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িবেলেত eকটা কা ীর আেছ, আেছ মিণপরুo। সখােনo ‘সntাসবাদী’ ক 
gিল কের রাsার oপর ফেল রেখ যায় পিুলশ। সi ‘সntাসবাদী’র 
পিরবােরর লােকর সে  দখা করার সৗজnতাটুko oরা [রাT] দখায় 
না। কারণ ‘সntাসবাদী’র gি  dু সকেলi সntাসবাদী, দশেdাহী! ধু 
দশেভেদ সntাসবাদীর পিরচেয়র সামাn িকছু তফাত। কাথাo স 
কৃ া , কাথাo আিদবাসী, কাথাo কা ীির, কাথাo মিণপুির। 
‘সntাসবাদী’ মরেল তার মােয়র চােখ জল পেড় না। তার সnান িকছুi 
হারায় না। তার পড়িশেদর িকছু আেস যায় না। কী ভারত, কী িbেটন বা 
আেমিরকা, gাবালাiজড পিৃথবীেত সবt ‘সntাসবাদী’ িনেকেশর জn 
eকi রকম দstর, eকi ছাঁেদর আiন।  
 ল ডেন যখন গNেগাল চেল, আgন jেল, আমােদর বুিdজীবীরা 
িবে ষণ করেত বেস যায় ... ei যুব-িবেdাহ কতখািন নিতবাচক, 
কতখািন িবpেবর গভপাত, কতখািন বকারt-দািরেd র pিতফলন ... 
িকnt িনেজর পিরবােরর ছেলেমেয়-ভাiেবােনর জায়গায় িক oi 
ছেলেমেয়েদর eকবােরর জn বসােনা যায়? oেদর আশা-আকাkা, 
oেদর আনn uপেভাগ, oেদর pম-ভােলাবাসা, oেদর sp িক আমােদর 
ঘেরর বা ােদর মেতাi নয়? আমােদর ঘের বা ারা যখন বায়না কের, 
যখন িকছু চায়, তখন িক সাধ আর সােধ র িহেসবিনেকশেক সবটা মােন? 
তবু oেদর কথাgেলা নেত হয়, বুঝেত হয়। 
 তাi ‘ল ডন কন jলেছ’ বাঝার আেগ আমরা বুঝেত চাi, 
আজেকর নতনু pজেnর ছেলেমেয়েদর বুেকর িভতরটা কন jলেছ? 
eবােরর পিtকায় সi চ া করা হেয়েছ। ল ডেনর ঘটনায় িতন হাজােরর 
বিশ যুবকেক gpার করা হেয়েছ। eমনটাi করা হেয়িছল eক বছর 
আেগ কা ীের। আেমিরকা-িbেটেনর ‘সntাসবাদ’ দমেনর জবরদs নতুন 
আiনgেলা নকল কের আমরাo eেদেশ আiন বািনেয়িছ। dিনয়া জুেড় 
আজ ‘সntাসবাদ’ দমেন eকi ‘সntাসবাদী’ তিরকা!  
 eবােরর পিtকায় আমরা dনীিতর pস েক িকছুটা খিতেয় দখেত 
চাiিছ। বুঝেত চাiিছ, dনীিতর সে  kমতার যাগসাজশেক। kমতা যখন 
সবtগামী; যখন পিরবার, isুল, হাসপাতাল, সরকাির দpর, প ােয়ত 
সবt তার যাতায়াত; তখন dনীিতo সমােজর ভাঁেজ ভাঁেজ ছাতলার মেতা 
ধের রেয়েছ। কাথায় সi রাdুর, যা সমাজেক ei aিনবায পচন থেক 
রkা করেব? 
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ামলী খাsগীর sরেণ  
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ামলী খাsগীেরর জীবনাবসান হল ২০১১ সােলর sাধীনতা িদবেসর 
িদন। কেয়ক সpাহ আেগ sTাক হেয় তারঁ মিsে  রkkরণ হয় 
eবং তখন থেক িতিন ভুগিছেলন। জীবেনর pিত তাঁর গভীর 
ভােলাবাসা িব ুিরত হত তাঁর বা য় dিট চােখ। তাঁর দিৃ  িছল 
সাজাসাপটা, anসnানী। কu কu বলত বেড়া dঃখী িবষাদময় 
সi দৃি । snর সi দিৃ েত ফুেট uঠত জীবেনর pিত, সমg 
জীবজগেতর pিত তাঁর গভীর ভােলাবাসা eবং eক snর 
ভিব েতর জn তীb আকাkা --- যখােন িতিন িনেজ আর 
সিkয়ভােব থাকেবন না।  
 তাঁর িপতা sধীর খাsগীর িছেলন eক pখ াত িচtিশlী o 
ভাsর eবং ব ল sুল aফ iি ডয়ান আেটর eকজন grtপূণ 
সদs। aত n ছােটা বয়েস dঃখজনকভােব ামলীর মাতৃিবেয়াগ 
হয়। িতিন দরাdেন বেড়া হেয় oেঠন eবং শািnিনেকতেন পড়ােশানা 
কেরন। ২১ বছর বয়েস চীনা যুবক তান িল- ক িবেয় করার পর 
কলকাতায় বসবাস r কেরন। সখােনi ১৯৬৬ সােল তােঁদর পুt 
আনn-র জn হয়। পরবতীকােল তান িলর কােজর সেূt তাঁরা 
পি ম কানাডায় চেল যান। সখােনi পিরেবশ o মানবসmেদর 
kিতর িবিনমেয় যসব aথৈনিতক o সামিরক unয়ন হয়, সসব 
িবষেয় ামলী pথম িচnাভাবনা r কেরন। যসব গা ী ei 
ধরেনর িবষয় িনেয় কাজ কের তােদর সে  যুk হন। eiসব 
িবষয়gেলােক িতিন িনেজর দশীয় পটভূিমর সে  িমিলেয় 
িনেয়িছেলন। িতিন দেখিছেলন, য uেdে  eবং kাভ pকােশর 
য uপােয় oi িবষয়gেলা িনেয় কাজ হে  সেkেt গাnী o 
রবীndনাথ খুবi pাসি ক। িতিন oখানকার sানীয় uপকরণgেলােক 
সংgহ কের ভারতীয় রnনpণালীর aবয়েব সgেলােক সংহত কের 
eক ann রnনৈশলী গেড় তুেলিছেলন। বশ কেয়ক বছর িতিন 
মধ  আেমিরকা সহ oখানকার নানা জায়গায় eiভােব আেnালন 
চািলেয় যান। oi সমেয় ামলীর সে  তান িলর িবে দ ঘেট। 
ামলী তখন পরমাণু ast o পরমাণু শিkর িবrেd খুবi দািয়tশীল 

eক pিতবাদী কমী। ei িবষেয় আেমিরকা যুkরােT aিহংস 
আেnালেন সরাসির aংশgহণ করার জn ামলীেক বশ কেয়কবার 
gpারo করা হেয়েছ eবং িতিন জলo খেটেছন। তাঁর ass 
বাবােক দখভাল করার জn আর ছেলর কােছ থাকার জn ামলী 
মােঝমােঝ ভারেত িফরেতন। eর আেগi aব  তাঁর ছেলেক 
লখাপড়া শখার জn ভারেত পািঠেয় দoয়া হেয়িছল। ১৯৮২ সােল 
ামলী পাকাপািকভােব দেশ িফের আেসন।  

 ভারেত eেস ামলী তাঁর মানিসকতার সে  মেল eমন সব 
সংগঠেনর সে  যাগােযাগ করেত থােকন। aেনক সময় িতিন তাঁর 
িভতেরর কথা eকাi সাহসভের pকাশ কেরেছন। তাঁর িছল 
আnজািতক aিভjতা eবং পৃিথবীর নানা জায়গায় সামািজক nায় 
o পিরেবশ িনেয় যারা আেnালন করেছ তােদর সে  ব াপক 
যাগােযাগ। egেলার মূল  িছল aপিরসীম। ei gেহ িবিভn 
জায়গায় যসব মাnষ eকi sােথ আেnালন চািলেয় যাে , তােদর 

মেধ  eক যাগােযােগর সtূ িছেলন িতিন। aজs িঠকানায় ভিত 
eকটা নীল নাটবi, aেনকটা আজেকর oয়াl oেয়েবর মেতা, 
কেয়ক দশক ধের aেনক aসাধারণ আnজািতক যাগসtূ তির 
কেরিছল। ভারতবেষর মেধ  aেনক pত k pিতেরােধ ামলী 
grtপূণ ভূিমকা িনেয়িছেলন। শষ বয়েস তাঁর হাঁপািনর asখ eবং 
হাঁটার asিবধা তাঁেক খািনকটা কাবু কের ফলেলo িতিন বীেরর 
মেতা তাঁর কাজকম চািলেয় িগেয়েছন। sাধীনতা সংgামী গাnীবাদী 
পাnালাল দাশgpেক তাঁর জীবেনর শষ কেয়ক বছর ামলী 
িনেজর বািড়েত রেখ সবা rষা কেরিছেলন। তাঁর যাtা 
চলিছলi। ২০০২ সােল তারঁ নািত তাo-eর জn তাঁেক খিুশ 
কেরিছল। তাঁর ছেল আনno য তাঁরi িpয় পেথ িনেজেক uৎসগ 
কেরেছ, তােতo িতিন খুব খুিশ হেয়িছেলন।  
 িতিন তাঁর িবিভn কােজ নানারকম য সৃি শীল uপায় gহণ 
কেরিছেলন, সখােন রবীndনােথর pভাব খুব s । িতিন িনেজ 
িছেলন eক pিতভাময়ী িশlী। িতিন নানারকম পাsার eেঁক o 
পুতুল নােচর pদশনী কের তাঁর বkব gেলা তােদর কােছ পৗঁেছ 
িদেতন যােদর কােছ আর anভােব ogেলা পৗঁছােনা সmব হত না। 
eiভােব সারাজীবন ধের ামলী িবিভn মাnেষর কােছ িগেয়েছন, 
কােনারকম pেভদ না রেখ বা পূবধারণাবশত কােনা মাnষেক বাদ 
না িদেয়। eiজn িতিন aেনক মাnেষর ভােলাবাসা o আদর 
পেয়েছন। gামসমােজর লােকরা তাঁেক খুব ভােলাবাসত। কারণ 
িতিন তােদর মেধ  akাnভােব কাজ করেতন। eবং সবসময় 
বলেতন, gােমর মাnেষর সে  মলােমশায় িতিন যা িদেয়েছন তার 
চেয় পেয়েছন aেনক বিশ। তাঁর িচnাপdিত o pকাশভ ী িছল 
eক িশlীর মেতা। যারা eকটু pথাগত কায়দায় িবতেক aভ s, 
তারা িকnt aেনক সময় oঁর কথা েন eকটু িবbত হত eবং সi 
aবকােশ eকজন গভীর িচnািবদেক িচনেত ভুল করত। ামলীর 
pত য় গেড় uেঠিছল সাধারণভােব আপন aিভjতার িভিtেত। 
িকnt সi pত য় িনমােণ যভােব িতিন যিুk সাজােতন তা িছল 
খুবi আকষণীয় o apত ািশত। খুবi u  আদেশর eক ব িk 
িহেসেব িতিন চাiেতন তাঁর চারপােশর সবাio যন aমনটাi হয়। 
িতিন কখনo তাঁর মতামত খালামেন o s  কের বলেত ভয় 
পেতন না। aেনক সময় হয়েতা ei কারেণ তাঁর িকছু ব িkগত 
সmক হাঁচট খেয়েছ। িকnt তারঁ ei আচরেণর মেধ  িছল সেত র 
pিত eক িনঃsাথ আnগত ।  
 সেত র pিত তারঁ ei আnগেত র ভার বহন করা িনেয় কােরাi 
কােনা সেnহ নi। তবু aেনক aজানা uৎস থেক আেলািকত হেয় 
িতিন তাঁর সেতজতা o uদারতা বজায় রাখেত পেরিছেলন। 
যথাসমেয় pাণেখালা হািসেত িতিন মন ভুিলেয় িদেতo পারেতন। 
কিঠন asখ থেক আেরাগ লােভর সময় যখন সবার মন aশািnেত 
পীিড়ত, তখনo িতিন aমন কের হািস িদেয় সবার ক  ভালােতন। 
eর থেক বাঝা যায় তাঁর anের eক সদাহাsময় মাnষ সমs  

... পরবতী aংশ ৩২ পৃ ায়
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ল ডেন দা া না িবেdাহ? 
eকিট সাkাৎকার  

‘ ডেমােkিস নাo’ িটিভ চ ােনেলর পেk ১০ আগs ২০১১ a ািম gডম ান-eর সে  ল ডন থেক ডাকাস হাoi o িরচাড সেমার-eর িকছু কথাবাতা হয়। 
৯ আগs িবিবিস িনuজ-eর পk থেক িফoনা আমsTং ডাকাস হাuiেয়র eক সাkাৎকার িনেয়িছেলন। সi সাkাৎকাের ডাকাস হাuiেয়র s  বkেব  
ভীত হেয় িবিবিস তার সmpচার বn রােখ। িকnt সi সাkাৎকার iuিটuব-eর মাধ েম সারা পৃিথবীর লk লk i টারেনট াতােদর কােছ পৗঁেছ যায়। 
িনnার ঝড় বেয় যায় িবিবিসর সাংবািদেকর pিত। aবেশেষ িবিবিস ডাকাস হাuiেয়র pিত dব বহােরর জn kমা pাথনা কের ১০ আগs িববৃিত দয়।  

pস ত, ল ডন eবং iংল াে ডর শহরgিলর ঘটনাবলীর eকিট যথাযথ িববরণ জনিpয় িমিডয়ােত পাoয়া যায়িন। যা পাoয়া গেছ, তা হল সংবােদর 
নােম িকছু বাগাড়mর eবং চটজলিদ গতাnগিতক িকছু সমাজতািttক o রাজৈনিতক িবে ষণ। ei ঘটনাবলীর eক pত kদশী িববরণ eবং anভূিতর কথা 
জানেত ডাকাস হাoi eবং িরচাড সেমােরর সে  ‘ ডেমােkিস নাo’-eর কথাবাতা আমরা eখােন pকাশ করিছ। eিট বাংলায় তজমা কেরেছন তমাল 
ভৗিমক। িবষয়িট anধাবন করার জn পিtকার পk থেক পাদটীকা সংেযাজন করা হল। সূt : uiিকিপিডয়া।     
 
a ািম gডম ান : eক কৃ া  যুবকেক পুিলশ gিল কের মারার 
pিতবােদ শিনবার য িবেkাভ ফেট পেড়, তা eখন সারা িbেটেন 
ছিড়েয় পড়েছ। পুিলেশর সেnহ, oi যুবক eক g ডাদেলর সদs। 
িবkুb জনতা ম ানেচsার, sােফাড, িলভারপুল, নিটংহাম o 
বািমংহােম পুিলশ sশন eবং দাকােন আgন লািগেয় িদেয়েছ।  

সসময় iতািলেত ছুিট কাটাি েলন pধানমntী ক ােমরন। 
কেয়কিদন aেপkা করার পর িতিন তিড়ঘিড় িফের eেস 
পালােমে টর সদsেদর ডেক পিরিsিত সামাল িদেত বেলেছন। 
sটল া ড iয়াড তার aিফসারেদর িনেদশ িদেয়েছ, সmূণ শিk 
িনেয়াগ কের eবং pেয়াজেন pািsেকর বুেলট ছুেঁড় দা া থামাo। 
ল ডেন গতকাল ১৬,০০০ পুিলশ রাsায় নেমিছল। িbেটেনর 
রাজধানীর iিতহােস eত িবপুল সংখ ক পুিলেশর uপিsিত আেগ 
কখনo দখা যায়িন।  

iিতমেধ  ‘iি ডেপে ড ট পুিলশ কমেp ট কিমশন’1 আiিপিসিস 
anসnান চািলেয় দেখেছ য মাক dগান নােম ২৯ বছর বয়িস য 
কৃ া  যুবেকর মতুৃ েত ei দা ার r, তার oপর পুিলশ gিল 
চালােনার আেগ স কােনারকম gিল চালায়িন।          
র ােচল সরেফা টাiন : e িবষেয় eকটা anতম pধান ঘটনা আিম 
বলেত পাির। ‘ফেরিnক সােয়n সািভস’ পরীkা কের জািনেয়েছ 
য, eমিপeস (ল ডেনর মেTাপিলটান পুিলশ সািভস) পুিলেশর 
রিডoেত য gিলর দাগ দখােনা হেয়েছ, তা জ ােকটবৃত gিলর 
িছd। ei ধরেনর gিল পুিলশi ব বহার কের। ei িবষেয় িডeনe 
পরীkা বািক আেছ। তেব aব i ei gিল চালােনা হেয়েছ 
‘eমিপeস হকলার কচ eমিপফাiভ’ নামক আেgয়াst থেক।  
a ািম gডম ান : মাক dগােনর পিরবােরর eক সদs জািনেয়েছন, 
তার মৃতু  য দা া পিরিsিতর সিৃ  কেরেছ তার জn তাঁরা dঃিখত। 
‘iনেকােয়s’ নামক মানবািধকার গা ীর কমী হেলন শ 

                                                            
1 ১৯৮১ সােল িbkটন ‘দা া’র তদn করেত িbেটেনর হাম সেkটাির 
uiিলয়াম হায়াiটল লড sারম ান-eর নতৃেt কিমশন গঠন কেরন। সi 
কিমশেনর িরেপােট দখা যায়, পুিলেশর হােত যেথ  খানাতlািশর kমতা 
রেয়েছ। পুিলেশর আচরণ িনয়ntেণর জn ‘ পািলশ a া ড িkিমনাল eিভেডn 
a াk ১৯৮৪’ নােম eক আiন তির করা হয়। সi আiন anযায়ী ১৯৮৫ সােল 
sাধীন ‘ পািলশ কমেpi টস aথিরিট’ গিঠত হয়, যােত পুিলেশর oপর 
জনসাধারেণর আsা িফের আেস।    

জানাে ন, dগােনর আtীয়রা eiরকম িবেkােভ পীিড়ত বাধ 
করেছ।    
dগােনর পিরবােরর সদsরা জানােত চায় য ei ধরেনর িবশৃ লা সৃি  কের 
মােকর হত ার কারণ খঁুেজ পাoয়া যােব না। তারা সকলেক eকথাo জানােত 
চায়, ei িবশৃ লার ফেল দশ জুেড় িবিভn aংেশর মাnষ য dেভােগর 
িশকার হে , তােত তারা খুবi পীিড়ত বাধ করেছ। --- হেলন শ 

a ািম gডম ান : dগােনর মৃতু র সে  ei িবেkাভেক জড়ােত চান 
না িbেটেনর uপpধানমntী িনক kগ। তাঁর মেত ei িবশৃ লা 
‘aকারণ, িকছ ু sিবধাবাদী চুির o িহংsতা। eর বিশ িকছ ু নয়, 
কমo নয়।’  

যাi হাক, িবেkােভর আজ চতুথ িদন। ল ডেন ৭৬০ জনেক 
gpার করা হেয়েছ। ম ানেচsার o sােফােড কম কের ৫০ জন 
যুবকেক gpার করা হেয়েছ। eরা বািড় o গািড়েত আgন 
লাগাি ল। oেয়s িমডল া ডেস শতািধক িবেkাভকারীেক gpার 
করা হেয়েছ।  

আমরা ল ডেন যাi। সখােন যাগােযাগ কির ডাকাস হাui-eর 
সে । িতিন বতার o িটিভর eকজন বাতাবাহক eবং সংবাদপেtর 
িবভাগীয় লখক। থােকন দিkণ ল ডেনর িbkটেন। িতিন িটিভেতo 
কাজ কেরেছন। eরঁ eকটা িবখ াত কাজ হল ‘ হায়াiট Tাiব’, 
যখােন িতিন িbেটেনর a াংেলা-sাkনেদর aবsা তুেল ধেরেছন। 
১৯৮১ সােল ‘িনu kস ফায়ার’2 তদেn ১৩ জন কৃ া  িকেশােরর 
মতুৃ র জn পুিলেশর কতেব  aবেহলা o aদkতােক দায়ী করা হয়। 
eর pিতবােদ হাui kিড় হাজার কােলা মাnেষর eক িমিছল 
সংগিঠত কেরিছেলন।  

eছাড়াo, আমরা ল ডেন যাগােযাগ কির িbেটেনর জনিpয় 
bগার িরচাড সেমােরর সে । eরঁ bেগর নাম ‘ লিনন’স টm’। 
                                                            
2 দিkণ ল ডেনর িbkটেন মূলত আি কান-ক ািরিবয়ান সমােজর বাস। ১৯৮১ 
সােলর জাnয়াির মােস সখানকার িনu kস eলাকায় eকটা বািড়েত আgন লেগ 
১৩ জন কৃ া  যুবক মারা যায়। সেnহ করা হয়, বণিবেdষী মেনাভাব থেক 
আgন লাগােনা হেয়িছল eবং ei ঘটনার পুিলিশ তদn জনসাধারেণর মেধ  
যেথ  kাভ সৃি  কের। মাচ মােস কৃ া  মাnেষর eক িবশাল িমিছেলর িদন 
ি ট sTীেট পুিলেশর সে  সংঘষ হয়। eিpল মােস মেTাপিলটান পুিলশ সাদা 
পাশােক ‘aপােরশন সায়াm ৮১’ r কের। পাচঁিদেন িbkটেন ১০০০ জনেক 
রাsায় থািমেয় তlািশ করা হয় eবং ১০০ জনেক gpার করা হয়। eর থেকi 
সূtপাত হয় িbkটন ‘দা া’র --- an মেত তা িছল িbkটন ‘িবেdাহ’।     
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eছাড়া, তাঁর dিট িবখ াত লখা হল, ‘দ  িলবােরল িডেফn aফ 
মাডার’ eবং ‘দ  িমিনং aফ ডিভড ক ােমরন’। 

pথেম ডাকাস হাui- ক p  কির, আপনােদর দেশ eখন িঠক 
কী ঘটেছ? িbেটেনর aবsাটা বলুন। 
ডাকাস হাui : eটা eকটা গণিবেdাহ। আর আিম কােনা দা া 
সmেক বলিছ না। আিম গণিবেdাহ সmেক বলিছ, যা সমােজর 
গভীর থেক uেঠ eেসেছ, কােলা o সাদা যুবকেদর সামিgক চতনা 
থেক। aব i কােলােদর সংখ া বিশ। তােদর যখন তখন িবনা 
কারেণ যখােন সখােন দাঁড় কিরেয় পুিলশ তlািশ কের। eর জn 
oরা আiনo পােl িনেয়েছ। আেগ eরকম তlািশ চালােত হেল 
eকটা aিভেযাগ খাড়া করেত হত, যমন --- ei তুিম oরকমভােব 
তািকেয়ছ, বা হন- তন কেরছ, কােনা মিহলােক ধাkা িদেয়ছ, বা 
কারo ব ােগ হাত দoয়ার চ া কেরছ। eখন সntাসবাদ িবেরাধী 
নতনু আiেনর সাহােয  যখােন সখােন যখন তখন পিুলশ তlািশ 
চালােত পাের। আেগর মেতা কােনা aিভেযাগo খাড়া করেত হয় 
না। আমার নািতর বয়স ১৪ বছর। আিম তােক িজেjস কেরিছ, 
‘নাথান, তামায় কতবার oরকম দাড়ঁ কিরেয় তlািশ করা হেয়েছ।’ 
স বেলেছ, ‘দাd, স য কতবার, আিম gেনo তামায় বলেত 
পারব না।’ ei kাধ তলায় তলায় ফঁুসিছল। কারণ শতসহs তrণ 
িকেশােরর eকi রকম িতk aিভjতা হেয়েছ। তারা তা eকi 
সে  ঝািঁপেয় পড়েব। তাi মাক dগান খুন হoয়ার সে  সে  সবাi 
তার সে  eকাtতা anভব করল। জীবন মােন কী আর কী নয়, 
সটা সবার মেনi িছল।    
 িdতীয় বাsব ঘটনা হল, oেদর eখন ছিুট চলেছ। sেুলর বষ 
শষ। আর, আপনােদর কেশােরর কথা মেন কrন, kাসrেম য 
আটকা থােক তার মনটা বাiের বেরােনার জn আনচান কের। বাiের 
বেরােলi মিুk --- আহা, pােণর মিুk। াস ছেড় হা হা কের 
হাসা যায়, ‘sলু নi, বাদঁেরর খাটিন নi’। ei eকটা সময় বেট। 
আমার মেন হয়, জাnয়াির বা aেkাবেরর মাঝামািঝ হেল eমনটা 
ঘটত না। eখন gীে র u তা। িকছু িকছু রাত সিত  বশ গরম।  
 আর eসময় মাক dগান pাণ হারাল। ‘aপােরশন Tাiেড ট’3-
eর নাম eবং সi aপােরশেনর কথা আমরা aেনকিদন ধের জািন। 
oরা খুেনর তদn করেত আসত আর তা বশ বুিd খািটেয়i করত। 
আিম খালা মেনi বলিছ, oেদর তদnকারী দলটা আেগ বশ ভােলা 
িছল। িকnt eখন মেTাপিলটান পুিলেশর সব িকছiু পােl গেছ। 
সmবত যুkরােজ  eখন eটা সবেচেয় লjাজনক সংগঠন। eেদর 
কােনা পিরচালক নi, কােনা ডপিুট কিমশনার বা কিমশনার 
নi। ফেল ei ধরেনর িবেশষ aপােরশন, যার নাম ‘ রজরব াক’ 
বা ‘Tাiেড ট’ aপােরশন, সব পুিলশi সসেবর মাথা। eরা সব 
জায়গােত িগেয়i osািদ দখাে , eেদর uেd  কতৃপেkর নজের 

                                                            
3 ১৯৮৮ সােলর মাচ মােস aপােরশন Tাiেড ট নােম মেTাপিলটান পুিলেশর 
eকিট শাখা গঠন করা হয়, যারা বআiিন মাদক িবিkেক কnd কের কৃ া েদর 
মেধ  বndক িনেয় aপরাধমলূক কােজর নজরদাির করেব। Tাiেড ট কথার aথ 
িtশূল। pস ত, ১৯৭১ সােল পািকsােনর oপর ভারতীয় নৗবািহনীর aিভযােনর 
নামo িছল ‘aপােরশন Tাiেড ট’।   

আসা eবং ডপুিটর মেতা নানা uঁচু পেদ oঠা। আর সiজn oরা 
টােটনহােম িগেয়িছল, যখােন pথম িবেsারেণর ঘটনাটা ঘেট। 
সখানকার আ িলক কমা ডারেক কােনা খবর না িদেয়i oরা 
িগেয়িছল। oেদর সে  িছল gক হকলার িপsেলর মেতা মারাtক 
ast। oর চেয় pাণঘাতী ast আর হয় না। oরা pকাে  ঝকঝেক 
িদেনর আেলায় dগােনর বুক ফঁুেড় িদল। eতিদন oরা বলিছল, 
dগােনর কােছo িপsল িছল। আর eখন বলেছ, তা নয়, আমরা 
িকছiু জািন না।  
 যখন oর পিরবােরর লাকজন পুিলশ sশেন িগেয় জানেত 
চাiল, তখন oখানকার কমা ডার oেদর সে  কথা বেলনিন। কারণ 
িতিন তখন ব s িছেলন aksেল য পুিলেশরা uপিsত িছল তােদর 
সে  যাগােযাগ কের ব াপারটােক ঘঁেট িদেত। কui িকছু জানেত 
পারল না। oরা oেদর কাজ কের চেল গল। ei হে  
মেTাপিলটান পুিলেশর aবkয়ী চহারা। oেদর ধু pিতেযািগতা --
- ক কিমশনার হেব, ক ডপুিট কিমশনার হেব। pেত েকi oরা 
চূড়াn পদেkপ নেব আর বুক বািজেয় বলেব, ‘আিমi uঁচু পেদ 
বসার যাগ ’। sটল া ড iয়ােডর মানিসকতাi eখন eরকম। 
a ািম gডম ান : আিম eখন আমােদর আেলাচনায় িরচাড 
সেমারেক aংশ িনেত আhান করিছ। 
ডাকাস হাui : hাঁ, িঠক আেছ। 
a ািম gডম ান : আিম িরচাডেক বলিছ, eকদম rর আেলাচনায় 
চেল যাoয়ার জn। aথাৎ ২৯ বছেরর কৃ া  যুবক মাক dগােনর4 
হত ার ব াপারটা পির ার কের বাঝা দরকার। িরচাড, আপিন তা 
e িবষেয় িলেখিছেলন। পুিলশ pথেম কী বেলিছল? িকছুটা সময় 
পিরেয় যাoয়ার পর eখন তারা কী বলেছ, যােত সাধারণ মাnষ 
িবkুb হেয় uেঠেছ? আপিন e িবষেয় বলুন।        
িরচাড সেমার : hাঁ, হত ার pkাপট oরা eমনভােব সািজেয়িছল 
যােত জনসাধারণ িব াস কের য মাক dগােনর কােছ ast িছল, 
সi ast থেক স পুিলেশর oপর gিল ছুেঁড়িছল। aতeব সবাi 
ধের নেব য পুিলশ আtরkােথ পাlা gিল চািলেয়েছ। িকnt সটা 
সmূণ িমথ া। আiিপিসিস eটা িনি তভােব জািনেয়েছ, gিল যটা 
ছাঁড়া হেয়িছল eবং যা পুিলেশর রিডoেত আঘাত কেরেছ, সটা 

