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স াদেকর কলেমঃ- 

“িশ র বাসেযাগ ” কের যেত হেল…  
ছাটেবলার মুখ  বলেত অভ  একিট রবী নােথর 

কিবতা িদেয় আেলাচনা   কির -             

িতনকিড়। তালপািড়েয় উঠল পাড়া, 

তবু কতা দন না সাড়া। জা ন িশগিগর জা ন। 

কতা। এলারােমর ঘিড়টা য চুপ রেয়েছ, কইেস 

বােজ- 

িতনকিড়। ঘিড় পেড় বাজেব, এখন ঘের লাগেলা 

আ ন। 

কতা। অসমেয় জাগেল পের, ভীষণ আমার মাথা 

ধের- 

িতনকিড়। জানালাটা ঐ উঠল জেল, ঊ ােস 

ভা ন। 

কতা। ব  ালায়  িতনকিড়টা- 

িতনকিড়। েল য  ছাই হেলা িভটা, ফুটপােত ওই 

বািক ঘুমটা শষ করেত লা ন। 

                            (খাপছাড়া কাব )  

পিরেবেশর গিতিবিধ, িব  উ ায়ন ও তার 

ভয়াবহতা দেখ এই কিবতার লাইন েলা খুব 

াসি ক বেল মেন হি ল। িকছু সেচতন িব ানী, 

সি য় সমাজকমী ও অলাভজনক সং া 'িতনকিড়র' 

মেতা বারবার কের আমােদর 'ঘুম ভা ােনার' চ া 

করেছ। আর আমরা 'কতাবাবু' সেজ জেগ 

ঘুেমাি । আমােদর িশয়ের িবপদ, স িবষেয় 

আমােদর কােনা ে পই নই। অনাগত 

ভিবষ েতর জন  রিচত এই পঙি িলেতই ধরা 

পেড়েছ আধুিনক সভ তার সবেচেয় বৃহৎ ও ভয়াবহ 

িবপদ  (UNO ভাষায় biggest threat to life on 

earth in the 21st century) থেক 

মানবসভ তােক সেচতন কারবার এক বাতা। আমরা 

জানতাম আমরা বাঁচেল পিরেবশ বাঁচেব, িক  সূ টা 

অন , পিরেবশ বাঁচেল আমরা বাঁচেবা। আমােদর 

সীমাহীন লাভ, বল ভাগবােদর চািহদােক পূরণ 

করেত িগেয় আমােদর যথাথ েয়াজেনর সীমােক 

আমরা অিত ম কেরিছ, উ য়েনর যে  কৃিতেক 

ংস কেরিছ, য ডােল আমরা বেসিছ সই ডাল 

কই কাটেত লেগিছলাম। ফল যা হওয়ার তাই 

হেয়েছ।  

উভয়মুখী সমস া ও সমাধােনর উেদ াগ: 

বড় অ ুত এক সমস ায় মানবসভ তা দাঁিড়েয় 

রেয়েছ। মানবসমােজর িবকােশর জন  উ য়ন 

দরকার এবং উ য়ন করেত গেল পিরেবেশ হাত 

িদেত হেব। আবার পিরেবশ ন  হেল মানুেষর বঁেচ 

থাকার অিধকার লি ত হেব। িচপেকা, নমদা 

বাঁচাও, সাইেল  ভ ািল সবে ে ই েলা বারবার 

এেসেছ। এর সমাধান িহেসেব আিশর (৮০) দশেক 

'সু ায়ী উ য়েনর' ধারণা আেস। UNO একািধক 

উেদ াগ নয়। ন ইেয়র দশেক তির হয়- Inter-

governmental panel on Climate change 

(IPCC), ১৯৯৪ ি াে  তির হয়- The United 

Nations Framework Convention on 

Climate change (UNFCCC)। িক  িঠক  ৩০ 
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বছর ধের এরপর ায় চি শিট Conference of 

Parties(COP) বা দশ িলর সে লন হেয়েছ 

আ জািতক ের েত েক তার কাবন িনঃসরেণর 

মা া ােসর িত িত িদেয়েছ যােক পিরভাষায় 

Intended Nationally Determined 

Contributions (INDC) বলা হেয় থােক। িক  

িকেসর িক? এখােনও উ র-দি ণ িবতক, উ ত ও 

উ য়নশীল দশ িল এেক অপেরর সে  

দাষােরােপর পালায় ম ।  

ভয়াবহতার ভাব: 

২০১২ ি াে  Climate Vulnerability 

Monitor  িহসাব কেষ বেলন য, ধুমা  জলবায়ু 

পিরবতেনর জন  িতবছর পৃিথবীেত চার ল  মানুষ 

মারা যান। যােদর বিশর ভাগ দির  দেশর । এর 

ফেল ১২ কািট ২০ ল  মানুষ আেরা দির  হেব। 

কৃিতর ভয়াবহতা ও খামেখয়ািলপনা আমােদর 

িচ ায় ফেলেছ। িতবছর িনয়ম কের িব ংসী 

ঝড়, বষা, বন া, খড়া কৃিতেক আেরা চরম কের 

তুলেছ। এক বছেরর বৃি পাত পেরর বছর ওই 

রকডেক ভেঙ িদে  । ঠা ার ে ও, গরেমর 

ে ও একই রকম। ২০০১ থেক ২০১৬ পয  

এই ১৭ বছেরর মেধ  ১৬ বছেরই িছল পূেবর 

তুলনায় অিধক গরম, যা ১৮৮০ ি াে র পর 

ধারাবািহক ভােব ল  করা গেছ। 

 িক করেত হেব: 

ল  তাহেল িক? পৃিথবীর তাপমা া যন াক 

িশ িভি ক (pre- industrial) সমােজর সময়কার 

তাপমা া তুলনায় ১°C, ২°C বা ৩°C িড ী 

সলিসয়াস মেধ  থােক বা বৃি  না পায়। বৃি  

পাওয়ার কারণ িক? কাবন িনঃসরণ। তাহেল িক 

করেত হেব? তার িনঃসরেণর মা া কমােত হেব। 

কাবন বােজট  (Carbon budgeting) করেত হেব, 

কাবন িডং (Carbon trading) চালু করেত হেব 

ইত ািদ। দেশর অভ েরর সরকােরর 

নীিতিনধারকেদর আেরা সেচতন হেত হেব। ইেকা 

িল (Eco friendly) বা পিরেবশবা ব 

মানিসকতা কাযকর করেত হেব। পুননবীকরণেযাগ  

শি র ব বহােরর ওপর জার িদেত হেব, জীবা  

ালািন (যা পিরেবশ দূষেণর ৮০% এর জন  দায়ী) 

তার িবক  ব বহাের জার িদেত হেব। দুঃেখর িবষয় 

ভারতবেষর িনবাচন িলেত পিরেবশ সং া  কােনা 

ইসু  থােকনা। কারণ হয়েতাবা 'জনগেণর' এই িনেয় 

মাথাব থা নই। আর সই সুেযােগ সরকাির 

নীিতিনধারকরা কবল 'ধম ও অথ' কই একমা  

মতা দখেলর মাধ ম বেল মেন কের। িক  আমরা 

অেনক ে ই ভুেল যাই য ২০১৬ সােলর 

তাপমা া ২০১৫ সােলর তুলনায় ০.২ িড ী 

সি ে ড বিশ িছল। বিশরভাগ মানুষ ভাবেবন 

এত ছাট ু  না ােরর বৃি  িক আর পিরবতন 

ঘটােত পাের। িক  আমরা ভুেল যাই ০ িড ী 

সি ে ড থেক িড ী সি ে ড এর পাথক  হল 

বরফ আর জেলর পাথক ।  

কৃিতর যিদেক তাকাই সিদেকই ংসলীলা।  

জীব জািত িবলু  হে , জিম ব া হে , 

ম ভূিমর িব ার বাড়েছ, সমু  দূিষত হে । ২০১৯ 

সােল কািশত An Uninhabitable Earth  ে  

ডিভড ওয়ােলস- ওেয়লস জানাে ন আমরা যিদ 
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এরকম ভােবই জীবন যাপন করেত থািক এবং 

বাতােস কাবন ছড়ােত থািক, তাহেল পৃিথবীর 

তাপমা া ৮ িডি  বেড় যােব এবং সই তাপমা ায় 

িবষুবীয় বা িনর ীয় অ েলর কান মানুষ যিদ 

বািড়র বাইের বেরায় তাহেল তার মৃতু  অিনবায । 

তাই িজিডিপর িহেসেব ভারত হয়েতা ৪% থেক ৫% 

এ উঠেছ , িক  পিরেবেশর ংেসর খরেচ ৭% 

থেক ৯% নেম যাে । আমরা ভিবষ ৎ বংশধরেদর 

জন  কান পৃিথবী রেখ যাি ? ( দশ, ২রা 

সে র, ২০২০) । আমােদর এইবােরর পি কার 

ইসু েত দ িনব  িহেসেব, 'পিরেবশ, সমাজ ও 

রাজনীিত: সমস া ও উ রণ'- এর য িবষয়িট 

িনবাচন করা হেয়িছল, সিট ধু রাজনীিতর 

ছা ছা ীেদর কােছ নয় সকল িশ াথীর কােছ 

অত ত পূণ। ধুমা  ৫০ ন েরর পিরেবশ 

িবদ ার আবিশ ক প  পড়েলই পিরেবশ স েক 

দৃি ভি  বদেল যায় না। তার জন  সাধারণ িকছু 

িবষেয় ধারণা থাকা েয়াজন। সেচতন থাকা 

েয়াজন। আমরা এই ইসু েত উ  িবষেয় পূণ 

কেয়কিট িদেক দৃি পাত করবার চ া কেরিছ। 

িবভাগীয় িশ াথী-িশ কেদর পাশাপািশ কিরমপুর 

পা ােদবী কেলেজর ভূেগাল িবভােগর অধ াপক 

ওয়ািসম রজা আমােদর জন  কলম ধেরেছন। 

এছাড়াও বািক অন ান  িবভাগ যথািবিহত ভােবই 

সংকিলত করা হেলা। 

***************** 

 

া 

শ  ঘাষ 
সািহত  জগেত মহা ন ে র পতনঃ 

(৫ই ফ য়াির ১৯৩২ - ২১ শ এি ল ২০২১)  

স ু ম ল, ষ  সিম ার,  

সা ািনক, রা িব ান িবভাগ। 

 

পৃিথবী যন এক ংসলীলায় মেত উেঠেছ; 

কেরানার বাড়বাড়ে  মানুষ যখন অসহায় িঠক 

তখনই এি ল মােস সম  বাঙািলর জীবেন আবােরা 

শােকর ছায়া নেম এেসিছল িবখ াত ভারতীয় 

বাঙািল কিব ও সািহত  সমােলাচক শ  ঘােষর 

মৃতু েত। িতিন একিদেক যমন িছেলন কিব 

সািহিত ক আবার অন িদেক িবিশ  রবী  িবেশষ  

িছেলন। অলীক এর মেধ  িতিন িছেলন কাব  

সািহেত  রবী নাথ ও জীবনান  দােশর উ রসূরী। 

শ  ঘােষর আসল নাম িচ ি য় ঘাষ। তার িপতা 

মনী কুমার ঘাষ; মাতা অমলা ঘাষ। িতিন  বতমান 

বাংলােদেশর চাঁদপুর জলায় ৫ ই ফ য়াির ১৯৩২ 

সােল জ হণ কেরন। বংশানু িমক ভােব পতৃক 

বািড় বাংলােদেশর বিরশাল জলার বানারীপাড়া 

ােম। শ  ঘাষ বড় হেয়িছেলন পাবনায়। পাবনার 

চ ভা িবদ াপীঠ থেক ম াি কুেলশন পাশ কেরন। 

১৯৫১ সােল িসেডি  কেলজ থেক বাংলায় কলা 

িবভােগ াতক এবং কলকাতা িব িবদ ালয়এ 

াতেকা র িডি  লাভ কেরন। এরপর িতিন ব বাসী 
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কেলজ, িসিট কেলজ, যাদবপুর িব িবদ ালয়, 

িব ভারতীর সহ ব  িশ া িত ােন িশ কতা 

কেরন। বাংলা কিবতার জগেত শ  ঘাষ অপিরসীম 

অবদান রােখন। "িদন িল রাত িল, বাবেরর াথনা, 

সুখ ঢেক যায় িব াপেন, গা ণ কিবতা  তার 

উে খেযাগ  গেবষণা । শ  আর সত , উবশীর  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হািস, এখন সব অলীক উে খেযাগ  ব  । তার 

লখা বছেরর-পর-বছর দুই বাংলায় চিচত জনি য়। 

কিবতার পাশাপািশ িতিন রবী চচা িস   িছেলন। 

ওকাে ার রবী নাথ তার উে খেযাগ  গেবষণা 

। াবি ক িহেসেবও সুিবিদত িছেলন। শ  

ঘাষ াথিমকভােব কিব েপ পিরিচত হেলও তার 

গদ  রচনার সংখ া িবপুল। িতিন কিবতা এবং গদ  

সািহত  িমিলেয় য িবরাট মােপর কাজ কেরেছ 

ইিতমেধ ই তার ি তীয় তুলনা নই; কিবতায় 

িলেখেছন 'িনিহত পাতালছায়া'; 'আিদম লতা-

ময়'; ' পাঁজের দাঁেড়র শ ' র মধ  অিব রনীয় 

সব বই। ১৯৭৭ সােল শ  ঘাষ নরিসংহ দাস 

পুর ার এবং সািহত  একােডমী পুর ার (বাবেরর 

াথনা); ১৯৮৯ সােল রবী  পুর ার ( ধুম লেগেছ 

দকমেল); সর তী পুর ার (গ ব কিবতা ); 

১৯৯৯ সােল সািহত  একােডমী পুর ার (র  

কল াণ); ১৯৯৯ সােল িব ভারতীর ারা দশেকা ম 

পুর ার ২০১১ সােল ভারত সরকােরর প ভূষণ 

পুর ার : ২০১৬ সােল ানপীঠ পুর ার ইত ািদ 

িবিভ  পুর ােরর সমৃ  হেয়েছন। ২০২১ সােলর 

১২ই এি ল থেক সিদ কািশেত ভুগিছেলন। ১৪ই 

এি ল তার কেরাণা পিজিটভ আেস। কািভেডর 

বাড়বাড়ে র কারেন কিব হাসপাতােল যেত 

অিন ু ক িছেলন তাই সই থেক িতিন ঘেরায়া 

িনভূতবােস তথা আইসেলাশেনই িছেলন এবং 

সখােনই কিবর িচিকৎসা চলিছল। তেব শষেমষ 

কািভেডর সে  যুে  পরাজয় ীকার কের ২১ শ 

এি ল সকাল ৮টা নাগাদ িতিন িনজ বাসভবেন 

য়াত হন। কিব মৃতু েত জয় গা ামী বেলন - 

"এক মহা বটবৃে র পতন হেলা িতিন িছেলন 

জািতর িবেবক।" সািহিত ক শীেষ ু মুেখাপাধ ায় 

বেলন- "শ  ঘােষর মৃতু েত যন মেন হে  মাথার 

ওপর ছাদ সের গল।" কিব মৃতু েত সকল বাঙািল 

শাকাহত তবুও কিব শ  ঘাষ আজীবন সকল 

বা ালীর মেন অ ান বদেন িবরাজ করেবন ও 

াপূণ জায়গা দখল কের নেবন িনেজর সািহত  

সৃি  ও তার লখনীর মাধুেযর মাধ েম। 

 

ছিব অ েনঃ 

িবনা খাতুন, থম সিম ার, িবএসিস, (বােয়া) সাধারণ, ২০২১ 
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শতবেষ সত িজৎ রায় 

(২রা ম ১৯২১ - ২৩ শ এি ল ১৯৯২) 

অনন া পাল, থম সিম ার, 

রা িব ান িবভাগ, সা ািনক –২০২১ 

 

"ব  িদন ধের ব  াশ দূের, 

ব  ব য় কির ব  দশ ঘুের 

দিখেত িগয়ািছ পবতমালা 

দিখেত িগয়ািছ িস ু । 

দখা হয় নাই চ ু  মিলয়া 

ঘর হেত ধু দুই পা ফিলয়া, 

একিট ঘােসর িশেষর উপর একিট িশিশর িব ু।।" 

য়ং রবী নাথ সত িজৎ রায় ক শাি িনেকতেন এ 

কথা িল িনেয়িছেলন। িক অ ুত। সত িজেতর 

জীবন পযােলাচনা করেল এই ু  িজিনেস বৃহৎেক 

দখার একটা দশন পাওয়া যায়। গত ২রা ম ২০২১ 

িছল সত িজৎ রােয়র জ  শতবািষকী। িবংশ 

শতা ীর অন তম   বাঙািল চলি  িনমাতা। না 

িতিন ধু একজন চলি  িনমাতাই নন সােথ 

িচ নাট কার, িশ িনেদশক, সংগীত পিরচালক, 

লখক, গায়ক, ািফক িডজাইনার। িতিন 'মািনকদা' 

নােমও পিরিচত। 

জ  ও িশ াঃ  

সত িজৎ রােয়র জ  কলকাতা শহেরর সািহত -িশ  

সমৃ  সমােজ তথা খ াতনামা রায় পিরবাের। তাঁর 

পূব পু েষর িভটা িছল তৎকালীন ি িটশ ভারেতর 

িকেশারগে  (বতমােন বাংলােদশ) কিটয়াদী 

উপেজলার মসূয়া ােম। িতিন ২রা ম ১৯২১ সােল 

জ হণ কেরন। তাঁর িপতা সুকুমার রায় এবং মাতা 

সু ভা রায়। তাঁর িপতামহ িছেলন উেপ িকেশার 

রায়েচৗধুরী। সত িজৎ রায় বড় হেয় কলকাতার 

িসেডি  কেলেজ অথনীিত িনেয় পড়েত যান। 

১৯৪০ সােল তার মা তােক শাি িনেকতেন 

রবী নাথ ঠাকুেরর িতি ত িব ভারতী িব িবদ ালয় 

ভিত হবার জন  পীড়াপীিড় করেত থােকন। কলকাতা 

মী সত িজৎ শাি িনেকতেনর িশ ার পিরেবশ 

স ে  ধারণা উ  পাষণ করেতন না। িক  শেষ 

মােয়র জন  ও রিব ঠাকুেরর িত ার ফেল রািজ 

হন। িনয়ম অনুসাের শাি িনেকতেন পাঁচ বছর  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছিব অ েনঃ সুজাতা ম ল, তৃতীয় সিম ার, বাংলা িবভাগ,  

             সা ািনক, কিরমপুর পা ােদবী কেলজ। 
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পড়ােশানা করার কথা থাকেলও তার আেগই ১৯৪৩ 

 সােল িতিন কলকাতায় চেল আেসন। 

কমজীবন: 

