশর রশরানা ভাইরাস মথশর রষো 

ররার জন্ বরেু ররশে না, তখন ভারশতর এরিা রাজ্ মররালা 

আপনাশদর মদবখশয় বদশছি, মহামারী আক্রান্ত ইংল্াশডের সমস্া 

তার আবথ্কর ঘািবত নয়, এমনবর জ্াশনর অনুপবথিবতও নয়। এিা 

হশলা সররাশরর েীষ্ক মহশলর অবশহলা, রার ফশল তারা আমাশদর 

সমাজশর মরৌথভাশব মদশখবন, মরখাশন বরনা প্রশত্শররই গুরুত্ব 

রশয়শে, উলশি তারা বশলশে, পশুর দল।’

তাই, চূড়ান্ত প্রনেিা এশরবাশরই সুবনবদ্কটি ভাইরাসববদ্া বরংবা 

মহামারী সংক্রান্ত ববদ্া বনশয় নয়, মরভাশব বরনা বত্কমান মহামারীশর 

মদখাশনার মচটিা হশছি। তার বদশল সবাইশর অন্তভু্কক্ত ররা গণত্রেই 

এরজন সুথি সশতজ মলাশরর চূড়ান্ত দৃবটিভবগি হওয়া উবচত, রা 

মহামারীর ধ্ংসলীলার ববরুশদ্ধ ববজয় অজ্কন ররশত পাশর।

এ’বনশয় মরাশনা সশন্হই মনই মর, এই অবভজ্তা মচাশখ আঙুল 

বদশয় মদবখশয় বদশয়শে ভারশতর োসর মগাঠিী মচাশখ ঠুবল পশড় রশয়শে 

এবং তারা সম্ূণ্ক বদশেহারা, শুধু এই মহামারীর ববরুশদ্ধ লড়ার প্রশনেই 

নয়, মরাবভড-উত্তর ববশ্ বনশয়ও তাশদর এরই ররম দো। ববশ্ বরন্তু 

এরই ররম থারশব না। আবথ্কর রষেণেীলতার প্রাচীর সম্শর্ক গত 

৪ঠা এবপ্রল লডেশনর বফনাবন্সয়াল িাইমস এবডশিাবরয়াল মবাড্কশর 

উশলিখশরাগ্ মন্তব্ ররশত মদখা মগশে: ‘‘ববগত চার দের ধশর মর 

নীবত বনয়্রেণ ররশে, আমূল সংস্কারগুবল তার অবভমুখ বদশল মদশব-

রা বনশয় আশলাচনা ররা প্রশয়াজন, অথ্কনীবতর মষেশরে আশরা সবক্রয় 

ভূবমরা সররারশর মমশন বনশত হশব। সররারী পবরশষবাগুবলশর 

তাশদর অবে্ই দায়ভাশরর বদশল বববনশয়াগ বহসাশব মদখশত হশব। 

পুনব্কন্শনর ববষয়বিশর আবার অ্াশজডোয় বনশয় আসশত হশব। 

বহুরাল ধশর রারা সুশরাগ-সুববধা মপশয় আসশে তাশদর এবং ধনীশদর 

সুশরাগসুববধাগুশলা আজ প্রশনের মুশখ। নীবতগুবলশর বভন্ন মরন্দমুখী 

বহসাশব ববশবচনা ররশত হশব, মরমন মমৌবলর আয় এবং সম্দ 

ববষয়র ররগুবলশর বমবেশয় বদশত হশব।’’

তাই, মরাবভশডর ববরুশদ্ধ মররালার এই লড়াই,শ্রবমর মশ্রবণ 

ও অন্ান্ দুব্কল অংশের জীবনজীববরা এবং স্াশথি্র ববষয়বি 
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সুবনবশ্চত ররার জন্ মদশের বামপন্ীশদর সংগ্ামশর উদেীপ্ত ররশব। 

রা আগামী বদনগুবলশত আশরা তীক্ষ্ণ হশয় উঠশব। 

বাস্তববরই এিা এরিা ধ্ানধারনার লড়াই, রাজননবতর 

ধ্ানধারনার লড়াই। ভারশত গত বতন দের ধশর নয়া উদারবাশদর 

ইবতহাস মদবখশয় বদশছি, তা মদশের জনস্াশথি্র জন্ ষেবতরারর। 

মস’রারশন, মহামারী এবং জনস্াশথি্র জন্ এই লড়াইশর নীবতগত 

দৃবিভবগি বদল ঘিাশনার জন্ও পবরচালনা ররশত হশব। নবষশম্র 

ববরুশদ্ধ স্ভাব-ববশরাধী অবথিান এবং ববজ্াশনর পশষে লড়াই 

বামপন্ীশদর মহামারী মমারাববলার প্রশনে আশরা মববে মরাগ্ রশর 

তুশলশে। এই মমৌবলর বাস্তবতাশরই মররালা তুশল ধশরশে। 

এরবি ববখ্াত বচবরৎসা ত্বে হশলা- রুডলফ বভরচাও বশলবেশলন, 

‘‘ওষুধ এরিা সমাজ ববজ্ান, বড় রশর মদখশল রাজনীবত ওষুধ োড়া আর 

বরেুই নয়। মানুশষর জন্ মরমন ববজ্ান, মতমনই সমস্া বচবনিতররণ 

এবং তার তাব্বের সমাধাশনর মচটিা ররািাই সমাজ ববজ্ান বহসাশব ওষুশধর 

দায়বদ্ধতা: রাজনীবতববদ, রাঁরা বাস্তব মষেশরে নৃত্বেববদ, তাঁশদর অবে্ই 

এসশবর সবঠর সমাধান খঁুশজ বার ররশত হশব.......ববজ্ান, রাশর 

বনশজর রারশণই মানুশষর জন্ ববজ্াশনর মচশয় মববে বরেু ভাবা হয় না, 

তাশরও এই ববষয়িা অনুসরণ ররশত হশব। জ্ান রম্কশদ্ামশর সমথ্কন 

বদশত পাশর না, এমনিা সবঠর নয়- ......রবদ ওষুধ তার মহান দাবয়ত্ব 

পালন রশর, তশব মস অবে্ই রাজননবতর ও সামাবজর জীবশন প্রশবে 

ররশব.....বচবরৎসররা হশলন গবরশবর স্াভাববর উবরল (এিবন্ক).....’’। 

ভারশতর বামপন্ীরা হশলন, এই মবাঝাপড়ার জীবন্ত প্রবতমূবত্ক, তা মস 

দপ্তশরই মহার বরংবা বাইশর, ভারতীয় জনগণশর রষোর জন্, ববশেষ 

রশর শ্রবমর এবং দুব্কল অংশের মানুশষর জন্, তাঁরা তাঁশদর অবথিাশন 

দৃঢ়ভাশব দাঁবড়শয় রশয়শেন। 

এই গুরুত্বপূণ্ক বদরিা মখয়াল ররা প্রশয়াজন। রারণ, 

অশহতুরভাশবই আশমবররা, বব্রশিন এবং ব্রাবজশলর অবত ডানপন্ী 

জাতীয়তাবাদী নস্রাচারী োসন ব্বথিার তরশফ বচন্তা ভাবনার 

মষেশরে দাবরদ্রতা এবং এরগুঁশয়ভাশব চাবপশয় মদওয়া নবষম্ সব্কনাো 

পবরনবতর জ্ বদশছি। তাই এশষেশরে এিা ববশ্জুশড়ই মহামারীর 

ববরুশদ্ধ বামপন্ীশদর লড়াইশয়র অংে হশয় উশঠশে। তা মস চীন, 

বভশয়তনাম, বরউবাই মহার বরংবা মজশরবম ররববন এবং বাবন্ক 

স্াডোস্ক। ভারশতও এই রাজননবতর মারোশর প্রবতঠিা ররার জন্ 

মররালা তার লড়াইশর এবগশয় বনশয় রাশছি। 

অনুবাদ: সশত্ন সরদার
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নালায় দাঁবড়শয় 

বনশচ, েহশরর 

বদশর তাবরশয় 

আশে বরও। মশন ররার মচটিা 

ররশে মপ্লগ বনশয় রখন বর 

পশড়শে। আশস্ত আশস্ত স্মৃবতশত 

মভশস উঠল ইবতহাশসর 

পাতা। ওগুশলা ওল্টাশত 

ওল্টাশত ও মদখল আজ পর্কন্ত 

বতবরেিা বড বড় মপ্লগ এশসশে 

পৃবথবীশত। মারা মগশে দে 

মরাবিরও মশতা মানুষ। মশন 

পড়ল রনস্ট্াবন্শনাপল-এর 

মপ্লশগর রথা, এরবদশন দে 

হাজার মলার মারা বগশয়বেল 

ওখাশন।

সত্তর বের আশগ র্ান্শন 

মদখা বদশয়বেল মপ্লগ। মানুশষর 

মশধ্ তা েবড়শয় পড়ার আশগ 

মশরবেল চবলিে হাজার ইঁদুর।

লাশে ভশর বগশয়বেল এশথন্স 

পুঁবজ,

পবরশবে ও 

রশরানা

মহামারী

জা

অরুণাভ বমশ্র

পবরশিে
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নগরী, রারপষেীরাও পাবলশয়বেল েহর মথশর। রিাশন্সর মাস্কাই 

েহশর ববরাি ববরাি গশত্ক গবলত লাে েুঁশড় মম  মরবেল রশয়বদরা।

প্রঁশভ েহশর গশড় মতালা হশয়বেল ববোল প্রাচীর, মরন মপ্লশগর 

দূবষত বাতাস ঢুরশত না পাশর েহশরর মভতর।

রনস্ট্াবন্শনাপশল আশ্রমগুশলায় েতবছিন্ন খশড়র গবদর ওপর 

েবড়শয় বেল অসংখ্ গবলত েবশদহ। ববোনা মথশর আঁরবের 

সাহাশর্ মিশন তুলশত হশয়বেল ওগুশলা।

‘বদ মপ্লগ’ নাশম আলশবয়ার রামুর রালজয়ী উপন্াস মথশর 

উদ্ধৃত ররলাম উপশরর অংেবি। ফরাবস উপবনশবে আলশজবরয়ার 

ওরাও েহর বঘশর এই উপন্াশস এরবদশর মপ্লগ তার মহামারী চবররে 

বনশয় এবগশয় চশলশে প্রবতবদন আর অন্বদশর ডাক্তার বভও, বরবন 

সব বাধা সবরশয় লশড় চশলশেন এই মরাশগর সশগি গ্াম, তাবরউ, 

ফাদার প্ানালু আর রাশবয়াশদর সশগি বনশয়। মারা রায় তাবরউ, 

প্ানালু। বহুবদন পর মপ্লশগর প্রশরাপ রশম। েহশরর দরজা খুশল 

মদওয়া হয়। আতসবাবজর ঝলশরর মশধ্ উপন্াশসর মেশষ রামু 

মলশখন—

‘দূর েহর মথশর মভশস আসা তুমুল হষ্কধ্বন শুনশত শুনশত 

বরও ভাবল, মানুশষর এই ববজয় উলিাস মর মরানবদন আবার হয়শতা 

ববপন্ন হশব। মসিাই হয়শতা বনয়ম। মরননা মপ্লশগর জীবাণু রখশনাই 

সম্ূণ্ক ধ্ংস হয় না, অদৃে্ও হয় না বচরতশর। বেশরর পর বের 

এই জীবাণু সুপ্ত থাশর আসবাবপশরের মাশঝ, রাপড়শচাপশড়র বাশসির 

মভতর। ওত মপশত অশপষো রশর মোবার ঘশর, ভাঁড়ার ঘশর, বড় 

বড় ট্াঙ্ক, বইশয়র মেলশফ, তারপর মসই বদনবি আশস মরবদন এই 

জীবাণু মানুশষর সব্কনাে এবং বেষোর জন্ আবার তার ইঁদুরগুশলাশর 

জাবগশয় উশত্তবজত রশর মরবার জন্, এবং ঝাঁশর ঝাঁশর ওশদরশর 

পাবঠশয় মদয় আনন্মুখর মরান েহশর।’

না মসই মপ্লগ আবার বফশর আশসবন মরমবন রামু বশলশেন। বফশর 

এশসশে এর নতুন ধরশনর ফ্লু।

(২)

২০১৯ সাশলর ৩১ বডশসম্র তাবরখিা। ঐ বদন চীশনর উহান 

বমউবনবসপ্াল রশপ্কাশরেন মথশর প্রথম ববশ্ স্াথি্ সংথিা জানশত 

পাশর মর, মসখাশন হঠাৎ মরানও রারশণ গুছি গুছি বনউশমাবনয়ার 

মরাগী পাওয়া রাশছি। পশর মদখা রায় এিা এর ববশেষ ধরশনর 
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রশরানা ভাইরাস, রাশর সাস্ক মরাভ-২ বা মরাবভড-১৯ বশল বচবনিত 

ররা হয়। ১২ জানুয়াবর, ২০২০ চীশনর সররার এই সাস্ক মরাভ-২র 

বজন-বসশরাশয়ন্স সমগ্ পৃবথবীর জনতা জানশত পারশব এমনভাশব 

উ্ুক্ত রশর মদয়। ববশ্ স্াথি্ সংথিা উহাশন বফল্ড বভবজি রশর ২০ 

ও ২১ জানুয়াবর। ২৮ জানুয়াবর আবার ববশ্ স্াথি্ সংথিার এরবি 

উচ্চপর্কাশয়র দল পবরবথিবত বুঝশত মববজং রায়। ৩০  জানুয়াবর ববশ্ 

স্াথি্ সংথিার রার্কররী রবমবির বমবিং হয় এবং তারই ফলশ্রুবতশত 

মরাবভড-১৯ বা রশরানা মরাগশর বরভাশব বনয়্রেণ ররশত হশব 

মস ববষশয় হু ৩মফব্রুয়াবর, ২০২০-মত এরবি মরৌেশলর রূপশরখা 

ববশ্াবাসীশর জাবনশয় মদয়। মসই মরৌেশলর মূল রথা বেল সাস্ক 

মরাভ-২ ভাইরাস আক্রান্ত মরাগীর হাঁবচ, রাবে বা বনঃশ্াশসর সশগি 

মর সূক্ষ্ম জলরণা মবশরায় তার মধ্ বদশয় েড়ায় এবং এই অসুথি 

মরাগীর সংস্পশে্ক রারাই আশসন তাশদর এই অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা 

রশয়শে। তাই অসুথি মানুষ মথশর বা সম্ভাব্ অসুথি মভশব সবার 

মথশরই দূরত্ব বজায় রাখশত হশব, অসুথিশদর মুখ-ঢারনা বা মাস্ক 

ব্বহার ররশত হশব। ঘন ঘন সাবান বা স্াবনিাইজার বদশয় হাত 

পবরষ্ার রাখশত হশব। হাঁবচ, রাবে মপশল মুখ মঢশর তা ররশত হশব। 

জনবহুল এলারা এবড়শয় মরশত 

হশব। এর জায়গায় অশনশরর 

জড় হওয়া বধি হশয় রায়। ক্রশম 

এই অসুখ পৃবথবীর মববেরভাগ 

মদশে হু হু রশর েবড়শয় পশড়। 

বহু মদশে স্াভাববর জীবনরারো 

বধি রশর মদওয়া হয়। এখনও 

বহু মদশেই এভাশব বদন রািশে। 

মরানও মরানও মদশে বরেু বরেু 

রাজরম্ক শুরু হশয়শে। ববশ্স্াথি্ 

সংথিা রশরানাশর অবতমারী 

অবভধা বদশয়শে। আজ ১৫ 

মম মপবরশয়, অথ্কাৎ বঠর সাশড় 

চার মাস পশর, মগািা ববশশ্ 

এবং বববভন্ন উন্নত মদশের সশগি 

অন্ান্ মদশেও আক্রান্ত এবং 

মৃত মানুশষর এরবি বহসাব বনশচর 

১২ জবােুয়বাবর, 

২০২০ েবীনের 

সরকবার এই 

সবাসতৃ মকবাভ-২র 

বজে-বসনকবানয়ন্স 

সমগ্ পৃবথিবীর 

জেিবা জবােনি 

পবারনি 

এমেভবানি 

উন্ুতি কনর 

মেয়
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মিববশল মদওয়া থারল। এই সংখ্াত্বে সমগ্ ববষয়বির গভীরতা 

মবাঝাশত রশথটি হশব।

গদে/বিবে আক্রপান্ত (সংখযেপায়) মৃত (সংখযেপায়)

সমগ্ ববশ্ ৪৬,৬১,৯৭৪ ৩,০৯,৭৭০

ইউ মস্টিস অব আশমবররা ১৪,৮৭,০৭৬ ৮৮,৬০৩

মস্পন ২,৭৬,৫০৫ ২৭,৫৬৩

ইতাবল ২,২৩,৮৮৫ ৩১,৬১০

রিান্স ১,৭৯,৫০৬ ২৭,৫২৯

জাম্কাবন ১,৭৫,৬৯৯ ৮,০০১

ইউনাইশিড বরংডম ২,৪০,১৬১ ৩৪,৪৬৬

িাবর্ক ১,৪৬,৪৫৭ ৪,০৫৫

ব্রাবজল ২,২০,২৯১ ২,০৬৮

ইরান ১,১৮,৩৯২ ১,৭৫৭

চীন ৮২,৯৪১ ৪,৬৩৩

পাবরস্তান ৩৮,৭৯৯ ১,৫৮১

ভারত ৮৬,৫৯৫ ২,৭৬০

আজ অববধ পৃবথবীর ২১৩বি মদে ও অঞ্চশল েবড়শয় পশড়শে এই 

অসুখ। তাই এর েবড়শয় পড়ার মষেশরে আগ্াসী ভাব খুবই স্পটি! মৃত্ হার 

১ েতাংে মথশর ১৪ েতাংে অববধ বভন্নতায় ভরা। ববজ্ানীরা মদশখশেন 

ভাইরাসবির অশনর লি্াভ বা সাবগ্রুপ থারশলও এরিাই মস্টন।

(৩)

এমন মহামারী পৃবথবীশত নতুন নয়। অশনর আশগ মগশল অশনর 

নবজর হয়শতা পাশবা, বরন্তু মলখা ভারাক্রান্ত হশব। মর মপ্লশগর রথা 

বদশয় শুরু রশরবেলাম মসই ববউশবাবনর মপ্লগ মেষবার হানা বদশয়বেল 

আঠাশরা েতশর। ১৭২০-১৭২৩ প্রথম ধাশপ, রাশর মূলত মাশস্কইশলি 

মপ্লগ বশল, আর ১৭৭০-১৭৭২ ববিতীয় ধাশপ, রার নাম মদওয়া 

আশে রাবেয়ান মপ্লগ। উবনে েতশরর প্রথম ধাপ এবেয়ান রশলরার। 

১৮২০ সাশল ১লষে মানুশষর জীবন বনশয়বেল এই মারণ মরাগ। আর 

মেষ ধাশপ অবতমারীর রূপ বনশয় হশয়বেল ফ্লু। ১৮৮৯-১৮৯০-মত 

রাবেয়া মথশর শুরু হশয় মগািা ববশশ্ েবড়শয় পশড়বেল এই অসুখ। 
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আর প্রাণ বনশয়বেল দে লশষেরও মববে মানুশষর। রশলরা শুনশল 

পসি বা বসন্ত মরাশগর রথা এশস পশড়। গু  বি বসশন্তর বড় মহামারী 

ববশ্ মদশখবেল ১৫২০ বরিস্টাশব্, রখন রশয়র মরাবি মানুষ মৃতু্র 

মুখ মদশখবেল মসই অসুশখ। েতাব্ীশত এর দুবার এমন মহামারী 

বা অবতমারী মদখা মগশলও ববে েতর মথশর তার পবরমাণ মবশড় 

মগশে রশয়রগুণ। ১৯১৮-১৯২০ স্প্াবনে ফ্লুর রব  মল পশড় প্রায় 

৫০ মরাবি ববশ্বাসী। এশদর পাঁচভাশগর এরভাগই মারা পশড়বেল। 

তার সামান্ আশগ, ১৯১৬-মত আশমবররান মপাবলও মরাগও রম 

জ্বালায়বন! তারও আশগ ববে েতশরর এরদম মগাড়া মথশরই 

িাইফাস বেল মহামারী। ১৯২০ সাশল রাবেয়ায় রখন গৃহরুদ্ধ চলশে 

তখনরার এরিা বহসাব মদখায় ৩০লষে রাবেয়াশনর মৃতু্ হশয়শে এই 

অসুশখ। ১৯০৩ সাল মথশরই চাল্কস বনশরাল িাইফাস বনশয় রাজ 

ররবেশলন। বতবনই মদবখশয়বেশলন অপবরছিন্ন পবরশবশে এরররম 

উকুন এই মরাগ েড়ায়। ববপ্লশবাত্তর মসাবভশয়শত ববপ্লবশর রষোর 

জন্ মলবনন এই উকুন মারার ডার বদশয়বেশলন। ১৯৫৭-১৯৫৮-

মত এবে য়ান ফ্লু অবতমারীর আরার বনশয় ১লষে ১৬ হাজার মানুশষর 

প্রাণ মরশড়বেল। আর ববে েতশরর এরদম মেষপশব্ক এশস হানা 

বদশয়বেল এইডস। এর প্রশরাপ মতা এখনও চলশে।

একুে েতশরর পাঁচ ভাশগর এরভাগও পুশরা মপশরাইবন আমরা। 

তার মশধ্ই সাস্ক (২০০২-২০০৩), মসায়াইন ফ্লু (২০০৯-২০১০), 

মাস্ক (২০১৫), ইশবালা (২০১৪-২০১৬), বজরা (২০১৫) প্রভৃবত 

সংক্রামর মরাশগর আক্রমণ মলশগই আশে। আবার নতুন ধরশনর 

এর ফ্লু অবতমারী মডশর এশনশে, ২০১৯-এর মেষ বদনগুবল মথশর 

এর নতুন ধরশনর রশরানা ভাইরাস, সাস্ক মরাভ-২। ববশ্ আর 

একুে েতরজুশড় এই মহামারী আর অবতমারীর আক্রমণ মর রশথটি 

মবশড়শে তা অস্ীরার ররার উপায় মনই। স্ভাবতই প্রনে উঠশব, 

মরন এমন হশলা ? আধুবনর বচবরৎসা-ববজ্াশনর ব্াপরতম উন্নবত 

সশ্বেও এমনিা ঘিশে, এিাও মশন রাখা দররার।

(৪)

‘আহা,  মস সব রথা পশর মোনা রাশব!’ জগু অনধশর্কর মশতা 

বলল, ‘আশগ বলুন এসব খুশদ জাশনায়ারশদর মচহারা রী ররম ?

‘ওঃ, মস নানান ররম মচহারা’, ভদেরশলার বশল চলল, ‘রারুর 

মচহারা সরু সুশতার মশতা লম্া, মরউ মরউ বঠর ফুশলর মশতা মগাল, 
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এমনবর মাঝখাশন মরন পাপবড়র দাগ! রারুর বা মলাশম ভবত্ক, 

রারুর মাথায় এরমাথা ঝাঁরড়া চুল, রারুর মাথায় শুধু এরিা ঝঁবি। 

আবার মরউ মরউ এশরবাশর মবয়াড়া ররশমর মতশরাণা, রারুর বা 

দু’বদশর দুশিা মলজ। মরউ মরউ থাশর দগিল পাবরশয়, এরশজাি 

হশয়, মরউ মরউ আবার পরস্পশরর মলজ আঁরশড় ধশর সরু মচশনর 

মশতা মঝাশল। এইররম নানান ধর  মনর সব মচহারা! মদখশত মদখশত 

তার মলশগ রায়।’’

মদবীপ্রসাদ চশট্টাপাধ্াশয়র মলখা ‘খুশদ েয়তাশনর রাজত্ব’ বই মথশর 

তুশল ধরলাম উপশরর অংেিা। মদবীপ্রসাদ ১৯৪৯’র মফব্রুয়াবরশত 

অথ্কাৎ আজ মথশর ৭১ বের আশগ জীবাণুশদর জগশতর হাল হবররত 

তুশল ধশর আমাশদর সতর্ক ররশত মচশয়বেশলন। জীবাণুশদর মশধ্ 

ভাইরাসরা আবার অদ্ভুত। প্রাশণর সংস্প  মে্ক এশস তারা প্রাণীর মশতা 

আচরণ ররশলও প্রাণহীণ মাধ্শম তাশদর মশধ্ প্রাশণর লষেণ মদখা 

রায় না। এরা আবার মানুষ-জীবজন্তু-গােপালা সবার মশধ্ই মরাগ 

সংক্রমণ ঘিায়। মপ্রাবিশনর মঠাঙায় মমাড়া বডএনএ বা আরএনএ 

বনশয় তাশদর অবত সরল গঠন। অত সরল গঠন হশল বর হশব, 

ঐ এররবত্ত বজবনশসর মশধ্ই রশয়শে জীবন্ত মরাশষর মশধ্ মঢারা, 

মবরশনা, মরখাশন বংেবৃবদ্ধ, নানাররম মপ্রাবিন নতবর ররা, ইত্াবদ 

ববষশয় সব তথ্ই। মসই অনুরায়ী ওরা রাজ রশর রায়। মরাবভড-১৯ 

বা রশরানা ভাইরাশসর আশলাচ্  মস্টনবিশত রশয়শে বাইশর ্াইশরা 

মপ্রাবিন স্পাইর বা মভতশর আরএনএ। এই দুশয়র মাঝখাশন এরিা 

বলবপড স্তর, রা ভাইরাসবির অন্ান্ অংেশর ধশর রাখশত পাশর। 

তাই সাস্ক, মরাভ-২ এরবি আরএনএ ভাইরাস। েরীশর বভতশর 

বগশয় প্রবতবলবপ নতবরর মশধ্ বদশয় এ বংেববস্তার ঘিায়। প্রবতবলবপ 

নতবরর সময় বজশনর ক্রম পরীষো ররার মরানও ‘প্রুফ বরবডং’ ব্বথিা 

এশত মনই। ফশল বজশনর ক্রশম মোিখাি মহরশফর মথশর রায় অশনর 

সময়। এগুশলা মরানও বমউশিোন নয়। বজনক্রশমর মজিা বদশলর 

ধরনধারণ মদশখ ১৩বি লি্াডশর বচবনিত ররা হশয়শে এখনও পর্কন্ত।

মানবজীবশন ষেবতরর এই ভাইরাসগুশলা মো, মাবে, পাবখ, 

বাদুড়, প্াশগিাবলন, শুরর প্রভৃবত প্রতগি বা প্রাণীবাবহত হশয় চশল 

আসশে। জনসংখ্া বৃবদ্ধ এবং মপ্রাবিশনর চাবহদা মমিাশত মানুষ 

নতুন নতুন প্রাণীশর খাদ্ তাবলরায় আনশে। আবার ক্রমে জগিল 

সঙ্কুবচত রশর আবাসন, মহাশিল, বেপি, টু্বরজম ইত্াবদর ব্বথিা 

বন্ প্রাণীশদর মলারালশয় মিশন আনশে। নতবর হশছি মানুষ-প্রাণীকূল 
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সংঘাশতর নতুন নতুন মষেরে। মসই সশগি সভ্তার ক্রমববরাশে 

পবরশবে ও বাস্তুতশ্রে মরভাশব আঘাত বাড়শে তাও এই ক্ষুদ্র জীবাণু 

জগশত মরানও অবভঘাত মর নতবর রশরশে তা বলাই বাহুল্। ক্রমে 

মবশড় চলা ঘিনাপ্রবাহ মসবদশরই ইবগিত রশর।

                                             

(৫)