                                                            
4 ৪ আগs সn া সoয়া ছ’টা নাগাদ টােটনহাম হেলর ফির লন িbেজর 
oপের পুিলশ eকিট িমিনক াব থািমেয় আেরাহী মাক dগানেক gpার করার 
চ া কের eবং dবার gিল চালায়। dগােনর বুেক gিল লােগ। oiিদনi িরেপাট 
করা হয় eবং সমs িমিডয়া pচার কের, eক পুিলশ aিফসােরর oপর gিল 
চালােনার পর dগানেক gিলিবd করা হয়। পাঁচ সnােনর িপতা dগান মারা যান। 
পরিদন আiিপিসিস sীকার কের, িরেপােট ‘aিন াকৃত’ ভুল হেয়েছ। ফেল 
টােটনহােম তারঁ পিরবার o pিতেবিশরা দািব কের, ‘আমরা সত টা জানেত 
চাi, কীভােব মাক মারা গল, সi তথ  না পাoয়া পযn ছাড়িছ না।’ eমনকী 
আiিপিসিস-র িনরেপkতা সmেক তাঁর পিরবার সরাসির p  তােল eবং 
sাধীনভােব িdতীয় পাsমেটম করার দািব কের। তােঁক মাদক-িবেkতা eবং 
গ াঙsার িহেসেব িচিhত করার pিতবােদ dগােনর eক পািরবািরক বnু জানান, 
‘ স গ াঙ সদs নয় eবং oর কােনা aপরােধর রকড নi। oর ঘিন  িকছু 
বnু রেয়েছ, যারা সpােহ eকিদন an িকছু কের, যমন ছেলেবলার বnুরা 
eকিtত হয়। িকছু লাক oেদর গ াঙ িহেসেব িচিtত করেত চাiেছ।’         
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পুিলেশরi বুেলট। aতeব eটা eকটা কৗতূহল-udীপক p  য 
ক gিল ছঁুেড়িছল eবং কন ছঁুেড়িছল? পুিলশ aিফসারেদর মেধ  
ক eটা কেরেছ? িকnt dগান aব i gিল ছাঁেড়িন। aতeব oরা 
িমথ া বেলেছ।  
 eর পাশাপািশ, oরা dগােনর পিরবারেক িকছু জানায়িন। িমিডয়া 
মারফত পিরবার ঘটনাটা জেন যাক, eরকমভােবi িবষয়টােক 
ফেল রাখা হেয়িছল। dগােনর পিরবােরর সে  যাগােযােগর জn 
কােনা aিফসারেক oরা পাঠায়িন। eরকম eক asাভািবক ঘটনায় 
যসব সাধারণ পদেkপ নoয়ার কথা, তার কােনাটাi oরা নয়িন। 
সাধারণভােব eটা বলাi যায় য eর ফেল পুিলেশর িবrেd eকটা 
pিতিkয়া থেকi ei pত াঘােতর সূচনা।  
 আেরকটা কথাo আিম বলেত চাi। মেTাপিলটান পুিলেশর 
pিতেযািগতার িবষেয় ডাকাস যা বেলেছন, সi pসে । eখােন 
পিরেpিkতটা grtপূণ। ‘িনuজ aফ দ  oয়াl’ নােম ‘িনuজ 
i টারnাশনাল’-eর য সাmাজ , তার সে  মেTাপিলটান পুিলেশর 
oপরমহেলর কতােদর সmক িনেয় eক কেল াির ফাঁস হেয় গেছ। 
eর ফেল পুিলশ বািহনীেত eক গভীর সংকট দখা িদেয়েছ। 
সংকেটর নানা চহারার মেধ  নিতক সংকটo িবরাটভােব আেছ। 
আর eর জni ei মুহেূত eেদর মেধ  eত বিশ িবশৃ লা। eটা 
আরo বাড়েব। eেদর হােত আজেকi নতুন ast তুেল দoয়া 
হে । ডিভড ক ােমরন পুিলশেক িনেদশ িদেয়েছ, দা াবাজেদর 
িবrেd জলকামান ব বহার কেরা। eটা ei দেশ pথম।    
a ািম gডম ান : eকটু বুেঝ িনi, oটা আপিন [rপাট] মাডেকর5 
কেল াির িনেয় বলেছন --- 
িরচাড সেমার : hাঁ।  
a ািম gডম ান : আপিন sটল া ড iয়ােডর uঁচু কতাব িkেদর 
কেল ািরর কথা বলেলন। eবার মাক dগানেক হত ার িদন পুিলশ 
sশেন রােত য িবেkাভ দখােনা হেয়িছল, স িবষেয় িকছু বলেবন?  
িরচাড সেমার : hাঁ। পুিলশ িবkুb জনতােক িকছুটা uসেক দoয়ার 
আেগ পযn pিতবাদ শািnপূণভােবi চলিছল। যা জািন, ei 
pিতবােদ নতৃt িদেয়িছল sানীয় জনসমােজর সমাজকমীরা। তারা 
জবাব চাiিছল, পুিলেশর সে  কথা বলেত চাiিছল। িকnt পুিলশ 
কােনা জবাব িদি ল না, eকটা ধাঁয়ােট পিরেবশ তির করিছল। 
eক pত kদশীর িববরেণ জানা যাে , pথম sুিল  jেল oেঠ 
যখন ষােলা বছেরর eক pিতবাদী মেয়েক পুিলশ আkমণ কের। 
দা ােরাধকারী পুিলশ বািহনী যখােন সািরবdভােব দাঁিড়েয়িছল, সi 
                                                            
5 gাবাল কেপােরট rপাট মাডেকর মািলকানাধীন ‘িনuজ কেপােরশন’-eর 
সাবিসিডয়াির ‘িনuজ i টারnাশনাল’-eর সংবাদপt ১৬৮ বছেরর পুরেনা 
‘িনuজ aফ দ  oয়াl’-eর কমাচারীেদর িবrেd ফােন আিড়পাতা eবং 
পুিলশেক ঘুষ দoয়ার aিভেযাগ oেঠ। ১৫ জুলাi িনuজ i টারnাশনােলর 
িসio রেবকা br  স eবং ‘দাo জাn স a া ড কাmািন’র িসio লস িহ টন 
পদত াগ কেরন। ১৭ জুলাi dনীিতর দােয় br  সেক gpার করা হয়। 
মেTাপিলটান পুিলশ কিমশনার sার পল িsেফনসন পদত াগ কেরন। eর মধ  
িদেয় কেপােরট জগৎ, িমিডয়া eবং পুিলেশর eক যৗথ aপরাধ-চk সকেলর 
সামেন uেnািচত হয়। ei dনীিতর সরকাির তদn চলেছ। ১৯ জুলাi rপাট 
মাডকেকo পালােম টাির িমিডয়া কিমিটর কােছ জবাবিদিহ করা হয়।   

লাiেনর সামেন িগেয় মেয়টা চঁিচেয় জবাব চায়। পুিলেশরা 
মেয়টােক লািঠ o ঢাল িদেয় পটায়। সi দৃে র িকছুটা আপনারা 
িটিভেতo দেখ থাকেবন। তােত দখা যায়, মেয়টা মািটেত লুিটেয় 
পেড়েছ আর তােক pচNভােব লািথ মারেছ কেয়কজন পুিলশ। আরo 
কেয়কজন িনরেপk pত kদশী ei ঘটনাটার সাk  িদেয়েছ। sতরাং 
আিম বলব য পুিলশ oi পিরিsিতেক আরo uেtজক করার পেk 
যেথ র চেয়o বিশ পিরমােণ usািন িদেয়েছ। aতeব ei p  
uঠেবi, য পুিলশ usািন িদেয় সমsা বাড়ায়, সi পুিলশ সমsার 
সমাধান করেব কীভােব?  
[িবরিত] িলনটন kেরিস জনসন ডাকাস হাuiেয়র uেdে  ‘ম ান 
ি ’ নােম eকটা গান কেরন। 
a ািম gডম ান : ‘ম ান ি ’ গানটা আমােদর aিতিথ ডাকাস হাuiেয়র 
জn। ডাকাস বলুন, গানটা কমন? আর িbkটেন আপনােদর সমােজর 
iিতহাস সmেক আমােদর িকছু বলুন। বলুন, আজেক যা ঘেট চেলেছ, 
যখন সারা িbেটেন eক হাজােরর বিশ মাnষেক gpার করা হেয়েছ, 
oi iিতহােসর সে  তা কতটা খাপ খায়? 
ডাকাস হাui : ১৯৮১ সােল িbkটেন যা ঘেটিছল, আজেকর ঘটনা 
যন িঠক তার পুনরাবৃিt। oরা pেত কেক থািমেয় তlািশ করিছল 
আর মারিছল। oটার নাম িছল ‘aপােরশন সায়াm’, মােন pািবত 
করা বা ডিুবেয় দoয়া। oরা সিত i আমােদর সমাজটােক ডুিবেয় 
িদেয়িছল। চলােফরা করেত সkম কােনা পrুষ যিদ কােলা হয়, 
তােকi oরা ধরিছল। কােলা আর সাদােদর মেধ  পির ার তফাত 
টানা হেয়িছল। ফেল িবেsারণটা ঘেটিছল। জায়গাটা আমার বািড় 
থেক চিlশ গজ তফােত হেব। আিম িছলাম ‘দ  জানাল’ পিtকার 
সmাদক। তার হpাখােনক আেগ আিম kিড় হাজার কােলা মাnেষর 
eকটা িমিছেল নতৃto িদেয়িছলাম। তখন আিম আমার stীেক 
বললাম, ‘চেলা আমরা রাsার oপােশ আমােদর aিফেস িগেয় বিস।’ 
ভেবিছলাম সটাi ভােলা হেব। আমার aিফেসর সামেন eকসাির 
পুিলশ দাঁিড়েয় িগেয়িছল। তারা আমায় িজেjস করল, ‘দা ার সময় 
আপিন কাথায় িছেলন?’ আিম বললাম, ‘পুিলশেকi িজেjস কrন। 
আিম কাথায় কখন িছলাম, স খবর তা বেটi, eমনকী আিম ফােন 
কােক কী বেলিছ সবi পুিলেশর কােছ রকড করা আেছ।’  

eবােরo ঘটনায় eকটা sতঃsূততা আেছ। িকnt সবসমেয়র মেতা 
eবােরo eকiরকম dবলতা আেছ pস o সংবাদ-পিরেবশকেদর। 
oেদর কােছ খবর আেস, িঠক যমন রািtেবলায় ঘের চার আেস 
তমনভােব। কারণ oেদর কারবার কবল কী ঘেট গেছ তাi িনেয়। 
কী ঘটেত পাের বা আnমািনক সত  িনেয় নয়। aতeব oরা সবসময়i 
aবাক হেয় যায়। আর যখনi oরা aবাক হেয় যায়, তখনi oরা 
িনেজেদর ঘাটিতেক ঢাকা দoয়ার জn িকছু লাকেক দাষী িহেসেব 
খুঁেজ নয়। যখনi oরা aবাক হয়, তখনi ঘটনার িপছেন িকছ ু
লােকর ষড়যেntর eকটা ছক oরা তির কের নয়। আিম জািন না 
oরা ম লgহ থেক নািক an কাথা থেক আেস। আসেল eটা 
eকটা sতঃsূত আেnালন। 

eখন িbkটেনর পর দা া পাক খেয় বািমংহাম, ম ানেচsার হেয় 
িল  স, bাডেফাড সবt পৗঁেছ গেছ। দিkেণর সাiেরনেসsার বেল 
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eকটা জায়গা, য জায়গাটা সmেক আিম িকছু জািন না, সটাo 
দা া কবিলত হেয় পেড়েছ। oi জায়গাটা gেসsারশায়ার a েল, 
িকnt সখােন কৃ া  মাnষ থােক িকনা আিম জািন না। সব িমেল 
দা ার সিপল গিত আবার সi ১৯৮১-র পথ ধেরi eেগাে ।    
a ািম gডম ান : ডাকাস, ei জনসমাজgেলার মেধ  িক কােনা িমল  
রেয়েছ?        
ডাকাস হাui : আেদৗ কােনা তফাত নi। িবেdাহ আর লুটতরাজ 
কােনাটােতi eতটুk তফাত নi। আমার মেন হয়, sুলgেলা ছিুট 
থাকায় eখন লটুতরাজ িকছু বিশ হে । তrণেদর ব াপাের eকটা 
িবষয় আিম বুিঝ। কারণ আিমo eকসময় তrণ িছলাম। আিমo 
তখনকার uঠিত ফ াশেনর িজিনস খুব পছn করতাম, সgেলা না 
পেল আমার মেয় বnুo জুটেব না। তrণেদর মেনাভাব eমনi। 
ভােলা প া ট-জুেতা চাi।  
a ািম gডম ান : ডাকাস, ল ডেনর ময়র বিরস জনসন সmেক 
আপনার মnব  জানেত চাi। বিরস ম লবার দিkণ ল ডেনর 
k াপহােমর রাsায় ঝাঁটা হােত হঁেটেছন। oi eলাকাটা সবেচেয় 
বিশ দা ািব s eলাকার মেধ  eকটা। oখানকার বািসnারা সিদন 
পথ পির ােরর কমসূিচ িনেয়িছল। যারা ei িবেkাভেক সমথন 
করেছ, ময়র বিরস oখােন তােদর সমােলাচনা কেরেছন। 
জনসাধারেণর সmিt ংস করা o aপরাধমূলক কােজর িপছেন গভীর 
সামািজক কারণ আেছ --- ei ধরেনর িনেবাধ কথাবাতা শানা আমােদর 
eখনi বn করা uিচত। মাnেষর নানারকম kাভ থাকেতi পাের। িকnt 
তার জn কারo দাকান ভাঙচরু করা, জীিবকার kিত করা, চাকির খেয় 
নoয়ার কােনা যুিk থাকেত পাের না। eটা সিঠক আচরণ নয়। ei পেথ 
শহেরর aথৈনিতক পুনrjীবন হেত পাের না। --- ময়র বিরস জনসন 

a ািম gডম ান : ei হে  ল ডেনর ময়েরর বkব । ডাকাস 
হাui, আপিন িক ei িবেkাভেক িনnা কেরন? য দা া ei 
মুহূেত িbেটেনর দিরdতম সmpদােয়র মাnেষর মেধ i eকাংেশর 
ব াবসা-বািণেজ র kিত করেছ eবং তােদর ংেসর মেুখ ঠেল 
িদে , তােক িক আপিন িনnা করেছন? 
ডাকাস হাui : iিতহােসর eকটা কােনা পযােয় কােলা 
আেমিরকানেদর kােধর কথা আেমিরকানরা মেন রাখেব। িশকােগায় 
pেত কিদন যখন িবেsারেণর ঘটনা ঘটিছল, র াপ bাuন সi 
িবেsারণেক sাগত জািনেয়িছেলন, ‘jাল বিব, jাল’ াগান 
িদেয়। তাঁর ei াগানেক সমথন জািনেয়িছল সমs pগিতপnী বা 
িবpববাদী তা  o কৃ া রা। eর eকটা কারণ িছল।  
 িdতীয়ত, eখােন eরা eখন খুব গিরব। আিম কখনo eখনকার 
মেতা eত গিরব যুবসমাজ দিখিন। eেদর মাঝখান িদেয় 
তুষারপােতর মেতা বেয় চেলেছ aজs িবjাপন। সi িবjাপেন সব 
নামজাদা লােকরা aত াধুিনক জুেতা-জামা পের আর মাথায় ছাT 
টুিপ লািগেয় চারিদেক নেচ বড়াে । আর ei ছেলেমেয়gেলার 
oসব কনার পয়সা নi। oরা দাকােনর শা- কস ভেঙ oiসব 
চুির করেছ।  

আিম iংেরজ সরকােরর গীজার ি sান anগামী নi। আমার 
বাবা তা িছেলন। আিম ঈ েরর দশিট আেদশ ‘ টন কমা ডেম  স’ 
সে  িনেয় ঘুির না। কােনা uপজািতর iিতহােস, কােনা দেশর 
iিতহােস, কােনা শহেরর িভতরকার শহেরর iিতহােস eক 

ঐিতহািসক রাজৈনিতক মুহূেত সgেলােক কােজ লাগাi না। eরা 
চুির কেরেছ eবং eটা চুির। যখন oেদর হাuজ aফ লডেসর 
eকg  পালােম ট সদs চুির কের জেল যায়, তখন আিম কােনা 
হৈচ কির না। oেদর মেধ  aেনেক চার বেল আিম গণতnt সmেক 
কােনা কটুকাটব  কির না। aতeব বিরেসর লােকেদর eত কল , 
কারণ আমরা তা সবাi তাঁর নাগিরক। িকnt তুিম ধু eকজেনর 
িদেক তাকােব eবং তােদর ব াপাের eকটা িবেশষ sের কথা বলেব। 
িকnt বিরস হে  বিরস।  
a ািম gডম ান : ল ডেনর ময়র। 
ডাকাস হাui : খুবi u িশিkত মাnষ, িতিন িgক সভ তা খুব 
ভােলাবােসন eবং সi সভ তার সব িকছুi খুব ভােলাবােসন। িকnt 
বিরেসর তা আরo সতক হoয়া uিচত িছল। কারণ পেরর বছর 
aিলিmেকর আসর বসেব ল ডন শহেরর িভতেরi।  
a ািম gডম ান : eবার আিম িরচাড সেমারেক বলব ‘দ  
গািডয়ান’ পিtকায় ক ােরািলন ডিভেসর লখা সmেক িকছু 
বলেত। ক ােরািলন িলেখেছন, ‘গত eগােরা বছের পুিলশ হফাজেত 
বা হফাজত থেক বিরেয়i ৩৩৩ জন মারা গেছ। িকnt কােনা 
পুিলশ aিফসােরর eতটুk শািs হয়িন।’ eটা সরকাির িহেসব। an 
eকিট সমীkায় বেলেছ, ’১৩ জন aিফসােরর িবrেd কতেব  
aবেহলা বা dব বহােরর জারােলা সাk  pমাণ হািজর করা সেtto 
তােদর eকজনo দাষী সাব s হয়িন।’ eটা খুবi grtপূণ। eগােরা 
বছের ৩৩৩ জন মােন মােস dজেনরo বিশ মতুৃ  হেয়েছ পিুলিশ 
হফাজেত eক দশেকরo বিশ সময় ধের। িরচােডর মেত eর 
তাৎপয কী?   
িরচাড সেমার : hাঁ। আিম বলব। pথমত, গত eক pজn ধের 
পুিলশ o কােলা মাnষেদর মেধ  িবেরাধ দরূ করার িকছ ুpেচ া 
নoয়া হেয়েছ। িকnt তােতo িbেটেন pািত ািনক বণৈবষম  রেয় 
গেছ। ‘লেরn তদn’-e ei সত  u ঘাটন হেলo ei বণৈবষম  
দূর করার জn যেথ  পদেkপ নoয়া হয়িন। eর ফেলi 
aসাম sপূণভােব কৃ া  যুবকেদর দাঁড় কিরেয় যখন তখন তlািশ, 
হনsা, িহংsতা eবং পুিলিশ হফাজেত মৃতু র ঘটনা ঘেটেছ।  
 তেব ধু পুিলিশ হফাজেত মৃতু র ঘটনা বলেলi চলেব না। 
পুিলিশ হফাজেতর বাiেরo কতকgেলা জঘn মতুৃ র ঘটনা ঘেটেছ। 
যমন, ‘িজ২০’ মহাসেmলেন pিতবােদর সময় iয়ান টমিলনসেনর 
মতুৃ  eবং িশlী sাiিল কালচােরর মৃতু । পুিলেশর বkব  হল, 
sাiিলর বািড়েত Dাগ বা নশার িজিনেসর খাঁেজ পুিলশ তlািশ 
চালােত গেল sাiিল িনেজi তাঁর রাnাঘের িনেজেক ছুির মােরন। 
আমার মেন হয় না কu eকথা িব াস করেব। িকnt eর pিতবােদ 
শািnপূণ uপােয়i eলাকার বািসnারা বশ বেড়া আকােরর িবেkাভ 
দখায়। সিত  বলেত িক, eসব ঘটনাgেলােক িমিডয়া eেকবােরi 
gাh কের না। egেলা গণতািntক আেnালেনর খুব grtপূণ kণ। 
িকnt িমিডয়া egেলা সmেক সmূণ uদাসীন।  
 eবং eর ফেল দা ােক eকটা খুব আ য আেলায় দখা যায়। 
কারণ, eক িবkুb যুবকেক জৈনক সাংবািদক যখন p  কের, ‘তুিম 
িক সিত  মেন কর য তুিম যা চাo তা পাoয়ার eটাi সিঠক 
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রাsা?’ যুবকিট utর দয়, ‘hাঁ। কারণ আমরা যিদ দা া না কির, 
আপনারা আমােদর সে  কথাi বলেত চাiেবন না।’। eকটা 
রাজৈনিতক pিত ান, eকটা িমিডয়া, eকটা রাTব বsা 
জনসাধারেণর মেন eমনi eকটা ধারণা গেড় তুেলেছ যােত তােদর 
মেন হয়, যতkণ না তারা জার কের oেদর নজর জনসাধারেণর 
িদেক ঘারাে , ততkণ তােদর কথায় কণপাত করা হেব না। ei 
মেনাভাবo দা ার জn দয়।         
a ািম gডম ান : ডাকাস, আপনার কমন বাধ হয়, ei য 
দািরd -aভাবজিনত হতাশার মেনাভাব জনসাধারণেক িবkbু কের 
তুেলেছ, যা িকনা বণিনরেপkভােব --- আপিন যমন বেলেছন --- 
গিরব তা েদরo মেনাভাব। aথাৎ eটা eকটা ণীর সমsা। 
সেkেt aেনেক যখন ei হতাশ o kুb মহূুেতর sেযােগ দা া 
করেছ, চুির করেছ, তখন আপনার বkব  কী? 
ডাকাস হাui : nন, আিম বলিছ। আিম eক পািkক পিtকায় 
িলিখ। পিtকাটা যুkরােজ র কৃ া েদর eকমাt পিtকা। গত সpােহ, 
যখন মাক dগােনর ঘটনা বা an িকছুi ঘেটিন, তখনo আিম e 
িবষেয় িলেখিছ। কােনা ঘটনা দেখ িলিখিন। আমার iিতহাস চতনা 
থেক আমার সত  anমােনর kমতা িদেয় আিম িলেখিছ। আিম 
িলেখিছলাম, ‘a ািম oয়াiনহাuজ6 তারায় তারায় ভেস বড়াে , 
কতােদর কােছ ভেস যাে  তার কথা, স বলেছ, ‘না। না, না।’’ 
oটা িছল eক সতকবাতা। আিম eমন কােনা িবেশষ gণসmn মাnষ 
নi য ভিব dাণী করেত পাির। যারা যাd বা জ ািতষ জােন -- 
যােদর পয়সা িদেয় আপনারা জেন নন কাল কী হেব --- আিম 
তােদর দেল নi। আিম oটা িলেখিছলাম িবেশষ কের আমার নািতর 
বলা কথাgেলার জn, আর িবেশষ কের, কথা বলার সময় oর গলায় 
য sর বেজ uেঠিছল, তার জn। আপিনo বুঝেত পারেবন, যিদ 
আপিন oর কথা, oর বnুেদর কথা, oর মা বা আমার বnুেদর 
সnানেদর কথা শােনন, সসব কথার sরi anরকম। বাঝা যাি ল 
য চাপা দoয়া ঢাকনাটা ফেট যােব আর ফেট িগেয় uেঠ যােব 
aেনক uচুঁেত। তাi আিম eকটুo aবাক হiিন।  
 কারা aবাক হেত বাধ ? যারা শাসন কের। oেদর পেk eটা 
থামােনা সmব নয়। কারণ oরা জােনi না কাথায় কী aবsা হেয় 
আেছ। oরা eমনকী eটাo জােন না য কােলা রেঙর িকছু মাnষ 
আেছ। পালােম টo জােন না oখােন কী িছল। যারা oেদর খয়াল 
রাখিছল, দখিছল, যারা সাধারণ মাnেষর কথা নিছল, তারা জােন 
oখােন কী িছল। ‘ তামরা িক কাল দা া করেত চেলছ?’ --- eমন 
কােনা p  নয়, য কােনা p  করেলi oরা ফেট পড়ত, আপিন 
বুঝেত পারেতন oরা কতটা হতাশ। আিম আপনােক eবং আপনার 
চ ােনেলর দশকেদর িনি তভােব বলেত পাির, আিম জানতাম কী 
িবষয় হেয় uঠেছ। পুিলশ িকnt জানত না। যখন ‘Tাiেড ট’ 
(aপােরশন Tাiেড ট) dগানেক হত া করল, আিম aবাক হiিন। an 
কাuেক হত া করেলo হতাম না। আিম aবাক নi য oরা আরo 
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oয়াiনহাuেজর asাভািবক মৃতু  ঘেট ল ডেন তারঁ িনেজর বািড়েত। তারঁ 
সmেক মৃতু র আেগ ‘ বআiিন মাদক’ সবেনর সেnহ িমথ া pমািণত হেয়েছ।  

ast চালােব। পেথ পেথ ast হােত পুিলশ। sাভািবক সমেয় যত 
সশst পুিলশ থােক তার চেয় সংখ ায় aেনক বিশ। সবাiেক আপিন 
দখেত পাে ন না। কাথাo হয়েতা গািড়েত বেস aেপkা করেছ।       
a ািম gডম ান : বলুন, আপনার anভূিতর কথা বলুন ---   
ডাকাস হাui : আিম aবাক হি  না য আমরা যারা মুখ খলুিছ 
তােদর ফােন oরা আিড় পাতেছ। আিম eেতo aবাক হব না, যিদ 
eরপর রাsায় বেরােল oরা anেদর ছেড় আমারi oপর ঝািঁপেয় 
পেড় আমােক তুেল িনেয় িগেয় আবার eক গl ফঁেদ বেস। eরকম 
aবsার মেধ i আমরা eখন আিছ।   
a ািম gডম ান : ডাকাস, eখন কী হেল ভােলা হয়? কীভােব 
আজেকর সমsার সমাধান হেব বেল আপনার মেন হয়? চারিদেনর 
িবেdাহ, দা া, aিgসংেযাগ eবং হাজার জেনরo বিশ মাnেষর 
gpাির িনেয় আমরা কথা বলিছ। ল ডন eবং anাn শহের eত 
পুিলশ নামার ঘটনা iিতহােস নi। eখন কী করা দরকার বেল 
আপনার মেন হে ?     
ডাকাস হাui : eখন কৃ া  যুবকেদর কােছ aব i ‘শািn’র 
psাব িদেত হেব। eটা করা সmব, যিদ pধানমntী aপােরশন 
Tাiেড ট বn করেবন বেল পির ারভােব ঘাষণা কেরন। aপােরশন 
Tাiেড ট o aপােরশন রজরব াক বািতল করেত হেব। egেলাi 
বতমােন কৃ া েদর সnts কের রাখেছ।  
 আর eকটা কাজ করেত হেব, কােলা মাnষেদর মেধ  যারা 
সিত কােরর বুিdজীবী o িমকে ণীর Tড iuিনয়ন কমী আেছ, 
তােদর সে  িনেয় সবাi িমেল আগামী ছ’মােসর মেধ  eকটা 
আnজািতক সেmলন ডেক বতমান সামািজক aবsাটা তুেল ধরেত 
হেব। সখােন aব i আেমিরকার কৃ া েদর uপিsত থাকেত হেব। 
পৃিথবীর সব জায়গার সাংবািদকেদর সখােন uপিsত করেত হেব। 
ei য eকটা সভ তার মেধ  আেরকটা সভ তা রেয়েছ, তার 
ভিব ত িনেয় ss  আেলাচনা করেত হেব। আমরা আি কা 
থেক, ক ািরিবয়ান (oেয়s iি ডজ) থেক pিতিনিধেদর আমntণ 
জানাব। আমরা জানাব, ক ােমরন য দশেক িনেয় গব কের eটা 
সi দশ নয় --- eখােন uপিরতেলর িনেচ, pধানত বণগত pে  
কীভােব সntাস আর aবেহলার চারােsাত বেয় চেলেছ, আমােদর 
তার সমাধান করেত হেব। আমােদর ei সমাধান করেতi হেব eবং 
তা sসভ  uপােয়i করেত হেব।  
a ািম gডম ান : আমরা তাহেল eখােনi শষ করেত যাি  ... 
ডাকাস হাui : ল  স, পালােম ট বা আপনােদর পালােম ট 
সদsেদর কােছ িগেয় aথবা সi ধরেনর িকছু কের কােনা লাভ 
নi। আমরা আমােদর কথাgেলা eমন uঁচুেত তুেল ধরব যােত 
সমs সভ  জগৎ জানেত পাের। oরা আফগািনsােন যা করেছ, 
eখােনo তা-i করেছ সাধারণ মাnষেক খুন করার জn। আিম kুd 
নi, িকnt আpাণ আnিরক। যখন আিম রাsায় হাঁিট, pেত কবার 
চারিদেক খািল তািকেয় তািকেয় নজর রািখ কাথায় dবৃt পুিলশ 
aিফসােররা ঘাপিট মের রেয়েছ। আিম আমার সnান eবং 
নািতনাতিনেদর oেদর থেক সতক থাকেত বিল। ... 
a ািম gডম ান : আপনােক ধnবাদ, eতkণ আমােদর সে  থাকার 
জn।  



মnন সামিয়কী                8     জুলাi-আগs ২০১১ 

 

dনীিতর লিজক 

দবpসাদ বেn াপাধ ায় 

গlটা িছল aেনকটা eiরকম : eক রাজা িঠক করেলন dেধর পুkর 
বানােবন, তেব সমবায় pথায়৳ সবাi িমেল িবশাল গত কাটেব আর 
pজারা eেস aমাবsার রািtের ঐ গেত eক ঘিট কের dধ ফেল 
িদেয় যােব৳ চমৎকার বেnাবs৳  

িকnt, পরিদন সkােল uেঠ দখা গল dেধর পুkর তির হয়িন, 
হেয়েছ জেলরi পুkর৳ কন? সbাi ভেবেছন, তাঁর পােশর বািড়র 
লাকিট ‘ভােলা’ লাক --- স তা dধ ফলেবi, তাহেল আিম 
যিদ eক ঘিট জল ফিল, তাহেল ক আর টর পােব? 

সbার ভাবনাi যিদ eমনিট হয়, দািয়েtর ভার যিদ pিতেবশীর 
হােত ছেড় িদi, তাহেল সমেবত চুিkর আর কােনা মােন থােক না 
--- eরকম dেধ-জেল জল মশােনার পিরণামi বেড় যায়৳  

e aংকটা ছােটােবলায় আমরা কেষিছ, anপােতর aংক! di 
িব  eক হoয়ার আেগ ছােটােবলায় আমরা eরকম dধ-জল 
মশােনার আর eকটা গেpা েনিছলুম৳ sফ eেনকেডা   বা িকs সা 
যােক বেল আর িক! 