সত িজৎ রােয়র কমজীবন  হয় কলকাতােত। 

ি িটশ িব াপন সং া িড. জ.িকমাের মা  ৮০ টাকা 

বতেনর িবিনময় 'জুিনয়র িভজুয়ালাইজার' িহেসেব 

যাগ দন। িতিন চুর বইেয়র দ িডজাইন 

কেরন, যার মেধ  িজম করেবেটর 'ম ানইটাস  অব 

কুমায়ুন' ও জহরলাল নেহ র 'দা িডসকভাির অফ 

ইি য়া' উে খেযাগ । ১৯৪৭ সােল সত িজৎ রায় 

সিচদান  দাশ  ও অন ান েদর সােথ িমেল 

কলকাতা িফ  সাসাইিট িত া কেরন। ১৯৫০ 

সােল সত িজৎ রায় তাঁর দুরস েকর বান ও 

ব িদেনর বা বী িবজয় দাসেক িবেয় কেরন। ইতািল 

ও নব  বা ববাদী ছিব 'লাি  িদ িবিচে ও' 

(সাইেকল চার) তার ওপর ভাব ফেল। পের 

িতিন বেলিছেলন য ওই ছিবিট দেখ িসেনমা হল 

থেক বর হওয়ার সময় িতিন িঠক কেরন য িতিন 

একজন চলি কার হেবন। 

অনবদ  ও যুগা কারী সৃি ঃ 

তারপের িবভূিতভূষণ বে াপাধ ােয়র লখা 'পেথর 

পাঁচালী' উপন াসিটর ওপর চলি   বানােনার কথা 

িঠক কেরন। ১৯৫৫ সােল ছিবিট িনমাণ স  হয় 

ও সই বছরই এিট মুি  পায়। এই ছিবিট ১১ িট 

পুর ার লাভ কের। পরবতীেত অপরািজত (১৯৫৫) 

ও অপুর সংসার (১৯৫৯) তির হয়। পেথর পাঁচালী, 

অপরািজত, অপুর সংসার এই িতনিট একে  'অপু-

য়ী' নােম পিরিচত। এই চলি ে  সত িজৎ রােয়র 

জীবেনর  কম িহেসেব ব ল ীকৃত। এছাড়াও 

তাঁর উে খেযাগ  িসেনমা হল- দবী, চা লতা, 

মহানগর, িতন কন া, অিভযান, অরেণ র, িদনরাি , 

িতব ী, সীমাব , জন অরণ , ঘের-বাইের, গণশ , 

আগ ক, জলসাঘর ইত ািদ। ১৯৭৭ সােল িতিন 

'শতর  ক িখলারী' নােমর একিট িহি  চলি  

িনমাণ কেরন। এছাড়াও তথ িচ , ৈদেঘ র 

চলি , ধারাবািহক, িব াপেন চলি  িনমাণ 

কেরন। 

ধু চলি িটর নয় বাংলা সািহেত ও তার অবদান 

রেয়েছ। তুিম চুর ছাট গ  িলেখেছন। ননেস  

ছড়ার বই িলেখেছন। িতিন িবখ াত িতন চিরে র 

া। একিট হেলা ািতজিনক গােয় া ফলুদা, 

ব ািনক েফসর শ ু  ও িচরকুমার মজিলিশ বৃ  

তািরণী খুেড়া। িতিন অথ স য় কের তার 

িপতামেহর 'সে শ' পি কািট আবার চালু 

কেরিছেলন। 

কৃিত  ও স ান াি ঃ 

সত িজৎ রায় তাঁর জীবন দশায় অেনক িল পুর ার 

পেয়েছন। ১৯৮৭ সােল াে র সরকার তােক স 

দেশর িবেশষ স ান সূচক পুর ার ' লিজওঁ দনের' 

ভূিষত কের। ১৯৮৫ সােল পান ভারেতর সেবা  

চলি  পুর ার 'দাদাসােহব ফালেক'। িতিন ি তীয় 

চলি  ব ি  যাঁেক অ েফাড িব িবদ ালয় 

সা ািনক ড েরট িড ী দান কের। ১৯৯২ সােল 

'অ াকােডিম অফ মাশন িপকচার আটস অ া  
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সােয়ে স' তােক আজীবন স াননা প একােডিম 

স ানসূচক পুর ার দান কের (অ ার)। মৃতু র 

িকছুিদন পূেবই ভারত সরকার তােক দান কের 

দেশর সেবা  অসামিরক স ান 'ভারতর '। 

মৃতু র পের তােক মরেণা র 'আিকরা কুেরাসাওয়া' 

পুর ার দান করা হয়। 

১৯৯২ সােলর ২৩ শ এি ল হঠাৎ কেরই এই 

ন ে র অবসান ঘেট দযে র জিটলতার কারেণ 

িতিন মৃতু বরণ কেরন। আজকাল ইংেরিজেত একিট 

বাদ বাক  খুব চালু আেছ। সিট হল 'Larger 

than life', যার অথ হেলা যখন ব ি র কৃিত ব ও 

কম তার জীবনেক (সীিমত আয়ু িভি ক) ছািপেয় 

যায়। বাঙািলর 'মািনকদা' ওরেফ  সত িজৎ রােয়র 

ে  একথা সমানভােব েযাজ । 

সা িতক ইসু  

কেরানার ি তীয় ঢউঃ অিধক তী , 

আেরা ভয়ানক 
সুি তা ম ল, মামিন িব াস ও মৗিমতা িব াস, 

ষ  সিম ার, সা ািনক, রা িব ান িবভাগ, ২০২১ 

 

 

মহামারী কেরানার ােস িব  গাটা িব । িদন 

যাে  কেরানা ভাইরাস যন সারা িবে  দাবানেলর 

মেতা ছিড়েয় পড়েছ। ২০১৯ সােলর িডেস র মােস 

চীেনর উহান েদশ থেক এই ভাইরাস ছিড়েয় 

পেড় গাটা িবে , মাচ মাস নাগাদ ভারতবেষ েবশ 

কের এই মরণ ভাইরাস। 'অিত মাির কেরানার 

ি তীয় ঢউ' কথািট বারবার শানা গেলও আসেল 

িচিকৎসািব ােনর এর কান যথাযথ সং া নই। 

১৮৮৯ সাল থেক ১৮৯২ সাল পয  চলা  

ইন ু েয় ার সময় থেক এই ি তীয় ঢউ কথািট 

চেল আসেছ। একবার সং মেণর মা া তলািনেত 

প েছ যাবার পের আবার িফের এেসিছল রাগিট 

তখন সংবাদমাধ েম এই রাগিটেক 'ি তীয় তর ' বা 

'ি তীয় ঢউ' নােম বলা হেয়িছল। আবার এই 

মহামারী কেরানার ে  একই নাম দওয়া হেয়েছ। 

কেরানার ি তীয় ঢউ আেছের পের এি েলর  

থেক। ভারেত আ াে র সংখ া বাড়েত থােক এবং 

সটা চরম পযােয় এেস প ছায় এবং লে র বিশ 

মানুষ আ া  হয়। তেব আেমিরকা এবং ািজেলর 
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দিনক আ াে র তুলনায় িব  কেরানার অিধকাংশ 

হে  ভারেত।  

সং মণ বৃি র সে  সে  ভারেতর া  পিরেষবার 

ক ণ িচ  ফুেট উেঠেছ। অি েজেনর অভােব মৃতু র 

পাশাপািশ রাগীেদর না পাওয়া দেশর িবিভ  রােজ  

কারফু, লক ডাউন, জাির কের সং মণ শৃ লা 

রাখার চ া করা হে । সারা িবে  যত মানুষ নতুন 

কের কেরানাই আ া  হেয়েছ তার ায় অেধকই 

ভারত থেক এই তথ  জািনেয়েছ িব  া  সং া। 

ধু তাই নয় িবে  মাট মৃতু র চার ভােগ এক 

ভাগই হেয়েছ ভারেত এই কেরানার ি তীয় ঢউেয়র 

কারেণ। কেরানার থম ঢউ যা পােরিন, তা হেয়েছ 

ি তীয় ঢউেয়। গতবছেরর থেক অেনক বিশ মৃতু  

হেয়েছ। এই বছের ৫ জুন দেশ একিদেন মৃতু  ৪ 

হাজার ছাড়ােলা, গাটা কেরানা পব থমবার দিনক 

মৃতু  ৪ হাজার ছাড়ােলা।  

এবছর জানুয়ািরেত আেমিরকা এবং এি েল ািজেল 

দিনক ৪ হাজার ছািড়েয়িছল। ১২ ই জুন ২০২১ এর 

পিরসংখ ান অনুযায়ী একিদেন কেরানা আ া  

হেয়েছ ৫,২৭৪ জন। এই িনেয় রােজ  আ াে র 

সংখ া ১৪,৪২,৮৩০।  উ র েদেশ সং মণ িকছুটা 

কমেলও দিনক মৃতু  বেড়েছ পা াব, হিরয়ানা, 

রাজ ােন মৃতু  হেয়েছ দড়শ  জেনর বিশ। 

পি মব , জরাট, ঝাড়খ  এবং উ র েদেশ 

মৃেতর সংখ া শতািধক। 

এই ভয় র মহামারী ক আমরা য সহেজই হািরেয় 

িদেত পারব না তা আমােদর া  পিরকাঠােমায়ই 

বেল দয়। আর তার জন ই আমােদর সরকােরর 

এত ভয়। ভারতবেষর া  ব ব ার কেয়কিট 

পিরসংখ ান দখেল িবষয়িট  হয়। আমােদর 

দেশ এই বৃহ ম গণতে র ১০ হাজার মানুষ িপছু 

৫.৩ বড বা শয া, যখােন জাপােন িত দশ 

হাজাের মােন দশ হাজার মানুেষর জন  ১৩০.৫িট 

বড। ধু তাই নয় বেডর বা শয ার দু াপ তার 

পাশাপািশ ভারেতর িত ১০০০০ জন িপছু নাস ও 

িচিকৎসক ৯ জন। অথাৎ খামিত সবিকছুেতই।  

কেরানা সং মেনর পাশাপািশ অি েজেনর অভােব 

মৃতু , রাগীেদর হাসপাতােল শয া না পাওয়া,  

কেরানা পরী া কের দীঘ অেপ া, খবর আসেত 

কেয়ক স াহ দির। ধীর পিরি িতেত চলেছ 

িটকাকরণ। দেশ মাট িটকাকরণ দওয়া হেয়েছ ১৬ 

কািট ৭৩ লে র বিশ। িক  দেশর িবিভ  াে  

িটকাকরণ সরবরাহ পযা  না হওয়ার অিভেযাগ 

রেয়েছ।  

কেরানার ি তীয় ঢউ এর মাকািবলার জন  পযা  

িত এবং পিরক নার অভােবর জ য ভারত 

সরকার সমােলািচত হে  িবে র িবিভ  দেশর 

কােছ।  

এরপের আবার আসেছ তৃতীয় ঢউ এির মেধ  করণা 

আ া  রাগীেদর আ া  করেছ ' াক ফা াস' বা 

িমউকরমাইেকািসস।  এর সং মণ এর মা া কম 

হেলও এর এই রােগ আ া  রাগীেদর মৃতু র হার 

৫০ শতাংশ যখােন কেরানার মা  দুই থেক ৩ 

শতাংশ। সুতরাং িচ ার ভাঁজ আবার ভারতবাসীর 

কােছ। সতকবাতা, ও সেচতনতা না মেন চলেল 

পিরণাম ভয়াবহ হেত পাের। 



গণত                                                                                                 Vol –II   Issue – I, 2021 

12 
 

ক ীয় স াল িভ া  ক ঃ 

একরাশ নয়া িবতক 
যু েলখা রায় ও মিল দাস বরাগ  

ষ  সিম ার, সা ািনক, রা িব ান িবভাগ, ২০২১  

 

 

বতমােন ভারতবেষর সবেথেক আেলািচত ও 

সমােলািচত িবষয় হেলা ক ীয় িভ া ক  বা 

Central Vista Project। জাতীয় কে  ক ীয় 

সরকার দেশর রাজধানী লুিটেয়নস জােন ায় ৮৬ 

একর জায়গাজুেড় 'ইি য়ােগট' ও 'রা পিত ভবেনর' 

মধ বতী ােন নতুন সংসদ তির চ া করেছন এিট 

হেলা ক ীয় সরকােরর িভ া ক  । ২০২০ সােল 

১০ই িডেস র ভারতবেষর ধানম ী নের  মাদী 

এই কে র িশেলান াস কেরিছেলন। এই ক িটর 

দািয়  দওয়া হয় জরােটর এইট িস িপ িডজাইন 

সং ােক। এই কে র মাট টাকার অংক িছল ায় 

২০ হাজার কািট টাকা। 

কাথায় আপি ? : 

িদি র লুিটেয়নেস স াল িভ া কে র কাজ িনেয় 

অেনেকই আপি  দিখেয়েছ। তােদর মতামত এই 

কে র ফেল রাজধানী িদি র পিরেবশ অেনকটাই 

িত  হেব। এমিনেতই ;  িদি  আবার 

তারওপর সবুেজ আঘাত হেল রাজধানীর জনগণ 

কতটা িত  হেব স িনেয় সব মহেলই একটা 

িচ ার পিরেবশ তির হেয়েছ। এই কে র িব ে  

সুি ম কােটর ায় ১১ িট মামলা দােয়র করা 

হেয়েছ িক  সুি ম কাট তা খািরজ কের দয়। এই 

কে র িগতােদেশর জন  রািজব সুির নােম এক 

ব ি  শীষ আদালেত আেবদন কেরন। তার মেত, 

এই কে র ফেল রাজধানীর ৮৬ একর জিমর 

সবুজ ন  হেব যার ফেল সখানকার জনগণ 

খালােমলা পিরেবশ ও সবুজ উপেভাগ থেক বি ত 

হেবন। COVID-19 এ িবপয  দশ ওষুধ নই, 

অি েজন নই, চািরিদেক মৃতু র িমিছল দেশর 

মানুষ ভীত স  এর মেধ ই জারকদেম চলেছ 

স াল িভ া কে র নয়া সংসদ ভবন তির। 

এ প কেরানা মহামারী পিরি িত যখােন িদি র 

মুখ ম ী আবার লকডাউন ডেকেছন সখােন ায় 

২০ হাজার কািট টাকার কে র কাজ এখন চালু 

রাখা িক েয়াজন? এিনেয় িবিভ  মহেল  

তুেলেছন। িকছু মামলাকারী আেবদন কেরন এই 

কে র কাজ অ ত ৪-৬ স াহ িপিছেয় দওয়ার। 

িক  সুি ম কাট এ িবষেয় কণপাত করেত নারাজ। 

আবার িকছু িকছু খবর শানা যাে , এই সংসদ 

ভবন তিরর জন  গাছপালা কাটা হে  পুরেনা ভবন 

ও ঐিতহ মি ত জায়গা িল ংস করা হে । 

তু রঃ  

িক  অবশ  ক ীয় সরকার এইসব সমােলাচনা 

তু র িদেত িপিছেয় নই। হর ীপ িসং দািব  

কেরেছন, 'এই কে র জন  কান ঐিতহািসক 

সাং ৃ িতক ও আইকিনক িবি ং ভা া বা ংস করা 

হে  না।' এই কে র ফেল সবুজ কান রকম 

ভােব িত  হে  না বরং সবুেজর সমােরাহ ভােব 

গাটা িদি  জুেড়। এবং এই কে র িস া  অিত 
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মহামারীর আেগই নওয়া হেয়িছল। ক ীয় 

সরকােরর প  থেক জানােনা হয়, ায় শতা ী 

াচীন বতমান সংসদ ভবন জরাজীণ হেয় পেড়েছ, 

অি কা ড সহ সব মারা ক ঝুঁিক ও িবিভ  

িনরাপ া জিনত সমস ার মুেখামুিখ এই ভবনিট। 

এজন ই নতুন ভবন িনমােণর েয়াজন। এছাড়া 

বতমান সংসদ ভবেন সাংসেদর সংখ ার তুলনায় 

পযা  পিরমােণ বসার জায়গা নই বেল ক ীয় 

সরকােরর প  থেক জানােনা হেয়েছ। মািদ 

সরকার ১০িট কা  ৪০ ফুট বেলপাথেরর ইমারত 

িদেয় গেড় তুলেবন এই নতুন ভবনিট। এই নতুন 

ভবন িলেত ভারত সরকােরর ৫৯ িট ম কেক 

একি ত করা হেব। িকছু া ন কূটনীিতিবদ, 

মািদর খাসভ  ও নগরায়ন ম ী জািনেয়েছন, এই 

সুবৃহৎ পিরক না নািক ৫১০০০ ভাই- বান বা 

আমলােদর সুিবধােথ। নানাভােব সমােলািচত হওয়ার 

পর মািদ সরকার ' স াল িভ া কে র িমথ এবং 

বা ব' নামক একিট িরেপাট কাশ কেরন; 

সখােনই িঠক কত টাকা খরচ এবং কন এই নতুন 

সংসদ ভবন তির হে  তার িব ািরত উে খ 

কেরেছন। 

 স াল িভ া কে র সবেচেয় িবতিকত পিরক না 

হেলা নতুন সংসদ ভবন তির। বতমােন এর িক 

আেদৗ েয়াজন আেছ বা িছল? যিদ নতুন সংসদ 

ভবন তির হয় তেব বতমান সংসদ ভবেনর িক 

হেব? তা িনেয় িকছুই  নয়। সংসেদর দয়ােল 

অি ত ায় ৮০ িট অমূল  ছিবর িক হেব? তার 

িনেয় আমােদর িকছুই ত জানা নই। য 

ধানম ী সংসদ নামক িত ানেক উেপ া করেছন 

তার মুেখ সংসেদর উপকােরর জন ই করিছ নেত 

সিত  অিব াস  লােগ। আগামী ২০২২ সােল ১৫ই 

আগ  ভারেতর াধীনতার ৭৫ তম বািষক 

অনু ােনর উপলে  িদি র যমুনা নদীর তীের তির 

হে  নতুন সংসদ ভবন। যাইেহাক ১৫ই আগ  িক 

হয়? িদি র সবুজ বা পিরেবশ কতটা িত  

হে , বতমান সংসদ ভবনিটর-ই বা িক হেব সটাই 

আমােদর দখার িবষয়। 

 

 

পি মবে র স দশ িবধানসভা  

িনবাচনঃ এক অিব রণীয় অধ ায় 
াবণী দাস, মৗিমতা ঘাষ, সৗরভ সরকার ও সুি তা ম ল 

থম সিম ার, রা িব ান িবভাগ, সা ািনক, ২০২১ 

 

 
 ২০০১ ি াে  কলকাতা ইেডন গােডনস এর কথা 

মেন পেড়, যায় পিরণিত অেনকটাই এই স দশ 

পি মব  িবধানসভা িনবাচেনর ফলাফেলর সে  

যায়। িক ঘেটিছল? পরপর ১৩ িট ট  ম াচ িজেত 

অে িলয়া ি েকট দল ( নতৃে  ি ভও) অ িত ী 

হেয় উেঠিছল। যখােনই যােব সখােনই িজতেব 

এমন একটা ভাব িছল। র িদেক ইেডন গােডে  

থম ইিনংেস ভারতেক ফেলাঅন পেত হয়। 

নতৃে  িছেলন একজন বাঙািল সৗরভ গা ুলী। সই 
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জায়গায় দাঁিড়েয় ি েকট ইিতহােসর এক চমক দ 