ববে েতর আর একুে েতশরর ইবতহাস পণ্ সভ্তার 

ইবতহাস।  উন্নয়শনর মর মরানও ঘিনায় আমরা পবরশবশে বতনভাশব 

োপ মরশখ রাই। প্রথমত, প্রকৃবত মথশর প্রশয়াজনীয় সম্দ বা 

রাঁচামাল সংগ্হ রবর। ফশল পবরশবশে খাবনরিা েূন্থিান নতবর 

হয় — রা আশগ বেল না। ববিতীয়ত, ঐ রাঁচামাল বা প্রাকৃবতর 

পদাথ্ক মথশর আমরা প্রশয়াজনীয় নতুন বস্তু বানাই। এই নতুন বস্তুবি 

হশলা পবরশবশে নব-সংশরাজন। এ আশগ বেল না পবরশবশে। আর 

তৃতীয়ত, এই নতুন বস্তুবি বানাশত বগশয় অশনর বজ্ক্ পদাথ্ক নতবর 

রবর আমরা। এই বজ্ক্ পদাথ্কগুশলাও আশগ প্রকৃবতর বেল না। 

সুতরাং প্রকৃবত বতনভাশগ হস্তশষেশপর রবশল পড়ল তা বলা রায়। 

এরবি প্রাকৃবতর দ্রশব্র ষেয় এবং দুবি নতুন বজবনশসর আমদাবন। 

উন্নয়শনর প্রশয়াজশন আমাশদর প্রকৃবতশত হস্তশষেপ  ররশত হশলও 

আমরা তা এমনভাশব ররার রথা ভাবব রাশত পবরশবশে রতটুকু 

হস্তশষেপ হশব পবরশবে তার বনজস্ মরৌেশল মস আঘাত সশয় বনশত 

পাশর। বরন্তু  ববে েতশরর শুরু মথশরই আমরা  পুঁবজ-বনভ্কর 

সমাজ ব্বথিার ক্রমববরাে মদশখ আসবে। এর সময় মতা   মদশখবে 

পুঁ  বজওয়ালা মদেগুশলাঅন্ মদেগুশলাশর বনশজশদর উপবনশবে 

বাবনশয় রাখশতা। উপবনশবশের মদেগুশলা মথশর রশথছি প্রাকৃবতর 

সম্দ তুশল বনশয় বগশয় তারা মভাগ্ পণ্ ও র্রেপাবত বাবনশয় মরমন 

বনশজরা বনত, মতমবন উপবনশবে মদেগুশলাশতও বব  বক্র ররত। 

এভাশব তারা আরও পুঁবজ বাবড়শয় বনল। ববিতীয় ববশ্রুশদ্ধর পর বহু 

মদে রখন স্াধীন হশয় মগল, তখন পুঁ  বজওয়ালা মদেগুশলা মরৌেল 

বদশল নতুন সদ্ স্াধীন মদেগুশলাশত ঋণ বদশত শুরু ররল। চড়া 

সুশদ ঋণ। মসইসশগি বনশজশদর পবরত্ক্ত পবরশবশের পশষে ষেবতরর 

প্ররুবক্তগুশলাও চালান ররা শুরু ররল তৃতীয় ববশশ্র মদেগুশলাশত। 

এশত তাশদর পুঁবজ আরও স্ীত হশলা। মসই পুঁবজ তারা মভাগ্পণ্ 

প্রসাধনী, তথ্ প্ররুবক্ত, চাষবাস ও খাবারদাবার বানাশনার   মরৌেল 

প্রভৃবতশত বববনশয়াগ রশর ববজ্ান ও প্ররুবক্তশর শুধুমারে লাভ বা 
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মুনাফার স্াশথ্ক রাশজ লাগাশত শুরু ররল। এইসব প্ররুবক্ত ও পণ্ 

রাশত মগািা ববশশ্ বাজার পায় তাই তারা বনশয় এল ববশ্ায়শনর 

ধারণা। মসই ববশ্ায়শনর োতায় উন্নত মদশের বড় বড় রারখানার 

বিবভ, বরিজ, ওয়াবেং মমবেন, ঘর ঠাডো রাখশত র্রে, ওষুধ, বীজ, 

মমািরগাবড় প্রভৃবত হশরর বজবনস মথশর গৃহথিাবলর ক্ষুদ্র বজবনসও 

মপৌঁশে মগল তৃতীয় ববশশ্র বাজাশর। মসই সশগি প্রবতশবেী মদেগুশলার 

মশধ্ রুদ্ধ ও অসভিাশবর আবহাওয়া বজইশয় মরশখ চাগিা রশর রাখা 

হশলা রুদ্ধাশস্ত্রর বাজার। আর এসব পণ্ উৎপাদশনর প্রশয়াজশন 

রশথছিভাশব প্রাকৃবতর সম্দশর তুশল মনওয়া হশলা। েবক্তর ব্বহার 

হশলা বহুগুণ। ফশল মুবটিশময়র অপবরশময় সম্দ-লালসা মমিাশত 

ক্রশম প্রকৃবত হশয় রাশছি বনঃস্। তার নদী-সমুদ্র-বাতাস হশয় উশঠশে 

দূবষত। তাপ মবশড়শে আবহমণ্ডশল। হাবরশয় রাশছি বন, জীবনববচরে। 

মরাবি মরাবি িন উব্কর মাবির ষেয় হশছি, বাড়শে মরুভূবম। এররথায় 

এই পণ্ সভ্তা মগািা পৃবথবীর পবরশবে ও বাস্তুত্রেশর গভীরভাশব 

ধ্ংস রশর চশলশে। আর তার প্রভাব ববষশয় রশতা সতর্কতা — সব 

মরন ইশছি রশরই ভুশল রাওয়া হশছি। 

দুশিা সতর্কবাত্কা রথা মোনাই। প্রথমিা বফশদল রাশস্ত্রার। আজ 

মথশর ২৫ বের আশগ রাশস্ত্রা তাঁর ‘Tomorrow is too late’ 

বইিা শুরুই রশরবে শলন মর রথা বদশয় তা তাঁর ভাষাশতই মোনাই :
“...An important biological species –humankind-is 

at risk of disappearing due to the rapid and progressive 
elimination of its natural habitat. We are becoming 
aware of this problem when it is almost too late to 
prevent it. If must be said that consumer societies are 
chiefly responsible for this appalling environmental 
destruction.

ধারাবাবহরভাশব পবরশবে ও বাস্তুত্রেশর ধ্ংস ররার ফল 

বহসাশব মানবকুল মর পৃবথবী মথশরই হাবরশয় মরশত পাশর, এবং 

মতমন সম্ভাবনা মর নতবর হশয় মগশে মস মচতাববন বেল রাশস্ত্রার 

রথায়। ‘Humankind-an endangered species’ এই 

বেশরানাশমর অধ্াশয়র প্রথম স্তবশরই বেল পণ্ সভ্তার আতঙ্ক 

জাগাশনা পবরশবে ধ্ংশসর রথা। তারই ফল বহসাশব মানুষ এর 

ববপন্ন প্রাণীশত পবরণত হশত চশলশে এই বেল তাঁর মত। মস 

রথাশর অবশহলাই ররা হশয়শে। ১৯৯২’র বরও-সা  বমশি বফ  মদল 

রাশস্ত্রা বশলবেশলন এ মথশর মুবক্তর উপায়। বশলবেশলন ‘‘অবসান 
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মহার স্াথ্কমনিতার, তাবছিল্বাশদর, সংশবদনেীলতা হীনতার, 

দাবয়ত্বহীনতার, আর প্রবঞ্চনার। রার জ্ বদশয়শে এই বেপি সভ্তা 

আর পণ্ সভ্তা। ‘‘তাও  রারস্ পবরশবদনা!

ববিতীয় মর সতর্কবাত্কার রথা বলব তাও ধনবাদী সংস্কৃবতর 

পবরশবে ধ্ংশসর ববরুশদ্ধ আওয়াজ উশঠবেল আজ মথ  মর ১০৭ 

বের আশগ। মার্কশসর বধিু প্রাণীববজ্ানী এডউইন মর ল্াশঙ্কস্টারও 

আওয়াজ তুশলবেশলন ১৯১৩ সাশল, অথ্কাৎ সাইশলন্ বপ্ং 

প্ররাশেরও পঞ্চাে বের আশগ। ‘Effacement of nature by 
man’ মলখায় ল্াশঙ্কস্টার রুগপৎ সত্ ও বব্কর মানুষশর দায়ী 

রশরবেশলন জীবকুশলর অবনয়ব্রেত ধ্ংস, তাশদর বাসভূবম নটি 

ররা, নদী দূবষত ররা, বন ধ্ংস ররার মশতা রাশজর জন্। 

অবমত মলাশভ ধনবাদী সংস্কৃবত মর প্রাকৃবতর সম্দশর মচশিপুশি 

বনশছি, তার ববরুশদ্ধ আওয়াজ মতাশল ল্াশঙ্কস্টাশরর রলম। মস 

রথা মর রাশন রায়বন বলাই বাহুল্। এমনবর রাশচল রারসন রখন 

রশথটি রীিনাের প্রশয়াশগর অববশবচর পদশষেশপর ববরুশদ্ধ আঙুল 

তুশলবেশলন তখন তাশর ‘সম্ভবত এরজন রবমউবনস্ট’ এমনভাশব 

বচবরেত ররা হশয়বেল। তার ববরুশদ্ধ বেপিমহল শুধু নয়, আশমবররার 

কৃবষ দপ্তরও দাঁবড়শয় পশড়বেল। এরিা রথা অবে্ বঠর, প্রকৃবতশর 

অবনয়ব্রেত মদাহন এবং পবরশবে ধ্ংশসর ববরুশদ্ধ রবমউবনস্টরাই 

প্রথম মথশর মসাচ্চার মথশরশে। রাশচল বেশলন, তাশদর রাশে, 

বেপিপুঁবজর ববরাশে অন্তরায়।

(৬)

প্রকৃবত আর মানুশষর অববশছিদ্ সম্শর্কর রথা র্াবপি্াশলর 

পাতায় তুশল ধশরশেন রাল্ক মার্কস। বলশখশেন —

‘‘...ভূবম (এবং অথ্কনীবতশত জল ও তার অন্তভু্কক্ত), কুমারী 

অবথিায় রা মানুষশর মজাগায় প্রাণধারশণর আববে্র দ্রব্ সামগ্ী বা 

উপায়সমূহ — মসই ভূবমর অবস্তত্ব মানুশষর অবস্তত্ব বনরশপষে এবং 

তা মনুষ্ শ্রম প্রশয়াশগর সব্কজনীন ববষয়। মসই রাবতীয় সামগ্ী, 

মরগুবলশর শ্রম মরবল পবরশবশের সশগি তাশদর প্রত্ষে সংশরাগ 

মথশর বববছিন্ন রশর — মসই রাবতীয় সামগ্ীই হশছি প্রকৃবতর বিারা 

স্তঃস্ফূত্কভাশব প্রদত্ত শ্রম প্রশয়াশগর ববষয়। মরমন মাে, রা আমরা 

ধবর এবং জল মথশর তুশল বনই; রাঠ, রা আমরা বন মথশর মরশি 

আবন; এবং আরর, রা আমরা খবন মথশর তুশল আবন। অপর পশষে, 
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শ্রশমর ববষয়বি রবদ হয়, বলা রায়, পূব্ককৃত শ্রশমর মাধ্শম পবরস্রুত, 

তা হশল তাশর আমরা ববল রাঁচামাল, মরমন ইবতপূশব্ক তুশল 

আনা আরর রাশর প্রস্তুত রাখা হশয়শে মধৌত ররার জন্। সমস্ত 

রাঁচামালই শ্রম প্রশয়াশগর ববষয়, বরন্তু প্রশত্রবি শ্রম প্রশয়াশগর 

ববষয়ই রাঁচামাল নয়, তা রাঁচামাশল পবরণত হয় শ্রশমর মাধ্শম 

 বরেুিা পবরববত্কত হশয়।

শ্রশমর উপররণ হশছি এমন এরবি বজবনস বা এরাবধর বজবনশসর 

সংখ্াববন্াস (রমশপ্লসি) রাশর শ্রবমর থিাপন রশর তার বনশজর এবং 

তার শ্রম প্রশয়াশগর ববষশয়র মধ্থিশল এবং রা রাজ রশর তার সবক্রয়তার 

পবরবাহী বহসাশব। অন্ান্ বস্তুশর তার উশদেশে্র বেবত্কী ররার জন্ 

মস ব্বহার রশর বরেু বস্তুর রাব্রের, নদবহর ও রাসায়বনর গুণাববলশর। 

গাশের ফশলর মশতা প্রাণধারশণর এমন নতবর বজবনস ইত্াবদশর, মরগুবল 

সংগ্হ ররশত মানুশষর অগিপ্রত্গিই রাজ রশর শ্রশমর উপররণ বহসাশব, 

মসগুবলশর আশলাচনার বাইশর রাখশল, মর বজবনসবিশর মানুষ প্রথম 

ররায়ত্ত রশর,  মসবি তার শ্রশমর ববষয় নয়, শ্রশমর উপররণ। এইভাশব 

প্রকৃবত পবরণত হয় তার এরবি রশম্কবন্দশয়, রাশর মস তার মদশহর অগি-

প্রত্গিগুবলর সশগি রকু্ত রশর মনয় এবং এইভাশব বাইশবশলর বাণী সশ্বেও, 

বনশজর উচ্চতাশর ববৃদ্ধ রশর মনয়। মরমন পৃবথবীই হশছি মানুশষর প্রথম 

ভাঁড়ার ঘর, মতমবন পৃবথবীই হশছি তার প্রথম হাবতয়ারখানা। দটৃিান্ত 

বহসাশব বলা রায়, পৃবথবী তাশর মজাগায় পাথর, রা মস ব্বহার রশর 

মোড়ঁার জন্, মপষার জন্, চাপ মদওয়ার জন্, রািবার জন্। পৃবথবী 

বনশজই শ্রশমর এরবি উপররণ, বরন্তু রখন মস কৃবষরাশর্ক এইভাশব 

ব্বহৃত হয়, তখন প্রশয়াজন হয় মগািা এর প্রস্ত উপররশণর এবং 

শ্রশমর অশপষোকৃত উচ্চববরবেত মাশনর।’’

�পাে গকশট সপাফ করপা হশছে আমপাজন
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প্রাকৃবতর সম্দ বরভাশব রাঁচামাল মথশর পণ্ হশয় ওশঠ মানব 

শ্রশমর অংেগ্হশণ তা সহশজ বু  বঝশয় বদশলন মার্কস। আর এরই 

সশগি আমাশদর মদখাশলন মানুষ আর প্রকৃবতর বনববড়তম সম্শর্কর 

রূপবিশরও। মানুষ প্রকৃবতরই অগি মরমন, মতমবন প্রকৃবতও 

মানুশষর এর আববে্র অগি, তার রশম্কবন্দয়। উভশয়র এই জবিল 

আন্তসম্র্কই পবরশবে চচ্কার মূল বভবত্ত গশড় মদয়। পণ্ায়শনর হার 

বাবড়শয়, প্রকৃবতর উপর হস্তশষেপ অবনয়ব্রেত ররশল এই সম্শর্কর 

সাম্ নটি হশয় রাশব, এিাই স্াভাববর।

এসব ধারণা মার্কশসর আপনা আপবন আশসবন। প্রকৃবত 

ববজ্াশনর এবং কৃবষ ববজ্াশনর ববষয়গুশলা বতবন গভীরভাশব 

অধ্ায়ন রশরশেন র্াবপি্াল মলখার পশব্ক। মোরশলমার ররা 

‘মিসিিবুর অন মরশমবস্ট’র জাম্কান সংবষেপ্তসার পশড়শেন। মসই 

সময় এশগিলসশর মলখা বচবঠশত মদ  বখ কৃবষববজ্াশনর ববষশয় রী তার 

অগাধ বজজ্াসা। বলশখশেন — ‘‘আবম মোরশলমার রাশে জানশত 

চাই জাম্কান ভাষায় কৃবষ রসায়শনর সব্কাধুবনর ও সশব্কাত্তম বইবি বর 

? মসই সশগি খবনজ সার আর নাইশট্াশজন সার ববষশয় এখনরার 

দুই বববাদী পশষের পারস্পবরর রুবক্তগুশলা বর বর? (সবশেশষ 

রখন আবম এই ববষশয় চচ্কা রশরবেলাম তখন মদশখবে জাম্কাবনশত 

এশষেশরে অশনর নতুন ভাবনা এশসশে)। বতবন বর বলববশগর ‘Soil 
Exhaustion Theory’র ববরুদ্ধ ভাষ্ মদওয়া মরানও জাম্কান 

ববজ্ানীর রথা জাশনন? বমউবনশখর কৃবষববজ্ানী রিান্স (Frass)-
এর অ্ালুবভয়ান বথশয়াবর সম্শর্ক বরেু বর তাঁর জানা আশে? 

‘Ground rent’ ববষয়র অধ্াশয়র জন্ এ ববষশয়র সব্কশেষ অবথিা 

এবং বজজ্াসাগুশলা আমার জানা থারা দররার।’’

এসব মজশন র্াবপি্াশলর পাতায় রুক্ত রশরবেশলন মমিাববলর 

বরফ্ মির ধারণা, ১৮৪০-এ প্ররাবেত হশয়বেল জাস্টাস ভন বলববশগর 

‘অরগাবনর মরশমবস্ট ইন ইিস অ্াবপ্লশরোন টু এবগ্রালচার অ্াডে 

বফবজওলবজ’ রাশর সংশষেশপ অশনশর এবগ্রালচারাল মরশমবস্টও 

বশল থাশরন। মার্কস এই বই পশড় বুঝশত পাশরন জবমর উব্করতা ধশর 

রাখার উপাদান নাইশট্াশজন, ফসফরাস ও পিাে (NPK) বরভাশব 

উবভিশদর বৃবদ্ধশত মূল ভূবমরা মনয়। প্রবতবি উৎপাদন পশব্ক জবম তার 

উব্করতা হারায়, বা বলা রায় উব্করতা মোবষত হয়। খাবার আর বস্ত্র 

বহসাশব মাবির মর মর উপাদান ফসশলর মধ্ বদশয় তুশল মনওয়া হশলা 

ধনবাদী উৎপাদন ব্বথিায় মসই উপাদানগুশলাশর আবার জবমশত 
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বফশর রাওয়ার পশষে মানুষই বাধা মদয়। তার ফশল ধনত্রে জবমর 

উব্করতা রষোর েত্কগুশলাশর মাশন না। এখান মথশর মার্কস বসদ্ধান্ত 

িাশনন ধনবাদী উৎপাদন মানুষ ও প্রকৃবতর বভতশর দীঘ্কবদন ধশর 

নতবর হওয়া এর জবিল ও সবক্রয় মলনশদন (মমিাববলজম) প্রবক্রয়ায় 

ববশছিদ নতবর রশর। জবমর উব্করতার ধারাবাবহর ষেয় মরমন মসখাশন 

এরিা ববষয়, মতমবন, জবমর উবঠশয় মনওয়া উপাদানগুশলার বভন্ন 

রূশপ ব্বহারও পবরশবশে দূষণ মডশর আশন। এভাশবই মানুষ তার 

বস্তুতশ্রের সমস্া মডশর আশন। মার্কস বশলন, পুঁবজবাদী ব্বথিার 

সশগি বাস্তুতশ্রের বিন্দ্ব তাই চরম ও অমীমাংসর।

সহজ রশর বলশল, মার্কশসর ভাবনায়, বড় বেপিশষেরে আর 

কৃবষশষেরে সব্করে আমরা এরই বজবনস মদবখ। বেপি পশণ্র সশগি 

বজ্ক্ নতবর হয়, আর তা মানব শ্রমষেমতা নটি রশর। ফশল পবরশবে 

মরমন দূবষত হয় মতমবন মানবেরীরও জীণ্ক হয়। আর ববিতীয় 

মষেশরে কৃবষপণ্ উৎপন্ন হওয়ার সশগি নটি হয় মাবির উব্করতা ও 

কৃবষ শ্রবমশরর োরীবরর সষেমতা। মার্কস বলশেন, শ্রম আর জবমর 

ডারাবত। বশলশেন —

“...All Progress in capitalist agriculture is a 
progress in the art, not only of robbing the worker, 
but of robbing the soil, all progress in increasing 
fertility of the soil for a given time is a progress 
towards ruining the more long lasting sources of 
that fertility… capitalist production, therefore only 
develops the techniques and degree of combination 
of the social process of production by simultaneously 
undermining the original sources of all wealth – the 
soil and the worker.”   

জবমর উব্করতা বৃবদ্ধর ধনবাদী উশদ্াগগুশলা মর আদশপ তার 

উব্করতা বফশর পাওয়ার প্রাকৃবতর চশক্ররই ষেবত রশর মদশব মস রথা 

মার্কস বশল বদশয়বেশলন আজ মথশর মদড়শো বেশররও মববে আশগ। 

জবম (আদশপ প্রকৃবত) আর শ্রম— এই দুই মুখ্ সম্দ উৎসশর 

অবজ্া আর অবশহলা রশর মবশড় ওশঠ মর ধনবাদী উৎপাদন ব্বথিা 

তা মর স্াভাববর বনয়শমই এরবদন মানবসমাজ আর তার বাস্তুতশ্রের 

হন্তারর হশয় উঠশব তা মতা মবাঝাই রায়।

শুধু কৃবষ নয়, মার্কস তাঁর ‘Economic and philosophical 
manuscripts of 1844’ এ মদবখশয়শেন, বরভাশব বব্রশিশনর বেপি 
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েহরগুশলা পুঁবজবাদী উৎপাদশনর মনোয় পবরশবে প্রবতশবে বা 

বাস্তুত্রেশর ধ্ংস রশর চশলশে।

 ‘‘The refinement of needs and of the means of 
fulfilling them gives rise to a bestial degeneration ... 
Even the need for fresh air ceases to be a need for 
the workers. Man reverts once more to living in a 
cave is now polluted by the mephitic and pestilential 
breath of civilization ...Light , air, etc. – the simplest 
animal cleanliness ceases to be a need for man. Dirt- 
this pollution and putrefaction of man, the sewage 
(this word is to be understood in its   literal sense) of 
civilization – becomes an element of life for him.”

হ্াঁ, ‘পােব অবষেয়’! পবরশবে আর বাস্তুতশ্রের এই পােব 

অবষেয় মডশর আনশে বনত্ নব চাবহদা আর তাশর পূরণ ররার 

ববববধ সব পথ। অথচ মসখাশন শ্রমজীবী মানুশষর বনম্কল বাতাসটুকুর 

দাবব মগৌণ। মার্কস বলশেন, সভ্তার মহামারীতুল্ ববষাক্ত বাতাশস 

মমাড়া অতীশতর গুহার মশতা আশলা হাওয়া পবরছিন্নতা হীন খুপবর 

ঘশরর আবার বাবসন্া হশয়শে মানুষ। এই দূষশণর আর পশচ ওঠা 

মানবতার মনাংরা, এই সভ্তার রাদাজল আজ তার জীবশনর অগি। 

ধনবাদী উৎপাদশনর সংস্কৃবত এিাই মদয়।

ধনবাদ শুধু মানুষশর মোষণ রশর না, পৃবথবীশরও মোষণ রশর। 

এই দুইশয়র স্াথ্কশরই মস বনববি্কধায় েুঁশড় মফশল, মুনাফার সব্কগ্াসী 

মনোয়। পণ্ নতবরশত ক্রমাগত প্রকৃবত মথশর মনয় রাঁচামাল আর 

বাবড়শয় চশল বজ্ক্। তাই ধনবাদশর উশছিদ না ররশল ব্বক্ত মোষণ 

মরমন বধি হশব না, মতমবন বধি হশব না পবরশবেশর ক্রমাগত বরক্ত 

ররার দুরবভসবধি।

(৭)   

প্রকৃবতর সশগি মানবসমাশজর এই বববক্রয়ার প্রকৃবত বা ধরন 

ধারণিা বঠর মরমন হওয়া দররার তা বনশয় ‘Part played by 
labour in transition from ape to man’ এ রলম ধশরবেশলন 

মফডবরখ এশগিলস। মশ্রবণববভক্ত সমাশজ স্পিশময়াবদ স্াথ্ক আর 

মলাভ বরভাশব দীঘ্কশময়াবদ সমস্া মড  মর আশন তা তুশল ধরশত 

বলশখবেশলন —

‘‘আমরা মানুশষরা প্রকৃবতর উপর মর ববজয় অজ্কন রশরবে তা বনশয় 
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বনশজশদর মববে বপঠ চাপড়াবন 

মদওয়ার দররার মনই। প্রবতবি 

ববজশয়র জন্ প্রকৃবত আমাশদর 

উপর প্রবতশোধ মনয়। এরথা 

বঠর মর, প্রবতবি ববজয় প্রথমত, 

আমরা মর ফল মচশয়বেলাম, তা 

এশন বদশয়শে, বরন্তু ববিতীয়ত 

এবং তৃতীয়ত, বভন্ন, অপ্রত্াবেত 

ফল মদখা বদশয়শে, রা অশনর 

মষেশরে প্রথমবির মনবত ঘবিশয়শে। 

মমশসাপশিবময়া, বগ্স, এবেয়া 

মাইনর ও অন্রে রারা বনভূবম 

ধ্ংস রশর কৃবষশরাগ্ জবম 

সংগ্হ রশরবেল, তারা স্শনেও 

ভাশববন মর বশনর সশগি জল 

সংগ্শহর মরন্দ বা আদ্র্কতার 

ভাণ্ডার সবরশয় তারা ঐ মদেগুবলর বত্কমান হতাে পবরবথিবতর বভবত্ত 

থিাপন ররশে। আপিশসর ইতালীয়রা রখন উত্তশরর ঢাশল সরশত্ন রষো 

ররশল দবষেশণর ঢাশলর ফার বনশর মরশি সাফ রশর মফশল, তখন 

তারা জানশতা না মর এর ফশল, তারা তাশদর পাব্কত্ ঝরনাগুশলার 

জল, মববেরভাগ সমশয়র জন্ মরশড় বনশছি। তার ফশল আবার 

বষ্কারাশল আরও তীব্রভাশব জলধারা সমতলভূবমশত মথশর আশস। 

... এইভাশব প্রবত পদশষেশপ আমাশদর স্মরণ রবরশয় মদওয়া হয় 

মর আমরা প্রকৃবতর উপর মসই ররম োসন না চালাই, রা মরানও 

ববজয়ী ববশদবে জাবতর উপর চালাশনা হয়, মরন আমরা প্রকৃবতর 

বাইশর দাঁবড়শয়। বরং আমরা, আমাশদর রক্ত মাংস ও মগজ সহ 

প্রকৃবতর অগি; আমরা তার মাশঝই ববদ্মান, এবং আমরা তার উপর 

প্রভুত্ব ররার মর রথা ববল, তার বাস্তবতা এইটুকুই, মর অন্ সব 

প্রাণীর তুলনায় আমাশদর সুববশধ আমরা তার বনয়মাববল বেখশত ও 

সাথ্করভাশব প্ররাে ররশত পাবর।’’

বরন্তু আশু মুনাফার মলাশভ ধনবাদ মরানও দীঘ্কশময়াবদ সুরষো 

ভাবনায় রায় না। বনশজর মরৌবশনই সবটুকু আগ্াসী হশয় বগশল বনশত 

চায় মস। তাই প্রকৃবতর উপর আঘাত আশস। বাস্তুত্রে বদলায়। 

প্রকৃবত ও মানব সমাশজর মশধ্ বক্রয়ােীল মর সাম্ তা ঘুশচ রায়। 

বকন্তু আশু 

মুেবাফবার মিবানভ 

ধেিবাে মকবােও 

েবীরতৃনময়বাবে 

সুরষেবা ভবািেবায় 

যবায় েবা। বেনজর 

মযৌিনেই 

সিটুকু আগ্বাসবী 

হনয় বেনি 

বেনি েবায় মস
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ফশল মানবসমাজ সমস্ার মুশখ পশড়। ববষয়িাশর রাশচল রারসনও 

এভাশবই মদশখশেন। তাঁরও মত :

‘‘The balance of nature is not the same today as 
in Pleistocene times, but it is still there : a complex, 
precise and highly integrated system of relationships 
between living things which cannot safely be ignored 
any more than the law of gravity can be defined with 
impunity by a [person] perched on the edge of a 
cliff. The balance of nature is not a status quo; it is 
fluid, ever shifting, in a constant state of adjustment. 
[Humans], too [are] part of this balance.

এই মর মানবসমাজ ও প্রকৃবতর জবিল ও পবরবত্কনেীল সম্র্ক 

রা ক্রমাগত প্রকৃবতর মোষণ ও অবষেশয় মানবসমাজ ও অন্ান্ 

জীবকুলশর প্রবল সমস্ার সামশন দাঁড় রবরশয় বদশত পাশর এ মরবল 

ঐবতহাবসর বস্তুবাদী দাে্কবনর আর পবরশবেববদরাই বশলনবন, 

বশলশেন সামশনর সাবরর ১৫৭৫ জন ববশ্খ্াত ববজ্ানী। ১৯৯২ 

সাশল তাঁরা এর বববৃবতশত বশলশেন —

‘‘Human beings and the natural world are on a 
collision course Human activities inflict harsh and 
often irreversible damage on the environment and on 
critical resources. If not checked, many of our current 
practices put at risk the future we wish for human 
society and the plant and animal kingdom and may so 
alter the living world that it will be unable to sustain 
life in the manner that we know Fundamental changes 
are urgent if we are to avoid the collision our present 
course will bring.”