মািকনী সােহবেদর সাধ হল সািভেয়ত পড়ােশানার হাল জানার 
--- তাঁরা সািভেয়ত দেশর isুেল সদলবেল হািজর৳ তাঁরা dধ-
জেলর anপােতর aংক কষেত িদেলন kােসর বয়ঃসিn পেরােনা 
ছাtছাtীেদর৳ তা সািভেয়ত বা ারা বলল, ‘আমরা সবাi িমেল 
পরামশ কের কাজ কির৳ eকটু আমােদর পরামশ করেত িদন৳’ 
মািকনী সােহবরা ভাবেলন, eটা ‘হল কােলকশন’-eর মেতা 
টাকাটুিক নয় তা? বা ারা তােদর আ s করল : eক eক দশ-
কােল eক-eক রকম রীিতেরoয়াজ চালু --- আজেকর ভােলা 
কালেকর মn বা uেlা হেতi পাের৳ তা খািনক kণ পের, তারা 
eকটা utর eেন হািজর কের৳ dেধ জল মশােনার আঁেকর utর : 
‘পুিলেশ ধরেব!’ 

dধ-জেলর পুkর বা anপােতর আঁেক আমরা eকটা ব াপার 
eিড়েয় যাি  িকnt! ব াপারটা ‘গr’ রচনােতo anপিsত৳ মাnষেক 
িনরnর dেধর জাগান িদেত িগেয় বচারা গr-বাছেুরর কী হাল 
হয়? e p টা করেতi আমরা বমালুম ভুেল গিছ৳ a-‘nায়’ 
কেরিছ িক? গr dgদািয়নী তখনi হেব, যখন স গভধারণ করেব৳ 
কতবার গভধারণ করেব? মাnেষর iে -anযায়ী যতবার পাের, 
ততবার --- যতkণ না eতবার গভধারেণর ফেল তার মতুৃ  হে ! 
আর বাছরু য dধ পল না? না, নানান dেধর িমি , আiসিkম 
খেত খেত বা gজরােতর সফল dg সমবায় pকl িনেয় আেলাচনা 
করার সময় eসব ‘তু ু’ ব াপার আমােদর মেন থােক না৳  

ব াপারটা eবার eকটু বেড়া কের ভাবা যা  ৳ pকৃিতেত িক 
eেtা সmদ আেছ যা আমরা eরকম ভােব দাহন কের িনেত 
পাির? পৃিথবী gেহর ভাঁড়ার aফুরn নয়৳ িকnt aথনীিতিব   বেলন, 
eসেব না িক eকমাt মাnেষরi stািধকার আেছ! ব াপারটা 
সামলােত pয়াত িনসগিবদ aিনল আগরoয়াল চমৎকার eকটা 

ধারণা িদেলন, ‘ নসিগক stািধকার’(Ecological Entitlement)৳ 
ব াপারটা খালসা কের বিল৳ আিম ঈষৎ টিnত, কননা আিম 
জেন গিছ পৃিথবীেত eেtা সmদ নi, aথচ মেনর মেধ  লাভ-
লালসা িরপু চািগেয় uঠেছ৳ ব িkগত সmিt বাড়ােতi হেব যন-
তন-pকােরণ৳ তাi আমার পােশর জন আমার সহেযাগী নয়, 
pিতেযাগী! তির হল aপর-িহংেস, ভােলা কথায় ‘মাৎসয’৳ eেক 
খতম কেরা৳ আর eকটু আগ বািড়েয় ভাবলুম, য সব আম জনতা 
আেছ, তােদর খতম কির, ভািগদার কমেব৳ তাi যুdাst িনমােণo 
আমার ঘাটিত নi --- pিত মাnেষর জn dেটা বুেলট আপাতত 
বরাd করলুম৳ eিদেক িনসগেক লুেট পুেট ধু ছারখারi করলুম না 
--- eেক eমন বদেল িদলুম য pলয়কাল ( gাবাল oয়ািমং য 
মাnেষর কারেণi হে  --- e তা আপনারা জােনন!) uপিsত 
হল৳ আিমsয়ং তার থেক ছাড় পাব িক?  

টাকা-ঝাড়া, ঘষু- নoয়া iত ািদ আদেত রাগলkণ বা 
symptom৳ ei নসিগক stািধকােরর বােটায়ারার oপেরi িকnt 
দাঁিড়েয় আেছ চলিত বাংলা/িহিn ‘করাপশান’ (হা, হা --- eটা 
eখন ‘ভারতীয়’ শb!) কথাটা৳ িকnt, দাশিনকরা (যাঁরা eখন pায় 
িবলুp pজািত!) p  তুলেবন, ‘কােক তামরা pিতমান বা norm 
িহেসেব সাব s কেরা? কান pিতমান থেক টs েক গেল সটা 
aৈনিতক িkয়া হয়? pিতমান তা দশ-কােল বদলায়!’  

eেtা শk pে র utর দoয়ার grভার থেক বাচঁার তািগেদ 
বা করাপশােনর সংjাথ িঠক করার কিঠন কাজ eড়ােত বরং eকটা 
চুটিক বিল৳ তাহেল ঐ নসিগক stািধকার আর ব িkগত সmিt-
পােপর খiটা ধরা যােব৳ eক রাজৈনিতক নতা তাঁর নােম- বনােম 
যt সmিt দেশ িবেদেশ আেছ, তার eকটা িহেসব কষেত 
বসেলন aিডটরেক সে  িনেয়i৳ aিডটর সmিt িহেসব কের 
বলেলন, “আপনার যা আেছ sার, তােত সাত-‘পুrষ’ aনায়ােস 
চেল যােব৳” a ম-পুrেষর কী হেব, তা ভেব ঐ নতার hদয়-
আkাn হয়, িতিন মুে া যান৳ 

নতািটেক যেথ  দািয়tjান সmn বেল মেন হে ৳ িতিন 
পিরবােরর pিত দািয়tশীল৳ eকজেনর pিত দািয়tশীল হেল 
anজেনর pিত দািয়tশীল িতিন নাo হেত পােরন৳ িকnt নসিগক 
stািধকার আর ব িkগত সmিtর গাঁটছড়াটা তা বাঝা গল, 
নািক? 

আজকাল গণমাধ েমর দৗলেত নানান কেলংকািরর খবর পড়েত 
পড়েত বা দখেত দখেত খয়াল করিছ, আমােদর কমেবিশ জানা 
ei ব াপারটায় িতনেট ঘটনা ঘটেছ : (a) াচার/dনীিতর খবেরর 
বাড়বাড়n৳ eটােক আমরা বলব dনীিত-খবেরর pমখুন 
(foregrounding); (আ) eকi সে  আবার dনীিত-খবেরর 
pমুখবn (foreclosure); (i) ei সব খবর েন/ দেখ বা না-
েন- দেখ আমরা eবার dধ পুkর-বানােনার িকs সা- মাতােবক 
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eসব ঘটনােক যুিkিসd কের িনi, পিরভাষায় বলব, 
‘Rationalization’ বা যৗিkকরণ৳ 

(a) িবষেয় বলা বাhল ৳ গণমাধ েম নানান kে ার রসাsাদেন 
আমরা aভ s o আমােদর মগজ eসব ঘটনা gহেণ aভ s হেয় 
uেঠেছ৳ ei aভ sকরেণ eবার কাটছাঁেটর খলা চেল : রামেদেবর 
খবের আমরা যতটা িবচিলত, িনগমানেnর খবের নয়৳ আnা 
হাজাের িহেরা হoয়ার পর, eক ম ােনজেম ট সংsা তাঁেক কািট 
টাকার পরুsার দয়৳ কu p  কেরনিন, ei ম ােনজেম ট pিশkণ 
সংsা ei দদার টাকা পাে ন কাথা থেক? eর মেধ  ম ােনজেম ট 
শাst-পড়ুয়ার বাবা-মােদর রkজল-করা eবং ধার- নoয়া পয়সাকিড় 
‘aসংগত’-ভােব ঢুেক নi তা? তারপর ধrন ei য নারী-rণ 
হত ার হার বেড় িগেয় নারী-পুং anপােত ক াঁচাল বাধেছ eবং তার 
সে  সে  বাড়েছ ধষণ-সংখ া৳ e িনেয় আমােদর তমন মাথাব থা 
নi৳ e তা ‘আমার- তামার পাপ’! eiসব আমােদর িনেজেদর 
না- মাছা iেয়র িদেক না তািকেয় রাজৈনিতক-আমলাতািntক dনীিতর 
কথা কiিছ বেDা বিশ৳ eখােনi সামেন (pমখু) খুলিছ eবং বn 
রাখিছ৳ সমsাজনক p  হল : ei pমখুন o pমুখবেnর kেt 
আমার বা গণমাধ েমর চয়েনর রাজনীিত কী? কার dনীিত বিশ বা 
কম আেপিkক grt পােব, তা আমরা িহেসব কির কী কের? 

ei িহেসব করার kেt aব  আমরা eখন eকটা pবাদpিতম 
বাক  ব বহার করিছ যৗিkকরণ-pিkয়ার aংশ িহেসেব --- 
‘eরকম তা কতi হয়৳’ eক কndীয় sয়ংশািসত িবেদ -pিত ােনর 
eক দীঘিদন পেদাnিত না-পাoয়া িনmবগীয় aধ াপেকর kেt আর 
eক u বগীয় aধ াপক যখন বেলন, ‘তােত কী হেয়েছ, eরকম 
uদাহরণ আমােদর pিত ােন ভুির ভুির আেছ৳’, তখন বুঝেত পাির 
(তথাকিথত) dনীিতর যৗিkকরণ কdূর eিগেয়েছ৳ আমরা dনীিতেত 
aভ si (habituated) ধু হiিন, যৗিkকরেণ aভ s হেয় গিছ৳ 
eবং িনেজo কচগুাছ কাটেত r কেরিছ --- ধু িনেজর িদেক 
তািকেয়, িনেজর আয়নায় িনেজর মখু দেখ বিলিন, ‘আমার িবচার 
তুিম কেরা তব আপন কের৳’ না  , e’ গান eখন চলেব না, বরং 
aেটায় বেস নিছ বাবা লাকনােথর গান, িলিরক মেন নi, তেব 
মাdা কথা হল, তুিম যতi ‘পাপ’ কেরা না কন, বাবা লাকনাথ 
আেছন সামেল দেবন৳ ei pভুেক কলমা িদেয় আt-পাপেমাচেনর 
ভিkভর রাজনীিতেত pাথনা ‘শিk’-িনভর : ‘pভু ন  হেয় যাi৳’ 
ভগবান খুন হেয় গেছন (নীৎেস বেলিছেলন বেট), িকnt pভুর পােয় 
pাণমন সেঁপ িদেয় eকটাi pরণাবাক  eখন : ‘চািলেয় যাo gr, 
তুিম মাল ঝাড়েত যিদ না পােরা, তেব তুিম আs মদা৳’  

‘মন-মখু eক করেত হয় র শালা৳’, কেয়িছেলন eক 
পুrতমশাi; কাযগিতেক ‘ পাগিতশীল’ ‘আধুিনক’-আিম ei 
পুrতমশাiেক যমন বজন কেরিছ, তমিন তাঁর কথাgেলাo তমন 
মন িদেয় িনিন a- সkলার হেয় যাবার ভেয়৳ aথচ ei চাষােদর 
বুিdজীবী ঠাkরমশাi বেলিছেলন, ‘সবাi ভােব তার ঘিড়টাi 
eকমাtর িঠকঠাক চলেছ৳’ তা’ আিম য আিম, য িকনা মেন 
কের তার নানান িবষেয় ‘ফা ডা’ (ফা ডােম টাল নেলজ) আেছ, 
মৗিলক jােন স ফাটাফািট, মলূ সত  ekাের িবjােনর দার ধের 

আিব ার কের ফেলেছ, স eেtাgেলা মূল- মৗল- মৗিলেকর 
ফা ডা ফািটেয়o কােনামেতi ‘ফা ডােম টািলs’ নয়৳ কািলভk 
ঠাkর ফা ডােম টািলs, তারঁ pধান িশ  নািক িহঁdয়ািনর িবগ বs ৳ 
uিন মৗলবাদী, আিম নi --- আমার ঘিড় িঠকঠাক!  

eেঁদর িনেয় আমার aবি  তমন মাথা ব থা নi, কননা 
বুেজায়ােদর ‘কােলা’ হাত ভেঙ gঁিড়েয় দবার জn আিম সদা 
pstত, ‘কােলা’ টাকা siস ব াে  কীভােব জমা হল তা িনেয় 
আমার চূড়াn মাথা ব থা eবং eকi সে  ‘কােলা’ মাnষ eবং 
‘কােলা’ মেয়র জn দরদ uথেল uঠেছ৳ সেফদ পিরসর থেক 
আসা আেলাকপেবর jােনয়ািম eতi দড় য খারাপ ‘কােলা’ আর 
ভােলা ‘কােলা’ আমার কােছ gিলেয় মুিলেয় eকাকার৳ মেন আেছ 
iেডেন নলসন মাে ডলার an ান থেক িফের আমার eক বnু 
মােয়র কােছ ফসা মেয় িবেয় করার জn আবদার কেরিছল৳ তার 
aেনকিদন পের eক জনসভায় তােক eকi সে  বলেত েনিছলুম, 
‘বুেজায়ােদর কােলা হাত ভেঙ দাo gঁিড়েয় দাo’ eবং ‘পি মবে  
পঁুিজর িবিনেয়াগ িনতাni জrির is ৳’ আবার সi বাংলা 
আকােদিমর সভায় সoয়াল কেরেছ iংেরিজ ব াকরেণর িবপেk 
(িbিটশ কাuিnেলর pকেlর সপেk) আর pাথিমক থেক বাংলা 
ব াকরণ পােঠর সপেk৳ আবার তােকi দেখিছ জাতপােতর 
িবjাপনী পেত বািড় নমnn খেত বা াdশািnর আচার-আচরণ 
পালন করেত ... 

eiসব নানান প াঁেচ, পাঠক িনি ত সমেঝ গেছন আমােদর 
স/s-পেk িবপk ঢেুক গেছ ধু তাi নয়, আমােদর aেনকgেলা 
িঠকঠাক ঘিড় আেছ৳ eতgেলা ঘিড় আমরা িঠকঠাক সামলােত পাির 
না বেল BT বা ‘ ব ল টাiম’ বেল eকটা কথা চালু আেছ৳  

আের, আিম বা আমার ঐ বnুর মেতা আক ঠ সােহিব সেফদ 
jান-সেত  িনমj ব িkর কথা তা তু ৳ু sয়ং িস. িড. রমন কী 
কেরেছন? সূযgহেণর সময় যাবতীয় িহঁd আচার-আচরণ িতিন যমন 
পালন করেতন, তমিন আবার সূযgহেণর বjািনক ‘সত ’-িটo 
জানেতন৳ p  হল, ei di িস. িড. রমেনর মেধ  সংলাপ চলত কী 
কের? eকটা utর িদেয়েছন দীেপশ চkবতী, eসব হল িগেয় 
সেফেদর আেলাকপবী eকবg গা িবjানবােদর িবrেd মকেলর 
িবষবৃেkর ফেলেদর তীb pিতিkয়া! মেনর মেধ  নানান পািটশনs  -
-- থাকবিn jান o তথ ৳ eেদর মেধ  anজাল রচনা কের pjার 
pভায় তা পৗঁছেত পািরিন৳ তাi কােজ-কেm মােন িথoির-
p ািkেস সতুবn কের uঠেত পািরিন৳  

e তা গল jানতেttর kেt সামাn িকছ ু নমুনা৳ হােত 
আংিট, গলায় পেত, হােত তাগা তািবজ পের বstবাদী িবjােনর 
সবকেদর সা ার বিkেম৳ বুঝলুম না হয়, eiসব মাnষরা নানান 
কে  আেছন, িনরাপtাহীনতায় ভুগেছন eবং ‘িনপীিড়ত মাnেষর 
দীঘ াস’ থেক jান o কেm aিমল ঘিটেয় ফেলেছন৳ ei িবষয় 
িনেয় jানতtt থেক যিদ রাজনীিতেত পািড় িদi, তাহেল যসব 
uদাহরণ পশ করেত হেব, তা আপনােদর সবারi জানা৳ তািttকরা 
বেলন ( যমন, রােসল সােহব) jানতtt আর নীিতশােst শাসন eক 
আধাের ঠাঁi পােব না৳ বশ কথা --- dেটা আলাদা ব াপার৳ eবার 
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দখিছ িব d jানতািttক o রােসলভk মাnষিট সামাn চা-
িবsুেটর জn কn িটনেজিn িবল বািনেয় ফেলেছন, যােত ঐ 
জলখাবােরর uেlখ পযn নi৳ তাঁর gr আবার িসয়া-eমআiিট 
যাগসাজেস সমাজসmকহীন সm র মেডলs  জাগান দন৳ 
সgেলা িনেয় আমরা, ei eঁেদা গিলর বjািনকরা, নানান তথ  
সািজেয় িদi৳ eসব তথ  ঐ মেডেল খাপ খাiেয় সেফদ পিরসের 
পশ করেল আমার পেদাnিত হেব ধু তাi নয়, দেশর হাঁিড়র 
খবরo চালান হেব সেফদ-পিরসের৳  

যাঁেদর কথা কiলুম, তাঁরা dনীিত িনেয় aত n সা ার --- 
aথচ িdচাির আচরণ করেছন o পয়হা পদঁাে ন৳ ব াপারটা কী? 
বিশ তািttক কথা না ভািটেয় বেলi দoয়া যায়, eসব হল িগেয় 
sিবেধবাদী (aপাচুিনs) বেnাবs৳ যখন য ঘিড় দরকার, সi ঘিড় 
ব বহার করা --- eেকi বেল িকনা রণ কৗশল! কীেসর রণ ক 
জােন বাবা! 

eেtাgেলা ঘিড় থাকার দrন ব াপারটা িঠক ‘িd-চািরতা’ বেল 
aব  পার পাoয়া যাে  না৳ বরং বিল, n-চািরতা৳ n-আখরিট 
aংকশােst ‘aসংখ ’- ক uপsািপত করার জn ব বhত হয়৳ n-
চািরতার kেt আমােদর eকািধক pিতমান (norms) ঘঁেটঘুেঁট 
eকাkার হেয় যায়৳ িকnt কন eমন হয়? sয়ং dনীিত কির eবং 
লাকপাল িবেলর ব াপাের হাজােরেক সমথন কের eকটা সi িদেয়i 
‘পাপ’-মুk হi৳ কন ei আtpব না? 

eমন pে র utর eর আেগi eকটু আধটু িদেয় িদেয়িছ৳ িকnt, 
আর eকটু ভােলা কের বাঝার জn িনেজi nাংেটা হেয় আয়নার 
সামেন দাঁিড়েয় যাi৳ anেক দাষােরাপ করার থেক িনেজর n-
চািরতা বুেঝ নoয়া জrির৳ ei িনেজেক দখা বাঝার ‘আtানাং 
িবিd’-র p াকিটসটা দীঘিদন aবলুp৳ তবু ... 

আিম aসংগিঠত িমকেদর sরkা িনেয় িচিnত৳ e িনেয় 
আেলাচনার দৗড় aিবি  চােয়র কােপর ধাঁয়া বা ক ালকাটা kােবর 
ঠা ডা ঘর৳ আমার বািড়র িঝ থুিড় কােজর মেয়র kেt আিম কী 
কির? আমার মাg িগ ভাতা বাড়েল, তার মাg িগ ভাতা বাড়াi না৳ 
তারঁ জn আমার মেতা প কিমশনo বেস না৳ বছর শেষ 
iনিkেম টo হয় না৳ আমার বi বা জানাল- পপাের তার নাম 
uেlখ কির না৳ aথচ তার সাহায  ছাড়া আিম চলেত পাির না৳ 
eকথাটা আিব ার কের আর eকটু মেনর মেধ  গত খঁুড়লুম৳ 
দখলুম, পােপর an নi৳  

eবং দখলমু আমার িনেজর বঁেচ থাকার জn নূ নতম য 
pাথিমক দkতা থাকা দরকার, তার িছেঁটেফাঁটাo আমার isুল-
কেলিজ িশkা আমায় দয়িন৳ eক, আিম আমার খাবার uৎপাদন 

কির না --- িশ -বৃd-akমেদর জn তা নয়i৳ আরo ক াঁচাল 
আমার বাঙািল-পুং িহেসেব --- িনেদনপেk রাnাo করেত পাির না! 
di, আিম আমার জামাকাপড় বানােত পাির না; িতন, আিম ঘরািমর 
কাজo করেত পাির না; চার, eiসব আবি ক কাজ দিনক 
গড়পড়তা আড়াi ঘ টায় সানেn সের িনেয়, তারপর যৗথ নাচ 
নাচা বা সতার বাজােনা বা k ািসক পড়া iত ািদ আমার খুিশ 
মাতােবক কাজ করার ফুরসৎ-i নi আমার৳ বরং স সময় 
গািnয়ান sািডেজ eকটা ঘ াম বিkেমর খসড়া রচনা কির নাম-
খ ািত-pিতপিtর আশায়৳ বলা বাhল , গািn িনেয় eমন রচনার 
মহড়ার সময় আমার আবার s   o িবিড়র anষ  না থাকেল চেল 
না৳ eসময় বমালমু ভুেল যাi, আিম গািnেক আর eকবার খুন 
করিছ৳  

eiরকম eকটা বােঁক eেস বুেঝ গলুম, আিম হতভাগা eকটা 
প ারাসাiট বা পরজীবী৳ pচুর মাnষ বাড়িত ম িদেয় আমায় 
বাঁিচেয় রেখেছ; তাঁেদর রk-ঘাম- kদ আমার n-চাির ফুটািনর 
uৎসমুখ eবং ei বাড়িত ম-ঝাড়া আর পুিলশ-িমিলটাির িদেয় 
আমার ব িkগত সmিt সংরkণ আমার যাবতীয় dনীিতর (কচুগাছ 
কাটা থেক ডাকাত হoয়া পযn) মাdা কারণ৳ আর আমার যাপন? 
স তা িনসগেক ংস কেরi; কননা আিম য ঘ াম জীবনযাপন 
কির, তা যিদ ei gেহর সব মাnষেক সমানভােব িদেত হয়, তাহেল 
পৃিথবীর মেতা আরo চােdাটা gেহ uপিনেবশ বানােত হেব৳ eসব 
গাপন কথা ঢাকেত চাi বেলi sিবেধবাদী n-চািরতা আমার 
sভাবিসd হেয় গেছ৳ আমার মেতা nাজামুেড়াধারীর eেtা ঘিড় 
দেখ আমজনতার সবিকছ ু gিলেয় যায়৳ আমােদর aতীব 
নীিতপরায়ণ িশেkব বsা eটাi চায়৳ আমার বাথrেম dগn, 
িফনাiল িদেয় ঢািক৳ িফনাiেলর b া ড নম : n-চািরতা৳ আমার 
ei কনেফশেন বুেক বেড়া ব থা হল, পiন িকলার খাব৳ sগিn 
িফনাiেল নাংরার গn যায়, নাংরা যায় না, পiনকীলাের যমন 
পiেনর eেnকাল নi --- তমনi! তাহেল িকং কতব m ? আমার 
িবচার য ‘তুিম’ করেব, সi তুিমেক খঁুেজ পাoয়া যাে  না, 
আমার ভতের-বাiের কাtাo না! আমার n-চািরতায় ‘তুিম’ 
আমার আিমেত লীন হেয় নi৳ শষ পযn িক তেব hদয় জুেড়ােব 
মেগ?  

সংেযাজন : nাশানাল kাiম বু েরার িরেপাট anযায়ী িবগত 
বছর পাঁেচক পি মব  চিlশ-না পেরােনােদর মেধ  আtহত ার 
হাের ফাs pাiজ পেয়েছ৳ n-চািররা বাচঁার sTs  সh করেত 
পারেছন না৳ 

 

 

 

খবেরর কাগজ সংবাদমnন  
সারা বছেরর জn চিlশ টাকা ডাকেযােগ পািঠেয় পািkক ei সংবাদপt সংgহ কrন। 

যাগােযাগ   
িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল : manthansamayiki@gmail.com  
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নীিত-dনীিতর পােকচেk টিলেযাগােযাগ ব বsা 
শমীক সরকার 

 

dনীিত আবার আমােদর দেশর জনমানেস eকটা মুখ  আসন িনেয় 
বেস গেছ৳ আর শানা যাে , sাধীনতার পরবতী সমেয়র সবেচেয় 
বেড়া dনীিত বা কেল ািরর মযাদা পেত চেলেছ টিলকম 
কেল াির বা ২িজ sকTাম কেল াির৳ ৩িজ লাiেসn িনলাম 
করার পর সরকােরর কাষাগাের আেস pায় eক লk কািট টাকা৳ 
eর তুলনা টেন িবিভn মহল থেক িহেসব কের দখােনা হেত 
থােক, ২িজ লাiেসno যিদ eভােব িনলাম করা হত, তাহেল 
সরকােরর ঘের আসেত পারত আরo পৗেন d' লk কািট টাকা৳ 
িসিবআi তদn করেত নেম eর মেধ  gফতার কেরেছ কndীয় 
সরকােরর di pাkন টিলকম মntী, eবং কেয়কজন আমলা o 
কেপােরট কতােক৳ িতহার জেল আেছ তারা৳ সoয়াল চলেছ 
িসিবআi কােট৳ ei ফাঁেক eকবার টিলকম dনীিতিট খিতেয় দেখ 
নoয়া যাক৳  
টিলেযাগােযাগ  
নেয়র দশেক বলা, কিmuটার dিনয়ার বেড়া কারবাির িবল গ  সর 
কথাটা িছল, ‘iনফরেমশন sপারহাioেয়’৳ কেপােরট পঁুিজর 
dিনয়াদািরর সে  তার aেমাঘ যাগােযাগ৳ পুেরােনা পঁুিজবাদ, 
রােTর সীমানা, আ িলকতার সীমানা, বাজােরর সীমানা, ছকবাঁধা 
পঁুিজবাদ ভেঙ ফেল eক Nsাধীন', Nমkু' পুঁিজবােদর যুেগর সচূনা 
হল৳ মািকন দেশ ei ধারণার িলিখত rপ িছল eরকম, 
Niনফরেমশন sপারহাioেয় সরাসির যkু করেব কািট কািট 
মাnষেক, pেত েকi তেথ র ভাkা eবং িনমাতা ... ঐিতhবাহী 
বাজােরর কােনা ধারণা, যমন কৃিষ-বাজার বা হাট, aথবা য 
কােনা ব বsা --- যখােন ব িk কিmuটার িskন বা কাথাo দাম 
দেখ িকনেত আসেব --- ভয়ানক aপযাp ei িবশাল সংখ ক 
জিটল বচােকনার কােছ৳'  িলবারালাiেজশন কথাটা তখন খুব 
চলত, নেয়র দশেকর pথম িদেক৳ aথাৎ আগল মkু করা৳ আর 
সi সময়i ভারেত তির হয় জাতীয় টিলকম নীিত ১৯৯৪৳ সi 
নীিতকথা r হে  ei কথাgিল আuেড় : 

িব বাজাের ভারেতর pিতেযািগতার kমতা eবং রpািনর drত 
বৃিdর জn সরকার নয়া aথৈনিতক নীিত িনেয়েছ। eছাড়া 
আরo eকিট কারণ হল, সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ আকষণ 
করা eবং দিশ লিg বাড়ােনা। ei নীিতর সাফেল র জn 
pেয়াজন িব মােনর টিলকিমuিনেকশন পিরেষবা। তাi 
eেদেশর টিলেযাগােযাগ পিরেষবার unিতেক সেবা  grt 
দoয়া দরকার।  

সরকােরর কাষাগার ei লk  পূরেণ পযাp িছল না৳ pেয়াজন 
িছল aিতিরk তiশ হাজার কািট টাকা৳ আর eর জn সi 
১৯৯২ সােলর জুলাi মাস থেকi বসরকাির লিgর জn খুেল 
দoয়া হেয়িছল ৮িট পিরেষবা, নীিতমালা udৃত করেল যা দাঁড়ায়, 
“ ক) iেলkTিনক মল; খ) ভেয়স মল; গ) ডাটা সািভস; ঘ) 
aিডo টkট সািভস; ঙ) িভিডo টkট সািভস; চ) িভিডo 
কনফােরিnং; ছ) রিডo পিজং eবং জ) সলুলার মাবাiল 
টিলেফান৳” 

eর মেধ  pথম ছ'িট পিরেষবা িদেত পাের য কােনা ভারতীয় 
কাmািন৳ তারা sীকৃত eকিট লাiেসেnর মাধ েম তা করেত পাের 
eবং সi লাiেসn sতnt িকছু নয়৳ িকnt শষ dিট, aথাৎ রিডo 
পিজং eবং সলুলার মাবাiল টিলেফান সািভেসর kেt 
ট ডােরর িভিtেত মেনানীত dিট কাmািনেক লাiেসn দoয়া 
হেব৳ ei মেনানয়ন হেব কাmািনর ছ'িট িদক িবেবচনা কের, যার 
মেধ  রেয়েছ তার T াক রকড, pযুিk pভৃিত৳ ছােটাখােটা ei 
নীিতমালায় eর বিশ িকছ ুিছল না৳  
টিলেফািনক pযুিk 
টিলেযাগােযােগর িববতন বুঝেত হেল টিলেফান pযুিkিটর িববতন 
eকটু না জানেলi নয়৳ সলেফান আসেল pযুিkগতভােব eকিট 
unতমােনর রিডo িভn আর িকছু নয়৳ আমরা সবাi জািন, 
ল া ডলাiন টিলেফােন তার লােগ৳ তার িদেয় বািড় থেক পাড়ার 
ফানবেk সংেযাগ করা থােক৳ সi ফানবk থেক তােরর মাধ েম 
বাতা যায় sানীয় ekেচে ৳ িকnt সলেফান বা মাবাiল ফান 
pযুিkগতভােব আলাদা৳ রিডoেত যমন তর  বািহত হেয় কথা 
পৗঁেছ যায় রিডo সেট, সলেফােনo তাi৳ e যুেগ সলেফান 
আসার আেগ িছল oয়ািক টিক বা oয়ারেলস রিডo, যা সাধারণত 
Tািফক পুিলশেদর বা পুিলেশর হােত আমরা দেখ থািক৳  

oয়ািক টিক বা oয়ারেলস রিডo eকিট Nহাফ ডুেpk 
িডভাiস'৳ aথাৎ য d'জন পরsেরর সে  কথা বলেছ, তারা 
eকi কmাে র তরে  (সহজ কের বলেল, eকi তরে ) কথা 
বলেছ৳ ফেল eকজন যখন কথা বলেছ, তখন স িকছু নেত পােব 
না; aথাৎ anজন তখন িকছ ুবলেত পারেব না, বলেল শানা যােব 
না৳ তাi oয়ারেলেস কথা বলার সময় কথা বলা শষ হেল Noভার' 
বলা হয়, জািনেয় দবার জn, আমার কথা বলা শষ, eবার তুিম 
বলেত পােরা৳ সলেফান eকিট Nফুল ডুেpk িডভাiস', aথাৎ 
eকিট তরে  কথা বলা হয়, আেরকিটেত শানা হয়৳ তাi 
eকiসােথ কথা বলাo যায়, শানাo যায়৳  

eছাড়া ei রিডo ফােনর kেt সাধারণত শহের eকিটi 
a াে টনা থােক৳ eবার eকজন যখন eকিট ফােন কথা বেল, তখন 
তােক খুব শিkশালী eকটা NT াnিমশন' (aথাৎ u  kমতার 
তর , যা পাঠােত বিশ িবd ৎশিk লােগ) পাঠােত হয়, যা oi 
a াে টনােত ধরা পড়েত হেব৳ সখান থেক তা যােব িরিসভােরর 
কােছ৳  