জয় ধু নয় অে িলয়ার িবজয় রথেক থািমেয় 

িদেয়িছেলন, পেরর ট  িজেতিছল িটম ইি য়া। 

বাঙািলর আেবগ ভারেতর আেবেগর সে  সিদন 

িমেশ িগেয়িছল। 'আমরাও পাির' এটা মাণ 

কেরিছল। পি মবে র সদ সমা  িবধানসভা িনবাচন 

অেনকটা এই গােছর । অ িত ী মাদীর নতৃে  

িবেজিপ য গিতেত এেগাি ল, আবার সই বাধা 

দওয়ার চ া করল  সম  বাংলা বলা যেত পাের 

সংখ াগির  বাংলার মানুষ। 

    িক রসায়ন িছল, িক উে জনাপূণ মুহূত িছল তা 

েত কটা বাঙািল এই িনবাচনেক ক  কের 

উপেভাগ কেরেছন এবং একটা টান টান উে জনার 

মধ  িদেয় সম  িবে র সবেচেয় হাই ভাে জ 

িনবাচেনর ফলাফল জাতীয় এবং রাজ  রাজনীিতেত 

অিব রনীয় অধ ােয়র সৃি  করল। আমরা এক 

নজের দেখ নই এই িনবাচেনর িকছু তাৎপযপূণ 

িদক েলা। 

১. সংখ ালঘু ভাট তৃণমূেলর ক ায়:  

রােজ র ২৯৪ িট আসেনর মেধ  ৭৪ িট ত সংখ ালঘু 

ভাটার ৪০% ।  এর মেধ  ৬৯ িট ত জয় পেয়েছ 

জাড়া ফুল িশিবর। আবার ৫৭ িট িবধানসভা 

কে র সংখ ালঘু ভাট যখােন ২৫ থেক 

৪০শতাংেশর মেধ  সখােনও ৪৬ িট ত জয় 

পেয়েছ জাড়া ফুল িশিবর। আসেল িবে ষকেদর 

মেত িসএ এ, এনআরিস িবিভ  িবষয় য 

রাজৈনিতক িবতক েলা চলিছল স ে  অন  

কান দেলর চাইেত ন ী মমতা বে াপাধ ায় কই 

তারা বিশ আ াশীল বেল মেন কেরেছন।  

২. বাম ও কংে েসর িনি  হেয় যাওয়াঃ 

 পি মবে র একতা দাদ  তাপশালী এবং 

সাতবােরর রাজ শাসন পিরচালনা করার দলীয় 

তাকমা যােদর উপর িছল সই িসিপআইএেমর 

নতৃ াধীন জাট বাম  এবােরর িবধানসভায় 

এেকবাের শূন  হােত িফেরেছ। ২০১৬ সােল তারা 

৩২ িট আসন পেলও ২০১৯ এ আসন সংখ া শূন । 

এবং নবীন মুেখ ভরসা কের এবােরর িনবাচনী 

বতরণী পার করবার চ া কেরিছল বাম । িক  

তােদর া  ভােটর হার মা  ৪.৭২  শতাংশ। 

একই সে   িনবাচন করালােত হেয়েছ। সখােন 

িক  ি তীয়বােরর জন  মুখ ম ী হেয়েছন িপনারাই 

িবজয়ন । সখােন তার নতৃে  ৬২ িট আসন 

পেয়েছ িস িপ আই এম। 

৩.সা দািয়কতািবেরাধী মেনাভােবর কাশঃ  

পি মবে র এবােরর িনবাচেন যতটা খালাখুিল 

সা দািয়কতার াগান, ধেমর িভি েত আড়াআিড় 

সমাজ িবভাজন এবং িবে েষর য বাতাবরণ তির 

হেয়িছল িনিদ  রাজৈনিতক দেলর মেধ  তা সম  

ভারতবেষ অভূতপূব । িক  ভােটর ফলাফল মাণ 

করেছ একমুখী ধমীয় িবে ষ, উ  ধমীয় ম করণ 

ক বাংলার মানুষ পছ  কেরনিন। শাসকদেলর 

িব ে  দুনীিত এবং কাটমািনর অিভেযাগ থাকেলও 

তার িবক  িহসােব এই সা দািয়ক শি েক মানুষ 
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ভােলাভােব নয়িন। রাজৈনিতক িবে ষকেদর মত 

সিটই। ১৭ ই ম ২০২১ আন বাজার পি কায় 

কািশত ম ীশ ঘটক ও পু র ম  এর বে  

পিরসংখ ানগত িবে ষেণ িবষয়িট পির ার দখা 

গেছ। সবেচেয় িহ ু ধান জলা িলেতও িবেজিপর 

ভাট ৫০% অিত ম কেরিন।  

4. মিহলা ভাটারেদর ভূিমকাঃ  

পি মবে র এবােরর িনবাচেন ভাটদান পেব 

মিহলােদর সি য় অংশ হণ চােখ পড়ার মেতা 

িছল। ৮ দফা ভােটর িতিট পেবই বুধ িভি ক 

পিরসংখ ান দখেল দখা যােব মিহলােদর উপি িত 

ায় ৮০ শতাংশ। এই ভােটর অিধকাংশ য 

শাসকদেলর বাে  গেছ এ িবষেয় কােনা সে হ 

নই এবং এই িবপুল জেয়র কা ারী মিহলা 

ভাটাররা দািব করেতই পােরন। সমাজ িবে ষেকরা 

বলেছন মূলত িতনিট কারেণ এই মিহলা ভাট 

জাড়া ফুেল গেছ। থমত: বিশরভাগ কে র 

অিভমুখ মিহলােদর িদেকই িছল। ি তীয়তঃ সদ  

িশি ত নবীন ভাটাররা (সমাজ মাধ ম যারা ব াবহার 

কেরন) তারা অেনকটাই একজন নারী িহেসেব 

মুখ ম ীেক পদ ক বিশ পছ  কেরিছেলন। 

তৃতীয়তঃ পাশাপািশ নারীিবে ষ সুলভ িবিভ  

ম ব েক তারা ভােলাভােব মেন ননিন। বলা হে  

ামীণ গরীব মিহলােদর ৫০% জাড়া ফুল িশিবের 

গেছ। বাংলার উদার সং ৃ িতেত মিহলােদর য 

সামািজক স ান তা তারা অেনকটাই শাসক দেলর 

কােছ িনরাপদ বেল তারা মেন কেরেছন। লাভ 

িজহাদ িবেরাধী, এি  রািমও ায়াড কান িবক  

ক তারা বেছ িনেত চায়িন।  

5. মুখ ম ী পেদর ধানম ী করণঃ 
রা িব ােনর িশ াথী িহেসেব আমােদর মেন হেয়েছ, 
এবােরর িবধানসভা িনবাচন িট িছল মুখ ম ীর পেদর 
জন । িক  যভােব িদি  থেক ধানম ী সহ তার 
দ েরর ম ীরা এবােরর িবধানসভার িনবাচেন 
ঝাঁিপেয় পেড়িছেলন তােত মেন হি ল এটা ধানত, 
ধানম ীর ি জ ফাইট। লড়াইটা ধানম ীর 

সে  মুখ ম ীর। এত  িদেয় ধাম ীর লড়াই 
আর কখেনা কান রােজ  হয়িন। ধানম ীসহ 
ক ীয় ম ীেদর আনােগানা তই একিট ু  
রােজ র িনবাচন এত চােরর আেলায় এেসিছল, 
শেষ লড়াইটা রােজ র মুখ ম ী বনাম ধানম ী 
হেয় উেঠিছল। ফলাফল মাণ করেলা  আদেত  
ধানম ীর পরাজয় হল পি মবে র মুখ ম ীর পদ 
যন  ধানম ী পেদর ব পাি ল। হারেলা  
ধানম ী। যার  ফলাফল আেরাও মাণ করল 

ভারেত বিচ পূণ আ িলকতােক  িদেত হেব।  
 তেব ধু এ িবষেয়  ভাট - পরবতী িহংসা 
পি মবে র রাজৈনিতক সং ৃ িতেক কলি ত করবার 
পে  যেথ । গণতে  িভ মত কােশর, িভ  কথা 
বলবার, িভ  রাজৈনিতক দেলর অংশ হণ করার 
অিধকার িতিট মানুষেক িনি ত ভােব দওয়া 
আেছ। সখােন কউ িজতেব কউ হারেব। খলার 
সূ  ধেরই এিটেক মেন িনেত হেব। অিবলে  এই 
িহংসা ক ব  করা উিচত। এ ব াপাের শাসেনর 
আেরা কেঠার হওয়া উিচত। এই িনবাচন য 
অভূতপূব আ বগ অনুভূিত এবং ভিবষ েতর জন  য 
দৃ া  রেখ গল তার সা ী হলাম আমরা। এক 



গণত                                                                                                 Vol –II   Issue – I, 2021 

16 
 

কথায় টানটান উে জনার মেধ  িদেয় স  হল 
এই খলা।  

াধীন বাংলােদেশর ৫০ বছর 

সুবণজয় ীঃ ত াশা, বা বতা ও 

অপূণ আকা া 
আলািমন শখ ও সুজয় ম ল 

ষ  সিম ার, রা িব ান িবভাগ, ২০২১ 

 

 

১৯৭১  ি া  এর ২৫ শ মাচ  হেয়িছল পি ম 

পািক ােনর িনয় ণ থেক পূব পািক ান এর মুি র 

তথা াধীনতার আে ালন। যা আদেত বাংলােদেশর 

মুি যু  নােম পিরিচত।  পি ম পািক ােনর িব ে  

ভয়াবহ র য়ী সং ােমর পর দীঘ নয় মােসর 

ব বধােন ওই বছরই িডেস র মােস (১৬ই িডেস র) 

ব  শহীেদর একিট সাধারণ িহেসব অনুসাের (৩ 

ল  থেক ৩০ল  লাক বাংলােদেশ মারা 

িগেয়িছল) র দােনর িবিনময়  নতুন বাংলােদশ 

রাে র সৃি  হয়। উপমহােদশ তথা িবে র 

ভাষািভি ক আে ালনেক ক  কের জাতীয়তাবাদ 

এবং তার পিরণিতেত াধীন রা  তিরর  উপাখ ান 

এেক অমর এবং  রাজনীিতর  ইিতহােস এক 

উে খেযাগ  অধ ায় কের তুেলেছ। আমরা  

সৗভাগ বান  য এই বছর ব ব ু  শখ মুিজবুর 

রহমােনর জ  শতবষ এবং াধীন বাংলােদশ রাে র 

৫০ বছর তথা সুবণজয় ী একইসােথ উদযািপত 

হেত দখেত পাি । স দেশর বতমান শাসক 

দেলর (আওয়ামী লীগ) ধান তথা ধান ম ী শখ 

হািসনা দশিদেনর একিট জাতীয় অনু ান সূিচর 

মাধ েম এই সুবণ জয় ী উৎসবেক পালন করেবন। 

ভারত, চীন, কানাডা ভৃিত দেশর স ানীয় 

রা ধানরা অনু ােন সশরীের অথবা ভাচুয়ািল 

যাগদান কেরেছন। বাংলােদেশর াধীনতার 

সুবণজয় ী উদযাপন হেব ২০২১ সােল বণাঢ ভােব 

উদযাপেনর িত থাকেল ও কেরানা ভাইরােসর 

কারেণ মুিজব বেষর অেনক অনু ান সীিমত আকাের 

পািলত হেয়েছ। তাই বাংলােদেশর সুবণজয় ী 

উদযাপেনও িব  সৃি  হেত পাের কেরানা ভাইরােসর 

মহামািরর কারেণ, এমন আশ া রেয়েছ। 

এই ৫০ বছেরর ত াশা ও অপূণ আকা াঃ  

বাংলােদশ তৃতীয় িবে র দশ িহেসেব যা া  

করেলও িবে র অথৈনিতক িবেশষ রা বলেছন 

আভ রীণ িজিডিপেত, বাংলােদশ ভারতেক টপেক  

যােব। ২০২০ সােলর পর। বাংলােদেশর ব  িশে র 

আ জািতক বাজার এখন ঈষণীয়। র ািন বািণজ  

ায় ৮০ শতাংশ বৃি  পেয়েছ। িবেদিশ মু া 

বাংলােদেশর হােত এখন অেনক। খুব সংে েপ 

বলেল বলেত হয় পৃিথবীেত য কয়িট দশ ব  

র ািনেত িতেযািগতায় অংশ হণ করেত পাের 

বাংলােদেশ তােদর মেধ  অন তম। মিহলােদর 

মতায়ন, িশ া ভৃিত িবষেয় বাংলােদশ 

অেনকটাই এিগেয়। সবেচেয় উে খেযাগ  এবং 

আ যজনক িবষয় হেলা িতবছর সি িলত 
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জািতপুে র ইউনাইেটড নশনস ডেভলপেম  

া াম (UNDP) য মানব উ য়ন িতেবদন পশ 

কের (১৮৯ িট দেশর ি েত) সখােন ভারেতর 

অব ান মশ িন মুখী ২০১৮ িছল ১২৯, ২০২০ ত 

কুিড়েত সটা দাঁিড়েয়েছ ১৩১। সই পিরে ি েত 

বাংলােদশ তুলনামূলকভােব অেনকটা ভােলা জায়গায় 

১৩৩। িক  িকছু িকছু িবষয় তুলনামূলক িবে ষণ 

করেল দখা যােব, ভারেতর থেক বাংলােদেশ িকছু 

বিসক িবষেয় অেনক এিগেয়। যমন, ২০১৯ এর 

ি েত ভারেতর িত নাগিরেকর গড় আয়ু যখােন 

৬৯.৭ বছর, সখােন বাংলােদেশর মানুেষর গড় আয়ু 

৭২.৬ বছর।  

আগামী িদেনর চ ােল ঃ 

াধীনতার সুবণজয় ী উদযাপেনর বছের মহামািরেত 

িত  অথনীিত, আ জািতক স ক, মত 

কােশর াধীনতা িনি ত করার মেতা নানারকম 

চ ােল ও রেয়েছ বাংলােদেশর সামেন। নতুন বছর 

ই হে  কেরানা ভাইরাস মহামাির মাকােবলার 

চ ােল  িদেয়। 

এরই মেধ  বাংলােদেশ এ ভাইরােস আ া  হেয়েছ 

৫ লােখরও বিশ মানুষ এবং সােড় সাত হাজােরর 

বিশ মানুেষর মৃতু  হেয়েছ।  

অথনীিতঃ 

বাংলােদেশর অথৈনিতক কাঠােমা কতটা উ ত 

হেয়েছ, তা জািতপুে র উ য়ন নীিত িনধারণ 

কিমিটর ব ব  থেক । তােদর কথায় 

বাংলােদশ অনু ত দেশর তােক সিরেয় রেখ  

উ য়নশীল দশ িহেসেব িনেজেক িতি ত করেত 

পেরেছ। (United Nations development 

policy committee recommended that 

Bangladesh graduate from 'least 

developed country' status to became a 

'developing country')। যিদও কেরানাভাইরাস 

মহামাির মিক হেয় দখা িদেয়েছ সারা িবে র 

অথনীিত এবং জীবন-জীিবকার জন । নতুন বছের 

বৃি  আর অথনীিতর চাকা সচল রেখ কমসং ান 

িনি ত করা এবং আয় বষম  িনরসন কতটা হেব, 

তার িদেক দৃি  অথনীিতিবদেদর। 

অথনীিতিবদ ড. নাজনীন আহেমদ বেলন, 

কেরানভাইরােসর কারেণ য অথৈনিতক িবরতা 

দখা িদেয়েছ, সটা িক  কািটেয় উঠেত পািরিন 

এবং আ জািতক সং া েলা বলেছ, এটা হয়েতা 

২০২১ সােলর শষভােগ বা ২০২২ এ িগেয় আমরা 

কািটেয় উঠেত স ম হেবা, যিদ না কেরানা 

পিরি িত আেরা খারােপর িদেক না যায়। এ স াবনা 

কােজ লাগােত িবিনেয়ােগর ব ব া করেত হেব 

বছেরর েতই। 

ড. নাজনীন বলেছন, "কমসং ােনর য চ ােল টা 

২০২০ সােল এেসেছ সটা িনি তভােবই ২০২১ 

সােল থাকেব। যসকল নতুন সুেযাগ তির হেয়েছ 

স েলােক যন আমরা কােজ লাগােত পাির।" 

কূটনীিতর চ ােল ঃ 

ভারেতর সে  ঘিন  যাগােযাগ ও কূটৈনিতক 

সুস ক এখন বাংলােদেশর মহামাির পরবতী নতুন 
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িব  ব ব ায় কূটৈনিতক িদক থেক নানা চ ােল  

থাকেব বাংলােদেশর জন । এই মুহূেত বাংলােদেশর 

নানা পযােয় সবেচেয় বিশ ঘিন  যাগােযাগ এবং 

গভীর স ক আেছ ভারেতর সে । 

নতুন বছের মহামাির মাকােবলা এবং ভ াকিসেনর 

মেতা িবষয় ছাড়াও ব  কারেণ ভারেতর সে  ঘিন  

স ক থাকেব বাংলােদেশর। একিদেক িত া চুি  

অন িদেক এনআরিস ইসু - এমন াপেট 

পি মবে র ভাট বাংলােদেশর আ েহর কে  

থাকেব। 

এ ব াপাের আ জািতক স ক িবষেয় িবে ষক ড. 