অথ্কাৎ মানবকুল আর প্রকৃবত এর সংঘষ্কময় পবরবথিবতশত এখন। 

পবরশবে আর তার প্রধান সম্দগুশলার উপর রশঠার আঘাত হানশে 

মানবসমাশজর রম্করাণ্ড, পবরশবশে ঘবিশয় মফলশে বরেমুখী ষেবত। 

তার ফশল জীবকুল আর উবভিদকুল মতা বশিই মগািা মানব সভ্তাই 

সঙ্কশি পশড় রাশব। এই সঙ্কি না চাইশল আশু বরেু মমৌবলর বদল 

আনশত হশব আমাশদর।

এসব না হয় মবাঝা মগল। ধনবাদী উৎপাদন ব্বথিা প্রকৃবত 

পবরশবে ও বাস্তুতশ্রের তীব্রতম ষেবত রশরশে, তা মবাঝা মগল, বরন্তু 

এর সশগি রশরানার সম্র্ক মরাথায়?
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(৮)

প্রকৃবত ও মানবসমাশজর মশধ্ এর জবিল, সবক্রয়, মলনশদন-

বনভ্কর জীবন্ত সম্র্ক তার বাস্তুতশ্রের মধ্ বদশয় রবষেত হয়। 

বাস্তুতশ্রের ক্রমাগত এরটু এরটু রশর মভশঙ পড়ার রারণগুশলা 

আমরা মদখলাম পুঁবজ-বনভ্কর উৎপাদন ব্বথিার ফসল বহসাশব। 

ফশল মানুষ আর প্রকৃবতর ভারসাশম্র পালিািা আর সমান মনই, 

বববছিবরভাশব এরপাশে মহশল পশড়শে। ফশল এই প্রকৃবত, রার মশধ্ 

রত সহরে লষে মরাবি বভন্ন ধরশনর ভাইরাস ব্ারশিবরয়া রশয়শে, 

রার বরেুমারে আমাশদর জানা আর বহু অজানা। তারা এবার সবক্রয় 

হশব। ভাঙা বাস্তুতশ্রের ফাঁরশফারর বদশয় বনশজশদর জায়গা রশর 

বনশত চাইশব। মর বেল গহীন বশনর মভতশর, বন ধ্ংশস মস আজ 

বাইশর এশস মানব প্রবতশবশে জায়গা খুঁজশব। মর বেল গভীর সাগশর, 

সাগর মসঁচা মানুষ তাশর এশন মদশব মলারালশয়।

মতমবন রশরই এশসশে আশগ বহু ভাইরাস। তাই মরাবভড-

১৯ও ঐ পথ মবশয়ই পুঁবজবাদী উৎপাদন সংস্কৃবতর হাত ধশর 

আসশব স্াভাববর বনয়শম। অন্তত রব ওয়াশলস তাই মশন রশরন। 

২০১৬ সাশল মহামারী ববশেষজ্ এই বববত্কনবাদী জীবববজ্ানী 

মান্বল বরবভউ মথশর এরিা বই মবর ররবেশলন। বইিার নাম ‘ববগ 

ফাম্কস মমর ববগ ফ্লু’। এখাশন বতবন মদবখশয়শেন নানান মারর 

ভাইরাশসর প্রাদুভ্কাব আদশপ পুঁবজর ববস্তাশরর সশগি সম্বর্কত। ফাম্ক 

কৃবষর বেশপির রূপ বনশয় ববস্তারশরই মূলত দায়ী রশরশেন বতবন 

এজন্। এই ফাম্ক রুগপৎ কৃবষজ এবং প্রাণীজ পণ্ নতবর রশর। 

প্রাণী পালশনর ফাম্কগুবল আরও মববে সমস্ার। রশবর মশত, রখন 

নতুন মরানও মহামারী আশস তখন সররার, বমবডয়া, বচবরৎসর 

আর ভাইশরালবজস্ট বা ব্ারশট্ালবজস্টরা তাশরই মুখ্ গুরুত্ব 

বদশয় মদখার আর প্রবতববধাশনর মচটিা রশরন। এর ফশল মর মূল 

রাঠাশমাগত রারশণ ঐ ভাইরাস বা প্াশথাশজন এমন গুরুশত্বর মরন্দ 

হশয় উঠশত পারল তা ঢারা পশড় রায়।

ফাম্ক কৃবষ, রা কৃবষশর বেশপির রূপ বদশয় মফশলশে মসবির সশগি 

অন্ান্ জবড়ত ববষয়গুশলা হশছি পুঁবজর আগ্াসন, জবম হাবতশয় 

মনওয়া, মুখ্ বনাঞ্চল দখল, বন ধ্ংস আর অবনয়ব্রেত উন্নয়ন। 

এইসব ঘিনাক্রম বহু বাস্তুত্রে মভশঙ মদয়, তার মশধ্ বনয়ব্রেত হশয় 

থারা প্াশথাশজনগুশলাশর মুক্ত রশর মদয়। মসগুশলা তখন থিানীয় 

পশুপাবখ মথশর মানব সমাশজ েবড়শয় পশড়।
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আবার মগািা পৃবথবীশরই আমরা এরিা বড় ফাম্ক ধশর বনশত 

পাবর। মসখাশন পুঁবজবাদী ব্বথিা বন ধ্ংস ররশে ফাম্ক কৃবষর 

ববরাশের স্াশথ্ক। দুব্কল মদেগুশলার জবম ও সম্দ হা  বতশয় বনশয়ও 

হশছি এরাজ। ফশল বহু নতুন প্াশথাশজন, রা মরবল দুগ্কম অঞ্চশল 

থারত বশল বাস্তুত্রেববদরা জানশতন, তা এখন মুক্ত হশয় েবড়শয় 

পড়শে। প্রাকৃবতর কৃবষর বদশল ফাম্ক কৃবষর বাস্তুতশ্রে এশস ঐ 

প্াশথশজন মারর প্রকৃবতর হশয় উশঠশে, রারণ এ পবরশবে তার 

প্রকৃবত বদশলর জন্ আদে্ক। প্রাণী পালশন মজশনবির মশনারালচার, 

এরলশপ্ত ব্াপর সংখ্ায় প্রাণীশদর মশধ্ ক্রমববস্তাশরর সুশরাগ 

তাশদর দ্রুত মারর প্রকৃবত মপশত ইধিন বহসাশব রাজ ররশে।

এই মতশরই পুনঃপ্রবতঠিা বদশয় রব ও তার সগিীরা মান্বল 

বরবভউশয়র মম, ২০২০ সংখ্ায় মেশপশেন তাশদর বনবধি ‘‘মরাবভড 

১৯ অ্াডে সাবর্কিস অব র্াবপি্াল’’। গুরুত্ব বুশঝ ২৭ মাশচ্কই এবি 

অনলাইশন মদওয়া হশয়শে। এখাশন রশবরা বশলশেন, আজ পর্কন্ত 

মমাি মানুশষর মরাগ সৃবটিরারী জীবাণুশদর ষাি ভাগই এশসশে বন্ 

জন্তু মথশর, থিানীয় প্রাণী বা মানুশষর হাত ধশর। ক্রান্তীয় বনাঞ্চশলর 

জবিল বাস্তুত্রে বহু মারর বহংরে ভাইরাসশর বনয়্রেণ ররশত পাশর। 

তা আজ বাইশর চশল আসশে ফাম্ক কৃবষশত ক্রমাগত পুঁবজ বববনশয়াগ, 

আর পৃবথবীজুশড় বন ধ্ংশসর রারশণ। থিানীয় পর্কাশয় বনয়ব্রেত থারত 

আশগ মর মারর ব্াবধ, তা আজ ববশ্জুশড় বাবণজ্ ও রাতায়াশত 

হশয়শে দ্রুত সঞ্চরণেীল।

ফাম্ক এবং খাদ্দ্রশব্ জ্াশনা রশয়রিা প্াশথশজন ও মরাগ হশলা 

আবরিরার মসায়াইন বফভার, র্ামশলাব্ারির, বক্রশ্াশস্কাবরবডয়াম, 

সাইশস্াশস্পারা, ইশবালা মরস্টন, ফুি অ্াডে মাউথ বডবজজ, বলস্টাবরয়া, 

বনপাহ, সালাশমাশনলা, ইয়ারবসবনয়া এবং এরগুছি ইনফ্লুশয়জো ভাইরাস 

—H1N1, H1N2V, HN2V, H5N1, H5N2, H5NC H7N1, 
H7N3, H7N7, H7N9 এবং H9N2। তাই  মরাবভড-১৯ ও মর 

ফাম্ক কৃবষর পঁুবজ লাবলত ফাশম্ক, অথবা পঁুবজবাদ বনয়ব্রেত এই পৃবথবীর 

ফা  মম্কই জশ্শে তা সহশজই বলা রায়।

(৯)

অতএব ররণীয়? এরররম ররণীয়র ইবগিত বদশয়শেন জন 

মবলাবম ফস্টার তার ‘ইশরালবজ এশগইন্সি র্াবপি্াবলজম’ বইশত। 

বলশখশেন —
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We are faced with a stark choice : either reject 
“the gods of profit” as holding out the solution 
to our ecological problems, and look instead to a 
more harmonious co-evolution of nature and human 
society, as an essential element in building a more 
just and egalitarian social order or face the nature 
consequence on ecological and social crisis that will 
rapidly spin out of control, with irreversible and 
devastating consequence for human being and those 
for other numerous other species with which we are 
linked.”

সুতরাং পথ হ  মলা সংগ্াশমর। আর মস সংগ্াশম মানবসমাজ 

আরও মিরসই, সমানাবধরার ভরা ববশ্ সৃবটির জন্। আর তার জন্ 

পুঁবজবাদশর নবপ্লববরভাশব হিাশনা োড়া পথ মনই। মুবক্ত মপশত হশব 

সাম্াজ্বাদী মঘরাশিাপ মথশরও। ববপ্লবশর মবশে বনশত হশব ধ্ংস না 

হশত চাইশল। আর মসিাই হশব মার্কস রবথত “…the inalienable 
condition for the existence and reproduction of the 
chain of human generations.”

(১০)

‘‘রশলরা মহামারী শুরু হবার দু’সপ্তাহ পশর ঐ সমাবধথিশল আর 

মৃতশদশহর থিান সঙ্কুলান হশলা না। বগজ্কাগুবলশতও আর জায়গা বেল 

না, রবদও অশনর অনামী নাগবরর বীশরর ধ্ংসপ্রাপ্ত মদহাবশেষ 

সাধারণ অবথিসংরষেণাগাশর পাবঠশয় মদওয়া হশয়বেল। র্া বথ্াশলর 

বনশচ অগভ্কথি সমাবধথিানগুবল ভাশলা রশর বসল গালা বদশয় বধি 

না ররার জন্ মসখান মথশর ভাপ উশঠ উপশরর বাতাশসর অদ্ভুত 

ররম হালরা রশর বদশয়বেল আর বতন বের অবতক্রান্ত হবার 

আশগ ওর দরজাগুবল মখালা হয়বন। আর ওই সমশয়র মধ্ রজনীর 

উপাসনার পর বগজ্কা ত্াগ ররার সময় ফারবমনা ডাজা খুব রাে 

মথশর ম্াশরবন্শনা আবরজাশর প্রথম মদখশত পায়। তৃতীয় সপ্তাহ 

নাগাদ রনশভন্ অল মসইন্ মলিয়াশরর মভতশরর সব জায়গা মথশর 

শুরু রশর পপলার বৃষে মোবভত রাস্তাগুবল পর্কন্ত পূণ্ক হশয় রায়, 

এবং তখন এরিা সমাবধ মষেশরের চাইশতও ববিগুণ বড় সব্কসাধারশণর 

ফশলর বাগানবি ব্বহার ররার দররার পশড়। বতন স্তশর মৃতশদহ 

সমাবহত ররার জন্ বতনবির মশতা গভীর রশর রবর মখাঁড়া হশলা, 

মদবর না রশর এবং রবফন োড়াই, বরন্তু প্রবত পদশষেশপ ফুশল ওঠা 
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মাবির বনচ মথশর স্পশজের মশতা রক্ত রাদা উশঠ আসশত মদখা 

মগশল ঐ প্রবক্রয়া বধি রশর মদওয়া হয়। তখন নগরী মথশর মাইল 

বতশনশরর রম দূরশত্ব অববথিত ‘বদ হ্াডে অব গড’ নামর এরিা 

মগারু মবহশষর খামাশর মৃতশদহগুবল সমাবধথি ররার ব্বথিা ররা হয়, 

পশর এর নামররণ ররা হয় ‘সব্কজনীন সমাবধশষেরে’।

মাশর্কাশজর ‘লাভ ইন দ্ িাইম অব রশলরা’মত মহামারী আশে 

বঠরই বরন্তু তাশর এরপাশে মরশখ জুশভনাল উরববশনা, ফারবমনা 

ডাজা আর ম্াশরবন্শনা আবরজার মপ্রম, প্রত্াখ্ান, দাম্ত্, 

রাগ-অনুরাগ, সশব্কাপবর জীবন আর ভাশলাবাসার রথা। তাই 

জুশভনাল উরববশনার মৃতু্র পর ফারবমনা ডাজা পঞ্চাে বেশরর 

দাম্ত্ মেশষ আবার তারই প্রত্াখ্াত অথচ বনশববদত মপ্রবমর 

ম্াশরবন্শনা আবরজাশর বঘশর জীবশনর স্নে মদশখ। তীরভূবম জুশড় 

রশলরা আক্রান্ত মানুষ। আর ম্াশরবন্শনা মসই তীরভূবম এবড়শয় 

বনশজর মনৌরাশন ফারবমনা ডাজাশর বনশয়, জাহাশজ রশলরা আক্রান্ত 

মানুষ রশয়শে এই বমথ্া ধারণা নতবর ররশত হলুদ পতারা তুশল 

মভশস মবড়ায়। মভশস মবড়ার রারো শুরু আর রারো মেশষর থিান দুবির 

মাশঝ গবতময় নদীবশষে। এ মরন মৃতু্শর তুছি রশর জীবশনর অনন্ত 

গবতধারারই ইবগিত! মাশর্কাজ মেষ রশরশেন মরভাশব, মসভাশবই মেষ 

রবর —

‘‘রাপ্তান ফারবমনা ডাজার বদশর তারাশলা, মস ওর মচাশখর 

পাতায় লষে্ ররল েীশতর তুষাশরর প্রথম বঝবলর। তারপর মস 

তারাশলা ম্াশরবন্শনা আবরজার বদশর, তার অপরাশজয় েবক্তর 

বদশর, তার বনঃেঙ্ক মপ্রশমর বদশর এবং ববলশম্ উপলধি এরবি 

সশন্হ বিারা মস অবভভূত হশলা, মৃতু্র চাইশত মববে জীবশনরই 

মরানও সীমা-পবরসীমা মনই।

মস ওশর বজজ্াসা ররল, ‘আমরা রতরাল এই বনবষদ্ধ রাওয়া-

আসা ররশবা?’

ম্াশরবন্শনা আবরজা বতপান্ন বের, সাত মাস এগাশরাবি বদবস-

রজনী তার উত্তর বনশয় নতবর বেল।

মস বলল, ‘অনন্তরাল।’ 
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জ্ান প্ররুবক্তর 

এই অভাবনীয় 

অগ্গবতর রুশগ 

রশরানা ভাইরাশসর থাবায় 

অবতমারীর আক্রমশণ তেনে 

পৃবথবীর সমাজ, অথ্কনীবত ও 

রাজনীবত। ইবতমশধ্ ২৩২বি 

মদশে আক্রান্ত ৪৫ লষে 

মানুষ আর মৃশতর সংখ্া এই 

মুহূশত্ক বতন লশষের ওপর। 

এই অবতমারীর বহু আশগ 

মথশরই ববশ্ স্াথি্ সংথিা 

সংক্রবমত মরাশগর অন্তম 

প্রধান ববপদ বহসাশব বচবনিত 

রশরশে নগরায়নশরই। মরানও 

সশন্হ মনই আধুবনর জীবশনর 

মাপরাবঠশত উন্নত আয়, স্াথি্, 

বেষো, পবরবহণ, ববশনাদন, 

পবরশষবা, পবরশবশের 

আরষ্কণই মুখ্ হশয় উঠশে গ্াম 

মথশর েহরশরবন্দর 

অপবররবপিত 

নগরায়ন, 

সংক্রমশণর 

আঁতুড় ঘর

বব

পাথ্ক প্রবতম ববশ্াস

ন�রপায়ন
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জীবনরারোয়। ফশল পৃবথবীজুশড়ই সমাজ রাঠাশমার পবরবত্কশন 

অবনবার্ক হশয় উঠশে নগরায়ন। এরবদ  মর মরমন নগর জীবন হশয় 

উঠশে পৃবথবীর সংখ্াগবরঠি মানুশষর আস্তানা, বঠর মতমনই নগরায়ন 

প্রবক্রয়ায় রুক্ত বববভন্ন ববষয়গুবলর আন্তঃসম্শর্কর মবাঝাপড়ার 

অভাব বদশন বদশন নতুন নতুন ববপশদর ডাবল মমশল ধশরশে। 

জনস্াশথি্র সাশথ জনবেষোর, দূষশণর সাশথ বনম্কাণ, জনঘনশত্বর 

সাশথ রান ঘনত্ব, সংক্রমশণর সাশথ পবরশবে, এমন বহু মমৌবলর 

ববষয়গুবলর অভ্ন্তরীণ সমীররণ সম্শর্ক রশথটি জানা মবাঝার 

অভাশবই এখন েুশি চলা নগরায়শনর গবতশত অেবনসংশরত মদখশে 

মানুষ। বাজাশরর ত্বে মমশনই েহর বাড়শে পবরশবশের মতায়াক্া 

না রশরই। ফশল পবররবপিত উপাশয় নগরায়শনর বদশল ঘিশে 

বাজার ধম্কী নগরায়ন মরবলমারে আশু লাভ ষেবতর তাবগশদ। ফশল 

উশপবষেত হশছি নগরায়শনর দীঘ্ক মময়াবদ উন্নয়ন ভাবনা।   ববশ্ায়শনর 

রুশগ ঘশি চলা দ্রুত নগরায়ন মেষশমে ববকৃবতর রবশল পশড় হশয় 

উঠশে সংক্রমশণর আঁতুড় ঘর।

আজ মথশর বঠর এরশো বের আশগ স্প্াবনে ফ্লু তুলনীয় বেল 

আজশরর এই অবতমারীর মশতা ভয়াবহ পবরবথিবতর। ১৯১৮-২০ 

এই সময়রাশল ঐ ফ্লুশত-এই পৃবথবীর এর-চতুথ্কাংে মানুষ আক্রান্ত 

হশয়বেশলন আর মারা বগশয়বেশলন ৫ মরাবি মানুষ রাঁশদর মববের 

ভাগিাই বেল েহরাঞ্চশলর। স্প্াবনে ফ্লু-র সমশয় পৃবথবীজুশড় েহশর 

থারা মানুশষর পবরমাণ বেল মমাি জনসংখ্ার ২০%, মরবি এখন 

মবশড় দাঁবড়শয়শে ৫৫%। স্প্াবনে ফ্লু-র েতবষ্ক পশর এই রশরানা 

ভাইরাশস আক্রান্ত মানুশষর বসংহভাগই হশলা নাগরাবয়ত মদশের 

নগশর েহশরর, মরখাশন মরখাশন গত রশয়র দের ধশরই দ্রুত মবশড় 

চশলশে জন ঘনত্ব বাজার অথ্কনীবতর হাত ধশর। (সারবণ-১)।

সপারবণ-১ : একনজশর পৃবেিীর ন�রপায়ন বচত্র

গদে/ মহপাশদে েহশর েপাকপা মপানুশষর সংখযেপা (%)

মাবর্কন রুক্তরা্রে ৮২.৩

ইউশরাপ ৭৪.৫

আবরিরা ৪২.৫

চীন ৫৯.২

ভারতবষ্ক ৩৪.০

মগািা ববশ্ ৫৫.৩
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পৃবথবীর উন্নত, উন্নয়নেীল উভয় মগাশরের মদেগুবলশতই 

নগরায়শনর গবত বৃবদ্ধ ঘিশে গত রশয়র দের ধশরই। পৃবথবীজুশড় 

এই নগরায়ন বৃবদ্ধর হার এই মুহূশত্ক ইউশরাপ বা আশমবররার 

তুলনায় অশনরিা  ই মববে এবেয়া আর আবরিরার মদেগুবলশত। 

প্রায় প্রবত সপ্তাশহই এবেয়ায় ৮.৮ লাখ এবং আবরিরায় ২.৩ 

লাখ মানুষ নগর জীবশন পা মফলশে এই দ্রুত নগরায়ন প্রবক্রয়ার 

অংেীদার হশয়ই। আর এরই সাশথ এই দ্রুত মবশড় চলা পৃবথবীশত 

প্রবতবদন সংক্রামর ব্াবধশত আক্রান্ত হশয় ৫০০০০ মানুষ প্রাণ 

হারাশছিন। এই অবতমারীর সমশয় আমাশদর প্রবতশবেী রা্রে চীন 

সংবাদ বেশরানাশম মথশরশে। রারণ চীশনর উহান েহর মথশরই এই 

ভাইরাশসর সংক্রমশণর সূরেপাত। আমাশদর প্রবতশবেী রা্রে চীশনর 

তুলনায় নগরায়শনর বৃবদ্ধর হার এশদশে রশথটি রম। ১৯৭৫ সাশল 

চীশনর ১৭.৪% মানুষ থারশতন েহশর মরিা গত চার দেশর মবশড় 

হশয়শে ৫৯.২%। অথচ ভারতবশষ্কর মষেশরে ঐ এরই সময়রাশল 

েহশর থারা মানুশষর সংখ্া মবশড় হশয়শে মারে ৩৪%। ববধ্কত 

নগরায়শনর গবতশত চীশনর অথ্কনীবত হশয় উশঠশে এখন অশনর 

মববে বেপি ও পবরশষবা মরবন্দর। পৃবথবীর বেপি মানবচশরে সশব্কাচ্চ 

স্তশর বনশজশদর উন্নীত রশরশে তারা পবররবপিত নগরায়শনর পথ 

ধশরই। বরন্তু নগরায়শনর এই রূপান্তর প্রবক্রয়ার মশধ্ পৃবথবীজুশড়ই 

আবথ্কর ববভাজশনর মভদ মরখা প্ররি হশয় মদখা বদশছি অপবররবপিত 

নগরায়শন। মসখাশন ধনী-বনধ্কন, নারী-পুরুষ, গ্াম-েহশরর মশধ্রার 

ববভাজন মরখাগুবল আরও স্পটি হ  ময় উঠশে প্রবতবদন।

ন�রপায়শন �বত: সংক্রমণ

নগর জীবশন গবত হশলা নগরায়শনর এরিা বড় সূচর। বরন্তু 

সংক্রমশণর ববপশদর সাশথও ওতশপ্রাতভাশব রুক্ত হশয় পড়  মে নগর 

জীবশনর গবত। ‘ফাস্ট ফুড’ মথশর শুরু রশর ‘ফাস্ট ্াইভ’, 

‘ফাস্ট রর’ মথশর ‘ফাস্ট মুবভ’। অবথিা এমনই মর গবত মমাশহর 

রবশল পশড় মিস্ট বক্রশরি ববদায় বনশয় মখলার মাশঠও বি-২০ 

বাসা মবঁশধ শে। েহশরর মানুশষর জীবশন বাজার হাি, মরস্তরাঁ, েবপং 

মল, মমশট্া মরল, মলারাল মট্ন এসব হশলা মরাগাশরাশগর সূরে আর 

মাধ্ম। েহর জীবশনর দ্রুত গবতর রারশণ এরই মানুশষর বভন্ন বভন্ন 

থিান রাল পাশরে দ্রুত েবড়শয় পড়ার সম্ভাবনাও মববে। রশরানার 

মশতা ভাইরাশসর সংক্রমণ তার ধারর আর বাহশরর গবতর ওপশরই 
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অশনরিা বনভ্করেীল। এই ভাইরাশসর এরিা পর্কাশয় ধারর আর 

বাহর জীববত মানুষজনই। চীশনর উহান েহর মরখান মথশর এই 

ভাইরাস সংক্রমশণর প্রথম ঘিনা নজশর আশস মসিা রলরাতার 

মশতাই চীশনর এর মস্ত বড় েহর, মর েহরবি ববমান মরাশগ পৃবথবীর 

৩৪বি গন্তশব্র সাশথ রুক্ত। ফশল এই েহর মথশর ভাইরাশসর 

সংক্রমণ বনশয়, ববমাশনর মজি গবতশত মারে ২৪ ঘণ্ার মশধ্ই 

পৃবথবীর উত্তর মথশর দবষেণ মগালাশধ্কর মর মরানও প্রাশন্ত মপৌঁশে 

মরশত পাশর সংক্রমশণর বাহর বহসাশব। গত রশয়র দেশর নগরায়শন 

বাড়বত গবত এশনশে এই ববমান পবরবহণ। সত্তশরর দেশরর শুরুশত 

পৃবথবীজুশড় বেশর রখন ৩১ মরাবি মানুষ ববমানরারো ররশতা, মসই 

সংখ্া ২০১৮ সাশল এশস দাঁবড়শয়শে ৪২০ মরাবি। ফশল ভাইরাস 

সংক্রমশণর ববপদ এত দ্রুত চীন   মথশর ইতাবল, বা মস্পন মথশর 

বব্রশিন আশমবররায় েবড়শয় পড়ার মষেশরে রশয়শে নগরায়শনর এ  ই 

বাড়বত গবত ও সংরুক্ত পবরবহণ ব্বথিা।

এশদশের েহর জীবশন মমশট্া মরল, মলারাল মট্ন বা বাস বমবনবাস 

অশিা বররো গণপবরবহশণর মূল অংে। এশদশে রারেী পবরবহশণ 

৮৫% ভার বহন রশর সড়র মরাগাশরাগ ব্বথিা। বরন্তু েহশরর 

ববপুল জন ঘনশত্বর নতবর হওয়া রান ঘনত্ব েহশরর গবতমন্ার এরিা 

বড় রারণ। ববমাশনর মজি গবত মরমন দ্রুত সংক্রমশণর প্রসার ঘিায় 

বঠর মতমনই েহশরর শ্লথ গবতও সংক্রমশণর এরিা বড় রারণ। 

মদশের মমাি রাস্তার মারে ৯% েহরাঞ্চ  মল। বরন্তু মসই ৯% রাস্তার 

ওপর বদশয় রবদ মদশের ৩১% রানবাহন চলাচল রশর তখন মবাঝা 

সহজ হশয় রায় েহশরর সরাল সধি্ার ব্স্ত সমশয় রাস্তায় গবতমন্ার 

রারণ। সরাল সধি্ায় ব্স্ত সমশয় মদশের ধীর গবতর েহশর 

রলরাতায় মরখাশন রাশনর গড় গবত ঘণ্ায় ১০-১২ বরশলাবমিার 

মসখাশন মদশের দ্রুতগবতর মমগাবসবি বদবলিশত ঐ গবতশবগ ঘণ্ায় 

২০-২২বরশলাবমিার। বলাই বাহুল্ অপবররবপিত নগরায়শন নতবর 

হওয়া জন ঘনশত্বর মানানসই গণপবরবহশণ রানবাহশনর অভাশবর 

রারশণই েহশরর রানবাহশন রারেী ঘনত্ব তুলনায় অশনর মববে। 

ফশল সরাল সধি্ার ব্স্ত সমশয় বাদুড় মঝালা হশয় গা মঘঁষাশঘঁবষ 

রশর মরভাশব মট্শন বাশস মানুষ রাতায়াত ররশত বাধ্ হন, তাশত 

স্পে্কবাহী সংক্রমশণর সম্ভাবনা রশয়রগুণ মবশড় রায়। পাোপাবে 

ধীর গবতর রারশণ বভড় অবথিায় অশনর মববে সময় ধশর রানবাহশনর 

মশধ্ মানুশষ মানুশষ নদবহর সংস্পশে্ক বাড়শত থাশর সংক্রমশণর 
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ববপদ উত্তশরাত্তর। মুম্াই, রলরাতা, বদবলির মশতা মলারাল মট্শন 