রিডo ফান হাক বা সলেফান, eকi কmাে র তর  
eকiসােথ d'জেনর ব বহাের pযুিkগত সমsা আেছ৳ ধরা যাক, 
eকi তরে র dিট রিডo িসগনাল পাঠােনা হে  di জায়গা 
থেক৳ সেkেt, gাহক সi তরে  রিডo সটিটেক িনেয় িগেয় হয় 
িকছiু নেত পােব না, aথবা ei di তরে র anরণেন িবি ির 
িকছ ু িজিনস নেত পােব৳ তাi pযুিkগতভােবi eক কmাে র 
eকিটi তর  ছাড়া pেয়াজন৳   
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রিডo ফােন গাটা শহরটােত eকটাi a াে টনা, িকnt 
সলেফােনর kেt গাটা শহরেক ছােটা ছােটা সল-e ভাগ কের 
নoয়া হয়৳ eেককটা সল-eর কেnd থােক eেককটা টাoয়ার 
(a াে টনা)৳ সলেফান খুব কম শিkশালী T াnিমশন পাঠায়, তা 
সলেফানিট য সল-e আেছ, বেড়া জার তার িঠক গােয় লাগা 
সলgিলেত পৗঁছেত পাের৳ pিতিট ষড়ভুজাকার সল িঘের থােক 
আরo ছয়িট সল৳ eকিট (আসেল eকেজাড়া, বলা- শানা) 
কmাে র Tাnিমশন য সলেফান থেক করা হে , সi সল 
eবং তার লােগায়া আরo ছ'িট সল oiসময় আর কu ব বহার 
করেত পারেব না৳ oi ৭িট বােদ বাদবািক সলgিল য কu 
ব বহার করেত পাের৳ pস ত, pযুিkর িদক থেক ei কম 
শিkশালী T াnিমশন আরo eকিদক িদেয় sখকর৳ eেত ছােটা 
ব াটািরেতi সলেফােনর কাজ হেয় যায়৳ তাi সলেফােনর 
আকৃিতo ছােটা কের দoয়া গল৳  

eখন ধরা যাক, pিতিট সলেফান পিরেষবা-pদানকারী 
কাmািন ১ মগাহাজ বা ১০ লk ৫৭৬িট কmা  পেয়েছ৳ eর 
মেধ  ৫৭৬িট ব বহার হয় ফান কাmািনর িনয়ntণমূলক িনেদশাবলী 
পিরবহেণর জn, কেথাপকথেনর জn পেড় থােক ১০ লk কmা ৳ 
ধরা যাক, মাnেষর আoয়াজ eক sান থেক an sােন পিরবািহত 
হoয়ার জn eকেযােগ ১০ হাজার কmাে র তর মালা লােগ৳ 
সেkেt, ২০ হাজার কmা  িনেয় তির হয় eকটা ডুেpk চ ােনল 
(দশ হাজার বলার, দশ হাজার শানার কmা )৳ ১০ লk কmা  
eরকম (১০ লk/২০ হাজার =) ৫০টা চ ােনল তির করেত পাের৳ 
pিত ৭িট সল oi ৫০টা কেথাপকথেনর চ ােনল ভাগাভািগ কের 
নেব৳ aথাৎ, eেককিট সেলর ভােগ পড়েব pায় (৫০/৭ =) ৭িট 
কেথাপকথেনর চ ােনল৳ aথাৎ, দাঁড়াে  য, eেককটা সেলর মেধ  
৭ জন eকসােথ কথা বলেত সkম৳ সলেফােন pথমিদেক যখন 
Na ানালগ' pযুিk িছল (pথম যুেগর বা ১ জনােরশন বা ১িজ 
মাবাiল), তখন eiরকমi দাঁড়াত িহেসবটা৳ eখন সলেফােন 
িডিজট াল pযুিk ব বহার হয় (aথাৎ িdতীয় যুগ বা ২িজ, আমােদর 
চনা িডিজট াল pযুিk িজeসeম, িসিডeমe)৳ eখন িহেসবটায় 
eকটু হরেফর হেলo মােটর oপর eকiরকম থােক৳ pস ত, 
কmাে র iংেরিজ হল ি েকােয়িn আর sকTােমর বাংলা 
তর মালা৳ eখােন ধের নoয়া যেত পাের, eকটা কmাে র 
eকটাi তর  হেত পাের৳ aেনকgেলা পাশাপািশ কmা  aথাৎ 
aেনকgেলা পাশাপািশ তর  িমেল তির হয় তর মালা৳  

যাi হাক, eবার eকিট a েল gাহকসংখ া বেড় গেল, 
pাথিমকভােব সল-ঘনt (aথাৎ টাoয়ার-ঘনt) বািড়েয় িনেলi 
হল৳ িকnt eকসময় দখা যায়, আর সল বাড়ােনা যাে  না৳ বিশ 
ঘন ঘন সল করেল লােগায়া ছ'িট সল ছািপেয় চেল যেত পাের 
Tাnিমশেনর pভাব৳ তােত eকিট সল-e eকসােথ কেথাপকথেনর 
সেবা  চ ােনল সংখ া (আেগর uদাহরেণ যা ৭) কেম যেত বাধ ৳ 
তখন pেয়াজন আরo বিশ পিরমাণ কmা  বা তর  বা 
তর মালা৳  

রিডo যাগােযােগর কােজ ব বহারেযাগ  কmা  ৩ িকেলাহাজ 
থেক ৩০০০ িগগাহাজ৳ eক িগগাহাজ = (pায়) ১০০০ মগাহাজ = 

(pায়) ১০০০ x ১০০০ িকেলাহাজ৳ ei সীমার বাiেরর কmা gিল 
সাধারণত ek র, iন া রড র, গামা র pভৃিত৳ eর মেধ o 
িনরাপদ সীমা িহেসেব ৯ িকেলাহাজ থেক ১০০০ িগগাহাজ কmা  
তর মালা বা sকTাম ব বহার করার আnজািতক anমিত 
থাকেলo যntপািত dমূল  বেল ১০০ িগগাহাজ কmা র িনেচ থাকা 
রিডo তর েকi টিলেফািনক pযুিkেত ব বহার করা হয়৳ ei 
রিডo কmা  আমােদর দেশ ব বহার হয় পাবিলক টিলেযাগােযাগ 
পিরেষবা, নৗ/আকাশ িনরাপtার কাজ, রাডার, ভূকm-িবষয়ক 
সমীkা, রেকট eবং sােটলাiট uৎেkপন, ভূ-গভ anসnান, 
pাকিৃতক dেযােগর পূবাভাস iত ািদেত৳ আমােদর দেশ eরকম 
৪০িট কােজ ei রিডo কmা  ব বহার হয়৳ ei তর মালা য 
কu যভােব খিুশ ব বহার করেত পাের না, তা বআiিন৳ যমন 
য কu যা খুিশ তরে  রিডo sশন খুলেল তা বআiিন৳ তাi 
pেয়াজন হয় sকTাম বা তর মালা বরাd করার, যার দািয়েt 
pাথিমকভােব আেছ দেশর সরকার৳ anত সরকমi ভাবা হয়৳  

সলেফান pযুিk িনেয় আেরকটু বলা যাক৳ eকজন eকi 
সলেফান িনেয় মাiেলর পর মাiল চেল গেলo তার কেথাপকথন 
বn হয় না৳ eক সল থেক an সল-e স সরেত থােক৳ 
pস ত, pিতিট শহের pিতিট সলেফান পিরেষবা pদানকারী 
কাmািনর eকিট কndীয় aিফস (eমিটeসo) থােক৳ কu যখন 
ফান কের, তখন সi aিফস দেখ নয়, সলেফানিট কান সল-e 
আেছ, eবং সটা দেখ তার জn eকটা কেথাপকথেনর চ ােনল 
িনিদ  কের দয়, eবং সটা তােক o oi সেলর টাoয়ারিটেক 
জািনেয় দয় (ei জািনেয় দoয়াটা হয় পূেব uিlিখত ৫৭৬িট 
িনয়ntণমূলক িনেদশাবলী পিরবহেণর কmা  মারফত)৳ যতkণ না 
eটা হয়, ততkণ মাবাiেল লখা থােক, কােনকিটং৳ 

যিদ য কাmািনর ফান, সi কাmািনর টাoয়ার না থােক, 
তাহেল an য কাmািনর টাoয়ার থােক, সi টাoয়ােরর 
আoতায়, সেলর আoতায় eবং oi কাmািনর কndীয় aিফেসর 
আoতায় চেল আেস সলেফানিট৳ যিদ ফানিট sান বদল কের চেল 
আেস eমন eক জায়গায়, যখােন পিরেষবা pদানকারী কাmািনর 
কানo পিরেষবা নi, an কাmািনর পিরেষবা আেছ, তাহেল 
রািমং-e চেল যায় সলেফানিট৳  

a ানালগ pযুিkর মাবাiেল sকTাম বা তর মালা বিশ 
লােগ৳ a ানালগ িসগnাল পযাp পিরমােণ ভাজঁ কের চালান করা 
যায় না৳ ফেল গলার আoয়াজ বা িসগnাল পিরবহেণর জn বিশ 
জায়গা লােগ, aথাৎ বিশ কmা  লােগ (oপেরর uদাহরেণ 
eকেযােগ দশ হাজার পিরমাণ কmা  লাগার কথা আেছ)৳ ফেল 
pাp কেথাপকথেনর চ ােনল সংখ া কেম যায়৳ aতeব eল 
িডিজট াল pযুিk৳ িডিজটাল ফান আমােদর গলার আoয়াজেক eক 
eবং শূnেত ভেঙ নয়৳ তারপর সটােক ভােলা কের ভাঁজ কের 
িনেত পাের৳ eতটাi য, eকটা a ানালগ িসগnােলর য জায়গা 
লােগ, তােত িতন থেক দশটা িডিজটাল িসগnাল ধের যায়৳ 
পরবতী িডিজটাল pযুিk, যমন িটিডeমe (যা িজeসeম মাবাiেল 
থােক), িসিডeমe --- egেলােত আরo কম কmাে  বিশ 
কেথাপকথেনর চ ােনল পাoয়া সmব৳ িসিডeমe pযুিkেত 
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িসগnালgিলেক আলাদা কের ভাজঁ কের প ােকেট প ােকেট িবভk 
কের eমনকী িবিভn কmা েত ছিড়েয় দoয়া যায় িনিদ  eকিট 
নাmার িলেখ, যােত পরবতীেত তােক খুেঁজ পাoয়া যায়৳ eভােব 
চ ােনল না বাড়েলo, সi eকi পিরমাণ চ ােনল ব বহার কের 
আরo বিশ লাক যােত eকiসে  কেথাপকথন চালােত পাের, তার 
বেnাবs করা যায়৳  

িজeসeম eবং িসিডeমe pযুিkর পাথক  আরo eকটু বাঝা 
দরকার, পের কােজ লাগেব৳ pথমত, িসিডeমe pযুিkেত eকটা 
টাoয়ােরi (aথাৎ eকটা সল) য পিরমাণ জায়গা কভার করা 
সmব, িজeসeম-e তার জn ৪ থেক ৫টা টাoয়ার (aথাৎ সল) 
লােগ৳ eর ফেল আপাত দৃি েত িসিডeমe ত pাথিমক 
পিরকাঠােমাগত খরচ কম৳ িকnt eটা আেরক িদক িদেয় aিভশাপ৳ 
স কথায় পের আসিছ৳ িdতীয়ত, pিত সল-e eকসােথ কতজন 
কথা বলেত পাের? তার পিরমােপo িসিডeমe eিগেয়৳ ১০ 
মগাহাজ কmা  বরাd থাকেল, eকিট িজeসeম pযুিkর 
মাবাiল পিরেষবায় eকিট সল-e যতজন কথা বলেত পাের, তার 
anত চারgণ লাক eকসােথ কথা বলেত পাের িসিডeমe pযুিkর 
পিরেষবার eকিট সল-e৳ aথাৎ, িসিডeমe pযুিkর পিরেষবার 
তর মালা ব বহাের দkতা বিশ৳ তাi হয়ত ভারত সরকার 
িজeসeম পিরেষবার জn বরাd কেরিছল pাথিমকভােব ৪ 
মগাহাজ কmা , আর িসিডeমe-eর জn ২.৫ মগাহাজ 
কmা ৳ ei di kেt সলিপছু যুগপৎ কেথাপকথেনর সেবা  
সংখ া pায় সমান৳ িকnt িসিডeমe pযুিkেত সল-eর আয়তন 
aেনক বিশ হoয়াটা সমsার জn দেব৳ ধরা যাক, eকিট ঘন 
বসিতপূণ a েল যুগপৎ কেথাপকথেনর সেবা  সংখ া eলাকার 
আয়তন িপছু aেনক বিশ হoয়া বা নীয়৳ সেkেt িসিডeমe 
পারেব না, িজeসeম পারেব৳ িসিডeমe- ক হাল ছেড় িদেত হেব, 
iে  মেতা সলসংখ া বািড়েয় যাoয়া যায় না৳ িসিডeমe uেঠ 
যােব, কারণ পিরেষবা ব াহত হoয়ায় লােক িসিডeমe মাবাiল 
ছেড় দেব৳ িকnt হালকা জনবসিত a েল িসিডeমe িজeসeম-
eর চেয় aেনক লাভজনক, পিরেষবা pদানকারী কাmািনেদর 
কােছ৳ তৃতীয়ত, িসিডeমe- ত মাবাiল hা ডেসট-eর eকিট 
কাড-eর সাহােয  িসগnাল িরিসভ করা হয়, তাi িসগnােলর aংশ 
মাঝপেথ খায়া যাoয়ার সmাবনা িজeসeম-eর তুলনায় কম৳ ফেল 
িসিডeমe মাবাiেল আoয়াজ aেনক পির ার শানা যায়৳  

য পিরেষবা িজeসeম eবং িসিডeমe ei di-i িদেত সkম, 
তােক বেল ডুয়াল টকেনালিজ বা dত pযুিk৳ eখনকার য 
কােনা পিরেষবােত িডিজটাল pযুিkর পাশাপািশ a ানালগ 
pযুিkরo বেnাবs থােক, যােত কানo a ানালগ পিরেষবার সল-
e ঢুেক মাবাiল aচল না হেয় যায়৳  

িকnt pযুিkর eত দkতাবৃিdর পেরo, gাহক বেড় গেল শষ 
পযn খাঁজ পেড় বিশ কmা  বরােdর৳ gাহক বৃিd িপছু কmা  
বরাd বাড়ােনার ব াপাের ভারত সরকার pথম থেকi uেদ াগ 
িনেয়েছ৳ ei pযুিkগত ulmেনর oপর দাঁিড়েয় কেপােরটেদর 
সিkয়তা eবং ভারত সরকােরর টিলকম নীিত কীভােব বদেলেছ 
তার আেলাচনা eবার করা হেব৳ ছ, তার আেলাচনা eবার করা ৳ 

দেশর টিলকম বা টিলেযাগােযাগ নীিতমালা 
১৯৯৪ সােলর জাতীয় টিলেযাগােযাগ নীিতেত সলুলার মাবাiল 
নটoয়াক চারিট মেTা িসিটেত চাল ু হেয়িছল, িকnt তা pত াশা 
মেতা pসািরত হি ল না৳ ফেল য কেপােরটgিল সলুলার 
পিরেষবার জn লাiেসn পেয়িছল, তারাo লাভ করেত না পের 
হেতাদ ম হেয় পড়িছল৳ নতুন টাoয়ার বসােনার ব াপাের তারা 
িপিছেয় আসিছল, ফেল পিরেষবার মানo unত করা যাি ল না৳ 
তা gাহক আকষণ করেত আরo ব থ হি ল৳ eর oপের pিত 
বছর eকটা িনিদ  পিরমাণ টাকা লাiেসেnর শত মাতােবক িফ 
িহেসেব িদেয় যেত হি ল, তা স লাভ হাক আর না হাক৳ ফেল 
কাmািনgিল মাবাiেলর খরচ কমােলা না৳ gাহক সংখ াo বাড়ল 
না৳ e যন eক d চk৳ সব িমিলেয় ১৯৯৪ সােলর নীিত ব থ 
হি ল৳ ১৯৯৯ সােল ei কারেণi আেরকিট টিলকম নীিতমালার 
দরকার পড়ল৳ তােত ১৯৯৪ সােলর নীিতর পযােলাচনা কের বলা 
হল, Nলাiেসn দoয়া হেয়েছ eমন ৬টা সােকেলর মেধ  মাt 
২িটেত বসরকাির পিরেষবা pদানকারীরা মাt সীমাবd আকাের 
pাথিমক টিলকম পিরেষবা r কেরেছ৳ ফেল ১৯৯৪ সােলর 
জাতীয় টিলকম নীিতমালায় য লk  িsর করা হেয়িছল, তার 
a নকgিলi পূরণ হয়িন৳ ১৯৯৪ নীিতেত যা ভাবা হেয়িছল তার 
তুলনায় aেনক ধীর গিতেত বসরকাির kেtর anpেবশ ঘেটেছ'৳ 
ক) ১৯৯৯ সােলর নয়া টিলেযাগােযাগ নীিত 
১৯৯৯ সােলর নীিতমালায় aেনকgিল লk  o uেdে র কথা বলা 
হেয়িছল : আiিট, টিলকম, িমিডয়া, কনিজuমার iেলkTিনk --- 
eiসব pযুিkর মেধ  িবভাজন আর থাকেছ না, তাi pেয়াজন 
আরo unত পিরকাঠােমা;  NেsকTাম ম ােনজেমে ট s তা eবং 
দkতা aজন করা'; Nভারতীয় টিলকম কাmািনgিলেক 
সিত কােরর gাবাল pয়ার কের তালা৳' 

সলুলার মাবাiল পিরেষবা pদানকারীেদর জn িকছ ুgrtপূণ 
িসdাn নoয়া হয় ei ১৯৯৯ নীিতমালায়৳ pথমত, তার লাiেসn 
পাoয়া পিরেষবা kেtর মেধ  স সমs ধর নর মাবাiল পিরেষবা 
িদেত পাের, ভেয়স মেসজ, টkট মেসজ, ডাটা পিরেষবা ...৳ 
িdতীয়ত, িনেজর eিরয়ার মেধ  দূর স ার লাiেনর (long 
distance telephone) িনজs বেnাবs কের িনেত পাের৳ তৃতীয়ত, 
পাশাপািশ eিরয়ার লাiেসnpাp পিরেষবা pদানকারীর সােথ 
যাগােযােগর িনজs বেnাবেs কােনা িবিধিনেষধ নi৳ চতুথত, 
িনেজর eিরয়ার পিরকাঠােমা anাn পিরেষবা pদানকারীর সে  স 
iে  মেতা ' শয়ার'o করেত পাের৳ প মত, iে  মেতা স 
িভeসeনeল-eর কায়দায় Nসরকাির' কাmািনর পিরকাঠােমাo 
ব বহার করেত পাের৳ eখােন eিরয়া বা kt হল গাটা দেশর 
মেধ  eেককিট টিলেফািনক pেদশ৳ মাটামুিট eেককটা রাজ  মােন 
হল eেককটা টিলেফািনক pেদশ৳ eছাড়া আেছ চারেট মেTা িসিট৳  
১৯৯৯ সােলর নয়া টিলকম নীিতেত আর eকিট uেlখেযাগ  
পিরবতন হয়৳ ১৯৯৪ সােলর নীিতেত িছল, য কাmািন লাiেসn 
নেব, তারা eককালীন দশ বছেরর জn নেব eবং তার জn 
তােদর বছর বছর ভাড়া gন ত হেব, স লাভ হাক বা না-i 
হাক৳ ১৯৯৯ সােলর নীিতেত িঠক হয়, লাiেসn পেত eকটা eনিT 
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িফ িদেত হেব৳ তারপর মাট আেয়র (adjusted gross revenue) 
eকটা শতাংশ (৬-১৫ শতাংশ) pিত চারমাস anর লাiেসn িফ 
িহেসেব eবং য sকTাম ব া ড স পাে , তার জn িদেত হেব৳ 
আেয়র শতাংেশর িহেসেব ভাড়া নoয়ার ফেল কাmািনgিলর মেধ  
eকটা uৎসাহ আেস৳ eছাড়া, eেককটা সােকেল য d'িট কের 
কাmািনর eক t িছল, তার বদেল সরকার pেয়াজন মেতা বিশ 
সংখ ক কাmািনেকo লাiেসn িদেত পাের৳  
খ) দূরস ার লাiন কেপােরটেদর হােত যাoয়ার নীিত 
২০০০ সােলর আগs মােস সরকার (িডপাটেম ট aফ 
টিলকিমuিনেকশন) eকিট গাiডলাiন is  কের জাতীয় দরূ স ার 
লাiন (সাদা বাংলায় eসিটিড পিরকাঠােমা) কেপােরটেদর জn ছেড় 
দয়৳ কতজন লাiেসn পেত পাের স িবষেয় কােনা সীমা রাখা 
হয়িন৳ িঠক হয়, সমs ধর নর ল া ডলাiন, সললুার বা ক ল 
পিরেষবাকারীরা বাধ তামূলকভােব জাতীয় দূরস ার লাiেসnধারীেক 
i টারকােনকশন দেব৳ eেkেt ei লাiেসnধারী anাn পিরেষবা 
pদানকারীেদর সােথ িনজs বেnাবs কের িনেত পাের৳ eকiসােথ 
িবিভn লাiেসnধারীেদর মেধ o বেnাবs হেত পাের৳ ei লাiেসেn 
eনিT িফ িছল ১০০ কািট টাকা eবং চারিট ফজ-e সারা ভারেত 
তােদর পিরেষবা ছিড়েয় দoয়ার জn pিত ফজ-eর জn ১০০ 
কািট টাকা কের ব া  গ ারাি ট রাখার কথা বলা িছল৳  

২০০৪ সােলর জুন মােস eকিট সংেযাজনী is  কের ei ব া  
গ ারাি টর পিরমাণ কিমেয় আনা হয় ২৫ কািট টাকায়৳ eেত eকটা 
ধারা িছল, লাiেসn িফ িদেত দির হেল জাতীয় ব া gিলর ঋেণর 
oপর sেদর হােরর চেয় ৫ শতাংশ বিশ sদ নoয়া হেব৳ ২০০৫ 
সােলর মাচ মােসর eকিট সংেযাজনীেত eটা কিমেয় ২ শতাংশ বিশ 
নoয়ার কথা বলা হয়৳ তাছাড়া, লাiেসn িফ িদেত দির হেল, 
ফাiেনর মাট পিরমাণo কমােনা হয় di-তৃতীয়াংশ৳ বদেল, 
সাধারণভােব মাট ৫০ কািট টাকা ফাiেনর কথা বলা হয়৳ ২০০৫ 
সােলর িডেসmবর মােস eকিট সংেযাজনী িদেয় লাiেসnpাপক o 
লাiেসেnর আেবদনকারী কাmািনেত মাট িবেদিশ িবিনেয়ােগর 
সেবা  পিরমাণ ৪৯ শতাংশ থেক বািড়েয় ৭৪ শতাংশ করা হয়, 
aথাৎ সাজা কের বলেল, িবেদিশ মািলকানার কাmািনর 
anpেবশ ঘটােনা হয়৳ লাiেসেnর জn আেবদনকারীর 
ব বহারেযাগ  পঁুিজর সবিনm পিরমাণ ধায হেয়িছল ২৫০ কািট টাকা, 
তা কিমেয় করা হয় ২.৫ কািট টাকা৳ আেবদনকারীর a ােসট-eর 
সবিনm মূল  ২৫০০ কািট টাকা থাকার কথা িছল, eবাের তা তুেল 
দoয়া হল৳ pিতিট ফজ-eর জn কিমেয় করা ২৫ কািট টাকার 
ব া  গ ারাি ট eবার তুেলi দoয়া হয়৳ eতিদন পযn মূল 
গাiডলাiন anসাের বািষক লাiেসn িফ িছল মাট আেয়র ১৫ 
শতাংশ৳ ei সংেযাজনীেত বলা হয়, ২০০৬ সােলর ১ জাnয়াির 
থেক তা হেব মাট আেয়র ৬ শতাংশ, aথাৎ নয় শতাংশ কমােনা 
হয়৳ লাiেসn পাoয়ার সাত বছেরর মেধ   সারা ভারেত পিরেষবা 
ছিড়েয় দoয়ার সময়সীমাo তুেল দoয়া হয়৳ aথাৎ eখন থেক 
সারা ভারেত পিরকাঠােমা িনমাণ করার বাধ বাধকতা থাকল না৳ 
িবেশষত aলাভজনক gাম eলাকায় পিরকাঠােমা িনমাণ থেক দূের 
থাকা গল৳ সখােন anাn aপােরটেরর (আiনগতভােব সরকাির 

eবং বসরকাির, বাsবত gাম  eবং dগম eলাকায় সরকাির) 
পিরকাঠােমা বাঝাপড়া কের িনেয় ব বহার করার sাধীনতা থাকল৳ 
eiভােব কেপােরটেদর পেk সরাসির aথৈনিতক িদক থেক 
sিবধাজনকভােব গাiডলাiন বদলােনা হল৳  

২০০৬ সাল পযn দূরস াের pাiেভট কেপােরট িছল মাt 
িতনিট, eয়ারেটল, িরলােয়n eবং টাটা (২০০২-eর মেধ i eরা 
লাiেসn িনেয়িছল)৳ আর িছল সরকাির িবeসeনeল (eরাo িকnt 
কেপােরট, ২০০০ সােল িবeসeনeল কেপােরট িহেসেবi জেnিছল, 
যার িসংহভাগ শয়ার সরকােরর)৳ ২০০৫ সােলর িডেসmর মােসর 
ধামাকাদার সংেযাজনীর পর ২০০৬ সােলর pথমিদেক িতনিট 
সরকাির কাmািন -- eমিটeনeল, পাoয়ার িgড কেপােরশন eবং 
ভারতীয় রল টল কেপােরশন (eবং পের ২০০৭-e জাতীয় গ াস 
কাmািন a য়ল iি ডয়া) লাiেসn নয়, যার aথ, তােদর 
দশেজাড়া পিরকাঠােমা নটoয়াক pাiেভট কাmািনgিলর জn 
খুেল দoয়া হল৳ aথাৎ ডাবল ধামাকা৳ eরপর লাiেসেnর জn 
ঝাঁিপেয় পড়েত কেপােরটেদর আর দির হয়িন৳ ২০০৬ সােলi আটিট 
কেপােরট (eiচিসeল, িবিট gাবাল, িটuিলপ, লুপ টিলকম, eিট 
a া ড িট, ভাদােফান, িসিফ, আiিডয়া eবং িডশেনট), ২০০৭ 
সােল িতনিট (িবিট, টাটা, sাiস), ২০০৮ সােল ছ'িট ( ভিরেজান, 
ikয়াn, সায়ান, িসিটকম, সায়ান), ২০০৯ সােল িতনিট (িসংেটল, 
ডাটাকম, iuিনেটক) কেপােরট লাiেসn নয়৳ pস ত, আnজািতক 
দূরস ার লাiেনর kেto eকi রকেমর সংেযাজনী is  করা 
হেয়িছল৳ ধুমাt দূরস ার লাiেনর বািষক লাiেসn িফ আেয়র ১৫ 
থেক ৬ শতাংেশ িনেয় আসার কারেণ pিত বছর সরকােরর 
কমপেk আnমািনক ৫০০ কািট টাকা কের kিত হেয়েছ৳  
গ) আরo কেপােরটেদর সলুলার লাiেসn pদান নীিত 
১৯৯৯ নয়া টিলকম নীিত anযায়ী ৪িট মহানগর eবং আরo 
তেরািট সােকেলর জn ২িট aপােরটেরর লাiেসেnর পাশাপািশ 
আরo eকটা লাiেসn সরকার রেখিছল সরকাির কাmািনর জn৳ 
চতুথ aপােরটর (aব i বসরকাির) ঢাকােনা হয় ২০০১ সােল৳ 
২০০১ সােলর সেpmর aেkাবর মােস Tাi-eর ( টিলকম 
রgেলটির aথিরিট aব iি ডয়া) পরামশ মেতা pিতিট সােকেলর 
জn eকিট কের লাiেসn, aথাৎ মাট সেতেরািট লাiেসn ছাড়া 
হয়৳ ei লাiেসেnর মেধ i িছল, কতটা কের sকTাম eক 
eকজন পােব, তার শত৳ আলাদা কের sকTােমর জn িনলাম 
করেত হয়িন৳ কবল লাiেসn-i দoয়া হেয়িছল, eককালীন eনিT 
িফ-র oপর িনলাম কের৳ ২০০১ সােলi বস বা ল া ডলাiন 
টিলেফােনর জn ২৫িট লাiেসn ছাড়া হেয়িছল৳  

িকnt আেs আেs বস টিলেফান আর লাভজনক থাকিছল না৳ 
মাবাiল ফান সংেযাগ বাড়িছল hh কের আর মাবাiল ফােনর 
কল চাজ বস টিলেফােনর কলচােজর কাছাকািছ চেল আসিছল৳ 
ভেয়স oভার i টারেনট বা i টারেনেটর মাধ েম টিলেফান পিরেষবা 
pযুিkর আমদািনর ফেল দূরেtর ব বধান ঘুেচ যাি ল৳ দূরস ার 
লাiন (জাতীয় বা আnজািতক) বাsবত কােনা আলাদা পিরেষবা 
িহেসেব থাকেত পারেব িকনা তা িনেয়i সেnহ দখা িদল৳ যিদ তাi 
হয় সেkেt pযুিkগত কারেণi eiসব পিরেষবাgিলর aকাল পতন 
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হেত পাের৳ যমন, সলুলার পিরেষবা WLL বা বস টিলেফােনর 
কাছাকািছ eলাকায় িবনা তাের পিরেষবার পতন ঘিটেয় িদি ল৳ 
তখন যারা টাকা খরচ কের oiসব পিরেষবার লাiেসn িনেয়েছ, 
তারা kিতপরূণ দািব করেত পাের৳ eiসব আশ া pকাশ কের Tাi 
২০০৩ সােল সামিgক eকিট লাiেসn pথার sপািরশ কেরিছল৳ 
বস ফান eবং সল ফান পিরেষবা eকিট লাiেসেnর anভুk 
থাকেব৳ pস ত বেল দoয়া ভা লা, আেগ pিতিট লাiেসেnর জn 
আলাদা িনয়মকাnন eবং লাiেসn িফ িছল৳ সামিgক eকিট 
লাiেসেn আলাদা আলাদা লাiেসn িফ eবং িনয়মকাnন থাকল না৳  

Tাi-eর ২০০৩ সােলর ei sপািরশিট দখার মেতা৳ eেত 
চীেনর মাবাiল gাহেকর সংখ ার সে  ভারেতর gাহক সংখ া তুলনা 
কের eকটা সmাব  gাহক সংখ া দখােনা হেয়িছল৳ আশা করা 
হেয়িছল, WLL eবং সলুলার ফান di-i থাকেব৳ di-i বাড়েব 
সমান তােল৳ বলা হেয়িছল, মাবাiল gাহেকর সংখ া N১০০ 
িমিলয়েন' (১০ কািট) পৗঁছেত গেল pায় ৫০ হাজার কািট টাকা 
দরকার। িকnt eত টাকা কাথায়? eখনo পযn দেশর সরকাির-
বসরকাির ব া gিল মাবাiল কাmািনgেলােক ৮৪৮০ কািট টাকা 
পঁুিজ দবার কথা বেলেছ, তার মেধ  ২৬৬৪ কািট টাকা eখনo 
িদেতi পােরিন৳ পঁুিজর aভােব বাজােরর চািহদা মটােনা যােব না, 
e তা খুব খারাপ ব াপার! লাiেসেnর eনিT িফ কত হেব? 
sপািরশিটেত বলা হল, ২০০১ সােল চতুথ মাবাiল aপােরটর 
ঢাকােনার সময় লাiেসn িনলাম কের য eনিT িফ িঠক হেয়িছল, 
তা-i রাখেত৳ eখন আবার িনলাম করা হেব না কন? Tাi eকিট 
যুিk িদল বেট, জাs বলল, তােত দির হেয় যােব! 