লাইলুফার ইয়াসিমন বেলন, "পি মবে র সােথ 

িক  আমােদর সাং ৃ িতগত ভাষাগত বশ িমল 

রেয়েছ। স কারেণই িক  আমরা এটােক  

দই। এনআরিস এবং িত া ইসু  িক  আেরা বিশ 

এই হাইপটােক তুেল ধেরেছ। িক  আিম মেন কির 

এই হাইপটােক একটু সংযতভােব আমােদর দখেত 

হেব।" 

বাক াধীনতা ও মু িচ া 

অথৈনিতক িদক থেক াবল ী হেলও বাংলােদেশর 

নাগিরকেদর মতামত, বাক াধীনতা, উদারৈনিতক 

গণতে র স প সফলতা আেসিন।  অেনক ে ই  

অবাধ িনবাচেনর পিরবেত দলীয় একনায়কতে র 

স  উেঠ আসেছ।  ি ডম হাউস ডেমাে িস'র 

(Freedom House Democracy) িনিরেখ (যা 

সম  িবে  দেশর গণতাি ক পিরেবশ ও 

বাক াধীনতার একিট মূল ায়ন কারী িত ান)  

বাংলােদশ ২০১৩ থেক কুিড়র মেধ  ৩৫ শতাংশ 

াস পেয়েছ। নতুন  বছের বাংলােদেশ গণতাি ক 

চচা, মত কােশর াধীনতা আর মু িচ ার ে  

উে গ থাকেছ বরাবেরর মেতাই। িবদায়ী বছের, 

াধীন মত কােশ বাধা, িডিজটাল িনরাপ া আইেন 

মামলা হয়রািনর অিভেযাগ, এমনিক চলি ে  

কা িনক চিরে  পু্িলশেক হয় করার অিভেযােগ 

মামলা ও ােরর ঘটনায় ব াপক সমােলাচনা 

হেয়েছ। ২০২১ সােলও াধীন িচ া এবং মত 

কােশর াধীনতা মিকেত পড়েব িকনা স দুি া 

থেকই যায়।  

সবিমিলেয় নতুন বছের মহামাির অথনীিত রাজনীিত, 

গণত , ছাড়াও সুবণজয় ীর বছেরও বাংলােদেশর 

সামেন সুশাসন িত া, দুনীিত দমন এবং রািহ া 

সংকট সমাধােনর মেতা চ ােল ও থাকেব।  

 

ভ াকিসন িব াট 
রািখ দাস বরাগ  ও সানালী খাতুন 

ষ  সিম ার, রা িব ান িবভাগ, সা ািনক, ২০২১ 

 

 

আমরা যিদ আমােদর িচিকৎসা িব ােনর ইিতহাস ও 

অ গিতর পেরখা পু ানুপু ভােব অনুধাবন কির, 

তাহেল দখেত পাব িকভােব আমােদর িচিকৎসা 

িব ান বারংবার মানবজািতেক ংেসর হাত থেক 

বাঁিচেয় আসেছ। িচিকৎসা িব ােনর যত আিব ার 
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আেছ স িলর মেধ  সবেথেক বড় সাফল  হেলা 

ভ াকিসন বা িটকা আিব ার। এই ভ াকিসন 

মানবেদেহ িব  রাগ সৃি কারী ভাইরাস, 

ব াকেটিরয়ােক িনমূল করার জন  দহেক ত 

কের। এরমেধ  লুইস পা েরর কেলরা ভ াকিসন, 

পা র ও এিমল রে র জলাতে র ভ াকিসন, 

অ ালবাট কলিমটর য ার ভ াকিসন এবং স িত 

আিব ৃ ত কেরানা ভ াকিসন িবেশষভােব উে খেযাগ । 

আমােদর িচিকৎসা-িব ান এই লড়াই টা চািলেয় 

যাে  অ া  পির েম।  

িক  আেরকিট িবষয় যিদ না উে খ করা হয় 

তাহেল আেলাচনাটা একমুখী হেয় পড়েব। কননা 

এই ভ াকিসেনর আিব ােরর সে  ওতে াতভােব 

জিড়েয় আেছ ভ াকিসন িব াট। যা আমােদর মানব 

সভ তার উপর একটা কােলা অধ ায়। য অধ ায়টা 

িবে  থম ভ াকিসন আিব ার এর সময়কাল থেক 

আজ পয  চেল আসেছ। আজেকর একিবংশ 

শতেক দাঁিড়েয়ও এই ভ াকিসন িব াট আমােদর 

িপছু ছােড়িন।  

আজ গাটা িব  কেরানা অিতমািরর মেধ  িদেয় 

যাে । কািট কািট মানুষ এই ভাইরােসর েকাপ-

এ মারা যাে । গাটা িব   হেয় আেছ এই 

মারণ ভাইরােসর ভেয়। এই সময় আেমিরকা, 

জামািন, বলিজয়াম, ি েটন, সুইেডন, রািশয়া, চীন, 

ভারতবেষর মেতা দশ িল ততার সে  এই 

ভাইরােসর িব ে  CORONAVAC, NOVAVAX, 

COVAXIN, COVISHILD নােম ভ াকিসন িল 

তির কেরেছ কেরানা ভাইরােসর েকাপেক 

থামােনার জন ।  

িব াি  িল এক নজেরঃ 

িক  এই ভ াকিসন িল হেণর ব াপােরও মানুেষর 

মেধ  দখা িদেয়েছ চরম িব াট। যমন এই 

ভ াকিসন েলা হন করেল তারা কেরানা বােদ 

অন  রােগ আ া  হেবন, ভ াকিসন নওয়ার পরও 

মানুষ কেরানা ভাইরােস আ া  হে ন, তাই 

অকারেণ ভ াকিসন িনেয় কান লাভ নই, কেরানা 

ভাইরােস আ া  হেয় সু  হেয় গেল তারার 

ভ াকিসন এর দরকার নই, ভ াকিসন িনেল 

মেয়েদর ব া  দখা দেব, ভ াকিসন িনেল 

অ ালািজর সমস া হেব, ভ াকিসন িল খুব 

তাড়াতািড় তির হেয়েছ তাই এটা িব াসেযাগ  নয়, 

এেত মানুষ মারাও যেত পাের, সরকার এই 

ভ াকিসন দওয়ার নাম কের গিরব মানুষেদর মের 

ফলার চ া করেছ ইত ািদ। বতমােন িব ােনর 

কল ােণ এইসব া  ধারণা িল সহেজই িবিভ  

গণমাধ েম ছিড়েয় পেড়েছ। ফেল এই ভ াকিসন 

িব াট আেরা চরেম উেঠেছ। সারা িবে  িকছু মানুষ 

এই িব াি র কবেল পেড় ভ াকিসন িবেরাধী 

আে ালন করেছ। বতমােন 'OUR FREEDOM 

OUR CHOICE, ANTI-VAX DESERVES A 

VOICE, MY KIDS MY CHOICE, MY BODY 

MY CHOICE, MY BUSINESS'- এই ভ াকিসন 

িবেরাধী আে ালন িল খুবই  পাে । িক  

িকছু ভ াকিসন িবেরাধী মানুেষর কােছ। তারা কখনই 

এটা ভাবেছ না, একজনও যিদ ভ াকিসন না নয় 
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তাহেল স ঐ সং ামক রােগর বাহক িহেসেব কাজ 

করেব। আমােদর দশও িক  এই ভ াকিসন 

িব াি েত িপিছেয় নই 

পিরেশেষ বলা যায়,  এই ভ াকিসন ক ক  কের 

িব াি  িচরকালই রেয়েছ। তেব যত তাড়াতািড় 

স ব আমােদর িনেজেদর জন  তা কািটেয় উঠেত 

হেব। এই জন  িচিকৎসা িব ােনর পাশাপািশ 

মানুেষর মেধ  ব বহািরক িব ােনর ব াপক সার 

ঘটােত হেব। জনগণেক আেরা সেচতন কের, তােদর 

িব াস অজন করেত হেব ভ াি েনশন- এর পে , 

যােত তারা িনেজেদর ভ াকিসেনশন করােত এিগেয় 

আেস। সই সে  সমােজর ভাবশালী ব ি েদরও 

এিগেয় আসেত হেব ভ াি েনশন প িতেক আেরা 

সু িতি ত করেত।  

 

 

ক - রা য িবেরাধঃ ি ত - 

পি মব  
অসম রজা ও বষা খাতুন, চতুথ সিম ার, রা িব ান 

িবভাগ, সা ািনক, কিরমপুর পা ােদবী কেলজ। 

 

িবেরািধতা হল গণতে র অন তম অ । যেহতু 

ভারতবষ গণতাি ক , তাই িবেরািধতা থাকেবই । 

ভারতবষ যিদও যু রা ীয় কাঠােমার আদেল তির , 

তেব কৃত যু রা  িকনা তা িনেয় িবতক ও 

মতিবেরাধ রেয়েছ। ভারতীয় সংিবধােনর 1 নং 

ধারায় বলা হেয়েছ "India that is Bharat shall 

be a union of states" - অথাৎ সংিবধােনর 

কাথাও যু রা  বেল উে খ নই, বলা আেছ ভারত 

রাজ  সমূেহর একিট ইউিনয়ন। সই অনুযায়ী মতা 

বি ত হেয়েছ িতনিট ভােগ : 

১. ক  তািলকা (৯৯ িট িবষয় রেয়েছ), 

২. রাজ  তািলকা (৬১ িট িবষয় রেয়েছ), 

৩. যু  তািলকা(৫২ িট িবষয়)। 

আলাদা আলাদা মতা বি ত হেলও ক ীয় ভাব 

ও িনয় ণ থেকই যায়। তাই ায়শই ক  ও 

রােজ র মেধ  িবেরািধতা ল  করা যায়। 

সাধারণ িবষয় থেক  কের সংসেদ আইন তির 

করা - সবিকছুেতই ক  িনেজর মতা েয়াগ 

কের থােক। অেনক সময় অিভেযাগ আেস কান 

একিট রােজ  নতুন কােনা আইন েয়াগ করা হেল, 

বা েয়ােগর িবল পাস হেল রাজ  সরকার জানায় 

এই আইন স েক পূেব তােদর িকছুই জানােনা 

হয়িন। 

ি ত পি মব ঃ 

এইসকল িবেরািধতার ে  পি মব ও একিট 

উে খেযাগ  রাজ । কেয়কিট িবেরািধতার িবষয় িনে  

উে খ করা হেলা- 

১. ২০১৯ সােল আসােম এন আর িস(NRC) হবার 

পর ক  সরকার বেল এবার পি মবে  এনআরিস 

করা হেব। ফেল রােজ  তথা স ূণ দশজুেড় এর 
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িব ে  আে ালন ল  করা যায়। আসেল 

এনআরিস একিট অমানিবক াপেটর সৃি  কের। 

ফেল রাজ  সরকারও এর িবেরািধতা কেরন। 

২. ১৬ই ম ২০২০ থেক ২১ ম ২০২০ এর মেধ  

ঘেট যাওয়া ভয় র দুেযাগ হল আ ান সাইে ান। 

যখােন বাতােসর সেবা  গিতেবগ িছল ায় ২৬০ 

km/h . এই ভয় র দুেযােগ যারা িত  হয়, 

তােদর িনেয়ও দুনীিত  হয়। ফেল িবেরািধতাও 

দখা দয়। আসেল আমােদর দেশ িবেরািধতা যন 

সব ধান িবষেয় উপি ত হেয়েছ। 

িবপরীত আদেশর রাজৈনিতক দল: 

পি মবে র সে  কে র িবেরািধতার আেরা একিট 

পূণ কারণ হেলা পৃথক রাজৈনিতক দেলর 

উপি িত বা অব ান। একিট দেলর সে  আেরকিট 

দেলর সব সময় রষােরিষ।  

এছাড়াও কৃিষ িবল, নতুন িশ ানীিত , আলাপন 

বে াপাধ ায় সমস া ভৃিত িবষেয় ক  ও রােজ র 

মেধ  িবেরাধ যন লেগই আেছ। 

আমােদর দেশ পৃথক দু'িট দেলর কান নতােদর 

যিদ একসে  দখা যায় তাহেল িমিডয়া, সরকার, 

সাধারণ মানুষ এমন পিরি িতর সৃি  কের, যা দেখ 

মেন হয় পর র দুিট শ  একসে  আেছ। 

গণতাি ক রাে  িবেরািধতা থাকেবই তেব তা যন 

ব ু পূণ হয়। সরকাির দল ও িবেরাধী দল সকেলই 

জনগেণর িনবািচত াথী। একিট দল বিশ আসন 

লাভ করায় সরকাির দেল পিরণত হেয়েছ। িক  

মেন রাখেত হেব িবেরাধী দল সাধারণ মানুেষরই 

িনবািচত াথী। তাই জনগেণর কথা মাথায় রেখ 

খারাপ িবষেয়র যমন িবেরািধতা করেত হেব, 

তমিন জনগেণর ম েলর জন  ভােলা িবষেয় 

পর র সহমত পাষণ কের একসে  কাজ করেত 

হেব। তেবই গণত  িটেক থাকেব, আমােদর দশ 

িটেক থাকেব।  

 

 

২০২১-এ পি মবে র স দশ 

িবধানসভা িনবাচন ও মিহলা 

ভাটারঃ একিট িবে ষণ 

িরংিক িব াস, ট এেডড কেলজ িটচার,  

রা িব ান িবভাগ, কিরমপুর পা ােদবী কেলজ। 

াচ -পা াত  িনিবেশেষ সকল দেশর মিহলারা 

রাজৈনিতক কাযকলােপ অংশ হেণর ব াপাের 

পু ষেদর থেক প াদপদ। তেব রাজৈনিতক 

অংশ হণ বা রাজনীিতেত মিহলােদর অব ান 

স িকত এই ধারণা বা িস া  সাধারণভােব ীকায 

, িক  সামি কভােব চূড়া  নয়। কাযত পি মবে র 

একুেশর িবধানসভা িনবাচেন এমনটাই ত  করা 

যায়। বতমান রাজৈনিতক াপেট পি মবে র 

রাজ  রাজনীিতেত মিহলারা কতটা ভাব ফেলেছ 

তা একুেশর িবধানসভা িনবাচেনর আেলাচনা থেক 

উপলি  করা যায়। 
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াপটঃ  
'বাংলার মেয়' একুেশর ভাট চার এর সবেচেয় 

চিচত াগান এটাই। মমতা বে াপাধ ায় ভাট 

ময়দােন নেমেছন 'ঘেরর মেয়' পিরিচিত- ক 

সামেন রেখ। একুেশর িনবাচেন তৃণমূেলর হািডং-

ব ানাের শহর ছয়লাপ 'বাংলা িনেজর মেয়েকই 

চায়', তেব ধু দওয়ালই নয় বাংলার মেয়েদর 

জায়গা হেয়েছ ঘাসফুেলর াথী তািলকােতও। ২০১৬ 

সােল তৃণমূেলর াথী তািলকােত মিহলা াথী িছল 

৪৫ জন, এবার একুেশর কিঠন লড়াইেয় তৃণমূেলর 

মিহলা াথী বেড় দাঁিড়েয়েছ ৫০ জন। অথাৎ 

িনবাচেন াথী িহসােব মিহলােদর ভূিমকা িকছুটা 

বৃি  হেয়েছ। 

িক কারেণঃ 

একুেশর িবধানসভা িনবাচেন শাসক দেলর তু েপর 

তাস হেয়েছ মিহলা ভাট। কন া , পসী, া  

সাথী কাড ইত ািদ ক প মিহলা মহেল মমতা 

ব ানাজীেক জনি য় কের তুেলেছ। পাশাপািশ 

িবেজিপ শািসত রাজ িলর মিহলা িনযাতেনর 

পিরসংখ ান তুেল ধের িবপ েক িবপােক ফলা 

শাসক দেলর অন তম িনবাচনী কৗশল িছল। ৮ই 

মাচ, ২০২১ আ জািতক নারী িদবেস তৃণমূল মিহলা 

কংে েসর নতৃে  কলকাতার রাজপেথ িমিছল 

হেয়েছ। মমতার সােথ িভড় জিমেয় নারী সুর ার 

বাতা িদেয়িছেলন তৃণমূেলর একদল তারকা ন ীরা। 

এছাড়াও মিহলা ভােটর কথা মাথায় রেখ রা ার 

গ ােসর মূল  বৃি  িনেয় িতবােদ তারা সািমল 

হেয়িছেলন।  

অন িদেক, একুেশর িনবাচেনর অন তম িবেরাধী দল 

িহসােব িবেজিপও শান িদেয়েছ তৃণমূেলর ঘেরর 

মেয়র আেবেগ। তৃণমূলেক ঠকােত িবেজিপও বশ 

িকছু মিহলা াথী দাড় কিরেয়িছল। এে ে  িপিছেয় 

িছলনা সংযু েমাচাও। একুেশ িনবাচনী ইে হাের 

বাম  িত িত িদেয়িছল তারা মতার িফরেল 

মিহলা সুর া িনি ত করেত ' নবা ড কিমিট' তির 

করেব। বােমেদর াথী তািলকােতও বশ িকছু কৃিত 

ও ণী মেয়েদর ল  করা যায়। একুেশর িনবাচেন 

তৃণমূল সুি েমা মমতা বে াপাধ ায় এর িবপরীেত 

ন ী ােম িসিপআইএেমর মীনা ী মুখািজ ক দখা 

যায়। 

িনবাচেন মিহলােদর উপি িত ( ভাটার ও 

াথী িহেসেব) : 

 ২০২১ সােলর িবধানসভা িনবাচেনর বতরণী পার 

হেত মিহলা ভােটর িদেক নজর িছল বাংলার 

সবকিট রাজৈনিতক দেলরই। বাংলার ভাটারেদর 

ায় অেধক মিহলা, পু ষেভাটার ায় ৩ কািট ৭৯ 

ল , অন িদেক মিহলা ভাটার ায় ৩ কািট ৫৯ 

ল । ২০১৯ সােলর লাকসভা ভােট মিহলারা 

৮১.৭% ভাট িদেয়িছেলন। সুতরাং ফল প একুেশ 

িনবাচেনও এই িবপুল সংখ ক মিহলা ভাট িনেয় 

আ হ িছল ায় সব রাজৈনিতক দেলর। 

একুেশর িবধানসভা িনবাচেন সম  রাজৈনিতক 

দেলর মাট ২৪০ জন মিহলা াথী িছেলন। এই 

িনবাচেনর িট আসেন মিহলা াথী দয় রােজ র 

শাসক দল। শাসকদেলর াথী তািলকায় নয়না 

বে াপাধ ায়, শশী পাঁজার মত পাড়খাওয়া মিহলা 
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রাজনীিতিবদ এর পাশাপািশ িছেলন অিদিত মুি , 

জুন মািলয়া, সায়নী ঘােষর মেতা তারকারা, 

এছাড়াও রাজনীিতক দুিনয়ায় নতুন মিহলারাও। 

অন িদেক একুেশ িবধানসভা িনবাচেন ধান 

িত ী িহেসেব উেঠ আসা িবেজিপর াথী তািলকা 

মিহলা াথীর সংখ া িছল ৪১ জন এেদর মেধ  

উে খেযাগ  হেলন লেকট চ াটাজী,ভারতী ঘাষ, 

অি িম া পাল এর মেতা রাজৈনিতক নতৃ । এই 

িনবাচেন অংশ হণকারী সবকিট বড় দেলই আেগর 

বােরর িনবাচেনর থেক নারী াথীর সংখ া 

বািড়েয়েছ,যা যেথ  পূণ িবষয় িছল। 

িনবাচনী ইশেতহার ও  মিহলােদর িত 

আ াসঃ 
 একুেশর িবধানসভা িনবাচেন মিহলা ভাটার দর 

টানেত িবেজিপ তার িনবাচনী ইে হাের নারীেদর 

জন  িবনামূেল  গন-পিরবহন ব ব া ,িশ কন ােদর 

জন  িবনামূেল  িশ া ব ব ার িত িত িদেয়িছল। 

িবেজিপ সরকাির চাকিরেত মিহলােদর ৩৩ শতাংশ 

সংর েণর আ াস িদেয়িছল।িবপরীেত তৃণমূল 

কংে স সরকাির চাকিরেত ৫০ শতাংশ সংর েণর 

আ াস িদেয়িছল। অন িদেক সংযু  মাচার অ গত 

ইে হাের দখা িদেয়িছল নারীর অিধকার সংর ণ, 

নারীর িব ে  অপরাধ দমন ও তােদর িনভরতার 

লে  নানান িত িত। একুেশর িবধানসভা 

িনবাচেন রাজনীিতর ময়দােন ািথ  থেক ইে হাের 

সব  নারীেদর  দওয়া হেয়িছল। নারী সুর া, 

িশ া, া  ইত ািদ আজেকর িদেন মুখ  রাজৈনিতক 

িবষয় হেয় ওঠার পছেন একিট বড় কারণ সি য় 

রাজনীিতেত মিহলােদর অংশ হণ ও মিহলা ভাটার। 

পি মবে  ৪৯ শতাংশ মিহলা ভাটার থাকায় 

একুেশর িনবাচেন সব দলই চ া কেরিছল এই 

সংখ াটােক টােগট করেত। তাই নানান ধরেনর 

মিহলা মিহলা  াথ সং া  িবষেয় িনবাচনী 

িত িত েত কিট রাজৈনিতক দলেক িদেত 

হেয়িছল।   

 মূল ায়ন: 