বনত্রারেী সংখ্া প্রবতবদন রথাক্রশম ৭০ লষে, ৩৫ লষে এবং ২৫ 

লষে। এই ববপুল পবরমাণ মানুষ মলারাল মট্শন মর ঘনত্ব বজায় 

মরশখ বনত্বদন রাতায়াত রশর তাশতও মরশরানও মুহূশত্ক সংক্রমশণর 

ববপদ মবশড় রায় রশয়রগুণ। এখাশন বাড়বত গুরুত্ব বদশয় নজর 

মদওয়া দররার মর মলারাল মট্শনর এই ববরাি সংখ্র মানুষ মূল 

েহশরর সাশথ লাশগায়া েহরতবল এমনরী গ্ামাঞ্চশলর বাবসন্া। 

রাশজর প্রশয়াজশন সরাশল েহশর এশস সধি্ায় তারা বাবড় বফশর 

রায়। ফশল মলারাল মট্শনর বভশড় নতবর সংক্রমশণর এই েহুশর 

ববপদ মট্শনর বভড় ধশরই েহর মথশর েহরতবল অথবা গ্াশম েবড়শয় 

পড়শত পাশর। এর পাোপাবে নগরায়ন ভাবনায় মমািরচাবলত রাশনর 

বাইশর মববরশয় বাইসাইশরল বা মহঁশি চলার মশতা মরানও সু বচবন্তত 

পবররপিনা আজও এশদশে মরানও বড় েহশর বাস্তবাবয়ত ররা রায়বন 

মূলত পবররপিনার ও অগ্াবধরার মবাঝার অভাশব। সংক্রমশণর এমন 

সমশয় চীন বা মাবর্কন রুক্তরাশ্রের বেরাশগা, বনউইয়শর্কর মশতা দাবম 

েহশরও মরখাশন গণপবরবহণ এবড়শয় সাইশরল চড়ার ধুম পশড় মগশে, 

মসখাশন আমাশদর মশতা গবরব মদশে লাখ লাখ মানুশষর সাইশরল 

থারা সশ্বেও বনরাপদ পশথর অভাশব এই বনরাপদ রান ব্বহার ররা 

রাশছি না। এরই রুবক্তশত মানুশষর পাশয় মহঁশি েহশরর মোি দূরত্ব 

অবতক্রম ররার বনরাপদ পথ পাওয়া দুল্কভ। এখাশন উশলিখ ররা 

প্রশয়াজন মর গশড় এশদশের েহশরর মানুশষর নদবনর রাতায়াশতর 

প্রশয়াজন ১০-১২ বরশলাবমিার, মরিা পবররবপিত উপাশয় সাইশরশল 

চালু ররশত পারশল সুলশভ খাবনর দূষণমুক্ত পবরবহণ ব্বথিা 

সুবনবশ্চত ররা রায় সংক্রমশণর ববপদ এবড়শয়ই।

ন�রপায়ন-সংক্রমণ-জনঘনত্ব

সররাবর ভাশষ্ প্রচাবরত মর সংক্রবমত বা সংক্রমশণর উপসগ্ক 

থারা মানুষজশনর ঘরববন্ জীবন বরেুবদন রািাশনা জরুবর তার 

পবরবার বা সমাশজর স্াশথ্কই। বরন্তু েহুশর পবরবাশরর ঘশরর হাল 

হবররৎ মরমন মর মহামারীর পবরবথিবতশত এর বাবড়শত রশয়রজন 

গৃহববন্ জীবন রািাশত পাশর? এশদশের ৬৯তম জাতীয় নমুনা 

সমীষো বরশপাশি্ক প্ররাবেত মদশের েহশর ৬০% মানুশষর গশড় 

মাথাবপেু বাসথিাশনর মাপ ৯৩ মস্কায়ার বফি, রা এশদশের মজল 

ববন্শদর প্রাপ্ মাথাবপেু ৯৬ মস্কায়ার বফশির তুলনায় রম। 
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পবরবাশরর রান্নাঘর মেৌচাগার বারান্া এসব ধরশল মোবার ঘশরর 

মাথাবপেু থিান ৭২ মস্কায়ার বফি। আর ভাড়ার বাবড় বা ববস্তশত বাস 

ররা েহশরর মানুষজশনর জন্ বরাদে এই বাসথিান মারে ৪৮ মস্কায়ার 

বফি। এশদশের সব্কশেষ জনগণনার তশথ্ প্ররাবেত মর মদশের 

েহরাঞ্চশল ৩৫% মানুষ আর গ্াশম ৪৫% মানুষ তাঁশদর বাবড়র 

এরিা ঘশর পবরবাশরর বতন বা তার মচশয়ও মববে মানুষ বনশয় 

বাস রশরন। রাজ্বভবত্তর এমন পবরবাশরর সংখ্া ববচার ররশল 

মদখা রাশব মর উত্তর প্রশদশের ৭১বি মজলার মশধ্ ৫৫বি মজলা, 

মহারাশ্রের ৩১বি মজলার ১৯বিশতই বাসথিাশনর এমন ভয়াবহ বচরে। 

পাোপাবে পবশ্চমবগি, অন্ধ্র প্রশদে ও মধ্ প্রশদশের গ্ামীণ ৪০% 

পবরবাশরর বাসথিাশনর এমনই ররুণ হাল। ফশল শুধু মাথাবপেু গড় 

বাসথিাশনর এলারা বদশয় নয়, বরং বাসথিাশন জনঘনশত্বর তথ্ হাল 

আমশলর মোঁয়া লাগা সংক্রমশণর ববপদশর মবাঝার মষেশরে অশনর 

প্রাসবগির। পাোপাবে এই অবতমারী সংক্রমণ মমারাববলায় মদশের 

এরমারে সফল রাজ্ মররশল এই ররম এর ঘশর বতন বা তার 

মববে মানুশষর বাশসর সংখ্ািা গশড় ১৫%-এর মববে নয়। েহশরর 

মানুশষর এই ববষম বাসথিাশনর মচহারা মদশখ মচাখ বুশঝ বলা রায় 

গবরব মানুষ আক্রান্ত হশল আর রাই মহার, সংক্রমণ মরাশধ মহাম 

আইশসাশলেশনর বা গৃহববন্ মথশর আক্রাশন্তর গৃশহ পর্কশবষেশণর 

মরানও সুশরাগ মনই। ফশল অশনর মষেশরেই আপাত লষেণহীন 

অথচ সংক্রবমত মানুশষরা তাঁশদর অজাশন্তই তাঁশদর পবরবাশরর, 

মুম্পাইশয়র ধপারপাবি িবস্তশত েড়পাশনপা হশছে কীটনপােক 
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তাঁশদর প্রবতশবেীশদর দ্রুত সংক্রমণ ঘবিশয় চশলশে এই বাসথিাশনর 

অভাবজবনত রারশণই।

পবররপিনার অভাশব এশদশের মমগাবসবিগুশলার জনঘনত্ব 

ভয়াবহ ররমভাশবই মববে মরিা সারবণ-২-মত উবলিবখত রশয়শে। 

জনঘনশত্বর বনবরশখ মুম্াই পৃবথবীর প্রথম আর রান ঘনশত্বর 

রারশণ দূষশণর বনবরশখ বদবলি পৃবথবীর প্রথম েহর বহসাশব 

ইবতমশধ্ স্ীকৃত। জনঘনশত্বর পাোপাবে েহরজুশড় জনবণ্শনর 

মচহারািাও ববশবচনায় রাখশত হশব সংক্রমশণর ববপদশর মবাঝার 

মষেশরে। রলরাতা বা মুম্াইশয়র মশতা মমগাবসবিশত এখন ভয়াবহ 

জনঘনশত্বর মচহারা রা প্রবত মস্কায়ার বরশলাবমিাশর রথাক্রশম 

২৪০০০ এবং ৩০০০০ জন। পাোপাবে এই দুই েহশরর 

রথাক্রশম ৩২% ও ৪২% মানুষ থাশরন েহশরর ববস্ত অঞ্চশল। 

মুম্াই েহশরর মশধ্ ববস্তশত মাথাবপেু বাসথিাশনর পবরমাণ ২৯.৪ 

মস্কায়ার বফি। আর মসই েহশর এবেয়ার বৃহত্তর ববস্ত ধারাবভশত 

জনঘনশত্বর পবরমাণ প্রবত মস্কায়ার বরশলাবমিাশর ২০০০০০ 

মানুষ। এর অথ্ক দাঁড়ায় মুম্াই েহশরর গড় জনঘনশত্বর মচশয় 

েয় গুণ মববে জনঘনত্ব মসই ববস্ত এলারায় মরখানরার মানুষ 

আশয়র বনবরশখ বনম্ন স্তশর। ফশল স্পে্কজবনত অথবা বায়ু বাবহত 

সংক্রমশণর ববপদ মর এমন জনবহুল গবরব মানুশষর এলারায় 

অশনর মববে হশব তা বলাই বাহুল্। শুধু ববস্ত অঞ্চল নয়, ববস্ত 

োড়াও েহশরর বঘবজে বাবড়র ঘনত্ব মসই এলারার বাবড়গুবলশত বায়ু 

চলাচশলর স্াভাববর গবতপথশর রুদ্ধ রশর মতাশল মরবি সংক্রমণ 

প্রসাশর গুরুত্বপূণ্ক হশয় ওশঠ। সম্প্রবত বনউইয়র্ক েহশরর এর 

প্রদে্কনীশত মদখা মগশে মর পৃবথবীর সবশচশয় দামী এই েহশরর 

উপরশঠে আধা আইবন, মবআইনীভাশব প্রচুর গবরব মানুষ মোি 

মোি কুঠুবরশত, গ্ারাশজ, মবসশমশন্, গুদাশম ভাড়া থাশরন, 

মরিা আমাশদর মদশের ভাষায় ববস্ত বহ  মসশবই বচবনিত।  ফশল 

মসশদ  মে ঐ েহশর সশব্কাচ্চ জনঘনত্ব (২৭০০০ মানুষ প্রবত এর 

মস্কায়ার মাইশল) নতবর হশয়শে এই গবরব মানুষশদর উপবথিবতশত, 

রাঁরা প্রাবন্তর আশয়র এবং বনকৃটিমাশনর বাসথিাশন জীবন রািান। 

আশমবররায় বনউইয়র্ক েহর রশরানার এবপ মসন্ার হশয় ওঠার 

এিাও অন্তম বড় রারণ। আর এ ভাশবই দবরদ্র আর অপুবটির 

ববল হশত হশয়শে পৃবথবীর এর নম্র মদশের এর নম্র েহশরর 

দবরদ্রতম মানুষশদর এই অবতমারীর সঙ্কশি।
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সপারবণ-২ গদশের েহর বভবত্তক জনঘনশত্বর বচত্র

েহশরর নপাম জনসংখযেপা/গ্পায়পার 

মপাইশল

হায়দরাবাদ ২৩৫৪৫

মবগিালরু ২৬১৯১

নয়াবদবলি ২৮৬০০

মচন্নাই ৩৭২২৩

রলরাতা ৬১৯৪৫

মুম্াই ২৬৭৯০

রশরানা সংক্রমণ মঠরাশত প্রচাবরত হশছি — বাবড়র বাইশর 

মগশলও মখয়াল রাখশত হশব মর পাশের মানুষবির সাশথ আপনার 

দূরত্ব বাঁশয় ডাশয় বনশদনপশষে এর বমিার থাশর রার অথ্ক মাথাবপেু  

চার মস্কায়ার বমিার খাবল জায়গা প্রশয়াজন অথচ রলরাতার মশতা 

েহশর মতমন জায়গা মাথাবপেু গশড় ২.৭ মস্কায়ার বমিার। ফশল 

আপবন চাইশলও পশথঘাশি অশন্র মোঁয়া এবড়শয় চলা দুঃসাধ্। 

সংক্রমণ মঠরাশত হ্াডে সাবনিাইজার-এর পাোপাবে ঘন ঘন হাত 

মধায়ার সু-অভ্াস সুবনবশ্চত ররশত েহুশর  মরাবি মরাবি মানুশষর 

জন্ মর পবরমাণ পবরশোবধত জশলর মজাগান প্রশয়াজন তা এশদশের 

মরানও মমগাবসবিশতই মনই। মুম্াই, বদবলি, আশমদাবাদ, হাদয়রাবাদ, 

রলরাতা বা মচন্নাই এর মশতা বড় েহশর বদশন আি ঘণ্া ববশুদ্ধ 

জশলর  মজাগান আজ অবনবশ্চত। রশরানা সংক্রমণ মরাশধ ঘন ঘন 

সাবান বদশয় হাত পা মধায়ার বনদান মর এশদশের গবরব েহুশর 

মানুশষর জীবশনর বড় রবসরতার উপাদান তা মঠশর মেখা মানুষ 

মাশরেই জাশন। মদশের মমশট্া েহরগুশলার ববস্তশত পানীয় জশলর 

রশলর সংখ্া রত  হশল নদবহর দূরত্ব মমশন রশলর জল আসার 

সমশয় লাইন বদশয় মানুষ প্রশয়াজশনর জল ধশর রাখশত পাশর? 

এমন তথ্ না আশে সররাশরর রাশে আর না রশয়শে মতমন 

জল রশলর অবস্তত্ব। এর সাশথ রবদ মসসব অঞ্চশল রবমউবনবি  

স্ানাগাশরর ও মেৌচাগাশরর ভয়াবহ বচরে মরাগ ররা রায় তাহশল 

সহজ বুবদ্ধশতই মবাঝা রাশব জলবাবহত এবং বায়ুবাবহত সংক্রমশণর 

রার্ক-রারণ সম্র্ক।
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ন�র জীিশনর সমপাজ বিবছেন্নতপা-সংক্রমণ
মর মদশে মরাবি মরাবি মানুষশর মেৌচাগাশর পাঠাশত স্াধীনতার পশর 

সত্তর বের  মলশগ রায় — মতমন জনস্াশথি্র মচতনায় বলীয়ান মদশে 

রশরানার মশতা মহামারী ববপর্কশয়র ববপদ সগিত রারশণই ইউশরাপ 

বা অন্ উন্নত মদশের তুলনায় অশনরগুণ মববে। জনস্াশথি্র সাশথ 

অগিাবগিভাশব রুক্ত জনবেষোর প্রসার, মরখাশন আমাশদর অবথিা হাঁবড়র 

হাল। এমন অবথিায় রশরানা আক্রমশণর মপ্রবষেশত জন সশচতনতা 

গশড় মতালািা সররাবর প্রয়াশসর অন্তম জরুবর পদশষেপ। সশন্হ 

মনই এই ভাইরাশসর প্রাথবমর ধারর বাহর বেল মূলত বভন মদে মথশর 

আসা মানুষজন। পুঁবথগত বেষোয় এশদর মদশের বা ববশদশের অগ্ণী 

নাগবরর বহসাশব ধরা রায়। রশরানার প্রাথবমর সংক্রমণ রুখশত এমন 

মানুষশদর মদশে মফরার পর স্গৃশহ বরেুবদন অবরুদ্ধ থারশত বলা 

হশয়বেল। সমাশজ ব্াপর হাশর সংক্রমশণর পথশর অবরুদ্ধ ররার 

স্াশথ্কই। রারণ এ োড়া ঐ ভাইরাশসর সাশথ লড়াইশয়র ববজ্ানসম্মত 

মরানও পথ এখনও আববষ্কৃত নয়। এমন অবথিায় তথারবথত ঐ 

বেবষেত মানুষজশনর  মরাগ সংক্রমণ বববধ ভশগির উদাহরণ এর অশথ্ক 

ববস্মশয়র আর দুঃশখরও। নায়র নাবয়রা, গায়র-গাবয়রা, ববধায়র, 

সাংসদ মথশর শুরু রশর বচবরৎসর আমলা মরউ বাদ রায়বন মস 

তাবলরায়। আবম বাঁবচ আমার 

জন্ই — পবশ্চশমর  বনউবলিয়াস 

সমাশজর এমন ভাইরাশস 

আক্রান্ত এ প্রজশ্র তরুণ মথশর 

বয়স্ক সরশলই, সমাজ বববছিন্ন 

হশয় বাঁচার অভ্াস রপ্ত রশর   

মফ    মলশে নগরায়শন নতুন এই 

মশডশল। ফশল মহামারীর  এই 

সম্ভাব্ ববপশদর মশধ্ তাশদর ওই 

আইন ভাঙার দুঃসাহস — মরয়ার 

রবর না, মশনাভাশবর প্রভাশবর 

প্রবতফলন মূলত অথ্ক আর 

ষেমতার অবলশন্ মরাগাশরাশগর 

রারশণই। উন্নত বচবরৎসার 

মঘরাশিাশপ আমার পবরবার আশে 

এমন বনবশ্চন্তার মাদুবল গলায় 

ড্াং ড্াং রশর ঘুশর মবড়াশছি 

বিকৃি 

েেরবায়নের 

ধবাক্বায় িহনর 

মযমে দ্রুি 

জেরেবে 

মিনড় েনিনে 

মিমেই েবােবরক 

সমবানজর 

মনধ্কবার 

সবামবাবজক িবঁাধে 

আিেবা হনছে
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এরদল মানুষ মল মথশর মরশস্তারাঁয়। আর রবমউবনবি লাইফ বা 

মগাঠিী জীবশনর ববপদ মডশর আনশে এরাই আত্মঘাতী ঢশঙ। বৃহত্তর 

সমাজ জীবশনর বনয়মশর বুশড়া আঙুল মদবখশয় বনশজ ববপশদ পড়া 

আর অন্শর ববপশদ মফলার রাবরগর এই সমাজ বববছিন্নতার ববল 

মানুষজন।  সমাজ বববছিন্নতা এশতািাই সবগিন মর পাশের  ্্াশির  

বয়স্ক মানুষবির মৃতশদহ মথশর পচা দুগ্কধি না মবশরাশনা পর্কন্ত প্রবতশবেীর 

মখাঁজ পায় না েহর। বববছিন্নতা এশতািাই মর ‘blue whale’ মগশমর  

খপ্শড় পশড় আত্মহনশনর পথ মবশে বনশছি সমাজ বববছিন্ন পড়ুয়ার 

দল।  েহুশরর রাশজর ধরণ, রাশজর চাপ, রাশজর সময়, আর 

বভন্নধম্কী সাংস্কৃবতর পবরমণ্ডশল মবশড় ওঠা েহশর বভড় জমাশনা মধ্ 

বয়বসশদর ক্রমাগত দশূর সবরশয় বদশছি এশর অশন্র মথশর। ফশল 

এরিা দুগ্কাপূজার চারশি বদন বা মহাবলর এরবদশনর, রবমউবনবি 

লাইফ, বদশয় রবমউবনবিশবাধ নত    বর হশছি না। অথচ এই েহর লাশগায়া 

উবিাস্তু রশলাবনগুবলশত এই রবমউবনবি লাইফ বেল এরিা দটৃিান্ত। 

পুব বাংলা মেশড় এশদশে নতুন রশর বভশি মাবি মজাগাশড়র সবম্মবলত 

প্রয়াশসর ওপরই নতবর হশয়বেল ঐ রবমউবনবিশবাধ  জীবন সংগ্াশমর 

রবঠন অবভজ্তার ওপর দাঁবড়শয়। এমনবর এখনও েহশরর ববস্তবাসী 

মানুশষর মশধ্ এমন মগাঠিীবদ্ধতা তুলনায় অশনর ভাশলা তথারবথত 

্্ািবাবড়র আবাসশনর মচশয়। বলাই বাহুল্ আধুবনর মভাগবাদী 

জীবন নেলীশত নগরজীবশন জীবনশবাধ চাচা আপন প্রাণ বাঁচার মচশয় 

মববে বরেু নয়। ফশল নগরজীবশন দ্রুত নাগবররশদর প্রশবে ও প্রথিান 

ওই েহশরর মানুষজশনর মগাঠিীবদ্ধ হওয়ার মষেশরে বড় অন্তরায় হশয় 

উঠশে। এই মপ্রবষেশত েহশরর পবরমণ্ডশল ঘাঁবি গাড়া ভাইরাশসর সাশথ 

রদু্ধ আর মরাশনাভাশবই ্্াশির গবডে আবাসশনর পাঁবচল বা পাড়ার 

সীমানায় আিরাশনা রাশছি না। ফশল ববশ্াবয়ত লড়াইশয় েহর জীবশন 

সমাজ বববেন্ন মানুষশর বনশয় রশরানা মথশর মডগুি জাতীয় মহামারী 

ববপর্কয় মমারাববলা উত্তশরাত্তর রবঠন হশয় উঠশে। ববকৃত নগরায়শনর 

ধাক্ায় েহশর মরমন দ্রুত জনঘনত্ব মবশড় চশলশে মতমনই নাগবরর 

সমাশজর মশধ্রার সামাবজর বাঁধন আলগা হশছি। েহশর বসত ররা 

মানুশষর সংখ্া বাড়শলও েহশর বসবত গশড় উঠশে না।

ন�রপায়ন-সংক্রমণ-পবরযপায়ী শ্রবমক

সশন্হ মনই মর নগরায়শনর এরবি বড় আরষ্কণ হশছি এর 

অথ্কননবতর েবক্ত। এখন মদশের প্রায় ৬৩% বজবডবপ নতবর হয় 

েহরাঞ্চল মথশরই মসবি আগামী ২০৩০ সাশলর মশধ্ মদশের 
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অভ্ন্তরীণ মমাি উৎপাদশনর ৭৫% হশব বশল অনুমান। রবদও 

মদশের দুই-তৃতীয়াংে মানুষ এখনও গ্াশম বাস রশর বরন্তু জীববরা 

বহসাশব কৃবষ বনভ্করতা গত রশয়র দের ধশরই ক্রমাগত রশম 

চ  মলশে।  পাোপাবে মবশড়শে বেপি ও পবরশষবা মরবন্দর জীববরার 

ববরপি পথ। এই মুহূশত্ক মদশের মানুশষর আশয়র আনুপাবতর বচরেিা 

হশলা কৃবষ বেপি পবরশষবা ১:৩:৪। অথ্কাৎ কৃবষর তুলনায়   বেশপি রুক্ত 

মানুশষর আয় ৩ গুণ আর পবরশষবা মষেশরে ৪ গুণ মববে। ফশল 

এরদা কৃবষ বনভ্কর এই মদশে মগািা শ্রম সম্শদর মারে ৪২.৭% 

এখন কৃবষরাশজ রুক্ত মথশর মদশের বজবডবপ’র মারে ১৭.৩% নতবর 

ররশে। মরখাশন মদশের ২৩.৮% শ্রম সম্দ বেপিশষেশরে আর 

৩৩.৫% পবরশষবা মষেশরে রুক্ত হশয় মদশের বাবর  বজবডবপ বনয়্রেণ 

ররশে। ফশল পুরাশনা কৃবষ বনভ্করতা মেশড় মদশের সংখ্াগবরঠি 

মানুষ রখন বেপি ও পবরশষবামুখী হশছি, তখন তাঁশদর নতুন 

রম্কশষেরে বহসাশব উশঠ আসশে েহরাঞ্চল। ধারাবা বহরভাশব ভ্ান্ত 

মদশের মরন্দীয় নীবতর রারশণ এরবদশর চাষ রখন অলাভজনর 

মষেরে হশয় উঠশে, তখন নগরশরবন্দর বেপি ও পবরশষবার রাশজ 

গ্াম নতুন প্রজশ্র মানুশষরা দশল দশল েহরমুখী হশছিন। আর 

এই েহরমুখী হওয়া মানুষজন ববরপি মপোয় রুক্ত হশছি নগরায়শনর 

নতুন  শ্রশমর মরাগানদার বহশসশব। ফশল গ্াম মথশর েহশর শুধু দষে 

চাকুশরর দল নয় এমনবর অদষে, অধ্ক দষে মানুশষরাও দশল দশল 

পবররায়ী শ্রবমশরর রাশজ মরাগ বদশছিন। এমন পবররায়ী শ্রবমরশদর 

বসংহভাগই মরাগ বদশছি নগরায়শনর বৃহত্তম রম্কসংথিাশনর মষেরে বনম্কাণ 

বেপি (৩৬.২%) এবং মোি মাঝাবর উৎপাদন মষেশরে (১৫.৩%)। 

এোড়াও এরা বভন রাশজ্ কৃবষ উৎপাদশন কৃবষ শ্রবমশরর ভূবমরা 

পালন রশর (২০.৮%)। সাম্প্রবতর অতীশত ররা বদবলি মরবন্দর 

এর সমীষোয় প্ররাবেত মর বনম্কাণ মষেশরে সব্কাবধর পবররায়ী শ্রবমর 

হশলা পবশ্চমবগি (৩৩.৩%) আর প্রবতশবেী রাজ্ ববহার (৩১.৩%) 

মথশরই। পবশ্চমবগি মথশর এই হার সব্কাবধর হওয়ার অন্তম রারণ 

এ রাশজ্র বনম্কাণ শ্রবমরশদর ঐবতহাবসরভাশব অবজ্কত শ্রম দষেতার 

পাোপাবে কৃবষশত বধি্াত্ব। বামরিন্ আমশলর ভূবমসংস্কার রম্কসূবচর 

সফল প্রশয়াশগর মাধ্শম কৃবষশত মর ববপুল উন্নয়শনর সূচনা হশয়বেল 

মসবিশর আরও সংহত ররার লশষে্ প্রশয়াজন বেল বেপিায়শনর রা 

রাজননবতর রারশণই ববশরাধীরা বানচাল রশর বদশয়বেল। আর মসই 

মথশর রাশজ্ বববেপিায়শনর মাশুল গুনশে বেবষেত োরে রুব মথশর 
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কৃষর শ্রবমর সবাই। পবররবপিত বেপিায়ন এবং নগরায়শনর অভাশব 

রাজ্ মথশর দশল দশল মানুষ পবররায়ী হশয় পাবড় বদশছি বভন রাশজ্।

মগািা মদশে এমন পবররায়ী শ্রবম শরর সংখ্া প্রায় দে মরাবির 

রাোরাবে রারা মদশের নগরায়ন প্রবক্রয়ায় সুলভ শ্রশমর ভাঁড়ার। 

এ  মদর বসংহভাগই বনম্কাণরারী সংথিার বিারা সরাসবর বনরুক্ত হয় না, 

এশদর বনশয়াগ রশর থিানীয় বঠরাদার সংথিা। এই বঠরাদারশদর অধীশন 

রাজ রশর এই পবররায়ী শ্রবমশরর দল রাঁশদর স্াথি্ ও শ্রম সুরষো বববধ 

বেশরয় তুশল বদনভর ক্রীতদাশসর মশতা খাবিশয় মতালা হয়। আর 

মূল বনম্কাণরারী সংথিার অধীশন রম্করত না হওয়ায় আইশনর ফাঁর 

গশল এশদর রুবি, রুবজ, জীবন, মৃতু্ সশবরই দায়মুক্ত হশয় বনবব্করার 

থাশর বনম্কাণরারী সংথিা। মাবলর আর বঠরাদাশরর লাভষেবতর অঙ্ক 

বমবলশয়ই এই শ্রবমরশদর রাখা হয় বনম্কাণ বা উৎপাদন মষেশরের 

রাোরাবে শ্রবমর োউবনশত, মরগুবল সাধারণ স্াথি্ বববধর বনবরশখ 

অত্ন্ত বনকৃটি মাশনর। েহশরর ববস্ত অঞ্চশলর থিায়ী রাঠাশমার রারশণ 

মরটুকু মপৌর সুববধার বেশিশফাঁিা ববস্তবাসীশদর রপাশল মজাশি, এই 

পবররায়ী শ্রবমরশদর রপাশল মসটুকুও মজাশি না এই শ্রবমর োউবনর 

অথিায়ী চবরশরের জন্। রারণ এরিার পর এরিা বনম্কাণ মেশষ 

বনম্কাণ মষেরে মেশড় বশয় চশল ঐ পবররায়ী মানুশষর মরোত। ফশল 

এই অবতমারীর বাজাশর মর রারশণ েহশরর ববস্তশত সংক্রমণ দ্রুত 

প্রসাবরত হয় তার মচশয় মববে ভয়াবহ পবরবথিবত হয় এই পবররায়ী 

শ্রবমরশদর মশধ্। এই পবররায়ী শ্রবমশররা এ মদশের অথ্কনীবতশত 

রতিা গুরুত্বপূণ্ক বঠর ততিাই উশপবষেত মদশের রাজনীবতশত। এই 

বনম্কম সত্িা মগািা মদে মদখশে বদশনর পর বদন এই লরডাউশনর 

বাজাশর। এই পবররায়ী মানুশষর পরভূশম ব্রাত্ মস রাশজ্র সররার 

গড়ার মভাশি। ফশল ববিতীয় মশ্রবণর নাগবরর মর্কাদা মভাগ রশর 

তাঁরা। রারণ তাঁর আধার রাড্ক মথশর মভািার রাড্ক সবই থাশর 

তার স্ভূবমর বঠরানায়। বরন্তু তার দীঘ্ক ও নদনবন্ন অনুপবথিবতশত 

হাবরশয় রাওয়া রাজা প্রজার আনুগশত্র সমীররশণ স্ভূশমও মসই 

পবররায়ী শ্রবমরবাবহনী উশপবষেত মথশর রায়। ফশল ‘না ঘররা না 

ঘাি রা’ এমন হাল হশয়ই বদন রাশি এশদর।

সশন্হ মনই এরশো বতবরে মরাবির মদশে মগাঠিী সংক্রমণ মঠরাশত 

মানুষশর গৃহববন্ রাখাই বেল লরডাউশনর মূল লষে্। বরন্তু পৃবথবীর 

সবশচশয় গবরব আর জনবহুল মদশে এমন বসদ্ধান্ত গ্হশণর আশগ 

সররাবর প্রস্তুবত বেল অপর্কাপ্ত। রারণ লরডাউশন মানুষশর গৃহববন্ 
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রাখাই রবদ মূল উশদেে্ হয় 

মসশষেশরে প্রথম ভাবা উবচত বেল 

গৃহহীন মানুশষরা রাশব মরাথায়? 