২০০৩ সােলর aেkাবর মােস aথমntীর নতৃেt eক মntীেগা ী 
Tাi-eর psািবত iuিনফােয়ড a াকেসস সািভস লাiেসn 
(UASL) ম রু করল৳ ১৯৯৯ সােলর টিলকম নীিতর পর eটা 
সরকাির টিলকম নীিতর eক uেlখেযাগ  বাঁক৳ ২০০৩ সােলর ১১ 
নেভmর is  করা হল ei গাiডলাiন, যােত নয়া iueeস 
লাiেসেnর ব াপাের িকছ ু বলা নi, কবল বলা হল, িবিভn 
লাiেসnধারীরা কীভােব নয়া লাiেসn জমানায় আসেব৳ আর ১৯৯৯ 
সােলর নয়া টিলেযাগােযাগ নীিতমালায় যুk হল eক পাতার eকিট 
সংেযাজনী৳ তােত বলা হল, Nসাধারণভােব জনsােথ eবং 
িবেশষভােব ভাkােদর sােথ ...' ei সামিgক লাiেসn pথায় 
যাoয়া হে ৳ রাজৈনিতক kমতায় কারা আেছ, e ব াপাের যারা 
খাঁজখবর কেরন, তােদর জn খবর, তখন eনিডe সরকার৳ 
বাজেপয়ী pধানমntী৳ আর ক'মাস পের ভাট৳   

ei গাiডলাiেন s  বলা হল, ei Nলাiেসেnর (eনিT) িফ, 
পিরেষবা eলাকা, pসােরর বাধ বাধ কতা eবং ব া  গ ারাি ট' হেব 
২০০১ সােল চতুথ সলুলার aপােরটর ঢাকােনার সময় যা যা িছল, 
তাi৳ যারা আেগর লাiেসngিলর কা না eকটা পেয়েছ, তারা 
iে  হেল ei নয়া লাiেসn pথায় চেল আসেত পাের৳ যােদর 
সলুলার লাiেসn িছল, তারা িবেন পয়সায় ei লাiেসেn চেল 
আসেত পারেব৳ আর যােদর কবল বসেফান লাiেসn িছল, 
তােদর বাড়িত িফ-টুk িদেত হেব৳ eকi পিরেষবা kেt লাiেসn 
pাপকরা িনেজেদর মেধ  মাজার, a াkiিজশন বা লাiেসn 

T াnফার করেতi পাের, যিদ সi পিরেষবা kেt মাট িতনজেনর 
চেয় বিশ aপােরটর থােক৳ eসবi  pিতেযািগতা বজায় রাখার 
জn করা হল৳ pিতিট লাiেসnধারী, িজeসeম pযুিkর kেt 
২x৪.৪ মগাহাজ eবং িসিডeমe pযুিkর kেt ২x২.৫ মগাহাজ 
কের কmা  পােব লাiেসেnর সােথ৳ পের gাহক সংখ া বাড়েল 
ei pাপ  বাড়েত পাের৳ িকnt মােটর oপর তা িজeসeম-eর 
kেt ২x৬.২ মগাহাজ eবং িসিডeমe-র kেt ২x৫ মগাহােজর 
বিশ হেব না৳ মাট ১৯টা সkর eবং চারিট মহানগর, সবেমাট 
২৩িট eিরয়ােত দoয়া হল ei লাiেসn৳ eিরয়াgিলর জn 
ক ােটগির করা হেয়িছল ২০০১ সােলi, e, িব eবং িস৳ e ভােগ 
িছল মহানগর eবং িকছ ুaিধক জনঘনেtর eিরয়া, িব ভােগ তার 
চেয় কম ঘনেtর িকছ ুeিরয়া eবং িস ভােগ dগম eিরয়াgিল৳ e, 
িব eবং িস ভােগর জn লাiেসn িফ, aথাৎ মাট আেয়র 
শতাংেশর পিরমাণ িভn হেত থােক৳ pস ত, ei লাiেসেn gাম  
eিরয়ােত পিরেষবার িবষেয় বাধ বাধকতা িছল না৳ িনেজ 
পিরকাঠােমা তির না কের anাn লাiেসnধারীর পিরকাঠােমা 
সমেঝাতা কের িনেয় ব বহােরর ব াপােরo eেত সmিত িছল৳  

লাiেসn িফ িহেসেব মাট আেয়র শতাংশ সরকারেক দoয়ার 
ব াপাের শতাংশিটর পিরমাণ কীভােব পিরবতন হেয়েছ, তা দখা 
যাক৳ pথেম সলেফান aপােরটরেদর pেদয় িছল ১৫ শতাংশ৳ 
২০০১ সােলর জাnয়াির মােস তা কিমেয় করা হয় e, িব o িস 
eিরয়ার জn ১২, ১০ eবং ৮ শতাংশ৳ Tাi-eর iueeস 
sপািরশিটেতo ei হারi দoয়া িছল৳ pাথিমক গাiডলাiেনo তাi 
িছল৳ পের ২০০৫ সােলর িডেসmর মােস সংেশািধত গাiডলাiেন তা 
কেম হয় ১০, ৮ eবং ৬ শতাংশ৳ eকiভােব কমােনা হয় ব া  
গ ারাি টo৳ পারফরেমn ব া  গ ারাি ট দাঁড়ায় ২০, ১০ o ২ কািট 
টাকা eবং লিgর ব া  গ ারাি ট দাঁড়ায় ৫০, ২৫ eবং ৫ কািট 
টাকা৳  

২৪ নেভmর ২০০৩ সােল যাগােযাগ o তথ pযুিk মntক আেগ-
eেল-আেগ-পােব িভিtেত নয়া iueeস লাiেসn দoয়া হেব বেল 
িঠক কের৳ গাiডলাiেন িছল, লাiেসn pদান হেব eকিট চলমান 
pিkয়া৳ িকnt sকTাম সবসময় পাoয়া যায় না৳ sকTাম যমন 
িডেফn বা anাn মntক থেক পাoয়া যােব, সi মাতােবক আেগ 
eেল আেগ পাoয়া যােব িভিtেত লাiেসn দoয়া হেব৳ pস ত, 
১৯৮০-র দশেক, যখন sকTােমর কােনা দাম িছল না, তখন 
িবেন পয়সায় ei sকTামgিল িবিভn মntেকর মেধ  ব টন কের 
দoয়া হেয়িছল৳ 

sকTােমর দাম কত হেত পাের? কত sকTাম দেশর কােছ 
আেছ? e িবষেয় কােনািদন কােনা িহেসব করা হয়িন৳ ২০০৩ 
সােল iueeস লাiেসn pদােনর pাকমহূুেত সরকাির মntীেগা ী 
জানায়, eটা aথমntক eবং টিলেযাগােযাগ মntক িমেল িঠক করেব৳ 
sকTােমর দাম কত হেত পাের, তার হিদশ না থাকাটােকo 
iueeস লাiেসেnর eনিT িফ-র জn িনলাম না ডাকার eকটা 
কারণ িহেসেব Tাi তার sপািরেশ িচিhত কেরিছল৳ 
২০০৫-eর িডেসmের iueeস লাiেসেnর গাiডলাiন পাlােনা 
হল৳ eটােত লাiেসnধারী কাmািনেত িবেদিশ িবিনেয়ােগর সেবা  
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সীমা ৪৯ শতাংশ থেক বািড়েয় ৭৬ শতাংশ করা হল৳ ei সীমা 
বাড়ােনার কথা pথম বলা হেয়িছল বািণজ  eবং িশl মntেকর 
i ডািsTয়াল পিলিস eবং pেমাশন িডপাটেমে টর ২০০৫ সােলর 
eকিট pসেনােট৳ লাiেসnধারী কাmািন bডব া ড i টারেনট 
পিরেষবা pদােনর সmিত পল৳ নয়া গাiডলাiেন জিরমানার হার 
pভৃিতo কমােনা হয়; জাতীয় o আnজািতক দূরস ার লাiেনর 
kেt সংেযাজনী িদেয় য পযােয় কিমেয় আনা হেয়িছল, eেkেto 
তার সােথ সমান কের দoয়া হয়৳ eেত নয়া লাiেসেnর জn 
টিলকম সkের আেগর aিভjতা কােনা শত িহেসেব রiল না৳ 
২০০৪ সােল ২৮িট নয়া iueeস লাiেসn দoয়া হেয়িছল৳ ২০০৬ 
সােল দoয়া হয় ২২িট নয়া iueeস লাiেসn৳ ২০০৭ সােল eকটা৳ 
iueeস লাiেসn pদােনর ধারাবািহকতায় dনীিতর sের যাoয়ার 
আেগ an আরo dিট নীিতর sেরর কাজ িনেয় আেলাচনা করা 
যাক৳  
ঘ) sকTােমর বরাd বৃিdর নীিত 
২০০১ সােল যখন চতুথ সললুার aপােরটরেক আনা হয়, তখন 
িডপাটেম ট aফ টিলকম িঠক কের, লাiেসn িফ বাবদ সরকােরর 
পাoনা কাmািনর বািষক আেয়র ১৭ শতাংশ৳ eর মেধ  
sকTােমর ভাড়া িছল ২ শতাংশ৳ eটা ২x৪.৪ মগাহাজ 
sকTােমর জn৳ যিদ তার বিশ নয় ( মাট ২x৬.২ মগাহাজ), 
তাহেল আরo ১ শতাংশ যাগ হেব৳ ২০০১ সােলর ১২ নেভmর 
টিলকম িডপাটেম ট eকিট আেদেশ বেল, oi বাড়িত ২x১.৮ 
মগাহাজ কmা  চাiেল কu িনেত পাের৳ ২০০২ সােলর ১ 
ফbrয়াির টিলকম িডপাটেম ট আেরকিট aডার িদেয় জানায়, 
কােনা eকিট পিরেষবা a েল কােনা aপােরটেরর ৫ লােখর বিশ 
gাহক হেয় গেল ২x৬.২ মগাহােজর চেয়o বাড়িত আরo ২x১.৮ 
মগাহাজ কmা  চাiেল কu িনেত পাের৳ বািষক লাiেসn িফ 
তােত আরo ১ শতাংশ বাড়েব৳ টিলকম কিমশন বা Tাi-eর 
sপািরশ ছাড়াi, টিলকম িডপাটেম ট িনেজ িনেজi ei বাড়িত 
কmা  দoয়ার িসdাn িনেয়িছল৳ pস ত, কােক আেগ দoয়া 
হেব sকTাম? ২৫ জাnয়াির ২০০১ বস ফােনর লাiেসেnর 
গাiডলাiন ঘাষণা করার সময়i সরকার বেলিছল, sকTাম বরাd 
করা হেব আেগ-eেল-আেগ-পাoয়া-যােব ei িভিtেত৳ যাi হাক, 
eiভােব, kেম সেবা  সীমা করা হয় ২x১০ মগাহাজ ( sকTােমর 
ভাড়া আেয়র ৪ শতাংশ)৳ ২০০৪ সােল ei সীমা ছািড়েয় যায়৳ 
সরকার আরo বাড়িত ২x৫ মগাহাজ কmা  িবিলর িসdাn নয়৳ 
যারা িনে  তােদর kেt মাট sকTাম ভাড়া হয় আেয়র ৬ 
শতাংশ৳ aপােরটেরর gাহক সংখ া বৃিdর oপর দাঁিড়েয় ei বরাd 
বাড়ােনা হি ল৳ pস ত, egিল সবi িটিডeমe (িজeসeম) 
pযুিkর জn pেযাজ  কmা  পিরসর৳ িসিডeমe-eর িবষয়িট 
eখােন আেলািচত হল না৳  
ঙ) িভeসeনeল নীিত 
১৯৮৬ সােল সরকাির কেপােরট কাmািন িহেসেব িভeসeনeল বা 
িবেদশ স ার িনগম িলিমেটড তির হেয়িছল৳ কারণ, তখন টাকার 
দরকার৳ কেপােরট হেল বাজার থেক টাকা তুলেত পারেব, সরকাির 
িনয়মনীিত aত িকছ ুমানার দরকার পড়েব না৳ ১৯৯২ সােল pথম 

ikiিট বেচ দoয়া r হয়, pায় ১৫ শতাংশ শয়ার বেচ িদেয়৳ 
আেs আেs কাmািনর গতেরর ৪৯ শতাংশ হেয় দাঁড়ায় বসরকাির 
পঁুিজ৳ টাটােদর িছল ২০ শতাংশ৳ ২০০২ সােল আnজািতক দূরস ার 
লাiেনর লাiেসn, যা eতিদন সরকাির সmিt িছল, eক কথায় 
তা ছেড় দoয়া হয় pাiেভট পািটর জn৳ ei আnজািতক 
লাiনিট eতিদন িছল িভeসeনeল-eর eকেচিটয়া৳ তাi সরকারেক 
eর kিতপরূণ িদেত হয়৳ কীভােব? eকিট জাতীয় দূরস ার 
লাiেসn পায় িভeসeনeল --- িবনা পয়সায়৳ িভeসeনeল-eর 
আরo ২৫ শতাংশ শয়ার সরকার টাটােদর িবিk কের দয়৳ aথাৎ 
টাটারাi eখন ৭৪ শতাংশ শয়ারেহাlার হেয় কাmািনিটর 
হতাকতা হেয় যায়৳ pস ত ২০০৮ সােল িভeসeনeল-eর 
পুেরাটাi িকেন নয় টাটা৳ eখন আর িভeসeনeল-eর কােনা 
aিst নi৳ eখন তার নাম টাটা কিমuিনেকশন৳  
চ) নীিত আর Ndনীিত'র গাধূিল 
আবার iueeস লাiেসn pদােনর িবষেয় িফের আসা যাক৳ ১৭ 
জুন ২০০৭ থেক টিলেযাগােযাগ মntেকর পk থেকi নয়া iueeস 
লাiেসn দoয়া sিগত রাখা হয়৳ কারণ eকi পিরেষবা kেt আর 
নতুন aপােরটর দoয়া হেব িকনা eবং লাiেসেnর শত িকছ ু
পিরবতন হেব িকনা, ei িবষেয় Tাi-eর কােছ sপািরশ চেয় 
পাঠােনা হেয়িছল৳ ২৮ আগs Tাi বেল, যত খুিশ নতুন aপােরটর 
আসেত পাের (no cap)৳ আরo বেল, বাড়িত sকTাম িনেত 
চাiেল কী শত হেব তা সলুলার aপােরটরেদর সংগঠন, সরকার, 
sকTাম কিমিট, eবং িবjানী o pযুিkিবদরা বেস িঠক কrক৳ 
কারণ, পিরেষবা kেtর জনঘনেtর oপর িনভর কের sকTাম 
কম- বিশ লােগ৳ eতিদন sকTাম দoয়ার kেt ei িবষয়িট 
মাথায় রাখা হয়িন৳ সব জায়গােতi সমান sকTাম দoয়া হেয়েছ৳ 
eকiসােথ িজeসeম o িসিডeমe aপােরটররা লাiেসেnর সােথi 
নূ নতম pাপ  যথাkেম ২x৪.৪ মগাহাজ o ২x২.৫ মগাহাজ কের 
য sকTাম পায়, তা পােব৳ তেব বাড়িত sকTাম িনেত গেল 
তােদর gাহক সংখ া eবং পিরেষবার pসােরর কথা িবেবচনা করেত 
হেব৳ ২িজ ব া ড, aথাৎ eতিদন য সমs ব াে ডর sকTাম 
দoয়া হেয়েছ িজeসeম o িসিডeমe aপােরটরেদর, সgেলার 
(৮০০, ৯০০ o ১৮০০ মগাহাজ ব া ড) আেশপােশর ব া ডgেলা 
বাদ িদেয় বাদবািক সমs ব া ড ভিব েত িনলাম করার পরামশ 
দoয়া হয়৳ ei ব া ডgিলর আেশপােশ ২x১০ মগাহাজ পযn 
ব া ড যারা িনে  বা িনেয়েছ, তােদর জn বরাd িছল বািষক 
আেয়র eকিট শতাংশ সরকারেক pদান, লাiেসn িফ-eর মেতা 
sকTাম িফ (২-৪ শতাংেশর মেতা)৳ ২x১০ মগাহােজর চেয় বিশ 
ব া ড যারা িনে , তােদর কাছ থেক eককালীন eনিT িফ নoয়ার 
psাব কের Tাi৳ তার সােথi বাড়িত ব া ডধারীেদর বািষক দয় 
শতাংশ বাড়ােনারo psাব করা হয়৳ eকিট pযুিkর লাiেসnধারী 
(পড়ুন িসিডeমe pযুিkর লাiেসnধারী) an pযুিkেত (িজeসeম) 
যেতi পাের, সেkেt স dত pযুিkর লাiেসnধারী হেব৳ িকnt 
সেkেt তােক oi লাiেসn যােদর আেছ বা যারা িনেত চেলেছ, 
তােদর সমান পিরমাণ টাকা eনিT িফ িদেত হেব৳ dত pযুিkেত 
যেত চাoয়া aপােরটর যখন িdতীয় pযুিkেত ব বহােরর জn 
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বাড়িত sকTাম চাiেব, তখন তােক oi pযুিkর sকTাম 
পাoয়ার জn য লাiন পেড়েছ, সi লাiেনi দাঁড়ােত হেব৳  

২৯ আগs Tাi-eর ei sপািরশ পায় টিলেযাগােযাগ মntক৳ 
২৪ সেpmর টিলেযাগােযাগ মntী e রাজা iueeস লাiেসেnর 
জn আেবদনপt জমা নoয়ার শষ তািরখ ঘাষণা কেরন, ১ 
aেkাবর ২০০৭৳ পরিদন pস িরিলজ বিরেয় যায়৳ eর আেগ ২১ 
সেpmর িডপাটেম ট aফ টিলকম eকটা আভ nরীণ কিমিট তির 
কেরিছল Tাi-eর sপািরশিটেক খিতেয় দখার জn৳ ১০ aেkাবর 
২০০৭ িডপাটেম ট aফ টিলকম তিড়ঘিড় টিলকম কিমশেনর 
পুেরােনা সমেয়র জনা কেয়ক সদsেক িনেয় eকিট িমিটং কের Tাi-
eর no cap sপািরশিট gহণ কের৳ Tাi-eর sপািরশ খিতেয় দখার 
জn তির হoয়া আভ nরীণ কিমিট বেলিছল, নয়া লাiেসn দoয়া 
যেতi পাের কানo সীমা না রেখ৳ িকnt sকTাম যন না দoয়া 
হয়৳ sকTাম dলভ, তা মাথায় রেখ নয়া লাiেসnধারীেদর 
sকTাম দoয়ার আেগ Tাi e’িনেয় eকটা নীিত তির কrক৳ ei 
মেম Tাiেক sকTাম িবষয়ক sপািরশিট পুনিবেবচনার জnয ফরত 
পাঠােনার কথা বেল আভ nরীণ কিমিট৳ িকnt টিলকম কিমশন 
আভ nরীণ কিমিটর ei psাব খািরজ কের দয়৳ Tাi-eর eকিট 
sপািরশo খািরজ কের ei কিমশন, যটােত Tাi বেলিছল, যারা 
কবল লাiেসnটুk িনেত চায়, িকnt pাপ  নূ নতম sকTাম িনেত 
চায় না, তােদর জn আলাদা লাiেসn eনিT িফ িঠক হাক৳ 
sকTােমর dলভ হoয়ার কারেণ লাiেসn পাoয়া eবং sকTাম 
পাoয়ার িবষয়িটেক আলাদা করার য পরামশ আভ nরীণ কিমিট 
িদেয়িছল eবং Tাi-eর sপািরেশo যার আংিশক iি ত িছল, তােক 
asীকার কের টিলকম কিমশন৳ টিলকম কিমশেনর িসdা n 
টিলেযাগােযাগ মntী িসলেমাহর লািগেয় দন ১৭ aেkাবর ২০০৭৳ 
১৫ aেkাবর eবং ১৯ aেkাবর, aথাৎ মntীর িসলেমাহর লাগােনার 
d'িদন আেগ o d'িদন পের Tাi d'বার d'িট িচিঠ পাঠায় 
িডপাটেম ট aব টিলকমেক৳ তারা eকথা জানায় য, Tাi-eর 
sপািরশেক মযাদা দoয়া হাক eবং িসdাn নoয়ার আেগ বা কাজ 
rর আেগ Tাi-eর sপািরশ সামিgকভােব িবেবচনা করা হাক৳ 

eসবেক পাtা না িদেয় ১৯ aেkাবর িডপাটেম ট aফ টিলকম pস 
িবjিp িদেয় বেল দয়, dত pযুিkেত যারা যেত চাiেছ, তারা 
লাiেসn o sকTাম পােব; য সমsত iueeস লাiেসnধারী oi 
িdতীয় ধর নর sকTােমর জn eর মেধ i আেবদন জািনেয়েছ, 
তারা sকTাম পােব, আেবদেনর তািরেখর িভিtেত তােদর 
সারিণেত রাখা হেব৳ নয়া লাiেসn pদান eবং sকTাম pদান 
িনভর করেব sকTােমর ভাঁড়ােরর oপর৳ বাড়িত sকTাম যারা 
চাiেছ, তারাo পােব৳ aথাৎ, sকTােমর dলভ হoয়ার কারেণ ei 
িবjিpেত sকTাম িবিলেত লাগাম টানার কােনা হিদশ িছল না৳ 
eকiসােথ আেবদেনর তািরেখর িভিtেত সারিণেত রাখার কথা বেল 
আেগ-eেল-আেগ-পাoয়া যােব, eiভােব লাiেসn o sকTাম 
িবতরেণর পdিতেকo িসলেমাহর দoয়া হল৳  

eরপর িডপাটেম ট aফ টিলকম কndীয় আiন মntেকর কােছ 
ei িবষয়িটেত আiনগত মতামত চাiেল, আiন মntক ১ নেভmর 
২০০৭ জানায়, ei grতর িবষেয় মntীেগা ী আেগ িবেবচনা কrক, 

তারপর a াটিন জনােরল (আiন মntেকর aধীন) মতামত দেব৳ ২ 
নেভmর টিলেযাগােযাগ মntী আiন মntেকর ei পরামশ eিkয়ার 
বিহভূত বেল খািরজ কের দয় eবং নয়া iueeস লাiেসn 
পাoয়ার আেবদেনর সময়সীমা ১ aেkাবর ২০০৭ থেক িপিছেয় ২৫ 
সেpmর ২০০৭ কের দন৳ uেlখ , oi ২৫ সেpmর ২০০৭ 
তািরেখi ১ aেkাবেরর সময়সীমািট িবjািপত হেয়িছল৳ eকiসােথ 
িতিন চলিত পdিতেত (aথাৎ আেগ-eেল-আেগ-পাoয়া যােব 
িভিtেত) নয়া লাiেসn pদােনর pিkয়া চাল ুরাখার কথা বেলন৳ 
ধু eকটা কথা জুেড় দoয়া হয় লাiেসেnর গাiডলাiেন, লাiেসn 
পেলi য sকTাম পাoয়া যােব তার কােনা গ ারাি ট নi৳ কারণ 
sকTাম পাoয়া যােব িকনা তা িনভর করেছ কতটা sকTাম 
ভাঁড়াের তখন আেছ তার oপর৳   

৭ নেভmর থেক জেম থাকা আেবদেনর িভিtেত নয়া iueeস 
লাiেসn o dত pযুিk লাiেসn pদােনর পdিত r হয়৳ ২২ 
নেভmর িডপাটেম ট aব iকনিমক a ােফয়াস িডপাটেম ট aব 
টিলকমেক বেল, ২০০১-eর eনিT িফ িনেয় কানরকম মূল ায়ন 
ছাড়াi ২০০৭-e লাiেসn দoয়া হে ৳ eটা িক িঠক হে ? e 
ব াপাের যন তােদর সে  আেলাচনা করা হয়৳ ২৯ নেভmর 
িডপাটেম ট aব টিলকম ( সেkটাির িড eস মাথেুরর সi করা 
িচিঠ) utর দয়৳ তারা জানায়, যা হে  তা ক ািবেনট o Tাi-eর 
sপািরশ মেনi হে  (iueeস লাiেসn িবষেয় ২০০৩ সােলর 
ক ািবেনট িডিসশন eবং dত pযুিk িবষেয় ২০০৭ সােলর আগs 
মােসর Tাi-eর sপািরশ)৳ ৩০ নেভmর িডপাটেম ট aব টিলকেমর 
ফাiনাn মmার সেkটাির ম ু মাধবন eকিট নাট িদেয় জানান, 
আর eেগােনার আেগ িডপাটেম ট aফ iকনিমক a ােফয়াস-eর ei 
পযেবkণিটেক grt িদেয় eনিT িফ পুনিবেবচনা করা হাক৳ ৪ 
িডেসmর ২০০৭ মntী ei নােটর িবষেয় তীb আপিt জািনেয় নাট 
লেখন৳ তােত বলা হয়, Neiভােব ফাiেল লাগাতার বাধা সৃি  করা 
আiেনর jান বা eকাgতা দখায় না, দখায় গাপন sাথ (vested 
interest)'৳ ২৬ িডেসmর মntী নয়া লাiেসn pদােনর পুেরা িবষয়িট 
pধানমntীেক জানান৳ ৭ জাnয়াির ২০০৮ pধানমntীর কােছ পাঠােনা 
oi িচিঠিটেকi লাiেসেnর িবষেয় নীিতগত িনেদশ িহেসেব নoয়া 
হয় টিলেযাগােযাগ মntেকর তরেফ eবং oiিদনi oটা সিলিসটর 
জনােরল ম রু কের৳  

১০ জাnয়াির dপুর পৗেন dেটায় pস িবjিp িদেয় নীিতগত 
িনেদশিট pকাে  আনা হয়৳ সখােন iueeস লাiেসn দoয়া হেব 
eকথা জানােনা হয়৳ oi iueeস লাiেসn খিতেয় দখা হেব য 
আেগ আেবদন কেরেছ, তারটা আেগ --- ei িভিtেত৳ খিতেয় 
দখার পর য আেবদনকারী iueeস লাiেসn পাoয়ার যাগ  বেল 
িবেবিচত হেব, তােক িডপাটেম ট aফ টিলকেমর কাu টাের oi 
লাiেসেnর জn যা যা জমা দoয়া দরকার, তা জমা িদেত হেব৳ 
তারপর আেগ-জমা-িদেল-আেগ পােব িভিtেত iueeস লাiেসn 
দoয়া হেব৳  

oiিদনi eক ঘ টা পের, dপুর পৗেন িতনেটয় আেরকিট pস 
িরিলজ দয় িডপাটেম ট aফ টিলকম৳ তােত িছল, iueeস eবং 
dত pযুিkর আেবদন যারা কেরিছল, তারা সi আেবদেনর িবষেয় 
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িডপাটেমে টর মতামত জানেত তােদর pিতিনিধেক কাmািনর 
s াm সহ যন সােড় িতনেটর মেধ  নয়া িদিlর স ার ভবেনর 
িতনতলায় পাঠায়৳ সােড় চারেটর মেধ  য আেবদনকারীর pিতিনিধ 
আসেবন না, তার আেবদন িবষেয় িডপাটেমে টর মতামত পােs 
পাঠােনা হেব৳ যােদর আেবদন যাগ  বেল িবেবিচত হে , তারা 
ছুিটর িদন বােদ য কােনািদন সকাল ন'টা থেক িবেকল সােড় 
পাঁচটার মেধ  িডপাটেমে টর কাu টাের যা যা জমা দoয়ার তা জমা 
িদেত পাের৳    

oiিদন িবেকল সােড় িতনেট থেক সােড় চারেটর মেধ  স ার 
ভবেনর িতনতলায় যাগ  িবেবিচত আেবদনgিল কাmািন 
pিতিনিধেদর দoয়া হয়৳ oi িদনi স ার ভবেনর eকতলায় চারেট 
িবেশষ কাu টার খালা হয়, লাiেসেnর যাগ  আেবদনকারীর থেক 
যা যা জমা নoয়ার কথা তা জমা নoয়ার জn৳ দoয়ােলর eকিট 
িডিজটাল ঘিড়েত সময় দেখ কখন জমা দoয়া হে , তা দািগেয়o 
নoয়া হি ল৳ uেlখ , গাটা ঘটনাটা ঘটেত সময় লােগ পৗেন 
dেটা থেক সােড় পাঁচটা৳ ei সময়টুkর মেধ  ধু স ারভবেন 
কেপােরটিটর pিতিনিধ পৗঁছেনাi নয়, তার সােথ জমা দoয়ার জn 
pিতিট লাiেসেnর জn pায় ১৬০০ কািট টাকা কের তােক িনেয় 
যেত হেয়েছ৳  

