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নাযী তনগ্র, ধলতণ  িযা ফন্ধ প্র্াক 
যকায অভাদদয বয ভাদজ ফা কযায তধকায তদন   

নাযীপ্র্দয তনবতয়  তনযাদ জীফদনয তধকাদযয দাফীদি অূি তভতিদর নাগতযক তযচদয় কদর  প্র্মাগ তদন 
   
 ‚ঃ ভা প্র্গা!‛- ভৃি তনিা প্র্দয়াদনয প্র্দ প্র্দদখ্ এক ভতরা ডাক্তায ঐ কথাটুকু ফদর জ্ঞান াতযদয়তিদরন ৩০প্র্ প্র্ভ, ১৯৯০ াদরয ফানিরায 
ঘটনায় । িদাতনন্তন ভুখ্যভন্ত্রী ফদরতিদরনঃ ‘এআ যকভ প্র্িা কিআ য়’!! 
 এনতঅযতফ িথয ফরদি এ প্র্দদ ১৯৭১ াদরয িুরনায় ধলতণ প্র্ফদেদি ৭৯১%, িযা প্র্ফদেদি ২৪০%, ডাকাতি প্র্ফদেদি ১৭৮% এফং যণ 
প্র্ফদেদি ৬৩০%।    
 এআযকভ একতট প্র্দদ তিভফঙ্গ এআ ভুূদিত এভন একতট যাজয প্র্মখ্াদন প্রতিতদন নাযী তনগ্র, ধলতণ  িযায ঘটনা ঘটদি। অদযা উদেখ্দমাগয 
দরা এআফ ঘটনায় যাদজযয প্রধান যাজননতিক দরগুদরায (াক  তফদযাধী উবদয়য)  নাভ জতেদয় থাকদি। উদে অদি ুতরী প্র্পাজদি (প্র্জরখ্ানা 
 থানায়) নাযী তনগ্র, ধলতণ াতফতক ুতরী তনতিয়িায ঘটনা  ধলতণকাযীদদয প্রতি ভদদিয দৃষ্টান্ত এফং একআাদথ যকায  প্রাদনয ফযথতিায 
চূোন্ত িতফ। প্র্ম িতফ তফগি কদয়ক দক তচভফদঙ্গয ফাআ প্র্দখ্দিন। তি ম্প্রতি াকততিট, অানদার, কাভদুতন, প্র্গদদ, গাআঘাটা, যানীগঞ্জ আিযাতদ 
ংখ্য জায়গায ঘটনা যাজযদক অফাদযা বয়ঙ্কযবাদফ করতঙ্কি কদযদি। তিভফঙ্গফাীয কাদি একতট বয যাদজয ফা কযতি একথা ফরায অয উায় 
প্র্নআ। এদিাটাআ যাজক ফস্থায ভদধয অভাদদয ক্রভ প্র্পদর প্র্দয়া দয়দি।  
 িীদি মখ্ন ফানিরা, ধানিরায ভপ্র্িা এদক এদক ঘটনা ঘদটতিদরা িদাতনন্তন যকায প্র্গুদরা ধাভা চাা প্র্দয়ায অপ্রাণ প্র্চষ্টা কদয 
তগদয়প্র্ি। িাী ভাতরদকয িযায ভদিা তফবৎ ঘটনায় িদাতনন্তন াক দর প্র্দালীদদয ফাঁচাদি ভস্ত যকভ প্র্চষ্টা  এভনতক ংসৃ্কতিয অশ্রয় 
তনদি কুয কদযতন। পদর অজদক কাভদুতন ঘটদি াযদি। দুষৃ্কিীপ্র্দয প্র্দৌযাদেয ফােফােন্ত অজ ভাজ  প্রাদনয গরা তটদ ধদযদি। এততডঅয 
যাজনীতি তনযদক্ষবাদফ এদফয তফরুদে তনযন্তয নাগতযক প্রতিফাদ গদে প্র্িারায প্র্চষ্টা কদয প্র্গদি তফগি ৪১ ফিয ধদয।   