এখাশন গৃহহীন অশথ্ক ভবঘুশর 

নয় বরং এতবদন রারা মরানও 

না মরানও গৃশহ থিান মপশয়বেল 

তারা রবদ লরডাউশনর রারশণ 

বাস্তুচু্ত হশত বাধ্ হয় মসখাশন 

মদশের সররাশরর ভূবমরা বঠর 

বর হশব? রারণ এই মপ্রবষেশতই 

খুঁজশতই হশব বাস্তুচু্ত পবররায়ী 

শ্রবমরশদর সমস্া ও তার 

প্রবতরাশরর পথ। রশরানার মশতা 

মারণ ভাইরাশসর অবস্তত্ব এ মদশে 

জানু্য়াবর মাশস ধরা পড়ার পরও 

অরবষেত রইল মদশের প্রবতবি 

ববমানবন্শর সম্ভান্ত পবররায়ী মানুষজশনর আনাশগানা, ববজ্াশনর 

বনয়ম মমশন রাঁরা বেশলন ওই মারণ ভাইরাশসর প্রাথবমর ধারর-

বাহর। বরন্তু পাক্া সাত সপ্তাহ সময় হাশত পাওয়ার পরও মদশের 

সররার প্রস্তুবতহীন অবথিায় মারে চার ঘণ্ার মনাবিশস লরডাউশনর 

মঘাষণা ররশলন। মসই মঘাষণা মশতা মদশের স্কুল, রশলজ মথশর 

রলরারখানা সব রাতারাবত বধি হশয় মগল। রাতারাবত এমন বশধির 

আথ্ক-সামাবজর প্রভাব মর পবররায়ী শ্রবমরশদর জীবশন এমন ভয়াবহ 

পবরণবত মডশর আনশত পাশর মসিা বর মদশের সররার আগাম বুঝশত 

ব্থ্ক হশয়  মে? না বর সব বুশঝও ঝঁবর বনশয়বেল এই ‘না ঘররা না ঘাি 

রা’ মানুষজশনর জীবন র্রেণাশর উশপষো ররার? লরডাউন মঘাষণার 

সশগি সশগি মদশের মাননীয় প্রধানম্রেী বনদান বদশয়বেশলন, বাবড়র 

রাশজর মাবস মথশর, মদারাশনর রম্কচারী, রারখানার শ্রবমর রারও 

মরন মজুবর রািা না হয়। বরন্তু লরডাউন শুরু হওয়ার পর মদশের 

আনাশচ রানাশচ েবড়শয় থারা রলরারখানার মাবলশররা দু-এর 

সপ্তাহ মরশত না মরশতই বনবব্কচাশর বধি রশরশে শ্রবমর রম্কচারীশদর বদন 

মজুবর, মাস মাইশন। প্রথম রবদন এঁশিা রাঁিা মজািার মশতা খাবনর 

রোণ জুিশলও বদন রত গবড়শয়শে তাঁশদর অবথিা হশয়শে ততিাই 

মোচনীয়। সম্প্রবত ‘দ্ বহন্ু’ পবরেরার এর সমীষোয় প্ররাবেত, মর 

সনদেহ মেই 

অরবষেি 

অিস্বায় শ্রবমক 

আস্তবােবায় 

জেরেনবের 

কবারনেই এই 

পবরযবায়বী 

শ্রবমকনের 

সংক্রমনের 

সম্বািেবা তুিেবায় 

মিবি
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মদশের এই পবররায়ী শ্রবমরশদর ৯৬% লরডাউশনর সময় মরানও 

মরেন পায়বন আর ৯০% শ্রবমশরর মজুবর মজাশিবন। ফশল পশরশি 

মনই িারা, পাশত মনই ভাত। অতএব প্রাশণ বাঁচশত পশরশি দু’চারশো 

িারা বনশয় মহঁশি মহঁশি, সাইশরশল মচশপ এরা বাবড় বফরশত মচশয়শে 

রবদ বনশজর রাশজ্ বগশয় দু’মবলা দু’মুশঠা মরেশনর খাবার মজাশি। 

এরা মপশির দাশয় বদন রািায় বাবড়র বাইশর আর আজ এই সঙ্কশি 

তারা মপশির দাশয়ই আবার বফরশত মচশয়শে বনশজর রাশজ্। অথচ 

মদশের সররার মানুশষর মরেশনর মচশয় ভাষণশর মববে রার্করবর 

রশর তুশলশে, প্রচারমাধ্শম ঝড় তুশল। প্রকৃত রার্করর ব্বথিার 

মচশয় প্রতীরী প্রোসবনর পদশষেপ দৃে্মান হশয়শে লরডাউশনর 

এই দীঘ্ক পর্কায় জুশড়ই।

সশন্হ মনই অরবষেত অবথিায় শ্রবমর আস্তানায় জনঘনশত্বর 

রারশণই এই পবররায়ী শ্রবমরশদর সংক্রমশণর সম্ভাবনা তুলনায় 

মববে। দাবরশদ্রর সাশথ মানুশষর সুস্াশথি্র এবং মরাগ প্রবতশরাধষেমতা 

অগিাবগিভাশব জবড়শয় থাশর। ফশল এমন অরবষেত স্াশথি্র দবরদ্র 

মানুষজশনর জন্ মর পবরমাণ পরীষো এবং তাঁশদর পর্কশবষেশণ 

রাখার দররার বেল তার বেশিশফাঁিাও এ মদশে খুঁশজ পাওয়া রায়বন। 

এরপর গগিার জল বহুদূর গড়াশনার পর এশদরশর সামাবজর সুরষো 

বববধর মতায়াক্া না রশর মরভাশব গাদাগাবদ রশর মট্শন চাবপশয় 

বাবড় পাঠাশনা হশলা তাশত এই সংক্রমণ বাড়া বই রমার মরান 

পথ মখালা রহল না। রারণ এিা মবাঝা দররার গ্াশমর বাবড়শত 

মফরার পর তাঁশদর বাবড়শত থিানাভাশবর রারশণই সশন্হভাজন 

আক্রাশন্তর গৃহ পর্কশবষেশণ থারার সুশরাগ অত্ন্ত সীবমত। উপরন্তু 

গ্ামীণ বচবরৎসার মবহাল পবররাঠাশমা বদশয় আক্রাশন্তর বচবরৎসার 

সুশরাগও সীবমত। বচবরৎসা পবররাঠাশমার অভাশব মরখাশন রাশজ্র 

বনয়বমত বাবসন্াশদরই হাসপাতাল স্াথি্ মরশন্দ বচবরৎসা মপশত 

বহমবেম মখশত হশছি, মসখাশন এই পবররায়ীশদর আগমন অশনর 

মষেশরেই অশনর সররাশরর মচাশখ ‘মবাঝার ওপর োশরর আঁবির’ 

মশতা। ফশল পবররপিনার অভাশব সংক্রমশণর আর এরিা নতুন 

পথ উ্ুক্ত হশত পাশর এ মদশে এভাশবই েহর মথশর গ্াশম। ফশল 

এরবদশর নগরায়শনর ববরাশে এই পবররায়ীশদর প্রশয়াজন মবসররাবর 

পঁুবজর আবার বাঁচার তাবগশদ এই শ্রবমরশদর প্রশয়াজন নগর 

জীবশনর ঐ মবসররাবর উশদ্গশরই। আর এই মদনা পাওনার 

অসম সমীররশণ পবররায়ী শ্রবমশররা হশয় উঠশে সংক্রমশণর 



124

ধারর ও বাহর। The Centre National de la Recherche 
Scientifique, The Institute Pasteur এবং The National 
Institute of Malaria Research গশবষণায় প্রমাবণত মর মদশের 

রাজধানী বদবলির ৪০% মানুষ জীবশন অন্তত এরবার হশলও মডগিুশত 

আক্রান্ত হশয়শেন। আক্রান্ত এই মানুশষর আথ্ক-সামাবজর স্তশরর 

মখাঁজ বনশল মদখা রাশব এশদর বসংহভাগই হশলা েহশরর প্রাবন্তর ও 

দবরদ্র আশয়র মানুষ রাশদর মশধ্ আবার পবররায়ী মানুশষর সংখ্া 

সব্কাবধর।

ন�রপায়ন : বনয়পামক সংস্পা বনয়পামক ভপািনপা

পৃবথবীজুশড় নগরায়শনর হার দ্রুত লশয় বাড়শলও েহশরর সংজ্া 

পৃবথবীজুশড় সমান নয়। বভন্ন বভন্ন মদশে বভন্ন বভন্ন মপ্রবষেশত েহরশর 

সংজ্াবয়ত ররা হয়। বরন্তু নগর জীবশন এই সাম্প্রবতর অবতমাবরর 

অবভজ্তার বভবত্তশতই নতুন নগরায়শনর ববরপি ভাবনার ববষয়বস্তু 

বচবনিত রর  মত হশব। আর ভাবশত হশব পুরাশনা েহরশর সংক্রমশণর 

হাত মথশর রষো ররশত মসগুবলর ববরপি পুনব্কাসন পবররপিনা। 

এ মদশে নগরায়ন বৃবদ্ধর মষেশরে পুরাশনা বড় েহরশর মরন্দ রশর 

মোি মোি জনপদ দ্রুত েহরাঞ্চশল রূপান্তবরত হশয়শে রখনও 

উপনগরীর মশডশল রখনও ‘মসন্সাস িাউন’ এর ধাঁশচ। গত মদড় 

দেশর এমন ‘মসন্সাস িাউন’ উশলিখশরাগ্ভাশব বৃবদ্ধ মপশয়শে এ 

মদশে এবং এ রাশজ্ও। সব্কশেষ জনগণনা অনুরায়ী এ মদশের 

মুম্াই, বদবলি, রলরাতা, হায়দরাবাদ, মবগিালুরু আর মচন্নাইশয়র মশতা 

েহশরর ৪৮% জনসংখ্া বৃবদ্ধর রারণ েহশরর বাইশরর মথশর আসা 

মানুষজন রাঁশদর ৮১% এশসশে মদশের অন্ মোি েহর মথশর। ফশল 

নগরায়শনর পশথ গ্াম মথশর মোি েহর, মোি েহর মথশর বড় েহশর 

মরমন মানুষ চশলশেন বঠর মতমনই বড় েহর মথশর এরাংশের মানুষ 

মববরশয় মরশত বাধ্ হশছিন েহশরর বাঁচার বাড়বত আশয়র সংথিান 

ররশত না মপশর। এই চক্রারার পবরবত্কশনর আন্তঃসম্র্কশর খুঁজশত 

হশব নগরায়শনর সাবব্কর প্রভাবশর মবাঝার লশষে্।

অপবররবপিত ঢশঙ নগরায়শনর এই বৃবদ্ধ ঘিশে খাল, ববল, পুকুর, 

জলাজবম, চাশষর জবম বুবজশয়, জগিল মরশি। মরুভূবম মঢশর। এই 

প্রবক্রয়ায় পবরশবেগত ভারসাশম্র েৃঙ্খল মভশঙ বগশয় মরমন হশছি 

নতুন বনম্কাণ মতমবন বাড়শে বীজাণু আর জীবাণু সংক্রমশণর ববপদ। 

ইি, রাঠ, রাচ, পাথর, রংবক্রশির জগিশল আিশর েহশর বাড়শে 
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উত্তাশপর ববপদ। উঁচু বাবড়র দাপশি বববনিত বায়ু চলাচশলর রারশণ 

এই তাশপর বিীশপ পবরণত হশছি েহর। েহশরর তাপমারোর দ্রুত 

ঊধ্্কগবত মসই েহশরর থিানীয় জলবায়ুর পবরবত্কন ঘিাশছি দ্রুতলশয় 

আর হশয় উঠশে সংক্রমশণর নতুন ববপদ।

এশদশে েহর পবরচালনার লশষে্ মপৌরসভা বা রশপ্কাশরেনগুশলাশর 

মদশের সংববধান সংশোধন রশর থিানীয় স্ায়ত্ত োবসত সররাশরর 

মর্কাদা মদওয়া হশয়শে। বরন্তু নগর পবররপিনার মষেশরে মরন্দীয় স্ছি 

রূপশরখার অভাশব মসই সংথিাগুবলরও নগরায়শন ইবতবাচর বা 

মনবতবাচর পবরবত্কশন হস্তশষেশপর সুশরাগ বনতান্তই রম। খাবনরিা 

বদনগত পাপষেশয়র মশতা বরেু মপৌর পবরশষবা মদওয়া মনওয়ার 

মশধ্ই সীমাবদ্ধ থারশে মসগুবলর রাশজর গবণ্ড। সব্কশেষ জনগণনা 

অুনরায়ী এশদশে এমন জনপদ মরখাশন নূ্নতম জনঘনত্ব প্রবত 

বরশলাবমিাশর ৪০০জন বা নূ্নতম জনসংখ্া ৫০০০ অথবা ৭৫% 

পুরুষ মপো বহশসশব অকৃবষরাশজর সাশথ রুক্ত মতমন অঞ্চলশরই 

েহরাঞ্চশলর মর্কাদা মদওয়া হশয়শে। েহশরর এই মপাোবর সংজ্ায় 

নূ্নতম জন ঘনত্ব বা নূ্নতম জনসংখ্ার রথা উশলিখ থারশলও 

মরান উশলিখ মনই সশব্কাচ্চ জনঘনত্ব বা জনসংখ্ার ববষয়গুশলা। 

ফশল এই সীমাহীন অবথিা মথশর সীমাবয়ত ব্বথিায় মপৌঁোশনার 

লশষে্ই এখন প্রশয়াজন নতুনভাশব চচ্কা, নতুনভাশব মূল্ায়ন নতুন 

আবগিশর। রার মাধ্শম এরিা েহশরর বহুববধ পবররাঠাশমার মাশনর 

বনবরশখ েহশরর ধারণ ষেমতা বঠর ররা রায়।

বত্কমাশন েহর এলারায় বনম্কাণ মষেশরের আরার, আকৃবত ও 

অবথিাশনর বনবরশখই অনুশমাদন মদওয়া হয় বনম্কাশণর নদঘ্ক্, প্রথি 

উচ্চতাশর। আর ব্বসাবয়র প্রশয়াজশনর বনবরশখই মসই বনম্কাশণর 

ববভাজন ঘশি বাসথিান, অবফস, বেষোশষেরে, বেপিশষেরে, বাবণজ্ 

মষেরে এমন অশনর ভাশগই। আর এই ববভাজন বা মশ্রবণ ববন্াশসর 

উপর দাঁবড়শয়ই বনধ্কাবরত হয় জন ঘনশত্বর ববষয়বি। মরমন েবপং 

মশলর জনঘনত্ব আর হাসপাতাশলর জনঘনত্ব এর হয় না মতমবন 

বুঝশত হশব েশহরর ধারণ ষেমতা অুনরায়ী েবপং মশলর সংখ্া আর 

হাসপাতাশলর সংখ্া বনব্কাচশনর ফমু্কলা। রারণ সংক্রমণ মরাখার 

মষেশরে েহশরর স্াথি্ পবররাঠাশমা খুব জরুবর। ববশ্ স্াথি্ সংথিার 

মশত মরখাশন প্রবত হাজার মানুশষর জন্ এরজন ডাক্তার প্রশয়াজন 

মসখাশন এশদশে প্রবত দে হাজার মানুশষর জন্ রশয়শে এরজন রশর 

ডাক্তার। ফশল ববপুল জনঘনশত্বর েহর বচবরৎসা পবররাঠা  মমার 
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সাশথ জবড়শয় রাশছি েহশরর জনসংখ্ার ধারণ ষেমতা। মরখাশন 

চীশন, ইতাবলশত, আশমবররায় প্রবত হাজার মানুশষ হসবপিাল ের্ার 

সংখ্া রথাক্রশম ৪.৩, ৩.২, ২.৮ মসখাশন এশদশে প্রবত হাজার 

মানুশষ হসবপিাল েত্ার সংখ্া মারে ০.৫৫। বলাই বাহুল্ এমন 

মবহাল স্াথি্ পবররাঠাশমা বনশয় ক্রমবধ্কমান জনঘনত্ব মেষশমে 

ববপশদরই ইবগিতবাহী। পাোপাবে েহশরর জন ঘনশত্বর সাশথ রাস্তার 

আনুপাবতর সম্র্ক অত্ন্ত জরুবর েহশরর বনরাপদ গণপবরবহশণর 

স্াশথ্ক, েহর সচল রাখার স্াশথ্ক। রলরাতার মশতা েহশরর মারে 

৬.৫% রাস্তা বদশয় রবদ মস েহশর মদড় মরাবি মানুষ বনত্বদন 

রাতায়াত রশর তশব বনবশ্চতভাশবই বলা রায় বায়ু বাবহত সংক্রমণ 

বা স্পে্কবাহী সংক্রমশণ মসই রাজপথ মৃতু্পুরীর বদশর বনশয় রাশব 

মানুষশর। পাোপাবে বফ বের বদবলি রলরাতার দূষশণর আশলাচনা 

শুনশত শুনশত অভ্স্ত মানুষ ইবতমশধ্ মজশন বগশয়শে বায়ু দূষণ 

মথশর বনম্কাণ দূষশণর রবশল পশড় মানুশষর ফুসফুশসর দফা রফা 

হাল। এমন অবথিায় রশরানার সংক্রমশণ মসই দুব্কল ফুসফুস আরও 

দ্রুতলশয় মবহাল হশব সশন্হ মনই। ফশল েহর ও েহরতবলশত 

বাড়শে এই রশরানা সংক্রমশণর ববপদ। এর সাশথ ববশুদ্ধ পানীয় 

জশলর অভাব েহশর মরমন ববড়শয় তুলশে জলবাবহত মরাশগর 

প্রশরাপ মতমনই অপ্রতুল বনরাবে ব্বথিার রার  মণ নদ্কমার জমা 

জল হশয় উঠশে মডগিুর আঁতুড়ঘর। েহশর ববপুল জনসংখ্ার 

সাশথ বাড়শত থারা বজ্ক্ পদাশথ্কর অপ্রতুল বনষ্ােশনর অভাশব 

দানা বাঁধশে নতুন নতুন বীজাণু আর জীবাণু সংক্রমশণর ববপদ। 

ফশল এখন সময় এশসশে নগরায়শন বনয়্রেশণর ভাবনা প্রশয়াশগর। 

বসগিাপুর, হঙরশঙর মশতা পৃবথবীর উন্নত বহু েহর বাড়বত 

জনঘনশত্বর চাপ বনশয়ও অশনরিাই সংক্রমণ মুক্ত রাখশত পারশে 

েহরশর। বরন্তু মসশষেশরে পঁুবজ আর প্ররুবক্তর মর ববপুল বববনশয়াগ 

মসসব েহশরর ঘিাশত হশয়শে মসিা আমাশদর মশতা গবরব মদশে 

সম্ভব নয়। উপরন্তু েহশর পবরচালনা ও রষেণাশবষেশণ সররাবর 

দৃবটিশতই েহশরর গবরবশর উশপষো এবং ববত্তবানশদর বচত্তজশয়র 

লশষে্ হাবরশয় রাশছি এশদশের েহশরর অগ্াবধরাশরর ববষয়বস্তু। 

রার ফল ভুগশত হশছি এই সংক্রমশণর সঙ্কশি। এই মপ্রবষেশতই 

সংক্রমণ উত্তর পশব্ক খঁুজশত হশব ববরপি নগরায়শনর পথ।
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উৎপাদন রমশত রমশত গত এর দেশরর মশধ্ সব মথশর বনশচ 

বগশয় দাঁবড়শয়শে। নতুন রাজ নতবর হওয়া মতা দূশরর রথা। রাজ 

হারাশনার সংখ্া বাড়শে প্রবতবদন। রমশে মানুশষর খাদ্ গ্হশণর 

পবরমাণ। ‘ইবমশগ্ন্স’-মদর মদশের েত্রু বাবনশয় চাষ চলশে ঘৃণার 

রাজনীবতর। ট্াম্ মথ  মর মমাদী, রশপ্কাশরি লুশির রাস্তা চওড়া রশর 

‘ববহরাগতশদর’ তাড়াশনার রাস্তা বানাশছিন। এররমই এর মহামারীর 

মশতা পবরশবশের মশধ্ বদশয় এশগাবছিল মগািা দুবনয়া। ২০০৭-০৮ 

সাশলর ববশ্শজাড়া সঙ্কশির হাত মথশর মুবক্তর পথ খুঁশজ পাবছিল না 

পুঁবজবাদ।

পুঁবজবাশদর রাঠাশমাগত সঙ্কি। রা বারবার বফশর আশস। 

আর এই সঙ্কশির প্রবতরার বহসাশব পুঁবজবাদ ধ্ংস রশর বনশজরই 

উৎপাদন ষেমতাশর।

ম্যানিফেফ্যাফে মার্কস ও এশগিলস্  বলশেন :
In these crisis [Periodic crisis of capitalism] a great 

part not only of the existing products, but also of the 
previously created productive forces, are periodically, 
destroyed. In these crisis there breaks out an epidemic 
that, in all earlier epochs, would have schemed an 
absurdity – the epidemic of over production.

অবত উৎপাদশনর মহামারী। পঁুবজবাদ মাশনই তাই। মজুবরর 

তুল্ রা, পশণ্র মূল্ তার মচশয় মববে না হশল মুনাফা হয় না। তাই 

বাজাশরর মরনার ষেমতা মথশর পশণ্র পবরমাণ মববে হশয় পশড়। আর 

এখাশনই সঙ্কি। এই সঙ্কি মমারাববলায় পঁুবজবাদশর ধ্ংস ররশত হয় 

তার উৎপাবদরা েবক্তশরই। এবং এশষেশরে পঁুবজ উৎপাবদরা েবক্তর 

মরখাশন প্রথম আঘাত আশন তা মানুশষর শ্রম। অথ্কাৎ জ্ান্ত রক্ত 

মাংশসর শ্রবমর, তাশরই ধ্ংস রশরা। োঁিাই রশরা। পঁুবজবাদী সঙ্কি 

মাশনই নতুন রশর রম্কহীন মানুশষর সংখ্া বাড়শত থারা।

মখয়াল ররশল মদখা রাশব, এরশো েতাংে রম্কসংথিান আসশল 

পুঁবজবাশদ অসম্ভব। ববিতীয় ববশ্রুশদ্ধর সময় দু-এরবি মদশে মবরাবর 

প্রায় েূশন্র রাোরাবে চশল মগবেল বশি। তশব তার অন্তম প্রধান 

রারণ হশলা মসনাবাবহনীশত ববপুল হাশর বনশয়াগ। তা বাদ বদশল, 

মদখা রাশব মবরাবর আসশল পুঁবজবাশদর অববশছিদ্ অগি।

ক্যানিটযাল ১-এ মার্কস বলশেন :—
But if a surplus labouring population is a necessary 

product of accumulation or of the development of wealth 



130

on a capitalist basis, this 
surplus population become, 
conversely, the lever of 
capitalistic accumulation, 
may, a condition of 
existence of the capitalist 
mode of production. 
If forms a disposable 
industrial reserve army, 
that belongs to capital quite 
as absolutely as if the letter 
had bred it at its own cost.

রত পুঁবজবাদ ববরবেত হয় তত মস রম মলার বদশয় মববে 

উৎপাদশনর ব্বথিা রশর, তত নতবর হয় ‘surplus population’। 

মার্কস তাশর বশলশেন ‘Reserve army of Labour’। শ্রশমর 

মজুত বাবহনী। মজুত বাবহনী রত বড়, রম্করত শ্রবমশরর দররষারবষর 

ষেমতা তত রম। বরন্তু এই ববপুল মজুত বাবহনী বনশজর শ্রমেবক্তশর 

পুঁবজর রাশে বববক্র ররার জন্ অশপষো ররা োড়া অন্ বরেু 

ররশতও অষেম। রারণ, উৎপাদশনর সমস্ত উপররণ তার মথশর 

মরশড় মনওয়া হশয়শে। উৎপাদশনর উপররশণর মথশর উৎপাদশরর 

বববছিন্নতা হশলা পুঁবজবাশদর প্রাথবমর েত্ক।

মার্কস ক্যানিটযাল-১-এ বলশেন :
The capitalist system presuposses the complete 

separation of the labourer from all property in the 
means by which they can realize their labour as 
soon as Capitalist production is once on its leg it not 
only maintains this separation but reproduces it on a 
continually extending scale.