সাংবািদক জ গাপীকৃ েনর িরেপাট anযায়ী, pত kদশীরা 
দেখেছ, কাu টােরর সারিণেত pথেম আসার জn কাmািন 
pিতিনিধেদর মেধ  মারিপট লেগ িগেয়িছল৳ কেপােরটেদর িসio 
sেরর লােকরা eেসিছল টাকা জমা িদেত, তারা ধু িনেজেদর 
মেধ  মারিপট কেরিন, টিলকম aিফেসর িকছ ু কমীেকo মারেধার 
লাগায়৳ সামলােত pথেম ষNা eবং পের পুিলশ আনা হয়৳ িকnt 
মntী e রাজার ব িkগত সিচব আর ক চােNািলয়ার হsেkেপ 
কােরার িবrেd পুিলেশর কােছ aিভেযাগ করা হয়িন৳  

২৫ সেpmেরর মেধ  ২৩২টা আেবদন জমা পেড়িছল eবং ১ 
aেkাবেরর মেধ  আরo ৩৪৩টা আেবদন জমা পেড়, aথাৎ মাট 
৫৭৫িট আেবদন৳ তার মেধ  ২৫ সেpmেরর মেধ  জমা পড়া 
আেবদনgিলi কবল যাগ  বেল িবেবিচত হয়, ei ২৩২িট 
আেবদেনর মেধ  ১২২টা লাiেসn ম রু হয়৳  

dনীিতর aিভেযাগকারীেদর বkব  রাজা eবং তার পািরষদবেগর 
eকাংশ ( যমন, টিলকম সিচব িসdাথ বhরা pভৃিত) কেপােরটেদর 
eকাংেশর কাছ থেক টাকা খেয় িনmিলিখত বােজ কাজgিল 
কেরেছন :  
১) Tাi-eর sপািরেশর পুেরাটা না মেন আংিশকভােব মানা হেয়েছ; 
২০০১ সােলর লাiেসn eনিT িফ-র সমমেূল  ২০০৮ সােল iueeস 
লাiেসn দoয়া হেয়েছ৳ ২০০১ সােল মাবাiেলর যা pসার িছল 
দেশ, তােত তখন মাবাiল ব বসা যতটা লাভজনক িছল, তার 
তুলনায় তার লাভ ২০০৮ সােল aেনক gণ বেড় গেছ৳ তাi eনিT 
িফ-o aেনক বিশ হoয়ার কথা (কmেTালার a াnড aিডটর 
জনােরল পের িহেসব কের বেল, সরকােরর ঘের আসেত পারত 
আরo eক লk িছয়াtর হাজার কািট টাকা)৳  
২) dত pযুিkর আেবদনকারীরা, মূলত িরলােয়n eবং টাটা, 
িসিডeমe থেক লাভজনক িজeসeম pযুিkেত যেত চাiিছল৳ 

তােদর ২০০১ সােলর সমমূেল  eনিT িফ িনেয় ২০০৮ সােল লাiেসn 
দoয়া হয়৳  
৩) ২০০৭ সােলর ২৫ সেpmর ঘাষণা করা হয়, iueeস 
লাiেসেnর জn আেবদেনর সময়সীমা ১ aেkাবর৳ িকnt সময়সীমা 
পিরেয় যাoয়ার পর তা িপিছেয় করা হয় ২৫ সেpmর৳ eর 
পছেন ষড়যnt থাকেত পাের৳  
৪) মাt কেয়ক ঘ টার মেধ  যাগ  আেবদনকারীেদর ১৬০০ কািট 
টাকা (িডমা ড Dাফেট) জমা িদেত বলা হেয়িছল৳ তার মােন দাঁড়ায়, 
আেগ থেকi িকছ ু কাmািনেক টাকা তুেল রিড রাখেত বেল 
দoয়া হেয়িছল৳ সাংবািদক গাপীকৃ েনর িরেপােট aিভেযাগ, 
িবেকল সােড় িতনেটয় কাu টার খালার আেগi রাজার ব িkগত 
সিচব চােNািলয়ার ঘের বেস সায়ান টিলকম eবং iuিনেটক --- 
ei dিট কাmািনর নাম সারিণেত eক eবং di নmর িহেসেব 
নিথভুk করা হেয়িছল৳ 
নীিত-dনীিতর িসিরয়ােলর কেপােরট পিরচালনা 
সবেচেয় সাদা চােখ নীিত-dনীিত গাটাটাi শাসক দেলর ব াপার, 
সরকাির ব াপার, পালােমে টর ব াপার, মntেকর ব াপার, আমলােদর 
ব াপার৳ নীিত-dনীিতর সমােলাচনা িবতNায় eরাi কাঠগড়ায় আেস৳ 
িকnt আেগর aধ ােয় আমরা দেখিছ, টিলকম নীিতর kেt Tাi-
eর sপািরশ সিবেশষ grtপূণ eবং Tাi সসেবর মেধ  দেশর 
কথা বলেত িগেয় চীেনর কথা টেন আেন!  
ক) Tাi 
১৯৯৭ সােল তির হয় টিলকম রgেলটির aথিরিট aব iি ডয়া 
(সংেkেপ Tাi)৳ pথেম eিট eকিট সাংিবধািনক বিড িহেসেব গেড় 
না uঠেলo, পের eটােক সাংিবধািনক বিডর sীকৃিত দoয়া হয়৳ 
sিpম কােটর eকিট রােয় eর uেlখ আেছ, …. যেহতু আগামী 
কেয়ক বছর বসরকাির kt টিলকম নটoয়াক িনমােণ টিলকম 
িডপাটেম ট/eমিটeনeল eর চেয় বিশ কাজ করেব, eকিট িনিদ  
kমতা সmn sাধীন িনয়ntক সংsা pেয়াজন, যা সামািজক 
pেয়াজেনর তািগেদ বসরকাির মুনাফােক িশকল পরােত পারেব৳' 
আর কেপােরটেদর িদক থেক Tাi খুব grtপূণ, কারণ টিলকম 
সkের সরকাির সংsা eবং বসরকাির কেপােরট পরsেরর 
pিতdndী৳ সরকার িনয়ntক সংsা হেল, তা সরকাির aপােরটেরর 
sাথেক বিশ grt িদেয় কেপােরট aপােরটরেদর যিদ sাথ হািন 
ঘটায়! ১৯৯৭ সােল তির হoয়া িনয়মাবলী eবং ২০০০ সােলর 
পিরমাজেনর মেধ  িদেয় দাঁড়ায়, কখন লাiেসn দoয়া হেব, শত কী 
কী হেব, pযুিk, টিলকম gােথর জn pিতেযািগতা বাড়ােনা, 
sকTােমর eিফিসেয় ট ব বহার, লাiেসn pত াহার pভৃিত 
ব াপাের Tাi িনেজ থেক বা সরকােরর anেরােধ sপািরশ কর ত 
পারেব৳  

Tাi-eর পরামশ সরকার মানেত বাধ  তা নয়, িকnt নয়া 
লাiেসn pদান o তার শেতর ব াপাের সরকার Tাi-eর sপািরশ 
িনেত বাধ  eবং Tাi ৬০ িদেনর মেধ  তা না িদেল সরকার কাuেক 
Tাi-eর sপািরশ ছাড়াi লাiেসn িদেত পাের৳ Tাi-eর sপািরশ না 
মানেত চাiেল Tাiেক তা জািনেয় sপািরশ পিরমাজন করার জn 
পাঠােত হেব৳ িসdাn নoয়ার আেগ Tাi-eর পিরমািজত 
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sপািরেশর জn aেপkা করেত হেব৳ aথাৎ, লাiেসn pদান eবং 
তার শত িনধারেণর kেt সরকার sাধীন নয়৳ স Tাi-eর 
sপািরশ anযায়ী চলেত বাধ  --- আiেনর িsিরটিট িকnt তাi৳ 
sপািরশ করা ছাড়াo Tাi-eর দায় িনয়ntণ, পিরেষবার s া ডাড 
িঠক করা eবং দাম িঠক করা৳ িবিভn aপােরটেরর মেধ  ঝােমলা 
eবং gাহক-aপােরটেরর মেধ  ঝােমলা মটােনার দায়o Tাi-eর 
িছল pথেম, িকnt ২০০০ সােল িটিডsাট ( টিলকম িডসিপuট স
লেম ট a া ড a ােপেলট Tাiবুনাল) গঠন কের তার oপর ei দায় 
ns করা হয়৳  
খ) কেপােরট o তার pকা  কাযকলাপ 
uদাহরণ : NTাi- ক sাধীন হেত হেব' 
১৯৯৮ সােলর জুলাi মােস িদিl হাiেকাট রায় দয়, িদিl eবং 
বােm শহের সরকাির সংsা eমিটeনeল সলেফান পিরেষবা িদেত 
পারেব৳ eর আেগ Tাi ফbrয়াির মােস সললুার ফান পিরেষবায় 
eমিটeনeল-eর pেবশ িনিষd কের িদেয়িছল৳ Tাi বেলিছল য, 
eমিটeনeল kমতা দিখেয় pাiেভট aপােরটরেদর ব বসা থেক 
দূর কের দেব৳ সরকাির eমিটeনeল, যারা িদিl eবং বােmেত 
ল া ডলাiন পিরেষবা দয়, তারা সলুলার পিরেষবায় আসেত 
চেয়িছল৳ কারণ তাহেল pাiেভট aপােরটররা মাবাiল কেলর (৩২ 
টাকা/িমিনট) য চড়া মলূ  রেখেছ, তা কমেব৳ তাছাড়া iনকািমং 
কেলর জn পয়সা না নoয়ার কথাo ভাবিছল eমিটeনeল৳ যাi 
হাক, হাiেকাট বেল, Tাi-eর ei িসdাn নoয়ার kমতা নi৳ 
ব স, r হেয় যায় pস িবjিp িদেয় কেপােরট সলুলার 
aপােরটরেদর িচৎকার৳ িবিপeল মাবাiল : Neটা pত k িবেদিশ 
িবিনেয়ােগ ধাkা ... Tাi- ক sাধীন হেত হেব eবং তার িসdাn 
নoয়ার kমতা থাকেত হেব৳' ভারতী (পরবতীেত eয়ারেটল) 
টিলকেমর sনীল িমtল : Nেটিলেযাগােযােগর িলবারালাiেজশন 
সmব নয় যিদ Tাi-eর kমতা খব করা হয়৳' eমিটeনeল eক 
বছেরর মেধ  কলেরট নািমেয় আেন িতন িমিনেট eক টাকা চিlশ, 
pাiেভট aপােরটররা তখন রেখিছল ৬ টাকা pিত িমিনট৳ 
sভাবতi রেগ িগেয় Tাi-eর কােছ নািলশ জানায় তারা৳ Tাi 
eমিটeনeল-eর কম কলেরট-eর psাব আেগ anেমাদন না কের 
ফেল রেখিছল, eবার নািলশ পেয় স eমিটeনeল- ক শা-কজ 
কের : কন তােদর সmিত ছাড়া eত কম কলেরট রাখা হেয়েছ৳   
uদাহরণ : Npিতিট সরকাির কিমিটর সে  আেলাচনা কেরিছ' 
টাটা eবং িরলােয়n ভারতবেষর pায় সবক'িট সািভস eিরয়ােত 
eবং আরo dিট কেপােরট াম o iনেফােটল মাt eকিট কের 
িসিডeমe pযুিkর মাবাiল পিরেষবা িদেত r কেরিছল৳ ফেল 
িজeসeম pযুিkর লাiেসn তারা পায়িন৳ িসিডeমe pযুিk 
িজeসeম pযুিkর চেয় বিশ দkতা সmn৳ িকnt sকTােমর 
aভাব হি ল তােদর৳ ফেল পিরকাঠােমা বািড়েয় aভাব পূরণ 
করেত হি ল৳ তােতo ভিব েত কী হেব বলা যাি ল না৳ কারণ 
িজeসeম-eর জn dিট তর মালা ব া ড বরাd (৯০০ o ১৮০০ 
মগাহাজ) থাকেলo িসিডeমe-র জn বরাd িছল eকিট ব া ড 
(৮০০ মগাহাজ)৳ টাটার eক কতার কথায়, Nআমরা pসােরর জn 
িdgণ খরচ কেরিছ, eেত শয়ারেহাlারেদর sােথ ঘা লাগেছ৳ 

আমরা eটা sকTাম িবষয়ক pিতিট সরকাির কিমিটর সে  
আেলাচনা কেরিছ৳ ... িজeসeম pযুিkর লাiেসn পাoয়া আমােদর 
কােছ বাধ তামূলক'৳ pস ত, dত pযুিkর লাiেসn pদােন 
সবেচেয় বিশ uপকৃত হয় ei dিট কেপােরট --- eরা 
বিশরভাগটাi িসিডeমe থেক িজeসeম pযুিkেত চেল যায়৳ টাটা 
গা ী dত pযুিk লাiেসn পাoয়ার পরi িবেদিশ টিলকম 
কেপােরট ডােকােমা- ক ১৩ হাজার কািট টাকায় িনেজেদর ২৭ 
শতাংশ ikiিট িবিk কের দয়৳  
uদাহরণ : মামলা 
১৯৯৯ সােল যখন বািষক িনিদ  লাiেসn িফ থেক আেয়র ভাগ 
দoয়ার জমানায় চেল যাoয়ার িসdাn নoয়া হয় নয়া টিলকম 
নীিতেত, তখন সরকােরর ei িসdাnেক সমােলাচনা কের 
িসিপআieম বেলিছল, eটা Nসহsােbর সবেচেয় বেড়া কেল াির, 
eেত সরকােরর kিত হেব ৫০ হাজার কািট টাকা৳' ei নীিতেত 
সরকাির সংsার (eমিটeনeল) তৃতীয় সলুলার aপােরটর িহেসেব 
জুেড় যাoয়ার য নীিত িছল, তােক িদিl হাiেকােট চ ােল  
জািনেয়িছল সলুলার aপােরটরেদর iuিনয়ন Nেসলুলার aপােরটর 
a ােসািসেয়শন iি ডয়া'৳ পের তারা সটা pত াহার কের নয়৳  
uদাহরণ : হামলা 
১০ জাnয়াির ২০০৮ িদিlেত স ারভবেনর কাu টােরর সামেন 
কেপােরট িসio sেরর মাnষেদর িনেজেদর মেধ  মারিপট eবং 
টিলকম দpেরর কমীেদর মারেধার, যার িববরণ আেগi দoয়া 
হেয়েছ৳  
eরকম pকা  কাযকলাপ আেছ pচুর৳ pস িবjিp, পিরেষবা বn 
কের দoয়া, মামলা, Tাi সহ সরকাির কিমিটgেলােক pভািবত 
করা pভৃিতর মাধ েম ei নীিত-dনীিতর রে  kশীলবেদর পিরচালনা 
করা চেল৳ 
গ) কেপােরট o তার গাপন সংগঠন 
eকটা কাmািনর নাম ব বী কেপােরট কনসালেট ট৳ পিরচয়, 
কেপােরট লিবs৳ মািলক নীরা রািদয়া৳ ei নীরা রািদয়ার সােথ 
িকছ ুসাংবািদক, কেপােরট কতা, রাজনীিতিবেদর ফানালাপ iনকাম 
ট াk িডপাটেমnট ট াপ কেরিছল, ২০০৯ সােলর ম-জুন মােস৳ মাt 
di মােসর ফানালােপ হিদশ পাoয়া যায় কেপােরেটর গাপন 
সংগঠেনর৳ dিনয়ােজাড়া আল কায়দার মেতা ছড়ােনা কেপােরেটর 
গাপন সংগঠেনর eকিট ধরন হল কেপােরট লিববািজর সংগঠন৳ 
তার মেধ  eকিট হল ei নীরা রািদয়ার সংগঠনিট৳ eরকম আরo 
হাজার হাজার হয়ত আেছ৳ oi ফানালােপ দখা যায়, কেপােরটরা 
তােদর kােয় ট আর তারা রাজনীিতিবদ থেক আমলা, িমিডয়ার 
লাক থেক মntী, রাজ পাল থেক eনিজo- দর কােছ কেপােরেটর 
হেয় সoয়াল কের৳ আেলাচ  নীরা রািদয়ার kােয় টেদর মেধ  রেয়েছ 
িরলােয়n (মেুকশ) eবং টাটা৳ টাটা pায়শi দািব কেরন, িতিন ঘষু 
দন না৳ সi টাটা রািদয়া টপ pকাশ হবার পর sিpম কােট 
আেবদন কেরন, যােত oi টপ pকাশ বআiিন ঘািষত হয়৳ 
টাটাবাবু pসেক জানান, Nআমরা ব বসায়ীেদর sেযােগর মেধ  
সমতা চাi৳ আমরা নীিতর পিরবতন চেয়িছ, কখনo তার (রািদয়া) 
মাধ েম, কখনo সরাসির৳ ... িকnt তােক কখনo ঘষু দoয়ার 
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কােজ ব বহার কিরিন'! আেরকটু খিতেয় দখেলi বাঝা যায়, 
egেলা তােদরi সংগঠন! 

কী কের ei গাপন সংগঠন? iনকাম ট াk িডপাটেমে টর eক 
aিত গাপন (টপ িসেkট) িরেপােট (ফাঁস হoয়া) লখা আেছ, 
Nনীরা রািদয়া ei সংগঠনgিলর pধান : ব বী কেপােরট 
কনসালেট ট, নােয়িসস কনসালিটং, িভটকম, িনuকম কনসালিটং৳ 
িভটকম Neনিডিটিভ iমািজন'-eর ব বসা দেখ৳ িনuকম তির 
হেয়েছ কবলমাt মেুকশ আmািন grেপর কাmািনgিলর িবষয় 
দখােশানার জn৳ ব বী দেখ টাটা grপ, iuিনেটক, sার িটিভ 
eবং anাn কেপােরট kােয়ে টর িমিডয়া সংkাn িবষয়gিল eবং 
Nপিরেবশ ম ােনজেম ট'৳ রািদয়া িনয়িntত নােয়িসস aবসরpাp 
আমলােদর িনেয় তির, পাoয়ার- টিলকম-িবমানিশl-পিরকাঠােমা 
িবষেয় পরামশদাতা৳ ei সংগঠনgিল কবল িমিডয়া ম ােনজ কের 
তাi নয়, eরা eেদর kােয় টেদর ব বসািয়ক sােথ নীিতর পিরবতন 
o সরকাির দpরgিলর িসdাn িনি ত কের বেল aিভেযাগ৳ eরা 
ক কান দpেরর মntী হেব, স িবষেয়o নাক গলায়৳ ট াপ করা 
ফানালাপgিল থেক মেন হয়, সরকােরর u তম sের নীিতর 
পিরবতেন নীরা রািদয়ার ভূিমকা আেছ, যার সে  যুk iuিনেটক, 
সায়ান eবং eয়ারেসল সহ anাn কেপােরটেদর টিলকম লাiেসn 
পাoয়া৳ ফানালাপgেলা থেক আরo মেন হয়, aেনক গাপন নিথ 
o নীিতগত কাগজ রািদয়ার কােছ যায়৳ eছাড়া ব বী চাটাড 
a াকাuে ট টেদর মাধ েম eনিT aপােরটরেদর a াডজাsেম ট o 
ঘষু দoয়ার কাজ কের দয়৳ ... 

Nকেথাপকথনgিল থেক বাঝা যায়, রািদয়া টিলকম মntী e 
রাজার খুব ঘিন  eবং সায়ান, eয়ারেসল, iuিনেটক o 
ডাটাকমেক লাiেসn o sকTাম পাiেয় দoয়ার হাতা৳ eর মেধ  
ডাটাকম, যা তির হেয়েছ eiচeফিসeল grপ o িভিডoকেনর 
uেদ ােগ, সখােন পঁুিজ আেছ মুেকশ আmািন গা ীর৳ িরলােয়েnর 
(মুেকশ) মেনাজ মাদী রািদয়ার সে  িনয়িমত যাগােযাগ রােখন৳ 
সায়ান, যারা িদিl o মুmiেয় sকTাম পাoয়ার ব াপাের সরকাির 
িলেs eিগেয়, তােদর ফাি ডং করেছ মmুi িভিtক eকিট িরেয়ল 
eেsট কাmািন৳ ...'  

eছাড়া oi aিত গাপন নােট ট াপ করা ফানালাপ থেক 
পাoয়া আরo িকছ ু তেথ র uেlখ করা হয় : ১) টাটা চাiেছ 
দয়ািনিধ মারান যন টিলকম মntী না হয়৳ টাটা apত kভােব 
eয়ারেসেলর ikiিট িনয়ntণ কের, eয়ারেসেলর শয়ারেহাlার 
ম ািkস কিমuিনেকশন o a ােপােলা-র মাধ েম৳ মারান মntী হেল 
টাটােক তা ছেড় িদেত হেব৳ ২) টাটা grপ তার িরেয়ল eেsট 
কাmািন ভাlােসর মাধ েম চnাiেয় তািমলনাড়ুর শাসক দল o 
কndীয় সরকােরর শিরক িডeমেকর নতা কrনািনিধ পিরবােরর 
সে  যৗথভােব eকিট বািড় বানােব৳ মেন হয় eটা মারানেক না 
কের রাজােক মntী করার ভট৳ uেlখ , রাজা o মারান uভেয়i 
িডeমেক দেলর৳ ৩) িডeমেকর কu, িবেশষত রাজা যােত 
টিলকম মntী হয়, তার জn কংেgেসর কােছ তিdর করার জn 
রািদয়া িনযুk কের সাংবািদক বরখা দt o বীর সাংিভেক৳ ৪) 
eয়ারেটল (sনীল িমtল) চাiিছল না, রাজা টিলকম মntী হাক৳ 

স চায় মারান মntী হাক৳ স িরলােয়nেক (aিনল) শয়তােনর 
সাmাজ  বেল৳ িমtেলর aিভেযাগ, রাজা িজeসeম লিবর বদেল 
িসিডeমe লিবেক বিশ sিবধা িদেয়েছ আেগর বােরর মntীেt৳ 
িমtল রািদয়ােক তার হেয় কাজ করেত বেল৳ রািদয়া রািজ হেয় 
বেল, টাটার হেয় তার কােজর সে  সংঘাত না ঘটেল স িমtেলর 
হেয়o কাজ করেত রািজ৳ স িমtেলর সে  রাজার বnেুt ভূিমকা 
পালন করেব৳ ৫) টাটা iuিনেটকেক আড়াiেশা কািট টাকা িদেয়েছ 
রািদয়ার মাধ েম৳ ৬) রািদয়া িবেদিশ িবিনেয়ােগo ভূিমকা িনেয়েছ৳ 
লম ান bাদাস iuিনেটক িরেয়ল eেsেট pায় ৪০০০ কািট টাকা 
িবিনেয়াগ কের৳ তার মেধ  িকছ ুটাকা আসার পরi লম ান bাদাস 
মািকন িরেয়ল eেsট িশেl ধস নামেল ডুেব যায়৳ সi টাকা 
iuিনেটক টিলকম কাmািনর ikiিট িবিk কের ফরত দoয়া 
হেব আnজািতক লিgকারীেদর, eমনi িডল হেয়িছল৳ e pসে  
কথা হেয়িছল pথেম iতািলর টিলকম iতািলয়া eবং নরoেয়র 
টিলনেরর সে ৳ শষ পযn টিলনরেকi ikiিট িবিk কের 
iuিনেটক৳ রািদয়ার সে  iuিনেটেকর aজয় চndর কথা থেক 
বাঝা যায়, eকটা পরামশ দoয়া হে ৳  সরকাির তদn হেল 
সরকারেক বাঝােত হেব য eেত iuিনেটেকর pােমাটারেদর খুব 
eকটা লাভ হয়িন, কবল িকছ ু িবিনেয়াগ eেসেছ মাt৳ ৭) নীরা 
রািদয়া Nনঈ dিনয়া' নােমর eকিট িমিডয়ার ছাজলািনেক বলেছ, 
তােক কােনা eকজেনর মেুখাশ িহেসেব কাজ করার জn৳ oi 
তৃতীয় ব িk (মেুকশ আmািন) নঈ dিনয়ার মেুখােশ Nিনuজ ek' 
চ ােনলিট িপটার o indানী মুখািজর কাছ থেক িকেন িনেত চায়৳ 
রািদয়া সাংবািদকেদর িনেজর বেশ রােখন গািড়, ছুিট কাটােনার টাকা 
িগফ  কের৳ ৮) ঝাড়খেN eকিট খিনর িলেজর সময়সীমা বাড়ােনার 
জn টাটা pাkন মুখ মntী মধু কাড়ােক ১৮০ কািট টাকা ঘষু 
িদেয়িছল৳ রািদয়া সi িলজ বািড়েয় িনেত সফল হয় ঝাড়খেNর 
রাজ পােলর মাধ েম (রাTপিত শাসেন)৳ eর জn টাটা রািদয়ােক 
Nসাফেল র িফ' eবং তার সােথ ১ কািট টাকা পুর ার দয়৳ 
pস ত, সi সময় ঝাড়খN িছল পাঁচ বছেরর রাTপিত শাসেন, 
িসবেত রািজ িছেলন রাজ পাল৳ dনীিতর aিভেযােগ তাঁর গিদ যায়৳ 
তাঁর di আp সহায়ক আমলার িবrেd িসিবআi dনীিতর 
aিভেযােগ তদn করেছ৳  ৯) বিণকসভা িফিক-র pধান তrণ দাস 
eকiসােথ হলিদয়া পেTােকেমরo চয়ারম ান৳ মুেকশ আmািন চাiেছ 
হলিদয়া পেTােকম দখেল িনেত eবং eর জn রািদয়ার মাধ েম 
তrণ দাসেক কােজ লাগাে ৳ তrণ দাস পি মবে র শাসক দল 
িসিপeেমর সে  কথা বিলেয় িদেয়েছন৳ িনrপম সন pকাশ 
কারােটর সে  বঠেকর বেnাবs করেছন৳ মেুকশেদর ভয়, পুেণnd 
না বাগড়া দন, সেkেt সটা মেুকশেকi সামলােত হেব৳ ১০) 
িরলােয়n (মেুকশ)-eর মেনাজ মাদী eবং রািদয়ার eকিট 
কেথাপকথন থেক বাঝা যায়, রািদয়া িদিl িভিtক eক eনিজo-
ক িদেয় িরলােয়n (aিনল)-eর িবrেd eকিট জনsাথ মামলা 
করাে ৳ ei eনিজo- ক রািদয়া আেগo কােজ লািগেয়িছল 
িডeলeফ-eর িবrেd৳ ei eনিজo-র মাথায় আেছ িতনজন৳ 
eকজন রািদয়ার ঘিন , আেরকজন জoহরলাল নেহr 
িব িবদ ালেয়র eক সদার, eবং তৃতীয় ব িk খুব নামকরা৳ 
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eছাড়াo আরo নানা তথ  পাoয়া যায় oi aিত গাপন নাট 
থেক৳ 
িকnt ... 
নেয়র দশেক ভারেত টিল-ঘনt িছল eকশ' জেন eক জনo নয়, 
পাড়ার টিলেফান বুথgেলা ধের৳ টিল-ঘনt বাড়ােনার কথা বলা 
হেয়িছল pিতিট প বািষকী পিরকlনায়৳ ২০০০ সাল থেক 
uেlখেযাগ ভােব বাড়েত r কের ei ঘনt৳ ১৯৯৯ সােলর 
সরকাির নীিতেত ভাবা হেয়িছল, পাড়ার টিলেফান বুথgেলারo 
ভূিমকা থাকেব ei বৃিdেত৳ কেপােরট আর মাnষ ভেবিছল eকটু 
anভােব৳ আেs আেs িকেয় মরল পাড়ার টিলেফান বুথ৳ eল 
হােত হােত ফান৳ কােরার আবার eকটা নয়, dেটা িতনেট ...৳ 
১৯৯৯ থেক ২০০৩, কখ নাi সরকাির নীিত ভাবেত পােরিন, ২০১০ 
সােল ভারেতর টিল-ঘনt ১৫-২০ শতাংশ ছাড়ােব৳ কেপােরটরাi 
বা ভাবেত পেরিছল িক? মােটi না৳ িকnt কী দাঁড়াল? ভারেত 
মাট টিলেফােনর সংখ া eখন ৮৮.৬ কািট, আর টিল-ঘনt 
৭৩.৯৭ শতাংশ, ২০১১ সােলর ৩০ জুেনর িহেসব৳ িহেসেব যিদ 
ভরসা না-o থােক, তেব eকটু চারপােশ তাকােলi হয়৳ হােত হােত 
মাবাiল৳ মাবাiল ছােটা ব বসায়ীেদর aপিরহায সmদ, কমবয়সী 
পিরযায়ী িমকেদর কােছo তার মলূ  aপিরসীম৳ মাবাiল মেয়েদর 
সামািজক বাধঁন থেক আপাত-মিুk৳ মাবাiল হঠাৎ ass হেয় পড়া 
মধ িবেtর হািতয়ার৳ সেবাপির, মাবাiল কমবয়সীেদর কােছ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ গামছা বা জামাকাপেড়র মেতা aপিরহায eকিট িজিনস৳  
মাবাiেলর ei িবেsারক pসার ধু eেদেশ হয়িন৳ আেমিরকা 
থেক iংল া ড হেয় চীন, সব জায়গায় eকi aবsা৳ আর eর 
জােরi uেড় যাে  নীিত-dনীিতর যাবতীয় সoয়াল৳ বnী pাkন 
টিলকম মntী e রাজা িসিবআi কােট সoয়াল করেছন শহীেদর 
জাশ িনেয়, আিম তা pিত হােত মাবাiেলর সরকাির spেক 
সাকার করার চ া কেরিছ মাt৳ বতমান টিলকম মntী কিপল 
িসবাল বলেছন, সরকােরর রিভিনuর চেয় বেড়া মাnেষর হােত 
মাবাiল তুেল দoয়া৳ িবেরাধী নতা মরুলী মেনাহর যাশীর 
নতৃtাধীন পাবিলক a াকাu টস কিমিটর (িপeিস) ২িজ sকTাম 
dনীিত িনেয় িরেপােট কিমিটর pে র utের সরকােরর পk থেক 