একুেশ িনবাচেন তৃণমূল কংে স িবপুল ভােট 

জয়লাভ কের তার িপছেন অন তম পূণ কারণ 

িছল মিহলা ভাটার এই িবষেয় কান সে হ 

নই।তৃণমূল সুি েমা মমতা ব ানািজ উপর রােজ র 

মিহলােদর আ া ভরসাই তৃণমূল দলিটেক িনবাচেন 

সাফেল  প েছ িদেয়েছ। 

একুেশ িবধানসভা িনবাচেন মিহলােদর ভূিমকা িনেয় 

আেলাচনা থেক বলা যায় পি মবে র রাজ  

রাজনীিতেত মিহলারা আেগর তুলনায় অেনক 

সি য়ভােব রাজনীিতেত অংশ হণ করেছ। যিদও 

মিহলারা এই িনবাচেন যেথ ট পিরমােণ অংশ হণ 

কের িক  িনবাচনী িতিনিধে র ে  তােদর 

সংখ া তুলনামূলকভােব অেনকটাই কম। যিদও 

পি মবে  মিহলা ভাটার ৪৯% িক  তােদর 

িতিনিধে র ে  সংখ া দাঁিড়েয়েছ ১৪% । যটা 

তুলনামূলকভােব কম। পিরসংখ ান দখেলই সটা 

বাঝা যােব। এবােরর ২৪০ জন াথী ক াি েডট 

সম  দল থেক ভােট দাঁিড়েয়িছল। িক  ২৪০ জন 

াথীর মেধ  িবধানসভােত স দশ পি মব  

িবধানসভায় মা  ৪০ জন েবশ করেত পেরেছ 
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অথাৎ িনবাচেন জয়লাভ কেরেছ, যা মাট আসেনর 

মা  ১৪ শতাংশ। ঐ ৪০ িট আসন যার মেধ  তৃণমূল 

কংে স পেয়েছ ৩৩ িট আসন, ভারতীয় জনতা 

পািট (িবেজিপ) পেয়েছ ৭িট আসন। িহেসব কের 

দখেল দখা যােব িটএমিস মাট ৫০ জন াথীেক 

দাঁড় কিরেয়িছল, তার মেধ  ৩৩ জন িনবািচত 

হেয়েছ। যা শতাংশ িহেসেব ৬৬ শতাংশ।  আমরা 

আশা রাখেবা অদূর ভিবষ েত এই শতাংেশর হার 

অেনকটা বাড়েব, তেবই দশ ও জািতর উ য়ন 

রাি ত হেব। 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দ িনব  

জলবায়ু পিরবতেনর পটভূিম ও 

ভিবষ ৎ 

ওয়ািসম রজা, ট এইেডড  কেলজ িটচার,  

ভূেগাল িবভাগ, কিরমপুর পা ােদবী কেলজ। 

ব াঙ ও গরম জেলর পরী ার কথা আমরা সবাই 

জািন। যিদ কান ব াঙেক কান একিট ফুট  জেলর 

পাে  ছেড় দওয়া হয়, তাহেল সই ব াঙিট তখনই 

লািফেয় বাইের বিরেয় আেস। িক  যিদ কান 

ব াঙেক ঠা া জেল থেম রেখ তারপর ওই পা িট 

গরম করা হয় ,তাহেল জল গরম হবার সােথ সােথ 

ব াঙ তার শরীেরর তাপমা া adjust করেত থােক। 

িক  জল যখন ফুটেত থােক তখন আর ব াঙিট 

তাপমা া adjust করেত পাের না। লািফেয় বাইের 

যেত চায় িক  আর পােরনা।আমরাও িঠক এই 

ব ােঙর মেতা। আমরা সব সময় adjust করেত 

থািক। তেব এমন একিট সময় আসেব যখন আমরা 

বুঝেত পারেবা আর adjust করার সামথ  নই, 

তখন বাঁচেত চাইব িক ........। বতমােন আমরা 

adjust করিছ আমােদর জলবায়ুর সােথ। 

পটভূিম:   

পৃিথবীর উপর জেম থাকা বরফ গলেত  কেরেছ, 

জ ল পুেড় ছাই এ পিরণত হে , সমুে র জলতল 

যভােব বাড়েছ কেয়ক বছেরর মেধ  আমােদর বড় 

বড় শহর, ীপ েলােক াস করেব। কাথাও খরা, 

আবার কাথাও বন া,  ঘূিণঝড় হে । পিরি িত খুব 
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খারাপ মানুেষর জীবন আজ িবপ । সমস া এতটাই 

গভীর য পৃিথবীর অি ে র ওপর  উেঠেছ। 

িক  এই পিরি িত কন হল? এর কারণ জলবায়ুর 

পিরবতন। জলবায়ুর পিরবতন আসেল িক? 

জলবায়ু পিরবতন িক? :    

সহজ কথায় জলবায়ুর পিরবতন হেলা পৃিথবীর গড় 

তাপমা া বৃি । িক  এই তাপমা া বৃি র কারণ 

িক? পৃিথবীর আেলা ও তাপমা া সূয থেক আেস। 

য পিরমাণ সূযরি  পৃিথবী ত আেস তার িকছুটা 

পিরমান সূযরি  আমােদর পৃিথবীর ওপর য 

বায়ুম ল রেয়েছ সই বায়ুম েল অবি ত িবিভ  

গ াস ও ভূপৃে  শাষণ কের এবং পৃিথবীর গড় 

তাপমা া বজায় রােখ। বািক সূয রি  আবার িফের 

যায় ।এই সূযরি  শাষণকারী গ াস িলেক 

ি নহাউস গ াস বেল। অেনক সময় এই ি নহাউস 

গ াস ক আমরা খলনায়াক িহেসব জািন।িক  

বা েব এই ি ন হাউস গ াস না থাকেল য পিরমাণ 

সূযরি  পৃিথবীেত আেস সই পিরমাণ সূযরি  

আবার িফের যেতা। ফেল হয়েতা পৃিথবী এক ঠা া 

হ, যখােন কােনা জীব বঁেচ থাকা স ব হেতা 

না। 

সূচনা পব:  

তাহেল সমস া  হয় কখন? যখন এই ি নহাউস 

গ ােসর পিরমাণ আমরা আমােদর অিনয়ি ত কােজর 

ফেল বািড়েয় তুিল। বায়ুম েল ি নহাউস মূল গ াস 

িল হল জলীয় বা , কাবন ডাই অ াইড, িমেথন, 

ওজন, নাইে ােজন অ াইড, িস এফ িস। বায়ু 

ম েল যখন এই গ ােসর পিরমাণ বেড় যায় তখন 

অিতির  সূয রি  শাষণ কের ও পৃিথবীর গড় 

তাপমা া বািড়েয় দয়। এই গ াস িলও মেধ  সব 

থেক িবপদ জনক হল কাবন ডাই অ াইড, যা 

১৭৫০ সােলর িশ িব েবর পর ৩০% বৃি  হেয়েছ। 

আজেকর িদেন য পিরমাণ কাবন ডাই অ াইড 

বায়ুম েল আেছ তা িবগত দশেকর তুলানাই 

অেনকেবশী। িশ িব েবর পর পৃিথবীর তাপমা া 

বৃি  পেয়েছ ায় ১ িডি  সলিসয়াস এবং এই 

শতা ীর শেষর িদেক এই তাপমা ার বৃি র 

পিরমাণ বেড় দাঁড়ােব ১.৫ িডি  সলিসয়াস। িক  

এই তাপমা া বৃি  ২ িডি  সলিসয়াস হেল 

আমােদর বা ত  িবপ  হেব। 

ি ন হাউস গ ােসর বৃি র কারণ িক?:   
তাহেল বতমােন এই ি ন হাউস গ ােসর বৃি র 

কারণ িক? কারণ হল - জীবা  ালািন যমন- 

খিনজ তল, কয়লা, গ াস এর অিতির  ব বহার। 

অন িদেক এই কাবনডাই অ াইড ক শাষণ কের 

য গাছ সই গােছর িনিবচাের ছদন। 

পিরণিত ও ভিবষ ত:   

আমরা যারা ভাবিছ এই ২ িডি  সলিসয়াস 

তাপমা া বৃি  স আর এমন িক ! A.C -র 

তাপমা া ২ িডি  কিমেয় িদেলই হল ! ব াপারটা 

িঠক এতটা সহজ না। এই সামান  তাপমা া বৃি র 

ফেল ী কাল আরও গরম, শীতকাল আরও শীতল 

হেব। াকৃিতক দুেযাগ যমন খরা, বন া, ঘূিণঝড়, 

িবিভ  রাগ বাড়েব। বতমােনর যশ, আমফান, 

ব পাত সেবাপির Covid -19 এর কথা বলার 

অেপ া রােখ না। 
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তাহেল এর ভিবষৎ িক? ভিবষৎ হেলন Greta 

Thunberg এর মেতা মেয়। য একাই এই 

জালবায়ু পিরবতেনর িব ে  লড়াই  কেরিছল, 

যা আজ মানব ইিতহােসর সবেচেয় বেড়া আে ালেন 

পিরনত হেয়েছ। আজেকর িদেন দাঁিড়েয় ১৮৫ িট 

দেশর ৮ িমিলয়ন মানুষ এই আে ালেন অংশ হণ 

কেরেছ। আর এই আে ালেনর একটা কথা জলবায়ু 

বাঁচাও।                                              

জালবায়ুর এই পিরবতনেক রাধ করার জন  আমরা 

ব ি গত ভােব চ া করেত পাির। যমন বৃ  

রাপণ এর মেতা কে  অংশ হণ কের। আবার 

আে ালেনর মাধ েম অন েক সেচতন কের। আবার 

সরকার ও িবিভ  বসরকাির িত ান এর ওপর 

চাপ বািড়েয়, যারা িনিবচাের আমােদর জালবায়ু ক 

ধংস করেছ। 

৫ জুন হেলই আমরা সবাই গাছ লাগাই। এই বৃ  

রাপণ জলবায়ু পিরবতন রাধ করেত সাহায  করেব 

িক  তা ব াপক ের না। এই জন  দরকার একিট 

পিরেবশ বা ব সরকার। আমােদর মেতা দেশ যখন 

ভাট হয় তখন িতিট রাজৈনিতক দল তারা তাঁেদর 

ইে হার কাশ কের। িক  দুঃেখর িবষয় হল এই 

ইে হাের পিরেবশ িনেয় একিট শ  খরচ করা হয় 

না। তাই সময় এেসেছ ভাট দােনর সময় এই 

জলবায়ুর পিরবতন িনেয় িচ া করার। যারা এই 

জলবায়ুর পিরবতেনর মূল কারণ তাঁেদর চােখ চাখ 

রেখ বলা উিচত  Greta Thunberg এর মেতা 

“How Dare You?” 

 

পিরেবশ সংকট ও আ জািতক 

উেদ াগঃ 
 পন কুমার িব াস, সহকারী অধ াপক,  

রা িব ান িবভাগ, কিরমপুর পা ােদবী কেলজ। 

 

আ জািতক স েকর আেলাচনায় বতমােন পিরেবশ 

ও উ য়েনর িটই িবেশষ াসি ক হেয় উেঠেছ। 

বতমান িবে র অন তম ধান িবতিকত িবষয় হল 

পিরেবশ সমস া। গত শতেকর থম িদেক ও 

পিরেবশ কি ক ভাবনা িচ া িছল মূলত পিরেবশ 

িব ােনর িবষয়। িক  আজ আর িবষয়িট ধু 

পিরেবশ িব ানীেদর মেধ  সীিমত নই সমাজ 

সেচতন মানুষ সংগঠন ও সরকােরর উে েগর কারণ 

হেয় উেঠেছ। তাই আজ সরকাির জাতীয় ও 

আ জািতক সম  ের পিরেবশ সমস া ও তার 

সমাধান ভাবনা এবং কাযকর পদে প হণ  

হেয় িগেয়েছ। পিরেবশ র ায় আ জািতক ও 

জাতীয় আইন রিচত হে । কেঠারভােব সই আইন 

পায়েনর চ া চলেছ, দলমত িনিবেশেষ সকেলই 

পিরেবশ র ার েয়াজনীয়তা উপলি  করেছ। এই 

কারেণ পিরেবশ সমস া রা িব ানীেদর অন তম 

িবষেয় েপ পিরগিণত হয়।       

পিরেবশ দূষেণর িবষয়িট কান াপেট 

আ জািতক হেয় উঠেলা: 
বা তাি ক ভারসাম  হীনতা ও পিরেবশ অবনমন 

এর িবষয়িট উিনশ শতেকর থমােধ এেকবাের য 

অজানা িছল তা নয়। াকৃিতক স েদর অপচয় 
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রাধ এর েয়াজনীয়তা, বন  াণী সংর ণ, 

সামুি ক াণী ও নানািবধ স েদর অিতির  

ব বহাের নানা সমেয় আেলািচত হেয়েছ পিরেবশ 

সংকট। যখন জল, ল ও বায়ুম েল সািরত দূষণ 

পিরেবেশর সামি ক ভারসাম  হীনতার পাশাপািশ 

সম  মানব জািতর ভিবষ তেকই িবপ  কের 

তােল তখন এ িবপেদর বা বতা িবে র ব  

িব ানী গেবষক রাজনীিত ও শাসেনর সে  

সেচতন সাধারণ মানুষেকও ভািবেয় তােল। রােসল 

কারেসন তার ব পিঠত িট 'সাইেল  ি ং' - এ 

উ ত কৃিষ যুি র অ  িডিডিট কীটনাশক ঔষেধ 

মারা ক কুফল স েক আেলাকপাত কের সাড়া 

ফেল দন। পল .আর .এলিরচ রিচত 'Population 

Bomb', 1968 ি া ,  িব  পিরেবশ িনেয় 

মানুেষর উে গ বািড়েয় তােল।  

Baylis Smith & Owens স ািদত 'The 

Globalization of World Politics' শীষক ে  

Environmental Issue বে  John Vogler 

বেলেছন পিরেবশগত িবষয় িল জাতীয় সীমানা 

অিত ম করার ফেল স িলও আ জািতক সমস ায় 

পিরণত হেয়েছ। িক  ১৯৮৭ সােল Brundtland 

Commission এ িরেপাট কািশত হওয়ার পূেব 

'সাসেটইেনবল ডেভলপেম ' এর ধারণািট জনি য় 

হওয়ার পূেব আ জািতক স েকর পিরেবশ িবষয়িট 

সরকম  পায়িন। িক  ১৯৬২ ি াে  

িতি ত হয় Green Peace । এই ি নিপস 

আ জািতক পিরেবশ আে ালেনর াগান িছল 

'Think  Globally Act, Act locally'। অত ািধক 

ব বহার হতু ম াসমান াকৃিতক স দ িকভােব 

সংকট ডেক আনেব এ স েক তথ ব ল ও 

জনমত ভাব সৃি কারী িতেবদন Club of 

Rome। পিরেবশ সংকট স েক িতি ত 

রাজৈনিতক দল িল িবিভ  দেশ গেড় ওেঠ 

একািধক িব  িবখ াত এনিজও যােদর মেধ  

জামািনর ি ন িপস সবািধক আেলািচত নাম।  

আ জািতক উেদ াগ ও সে লন: 

বসু রা সে লন(১৯৯২ ি া ):  কৃতপে  

কেহাম সে লন িছল পিরেবশ সমস া মাকািবলায় 

আ জািতক উেদ ােগ িত পব। কুিড় বছর পর 

বেসেছ িরও সে লন। উ য়ন ও পিরেবশ সমস ার 

পার িরক স ক িনেয় পি ম িশে া ত দুিনয়ার 

সােথ তৃতীয় িবে র উ য়নশীল দশ িলর  তরজা 

নতুন কের জেম ওেঠ িবেশষ কের িব ব াংক ও 

িব  বািণজ  সং া ভৃিতর আিথক পুনগঠেন 

সং া  ব  িবিবধ ফেতায়ােত। এই াপেট ইউ 

এন ই িপ  (UNEP)এর উেদ ােগ পিরেবশ ও উ য়ন 

স িকত িরেপাট িনরবি  উ য়ন পর সামেন 

িনেয় আেস। সামি ক এই বাতাবরেণর অনুি ত 

হেয়েছ  বসু রা বঠক।  

১৯৯২ সােল বসু রা সে লন এর আেলাচনার 

ক িব ুেত ঘারােফরা কেরেছ িব  উ ায়ন ।এই 

সে লেন উপি ত ১৫৩ িট দশ জলবায়ু পিরবতন 

সং া  একিট কাঠােমাগত চুি েত া র কের 

চুি িট ই ােনশনাল কনেভনশন অন াইেমট চ  

(ইউ এন এফ িস িস িস- UNFCCC) নােম 

পিরিচত। িরও বাঝাপড়ার অন তম শত িছল এই 

য পিরেবশ সংর ণ মূলক আ জািতক পদে প 
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িল িকভােব কতখািন কাযকরী হেয়েছ তার িনিদ  

সময় অ র খিতেয় দখা,  মবধমান িব  উ ায়ন 

ঠকােত হেল বায়ুম েল ি ন হাউস গ ােসর  ঘন  

কমােনা জ ির ভৃিত।  

পিরেবশ ও উ য়ন ে  কেহােম দুই িবে র 

উ র-দি েণ মেধ  য িবেরাধ কাশ পেয়িছল   

Rio- ত তা চরেম প ছায়। অংশ হণকারী রা সমূহ 

কাযত দুিট পর র িবেরাধী রাজৈনিতক িশিবের 

িবভ  হেয় পেড়।  অেনক রাজৈনিতক দর কষাকিষ 

পর িরও সে লন একািধক পূণ াবনা হণ 

করেত সমথ হয়। পার িরক বাঝাপড়ার িভি েত 

দুিট বড় সনদ গৃহীত হয়। একিট আবহাওয়া 

পিরবতন সং া  এবং অন িট জীব বিচে র 

সংর েণর সং া ঃ। িরওর সবেচেয় বড় অ ীকার 

প িট িছল এেজ া ২১। একিট সুিবশাল ও সুিচি ত 

দিলল, যার মাধ েম পিরেবশ ও বা ত  মবধমান 

ভারসাম হীনতার িচ িটর পাশাপািশ পিরেবশ 

সংর েণ অবশ করণীয় সম  প িট িনরবি  

উ য়ন ধারণার সােথ জিড়ত।  

িকেয়ােটা চুি  :  িব  উ ায়ন িতেরােধর 

আ জািতক ের য সম  সে লন হেয়েছ তার 

মেধ  সবেচেয় সফল ও কাযকর িহেসেব িকেয়ােটা 

শহেরর তৃতীয় সদস   সে লনিটর উে খ করেত 

হয়। এই সে লেন 'কাবন ব বসা' (Carbon 

trading) কথািটর উ াবন। কাবন ব বসা কথািট 

হেলা কান দেশর য পিরমাণ কমােনার দায় 

চাপােনা হেব স যিদ তার চেয় বিশ িনঃসরণ 

কমােত পাের তাহেল স একিট ছাড়প  পােব য 

ছাড়প  অনুযায়ী বাড়িত যতটুকু িনঃসরণ কিমেয়েছ  

ততটুকু িনঃসরণ করার করার অিধকার তােক 

ফরত দওয়া হেব। এই অিধকার ক বলা হে  

কাবন অিধকার। অথাৎ আেমিরকা চাইিছল অেথর 

িবিনমেয় িনঃসরণ রাস এর দায়ভার িনেজর কাঁধ  

থেক  নামােত। শষ পয  ১৯৯৭ সােল যখন 

িকেয়ােটা চুি  া িরত হয় তখন কাবন ব বসা 

িবষয়িট অ ভু  করা না হেলও পের আেমিরকার 

দািব মেন নওয়া হয়। ১৯৯০ সাল ক িভি  কের 

িঠক হয় য পি মী িশে া ত দুিনয়া বািষক ৫.২ 

শতাংশ হাের ীন হাউজ গ াস িনঃসরেণর মা া 

কিমেয় আনেব। মািকন যু রাে র ে  এই 

ল মা া ি র হয় ৭ শতাংশ এবং ইউেরাপীয় 

সংযু  দশ েলার জন  ৮% । প া ের আবহাওয়া 

ও জীব বিচ  সংর ণ সং া  খুব পূণ 

পদে প নওয়া হয়; ১৯৯৭ সােল জাপােনর 

িকেয়ােটা শহের যা িকেয়ােটা েটাকল নােম 

িবখ াত।  

বািল সে লন: 