উৎপাদশনর সমস্ত ররশমর উপাদান মানুশষর মথশর মরশড় বনশয়ই 

পঁুবজবাদ এশগায়। ওপশরর উদ্ধবৃতবির মেষ অংেটুকু আরও গুরুত্বপূণ্ক, 

মরখাশন বলা হশছি মর এই প্রবক্রয়া রখশনা বধি হয় না, রত পঁুবজবাদ 

এশগায় তত তা বাড়শত থাশর (on a continually extending 
scale)। তাই সঙ্কি মমারাববলায় পঁুবজবাদ ক্রমে থাবা বসাশত থাশর 

মসইসব মষেশরে মরখাশন ক্ষুদ্র উৎপাদশরর অধীশন বেল। জগিল মথশর 

আবদবাসীশদর উৎখাত, অতঃপর জবম মথশর কৃষশরর উৎখাত, বরশিল 

জাশয়ন্শদর হাশত মোি ব্বসার উৎখাত ইত্াবদ। মাশন আরও নতুন 

মবরার। ‘শ্রশমর মজুত বাবহনীশত’ আরও নতুন নতুন মলাশরর অন্তভু্কবক্ত।

মজুি িবাবহেবী 

যি িড়, 

কমতৃরি 

শ্রবমনকর 

েরকষবাকবষর 

ষেমিবা িি কম
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এই মজুত বাবহনী হশলা, ‘Disposable Workers’  অথ্কাৎ পঁুবজর 

চলাচশলর সাশথ এশদর মরমন খুবে Dispose (পঁুবজর গবত অনুরায়ী   

ববন্স্ত) ররা রায়, মাশন পঁুবজ মরখাশন মরররম রাশব এশদর মসররম 

মদৌড় ররাশনা রায়। হ্াবর ম্াগডফ এবং মরিড ম্ারডফ আজশরর 

সমশয়র এই ‘মজুতবাবহনী’মর পাঁচবি ভাশগ ভাগ রশরশেন —

১) পুশরাপুবর মবরার। রাশদর রাশজর প্রশয়াজন বশল রাজ 

খুঁজশেন। বববভন্ন জায়গায় দরখাস্ত বদশয় মর  মখশেন। এবং 

রাশদর রাশজর প্রশয়াজন থারা সশ্বেও দীঘ্কবদন ধশর রাজ না 

মপশয় লিান্ত হশয় রাজ মখাঁজা বধি রশর বদশয়শেন।

২) পাি্ক িাইম রাশজর সাশথ রুক্ত, বরন্তু ফুল িাইম রাজ 

খুঁজশেন।

৩) স্বনরুক্ত বা বনশজই মরানও না মরানওভাশব মরাজগাশরর 

ব্বথিা ররশেন। রাশদর রাজ এবং আয় ক্রমে ওঠানামা 

রশর। তাই তারাও থিায়ী রাশজর সধিান ররশেন।

৪) রারা রাজ ররশেন, বরন্তু মর মরানও সময় রাজ হারাশত 

পাশরন। এই অংশের মশধ্ রারখানার অথিায়ী শ্রবমর মথশর 

শুরু রশর মরশুশমর পর মরশুম ফসশলর বঠর বঠর দাম না 

পাওয়া কৃষররাও আশেন।

৫) রাশদর অথ্কনীবতশত অংেগ্হণ ররার স্াভাববরভাশব রথা 

থাশর না, বরন্তু পবরববত্কত পবরবথিবতশত তাশদর রাশজ 

লাগাশনা রায়। মরমন, মজশলর রশয়বদ।

[Monthly Review, April 2004 দ্রটিব্] 

এর সাশথ আমরা আশররিা অংেশরও রকু্ত ররশত পাবর। রারা 

এখন রাজ ররশেন না, বরন্তু ক্রমাগত মুদ্রাস্ীবতর ফশল এবং 

অন্ান্ রারশণ অদূর ভববষ্শতই হয়ত বা রাশজর সধিাশন মবশরাশত 

হশব (ওপশরর তাবলরায় ১,২ বা ৩ বশগ্ক তারা রকু্ত হশবন)। রাশদর 

মশধ্ এর বড় অংে হশলন মমশয়রা। গত ১০ বেশরর মববে সময় ধশর 

সঙ্কিগ্স্ত পঁুবজবাদ মবরাবর, রাশজর অথিাবয়ত্ব এবং flexibility’র 

নাশম মোষশণর মারো এবং োঁিাইশয়র সুশরাগশরই প্রসাবরত রশরশে। 

তাই মবরার এবং সম্ভাব্ মবরার বা আধা মবরার (Pseudo 
unemployed)-এর সংখ্া মবশড়ই চশলশে। এররমই এর মপ্রষোপশি 

মগািা দুবনয়ার সামশন হাবজর হশয়শে মরাবভড-১৯ প্াশডেবমর।

মগািা দুবনয়াশজাড়া লরডাউন। অশনর মদশেই মরানও পূব্ক 

প্রস্তুবত োড়াই লরডাউন মঘাষণা হশয়শে। আমাশদর মদশেও তাই 
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হশয়শে। মসন্ার ফর মবনিবরং ইবডেয়ান ইশরানবম (CMIE) বলশে 

মাশচ্ক আমাশদর মদশে মবরাবরর হার বেল ৮.৭৪%। আর গত ৩ 

মম-র বহসাব অনুরায়ী তা মবশড় হশয়শে ২৭.১১%। কৃবষশষেরে মথশর 

বনম্কাণবেপি, রার্কত সব্করে রম্কচু্ত হশছি। এমনবর NASSCOM 

২৮০০ আই বি মরাম্াবন রার সদস্, রম্কচু্বতর ববষশয় বসদ্ধান্ত 

রশরশে। মগািা দুবনয়ার বচরে এরই। সারা ববশশ্ মাস-মাবহনা 

(salaried employee) পাওনা মলাশরর সংখ্া ২১% রশমশে গত 

এরমাশস। এমনবর বৃহৎ সংথিায় রাজ ররশতন এররম শ্রবমশরর 

২৩% ইবতমশধ্ রাজ হাবরশয়শেন। আমাশদর মদশেও মরারাশরালা 

মথশর ববগবাজার, সবাই োঁিাইশয়র উশদ্াগ বনশছিন। অসংখ্ সংথিা 

তাশদর রম্কীশদর মাবহনা বধি রশর বদশয়শে। লরডাউশনর মশধ্ও 

তাশদর িাশগ্কি পূরণ না ররশল োঁিাইশয়র হুমবর মদওয়া হশছি। 

রাজ বধি, রাজ মনই, ভববষ্শত রাজ হারাশনার সম্ভাবনা। পূশব্ক 

উবলিবখত ‘Disposable Worker’ পাঁচবি বশগ্কর মশধ্ ৪ নম্রবির 

বদশর তারাশল মদখব, রার্কত মগািা দুবনয়ার বসংহভাগ রম্করত 

মানুষ আসশল এখন এই অংশের মশধ্ পশড়ন। রারা জাশনন 

তাঁশদর রাজ আশে, বা হয়ত আশে বরন্তু ভববষ্শত আর থারশব 

না বা না থারার সম্ভাবনাই মববে। রারা পুশরাপুবর মবরার তাশদর 

আপাতত মরানও নতুন রাশজর সম্ভাবনা মনই বলশলই চশল। রাশদর 

রাজ পাি্ক িাইম, তাঁশদরও ফুল িাইম রাশজর সুশরাগ মনই। রাঁরা 

স্বনরুক্ত, তাশদর রাজ ও আয় আসশল বাজাশরর ওঠানামার সাশথ 

রুক্ত। অংেত মস মষেশরেও মরানও উন্নবতর ববন্ুমারে লষেণ মদখা 

রাশছি না। আবজম মপ্রমবজ ববশ্ববদ্ালয় এর সমীষোয় জানাশছি 

৬৭% ভারতীয় এই সমশয় রাজ হাবরশয়শেন। রার মশধ্ আশেন 

লকডপাউশন  কপাজ হপারপাশনপা শ্রবমক
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েহশরর স্বনরুক্তশদর মশধ্ ৮৪%, র্াজুয়াল বা পাি্ক িাইম রম্কীশদর 

৮১%, গ্ামাঞ্চশলর বদনমজুরশদর ৬৬%, েহর এবং গ্াশম মাবসর 

মবতনশভাগীশদর রথাক্রশম ৭২% এবং ৬৬%। সম্ভবত শ্রশমর 

এত ববরাি ‘মজুতবাবহনী’ আশগ রখনও পুঁবজবাদ মদশখবন। রারণ 

শ্রমজীবী মানুশষর মববেরভাগ মলারশরই গত দু’মাশস ‘বরজাভ্ক’ 

তাবলরায় মফশল মদওয়া হশয়শে।

মগািা দুবনয়ায় আশলাচনা চলশে মর রশরানা পরবত্কী অথ্কনীবতিা 

মরমন হশব তা বনশয়। মরানও ভববষ্ৎবাণী না রশরও বলা রায় 

দীঘ্কশময়াবদ সঙ্কশি বনমবজিত পঁুবজবাদ বর রাস্তা বনশত পাশর তার বরেু 

লষেণ এখনই মদখা রাশছি। প্রথমত, পঁুবজর আরও মববে মরন্দীভবশনর 

বদশরই হাঁিশে এই ববশ্াবয়ত পঁুবজবাদী ব্বথিা। মফসবশুরর মাবলর 

জুশররবাগ্ক মঘাষণা রশরশেন বতবন আম্াবনর বরলাশয়ন্স বজও-

মত ৫.৭ বববলয়ন ডলার বববনশয়াগ ররশবন। বডবজিাল বমবডয়া 

মরাম্াবন Zoom ইবতমশধ্ই তথ্ আদান-প্রদাশনর বসবরউবরবি 

মস্পোবলস্ট সংথিা Key base-মর অবধগ্হণ রশরশে। Uber-এর 

খাবার মডবলভাবর সংথিা Uber eats-এর মলারসান সামলাশত তারা 

Grubhub নামর এরবি খাবার মডবলভাবর সংথিাশর বরশন বনশয়শে। 

এই লরডাউশনর মশধ্ই প্রবতবদন মাজ্কার এবং অ্াকুইবজেশনর 

তাবলরা দীঘ্ক হশছি। পঁুবজর মরন্দীভবন মাশনই মজুবর শ্রশমর তুলনায় 

পঁুবজর আরও েবক্তোলী হশয় ওঠা। আরও মববে মোষণ। ববিতীয়ত, 

আরও মববে উদ্বৃত্ত মূল্ আহরশণর জন্ সরাসবর রাশজর ঘণ্া বাড়াশনা 

এবং শ্রবমশরর সংখ্া রবমশয় প্ররুবক্তবনভ্কর উৎপাদশনর বদশর রাওয়া। 

ইবতমশধ্ই সররাবরভাশবই বলা হশছি মর ১২ ঘণ্া রাজ ররশত হশব। 

উত্তর প্রশদে, মধ্ প্রশদে সহ এরাবধর সররার সমস্ত ররম শ্রম 

আইন বাবতল রশর শ্রবমরশর আরও মবগার খািাশনার বশন্াবস্ত 

রশর বদশছি। Artificial Intelligence সহ বববভন্ন ররশমর প্ররুবক্ত 

ব্বহাশরর ববষশয় মজার চচ্কা চলশে মগািা দুবনয়া জুশড় রাশত রত 

রম শ্রবমর বনশয়াবজত রশর উৎপাদন প্রবক্রয়াশর এবগশয় বনশয় রাওয়া 

রায়। তৃতীয়ত, সরাসবর লুি, মানুশষর সম্দ লুি। এখনও অববধ 

রা মানুশষর সম্বত্ত বেল (ব্বক্তগতভাশব, সামাবজরভাশব, বা রা্রেীয় 

মচহারায়) তাশর পঁুবজর রাশে হস্তান্তবরত ররা। মানুশষর অবধরার 

অবজ্কত অথ্ক বদশয় পঁুবজপবতশদর ‘মবল আউি’। লরডাউন চলারালীন 

সমশয়ই বহৃৎ পঁুবজশর োড় মদওয়া হশছি হাজার হাজার মরাবি িারা। 

বনম্কলা সীতারমন মরভাশব ক্ষুদ্র বেশপির (MSME) সংজ্া পবরবত্কন 
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ররশেন তাশত আেঙ্কা ররাই রায় মর মোি ব্বসা মথশর মোি 

উৎপাদররা বড় পঁুবজর সামশন আরও অসহায় হশয় পড়শত পাশর 

অদরূ ভববষ্শতই।

এই সমস্ত প্রবণতাই পঁুবজ ও মজুবর শ্রশমর ভারসাম্শর আরও 

মববে রশর পঁুবজর পশষে চাবলত ররার োবমল। রা ভববষ্শত রাশজ 

রকু্ত থারা শ্রমজীবী মানুষ এবং রাজ খঁুজশত থারা সম্ভাব্ শ্রবমরশদর 

দররষারবষর েবক্তশর দুব্কল ররশত পাশর (এখাশন এরিা ববষয় মখয়াল 

রাখা ভাশলা তা হশলা এই মর আজশর মর শ্রবমর মস রাল শ্রবমর নাও 

থারশত পাশর এবং উলশিািাও, রারণ ‘মজুরী শ্রম’ এরবি সামাবজর 

বগ্ক, রাশরা জ্গত পবরচয় নয়)। রার মাশন দাঁড়াশছি মবরাবর এবং 

ববশেষ রশর আধা মবরাবরর মারো আরও ববৃদ্ধ পাওয়া।

ক্যানিটযাল ১-এ মার্কস বলশেন :—
The whole form of the movement of modern 

industry depends, Therefore, upon the constant 
transformation of a part of the labouring  population 
into unemployed and half-employed hands.

পঁুবজবাদ আশে মাশনই মবরাবর ও আধা মবরাবর থারশবই। আবার 

পঁুবজ আশে মাশনই মজুবর শ্রমও থারশব। বরন্তু রাজ বাড়শব না মবরাবর 

বাড়শব তা বনভ্কর রশর পঁুবজ ও মজুবর শ্রশমর মশধ্ লডাইশয় ভারসাম্ 

মরানবদশর ঝঁরশে তার ওপর। অথ্কাৎ মশ্রবণ সংগ্াশমর ভারসাম্ 

মরানবদশর তার ওপর। সঙ্কিগ্স্ত পঁুবজবাদ মোষশণর মারোশর আরও 

বাড়াশনার মচটিায় োবমল। রশরানা প্াশডেবমর এর রগু ধশর চলা 

সঙ্কশির সামশন হয়ত এরবি ‘পুনগ্কঠশনর’ সুশরাগও এশন বদশয়শে। 

আবার সারা দুবনয়ায় এিাও চচ্কা হশছি মর এই প্াশডেবমর পঁুবজবাশদর 

অন্তঃসারেূন্তাশরও উশ্াবচত রশরশে। মানুশষর মবশঁচ থারার নূ্নতম 

চাবহদা পূরণ ররশত ব্থ্ক হশছি পঁুবজবাদ। প্াশডেবমর পরবত্কী দুবনয়া 

মদখশব মরাবি মরাবি রম্কহীন, রম্কচু্ত মানুষশর রাঁরা এই মহামারীর 

সময় তাশদর রাজ হাবরশয়শেন বা রাঁশদর ভববষ্শতর রাশজর সুশরাগ 

হাবরশয় মগশে। লরডাউন মেশষর পৃবথবী এই মরাবি মরাবি মানুশষর 

জীববরা রষো ও জীববরা সধিাশনর রুদ্ধশষেরে।
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রাসী রাবহনীরার 

মল্ মুইবসস ১৩৪৯ 

সাশল তাঁর মলখা 

এর বইশত মসইসমশয় মপ্লগ 

মহামারীর বণ্কনা ররশত বগশয় 

এরবি েবব এঁশরবেশলন। 

মসই েববশত মদখা রাশছি মর 

এরবি গ্াশম রশয়রজন ইহুদী 

মানুষশর মপ্লশগর সংক্রমণ 

ঘিাশনার সশন্শহ মবঁশধ মারা 

হশছি। প্রায় ৭০০ বের 

পশর ভারশতর উত্তর বদবলির 

এর গ্াশম এই এরই েববর 

বাস্তবায়ন ঘশি। বরেু বহন্ু 

রুবর এরশজাি হশয় এর 

মুসবলম রুবরশর মরাবভড 

আক্রান্ত সশন্শহ ভয়ানর ভাশব 

মাশর। অতীশতর অবতমারীর 

সমশয়র অশনর ভয়ানর ঘিনা 

বা েবব আমরা মদশখবে। বরন্তু 

ভারতবশষ্ক এরববংে েতশরর

অবতমারী, 

সাম্প্রদাবয়রতা 

ও ফ্াবসবাদী 

বহন্ুত্ব

ফ

মতৌষালী রায়না

সপাম্প্রদপাবয়কতপা
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এখশনা অবব্ সবশথশর বড় অবতমারী সাম্প্রদাবয়র বহংসার জঘন্তম 

রূপ প্ররাবেত রশর বদশয়শে। ভারত শুধু রশরানা অবতমারীর সাশথ 

লড়শে না, এরইসশগি এই অবতমারীর সাম্প্রদাবয়রীররশণর সাশথও 

ভারত মর লড়শত হশছি। তশব এই ঘিনাগুবল অবতমারীর সমশয় 

মরান বববছিন্ন ঘিনা নয়। ধম্কীয় ববশবিশষর রাজনীবত ররা এরিা 

নদনবন্ন ববষয় হশয় মগশে আমাশদর মদশে এবং এই অবতমারীর 

সাম্প্রদাবয়রীররণ মসই বনয়মানুগ ববশবিষ নতবরর প্রবক্রয়াশর প্রসাবরত 

ররশে মারে। এবং এই সাম্প্রদাবয়র ববশবিষ নতবরর প্রবক্রয়া সম্ূণ্কভাশব 

ফ্াবসবাদী বহন্ুশত্বর মদতপুটি।  

ভারশত রশরানা ভাইরাশসর প্রশরাপ স্পটি হয় মাশচ্কর মধ্বত্কী 

সময় মথশর। লষেনীয় ব্াপার মর প্রথম মথশরই ভারশত রশরানা 

ভাইরাসশর নবজ্াবনর ভাশব নয় বরং স্াজাবতরতার (Racism) 

মাধ্শম উপথিাপনা ররা হশয়শে। মরশহতু চীশনর উহাশন প্রথম এই 

ভাইরাশসর উপবথিবত লষে্ ররা রায় তাই এশর ‘চীনা ভাইরাস’ বশল 

প্রচার চালাশনা শুরু হয়। ভারশতর বববভন্ন প্রশদশে চাইবনজ বংেদ্ভুত বা 

মনপাবল বা উত্তর-পূশব্কর অন্ান্ বববভন্ন জনজাবত মগাঠিীর মানুষশদর 

এর ফশল বববভন্ন ধরশনর নবষশম্র ও অপমাশনর স্ীরার হশত হয়। 

বরন্তু মাচ্ক মাশসর মেশষর বদশর রখন মথশর ভারশত রশরানার প্রশরাপ 

বাড়শত শুরু রশরশেন তখন মথশরই এই অবতমারীর সমস্ত দায় 

মুসবলমশদর ওপর চাবপশয় এর সাম্প্রদাবয়রীররণ শুরু হশয় রায়। 

সংবাদমাধ্ম এবং গণমাধ্মগুবল এশষেশরে ববশেষ ভূবমরা পালন 

রশরশে। ২১মে মাচ্ক মথশর বববভন্ন সংবাদমাধ্ম এই খবর সম্প্রচার 

ররশত থাশর মর ‘ইসলাবমর সমাশবে’ এর ফশল ভারশত রশরানার 

সংক্রমণ ভয়ানর আরার ধারণ ররশত চশলশে এবং মগাঠিীস্তশর 

রশরানা থাবা বসাশত চশলশে। বদবলির বনজামুবদেন মাশর্কজ মসবজশদ 

তববলবঘ জামাত নামর এর ধম্কীয় সমাশবে অনুবঠিত হয় মাশচ্কর 

শুরুর বদশর। এই তববলবঘ জামাশতর সমাশবশে মধ্প্রাচ্ মথশর 

এবং অন্ান্ বববভন্ন মদে মথশর ধম্ক সম্প্রচারর এবং উশলমারা এশস 

মরাগদান রশরন এবং তাশদর সগিদান রশরন আশরা অশনর ভারতীয় 

মুসবলমরা। এশদর মশধ্ অশনশরই হয়শতা সংক্রবমত বেশলন, মসিা 

প্রাথবমর স্তশর ধরা পশড়বন, রারণ ভারশত তখশনা ববপুল পবরমাশণ 

মিবস্টং শুরু হয়বন এবং এই ভাইরাস সম্শর্ক সররারী তরশফ 

মানুষশর সতর্কও ররা হয়বন। এনারা সমাশবে মেশষ ভারতবশষ্কর 

বববভন্ন জায়গায় মফশরন এবং এই মরাবভড মরাশগর স্াভাববর বনয়ম 
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অনুরায়ী হয়শতা আশরা বরেু 

জশনর মশধ্ সংক্রমণ েবড়শয় 

পশড়। এই ঘিনাশরই মরন্দ 

রশর সাম্প্রদাবয়র ববশবিষ েবড়শয় 

মদওয়া হয় সমগ্ মদশে। এই 

সময় ভারশত অন্ান্ জায়গায় 

আগাম সতর্কতার অভাশব 

অন্ান্ ধশম্কর ও মবেবরেু 

সমাশবে অনুবঠিত হয়। বরন্তু 

সংবাদমাধ্ম ও গণমাধ্মগুবল 

শুধুমারে এই তববলবঘ জামাশতর 

সমাশবশের ঘিনাই প্রচার ররশত 

থাশর। প্রাথবমর ভাশব তববলবঘ 

জামাশতর সাশথ সমস্ত মুসবলম 

ধম্কাবলম্ী মানুষশদর এর রশর 

মদওয়া হয় এবং এই পুশরা 

সংক্রমশণর দায় মুসবলম জনগশণর ঘাশড় চাবপশয় মদওয়া হয়। এখাশন 

লষে্ণীয় মর ভাষার সূক্ষ্ম অদলবদশল অবচশরই তববলবঘ জামাশতর 

সমাশবে ‘ইসলাবমর সমাশবে’ হশয় রায়। এর পশর আমাশদর সামশন 

বনশয় আসা হয় রশরানা বজহাশদর আখ্ান। এখাশন বলা হয় মর 

এই তববলবঘ জামাশত অংেগ্হণরারী মুসবলমরা আসশল এরপ্ররার 

বজহাদ শুরু ররশত চাইশে, তারা রশরানা সংক্রমণ েবড়শয় বদশত 

চাইশে সারা মদশে। অথ্কাৎ ওই সমাশবশে অংেগ্হণরারীরা মরউ 

রশরানা ভাইরাশসর বিারা ‘আক্রান্ত’ হনবন বরং উশদেে্প্রশণাবদত 

ভাশব রশরানা ভাইরাস েরীশর বহন রশর সংক্রমণ েবড়শয় বদশত 

চাইশেন। এবং এই ‘বজহাদ’ েব্বিশরও এমন ভাশব ব্াবহার ররা 

হশছি রাশত এিা প্রবতবঠিত ররা রায় মর মুসবলমরা রশরানা ভাইরাস 

মর রাশজ লাবগশয় ধম্কীয় স্রোস ররশত চাইশে। মুসবলমরা সম্ভাব্ 

ভাইরাসবাহর এিা প্রচার রশর শুধুমারে ধম্কীয় েত্রু নয় জীবশনর 

েত্রু বাবনশয় মদওয়া হশছি। 

এসশবর সাশথ ক্রমাগত বববভন্ন গণমাধ্শম মুসবলম সম্প্রদায় 

সম্শর্ক ভুল তথ্, ববকৃত েবব, বভবডওর আদানপ্রদান  ববশবিষশর 

আশরা বাবড়শয় তুলশে। এই ববশবিষ মর মানুশষর মশন অন্ ধম্ক 

সম্শর্ক সশন্হ পারাপাবর জায়গা রশর বনশয়শে তা মবাঝা মগশে 

ক্রমবােি বিবভন্ন 

েেমবাধ্নম 

মুসবিম 

সম্প্রেবায় 

সম্পনকতৃ ভুি 

িথ্, বিকৃি 

েবি, বভবডওর 

আেবােপ্রেবাে  

বিনবেষ মক আনরবা 

িবাবড়নয় তুিনে
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বববভন্ন ঘিনায়। নদনবন্নভাশব মরাথাও মুসবলম রম্কীর হাত মথশর 

খাবার বনশত অস্ীরার ররা বা মুসবলম বনরাপত্তা রম্কীশর সশন্শহর 

বশে চারবর মথশর ববহষ্কৃত ররা, বা মুসবলমশদর রশরানা ভাইরাস 

বশল সশম্াধন ররা মথশর শুরু রশর মুসবলমশদর গণপ্রহার ররা 

সবররম খবরই উশঠ আসশে। এমনবর পবরবথিবত এমন ভয়ানর 

জায়গায় রাশছি মর তা দাগিার পর্কাশয় চশল রাশছি। রবদও এই অোবন্ত 

নতবরর মষেশরে বমবডয়া ববোল বড় ভূবমরা বনশছি। বরন্তু বমবডয়া 

এশষেশরে স্ত্রে নয় এবং মস োসরশশ্রবণর হশয় রার্কসম্াদন ররশে। 

রার্কসম্াদন মাশন এখাশন মনায়াম চমবস্কর ধারণা ধার রশর বলা রায় 

মর োসরশশ্রবণর আদশে্কর পশষে সম্মবত বনম্কাণ ররা। ভারতবশষ্ক এই 

মুহুশত্ক রাজননবতর োসরশশ্রবণ বহন্ুত্ববাশদর আদশে্ক ববশ্াসী এবং 

এই বহন্ুত্ববাশদর আদশে্কর বচররালীন েত্রু হশলা মুসবলম সম্প্রদায়।

বহন্ুত্ব েব্বির প্রথম ব্াবহার এবং ব্াখ্া রশরন সাভাররার। 

এবং এই বহন্ুশত্বর ধারনার মশধ্ বতবন প্রথমবার বহন্ু ধশম্কর 

পবরবচবতশর এরবি রাজননবতর এবং সাংস্কৃবতর পবরচশয়র সাশথ রুক্ত 

রশর বণ্কনা রশরন মর ভারতবশষ্ক এরজন বহন্ুশর। সাভাররার প্রদত্ত 

এরজন প্রকৃত বহন্ুর সংজ্া রা এরাধাশর ধাবম্কর, মভৌশগাবলর এবং 

সাংস্কৃবতর তা মুসবলমশদর মরানভাশবই ভারতবশষ্কর অংে বহসাশব 

মান্তা মদয় না। পুশরাপুবরভাশব সমসত্বতার ওপর বভবত্ত রশর নতবর 

এই ধারণা মুসবলমশদর শুধু বহন্ুশদর মথশর আলাদা নয় বরং তাশদর 

েত্রু বহসাশব বচবনিত রশর। এই বহন্ুশত্বর এর বচররালীন েত্রু 

দররার এবং তাশর দানববর ভাশব মদখাশনার দররার রাশত সাধারণ 

জনগশণর রাশে তাশদর মানুষ বহসাশব গ্হণশরাগ্তা রশম রায়।  

ভারশত ববগত মবে বরেু বৎসর ধশরই বমবডয়া মসই বহন্ুত্ববাশদর 

আদশে্কর স্পশষে ও মুসবলমশদর ববরুশদ্ধ সাধারন জনগশণর সম্মবত 

বনম্কাণ ররার মচটিা চালাশছি। মসই মপ্রষোপশি রশরানা ববপর্কয় এই 

বহন্ুত্ববাদী োসরশশ্রবণর হাশত আশররবি অস্ত্র তুশল বদশয়শে রা 

বদশয় তারা আশরা প্রবল ভাশব সাম্প্রদাবয়রতার ববষ েড়াশত সষেম 

হশছি। সুতরাং মুসবলমশদর এই দানববরীররণ ভারশতর সাম্প্রবতর 

রাজনীবতশত নতুন বরেু নয়, বত্কমাশন অবতমারীর সময় এবি 

আশররটু মববে ভয়ানর ভাশব মদখা রাশছি।       

তশব এই ঘিনা মর শুধুমারে ভারশত ঘিশে তা নয়। এই 

মুহুশত্ক সারা ববশশ্ই চরম দবষেণপন্ী দলগুবল ও নব্-ফ্াবসবাদী 

দল/মগাঠিীগুবল এরইররম ভাশব এই অবতমারীশর ব্াবহার রশর 
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ববভাজশনর রাজনীবতর পথ প্রেস্ত ররশে। হ্ানা আশরডে তাঁর ‘The 
Origins of Totalitarianism’ বইবিশত নাৎবস জাম্কানীর নববেটি্ 

আশলাচনা ররশত বগশয় বশলশেন মর বাস্তব পবরবথিবতশর রাশজ 

লাবগশয় সব্কগ্াসী রাজনীবত তার আদে্কশর এরইসাশথ প্রসাবরত এবং 

জাবহর রশর। আদে্কগতভাশব ফ্াবসবাদ এর সব্কগ্াসী এবং চরম 

পােববর ধারনা রা বনশজর েত্রুশর বচবনিত রশর তাশর বনপীড়ন 

ররার মাধ্শম রার্কসম্াদন রশর। ওনার এই বক্তশব্র সূরে ধশরই 

বলা রায় মর বববভন্ন মদশে এই অবতমারীর বাস্তব অবথিাশর রাশজ 

লাগাশনা হশছি বরেু মগাঠিী বা সম্প্রদায়শর মদাষী সাব্স্ত ররার জন্ 

এবং পরবত্কীরাশল তাশদর ওপর অত্াচাশরর রাস্তা প্রেস্ত ররার 

জন্। ইতাবলর দবষেণপন্ী লীগ পাবি্কর মনতা মাশত্তও সালবভবন 

সরাসবর ওই মদশের েরণাথ্কীশদরশর রশরানার সংক্রমশণর জন্ দায়ী 

রশরশেন। আশমবররা মত বরপাববলরান পাবি্কর সদস্রা এবং white 
supremacist-রা আশরিা-আশমবররান, মুসবলম এবং অন্ান্ 

সংখ্ালঘুশদর মরাবভড মরাশগর জন্ মদাষী সাব্স্ত রশর তাশদর সাশথ 

নীবতগত নবষশম্র দাবব তুশলশেন। এোড়াও বব্রশিন, হাশগিরী, ব্রাবজল 

ইত্াবদ মদেগুবলশত মরখাশন ইবতমশধ্ই দবষেণপন্ী দলগুবল ষেমতায় 

আশে মসখাশন সংখ্ালঘুশদরশর এরইভাশব রশরানার সংক্রমশণর 

জন্ মদাষী সাব্স্ত ররা হশছি এবং তাশদর ওপর বববভন্ন ধরশনর 

সামাবজর নবষম্মূলর আচরণ ররা হশছি। ভারতবশষ্কও বনপীড়শনর 

বা ববভাজশনর রাজনীবতর ধরনিা অশনরিা এরই, খাবল বনপীবড়ত 

সম্প্রদায়বি েরণাথ্কী বা আশরিা-আশমবররাশনর বদশল মুসবলমরা।  

তিবলব� জপামপাতশক অজুহপাত কশর 
সং�বেত হশছে সপাম্প্রদপাবয়ক আক্রমণ
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এোড়াও উশলিখ্ মর এই রশরানা ভাইরাস বত্কমান অথ্কননবতর 