বলা হে , Nuৎপাদেকর দৃি েত sকTাম eকটা dমলূ  সmদ৳ 
িকnt সটা দoয়া মােনi kিত নয়, যিদ িবষয়িটেক gাহক eবং 
জনsােথর িদক থেক দখা হয়৳ সরকাির নীিত তির হয় সেবা  
জনsােথর কথা ভেব, কবল সরকােরর আেয়র কথা ভেব নয়৳ 
pাকিৃতক সmেদর মূল  pায়শi িনধারণ করা হয় ei লেk i৳ ... 
দশম প বািষকী পিরকlনােতo বলা আেছ, নীিত িনধারেণ 
সরকােরর আয় বাড়ােনা মুখ  uেd  নয়৳ ... তাi কেয়ক বছর 
আেগর দােম sকTাম িদেয় দoয়ােক জাতীয় kিতর চােখ দখার 
জবাব হেয় যায় gাহেকর লাভ eবং জনsােথর সাধারণ unয়ন, 
drততর aথৈনিতক বৃিdর মাধ েম' (িপeিস িরেপাট, eিpল ২০১১)৳ 
নব  pজেnর কেপােরটরা (যাঁেদর মেধ  পেড়ন iনেফািসেসর 
নারায়ণমূিত) বলেত পারেছন, ঘুষ দরূ করার uপায় ঘষুেক 
আiনিসd কের দoয়া৳ dনীিতর দােয় চীেন eমনিক মতুৃ দN 
দoয়ার রoয়াজ থাকেলo dনীিতgs দেশর তািলকায় চীন গত 
eক দশেক থাকেছ বশ oপেরর িদেক৳   

সব িমিলেয় an eক বাsবতায় যেত চাoয়া dিনয়ােত পুেরােনা 
িনয়ম বা Nনীিত-আদশ' কমন খাপ না খাoয়া, বsাপচা িজিনস 
বেল মেন হয়৳  
 

তথ সূt : 
ei লখায় ব বhত তথ ািদ সবi িবিভn pকা  সূt থেক নoয়া৳ টিলকম 
pযুিk িবষয়িট মূলত Nহাu িথংস oয়াক'-eর oেয়বসাiট থেক uপলb৳ 
টিলকম নীিতর ধারাবািহকতা বণনা করা হেয়েছ িডপাটেম ট aফ টিলকেমর 
oেয়বসাiেট পাoয়া আiন o সংেযাজনীর বয়ান থেক৳ sকTাম eবং iueeস 
লাiেসn িবিলর কালপি  তির করা হেয়েছ মূলত জািsস িশবরাজ পািতেলর 
িরেপাট থেক (৩১ জাnয়াির ২০১১)৳ কেপােরট কাযকলােপর িববরণ তির করা 
হেয়েছ িবিভn িমিডয়ার িরেপাট থেক৳ নীরা রািদয়ার টেপর সারাংশ িনেয় তির 
iনকাম ট াk িডপাটেমে টর গাপন নিথ পাoয়া গেছ 
http://indiasreport.com/magazine/data/the-radia-papers-raja-
tata-ambani-connection-ei oেয়বসাiেট৳ eছাড়া লখািট তিরেত আরo 
িকছু নিথ o সূt পড়া হেয়েছ, যার মেধ  uেlখেযাগ  িসeিজ-র ২িজ sকTাম 
কেল াির িবষেয় িরেপাট, সাংবািদক গাপীকৃ েনর i টারেনট ডােয়ির, তহলকা 
ডট কেমর oেয়বসাiেট পাoয়া িপeিস িরেপাট (eিpল ২০১১) eবং আuটলুক, 
ডiিল পাioিনয়ার pভৃিত িমিডয়ার oেয়বসাiট৳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

মnন সামিয়কীর gাহক হ’ন। 
সারা বছেরর ছ’িট সংখ ার gাহক চাঁদা প াশ টাকা। 

 
যাগােযাগ   

িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮ 
দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল : manthansamayiki@gmail.com  
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আiিন থেক বআiিন খিনজ uেtালন 
dনীিতর aদৃ  লmা হাত 

কনাটেকর লাকআয়ুk সেnাষ হগেড়র িরেপােটর eকিট পযােলাচনা 
িজেতন নnী 

 

কনাটেকর বআiিন আকিরক লাহা uেtালন িনেয় oi রােজ র 
লাকআয়ুk সেnাষ হগেড়র িdতীয় িরেপাট pকাশ হেয়েছ ২৭ 
জুলাi। pথম িরেপাট pকাশ হেয়িছল ১৮ িডেসmর ২০০৮। 
আকিরক লাহা হল eমন eকমাt বst (সmবত খিনজ তল বাদ 
িদেয়) যা িব  aথনীিতর সে  an য কােনা পেণ র চেয় বিশ 
জিড়েয় রেয়েছ। কারণ আকিরক লাহা থেক pstত isাত হল 
eমন eক ধাত,ু িবে  যার ব বহার সমs ধাতুর মেধ  সবেচেয় 
বিশ, ৯৫%। aতeব আমরা eমন eক িরেপাট িনেয় আেলাচনা 
করেত চেলিছ, য িরেপাট ভারেতর eকটা রােজ র িবষয় বেল 
আপাতভােব মেন হেলo তার eক িব  জাড়া তাৎপয রেয়েছ।  
 dনীিত pসে  মেন p  জােগ, শহেরর Tািফক পুিলশ থেক 
দেশর মntী পযn মাnেষরা যসব dনীিতর মেধ  pায়শi জিড়েয় 
পেড়, dনীিত িক সটুki? নািক dনীিতর হাত আরo লmা? আর 
সi হাত আেদৗ সবটা দখা যায় িকনা, স p o ei িরেপাট 
পড়েল স তভােবi uেঠ পড়েব।  
 কনাটক লাকআয়ুk আiন, ১৯৮৪-র ৭(২-e) ধারা বেল 
কনাটক সরকার ২০০৭ থেক ২০১০ সােলর মেধ  চারিট িবjিp 
anযায়ী ১ জাnয়াির ২০০০ থেক ১৯ জুলাi ২০১০ aবিধ সময়কােল 
কনাটেকর বলাির, টুমkর o িচtdগা জলায় বআiিন খিনজ 
uেtালন (মূলত আকিরক লাহা) o আnষি ক কেয়কিট kেtর 
dনীিত িনেয় কনাটেকর তৎকালীন লাকআয়ুk sিpম কােটর 
aবসরpাp িবচারপিত সেnাষ হগেড়েক তদেnর দািয়t দয়। 
আমােদর পযােলাচনার িবষয় ী হগেড়র িরেপাট।  
 বআiিন খিনজ uেtালন কথাটা নেল মেন হয় খিনজ 
uেtালেনর eকটা আলাদা আiিন গl আেছ। যন আপিt কবল 
বআiিন ব াপারটুk িনেয়i। সখােনo p  জােগ। p টা dনীিত 
কােক বলিছ সi aবিধ চেল যায়। নিতকতা eবং মানিবকতার p  
যিদ dনীিতর সংjায় anভুk থােক, তেব বলা যেত পাের, পৃিথবীর 
বুক থেক খিনজ সmদ uেtালেনর iিতহাস, ববাক dনীিতর 
iিতহাস। িকnt আমরা ভdরেলােকরা মানিবকতার িবষয়টােক বাদ 
িদেয় নিতকতার eকটা পিরসর iে  মেতা গেড় িনেয়িছ। সখান 
থেকi তা dনীিতর r। আমরা িদিব  পাথেরর মাজাiক করা 
মেঝর oপর বেস পাথর খাদােনর িনমমতা িনেয় আেলাচনা করেত 
পাির; pাiেভট মাটরগািড়েত চেপ eেস খিন িমেকর dদশা িনেয় 
বkতৃাo করেত পাির। আমােদর নিতকতায় তা আটকায় না। সেnাষ 
হগেড়র িরেপােটo ei a- নিতকতার সামািজক gাhতার িববরণ 
রেয়েছ ছেt ছেt। িকnt ei নিতকতার কলুষতােক বুঝেত আমােদর 
নতনু কের eকটা িরেপাট কন লাগেব? pেত কিদন আমােদর 
ব িkমন চলেত-িফরেত য dনীিতেত সায় দয়, তার সে i তা 
লেp রেয়েছ আমােদর িবেবক, কাNjান। যেথ ভােব মািটর 

িভতর থেক খিনজ তুেল লাভী মেনর িখেদ মটােনার dনীিতেক 
আমরা সকেলi িবলkণ িচিন। 
আiিন খিনজ uেtালন 
১৯৬০ থেক ২০০০ সাল পযn বলাির জলায় আকিরক লাহা 
uেtালন eকভােব চলিছল। হঠাৎ ঝেড়র মেতা কাথা থেক eল 
‘চায়না বুম’! বলাির জলায় বলাির, হাসেপট o সাndর তালুক 
িনেয় য খিনজ সমৃd a ল সখােন ১০০০ িমিলয়ন টন আকিরক 
লাহার স য় রেয়েছ। ২০০০ সাল aবিধ বাৎসিরক রাTায়t o 
বসরকাির uৎপাদন িমিলেয় ei স েয়র ১%-eর িকছু বিশ 
uেtালন হত। ২০০১-০২ সােল uৎপাদন িছল pায় ১২.৪ িমিলয়ন 
টন; ২০০২-০৩ সােল িছল ১৩.৯ িমিলয়ন টন। ২০০৪-০৫ সােলর 
চায়না বুেমর পর ২০০৭-eর শেষ ei uৎপাদন বেড় হল ৪১ 
িমিলয়ন টন। ei চায়না বুেমর ধাkায় বলাির জলায় pিতিদন চার 
থেক পাঁচ হাজার লির ভিত আকিরক লাহা খিনgেলা থেক 
রলেsশন আর সমুd বnের যাতায়াত করত। হঠাৎ খিনজ 
uেtালেন eক লােফ eতখািন বৃিd ei a েলর সমs আiিন 
ব বsােক তছনছ কের িদল।  
 কনাটেক দীঘকাল যাবৎ আকিরক লাহার ব বসায় িকছ ুপিরবার 
যুk িছল। যমন, সাndেরর রাজ পিরবার --- যােদর sানীয় মাnষ 
‘রাজা’ বেল সেmাধন করত --- তােদর eলাকায় ম া ািনজ o 
আকিরক লাহা uেtালন করাত। িকnt আnজািতক বাজাের যখন 
মnা eল, দেশর িভতেরo kতারাi আকিরেকর দাম িsর করত। 
ফেল ei পুরেনা পিরবারgেলার ব বসা িঝিমেয় পড়ল। ২০০২ সােল 
চীেন pচরু আকিরক লাহার দরকার পড়ল। ২০০৮ সােলর আগs 
মােস িছল বিজং aিলিmক। আসেল চায়না বুম ধু aিলিmেকর 
ব াপার িছল না। di দশক আেগ থেকi চীন হেয় uেঠিছল পি িম 
unত দশgেলার uৎপাদন বা ফ াকিT a ল। আকিরক লাহার 
uেtালন থেক r কের isাত িনমাণ eবং isাত ব বহার কের 
গািড় িশl, সবটােতi পিরেবশ ভয়াবহ দূিষত হয়। তার pিতিট 
sের জিড়েয় থােক বাতােস কাবন ডাiakাiেডর পিরমাণ বৃিd eবং 
আবহাoয়ার u ায়েনর সমsা। iuেরাপ-আেমিরকার বেড়া 
কাmািনgেলা তােদর b া ড-uৎপাদেনর oয়াকশপ eিশয়ার 
দশgেলােত সিরেয় ফলেত চাiিছল। eরi ফলrিতেত eেসিছল 
চায়না বুম। আর eর জni বেড়িছল ভারত থেক আকিরক 
লাহার রpািন বৃিdর kমবধমান তািগদ। ২০০৫ সােল চীন o 
ভারত সরকােরর মেধ  মাiিনং সkের দৃঢ় সmক গেড় তালার 
জn সমেঝাতাপt sাkিরত হয়।  
 গাটা িশldিনয়া জুেড় isােতর িখেদ যন রাতারািত বেড় 
গল। pচরু isাত তির হেব, pচুর আকিরক লাহা দরকার। 
টােগট হল বলাির- হাসেপট-সাndর a ল। ei a েলর (সাndর 
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বl) আকিরক লাহা খুবi u মােনর, আকিরেকর মেধ  ধাতব Fe 
কে ট ট ৬২-৬৮ শতাংশ। বলাির জলায় আকিরক লাহা uেtালেনর 
১৩২িট আiিন anেমাদন (মাiিনং িলজ) রেয়েছ। eর মেধ  ৯৯িট 
জ ল eলাকায়, ৩৩িট জ ল নয় eমন সরকাির জিমেত, যার মেধ  
রেয়েছ পাTা জিম। eছাড়া, িবশাল চােষর জিম eলাকােতo ভাসমান 
আকিরক লাহা রেয়েছ, যা মািটর ৫ থেক ১০ িমটার গভীরতায় 
পাoয়া যায়। সরকাির, জ ল eবং পাTা জিমেতo ভাসমান আকিরক 
রেয়েছ। ei িলজ িনেয় যারা আকিরক লাহা uেtালন কের, তারা 
eক মিTক টন আকিরক uেtালন বাবদ সরকারেক ১৬-২৭ টাকা 
রয়ালিট দয়। আকিরেকর মান (Fe কে ট ট) anযায়ী তা কমেবিশ 
হয়। যখন ei আকিরেকর রpািনর তমন চািহদা িছল না, তখন eক 
মিTক টন আকিরেকর রpািন-মলূ  িছল ১৫০০ থেক ২০০০ টাকা। 
২০০৪-০৬ পযােয় যখন রpািন তজী হল, তখন দর িছল ৬০০০-৭০০০ 
টাকা। সরকাির িহেসেব, eক মিTক টন আকিরক uেtালেনর খরচ 
১৫০ টাকা। তার সে  পিরবহন খরচ পেড় ২৫০ টাকা eবং রয়ালিট 
যাগ করেল মাট খরচ দাঁড়ায় ৪২৭ টাকা। যিদ eক মিTক টেনর 
রpািন-মূল  সবিনm aথাৎ ১৫০০ টাকা হয়, তাহেলo রpািনকারীর 
eক মিTক টন িপছু ১০৭৩ টাকা লাভ হয়। টন িপছ ু eত বিশ 
লােভর হার, aথচ সরকার খুব বিশ হেল পায় মাt ২৭ টাকা।  
 তথাকিথত চায়না বুেমর পেব isােতর আnজািতক দর খ্ুব al 
সমেয়র মেধ  eক লােফ বেড় গল; বলাির- হাসেপট-সাndর a ল 
থেক আকিরক লাহা িবেদেশ রpািন করা eক aিত লাভজনক 
ব বসা হেয় uঠল। সরকারেক বি ত কের বসরকাির o 
ব িkগতভােব সi িবপলু মনুাফােক হsগত করার জn eকটা চk 
গেড় uঠল। ei চেkর মেধ  নানা সরকাির িবভাগ o সংsায় 
দািয়tpাp বh মাnেষর মদত যুk হল। kমাগত খিনজ uেtালেনর 
আiিন সীমা ছািড়েয় বআiিন পেথ খিনজ uেtালন eক pকা  o 
মুখ  ঘটনা হেয় uঠল।  
 ১৫ মাচ ২০০৩ কনাটক সরকার (কংেgেসর eস eম কৃ া িছেলন 
মুখ মntী, eখন িতিন ভারেতর িবেদশমntী) সরকাির uেদ ােগ খিনজ 
uেtালেনর জn সংরিkত ১১৬২০ বগ িকিম জিম eবং আকিরক 
লাহা সমৃd আরo ৬৮৩২.৪৮ হkর জিম বসরকাির খিনজ 
uেtালেনর জn (িড-িরজাভ) ছেড় িদল। ei িবশাল পিরমাণ জিম 
যসব ব িk o সংsার কােছ গল, তারo কােনা মানদN সরকােরর 
কােছ িছল না। সরকােরর তরেফ বলা হেয়িছল, খিনজ uেtালন 
িভিtক িশlgেলােত আরo চাকির সৃি  করা, বসরকাির পঁুিজেক 
আকৃ  করা eবং পশাদার পিরচালকেদর হােত রােজ র খিনজ 
সmেদর s  ু ব বহােরর uেdে i eiভােব সরকাির জিম বহাত 
করা হে । eর oপর সরকাির িলেজর িনধািরত সীমানা, সময়কাল 
ছািড়েয় aবােধ খিনজ uেtালন হেত থাকল। পাTা জিম eবং জ ল 
eলাকােতo সi বআiিন uেtালন pসািরত হল। ei বআiিনভােব 
তালা আকিরক লাহা বেয় িনেয় যাoয়ার জn বআiিন Tাnেপাট 
পারিমট, ফেরs পাস দoয়া হল। Tাকgেলােত iে  মেতা 
oভারেলাড কের আকিরক পিরবহণ চলেত থাকল।  
 ২০০৩-০৪ eবং ২০০৪-০৫ সােলর a াকাu ট া ট জনােরেলর 
তদn িরেপােট ধরা পড়ল, মাiেসার িমনােরলস িলিমেটড নামক 

পাবিলক সkর আ ডারেটিকং সংsার বআiিন কাযকলাপ। বশ িকছ ু
চুিk, ক Tাk, যৗথ uেদ াগ iত ািদ করা হেয়েছ eমন িকছু 
বসরকাির সংsা o ব িkেদর সে , যােত eকতরফাভােব সরকােরর 
sাথ জলা িল দoয়া হেয়েছ। িনধািরত পিরমােণর aেনক বিশ 
পিরমােণ আকিরক লাহাচূণ, মাড sক/িনmমােনর আকিরক বাজার 
দেরর থেক aেনক কম দােম বসরকাির হােত ছেড় দoয়া হেয়েছ।  
 ei হল আiিন ব বsার িভিtর oপর দাঁিড়েয় বআiিন 
কাযকলােপর eক িবশাল eবং sসংগিঠত ব বsা। কনাটেকর 
লাকআয়ুk িরেপাট জুেড় রেয়েছ তারi িববরণ। d-eকিট uদাহরণ 
িদেল ei ব বsার srপ িকছুটা বাঝা যেত পাের।                        
oবুলাপুরম মাiিনং কাmািন 
oবুলাপুরম হল বলািরর মেধ  আকিরক লাহার eক aিত সমৃd 
খিন eলাকা। eক িবেশষ পিরবার ei আকিরক uেtালেন আকৃ  
হয়। oবুলাপুরম মাiিনং কাmািন তির কের তারা eiসময় খিনজ 
uেtালেনর িলজ পাoয়ার জn চ া কের। কনাটেক িলজ না পেয় 
তারা লােগায়া anpেদেশর aনnপুর জলায় ১৩৪ হkর খিন 
eলাকায় িলজ আদায় কের। ei িলজ eলাকায় আnমািনক ১০০ 
িমিলয়ন টন আকিরক লাহার স য় রেয়েছ। pথম থেকi aেnর 
eক pাkন মখু মntীর সে  ei পিরবােরর ঘিন তা গেড় oেঠ। 
আiনত তারা aেnর oi eলাকায় আকিরক লাহা তুলেত r 
কের। িকnt রpািন ব বসার pবল চািহদা মটােত তারা 
বআiিনভােব কনাটেকর সীমানার মেধ  ব াপকভােব আকিরক 
uেtালন করেত থােক। iিতমেধ  িবেদেশo তােদর ভােলা যাগােযাগ 
গেড় uেঠিছল। ei কাmািনর িডেরkর িছেলন িজ জনাদন রিD, 
িজ লkিম arণা, িজ কrণাকর রিD, িড পরেম র রিD eবং 
িব ীরামলুু।   
 ২০০৪ সােল িস াপুের ম ান- গা পাব িপিটi িলিমেটড নােম eক 
বসরকাির কাmািন নিথভুk হয়। তারা খাদ , পানীয় o 
আেমাদpেমােদর পিরেষবা িদত। ২০০৭ সােল ei কাmািনর নাম 
বদল কের রাখা হয় িজeলe Tিডং i টারnাশনাল পট িলিমেটড 
eবং তার কােজর বদল হেয় যায়। eখন eিট আমদািন-রpািন সহ 
হালেসল Tিডং কাmািন িহেসেব নিথভুk হয়। ১৯ িডেসmর ২০০৭ 
িজ জনাদন রিD ei কাmািনর িডেরkর িনযুk হন। ei 
কাmািনর eকটা শয়ার আiল aফ ম ান-eর িজেজআর হািlংস 
i টারnাশনাল িলিমেটেডর নােম sানাnিরত করা হয়। আiল aফ 
ম ান হল eকিট ট াk হেভন aথাৎ করমkু a ল। ২০০৯ সােল 
oi শয়ারিট িbিটশ ভািজন আiল াে ডর i টারিল  সািভেসস grপ 
িলিমেটেডর নােম sানাnিরত হয়। িbিটশ ভািজনo ট াk হেভন 
নােম পিরিচত। জনাদন রিD িডেরkর থাকাকালীন বলািরর 
oবুলাপুরম কাmািন থেক িজeলe পট িলিমেটেড কনাটক 
aিরিজেনর ৮,৫২,০৩৩ মিTক টন আকিরক লাহা রpািন করা 
হয়। চালােন কারচিুপ কের (আ ডার-iনভেয়িসং) ২০০৭-০৮ eবং 
২০০৮-০৯ ei d’বছের oবুলাপুরম কাmািন রpািন বাবদ pায় 
২১৫ কািট টাকার বিশ সরকাির রাজs ফাঁিক দয়। oবুলাপুরম 
কাmািনর কনাটেক কােনা িলজ বা anেমাদন না থাকা সেtto 
কনাটক uৎেসর ৭১,৬১,৪৫৫ মিTক টন আকিরক লাহা তারা 
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রpািন কের ২০০৬ থেক ২০১০ সােলর মেধ । eছাড়া oiসময় an 
uৎেসর আকিরক লাহাo তারা রpািন কেরেছ। িকnt কনাটেকর 
আকিরক রpািনর পুেরাটাi িছল বআiিন।  

২০০৬ থেক ২০১০ সােলর মেধ  মাট ১২.৫৭ কািট মিTক টন 
কনাটক uৎেসর আকিরক লাহা রpািন হেয়িছল কনাটক, তািমল নাড়ু, 
anpেদশ, গায়ার দশিট বnর থেক। লাকআয়ুk িরেপােট pকািশত 
িহেসব anযায়ী eর মেধ  ২,৯৮,৬০,৬৪৭ মিTক টন িছল 
বআiিনভােব রpািন হoয়া আকিরক। pথম লাকআয়ুk িরেপাট 
pকাশ হoয়ার পর eবং sিpম কােটর আেদেশর পর কনাটক সরকার 
২৮ জুলাi ২০১০ রpািনর oপর পারিমট দoয়া িনিষd কের। িকnt eর 
পেরo িবিভn বnর থেক ৮৩িট রpািন করা হয়। তার পিরমাণ িছল 
১৭,৫৮,৩৩৬ মিTক টন।  

২০০৫-০৬ নাগাদ রpািনকারী কাmািনgেলার মেধ  রষােরিষ 
বেড় যায়। সকেলi রাজৈনিতক দলgেলােক ব বহার করার জn 
তৎপর হেয় oেঠ। oবুলাপুরম পিরবার eiসময় রাজনীিতেত আেস eবং 
িবেজিপেত যুk হয়। তারা িনবাচেন সািনয়া গাnীর িবrেd sষমা 
sরােজর পk নয়। কনাটেকর তৎকালীন মখু মntী eiচ িড kমারsামীর 
(জনতা দল, সkলার) সে  রিD ভাiেদর িবেরাধ r হয়। তারা 
kমারsামীর নােম সরকাির sেযাগ কােজ লািগেয় ১৫০ কািট টাকা 
হsগত করার aিভেযাগ তােল। সরকাির তদn কিমশন বেস। তদn 
মাঝপেথ বn হেয় যাoয়ার পর জনাদন রিD হাiেকােট মামলা কেরন। 
eiসময় সেnাষ হগেড়েক লাকআয়ুk িনেয়াগ করা হয় eবং তদn 
করার িনেদশ দoয়া হয়। িজ কrণাকার রিD, িজ জনাদন রিD 
eবং িজ সামেশখর রিD ২০০৮ সােলর িবধানসভা িনবাচেন িজেত 
নতনু িবেজিপ সরকােরর মntীt লাভ কেরন। িকnt সমsা ধ ু রিD 
ভাiেদর িনেয়i িছল না। আiিন িলজ eলাকার বাiের ১০০-১৫০ 
জায়গায় আকিরক লাহার uেtালন চলিছল। oবুলাপুরম eকটা 
grtপূণ দৃ াn মাt।                
িজnাল িsল 
১৯৮২ সােল িজnাল grপ তােদর pথম িsল p া ট তির কের 
মুmাiেয়র কােছ ভািসn-e। eরপর তারা িপরামল িsl স িলিমেটড 
নােম eকটা কাmািন িকেন নয়। মহারােTর তারাপুের িপরামেলর 
eকটা ছােটা িsল p া ট িছল। িজnােলর নতুন নামকরণ হয় িজnাল 
আয়রন a া ড িsল কাmািন িলিমেটড (JISCO)। ১৯৯৪ সােল 
তারা বলাির- হাসেপট a েলর uৎকৃ  মােনর আকিরক লাহা সমৃd 
eলাকা তারানাগাlু- ত ৩৭০০ eকর জিমেত িজnাল িবজয়নগর িsল 
িলিমেটড (JVSL) িনমাণ কের। ২০০৫ সােল JISCO eবং JVSL 
িমেল তির হয় JSW। JSW ঘাষণা কেরেছ, পি মব  (শালবনী) o 
ঝাড়খেN ১০ িমিলয়ন টন বাৎসিরক uৎপাদন kমতার dিট িgনিফl 
iি টেgেটড িsল p াnট তির কের ২০২০ সােল তারা বছের ৩৪ 
িমিলয়ন টন isাত তির করেব।  
 ১২ eিpল ২০১১ JSW কনাটক সরকারেক জািনেয়েছ, কনাটক 
মহারাT o তািমলনাড়রু িsল p াে টর জn তােদর বছের মাট ২৭১.৫ 
লk টন আকিরক লাহা দরকার। িকnt লাকআয়ুk দpের পাঠােনা 
JSW–র পিরসংখ ােন দখা যাে , ২০০৯-১০ সােল isাত uৎপাদেন 
তােদর আকিরক লাহা ব বহার হেয়েছ aেনক কম, ৯৬ লk টন।  