িকেয়ােটা চুি র ময়াদ িছল ২০১২ সাল পয । 

২০০৭ সােল বািলেত েয়াদশ সদস  সে লন বেস 

িছল। সখান থেকই িবষয়িট মূল আেলাচ  হেয় 

ওেঠ। ১. এ িব  উ ায়ন িতেরােধ ীন হাউজ 

গ াস িনঃসরণ িকভােব আেরা কমােনা যায় তা িনেয় 

নতুন আেরক দফা আেলাচনার সূ পাত করা।  

২. সই আেলাচনার একিট িনিদ  আেলাচ সূিচ িঠক 

করা। ৩. নতুন আেলাচনা পিরসমাি র একিট 

সময়সীমা িঠক করা। অতঃপর বািল সে লেন শেষ 

য দিলল কাশ করা হয় সখােন মূলত িতনিট 
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িস াে র কথা উে খ করা হয় এক চুি র ময়াদ 

পূিতর পর কী হেব তা িনেয় আেলাচনা  হেব। 

জলবায়ু পিরবতন স ে  য আশার বাণী িনেয় 

িছল বািল সে লেনর দিলল, রাডম াপ স আশার 

েড় বািল ঢেল দয় পরবতী সে লেন। িনঃসরেণর 

কমােনার ধান দায়ভারিট কার ক বহন করেব 

সিট উ ত িব  নািক অনু ত িব । এই 

পার িরক চাপান উতাের ২০০৮ সােল সে লন 

ভে  দওয়ার পর নতুন কৗশল িঠক কের 

আেমিরকা ২০০৯ সােল কােপনেহেগন সে লেনর 

অব াহিত আেগ।  

কােপনেহেগেনর পর গ া িদেয় অেনক জল 

গিড়েয়েছ। ২০১১ সােলর ডারবান সে লন ২০১৩ 

সােলর সে লন িক করেত হেব কেবর মেধ  করেত 

হেব এই সেবর ল া ফদ তির হেয়েছl িক  কােজর 

কাজ যটা একটা চুি  া র য চুি র আইনগত 

বধতা থাকেব সটা হয়িন। ব থতার এই 

ভারসাম েক স ী কের এেস হািজর প ািরস 

সে লন। 

প ািরস চুি  (২০১৫ ি া ): 

জলবায়ু পিরবতন ক িনয়ি ত করার জন  ২০১৫ 

সােলর ১২ই িডেস র তািরেখ ভারতসহ ১৯৬ িট 

দশ াে র রাজধানী প ািরস  শহের জলবায়ু িনেয় 

অিধেবশন চলাকালীন আ জািতক চুি  পে  া র 

কের। চুি িট ৮ই নেভ র ২০১৬ সােল কাযকর 

হয়। তাপমা া ােসর জন  , দীঘেময়ািদ ল মা া 

অজেন , িতিট দশ িনজ িনজ ভূখে   ীন হাউজ 

গ াস িনগমন রেসর মা া িনধািরত কের ও দািয়  

 সহকাের যত তাড়াতািড় স ব সংি  পিরক না 

 পায়ণ করবার জন  আ হী হয়।  

প ািরস চুি  ব পাি ক জলবায়ু পিরবতন ি য়ায় 

একিট যুগা কারী পদে প কারণ কান একিট 

বাধ তামূলক চুি র দৗলেত সম  দশ জলবায়ু 

পিরবতেনর িব ে  লড়াইেয় উ ািভলাষী ল মা া 

হণ কের তার সােথ খাপ খাইেয় িনেত অভ রীণ 

পদে প িনেত ীকৃত হয়।  

ভিবষ েতর পেথ: 

িব ান ও যুি র উপের িনভর কের অথৈনিতক ও 

সামািজক পা েরর মাধ েম প ািরস চুি  বা বািয়ত 

করার কথা ভাবা হয়। া রকারী দশ িত পাঁচ 

বছের ীন হাউজ গ াস িনগমন িনয় ণ মা া বৃি র 

চ া করেব এবং ২০২০ (দুই হাজার কুিড়) সােলর 

মেধ  িনজ িনজ দেশর জলবায়ু পিরক না বা 

Nationally Determined Contribution 

(NDC,s) ত করেব। এই এনিডিস মূলত ীন 

হাউজ গ াস িনগমন িনয় ণ করেত  সংি েদর িক 

িক পদে প িনেত চেলেছ ও তাপমা া বৃি  জিনত 

নিতবাচক ভাব িল কমােত িক িক উেদ াগ হণ 

করেত চেলেছ তার পেরখা িবে র দরবাের তুেল 

ধরেব । 

United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC) এর একিট 

িতেবদেন দখা যাে  য ৪৮ িট নতুন এনিডিস 

জমা হেয়েছ। িতেবদনিট মূলত ২০২১ সােল 

াসেগা শহের জলবায়ু পিরবতন সং া  য 

সে লন বা COP -২৬ এর আেয়াজন করা হেয়েছ। 
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িতেবদেন দখা গেছ য ায় সম  দশ 

িনেজেদর এনিডিস স েক তা বজায় রেখ 

বাঝার সুিবধােথ েয়াজনীয় তথ  সরবরাহ কের। 

একথা পির ার য িবিভ  দশ িনেজেদর আভ রীণ 

অথৈনিতক পিরি িত ও স াব তা িবচার কেরই 

ল মা া িনধারণ কেরেছ ।  

পিরেবশ সেচতনতা িনেয় 'নতুন পৃিথবীর' স ােন 

আধুিনক মানুেষর যা া  খুব বিশিদেনর নয়l 

একিদেক িব ায়েনর বল হাওয়া মানবসমাজেক 

যমন সামািজক আিথক সাং ৃ িতক ইত ািদ ে  

নতুন ভােব নতুন সােজ ভেঙচুের গেড় তুেলেছ 

অন িদেক জেল- েল বায়ুম েলর মানুেষর সব াসী 

আ াসেনর ফল প সংকট পির ূ ট। পিরেবশ 

সমস ার আ জািতক অ েন সবেচেয় বড় লাভ হেলা 

এই সংকট বা িবপদ স েক মশ িব জনীন ঐক  

মত বা সেচতনতা গেড় ওঠা। সবুজ রাজনীিত 

িব রাজনীিতর অ ।  

 

 

 

 

পিরেবশ ও ভারতীয় সংিবধানঃ 

বষা িব াস, ষ  সিম ার, রা িব ান িবভাগ 

সা ািনক, কিরমপুর পা ােদবী কেলজ, ২০২১ 

 

াচীন ভারতবষ থেকই  ভারতীয় সমােজ বেড় 

ওঠা কৃিত, পিরেবশ, বনা ল, তৃণভূিম, নদী ও 

অরণ  স েক ভারতীয়েদর দৃি ভি  বরাবরই 

মানিবক ও দয়মুলক। কৗিটেল র অথশাে  

বনভূিম, তৃণভূিম, প -পািখ স েক তৎকালীন 

মানুেষর সহানুভূিত মুলক দৃি ভি র পিরচয় মেল। 

দখা যায় সব যুেগই মানুষ িবদ মান পটভূিমেত 

পিরেবেশর সুর া ও পিরেবশ স িকত েত ক 

িবষয় িবেবচনা কেরেছন। মুঘল আমেলও সমাজ ও 

পিরেবেশর মেধ  য একিট িবেশষ স ক িছল সিট 

ল  করা যায়। ি িটশ আমেলও গাছপালা নদী 

স েক অেনক গেবষণাপ  এিশয়ািটক সাসাইিট 

পি কায় কািশত হেয়িছল। রবী নােথর কৃিত 

ম স েক নতুন িকছু উে খ করার কান 

েয়াজন নই। পিরেবশ কবল বতমান নয় ভিবষ ত 

জে ও মানবািধকার ও ন ায়িবচােরর ােথ একা  

আবশ ক। সি িলত জািতপুে র সি য় ি য়া-কলাপ 

এর মূল কথাই হল- "development without 

destruction meeting the basic needs of 

man with out simultaneously destroying 

the resource base". (অথাৎ উ য়ন হাক 

ভিবষ ৎ জে র জন  যেথ  স দ রেখই) ।  
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সাংিবধািনক ব ব া ও উেদ াগ: 

১৯৭৬ ি াে  ৪২ তম সংিবধান সংেশাধেন 

ভারেতর সংিবধােনর চতুথ খ  পিরেবশ সং া  

িবধান যু  হেয়েছ। রা পিরচালনার িনেদশমূলক 

নীিত ৪৮(ক) ধারায় বলা হেয়েছ- "রা  পিরেবশ 

র া ও তার উ িত এবং দেশর বন ও বন াণী 

র ার জন  েচ া করেব"। ধুমা  রা ই নয় 

৫১ক(ছ) ধারা অনুসাের - ভারেতর সাধারণ 

নাগিরকেদর কতব  াকৃিতক পিরেবশ সংরি ত ও 

তার উ িত ঘটােনা এবং জীব  েত কিট াণীর 

িত ভােলাবাসা ও সমেবদনা দখােনা। 

জীবৈবিচ  র ার ব ব াপনা: 

াধীন ভারেত, ১৯৭২ সােলর ৯ সে র The 

Wild life (protection) act, িবিধব  হয়। এর 

ধান উে শ  হেলা- "An act to provide for 

the protection of wild animals or 

incidental thereto ". 

 ১৯৮০ এর ২৭ শ িডেস র The forest 

(conservation) act, ১৯৮০ পালােম  কতৃক 

িবিধব  হয় হয়, এর ধান উে শ  হেলা- "An act 

to provide for the conservation of forest 

and for matters connected therewith or 

ancillary or incidental thereto". 

আ জািতক ভাব: 

১৯৭০ - এর দশক থেক আ জািতক ের এবং 

ভারেত পিরেবশ সং া  নানা আইন ণীত হেত 

থােক। পিরেবেশর চতনা বৃি  এবং পিরেবশ 

সংর ণ ও  িব  পিরেবশেক একিট মানবািধকাের 

পিরণত করার উেদ াগও ল  করা যায়। 

িবেশষভােব উে খেযাগ  য,  ১৯৭২ এর জুন মােস 

কেহােমর সি িলত জািতপুে র উেদ ােগ অনুি ত 

হয়- First UN conference on the Human 

Environment। ভারত এই সে লেন সি য় ভােব 

অংশ হণ কের এবং তারপর থেকই ভারতীয় 

পালােম  পিরেবশ সং া  িবিভ  আইন ণয়ন 

করেত থােক। িবিভ  প বািষকী পিরক নােতও 

পিরেবশ পূণ ান অিধকার কেরেছ। 

ভারেতর সংিবধােনর িবিভ  তািলকায় এমন সব 

িবষয় অ ভু  আেছ য িলর সে  পিরেবশ দূষণ 

য যু  তা ল  করা যায়। ক ীয় তািলকায় 

অ ভু  এমন কত িল িবষয় যমন িশ , খিন ও 

খিনজ তল, পে ািলয়াম ইত ািদ। রাজ  তািলকায় 

অ ভু  িবষয় িল হল- জন া  ও অনাময় 

ব ব া, কৃিষ এবং রােগর িব ে  গাছ -গাছরার 

সংর ণ, জিম, ভূিম, খিন ও খিনজ স েদর 

িনয় ণ। যু  তািলকার কেয়কিট িবষয় হে - 

বনভূিম, বন  জ  ও পািখর সংর ন, ফ া ির, িবদু ৎ 

ইত ািদ। 

ানীয় শাসন ও পিরেবশ সংর ণ 

ব ব াপনা: 

কলকাতা িমউিনিসপাল কেপােরশন অ া  ১৯৮০, 

এমন কত িল িবষয় অ ভু  আেছ য িলর সে  

পিরেবেশর কােনা না কােনা স ক ল  করা 

অবশ  পালনীয় কাযাবলীর মেধ  পেড়। যমন- 
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১. রা ার দুই ধাের অন  গাছ লাগােনা ও য  

করা। 

২. রা াঘাট জল িদেয় ধাঁয়া ও পির ার করা। 

৩. দূষণ ও শ  দূষেণর িব ে  পিরেবশ সংর ণ 

ইত ািদ। 

ব ীয় িমউিনিসপাল ১৯৯৩ এর মেধ  অ ভু  

কত িল িবষেয়র সে  পিরেবেশর স ক কান না 

কান ভােব ল  করা যায়। যমন- 

১. পয় ণালী ব ব া ও জল িনকািশ ব ব া ও 

নদমা িনমাণ ও র ণােব ণ। 

২. পেথর ধাের ও অন  বৃ েরাপণ ও তার য  

করা। 

পি মব  প ােয়ত অ া  ১৯৭৩ এর মেধ  পিরেবশ 

সং া  কিতপয় ব ব া ল  করা যায় । যমন 

সামািজক বনসৃজন ও কৃিষ বনসৃজন, জিম উ য়ন ও 

মৃি কা সংর ণ, জল পিরচালনা ও watershed 

development, এছাড়া রা ার দুধাের গাছ লাগােনা 

ও য  করা, পানীয় জল সরবরাহ করা াম 

প ােয়েতর দািয়ে র মেধ  পেড় । 

নতুন িকছু আইন: 

এই সাংিবধািনক ব ব ার পাশাপািশ েয়াজেনর 

সে , সমেয়র সে  সাম স  রেখ ক ীয় সরকার 

এবং রাজ  সরকার পিরেবশ সংর েণ একািধক 

পূণ আইন ণয়ন কেরেছ। মূলত ২০১৩ 

থেক ২০১৬ ি া  এই সমেয়র মেধ  য সম  

তাৎপযপূণ আইন িল পিরেবেশর ভারসাম  র ায় 

ভারেত ণীত হেয়েছ স িলর মেধ  উে খেযাগ  

হল:- 

1. ন াশনাল িরিনউেয়বল এনািজ অ া  ২০১৫।  

2. বােয়ােমিডেকল ওেয়  ম ােনজেম  লস 

২০১৬। 

3. াি ক ওেয়  ম ােনজেম  লস ২০১৬।  

4. ই- ওেয়  মােনজেম  েলস ২০১৬।  

5. সিলড ওেয়  ম ােনজেম  লস ২০১৬ ভৃিত।  

তেব যতই আইন ণীত হাক দেশর নাগিরকেদর 

মেধ  এই িবষেয় সেচতনতা না এেল পিরেবশ 

সংর ণ ও সু ায়ী উ য়েনর লে  প ছােনা স ব 

নয়। 

 

 

টকসই উ য়েন ‘ ীন গভেন ’: 

ি ত ভারত  
মৃণাল িসংহ বাবু, ট এেডড কেলজ িটচার,  

রা িব ান িবভাগ, কিরমপুর পা ােদবী কেলজ। 

 

ীন গভেন  এর াপট: 

পিরেবশগত স ট বৃি র কারেণ সারা িব জুেড় 

পিরেবশ সংর ণ ও সংর ণ স েক সেচতনতা 

এবং উে গ  বৃি  পেয়েছ।  াকৃিতক পিরেবেশর 

সমস া ও সংকট মানব জীবেনর অথৈনিতক, 

সামািজক ি য়ােক ভািবত কেরেছ। ওেজান র 

াস এবং জলবায়ু পিরবতন থেক  কের 

জীবৈবিচ  াস, স েদর পুননবীকরণ সমস া এবং 
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িবষা  বজ  রফতািন পয  িবিভ  পিরেবশগত 

সমস া িল একিট জািত রাে র সমস া ধু নয়, িব  

সমস ায় পিরণত হেয়েছ। আর এই ভাবনা থেক 

সি িলত জািতপুে র উেদ ােগ ১৯৯২ সােল 

ািজেলর িরও িড জেনিরওেত পিরেবশ স িকত 

বসু রা সে লন । ল া  কিমশেনর িতেবদেন 

কািশত সু ায়ী উ য়েনর (Sustainable 

Development) ধারণািট াসি ক হেয় উেঠেছ।  

ল া  কিমশন / Brundtland Commission 

(১৯৮৭) টকসই উ য়েনর য সং া দয় তাহল – 

'ভিব যৎ জে র িনজ  চািহদা মটােনার মতা 

ক বজায় রেখ বতমান জে র চািহদা মটােনা 

ক টকসই  বা ি িতশীল উ য়ন বেল।' ি িতশীল 

উ য়ন ন ায়স ত, সম য় মূলক ও ভারসাম পূণ 

উ য়ন িহসােব উে খ করা যেত পাের। এিট একিট 

উ য়ন, যা ন ায়িনভর, াবল ী, পিরেবশ-বা ব, 

অথৈনিতকভােব কাযকর এবং দীঘ ায়ী। এর 

মূলনীিত হল পিরেবশগত ি িতশীলতা, সামািজক 

ন য়, আ ঃ জ গত সমতা ও ন য় িত া। আর 

এই সু ায়ী উ য়ন ক বা বািয়ত করার জন  

িতিট রাে র সরকাির- বসরকাির  শাসনেক 

পিরেবশ র া এবং পিরেবশ বজায় রেখ ায়ী 

উ য়েনর জন  অেনক বিশ দায়ব  ও কাযকরী 

হেত হেয়েছ। আর এখােনই “ ীন গভেন " 

ব ব াপনা প িতিট গেড় উেঠেছ। ভারেত সু ায়ী 

উ য়েনর িবক  পথ িহসােব “ ীন গভেন " 

(Green Governance) িকভােব কাযকরী  হেয়েছ 

সিদকিট এই আেলাচনায় তুেল ধরা হেয়েছ। 

ভারতীয় াপেট ীন গভেন : 

ীন গভেন  ল  হ'ল মানব ও কৃিতর স কেক 

যুি যু ভােব সম য় করা, অথাৎ একই সােথ 

অথনীিত, সমাজ ও পিরেবেশর সুষম িবকাশেক 

স ম করা। ীন গভেন  আইন, িবচার ও শাসন 

িবভাগ এবং আমলাত েক পিরেবশ সুর ার জন  

দায়ব  কের। এবং পাশাপািশ বসরকাির 

সং া েলা ও নাগিরকেদর দায়ব  ও বাধ বাধকতা 

দান কের। 

সাংিবধািনক ভােব গৃহীত ব ব া: 