ব্াবথিার রাঠাশমাগত খুঁতগুবল প্ররাশে্ এশন বদশয়শে। মদেগুবল 

এই সমশয় মর চরম স্াথি্ সঙ্কশির মুশখ দাঁবড়শয় আশে তাশত এই 

পুঁবজবাদী রাঠাশমা এবং সররার অশনরাংশে দায়ী। প্রায় সমস্ত 

মদশেই ইবতমশধ্ বত্কমান আথ্ক-সামবজর নবষম্ এবং তার ওপর 

সররারী তরশফ আগাম পবররপিনার অভাব, পর্কাপ্ত জন-স্াথি্ 

পবররাঠাশমার অভাব, আগাম সতর্কতার অভাব জনগণশর ববপশদর 

বদশর মঠশল বদশয়শে। এই স্াথি্ সংরশির ফশল মানুশষর মশন ভয় 

এবং আেঙ্কার উৎপবত্ত হশয়শে এবং প্রায় সবাই বনরাপত্তাহীনতায় 

ভুগশে। এমতাবথিায় সররাশরর এবং এই পুঁবজবাদী ব্াবথিার ব্াথ্কতা 

মথশর নজর ঘুবরশয় মদওয়া এবং মানুশষর মশনর এই ভয়শর ব্াবহার 

ররা দবষেণপন্ী ও ফ্াবসবাদী রাজনীবতর এরবি অন্তম মরৌেল। 

ভারশতও আমরা মদশখবে মর প্রথম মথশর রীভাশব মদশের মানুষশর 

ববপর্কশয়র বদশর মঠশল মদওয়া হশয়শে। অপবররবপিত লরডাউশনর 

ফশল লষে লষে মানুষ ব্াপর সমস্ায় পশড়শেন। চারবরর বনশ্চয়তা 

মনই, পর্কাপ্ত খাবাশরর বনশ্চয়তা মনই এবং তার মশধ্ ভয়ানর এই 

মরাশগর বচবরৎসার পর্কাপ্ত পবররাঠাশমা মনই। ইবতমশধ্ই পবররায়ী 

শ্রবমরশদর দুদ্কোর বচরেও সামশন এশসশে। বত্কমান সররার এই 

স্াথি্ সংরি এর সাশথ মমারাববলা ররশত পুশরাপুবরভাশব ব্থ্ক  

হশয়শে। এই পবরবথিবতশত রশরানাশর রাশজ লাবগশয় দুই ধরশনর 

উশদেে্ সাধন ররশে। এর, মুসবলম সম্প্রদাশয়র ওপর সংক্রমশণর 

দায় ন্াস্ত ররশল এই সররাশরর বনশজশদর ব্াথ্কতার ভার লাঘব 

হশব; দুই, সাম্প্রদাবয়র ববশবিষ মর রাশজ লাবগশয় রশরানা পরবত্কী 

সমশয় বহন্ুশত্বর ভাষ্শর আশরা েবক্তোলী ররা রাশব ও মুসবলমশদর 

ওপর বনপীড়শনর মারো বৃবদ্ধ ররা রাশব।   

ভারশতর মষেশরে রশরানা পরবত্কী সমশয় সাম্প্রদাবয়র ববভাজন 

বৃবদ্ধর সম্ভাবনা আশরা মববে তার রারণ ভারশত ইবতমশধ্ই 

এর ফ্াবসবাদী বহন্ুত্ব রা্রেষেমতা দখল রশর বনশয়শে। এই 

বহন্ুত্ব লিাবসরাল ফ্াবসবাশদর প্রায় সব লষেণই বহন রশর। 

অধ্াপর ও ঐবতহাবসর মবজোবমন জারাবরয়া সবঠরভাশবই উবক্ত 

রশরবেশলন মর ভারশত বহন্ুত্ববাদী আশন্ালন পৃবথবীর দীঘ্কতম 

ফ্াবসবাদী আশন্ালন। ১৯২৫ এ আরএসএস থিাবপত হবার পর 

মথশরই সংগবঠতভাশব বহন্ুত্ববাশদর আশন্ালন শুরু হয় ভারশত। 

অথ্কনীবতববদ প্রভাত পট্টনাশয়র বাববর মসবজদ ধংশসর ঘিনার 
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পর এরবি পবরেরায় বলশখবেশলন মর বহন্ুত্ববাদ আদে্কগতভাশব, 

রার্কপদ্ধবতশত এবং মশ্রবণগত বদর মথশর এশরবাশরই ফ্াবসবাদী। 

ফ্াবসবাদ মরররম সমসত্বতার ওপর বভবত্ত রশর জাবতগত 

পবরবচবতর আবধপত্ ববস্তার ররার রথা বশল, বহন্ুত্বও মসই 

এরইভাশব ধম্কীয় পবরবচবতর ওপর বভবত্ত রশর আবধপত্ ববস্তাশরর 

রথা বশল। লি্াবসরাল ফ্াবসবাশদর মতই বহন্ুত্ববাশদর ও এর 

রবপিত েত্রু দররার। মরই েত্রুশর বহন্ুশদর সমস্ত দুদ্কোর জন্ 

দায়ী ররা রায়। সুতরাং জাম্কান ফ্াবসবাশদ ইহুদীশদর রা জায়গা 

বহন্ুশত্বও মুসবলমশদর মসই এরই জায়গা। এবং এই রবপিত েত্রুশর 

মেষ ররার জন্ বহংসার মর মরান পর্কাশয় রাওয়ার অনুমবতও দুই 

আদে্কই মদয়। রার্কপদ্ধবতশতও বহন্ুত্ববাদ ও ফ্াবসবাশদ এরইভাশব 

প্রতীবরবাদ, বমথ্াচারণ, গুজব েড়াশনা, বমবডয়াশর রাশজ লাগাশনা, 

বভন্নমত মপাষণ না ররশত মদওয়া ইত্াবদর ওপশর মজার মদয়। 

এোড়া মশ্রবণ সমথ্কশনর বদর মথশরও জাম্কান ফ্াবসজশমর পশষে 

ব্াপর জনসমথ্কন এশসবেশলা মপবি বুশজ্কায়া, মধ্ববত্ত, েহশরর 

মোি বেপিী, চাকুবরজীবী, প্ররুবক্তববদ, বুবদ্ধজীবী, দবরদ্র কৃষর অংে 

মথশর। এরববংে েতশর এই সমস্ত অংশের সাশথ বড় বুশজ্কায়া এবং 

রশপ্কাশরি পুবজপবতরাও ফ্াবসবাদশর আশরা েবক্তোলী ররশত 

মদত বদশছি। ভারতবশষ্কও বহন্ুত্ববাশদর জনসমথ্কশনর মশ্রবণ ববন্াস 

ররশল এরই ফল পাওয়া রাশব। 

মেশষ বলা রায় মর এই অবতমারীর সমশয় মর সাম্প্রদাবয়রতার 

আবহ নতবর হশয়শে, তা বহন্ুত্ববাশদর দীঘ্কশময়াদী social 
engineering এর ফল। এর বেরড় মানুশষর মশন এত গভীশর 

মপ্রাবথত হশয়শে মর এশর বনমূ্কল ররা মবে রবঠন হশয় দাবড়শয়শে। 

রশরানা পরবত্কী সময় মুসবলমশদর জন্ খুবই রবঠন হশত চশলশে। 

এরইসাশথ এই ধম্কীয় ঘৃণার ফশল সাম্প্রবতর অতীশতর নাগবররত্ব 

ববশলর ববরুশদ্ধ মর প্রবতশরাধ সারা মদেজুশড় গশড় উশঠবেশলা তার 

মান্তা এবং মুসবলমশদর নাগবররশত্বর নবধতা অস্ীরার ররা 

বহন্ুত্ববাদী রাজনীবতর পশষে আশরা সহজ হশয় রাশব। তশব এই 

সাম্প্রদাবয়র ববভাজনশর ফ্াবসবাশদর রার্কপদ্ধবত এবং উৎশসর 

মপ্রষোপশি মরশখ বুঝশত হশব। মাসি্কবাদী বচন্তাববদ বনশরা পুলাশজো 

তাঁর Fascism and Dictatorship :The Third International 
and the problem of fascism বইবিশত বলশখশেন মর ফ্াবসবাদ 

শুধু রাজননবতর আদে্ক নয়, এর সাশথ আথ্কননবতর রাঠাশমার গভীর 
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সম্র্ক রশয়শে। ফ্াবসবাশদর উত্াশনর বপেশন অথ্কননবতর সংরি ও 

এরশচবিয়া পুঁবজর আবধপশত্ এর গুরুত্বপূণ্ক ভূবমরা রশয়শে। প্রথম 

ববশ্রুদ্ধ পরবত্কী সমশয়র অথ্কননবতর মন্া এবং মসই মন্া উদ্ভুত 

অন্ান্ অথ্কননবতর সমস্ার মপ্রষোপশি জাম্কান ফ্াবসবাশদর উত্ান 

ঘশি। ইবতমশধ্ই ববশশ্র প্রায় সমস্ত অথ্কনীবতববদ, রাজনীবতববদ 

ও অন্ান্ ববশেষজ্রা বশল বদশয়শেন মর রশরানা পরবত্কী সমশয় 

ববশশ্র অথ্কননবতর অবথিা খুবই খারাপ বদশর রাশব। ভারশতর মশতা 

মদশে মর এর প্রবল প্রভাব পড়শব তা আর বলার অশপষো রাশখ না। 

এবং মসই পবরবথিবতশত সমস্ত মদশের মশতাই ভারতবশষ্কও ফ্াবসবাদী 

বহন্ুশত্বর আবধপত্ আশরা প্রবল হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা রশয়শে। 
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র সমশয় মাবর্কন 

মগাশয়ন্া সংথিা 

এফববআই তৎপর 

না হশল মবামা ববশস্ারশণ 

এতবদশন উশড় মরত রশরানা-

মরাগী ভবত্ক বমশসৌবরর 

হাসপাতাল। 

মাশচ্কর মাঝামাবঝ সময় 

মথশর মবামা বানাশনার 

রাজ শুরু রশরবেশলন 

মাবর্কন নব্-নাৎবস বতশমাবথ 

উইলসন। লষে্ বেল বমশসৌবরর 

হাসপাতাল, মরখাশন তখন 

মরাবভড-১৯ মরাগীশদর 

বচবরৎসা চলশে। ববশস্ারণ 

ঘবিশয় মরাগ েবড়শয় মদওয়ার 

সশগিই সামাবজর ববেৃঙ্খলা 

নতবর বেল উশদেে্। 

২৬ মাচ্ক, বববববস’র 

বেশরানাম: ‘বমশসৌবরর 

হাসপাতাশল মবামা হামলার 

বাঁশরর

মুশখ

ববশ্

বঠ

োন্তনু মদ

আন্তজ্থপাবতক
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চক্রী বনহত, জাবনশয়শে এফববআই।’ পুবলে উইলসনশর তাঁর 

বনশজর বাবড়শতই গুবল রশর হত্া রশর। মাবর্কন মরন্দীয় সুরষো 

পবরশষবা জানায়, অবভবাসী মহলিায় মরাগ েড়াশনার জন্ ‘দরজার 

হাতশল মরশে আসার’ মরৌেল বনশয় পর্কন্ত আশলাচনা হশয়বেল নব্-

নাৎবস মফারামগুবলশত। 

মহামাবরশর আসশলই বড় মতাফা বহশসশব মদখশে নব্-নাৎবস ও 

উগ্ দবষেণপন্ীরা। 

বব্রবিে দ্ অবজারভার পবরেরায় বেশরানাম: ‘বনশজর অ্াশজডোশর 

চাবম্য়ান ররশত এবং সমথ্কন বাড়াশত রশরানাভাইরাস সঙ্কিশর 

হাইজ্ার ররশে উগ্ দবষেণপন্ীরা।’ ববকৃত প্রচাশরর উপর নজর 

রাখা সম্প্রচার সংথিা বজঙ্ক মনিওয়ার্ক জানাশছি, বব্রশিন, ইউশরাপীয় 

ইউবনয়ন এবং মাবর্কন রুক্তরাশ্রের উগ্ দবষেণপন্ী মগাঠিীগুবলর এরবি 

স্পটি অবভমুখ লষে্ ররা রাশছি মর তারা ‘তাশদর মূল অবভশরাগগুবলর 

প্রাসবগিরতা আনা, দৃবটি আরষ্কণ এবং সমথ্কন বাড়াশনার জন্ 

ব্বহার ররশে মহামাবরশর।’ বজশঙ্কর অবধরত্কা লুইস ব্রুর মরমন 

বশলশেন, ‘মরসব তথ্প্রমান আমরা মবআব্রু রশরবে, তাশত স্পটি, 

বব্রশিশন উগ্ দবষেণপন্ী মগাঠিীগুবল মরাবভড-১৯মর ব্বহার ররশে 

ফ্াবসবাশদর বব্রবিে রূপ মদওয়ার রাশজ।’ মরমন দাবব ররা হশছি, 

ভাইরাস েড়াশনার জন্ দায়ী অবভবাসীরা। 

৯ মম, ১৯৪৫। ফ্াবসবাশদর বনণ্কায়র পরাজয়। রাইখস্ট্াশগ 

লাল পতারা। ববশ্ ইবতহাশস সবশচশয় বব্কর রুশদ্ধর সমাবপ্ত। ববিতীয় 

ববশ্রুশদ্ধর অবসান। সাশড় সাত মরাবি মানুশষর জীবশনর বববনমশয়। 

শুধু ২ মরাবি ৭০ লষে রুে নাগবরশররই জীবনদান। ব্রাউনোি্কস। 

রাসায়বনর গ্াস মচম্াশর ঢুবরশয় হত্া। অেউইৎজ ববন্বেববর। 

নাৎবস রনশসনশট্েন র্াম্। মেশষ ৩০ এবপ্রল, ব্াঙ্কাশর বহিলাশরর 

আত্মহত্া। পঁচাত্তর বের আশগ মসবদন বাবল্কশনর রাস্তায় লালশফৌজ। 

আর উশবিল জনতা। 

মসবদন ফ্াবসবাদ পরাস্ত হশয়বেল। বরন্তু তার মৃতু্ হয়বন। 

ফ্াবসবাদ মবঁশচ আশে উগ্ দবষেণপন্ী জাতীয়তাবাশদ। রাবডর্াল, 

ধম্কীয় পবরবচবতস্বো-তাবড়ত সংখ্াগুরুবাশদ। আগ্াসী আন্তজ্কাবতর 

লনিীপুঁবজর মদৌরাশত্ম্। এবং অমানববর নয়া উদার আগ্াসশন। 

পঁচাত্তর বের আশগ মসবদশনর রুশদ্ধ জয় এশসবেল বঠরই, বরন্তু ববশ্ 

মানবতা এখনও চূড়ান্ত ববজশয়র অশপষোয়।  

নয়া উদারবাদ শুধু মানবতার মষেশরে ব্াপর সব্কনাে মডশর 



145

আশনবন। এরইসশগি নািরীয় 

পবরবত্কন এশনশে প্রকৃবতশত। 

ববশ্াবয়ত উষ্ায়ন, মবপশরায়া 

অরণ্ বনধন, বনবব্কচাশর খনন, 

মারোবরক্ত বায়ুদষূণ এবং 

অপবররবপিত নগরায়ন— দুব্কল 

রশরশে প্রকৃবতশর। আর মর রারশণ 

েবড়শয় পড়শে বাড্ক ফ্লু, মসায়াইন 

ফ্লু এবং এখন মরাবভড-১৯’র মশতা 

মরাগ। পবরশবশের উপর বনরন্তর 

তাণ্ডব নতবর রশরশে এই পবরবথিবত, 

রা আজশরর মশতা সঙ্কি নতবর 

রশর রাশব ভববষ্শতও।

রশরানা হশলা ভাইরাস, মহামাবর হশলা পুঁবজবাদ। 

ভাইরাস প্রকৃবতর ফসল। আর সঙ্কি নয়া উদারবাশদর ফসল। 

পুঁবজবাশদর অবনবার্ক পবরণবত। ভাইরাস এই সমাজশর ধ্ংস ররশে 

না। বরং, এরিা পচাগলা সমাজশর লড়শত হশছি বনষ্ঠুর ভাইরাশসর 

ববরুশদ্ধ। নয়া উদার সব সররার দৃে্তই বদশেহারা। অপ্রস্তুত। 

রুদ্ধববমান আশে। মভবন্শলির মনই। মষেপণাস্ত্র আশে। মাস্ক মনই।

রশরানা মবআব্রু রশরশে রশয়রদের ধশর চলা মবপশরায়া 

মবসররাবরররণ এবং রা্রোয়ত্ত মষেশরের ভয়াবহ পবরণবতশর। শ্রবমর ও 

সামাবজর অবধরাশরর উপর ধারাবাবহর ও ক্রমবধ্কমান আক্রমণশর। 

জীবশনর জন্ এবং জনসাধারশণর সুরষোর জন্ জরুবর পণ্সামগ্ী 

উৎপাদশন বনশয়াবজত রা্রোয়ত্ত মষেশরের বববছিন্নতাশর। প্ররি রশরশে 

মানুশষর মমৌবলর অবধরার ও সামাবজর সুরষোর ববপন্নতাশর। তুশল 

ধশরশে মুক্ত বাজার অথ্কনীবতর মদউবলয়া মচহারা আর পুঁবজবাশদর 

অষেমতাশর। 

‘আশররবি মহামাবর তাড়া ররশে রশরানাভাইরাসশর: ক্ষুধার 

মহামাবর, বনরষেরতা আর দাবরশদ্রর মহামাবর।’ এই আত্কনাদ 

শুবনশয়শে দ্ বনউ ইয়র্ক িাইমস। ‘রশরানা নয়, তার আশগ বখশদই 

আমাশদর মমশর মফলশব।’ বলশেন ভারশতর অসহায় হতদবরদ্র 

ক্ষুধাত্ক মানুষ। সংবাদ সংথিা বববববস-মর। 

রা্রেসশঙ্ঘর ববশ্ খাদ্ রম্কসূচী শুবনশয়শে, এ বেশরর মেশষ ববশশ্ 

ক্ষুধাত্ক মানুশষর সংখ্া ববিগুণ মবশড় হশব ২৬ মরাবি ৫০ লষে। 

ভবাইরবাস 

প্রকৃবির ফসি। 

আর সঙ্কি েয়বা 

উেবারিবানের 

ফসি। 

পুঁবজিবানের 

অবেিবাযতৃ 

পবরেবি
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‘আমরা শুধু ববশ্াবয়ত স্াথি্ মহামাবরর মুশখামুবখ নই, ববশ্াবয়ত 

মানববর ববপর্কশয়রও মুশখামুবখ।’ বশলশেন রা্রেসশঙ্ঘর ববশ্ খাদ্ 

রম্কসূচীর অবধরত্কা মডবভড বাশল্ক। 

‘বতন-ডজন মদশে দুবভ্কষে মদখশত হশত পাশর আমাশদর।’ 

বনরাপত্তা পবরষদশর এই সতর্কবাত্কা শুবনশয়শেন বাশল্ক। ‘মহামাবর 

সশগি বনশয় আসশে আশররবিশর।’ বেশরানাম িাইমশসর উত্তর 

সম্াদরীয় বনবশধি। বনশরালাস বক্রস্তফ তাশত বশলশেন, ‘উন্নয়নেীল 

মদেগুবলর জন্ অশপষো ররশে আরও দুদ্কো।’

একুশে মম, মাবর্কন ডারসাইশি আবথ্কর পবরেরা ফরচুশন আত্কনাদ: 

মাবর্কনমুলুশর প্রকৃত মবরারশত্বর হার োবড়শয়শে সাশড় ২২ েতাংে। 

রা মহামন্ার সমশয় সশব্কাচ্চ বেখশর (১৯৩৩) মপৌঁেশনা মবরারশত্বর 

হার ২৫.৬ েতাংশের বঠর বনশচ। মাবর্কন শ্রমদপ্তশরর বহশসশব, 

মহামাবরর সময় (মধ্-মাচ্ক মথশর) মবরারভাতার জন্ আশবদনপরে 

জমা পশড়শে ৩ মরাবি ৮৬ লষে। রা মাবর্কনমুলুশরর ২১বি প্রশদশের 

বমবলত জনসংখ্ার মচশয় মববে। 

মম মাশসর মগাড়ায় বেরাশগা ববশ্ববদ্ালশয়র এরবি সমীষো 

জানাশছি, োঁিাই রাশজর ৪২ েতাংেই মুশে বগশয়শে পারাপাবরভাশব। 

এবপ্রশলর মেশষ, আর মম’র মগাড়ায় মসনসাস বু্শরার এরবি 

সমীষোয় মদখা বগশয়শে, প্রাপ্ত বয়স্কশদর ৪৭ েতাংেই, অথবা তাঁর 

পবরবাশরর মরউ মাশচ্কর ১৩ তাবরখ মথশর রাজ হাবরশয়শেন। ৩৯ 

েতাংশের আেঙ্কা, তাঁর অথবা পবরবাশরর মরউ এরজন আগামী 

মাশসর মশধ্ রাজ হারাশবন। ১১ েতাংে জাবনশয়শে তাঁরা সময়মশতা 

ভাড়া বদশত পাশরনবন, অথবা বরবস্তর অথ্ক মমিাশত পাশরনবন। 

আগামী মাশস মদওয়ার ব্াপাশর সংেশয় ২১ েতাংে। 

বব্রবিে গাবড্কয়াশনর মচাশখ ব্াঙ্কার জ্ারব ওয়াশলনবাগ্ক হশলন 

সুইশডশনর আবথ্কর রাজ পবরবাশরর রুবরাজ। এশহন ওয়াশলনবাশগ্কর 

সতর্কবাত্কা: ‘পুনরুদ্ধাশরর মরানও সম্ভাবনা মনই। নতবর হশব 

সামাবজর অবথিরতা, ববেৃঙ্খলা। সামাবজর, অথ্কননবতর পবরণবত হশব 

ভয়াবহ: নািরীয় মচহারা মনশব মবরারত্ব। অশনশর মারা রাশবন, 

বাবরশদর অবথিা হশব মোচনীয়।’

সুইবডে বেপিপবত ওয়াশলনবাগ্ক, রাঁর পবরবাশরর মেয়ার রশয়শে 

এবররসন মথশর এসইবব ব্াশঙ্ক, মসই বতবন শুবনশয়শেন, রবদ সঙ্কি 

দীঘ্কবদন চশল, তশব মবরারত্ব েুঁশত পাশর ২০-৩০ েতাংে, অথ্কনীবতর 

সশঙ্কাচন ঘিশত পাশর ২০-৩০ েতাংে (রশরানাভাইরাশসর ‘ওষুধ’ 
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উসশর বদশত পাশর সামাবজর ভাঙনশর, বব্রবিে বফনাবন্সয়াল 

িাইমস)। 

এই পবরবথিবতশত দু’বিই পথ।

এর. ‘নয়া উদারবাদী সররার’ ব্বহার ররশত পাশর ‘মহামাবর 

পুঁবজবাশদর’ রুবক্তশর। আর এশরই নয়া উদার অথ্কনীবতশর চাবলশয় 

বনশয় রাওয়ার জন্ তারা ‘ঢাল’ বহশসশব ব্বহার ররশত পাশর। 

জনগশণর সম্দ মবসররাবর মষেশরের বদশর চালান আরও বৃবদ্ধ মপশত 

পাশর। আর এভাশবই তারা রষো ররশত পাশর ববত্তবানশদর স্াথ্ক। 

এই পবরবথিবত জ্বালাবন মজাগাশত পাশর নব্ ফ্াবসস্ত েবক্তশর। নয়া 

নাৎবসশদর। ‘এরবি চরম সঙ্কিশর রীভাশব ব্বহার ররশত হয়, তা 

দস্তুরমশতা জাশন ইউশরাশপর উগ্ দবষেণপন্ীরা’(পবলবিশরা, ২৭ 

এবপ্রল ২০২০)।

দুই. তশব সঙ্কি এমন সম্ভাবনাও নতবর ররশত পাশর, রাশত 

সবশচশয় দবরদ্র মানুষশদর সুরষোর জন্ নীবত নতবর হশত পাশর। রা 

নতবর ররশত এরবি নূ্নতম মজুবর, সবার জন্ রাজ, সবার জন্ 

সররাবর বেষো, স্াথি্ ব্বথিা— এরবি মিঁরসই অথ্কনীবত, রা সুরবষেত 

ররশত পাশর আমাশদর বসুধিরাশর, আমাশদরশর।

আজ, এই মুহূশত্ক ট্াশম্র সবশচশয় গুরুত্বপূণ্ক উপশদটিা, 

প্রাক্তন গভন্কর বক্রস বক্রবস্ট জনগণশর ‘মাবর্কন জীবনধারার’ জন্ 

‘আত্মত্াগ ররশত’ বশলশেন। 

মর ‘জীবনধারা’ হাজাশরা মানুশষর মৃতু্র বববনমশয় ধনকুশবরশদর 

সম্দ সুরবষেত রাখশত সদা তৎপর। এই আরাশলও মর জীবনধারায় 

এবপ্রশলর এর সপ্তাশহ মাবর্কনমুলুশর মবরারভাতার জন্ রখন ৫২ 

হাজার আশবদনপরে জমা পশড়, তখন অ্ামাজশনর মজফ মবশজাস, 

মফসবুশরর মার্ক জুশররবাগ্ক, মাইশক্রাসফশির ববল মগিসরা মুনাফা 

লরডাউন চলারালীন সমশয় রিাশন্স 

বণ্কববশবিষ ববশরাধী মদওয়াল বলখন 
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রশরন েশয় েশয় মরাবি ডলার। মরমন বহু আশগ বশল বগশয়বেশলন 

মার্কস: ‘সামাবজর ব্বথিার এশরবাশর মূশলই রশয়শে এরিা পচন, 

রা তার দুদ্কো লাঘব না রশরই বাবড়শয় চশল তার সম্দ।’ 

মর জীবনধারায় রখন রুদ্ধববমাশনর প্রাচুর্ক্ থাশর, তখন জীবনদায়ী 

মভবন্শলির থাশর সাকুশল্ ১ লষে ৬০ হাজার, মরখাশন অসুথিশদর 

বচবরৎসার জন্ দররার ১০ লশষের মববে। মর জীবনধারায় মদশের 

অশধ্কর মানুশষর মবঁশচ থারা বনভ্কর রশর এরবি মবতন পাওয়া মথশর 

আশরর মবতশনর অশপষোয়, ৪ মরাবি মানুষ রশয়শেন দাবরশদ্রর 

মশধ্, ৮ মরাবি ৭০ লষে মানুশষর হয় মরানও বীমাই মনই, অথবা মর 

বীমাটুকু আশে তাশত সামান্ বচবরৎসা পর্কন্ত হয় না, এবং ৫ লষে 

এমন মানুষ আশেন, রাঁশদর মনই মাথা মগাঁজার মরানও জায়গা। 

মর জীবনধারায় বনরস্ত্র কৃষ্াশগির মৃতু্ হয় পুবলশের বনবব্করার 

গুবলশত, ববপরীশত বমবেগাশন ববশষোভরত সেস্ত্র নব্-নাৎবসশদর 

রা্রেপবত ট্াম্ সাবি্কবফশরি মদন: ওরা সবাই ‘ভাশলা মানুষ’! 