 অগাভী ২১ প্র্ জুন (কদরজ-প্র্স্কায়ায প্র্থদক তফদকর ৩-প্র্টয়) অফাদযা প্র্যকভ একতট নাগতযক উদদযাগ  প্রতিফাদী তভতিদরয অহ্বান এদদি 
তফদ্বজ্জনদদয ক্ষ প্র্থদক। এআ অহ্বান নাগতযক উদদযাদগয দ্বায তকিুটা প্রাতযি কযদি ফযআ াাময কযদফ। অফায একআাদথ একতট চাা ো প্রশ্ন 
িুদর অনদফ প্র্ম অভযা দচিন নাগতযকযা (?) ফ ভদয় ফ িয প্র্দখ্দি াআনা প্র্কন? প্র্কন তকিু কু্ষদ্র স্বাথত ভদয়-ভদয় অভাদদয ন্ধ কদয যাদখ্? 
দরীয় যাজননতিক অনুগিয  ংকীণতিায জনযআ তক? এততডঅয চায় এআ প্রশ্ন প্র্জাদযয াদথআ উদে অুক, তকন্তু থ াটা চরুক। এআ প্রশ্ন নাগতযক 
অদদারনদক অদযা তক্তারী কযদফ। নাগতযক প্রতিদযাধপ্র্ক অগাতভ তদদন স্বিসু্ফিতায় অদযা প্র্জাযদায কযদফ। 
 আতিা প্র্দখ্ায় যাষ্ট্রীয় দভন-ীেন  তনীেন গণিন্ত্রদক মদিাটা ংকুতচি কযদফ ভাদজ শুব তক্তয প্রদকা  প্রিা িদিাআ ফােদফ  
প্র্ফদেদি। যাদজয ক্রভফেভান নাযী ধলতণ  িযা এআ ক্রভাগি গণিাতন্ত্রক তধকাদযয ন্তজততরয তনদতন। গণিদন্ত্রয কন্ঠদযাধ যাদজযয াভাতজক উদযভ, 
উন্নয়ন  গ্রগতি থভদক প্র্দদফ। তদপ্র্য়দি। াক ফা তফদযাধী যাজননতিক দরগুতর প্র্বাট ফাদ তদদয় কদফ গণিদন্ত্রয এআ াযকথাতট ফুঝদফ িা জানা প্র্নআ। 
িদফ িাদদয এটা ফুঝদি দফআ। প্র্ফাঝাদিআ দফ। 
 নাগতযক তযচদয় দথ প্র্নদভআ প্র্কফর অজদকয াতফতক ফন্ধাত্ব কাটদি াদয। গণিন্ত্র  ভানফাতধকায প্রতিষ্ঠায অয প্র্কান তফকল্প যাস্তা অজ 
অয প্র্খ্ারা প্র্নআ। থাকদর, যকায প্রভাণ করুন িা অদি। িাদরআ প্র্ফাঝা মাদফ এ যাদজয যকায  প্রান ফদর তকিু একটা অদি। ভন্ত্রীযা  
প্রাকযা অদিন থচ যকাযটা প্র্নআ -- এভন দু্ভি চরভান তযতস্থতিয দ্রুি ফান প্র্াক। 
 এআ কাযদণআ এততডঅয ২১-প্র্য তভতিদরয নযিভ ংগেক দয়দি এফং এআ যাজননতিক তভতিদর প্র্মাগদানয জনয ফৃত্তয নাগতযক 
ভাজদক এতগদয় অায নুদযাধ কযদি। 
     যাদজয ধাযাফাতক নাযী তনমতািন, ধলতণ  িযা শুধু তফগি দু’ফিদযয যকাযী ফযথতিায আতিা নয় ; িায অদগয যকাযগতর প্র্আ 
একআ করঙ্ক  অিংদকয নতজয প্র্যদখ্ প্র্গদিন। ২১প্র্ জুদনয নাগতযক তভতির িা বুরদফ না।বুরদি না। কাযণ িা প্র্বারা মায় না; মাদফ না। নাগতযকযা 
িা বুরদি াদযননা। 

ধীযাজদনগুপ্ত 
াধাযণ ম্পাদক 



  
   