ভারেতর সংিবধােন ভারত রা েক পিরেবশ সংর ণ 

এবং উ য়েনর িত িতব  কেরেছ। মূল সংিবধােন 

পিরেবশ সংর ণ স েক সরাসির িকছু না বলা 

হেলও ১৯৭৬ সােল ৪২তম সংিবধান সংেশাধেন 

পিরেবশ সংর ণ ও উ িত িবষেয় িলিপব  হয়। 

ক ীয় সরকার, রাজ  সরকার এবং িতিট 

নাগিরকেক পিরেবশ সুর া এবং উ িত করার জন  

এিট বাধ তামূলক কের জনগেণর দায়ব তার ে  

এিট একিট নতুন মা ােক সংযু  কেরেছ। 

িনেদশমূলক নীিত ও মৗিলক কতেব র মেধ  

পিরেবশ সুর ার জন  নাগিরকেদর দায় ব তা কথা 

উে িখত হেয়েছ। সংিবধােনর ২১ নং ধারায় বলা 

হেয়েছ য আইন ারা িতি ত প িত অনুযায়ী 

কানও ব ি  তার জীবন বা ব ি গত াধীনতা 

থেক বি ত হেব না।  পিরেবশ দূষণজিনত দূিষত 

বায়ুম েলর ারা ধীের ধীের িবষ েয়াগ করা 

সংিবধােনর ২১ নং ধারা ল েনর সমতুল । এছাড়া 

১৯৭২ সােল বন াণী সংর ণ আইন, ১৯৭৪ সােল 
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জল দূষণ িতেরাধ ও িনয় ণআইন, ১৯৮১ সােল 

বায়ু দূষণ িতেরাধ ও িনয় ণ আইন, ১৯৮৬ সােল 

পিরেবশ সুর া আইন, ২০০৬ সােল তপিশলী 

উপজািত ও অন ান  অরণ বাসীেদর বন ঔঅিধকার 

দােনর জন  ‘Recognition of Forest Rights 

Act'. িবেশষ তাৎপযপূণ। ওেজান গ াস স িকত 

মি ল ােটাকেলর যাগদানকারী সদস  িহেসেব 

ভারত সরকার ২০০০ সােল “Ozone Depleting 

Substances (Regulations) Rules”, ণয়ন 

কেরেছ, য আইেনর মূল কথা িছল ওেজান-

ংসকারী পদােথর উৎপাদন সীমাব  করা এবং এ 

িবষেয় বািষক ব য় াস িনিদ  করা, ওজন 

ংসকারী পদােথর উৎপাদন নতুন মতা বাড়ােনার 

উপর িনেষধা া এবং আমদািন ও র ািন িনয়ি ত 

করা হয়। ২০০৬ সােল ভারত সরকার 'National 

Environment Policy’ হণ কের সমস াযু  

পিরেবশ স েদর সংর ণ ও সুর ার জন । 

ীন গভেন  ও ীন াইবুনাল: 

ভারেত ীন গভেনে র বা বািয়ত প ি ন 

াইবুনাল এর মেধ  কািশত। ১৯৯৫  সােল ভারত 

সরকার National Environment Tribunal Act 

ণয়ন কেরন। এই আইেন িবপ নক পদাথ 

পিরচালনার সময় য কানও দুঘটনা ঘটেল তার 

িতর জন  কেঠার দায়ব তা দান করা এবং 

ব ি , স ি  এবং পিরেবেশর িতর জন  াণ 

এবং িতপূরণ দওয়া িনেদিশত হয়। ২০১১ সােল 

পিরেবশ স িকত জাতীয় দুঘটনা জিনত মামলা 

ততার সে  পিরচালনার জন  ও উ  আদালত 

সমূেহর অত িধক চাপ কিমেয় আনার জন  এই ীন 

াইবুনাল (National Green Tribunal) গিঠত 

হয়। এই াইবুনাল াকৃিতক ন ায়িবচার নীিতর ারা 

পিরচািলত। 

ীন গভেন  ও িবচার িবভাগীয় সি য়তা : 

ক ীয় এবং রাজ ের িবিভ  সাংিবধািনক ও 

আইিন শাসিনক পদে প িল বা বায়েনর সমস া, 

শাসিনক সম য় ও সহেযািগতার অভাব, উপযু  

ািত ািনক কাঠােমার অভাব ভৃিত কারেণ পিরেবশ 

সং া  পদে প িল বাধা া  হেয়েছ। এর 

ফল প  এিগেয় আসেত হেয়েছ উ তর আদালত 

সমূহেক। আর ১৯৮০ এর দশেক জন াথ মামলা 

(Public Interest litigation, PIL) আদালেতর 

পিরেবশ সুর ার এি য়ার ও দায়ব তােক নতুন 

মা া সংেযাজন কেরেছ। নাগিরকেদর মানবািধকার 

সুর ার জন  মানুষ কৃিতর স ক ক িত া 

করেত উেদ াগী হেয়েছ। রাে র সু ায়ী উ য়ন ক 

বা বািয়ত করার জন  ও পিরেবশ সুর া এবং 

জনসা  র ায় িবচার িবভােগর সি য়তা ও 

দায়ব তা িবেশষ পূণ। ীন গভেন  বা বায়েন 

িবচারিবভাগীয় ভূিমকা িকছু উদাহরণ তুেল ধরা 

যেত পাের। 

'রতলাম পৗরসভা বনাম বধীচাঁদ' (1980) এ সুি ম 

কােটর পিরেবশ সংর েণর জন  রায় দয়, 

ভারেতর কান পৗরসভা তার বািস ােদর া  

এবং সুর া দখােশানা করার াথিমক দািয়  

পালন না করার কারণ িহসােব অেথর অভাব কাশ 

করেত পাের না। জনসাধারেণর সুেযাগ-সুিবধার 
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অনুপি িত এবং নাগিরকেদর াে র য় িতেত 

িশ  দূষণকারীেদর িতেরাধ না করা এক ধরেনর 

মানবািধকার লংঘন। 
ভাপাল গ াস দুঘটনায় ক  কের 'ইউিনয়ন 
কাবাইড কেপােরশন বনাম ইউিনয়ন অফ ইি য়া' 
(১৯৯০) মামলায় সুি ম কাট িবপযেয়র সােথ 
স িকত এবং উ ািপত সম  দাবী ও দায়ব তার 
পূণ মীমাংসার জন  ইউিনয়ন কাবাইড 
করেপােরশনেক ৪৭০ িমিলয়ন মািকন ডলার  
ভারতীয় ইউিনয়নেক দােনর িনেদশ িদেয়েছ। 
একইভােব 'এমিস মহতা বনাম ইউিনয়ন অফ 
ইি য়া' িদি  গ াস দুঘটনা মামলায়  সুি ম কাট 
িদ ী শহেরর াণেকে  অবি ত ওিলয়াম এবং 

ািরন তিরর জন   রাম ফুড অ া  ফািটলাইজার 
ম ােনজেম েক ওিলয়াম গ াস ফুেটা িত েদর 

িতপূরণ দােনর িনেদশ িদেয়িছল। 

পযােলাচনা: 

 ি িতশীল উ য়েনর জন  ীন গভেন  হয়েতা 
একিট িবক । ীন গভেন  সাধারণত সরকাির-
বসরকাির সমূেহ পিরেবশ র া ও সু ায়ী 
উ য়েনর জন  এক ধরেনর দায়ব তা ও 
কাযকািরতা ীকৃিত দয় তেব সরকাির িবিভ  
িবভাগ, বসরকাির সমূহ, নাগিরক সমাজ, 
রাজৈনিতক দল, সবেশেষ জনগেণর পিরেবশ 
সেচতনতা, মানবািধকার র ার মানিসকতা ওপর  
স েদর পুননবীকরণ ও িবকে  স দ ব বহাের 
এর যুি  েয়াগ সু ায়ী উ য়ন স ব হেয় উঠেত 
পাের। 
 
 

উ য়ন, পিরেবশ ও মানবািধকারঃ 
একিট ি মুখী সমীকরণ পযােলাচনা 

িরচা শমা, লাবনী হালদার ও সুি তা রায়, 
চতুথ সিম ার, রা িব ান িবভাগ, সা ািনক, কিরমপুর 

পা ােদবী কেলজ। 

 

 

মানুষ ও পিরেবশ, উ য়ন ও পিরেবশ, মানুেষর 
কল াণ, পিরেবশ এবং মানবািধকার সকেলই এক 
ব নহীন পার িরক স েক স ৃ । পিরেবশ 
িবপ  হেল মানুেষর জীবন ও অি  িবপ  করেত 
পাের। পিরেবশ সমস া- সংকট- দূষণ যমন, তমিন 
আবার সমাজ এবং অথৈনিতক গিতর জন ই 
উ য়েনর েয়াজন। আর মানুেষর ি য়া এবং িশ  
জিনত কেমর কারেণ পিরেবশ তথা জলবায়ু, ভূিম, 
খাদ , শ  দূিষত হয়। এভােবই এই িতনিট িবষয় 
যথা, উ য়ন; পিরেবশ এবং মানবািধকার এেক 
অপেরর ওপর িনভরশীল হেয় পেড়। কখেনা উ য়ন 
পিরেবশ র ার চ ােল  হেয় দাঁড়ায় আবার 
মানবািধকারেক সুরি ত করেত উ য়ন চ ােল  হেয় 
দাঁড়ায় । এই এই ি মুখী স েকর জিটল সমীকরণ  
িবষেয় আেলাচনার জন ই আমােদর এই িনব ।  
 

পার িরক অথ ও স কঃ 

আমরা জািন, মানবািধকার হেলা সই সম  অিধকার 
যা রা  িনরেপ  ভােব একজন মানুষ মানব 
সমােজর সদস  িহসােব ভাগ কের থােক। এ িল 
িচর ন, সহজাত, সাবজনীন। রা  কখেনাই 
মানবািধকারেক কেড় িনেত পাের না। ভারতীয় 
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সংিবধােনর ২১ নং ধারায় জীবেনর অিধকার হেলা  
বা েব এই যথাথ মানবািধকােরর ীকৃিত। এই বঁেচ 
থাকার অিধকার বলেত বাঝায় বা জীবেনর অিধকার 
এর অথ হল াে র অিধকার, িব  বাতাস, 
িনরাপদ পানীয় জল ও িবকােশর অিধকার। িক  
পিরেবশ  দূিষত হেল, জল দূিষত হেল, মািট দূিষত 
হেল এই জীবেনর অিধকার ন  হয়। যত বিশ 
পিরেবশ দূষণ তত এই মানবািধকােরর স ট। 
আবার অথৈনিতক উ য়ন ব িতেরেক পিরকাঠােমা 
িবকাশ ব িতেরেক িবপুল সংখ ক জনসংখ ার 
চািহদােক মটােনা স ব নয়। তাই উ য়ন 
েয়াজন। উ য়ন তা আকােশ হেব না হেব মািটর 

পৃিথবীেত। আর সিট হেত গেলই পিরেবেশ হাত 
পড়েব । তখন  উঠেব আেগ উ য়ন না আেগ 
পিরেবশ। ফেল পিরেবেশর ভারসাম  র া কের 
উ য়ন করেত হেব তাহেলই মানবািধকার সুরি ত 
থাকেব। ি িতশীল উ য়েনর স  ওেঠ এই 
কারেণই। 

াি ক স কঃ 

িবগত শতক িলেত আমরা দেখিছ ভারত সহ 
সম  পৃিথবীেত যখনই উ য়ন মঅ সরমান 
হেয়েছ, ব ি র কল ােণ িবকােশর ধারণা এেসেছ 
তখনই  উেঠেছ সুদুর সারী পিরেবেশর সংকট 
িনেয়। ভারতবেষর িচপেকা আে ালন, নমদা বাঁচাও 
আে ালন, সাইেল  ভ ািল আে ালন, কুড়ণাকুলােম 
পারমাণিবক ক  িবেরাধী আে ালন সব রই এই 
উ য়ন িনেয়  উেঠেছ। ইদািনংকােল আমরা 
কদারনাথ ভয়াবহ বন া ল  কেরিছ যার অন তম 
কারণ িছল পিরেবেশর বা ত  ক  না িদেয় 
উ য়েনর যে  শািমল হওয়া। উ য়েনর নাম কের 

আমরা উ ত যুি  ব বহার কের য পিরমান জল 
মািটর তলা থেক শাষণ করিছ, ফেল জেলর র 
কমেছ, িবপুল পিরমাণ খাদ  েব র চািহদা মটােত 
আমরা কীটনাশক ব বহার করিছ, আমরা সেচর 
কােজ মািটর তলার জলেক ব াপকভােব ব বহার 
করিছ ফেল পিরেবশ দূিষত হে ।যখন কান বড় 
বাঁধ িনিমত হয়, িকংবা বৃহৎ িশ  বা পরমাণু িবদু ৎ 
ক  িতি হয়, নদীর জেল িবষা  রাসায়িনক বজ  
পদাথ িমি ত হয়, তখন তার িশকার হন িনরীহ, 
া বাসী মানুষজন। তারাই সবেচেয় বিশ িত  

হন। তােদর মানবািধকার লুি ত হয়। ওিড়শার 
ে  আমরা দেখিছ আিদবাসীরা পাবত  অ েল 

ব াইট উে ালন পাকাপািকভােব ব  কের দওয়ার 
জন  আে ালন কেরেছ এবং সুি ম কাট-ও ২০১৩ 
ী াে র এি ল মােস িনয়মিগির পবত অ ল এই 

িবশাল মাইিনং কা ানী যা পূেব ারলাইট নােম 
পিরিচত িছল ( বদা , বতমােন) তােক বািতল কের 
দয়। আসেল জল, জিম, বন এ েলা সে  জিড়ত 
থােক মানুেষর অি । এেক খব করার অথ হেলা 
মানুেষর অিধকারেক িছিনেয় নওয়া।  
 
সুতরাং কবলমা  ক ালসাির ৫০ ন েরর পিরেবশ 
িবদ া পেড় উ য়ন, পিরেবশ ও মানবািধকােরর 
জিটল সমীকরণেক বাঝা স ব নয় এর জন  আরও 
বিশ সেচতন আে ালন রাজৈনিতক দূরদিশতা এবং 
পিরেবশ স েক মেনাভােবর পিরবতন েয়াজন 
তাহেলই মানবািধকার সুরি ত হেব।  
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কু ইজ 
রা িব ান িবভাগ 

িব িজৎ পাল িব.এ.- রা িব ান অনাস 

(ষ  সেম ার) কিরমপুর পা ােদবী কেলজ। 

১। সভ তার ঊষাকােল রা িব ান__________ 

নােম পিরিচত িছল- 

(ক) রা  দশন  (খ) রা িব ান 

(গ) রা  চচা  (ঘ) িব ান পদবাচ  

২। "মিহলােদর কােছ মাতৃ  যমন কাম , পু েষর 

কােছ যু ও তমিন অপিরহায" বেলেছন- 

(ক) নাৎিস দেলর নতা িহটলার     (খ) মুেসািলনী 

(গ) গ ােপা     (ঘ) লিনন 

৩। 'পাশিবক বল নয় স িতই হল রাে র 

িভি '('Will, not force, is the basis of the 

state'.) ম ব িট কেরেছন- 

(ক) আ াহাম িলংকন  (খ) অ ািরে াটল 

(গ) ীন   (ঘ) জজ ওয়ািশংটন 

৪। ' াধীন জীবেনর বাণী'- িহসােব পিরিচত- 

(ক) মাকসবাদ   (খ) উপেযািগতাবাদ 

(গ) উদারনীিতবাদ  (ঘ) আিধপত বাদ 

৫। 'একদল এক নতা'- ব ব িট কােদর- 

(ক) আিধপত  ণীর  (খ) জামািনেদর 

(গ) নাৎিসবােদর  (ঘ) ফ ািসবােদর 

 

৬। 'অথৈনিতক সাম  ব তীত রাজৈনিতক অিধকার 

অথহীন' ("Political rights are meaningless 

unless there is economic equality".)- 

ম ব িট কেরেছন - 

(ক) রবাট ডাল  (খ) ম ািকয়ােভলী 

(গ) অধ াপক লাি   (ঘ) অ ালান বল 

৭। 'পুঁিজবাদেক সা াজ বােদর চরম পযায়' বেল 

ঘাষণা কেরন- 

(ক) লুিসয়ান পাই  (খ) লিনন 

(গ) ীন   (ঘ) অ ালান বল 

৮। িবচার িবভাগেক "বড়েলাকেদর পয়সা খরচ কের 

তামাশা দখার জায়গা"- বেল কটা  কেরেছন- 

(ক) িগলি   (খ) অি ন 

(গ) রবাট ডাল  (ঘ) বি মচ  চে াপাধ ায় 

৯। 'জাঁকজমকপূণ সা ী গাপাল'- বেল অিভিহত 

করা হয়- 

(ক) পি মবে র রাজ পাল ক 

(খ) বৃেটেনর রাজা ক 

(গ) বৃেটেনর রানীেক 

(ঘ) এেদর মেধ  কােনািটই নয় 

১০। "অথনীিত 'পণ ' িনেয় আেলাচনা কের এবং 

রা িব ান 'মানুষ' িনেয় আেলাচনা কের"- ম ব িট 

কেরেছন- 

(ক) আইভর াউন  (খ) অ ািরে াটল 

(গ) েটা   (ঘ) িমেচলস 



গণত                                                                                                 Vol –II   Issue – I, 2021 

38 
 

১১। "সমাজতে র মূল সূ  িল যারা জােননা 

তােদর রা িব ান স েক িশ া দওয়া আর 

িনউটেনর গিতসূে র ানরিহত ব ি েকও 

জ ািতিবদ া বা থােমাডাইনািম  স েক িশ া 

দওয়া একই কথা"। বেলেছন- 

(ক) িগিডংস  (খ) আইভর াউন 

(গ) কাঁত  (ঘ) েশা 

১২। "আ জািতক আইনেক আইন শাে র অনাথ 

িশ "- বেল ম ব  কেরেছন- 

(ক) ীন  (খ)িমেচলস 

(গ) অি ন  (ঘ)িসজউইক 

১৩। 'সুখী হেত হেল িব াম আবশ ক' ('Leisure is 

essential to happiness'.) বেলেছন- 

(ক) ম াকাইভার  (খ) অ ািরে াটল 

(গ) এস.িপ .ভামা  (ঘ) ডিভড ই ন 

১৪। "সমাজত  একটা টুিপর মত এবং সকেল 

এেক ব বহার করায় এর আকার ন  হেয় গেছ" -

ম ব িট কেরেছন- 

(ক) জন ু য়াট িমল  (খ) ািলন 

(গ) রঁনা   (ঘ) িস. ই. এম. জাড 

১৫। "দুিনয়ার মজদুর এক হও"("Workers of 

the world unite.") াগানিট- 

(ক) মাকসবাদীেদর (খ) উপেযািগতাবাদ এর 

(গ) বুেজায়া ণীর (ঘ) আিধপত বােদর 

 

১৬। "জনগণই হল মূল, রা  তার ফল িত মা " 