লরডাউশনর মময়াদ বাড়াশনার মঘাষণায় ‘স্বস্তরা’ প্রতীর বনশয় 

বমবেগাশনর আইনসভার সামশন প্রবতবাদ ববশষোশভ োবমল হয় নব্-

নাৎবসরা। আর তা মদশখ বমবেগাশনর মডশমাক্র্াি গভন্কর মগ্শচন 

হুইিনারশর ওইসব ‘ভাশলা মানুষশদর’ সশগি মবাঝাপড়া ররশত 

বশলন ট্াম্। এর টুইশি ট্াম্ বশলন, ‘ওরা সবাই ভাশলা মানুষ। 

তশব ক্ষুধি। ওরা বনরাপশদ ওশদর আশগর জীবশন বফশর মরশত চান। 

ওশদর বদশর তারান, ওশদর রথা শুনুন, এরিা মবাঝাপড়ায় আসুন।’  

মাবর্কন রুক্তরাশ্রে উগ্ দবষেণপন্ী মগাঠিীগুবলর উপর গশবষণা 

রশর থাশর সাউদান্ক পভাবি্ক ল মসন্ার। তাশদর সমীষো বলশে, 

ট্াশম্র বনব্কাবচত হওয়ার পর মথশর মশ্তাগি আবধপত্বাদী 

সংগঠশনর সংখ্া বৃবদ্ধ মপশয়শে ৫৫ েতাংে। রশরানা মমারাববলায় 

ট্াশম্র হাবতয়ার বণ্কববশবিষ। মগাড়া মথশর হালরা চাশল মদশখ 

এশস পশর বলশত শুরু রশরন ‘চীনা ভাইরাস’। বেশরর শুরুশতও 

চীশনর সররাশরর প্রবত ট্াশম্র বাত্কা বেল: দুরন্ত রাজ ররশে চীন! 

২৪ জানুয়াবর, এর টুইশি বশলন, ‘রশরানাভাইরাস মমারাববলায় 

রশঠার পবরশ্রম ররশে চীন। তাশদর রাজ ও স্ছিতাশর খুবই 

প্রেংসা ররশে মাবর্কন রুক্তরা্রে।’ আসশল শুরুশত ট্াম্ মতমন 

আমলই মদনবন। রশরানাভাইরাশসর আক্রমণশর বরং মোি রশর 

মদশখবেশলন। গবড়মবস মদবখশয়বেশলন। বশলবেশলন এবনশয় মাবর্কন 

নাগবররশদর অরথা উশবিশগর মরানও রারণ মনই। ৫ মফব্রুয়াবর, 
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টুইশি বশলন, ‘মাবর্কন রুক্তরাশ্রে মারে ৫ জন আক্রান্ত। প্রশত্শরই 

সুথি হশয় উঠশেন।’ র’বদন বাশদই ২২ মফব্রুয়াবর টুইশি বশলন: 

‘মাবর্কন রুক্তরাশ্রে রশরানাভাইরাস এশরবাশরই বনয়্রেশণ।’ র’বদন 

বাশদ সাধারণ ইনফ্লুশয়জোর সশগি তুলনা রশরন। এরপশরই পবরবথিবত 

মবগবতর মদশখ বনশজর অপদাথ্কতা ঢারশত ফািান বণ্কবাদী েব্শবামা 

‘চীনা ভাইরাস’। বনশজর ব্থ্কতা ঢারশত হাবতয়ার বহশসশব মবশে 

মনন বণ্কববশবিষী-ভাইরাস। ববশদেসবচব মাইর পবম্ও বশলন, 

‘হুয়ান ভাইরাস’। মহায়াইি হাউশসর এরজন রত্কা বশলন ‘কুঙ ফ্লু’ 

(ওয়াবেংিন মপাস্ট, ১৭ মাচ্ক)।

মরমন বশলশেন ট্াশম্র প্রাক্তন উপশদটিা বস্টভ ব্ানন। ‘আবম 

চাই ওরা প্রবতবদন জাবত-বণ্ক (ববশবিষ) বনশয় রথা বলুর। রবদ জাবত 

আর পবরবচবতস্বোর বদশর মফারাস রশর এবং আমরা অথ্কননবতর-

জাতীয়তাবাদ বনশয় এবগশয় মরশত পাবর, তশব আমরা সহশজই গুঁবড়শয় 

বদশত পারব মডশমাক্র্ািশদর।’ ঝঁবরপূণ্ক ওষুশধর ব্বহার রুখশত বগশয় 

ট্াশম্র মরাশষর মুশখ মাবর্কন বাশয়াশমবডর্াল অ্াডভান্সড বরসাচ্ক 

অ্াডে মডশভলপশমশন্র প্রধান, ভ্ারবসন-ববশেষজ্ বরর ব্রাইি। 

অপসাবরত ‘রশরানা মরাদ্ধা’ ব্রাইি। ট্াম্ এরা নন। এরইভাশব 

‘ট্বপশরর ট্াম্’ ব্রাবজশলর রা্রেপবত মবালশসানাশরার মরাশষর বেরার 

স্াথি্ম্রেী লুইজ মহনবরর ম্ানশডট্টা। মানুষশর ঘশর থারশত ও 

সামাবজর দূরত্ব মমশন চলার পরামে্ক মদওয়ার ‘অপরাশধ’ অপসাবরত 

ম্ানশডট্টা। ট্াশম্র ঢশঙই মবালশসানাশরা রশরানাভাইরাসশর 

বশলবেশলন ‘বলিল ফ্লু’, সাধারণ সবদ্করাবে। 

‘ববশ্ রখন মৃতু্ থামাশনার লড়াইশয়, উগ্ দবষেণপন্ীরা তখন 

আনশন্ মমশতশে মরাবভড-১৯ বনশয়।’ বেশরানাম আল জাবজরায়। 

এরবদশর রখন রশরানায় মৃতু্র সংখ্া মবশড়ই চশলশে, তখন ‘রট্টর 

উগ্ দবষেণপন্ীশদর অশনশরই মশন রশরন, এই সঙ্কিশর স্াগত 

জানাশনা উবচত।’ আগ্াসী নব্-নাৎবস, রাঁরা চান সভ্তা মভশঙ 

টুরশরা টুরশরা হশয় রার, তাঁরা আোয় আশেন মরাবভড-১৯ হশত 

চশলশে তাঁশদর মগাপন হাবতয়ার। মরমন বশলশেন আশমবররান 

ইউবনভাবস্কবির সমাজববজ্ানী, উগ্ দবষেণপন্া ববষশয়র গশবষর 

বসবন্য়া বমলার-ইবদ্রস, ‘উগ্ দবষেণপন্ীশদর ব্বহাশরর জন্ এই 

পবরবথিবত এশরবাশর উপরুক্ত।’  

মস্পশনর দবষেণপন্ী জাতীয়তাবাদী ভসি পাবি্ক তাশদর রাজননবতর 

সমাশবশে দাবব রশরশে ববশদেী হামলাবাজশদর (চীনা ভাইরাস) 
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ববরুশদ্ধ মদশের লড়াইশয় প্রবতবনবধত্ব ররশে তাশদর ‘অ্াবন্ববড’। 

মরমন বশলশেন ভসি মনতা মজবভয়ার ওশত্কগা বস্মথ, ‘আমার েরীশরর 

স্প্াবনে অ্াবন্ববডই রুশখ মদশব চীনা ভাইরাসশর।’ 

সুইশডশনর নব্-নাৎবস নবড্কর মরবজসি্ান্স মুভশমশন্র 

(এনআরএম) মনতা সাইমন বলডেবাগ্ক তাঁশদর ওশয়বসাইশি মরানও 

রাখঢার না রশরই বশলশেন বতবন এই মহামাবরশর ‘স্াগত’ 

জানাশছিন, রারণ তাশদর মগাঠিী মর পৃবথবীশর মদখশত চায়, তা 

নতবরশত প্রশয়াজনীয় পদশষেপ বনশত সাহার্ ররশব এই মহামাবর। 

‘এই পবরবথিবতশর রাশজ লাবগশয় আমাশদর আনশত হশব এরবি 

সবত্রাশরর জাতীয় অভু্ত্ান এবং মজারদার ররশত হশব এরবি 

নবপ্লববর (তাশদর মচাশখ) রাজননবতর েবক্তশর।’ 

জাম্কাবনশত নব্-নাৎবস মগাঠিী দ্ রাইি দাবব রশরশে ইউশরাপীয় 

নয় এমন নাগবররশদর জন্ সীমান্ত বসল রশর মদওয়া উবচত। 

আশররবি জাম্কান নব্-নাৎবস মগাঠিী দ্ নাউ ওশয় এই ভাইরাসশর 

‘ববশভশদর মরৌেল’ বহশসশব জাম্কান মনতাশদর ব্বহার ররা উবচত 

বশল সওয়াল রশরশে, রাশত মধ্প্রাচ্ মথশর আসা উবিাস্তু ও 

অবভবাসীশদর ‘বন্াশর’ প্রবতশরাধ ররা রায়। 

ইউশক্রশনর উগ্ দবষেণপন্ী অ্াশজাভ মুভশমন্ দাবব রশরশে 

মরাবভড-১৯ েড়াশনার জন্ ‘সাধারণভাশব মশ্তাগিরা দায়ী নয়’। 

ইতাবলশত সংখ্ালঘু জনশগাঠিীই এই ভাইরাস েড়াশনার জন্ দায়ী। 

ইতাবলশত উগ্ দবষেণপন্ী প্রাক্তন স্রা্রেম্রেী মাবত্তও সালবভবন 

দাবব রশরশেন, ‘আবরিরা মথশর অবভবাসীশদর ঢুরশত মদওয়ার 

রারশণই (ইতাবলশত) েবড়শয় পশড়শে রশরানাভাইরাস, মরখাশন এই 

ভাইরাশসর সংক্রমণ আশগই বনবশ্চত হশয়বেল।’ ২৪ মফব্রুয়াবর, উগ্ 

দবষেণপন্ী মলগা পাবি্কর অন্তম েীষ্ক মনতা সালবভবন রখন এই 

অবভশরাগ ররশেন, তখন ইতাবলশত মরাবভশড আক্রাশন্তর সংখ্া 

২২৯ জন, আর মারা বগশয়শেন ৬ জন, মরখাশন মগািা আবরিরায় 

আক্রাশন্তর সংখ্া মারে ১ জন, বমেশর (বব্রবিে দ্ গাবড্কয়ান)। 

‘রশরানাভাইরাস নয়, ভাইরাস েড়াশত সাহার্ ররশে আসশল 

সররার’, বেশরানাম ইতাবলর দবষেণপন্ী পবরেরা বলশবশরা’মত। 

প্রধানম্রেী ‘মরাশন্ত, তাঁর ববজ্ানীরা এবং বণ্কবাদই (পূব্ক এবেয়ার 

মানুষশদর লষে্ রশর) হশলা আসল মরাগ।’ 

রিাশন্স উগ্ দবষেণপন্ী মনশরে মমবর বল মপন রশরানা মহামাবরশর 

ব্বহার রশর ইতাবলর সশগি রিাশন্সর সীমান্ত বধি ররশত বলশেন। 
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ইউশরাশপর মদেগুবলর মশধ্ মুক্ত সীমান্ত চুবক্ত ‘মেনশজন’ বাবতশলর 

দাবব তুশলশেন। জাম্কাবন ও মস্পশনর উগ্ দবষেণপন্ী দলগুবলও 

এরই দাববশত মসাচ্চার। 

মরাবভড-১৯, গণতশ্রের জন্ অেবনসশঙ্কত। ভাইরাসশর নয়, 

হত্া ররা হশছি গণত্রেশর।

রত মদাষ মরাবভশড। সামাবজর, অথ্কননবতর — সমস্ত বরেুর 

জন্ দায়ী ররা হশছি মরাবভডশর। আর এভাশবই মদশে-মদশে 

রাবতীয় দায় এড়াশনার ভাষ্ বনম্কাশণর মচটিা চলশে। পঞ্চােবির মববে 

মদে জাবর রশরশে জরুবর অবথিা। 

হাশগিবরশত, ৩০ মাচ্ক সংসশদ পাস হশয়শে নতুন আইন। এই 

আইশন প্রধানম্রেী বভক্টর ওরবানশর জরুবর প্রশয়াজশন মর মরানও 

বসদ্ধান্ত মনওয়ার ষেমতা মদওয়া হশয়শে। সংসদশর এবড়শয় বডবক্র 

জাবর রশর বতবন মর মরানও বসদ্ধান্ত বনশত পারশবন। অবনবদ্কটিরাশলর 

জন্ থারশত পারশবন ষেমতায়। আর তাঁর মরানও পদশষেশপর জন্ 

জবাববদবহ ররশত হশব না সংসশদ। ইছিা ররশল মদশের প্রচবলত 

মর আইন রশয়শে, মসই আইশনর ববরুশদ্ধ মরশত পারশবন। প্রশয়াজন 

হশল থিবগত রাখশত পারশবন মদশের সংববধান।

হাশগিবরশত ওরবান এরবি 

দৃটিান্ত মারে। এভাশবই পৃবথবীর 

মবেবরেু মদশে োসররা ষেমতা 

কুবষেগত ররশেন। চলশে 

সংসশদর ষেমতা রমাশনা, 

ববশরাধী মনতারম্কীশদর ধরপারড়, 

সংবাদপশরের রঠেশরাধ। 

রশরানাভাইরাস তাঁশদর রাশে 

এরিা সুশরাগ এশন বদশয়শে। 

আজারবাইজান, রাবেয়া, 

বফবলপাইনস, থাইল্াডে, 

মপাল্াডে, ইজরাশয়ল বরংবা 

তুরস্ক হশত পাশর তার জ্বলন্ত 

দৃটিান্ত। বফবলপাইনশসর রা্রেপবত 

রডবরশগা দুত্কাশত সংসশদ আইন 

পাস রবরশয় বনশজর হাশত প্রায় 

সমস্ত ষেমতাই বনশয়শেন। অত্ন্ত 

েিনে সংসনের 

ষেমিবা কমবানেবা, 

বিনরবাধবী 

মেিবাকমতৃবীনের 

ধরপবাকড়, 

সংিবােপনত্রর 

কণ্ঠনরবাধ। 

কনরবােবাভবাইরবাস 

িবাঁনের কবানে 

একিবা সুনযবাে 

এনে বেনয়নে
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রশঠারভাশব লাগু ররশেন ‘সামাবজর দূরশত্বর’ বববধ। প্রশয়াজশন 

গুবল ররারও বনশদ্কে বদশয়শেন। গণমাধ্মশর বনয়্রেণ ররশেন। 

থাইল্াশডেও প্রধানম্রেী বনশজর হাশত তুশল বনশয়শেন জরুবর ষেমতা। 

সংবাদপরে বনয়্রেশণ নতুন বডবক্র জাবর রশরশেন। মপাল্াশডে এমন 

আইন আনার মচটিা চলশে রাশত বচবরৎসররা স্াথি্ পবরশষবা বনশয় 

মুখ খুলশত না পাশরন। 

‘রশরানাভাইরাস মহামাবর পবরণত হশছি ববরাি এর মানবাবধরার 

সঙ্কশি।’ সতর্ক রশরশেন রা্রেসশঙ্ঘর মহাসবচব আশন্তাবনও গুশতশরস। 

এরইসশগি বতবন বশলশেন, ব্বক্তর মানবাবধরার গুঁবড়শয় বদশত এবং 

তশথ্র অবাধ প্রবাশহর গবত মরাধ ররার জন্ মরানও নস্রাচারী রা্রে 

মরন এশর অজুহাত বহশসশব ব্বহার না রশর।

স্াথি্ মষেশরে আপতরালীন ব্বথিা জাবর বদশয় রা শুরু হশয়বেল, 

তা এখন দ্রুততার সশগি পবরণত হশছি মানবাবধরার সঙ্কশি। বশলশেন 

গুশতশরস। রা্রেসঙ্ঘ মদশখশে, ভুশয়া খবরশর বভবত্ত রশর সাংবাবদর, 

ডাক্তার, স্াথি্রম্কী এবং অ্াবক্টবভস্ট ও ববশরাধী রাজননবতর দশলর 

মনতারম্কীশদর মগ্প্তার ররা হশছি। ‘ভুল তথ্ ও ববকৃত তথ্ 

মঠরাশনার নাশম মনওয়া অবতবরক্ত পদশষেপ অশনর মষেশরে সত্ 

প্ররাশে বাধা হশয় দাঁড়াশছি। এমনবর এর মাধ্শম উশদেে্প্রশণাবদত, 

অথবা অবনছিাকৃত মসনসরবেপও শুরু হশয় রাশছি।’ 

উগ্ দবষেণপন্ার আস্ালশনর ববপরীশতই রশয়শে ববরশপির 

জন্ সংগ্াম। ২০১৯ মদশখশে বেরভর ববশ্াবয়ত প্রবতবাদ। 

দুবনয়াজুশড় বব্রশিন, রিান্সসহ ইউশরাশপ, লাবতন আশমবররায় আসশে 

‘সমাজতশ্রের’ রথা। সঙ্কি মথশর মরহাই মপশত দু’বের আশগ 

ইরনবমশস্টর মশতা পবরেরার পরামে্ক: মার্কসশর পড়ুন। ‘ববশশ্র 

োসররা: রাল্ক মার্কস পড়ুন!’

অটিাদে ব্রুশময়াশর মার্কশসর অশমাঘ লাইন ইবতহাস তার 

পুনরাবৃবত্ত ঘিায় বশি, তশব ‘প্রথমবার হয় ট্্াশজবড, ববিতীয়বার 

হশয় পশড় প্রহসন।’ মসই বক্তব্ ধশরই ইরনবমশস্টর উপবেশরানাম, 

‘ববিতীয়বার, প্রহসন।’ র’বের আশগ মমবরয়ম ওশয়বস্টার অনলাইন 

অবভধাশনর সবশচশয় সধিানী েব্ বেল ‘সমাজত্রে’। ২০১৬, হাভ্কাড্ক 

ববশ্ববদ্ালশয়র সমীষোয় এই সহরোশব্র তরুণশদর অবধরাংেই 

প্রত্াখ্ান রশরশে পুঁবজবাদশর। বতনভাশগর এরভাগ সমাজতশ্রের 

পশষে। বনউ ইয়র্ক িাইমশস উপসম্াদরীয়: ‘শুভ জ্বদন রাল্ক 

মার্কস। আপবন বেশলন সবঠর।’ 
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বব্রশিশন মজশরবম ররববন, মাবর্কন রুক্তরাশ্রে বাবণ্ক স্াডোস্ক, বরংবা 

রিাশন্স জ্াঁ-লুর মমশলশোঁর বক্তব্ মথশর লাবতন আশমবররায় উশঠ 

আসশে ববরশপির রথা। সবার জন্ ববনামূশল্ স্াথি্ পবরশষবা মথশর 

শ্রমঘণ্া, অবসশরর বয়স রমাশনাসহ নূ্নতম মজুবর বাড়াশনার 

দাবব। বব্রশিশন মরল, ডার, েবক্ত সংথিাগুবলর জাতীয়ররশণর 

ম্াগান। রিাশন্স সমরাস্ত্র বেপি এবং ববদু্ৎ মষেশরের জাতীয়ররশণর 

রথা। মাবর্কনমুলুশর ‘সবার জন্ স্াথি্ পবরশষবার’ দাবব। 

২০১৯, দুবনয়াজুশড় বেল প্রবতবাশদর মঢউ। ববরশপির সধিাশন।

পাঁচ বডশসম্র। ধম্কঘশি স্তধি রিান্স। পাঁচবদশনর মশধ্ আবার। অচল 

মদে। রলবম্য়ায় দু’সপ্তাশহর মশধ্ বতন-বতনবার ধম্কঘি। রিাশন্স ইশয়শলা 

মভস্ট আশন্ালন অবতক্রম রশরশে এর বের। হাইবতশত ৫২৭ বদন 

ধশর চলশে প্রবতবাদ। আলশজবরয়ায় িানা ৪২-সপ্তাহ। দু’মাস বচবল 

রাস্তায়। এরই মচহারা মলবানন, ইরাশর। প্রবতবদন ববশষোভ, অবশরাধ। 

তাবলরায় পশর রকু্ত হশয়শে ববলবভয়া, ইরান। ববলবভয়ায় অভু্ত্াশনর 

পশরই রাস্তায় নাশমন শ্রবমররা, আবদ জনশগাঠিীর মানুষ।

ববশষোশভর আগুশন তখন আদশতই পুড়শে নয়া উদারবাদ। 

ইকুশয়দর মথশর বচবল, আশজ্কবন্না মথশর রলবম্য়া— সব্করে। 

অবভমুখ মফর বামপন্ায়। এবং লাবতন আশমবররা শুধু লড়বেলই 

না। ভাঙবেল নয়া উদারবাদী মশডলশর, তার মূল অষে বচবল মথশর।

ববশদ্রাশহ, ব্ালশি অসশন্তাষ। এবং শুধু লাবতন আশমবররা নয়।

সাবন্তয়াশগা মথশর ওশয়স্ট পাপুয়া। মবইরুি মথশর বাগদাদ। কুইশিা 

মথশর রায়শরা। মডট্শয়ি মথশর বেরাশগা। প্াবরস মথশর মপাি্ক অব 

বপ্রন্স। আলশজবরয়া মথশর জড্কন। সব্করে ববশষোভ। রাস্তায় জনশরাষ।

এর মবপশরায়া প্রবতশরাধ। জরুবর অবথিা, রারবফউ। মসনা 

জওয়াশনর মবয়শনি উবড়শয় মুশখামুবখ লড়াই। ববশ্ পুঁবজবাশদর 

মুখপরে দ্ ইরনবমস্ট মদশখবেল ‘রাস্তায় মক্রাশধর ববশস্ারণ’। েশয়র 

দেশরর পর ‘ববশ্জুশড় অবথিরতার ববিতীয় মরোত’। রা্রেসশঙ্ঘর মানব 

উন্নয়ন প্রবতশবদশনর অসহায় আত্কনাদ: ‘ববশ্শজাড়া প্রবতবাশদর 

জবাব হশলা মমারাববলা ররশত হশব নতুন অসাম্শর।’ এর ‘নতুন 

প্রজশ্র অসাশম্র প্ররাে মদখা রাশছি, বেষোশর বঘশর, প্ররুবক্তর 

পবরবধশত এবং জলবায়ুর পবরবত্কশন।’ 

‘নানা ঘিনা মানুষশর মিশন আনশে রাস্তায়— মট্শনর বিবরশির 

দাম, মপশট্াশলর মূল্বৃবদ্ধ, রাজননবতর স্াধীনতার দাবব মথশর 

ন্ায়ববচাশরর চাবহদা। আর এগুবলই হশলা অসাশম্র নতুন মুখ।’  
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মরাথাও মমশট্ার ভাড়াবৃবদ্ধ বদশয় শুরু। মরাথাও আবার 

মহায়ািসঅ্াশপ রশলর উপর রর বসাশনার ববরুশদ্ধ অসশন্তাশষর 

প্রথম প্ররাে। মষোশভর স্ফুবলগি মরাথাও বেিশর মববরশয় এশসশে 

জ্বালাবনশত ভরতুবরর অবসাশন। মরাথাও স্াধীনতার দাববশত। 

মরাথাও দীঘ্কবদশনর মজুবর বাড়াশনা বনশয় সংঘাত। মরাথাও দুন্কীবত 

আর দাবরশদ্রর ববরুশদ্ধ জমাি মরাষ। মরাথাও বনব্কাচশন জশয়র 

পশরও গণত্রে, ববরপি অথ্কনীবতশর রষোর সংগ্াম। মরাথাও খাশদ্র 

জন্ হাহারাশর স্তধি জনজীবন। বধবর বধবর জ্বলশত জ্বলশত মেশষ 

ববশস্ারণ।

ববশ্শজাড়া এই প্রবতবাদ প্রবতশরাশধর মচহারা বভন্ন হশলও, বেল 

এরবি সাধারণ সুশতায় বাধা। 

মশ্রবণ সংঘাশতর সরল পাবিগবণত: জনগণ বনাম নয়া উদারবাদ। 

রানাগবলশত নয়া উদারবাদ। মদবখশয় চশলশে দবষেণপন্ার 

সীমাবদ্ধতা। সঙ্কি মথশর উদ্ধাশর তাশদর হাশত মনই মরানও ববরপি। 

মানুষ তাই রাস্তায়, ববরশপির সধিাশন।

নয়া উদারবাশদর প্রবতশরাশধ দুবনয়াজুশড় এর নতুন প্রজশ্র 

উত্ান। বচবলর মর তরুণী সাঁশজায়া গাবড় লষে্ রশর পাথর মোশড়ন, 

বতবন আসশল আঘাত রশরন নয়া উদারবাশদর ববরুশদ্ধ। মর রারশণ 

বচবলর তরুণ ঠাণ্ডা গলায় মিবলবভেশন বশলন, ‘আমাশদর প্রবতবাদ 

মগািা ব্বথিার সমস্ার ববরুশদ্ধ।’ তাঁর জীবশনর উপলবধি, ‘সবার 

উপশর, নয়া উদারবাদী ব্বথিার ববরুশদ্ধ।’

ধম্কঘশির মঢউ মাবর্কনমুলুশর। প্রবতবিন্দ্বী মজনাশরল মমািরসশর 

মদশখ আর ঝঁবর মনয়বন মফাড্ক মমাির। ধম্কঘি এড়াশত আশগভাশগই 

সম্ভাব্ চুবক্ত রশরশে ইউনাইশিড অশিা ওয়ার্কাশস্কর সশগি। 

মাবর্কনমুলুশর রীবতমশতা ধম্কঘি আর প্রবতবাদ-আশন্ালশনর ঝড়। 

অশক্টাবশরর তৃতীয় সপ্তাশহ ১৩বি পৃথর ধম্কঘশি োবমল অন্তত 

৮৫,০০০ শ্রবমর-রম্কচারী। বেশরানাম ইন বদস িাইমস পবরেরায়। 

মলবার বু্শরার স্ট্াবিসবিশসির বহশসশব, ২০১৮-মত ধম্কঘশি োবমল 

শ্রবমশরর সংখ্া বেল ৪,৮৫,০০০। মেষ ৩২-বেশর সব্কাবধর। 

এবাশর প্রবণতা রা, গত বেরশরও তা েবপশয় রাশব।

অোন্ত মধ্প্রাচ্। আল আহরম পবরেরায় বেশরানাম: প্রবতবাশদর 

‘ববিতীয় মরোত’। মধ্প্রাশচ্ সব্করে ববশষোভ। প্রবতশরাধ। মনতার বদল 

নয়, মানুষ চাইবেশলন ব্বথিার বদল। মানুষ চাইবেশলন রাজ। 

জল, ববদু্ৎ, বেষো, স্াথি্সহ নাগবরর পবরশষবা। মসসময় তাহবরর 
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ইনবস্টবিউশির গশবষর বতশমাবথ রালদাস ভাশষ্, ‘এর জায়গায় 

প্রবতবাদ মদশখ অন্রা উৎসাবহত হশছিন, রাস্তায় নামশেন। এশর 

অপশরর মথশর বেখশেন। এই ববশষোভ এরজন প্রধানম্রেী, বরংবা 

এরজন রা্রেপবতর ববরুশদ্ধ নয়, তাবৎ োসরশশ্রবণর অপসারশণর 

দাববশত এই গণঅভু্ত্ান।’

রশরানায় মসই অসশন্তাষ মমাশিই বমইশয় রায়বন। বরং বলা 

ভাশলা, ‘বমউি’ রশয়শে। মষোভ আরও তীব্র হশয়শে। স্াভাববর। 

রারণ মবরারত্ব, দাবরদ্র, ক্ষুধা আরও মবশড়শে।  

অথ্কনীবতর ঝাঁপ বধি ররা নয়। ঝাঁপ বধি ররশত হশব পুঁবজবাশদর। 

পুঁবজবাদ মহামাবর মথশর রষো ররশত পাশরবন। পুঁবজবাদ পাশরবন 

জলবায়ু পবরবত্কন মথশর সুরষো বদশত। অথবা, আজ আমরা মরসব 

জরুবর সমস্ার মুশখামুবখ, তার মরানও বরেু মথশরই রষো ররশত 

পাশরবন পুঁবজবাদ। পারার রথাও নয়। 

এখান মথশর ব্বথিার পবরবত্কনই আমাশদর লষে্ হওয়া উবচত। 

ধনী বাশদ প্রশত্শরর দাবব মহার পুঁবজবাশদর অবসান। দাবব মহার 

প্রশত্শরর রাশজর, অথবা মরাজগাশরর অবধরার, সব্কজনীন স্াথি্ 

পবরশষবা, নূ্নতম মজুবর বৃবদ্ধ, উশছিদশরাধ— এবং সবশচশয় 

গুরুত্বপূণ্ক হশলা শ্রবমশরর সংগবঠত হওয়ার অবধরার, সাধারণ 

মানুশষর গণতাব্রের অবধরার। 
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