উি িট কেরেছন- 

(ক) গা ীজী     (খ) মদনেমাহন তকাল ার 

(গ) অধ াপক এমাজউ ীন  (ঘ) েত েকই 

১৭। গা ীজী তার রা িবহীন গণত েক_______বেল 

অিভিহত কেরেছন- 

(ক) আদশ সমাজ  (খ) পৗর সমাজ 

(গ) রামরাজ    (ঘ) আদশ রা  

১৮। " মতা মানুষেক দুনীিত  কের এবং চরম 

মতা মানুষেক চরম দুনীিত  কের তােল" 

("Power corrupts and absolute power 

corrupts absolutely".) বেলেছন- 

(ক) অ ািরে াটল  (খ) ডিভড ই ন 

(গ) লড অ া ন  (ঘ) ীন 

১৯। িন িলিখত কান দুিট "জনকল াণমূলক রা " 

(Welfare state)- 

(ক) নপাল ও ভুটান      (খ) ভারত ও বাংলােদশ 

(গ) ি েটন ও আেমিরকা   (ঘ) ি েটন ও মািকন  

                              যু রা  

২০। "Long live king,the king is dead"- এই 

বাদ বাক িট হল- 

(ক) ভারেতর   (খ) আেমিরকার 

(গ) বৃেটেনর   (ঘ) বাংলােদেশর। 
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পু ক পযােলাচনা: 
 

রাজৈনিতক ত  পিরচয় মৗিলক ধারণা 

লখক :- গৗতম মুেখাপাধ ায় 

কাশক :- সতু কাশনী 

সং রণ :- নেভ র, ২০১৮ 

ISBN :- 978-81-933898-8-1 

 

সৗম দীপ কমকার, ষ  সিম ার,  

রা িব ান িবভাগ, সা ািনক, ২০২১ 

 

রাজনীিত বা Political science িনেয় পড়েত হেল 

িশ াথীেদর ে  বা বতমান সমেয়র সাধারণ 

মানুষেদর রাজনীিত িবষয়িট িক বা রাজনীিত বলেত 

কী বাঝায় এটা জানা খুবই েয়াজন। েত ক 

িশ াথীর মেধ  রাজনীিতর অথ ও কৃিত স েক 

যমন  ধারণা থাকা দরকার, তমন রা , জািত, 

সাবেভৗিমকতা, মতা ও কতৃ  এর কারেভদ ও 

আ ঃস ক, আইন, াধীনতা ও সাম  এর 

আ ঃস ক, মৗিলক অিধকার ন ায় িবচার ও 

াধীনতা, গণত  ও নাগিরকতা এই িবষয় িল 

স েক  ধারণা থাকা খুবই েয়াজন।  

গৗতম মুেখাপাধ ায় তাঁর "রাজৈনিতক ত  পিরিচিত 

মৗিলক ধারণা" িটেত এই সম  িবষয় স েক 

আেলাচনা কেরেছন, এই বইিটেক মূলত ধান দুিট 

ভােগ িবভ  কেরেছন িতিন। 

থমত:  রাজনীিতর অথ, রাজনীিত স েক সাধারণ 

মানুেষর ধারণা এবং রাজনীিতর সং া ও politics 

বা রাজনীিতর উ ব স েক আেলাচনা কেরেছন। 

আইেনর শত ও আইন েয়াগ করার প িত, এবং 

আইেনর ারা শাি -শৃ লা বজায় রাখা, সাধারণ 

মানুেষর াধীনতা ও সমােজ রাে র েত ক মানুেষর 

সমান অিধকার স েক অিত সহজ ভাষায় 

আেলাচনা করা হেয়েছ। 

ি তীয়ত: জনসাধারেণর অিধকার িনেয় ব ি  ও 

রাে র মেধ  , রা িব ােনর িচরকালীন সমস া। 

ন ায়িবচার এর সােথ সাম স  রেখ াধীনতা-

গণত  কতৃ বাদ এবং নাগিরকতা স েক সিব াের 

সহজ-সরল ভাষায় িবে িষত করা হেয়েছ। 
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 বতমােন UGC িনেদিশত CBCS িসে েমর 

রা িব ান অনাস এর থম সিম ােরর Paper -1  

পাঠ সূিচেত 'রাজৈনিতক ত  পিরচয় ও মৗিলক 

ধারণা' অংশিট রাখা হেয়েছ। তার সহায়ক  

িহেসেব এই পু কিট িবেশষ সাহায কারী বলা যেত 

পাের। এই বইিট বাংলা ভাষায় লখা হেয়েছ। এবং 

েত কিট িবষয় অত  িন ার সােথ উপ ািপত করা 

হেয়েছ। িশ াথীরা তা বেটই, সাধারণ মানুেষর ও 

এই িবষয় িল স েক িবশেদ  ান থাকা 

েয়াজন। এই িবষেয় আ হী কান ব ি  এই 

পু কিট িনেজর সং েহ রাখেত পােরন। 

 
 

িবভােগর অ রমহল 
2nd Semester Result - 2020, January – June 

(Political Science, Honours) 

No. Name:- Reg. no % of number Remark 
1 BARSHA KHATUN 018530 81.81 % 1st 
2 ASOM REJA 018542 80.72 % 2nd 
3 ASMINA KHATUN 018529 80.00 % 3rd 
4 BAPAN SHAH 018543 78.90 % Q 
5 MANIRUL SARDAR 018546 78.54 % Q 
6 RUMANA SULTANA 018537 78.18 % Q 
7 RAJESH SHAIKH 018550 76.72 % Q 
8 SOUVIK GHOSH 018556 76.72 % Q 

9 BITTU GHOSH 018544 76.36 % Q 
10 FIROJA KHATUN 018531 76.00 % Q 
11 INJABUL HOQUE 018545 76.00 % Q 

12 SAHIDUL ISLAM SARDAR 018553 76.00 % Q 
13 PRITAM MONDAL 018549 75.63 % Q 
14 MERINA KHATUN 018534 75.27 % Q 
15 MILINA KHATUN 018535 75.27 % Q 
16 SUVOMOY MONDAL 018559 75.27 % Q 

17 SUJAN SHAIKH 018557 74.54 % Q 

18 SUSMITA ROY 018540 74.18 % Q 

19 RICHA SHARMA 018536 73.09 % Q 
20 LABONI HALDER 018533 71.63 % Q 
21 PREMOMOY SHARMA 018548 70.18 % Q 
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5th Semester Result (June to December, 2020) Political Science (Honours) 

Prepared by:- ALAMIN SHAIKH, SOUMYADIP KARMAKAR . 6th SEMESTER, POLITICAL SCIENCE (HONOURS) 

Sl no:-                       Name :-      Reg. No :-              Roll no :- SGPA grade 

1 SANJU MONDAL 018622 3115121-180442 8.25 

2 ALAMIN SHAIKH 018604 3115121-180296 8.25 

3 JUKTALEKHA  ROY 018585 3115121-180058 8.25 

4 MOLI DAS BAIRAGYA 018589 3115121-180091 8.00 

5 SUJAY MANDAL 018626 3115121-180477 8.00 

6 TAHIDUL SHAIKH 018630 3115121-180498 7.75 

7 BIKRAM HALDER 018607 3115121-180321 7.75 

8 BARSHA BISWAS 018582 3115121-180025 7.75 

9 SAMIM MONDAL 018620 3115121-180436 7.75 

10 MAMONI BISWAS 018587 3115121-180076 7.50 

11 DIPANKAR SWARNAKAR 018610 3115121-180342 7.50 

12 BHASAN SARKAR 018606 3115121-180320 7.50 

13 SOUMYADIP KARMAKAR 018623 3115121-180458 7.50 

14 BISWAJIT PAL 018608 3115121-180329 7.75 

15 MOUMITA BISWAS 018590 3115121-180094 7.50 

16 SHYAMASHREE BISWAS 018596 3115121-180225 7.00 

17 MAMPI MANDAL 018588 3115121-180083 7.25 

18 SUDIPTA BISWAS 018625 3115121-180474 7.25 

19 SONALI KHATUN 018597 3115121-180233 7.25 

20 SUSMITA MONDAL 018599 3115121-180258 7.25 

21 RAHUL BHATTACHARJEE 018614 3115121-180403 7.25 

22 KOHINUR KHATUN 018586 3115121-180066 7.25 

23 CHANDRA PRAMANICK 018583 3115121-180035 7.25 

24 RUNA BISWAS 018595 3115121-180190 7.25 

25 SUPRIYA MONDAL 018598 3115121-180252 7.25 

26 AKASH PRAMANIK 018603 3115121-180291 7.50 

27 RKHI DAS BAIRAGYA  018593 3115121-180154 7.25 

28 SUJON SAIKH  018627 3115121-180478 7.25 
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রবী জয় ী উপলে  আেয়ািজত আ ঃিবভাগীয় 

কুইজ িতেযািগতায় রা িব ান িবভােগর 

িশ াথীেদর উে খেযাগ  সাফল । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

া নী সমাচার 

আমার চােখ আমার িবভাগ 

 রােজশ রায়,  রা িব ান িবভাগ, া ন ছা , 

াতক ব াচ, ২০১৫ থেক ২০১৮, াতেকা র, 

রবী ভারতী িব িবদ ালয়, কলকাতা। 
 

আিম কিরমপুর পা ােদবী কেলেজর রা িব ান 

িবভােগর ছা । ২০১৫-২০১৮ বেষর ব াচ িছলাম। 

এই কেলজ থেক াতক উ ীণ  হেয় িছলাম। 

বতমােন আিম এখন এই কেলেজর া ন ছা । 

যাইেহাক এবাের আিম আমার কেলেজ কাটােনা িকছু 

কথা ও মু ত েলা তামােদর সােথ শয়ার কির।-- 

থম সিদেনর  ৃিত িলঃ 

কেলেজর থম িদন িনেয় িশ াথীেদর মেধ  একটা 

আলাদা রামা  কাজ কের। আমার মেনর মেধ ও 

সইরকম একটা আলাদা রামা কর অনুভব 

এেসিছল। কেলেজর থম িদেন কেলজ ক া ােস 

ঢাকার মুহূেত এক অ াভািবক অিভ তা হেয়িছল 

আমার। কিব  রবী নাথ ঠাকুেরর সই গানিটর 

কথা মেন পেড় যায় - 

"আজ নবীন মেঘর সুর লেগেছ আমার মেন, 

আমার ভাবনা যত উতল হেলা অকারেণ।" 

কেলেজ নবীন িশ াথী িহেসেব থম িদনটা কমন 

হেত পাের এটা ভেবই আমার মন উতলা 

হেয়িছেলা। আর যখন দখতাম কেলেজর দাদা-
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িদিদরা াস না কের কেলজ মােঠ গােছর নীেচ বেস 

গ  করেছ, তখন খুব খারাপ লাগেতা। আর এর 

চেয়ও বিশ খারাপ লাগেতা যখন স ার ম াম-রা 

াস িনেত ঢুকেতন তখন ােস ছা ছা ীেদর না 

পেয় ঘুের চেল যেতন। সইিদন থেকই এই 

ব াপারটা খারাপ লাগেত  কেরিছল। যাইেহাক 

তারপর থেক কেলেজর ভার া  অধ , TIC স ার 

ব ব া নওয়ােত াস েলা িঠক মেতা হেত  

করেলা। এরপর থেক দখা যত ছা ছা ীর সংখ া 

কম হেলও, েত কটা াস িঠকমেতা হেতা।  

আর একটা ঘটনা বিল- আিম কেলজ ক া ােস 

েবশ করার পর আিম আমার রা িব ান 

িডপাটেম  খঁুজেত থািক। তখন সামেন দখিছ 

একজন ভ েলাক দাঁিড়েয় আেছ। উনােক আিম িগেয় 

িজে স করলাম রা িব ান িবভাগ টা কান িদেক? 

উিন সদু ের বলেলন - 'এইভােব তা িবষয়িভি ক 

িডপাটেম  ভাগ করা নই আমােদর কেলেজ, তুিম 

ওই সামেনর ঘরটায় িগেয় বেসা।' সামেনর ঘের 

িগেয় দিখ বশ িকছু ছা ছা ী তারাও বেস আেছ। 

তােদর বিশরভাগ িছেলা আমার অেচনা। তাই 

থমিদেক একটু ল া পেয়ই লা  বে  বসলাম। 

তারপর দখিছ আমার পিরিচিত দুই ব ু  াস েম 

ঢুকেছ। তােদর ক দেখ আিম আমার বে  ডেক 

িনলাম। থম ােসই আলাপচািরতা পব হেলা স ার 

ও ছা ছা ীেদর মেধ । তারপর িদন থেক িনয়িমত 

িতিনয়ত াস হেতা। আর আিমও িতিনয়ত 

ােস অংশ িনতাম। িসিনয়র দাদা-িদিদরা াস 

করেতা তােদর দখতাম ও পিরচয় করার ইে টা 

 হেয়িছল সটাও করলাম।  

িবভােগর িশ ক ম লী ও আমরাঃ 

আমােদর সমেয় আমােদর িডপাটেমে   দুিট মা  

স ার িছেলন। সই কারেণ আমােদর িসেলবাস শষ 

করা ায়শই কিঠন িছল। তাও আমরা ও স ােররা 

চ া চালাতাম সবিকছু িঠকঠাক ভােব িনেয় যেত। 

আমােদর িডপাটেমে র  মলব ন এেতাটাই িছেলা 

যা অন  সকল িডপাটেমে র চেয় আলাদা। 

আমােদর িডপাটেমে র িবভাগীয় ধান আমার ি য় 

স ার এবং ি য় মানুষিটর সাি ধ  পেয় আিম 

িনেজেক ধন  বেল মেন কির। আমােদর ই া ও 

স ােরর েচ া আমােদর িডপাটেম - ক এক 

অন মা ায় িনেয় িগেয়েছ।  

যাইেহাক আমরা ছা ছা ীরা িনেজরা িমেলই একটা 

ঘরেক রা িব ান িবভাগ কের তুেলিছলাম। এই 

ঘরিটেতই আমরা তারপর থেক িনয়িমত ােসর 

উপযু  ঘর। এমনিক আেরা একটা দা ণ অিভ তা 

হেয়িছেলা সটা না বলেলই না। সটা হল- আমােদর 

সব াস েলা ধুমা  িডপাটেমে র একিট ঘেরই 

সীমাব  িছেলা না। কেলেজর নানািবধ সু র 

জায়গায় আমরা াস করতাম। আর এর 

অিধকাংেশরই উেদ া া িছেলন আমােদর িবভাগীয় 

ধান স ােরর। সিত ই এক অপ প সৗ েয র, 

অপ প পিরেবশ ও কৃিতর মােঝ াস করার 

মজায় িছল অন রকম অনুভূিত। আর শষ ােসর 

পর যিদ কােনা াস না থােক তাহেল তা স ার 

অেনকটা সময় আমােদর িনেয়ই কাটােতা। আর 

আমরাও স ারেক কােছ পেয় অেনকিকছু আেলাচনায় 

সািমল হতাম।  
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আমােদর সময় কেলজ লাইে িরেত রা িব ােনর বই 

পাওয়া মােন যু  করা মেতা। কারণ িডপাটেমে র 

ছা ছা ীর তুলনায় বই সংখ া অেনকটা কম িছল। 

আর যসব বই িছল সব পুরাতন, িক  রা িব ান 

িবষয়িটই এমন য িতিনয়ত পিরবতনশীল ও 

সমেয়র সােথ তার গিত কৃিত ও পিরবতনশীল। 

তাই সইিদক থেক একটু সমস ার স ুখীন 

হেয়িছলাম। যিদও এই সমস ার স ুখীন স ােররা 

অেনকাংেশ সমাধান কেরিছল। স ার ও ছা ছা ীেদর 

মেধ  একটা দা ণ মলব ন িনমাণ সৃি  হেয়িছল 

আমােদর রা িব ান িডপাটেমে ।  কারণ স ােরেদর 

পড়ােনার ধরন আমােক ও আমােদর িডপাটেমে র 

ছা ছা ীেদর সমৃি  করেতা। এেতা জিটল িবষয় 

িল স ার উদাহরণ িদেয় খুব সহেজই বুিঝেয় 

িদেতন।  

আমার ও আমােদর সকেলর ি য় রা িব ান 

িবভাগেক আজ খুব িমস কির। সই বে  বেস 

ব ু েদর সােথ বেস াস করাটা আজ হয়েতা 

া েনর খাতায় নাম তুেলিছ বেল হেয় ওেঠ না। 

সময় পিরবতনশীল। তাই হয়েতা সমেয়র সােথ 

আমরা চািলত হেয়ই কিরমপুর পা ােদবী কেলজ ও 

আমার ি য় রা িব ান িবভােগর ৃিতর মিনেকাঠায় 

জায়গা কের িনেয়িছ। সময় েলা আর ধরা না 

িদেলও ৃিত েলা অেনক ভােলা িকছু তুেল রেখ 

দয়। তাই আজ আমােদর অতীেতর িদন েলা 

ৃিতর খাতায় তালা থাক। 

 

 

একা  াথনাঃ  

আিম ও আমােদর িডপাটেম  পড়ােশানার জন  

যসকল িজিনেসর জন  িকছুটা হেলও িপিছেয় 

িছলাম, স িল বতমান ছা ছা ীরা তারা যন  

যেথ  সুেযাগ পায় এটাই আমার কেলজ ও 

িডপাটেমে র কােছ অনুেরাধ। িতবছর আমার 

কেলজ ও আমার িডপাটেম  এক উ ল 

আেলাকবিততার মেধ  ধািবত হাক এটাই াথনা 

কির। িত বছর বছর পুরাতন রকড ক ভেঙ 

িদেয় নতুন নতুন রকড তির হাক। আর একটা 

কেলজ তখনই সুনাম কের যখন ছা ছা ীেদর 

উ ল ভিবষ ৎ গড়েত সাহায  কের। আমরা সকল 

ছা ছা ীরা শপথ িনেত হেব আমরা িনেজরা ভিবষ ৎ 

গড়েবা ও কেলেজর ঐিতহ েক সামেন  তুেল 

ধরেবা। বতমান জে র ছা ছা ীেদর একটাই কথা 

বলেবা সমেয়র সােথ সাজুয  রেখ তামরা সামেনর  

িদেক এিগেয় চেলা। আমােদর কেলজ ও রা িব ান 

িবভাগেক সু-িশ ায় , সু-িচ ায় , সু-ভাবনায় সমৃ  

কের তােলা। আর সটা আমরা ছা ছা ীরাই পাির। 

সমােজ অেনেক অেনক িকছু নেগিটভ ম ব  করেব 

তােদর ক এিড়েয় চেলা এবং িনেজর সু-লে  ি র 

থােকা। একিদন না একিদন তামার এই কিঠন 

লড়াই সাফেল র িশরমনীেত প ছােব। তখন আিম-

তুিম ;আমরা সকেল বলেবা এই লড়াইেত আিমও 

িছলাম এক যা া। 
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কু ইেজর উওর মালা 
 

(১) ক  (২) খ  (৩) গ   (৪) গ   (৫) ঘ   (৬) গ  (৭) খ   (৮) ঘ 

(৯) গ  (১০) ক  (১১) ক  (১২) গ  (১৩) খ  (১৪) ঘ  (১৫) ক      (১৬) ক 

(১৭) গ  (১৮) গ (১৯) ঘ      (২০) গ 

---------O--------- 

পি কার া িবভাগ যােদর অি ত িচে  ঋ ঃ -             
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