 আকিরক লাহা uেtালেনর িলজ রেয়েছ eবং Tডার িমিলেয় 
৬০িট কাmািন JSW– ক সড়ক o রলপেথ আকিরক সরবরাহ 
কের। ২০০৯-eর eিpল থেক ২০১০-eর জুলাi পযn Tাক িপছু 
িহেসব anযায়ী সরকাির পারিমেটর বরাd থেক কমপেk ১২ লk 
৯৭ হাজার ৭০৭ টন বাড়িত পিরমাণ আকিরক JSW– ক সরবরাহ 
করা হেয়েছ (পারিমট anযায়ী eক-eকটা লিরেত ১৬ টন আকিরক 
বoয়ার anেমাদন রেয়েছ, বাড়িত লাড কের JSW– ক 
৬৫,৩৩,৮৭২ টেনর জায়গায় ৭৮,২৬,২৭৬ টন আকিরক সরবরাহ 
করা হয়।) সiসময় eক টন আকিরেকর বাজার দর িছল ২৫০০ 
টাকা। সi িহেসেব সরকােরর ৩২৪,৪২,৭২,৫০০ টাকা aথাৎ ৩২৪ 
কািট টাকার িকছু বিশ kিত করােনা হেয়েছ। eর জn দায়ী করা 
হেয়েছ Tাnেপাটারেদর। িকnt Tাnেপাটারেদর িপছেন কান aদৃ  
হাত রেয়েছ?    
 ১৭ জাnয়াির ১৯৯৭ মাiেসার িমনােরl স িলিমেটড (MML) 
িজnালেদর JVSL–eর সে  eকিট সমেঝাতাপt sাkর কের। ei 
চুিk anযায়ী eকিট জেয় ট ভ ার কাmািন ‘িবজয়নগর 
িমনােরl স pাiেভট িলিমেটড’ (VMPL) গঠন কের িজnাল িsল 
p াে ট দরকার মেতা আকিরক লাহা সরবরাহ করেত সmত হয় 
রাTায়t MML। ei ব াপাের িথmাpানাgিড় মাiন VMPL–eর 
হােত দoয়া হয়। সiসময় থেক ২০০৪-০৫ সাল পযn চালােনর 
(iনভেয়স) কারচুিপ (যতটা খাতায় কলেম দখােনা হে , তার চেয় 
বিশ আকিরক লাহা সরবরাহ করা হেয়েছ।) কের MML–eর ২৫ 
কািট টাকার বিশ kিত করােনা হয়। eর জn লাকআয়ুk 
িরেপােট সiসময়কার ভারpাp ম ােনিজং িডেরkরেদর দায়ী করা 
হয়। a াকাu ট া ট জনােরেলর িরেপাট থেক জানা যায়, িজnাল 
ছাড়াo কল াণী িsল, কল াণী ফরাস, মুkn-eর সে  চিুk বাবদ 
বআiিন sিবধা িদেয় MML–eর pচুর টাকা kিত করােনা 
হেয়েছ। eব াপাের MML পিরচালকেদর কােছ িকছু ব িk o 
সংsােক িবেশষ sিবধা দoয়ার জn sপািরশo কেরেছন িবিভn মntী 
eবং িবধায়েকরা। লাকআয়ুk িরেপােট sিpম কােটর িনেদশ udৃত 
কের দখােনা হেয়েছ য eiসব sপািরশ বআiিন। িকnt যারা 
sিবধা পেয়েছ, কখনi তােদর িদেক আঙুল oেঠিন। লাকআয়ুk 
আiেনর সi eিkয়ার নi।     
 সরকাির MML কাmািনর হােত হাজার হাজার িকিম 
আয়তেনর খুব ভােলা মােনর খিন রেয়েছ। aথচ দখা যাে , 
আকিরক লাহার চািহদা যখন তুে , তখনo MML–eর খিনজ 
uেtালেন কােনা uেদ াগ নi। ei পেব তারা কবল সরকাির 
হফাজেত থাকা খিনgেলার সাব-িলজ ব টন কের গেছ থাড 
পািটেদর। ২০০২ থেক ২০০৮ সােলর মেধ  ei কাmািনর ৬০০ 
থেক ৭০০ কািট টাকা লাকসান হেয়েছ। িকnt eকi সমেয় 
িজnালেদর মেতা বসরকাির কাmািনgেলার কােছ eiভােব 
বআiিন কািট কািট টাকা eবং আকিরক লাহা তুেল দoয়া 
হেয়েছ কন? ধু িশlায়েনর যুিk িক eেkেt যেথ  মেন করা 
যায়? সেnাষ হগেড়র িরেপােট MML–eর eেকর পর eক 
ম ােনিজং িডেরkরেক দাষী িহেসেব িচিhত করা হেয়েছ। িকnt 
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পরপর pেত ক ম ােনিজং িডেরkর ব িkগতভােব eiভােব dনীিতর 
খpের পড়ল কীভােব? eখােনi িক রেয়েছ dনীিতর সi aদৃ  
হােতর িনয়ntণ?  
 িরেপােট দায়ী করা হেয়েছ মখু মntী িব eস iেয়dরাpােক। 
িমিডয়াo iেয়dরাpার oপর eতখািন দৃি  আকষণ করেত চাiেছ য 
ei িবশাল eবং sসংগিঠত কােNর an যাগােযাগgেলা জনমেন 
ঝাপসা হেয় যাে । JSW তার সাpায়ারেদর মাধ েম iেয়dরাpার 
পিরবার চািলত ‘ pরণা eডুেকশন সাসাiিট’ নামক eনিজo- ক 
১০ কািট টাকা দান কেরেছ। সাuথ oেয়s মাiিনং নােম JSW–র 
eক সহেযাগী কাmািন iেয়dরাpার di ছেল o নািতর কাছ থেক 
২০ কািট টাকায় বা ােলাের eক eকর জিম িকেনেছ। aথচ সi 
জিমর বাজার দর িছল কমেবিশ eক কািট টাকা। িকnt সেnাষ 
হগেড়র পুেরা িরেপাট পড়েল eiসব dনীিতর ঘটনােক নহাত তু  
বেলi মেন হয়। 
 JSW িsল িলিমেটড ১০ িবিলয়ন মািকন ডলার (pায় ৪৫ 
হাজার কািট টাকা) সmিtর মািলক o িপ িজnাল গা ীর সে  
যুk। মাt eক দশেকর মেধ  eকলােফ তার িবশাল বৃিd ঘেট। 
িsল, eনািজ, বnর o পিরকাঠােমা, িসেম ট, a ালুিমিনয়াম eবং 
তথ  pযুিk িশেlর dিনয়ায় তার pেবশ ঘেট। িচিল, মািকন 
যুkরাT o মাজািmেক ei grপ আকিরক লাহা সহ খিনজ 
সmেদর দখল িনেয়েছ। eবছর বিলিভয়া থেকo িজnালরা 
আকিরক লাহা রpািন r কেরেছ। বাঝা যায়, isাত eবং তার 
কাঁচামাল আকিরক লাহা dেটার ব বসাi িজnালেদর হsগত। 
 িজnালেদর ei আgাসী দখলদারীর মজাজ শয়ারবাজাের যেথ  
কদর পায়। িমিডয়ার মাধ েম তারা তােদর ei আtিব াস জনমেন 
ছিড়েয় দয়। aতীেত আমরা দেখিছ, বাজার দখল হেয়েছ কখনo 
িবেশষjতার জাের, কখনo ঔপিনেবিশকতার মাধ েম, কখনo 
uৎপাদন খরচ কিমেয়। িকnt eখন ei িব -কারবািরেদর সমs 
কনােবচার oপের থােক ‘sক’ িকেন ফলার kমতা। সi kমতার 
জাের eরা isাত, শিkর মেতা বেড়া বেড়া বাজারgেলােক দখল 
কের। বাজােরর িদক থেক ধেয় eেস eরা কাঁচামােলর uৎসgেলােক 
কbা কের নয়। িকnt মােটi পুরেনা কায়দায় নয়। খিনেত eেদর 
হয়েতা সরাসির তমন দখল নi। তার দািবদারo eরা নয়। যিদo 
শানা যাে , oবুলাপুরেমর িকছ ু শয়ার নািক JSW িকনেত চাiেছ। 
িকnt িজnালরা সi সােবিক খিনমািলক মােটi নয়। খিন o খিনেজর 
oপর eেদর কােয়ম হেয়েছ eক aদৃ  িনয়ntণ। ‘দৃ ’ ঘটনাgেলা 
uেঠ আসেছ আদালেতর কাঠগড়ায়, a াকাu ট া ট জনােরেলর 
িরেপােট, পিরেবশগত পিরসংখ ােন, সেnাষ হগেড়র িবsতৃ িববরেণ। 
শত শত সরকাির aিফসার, ১১ জন রাTায়t সংsার পিরচালক 
(িসeমিড), মntী-মখু মntী ফঁেস যাে ; তােদর সাজা o আিথক 
জিরমানার জn sপািরশ করা হে  িরেপােট। িরেপােট মnব  করা 
হেয়েছ, ‘ হাসেপট-সাndর- বলাির a েল ব ােঙর ছাতার মেতা 
িহেসব-বিহভতু নিথভkু eবং aনিথভkু আকিরক লাহার কারবাির 
গিজেয় uেঠেছ। গত d-িতন বছের, ei বআiিন ব বসায় বেড়া 
aংেকর মনুাফা থাকার কারেণ, eক মািফয়া ধরেনর কাযকলাপ r 
হেয়েছ। eর সmূণ মদত করেছ রাজনীিতিবদ থেক r কের পুিলশ 

িবভাগ, আরিটo, মাin স, ফেরs, রাজs, কমািসয়াল ট াk, রাজ  
পিলuশন কে Tাল বাড, লবার, oেয়ট a া ড মজাস eবং an 
দpেরর আিধকািরেকরা।’ eেদর ঘেুষর পিরমাণ, ক কত টাকা 
সরকােরর kিত কেরেছ iত ািদ সমs িহেসব ei িরেপােট পশ করা 
হেয়েছ। িকnt ঘুষ যারা িদে , যারা িবেদিশ ব াে  aথ জমা কের 
িদে , যােদর হােত রেয়েছ পাoয়ারফুল aব থ িরেমাট কে Tাল, 
তােদর তমনভােব ধরা যাে  না। সেnাষ হগেড়র িরেপাট pকাশ 
হoয়ার পরিদন িজnালেদর শয়ােরর দর ৫% পেড় গেছ। আদািন, 
eনeমিডিস-র (eনeমিডিস nাশনাল িমনােরল ডভলপেম ট 
কেপােরশন, কেপােরট, যােত ভারত সরকােরর pচুর শয়ার রেয়েছ) 
শয়ােরর দরo পেড় গেছ। eেদর নাম রেয়েছ সেnাষ হগেড়র 
িরেপােট। তার pিতিkয়ায় শয়ারবাজােরর আtিব ােস সামাn িচড় 
ধেরেছ। িজnালেদর কােছ সটুki যেথ  uেdেগর কারণ। 
dনীিত eক নতুন kমতা  
িজnালেদর ব বসার গিতিবিধ eখােন eকটা দৃ াn মাt। dনীিতর 
eক নতুন kমতার আnাজ পেত ei দৃ াn ধের আমরা আেলাচনা 
কেরিছ। িজnাল, আেসলরিমtাল, টাটা িsলেক আমরা ভারতীয় 
কাmািন বেলi মেন কির। িকnt eেদর ব বসা মােটi ভারেত 
সীমাবd নয়। ২০১০ সােল সারা িবে র ১৪১৩.৫ িমিলয়ন (১ 
িমিলয়ন =দশ লk) মিTক টন kুড িsল uৎপাদেনর মেধ  চীেনর 
মাট uৎপাদন িছল ৬২৬.৭ িমিলয়ন টন (pথম sােন), ভারেতর 
uৎপাদন িছল ৬৮.৩ িমিলয়ন টন (চতুথ sােন)। eকi সমেয় 
আেসলরিমtােলর eকার uৎপাদন িছল ৯৮.২ িমিলয়ন টন, টাটা 
িsেলর িছল ২৩.২ িমিলয়ন টন eবং JSW-র িছল ৬.৪ িমিলয়ন 
টন। িবে  বসরকাির uৎপাদকেদর মেধ  আেসলরিমtােলর sান 
pথম, টাটার সpম eবং িজnােলর ৩৩তম। িজnালরা kমশ 
আরo সামেনর সািরেত eিগেয় আসেছ। পিরসংখ ানgেলা িমিলেয় 
দখেলi বাঝা যায়, বসরকাির uৎপাদকেদর uৎপাদন কােনা 
িনিদ  দেশর মেধ  সীমাবd নয়। eছাড়া, ২০১০ সােল JSW 
কানাডার িসআiিস কপ aিধgহণ কের নয়। eiভােব eিশয়ার নতুন 
বhজািতক isাত কাmািনgেলা iuেরােপর পুরেনা নামজাদা 
isাত কাmািনgেলােক িকেন িনে  বা পরsর সংযুk হে , 
ei pবণতাo ei পেব লk  করা গেছ।  
 gাবাল কেপােরটেদর কােনা িবেশষ পেণ র ( যমন, isাত বা 
আকিরক লাহা) কনােবচা কােনা িবেশষ দশ, কােনা িবেশষ 
রাজ  বা a ল, কােনা িবেশষ p া ট বা সংsার oপর সmূণ 
িনভরশীল নয়। তােদর সবেচেয় বেড়া পঁুিজ তামাম িব বাজােরর 
oপর কােয়ম হেয় থাকা তােদর aদৃ  kমতা। সi kমতার dারা 
িনয়িntত হেত থােক কােনা দেশর সরকার, সরকােরর মntী-
আমলারা, খিনজ বা pাকৃিতক সmেদর uৎসgেলার oপর pত k 
দখলদারী কােয়ম কের থাকা oবুলাপুরেমর মেতা sানীয় বh 
কাmািন। িমিডয়া থেক িব িবদ ালয় ‘িশlায়ন’, ‘unয়ন’ iত ািদ 
বুিলর আড়ােল ei িনয়ntণেক পু  কের।১ ei নতুন kমতা িনেজi 
eক dনীিত। কারণ pচিলত সমs নীিত, আiন, সংিবধান, গণতnt 
eবং মানিবকতার uেd ei kমতার িবচরণ। 
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১ পি মবে  িস েুরর জিম aিধgহণ সংkাn aিভjতাo eকiরকম। 
িস েুর জিম aিধgহেণর িবrেd আেnালন হল, eকটা সরকােরর পতন 
হল। eত িকছুর পেরo সরকােরর সে  টাটা গা ীর য চুিk হেয়িছল, 
তার িকছু aংশ আজo জনসমেk আেসিন। সi চুিkেক কnd কের 

সংি  িসিপআieম নতারা যেথ  হনsা হেয়িছেলন। িকnt কখনi 
িমিডয়ােত টাটার সততা িনেয় p  oেঠিন। আমার কােছ কলকাতার eক 
নতৃsানীয় িসিপআieম কমী eকােn বেলিছেলন, ‘dগাপুর ekেpসoেয়র 
oপর তৃণমূল eবং মমতা ব ানািজ য aবsান কের বেসিছেলন, তা পুিলশ 
িদেয় তুেল দoয়া uিচত িছল। সiসময় মুখ মntী o দািয়tশীল নতারা 
দৃঢ় মেনাভাব দখােত পােরনিন। টাটার মেতা eকটা কাmািন রাজ  ছেড় 
চেল যাoয়ায় জনমেন দেলর ভাবমূিত খারাপ হেয়েছ।’ দেলর নতােদর 
সততা িনেয় যিদoবা p  তালা যায়, টাটার সততা pে র uেd। কারণ 
সমs সরকােরর আমেলi ‘unয়ন’ বা ‘িশlায়ন’-eর মেতা টাটা বা 
িজnালরা aপিরহায। 

 

িতbতীেদর চােখ চীন [২] 
তমাল ভৗিমক 

 

গত সংখ ায় লখা শষ হেয়িছল ৭৯ বছেরর বৃdা পেমার কািহনী িদেয়। eবােরর r আেরকজন িতbতী মিহলা তনিজন সিরং-eর কথায়। ১৯৯৯ সােল ‘লাi  স iন 
ekাiল’-eর লিখকা হািন যখন তনিজন সিরং-eর সাkাৎকার নন, তখন তারঁ বয়স ৬৮। ei মিহলার জn িতbেতর পূবিদেক আমেদা a েল eক কৃষক পিরবাের। 
১৯৫৯ সােল চীন িতbত আkমণ করেল িতিনo পেমার মেতা ভারেত পািলেয় আেসন। sভাবত পেমার সে  eরঁ জীবনকািহনীর aেনক িমল। aিমেলর িদকgেলা 
আমরা তনিজন সিরং-eর মুেখi নব। সবেচেয় বেড়া aিমল, aেনক i া থাকা সেtto পেমা আর িতbেত যেত পােরনিন, তনিজন িগেয়িছেলন। িকnt থাকেত 
পােরনিন, ধরমশালায় িফের eেসিছেলন।  
 ei pসে  dেটা কথা সের নoয়া দরকার। dেটাi ei লখার pেয়াজনীয়তা িনেয়। pথম কথা, িতbতী udাstেদর জীবনী পড়েত িগেয় দখলাম মা-মািসেদর কথা 
মেন পেড় গল। আমােদর মা-মািসরা পূবব  থেক uৎখাত হেয় eেসিছল দশভােগর সমেয়। oেদর dঃখ-ক , দেশর pিত টান, সখােন িফরেত না পারার aসহায়তা --
eiসেবর সে  িতbতীেদর aেনক িমল। আর udাst হoয়ার ঘটনা কােছ-দূের সদাi চলেছ। কখনo তা জাতীয়তাবােদর ঠলায় কা ীের বা মিণপুের, কখনo unয়েনর 
ছেক uিড় ার জগৎিসংহপুের, কখনo বা আমােদরi পাড়ায় পােশর বািড়েত pােমাটােরর uৎপােত। তাi ei লখা দরকাির।  

িdতীয়ত, চীন pসে  সখানকার কিমuন, মাoবাদ iত ািদ িবষেয় নানা লখা মnন সামিয়কীেত pকািশত হেয়েছ। তখনi কথা uেঠিছল য মে ািলয়া, িতbত iত ািদ 
জায়গায় চীেনর সংখ ালঘু জািতসttাgেলা ‘গণpজাতntী চীন’ বা চীনা কিমuিনsেদর কী চােখ দখেছ সটাo আমােদর আেলাচনার পিরসের আসা uিচত। --- তমাল ভৗিমক  

ফরা : eক িdতীয় িনবাসন, আবার িনবাসেন িফের আসা 
আমরা বেড়ােলাক িছলাম না, গিরবo নয়। eক মাঝাির কৃষক 
পিরবাের আমার জn। আমােদর পিরবার িছল বশ বেড়া। sাধীন 
দেশ মুk পিরেবেশ আমার ছেলেবলাটা sেখi কেটেছ। চীনা 
কমু িনsরা যখন দশ দখল কের, তখন আমার বাবা খুব ass হেয় 
পেড়ন eবং মারা যান। বাবা চেয়িছেলন ছেলেমেয়েদর pিতি ত 
কের সবার িবেয় িদেয় িনি েn চাখ বুজেত eবং সটা িতিন 
পেরoিছেলন। িকnt বাবা মারা যাoয়ার পরপরi চািরিদেক সব drত 
বদেল যেত লাগল --- ধু আমােদর gােমi নয়, গাটা আমেদা 
a েল। খামপার pিতেরাধ gঁিড়েয় িদেয় কমু িনsরা drত eেগােত 
লাগল। জীবন হেয় uঠল িবপjনক eবং aিনি ত। anেদর মেতা 
আমার sামীo ভাবিছল লাসায় চেল গেলi িবপদমুk হoয়া যােব। 
কারণ সখােন দলাi লামা o িতbতী সনারা আেছ। pথেম আিম 
আtীয়েদর ছেড় যেত রািজ হiিন। পের িগেয় দখলাম সখােন 
নানা জায়গা থেক লােখ লােখ িতbতী জেড়া হেয়েছ। সi আমােদর 
pথম udাst জীবেনর aিভjতা। আমরা শহেরর গােয় িশিবর খািটেয় 
বসলাম। সবt িবশৃ লা আর িব ািn। আমরা সবাi খুব ভেয় 
আবার খািনক আশায় বুক বঁেধ pিতিদন নতুন খবেরর জn aেপkা 
করতাম। ১৯৫৯-eর মােচ চীনারা দলাi লামােক ভাজসভায় িনমntণ 
করল। আমরা ভয় পলাম, oরা দলাi লামােক িবষ খাiেয় মের 
ফলেব। pায় িtশ হাজার িতbতী নরবুিলনকার িবিভn গেট 
pিতেরাধ গেড় তুলল। তারা আoয়াজ তুলল, চীনাবািহনী িফের যাo! 

আমার sামী eবং আিম সi আেnালেন যাগ িদেয়িছলাম। লাসায় 
eমন কu িছল না য ei pিতেরাধ আেnালেন যাগ দয়িন। আিম 
নারী pিতেরাধ বািহনীেত যুk হেয়িছলাম। … িকnt নরবুিলনকায় 
কামােনর গালা eেস আছেড় পড়েতi সবাi ছtভ  o u াn হেয় 
পড়ল। eর মেধ  দলাi লামার দশত ােগর খবর eল। aিতকে  
আমরা পালােত পারলাম। আমােদর aেনক বnু সi pিতেরাধ 
আেnালেন মারা িগেয়িছল। িতনিদেনর মেধ i লাসা eক পরাভতূ 
িব s নগরীেত পিরণত হল। আমরা দখলাম আমােদর আর িকছ ু
করার নi। পালােনাi বাঁচার eকমাt রাsা। আিম িচরকালi 
ধমভীr। সারা রাsা pাথনা করেত করেত আর মnt যা জানতাম 
তাi u ারণ করেত করেত eিগেয়িছ। আমার sামীo pাথনা 
করেতন। পেথ eকজন বৗd লামা o আরo িকছু লাকেক স ী 
পলাম। সi লামা আমােদর মেন সাহস জাগােতন, বুেdর uপেদশ 
িনেয় কিঠন বাsবেক মেন িনেত িশিখেয়িছেলন।  

 কেয়ক সpাহ হাঁটার পের আমরা বkাের পৗঁছাi। সখান থেক 
চেল যাi দিkণ ভারেত। anাn িতbতীেদর মেতাi আমরা িনমাণ-
িমক িহেসেব রাsাঘাট তিরর কােজ যাগ িদi। pথমিদেকর 

কেয়কটা বছর eমন তাড়াhেড়ায় কাটল য িপছেন যা িকছু ফেল 
রেখ eেসিছ তা িনেয় ভাবার কােনা aবকাশi পলাম না। sেp 
আিম pায়i িতbতেক দখেত পতাম। িকnt pিতিদনকার বাঁচার 
চ া, anসংsােনর uপায় আর udাst িশিবেরর assেদর সবায় 
eকটুo ফুরসত পতাম না aতীত িনেয় িকছু ভাবার। … 
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 ভারেত eেস িকছুটা িথত ু হoয়ার পের আমােদর eকটা মেয় 
হেয়িছল। আমােদর তখন eমন dদশা য মেয়টােক বাচঁােত পারলাম 
না। শশেবi স চেল গল। আমােদর মেন িনেত হেয়িছল। পের 
aব  আমরা eকটা aনাথ মেয়েক পা  িনi। তােক িবেয়o 
িদেয়িছলাম। eখন স আর আমার সে  সmক রােখ না। স আেরক 
dঃেখর কািহনী। … 

১৯৮৩ সােল আমার sামীর সে  আিম িতbেত িগেয়িছলাম। 
আমােদর আtীয়sজন ভাiেবানেদর সে  আমরা দখা করেত 
িগেয়িছলাম। িতbেত িগেয় আমার sামী asেখ পড়ল eবং বশ 
িকছিুদন ভুেগ মারা গল। আমার বেড়া বান বলল, ‘তুi আর 
ধরমশালায় িগেয় কী করিব?’ তার চেয় বরং oর পিরবােরর সে  
িতbেত থেক যাoয়াi ভােলা। ১৯৮৩ থেক ১৯৯৫ --- ei বােরা 
বছর আিম oেদর সে i থাকলাম। িকnt কােনাভােবi আিম 
oখানকার পিরেবেশর সে  িনেজর aিstেক মলােত পারিছলাম না। 
oখানকার জীবনধারা ভারতবেষ আমার জীবনধারা থেক আলাদা। 
১৯৯৫ সােল ভারত থেক কেয়কজন িতbতী মণাথী oখােন যায়। 
তােদরেক সাkী দাঁড় কিরেয় আিম চীনা সরকােরর কাছ থেক 
িতনমােসর জn ভারেত আসার anমিত পাi। তখন আিম চেল 
আিস। তারপর থেক আিম eখােনi আিছ। eকটা ভাড়াবািড়েত 
eখােন থািক। আিম eকমাt মkু িতbেতi িফের যেত পাির। আর 
আমার জীবdশায় তা যিদ না ঘেট, তাহেল আিম eখােনi থাকব। 
আর ঈ েরর কােছ pাথনা কের যাব যােত তারঁ শািnর aিভযান 
aটুট থােক।  
an িতbত : তনিজন সিরং-eর ভা  
না, oখােন আমােক কu utk কেরিন। eকদমi নয়। oপর থেক 
দখেল, য eলাকায় আমােদর বািড় সখানকার aবsা বশ িsিতশীল 
বেলi মেন হয়। বতমােন আমেদা আমােদর দেশর সবেচেয় unত 
a লgেলার মেধ  eকটা। unয়েনর িচh িহেসেব সখােন গেড় 
uেঠেছ aেনক বেড়া বেড়া বািড়, কারখানা, িশlা ল o unত 
কািরগিরর নানা ব বsা। িকnt আমার চােখ সটােক িতbেতর কােনা 
জায়গা বেল মেন হে  না। ১৯৫৯ সােল যখন পািলেয় িগেয়িছলাম, 
তখন আমােদর বািড়র uেঠােন দাঁড়ােল আমরা দখেত পতাম 
পাহােড়র সাির, গাছপালা আর দীঘ প চারণভূিম। যখন আিম িশ  বা 
তrণী িছলাম, তখন uেঠােনর eকটা িpয় কাণ িছল আমার। সখােন 
eবার যখন িগেয় দাঁড়ালাম, তখন চােখ পড়ল ধু uচুঁ uঁচু pবল 
pতাপািnত সব বhতল বািড়। না, আিম মেন কির না য ধু পুরেনার 
pিত মাহািব  হেয়i আিম oiসব পিরবতনেক মেন িনেত পারিছলাম 
না। পুরেনার pিত মাহi ধু নয়, তার চেয় আরo বিশ িকছু 
আমােক পীড়া িদি ল। ... িতbতী মাnষেদর মেধ  যােদর সে  
আমার আলাপ হি ল, আিম দখিছলাম, তােদর মেধ  খুবi grtপূণ 
কী eকটা িজিনস যন নi। আমার মেন হি ল oেদর  যন বুক 
ভরা ভয়। চীনােদর কােছ oরা eমন ব তা sীকার কের িনেয়িছল, 
oরা কখনo চীনােদর সামেন কথা বলত না। মেন হয় oরা ধের 
িনেয়িছল য বঁেচ থাকার eকমাt uপায় নীরবতা পালন করা।  
 জােনন, বিশরভাগ aিফসােররাi চীনা আর িতbতীরা তােদর 
aধsন কমী। oরা কমু িনsেদর oপর সmূণভােব িনভরশীল। য 

কতৃপk আপনার জীবেনর সমs a েক িনয়ntণ কের, তার িবrেd 
কােনা কথা বলা সহজ নয়। িতbতীরা সহেজ eসব কথা sীকার 
করেব না। িকnt আপিন oেদর দখেলi বুঝেত পারেবন, oরা কমন 
ভেয় ভেয় আেছ। বাiের থেক দখেল সবi ভােলা, সকেলরi মেন 
হেব সব sাভািবক চলেছ, িতbেতর unিত হে । িকnt আমার মেন 
হেয়েছ aেনক িকছু আমরা হািরেয়িছ। িতbতীরা িছল খালােমলা 
মেনর মাnষ, তােদর জীবেনর pিত ভােলাবাসা o রসেবােধর পিরচয় 
সকেলi জােন। তারা িছল u ল o uদ মী। eখন তারা সবসময় 
gম মের থােক, aবদিমত। eটা আিম বারবার anভব কেরিছ। 
আিম যখন pকৃিতর কথা বলিছলাম, তখন eটােকo বাঝােত 
চাiিছলাম। pাকৃিতক সমিৃd যমন শূn হেয় গেছ, তমন 
মাnষgেলাo ঊষর। uঁচু বািড়র আড়ােল ঢাকা পেড়েছ pকৃিতর 
সৗnয  আর uঁচু পেদর চাকিরর আড়ােল মাnেষর নীরবতা।  
 িতbতীেদর pিত বষম মলূক আচরণ সবব াপী। ভােলাভােব 
বানােনা বেড়া বািড়gেলা সব চীনােদর। বিশরভাগ িতbতী থােক 
ছােটা ছােটা িঘি  নাংরা ঘের। সবাi সাবলীলভােব চীনা ভাষায় 
কথা বেল, যন oটাi eেদেশর ভাষা। িতbতীরা যিদ তােদর 
বা ােদর িতbতী ভাষা শখােত চায়, তাহেল তা গাপেন িনেজেদর 
ঘের শখােত হয়। sলু-কেলেজ িশkাদােনর মাধ ম চীনা ভাষা। ... 
আমােদর লােকরা, িবেশষত যারা কমবয়িস, তারা চীনা পাশােক 
িনেজেদর সাজাে । কu e িনেয় p  তােল বেল মেন হয় না। 
বাiেরর থেক দখেল মেন হয়, িতbতীরা যন কমু িনj মেক gহণ 
কেরেছ। িকnt িভতের গভীের িগেয় আিম দেখিছ তারা িবkbু। ... 
আমার ভgীপিত চীনােদর aধীেন কাজ কের। স আমােক বেলেছ, 
oiভােব কাজ করা, িনেজ দিমত হেয়o ভােলা থাকার ভাব দখােনা 
কমন কিঠন। স, আমার বান eবং al আর d’চারজন বােদ, an 
যােদর সে  আমার সাkাৎ হেয়েছ, কu eব াপাের টঁু শb কেরিন।  
 বিশরভাগ িতbতীেদর কােছ আিম িছলাম িবেদিশ। আিম িছলাম 
an দেশ, oেদর ধারণা oখােন আিম eকটা sাধীন জীবন কািটেয়িছ। 
oরা য dঃেখর মেধ  িদেয় eখােন জীবন কািটেয়েছ, তার কােনা ভাগ 
আিম িনiিন। আমােদর udাstেদর সmেক বিশরভাগ িতbতীর 
eরকমi ধারণা। oেদর সামাn ক’জন মাt বােঝ য আমরাo ক  
পেয়িছ। oেদর পেk বাঝা মুশিকল য কী কিঠন aবsার মেধ  িদেয় 
আমােদর যেত হেয়েছ। oেদর মেন হয় আমােদর জীবেন আমরা 
aেনক sিবধা o sরkা পেয়িছ। িনবাসন o পীড়ন যন িতbতীেদর 
diভােগ ভাগ কের িদেয়েছ --- eকদল িনবািসত eবং আেরকদল 
িনপীিড়ত। pথমিদেক আিম eটা খুব তীbভােব anভব কেরিছলাম। দীঘ 
িবে দ মাnষেক িবভk কের দয়। oরা যমন আমােক বুেঝ uঠেত 
পারিছল না, আিমo oেদর জীবেনর সে  িনেজেক মািনেয় িনেত 
পারিছলাম না, পািলেয় িগেয় udাst হoয়ার য বদনা o আত  
সরকমi হল বািড় িফের আসায়। আমরা eকi মাnষ, সবাi িতbতী। 
িকnt eেক aেnর dঃখক েক িচেন uঠেত পারলাম না। বশ িকছু 
িবষেয় তােদর কােছ আিম aিচন মাnষ। চীনা কতৃপেkর কােছ oেদর 
ব তা o নীরবতার aথ বুঝেত আমারo aেনকটা সময় লেগেছ।  
 ei য eতgেলা বছর আমরা পৃথক িছলাম, সi সময় 
আমােদর পিরবােরর সদs o আtীয়েদর কী pচN ক  পেত 
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হেয়িছল, স সmেক aেনক ঘটনা নলাম। আমােদর বড়দার 
মৃতু র খবর নলাম। ১৯৬২-র dিভেk চীন o িতbেত লােখ লােখ 
মাnষ মারা যায়, তখন আমােদর আেরক ভাi o eক িদিদ কীভােব 
মারা িগেয়িছল, তা বােনর কােছ নলাম। ei সমs েন আমার 
মেন হল, oখােন আর আমার জn কu নi, িকছুi aবিশ  নi, 
য বােনর কােছ িগেয় uেঠিছলাম তােক ছেড় আসেত আমার ক  
হি ল। তবু আিম ভারেত িফের আসাi িঠক করলাম।  
 য িতbেত আিম িফের িগেয়িছলাম আর য িতbেত আিম 
িফের যাব ভেবিছলাম, ei diেয়র মেধ  aেনক তফাত। জােনন, 
আমােদর মেতা বাstচু তেদর কােছ e eক adুত ব াপার। যখন 
আমরা পরবােস থািক, তখন আমােদর ফেল আসা দশ-ঘেরর 
eকটা ছিব আমােদর মেনর মেধ  সািজেয় রেখ আমরা আশাটােক 
বািঁচেয় রািখ। সi আপন গেৃহ িফের যাoয়ার জn আমরা আkল 
হেয় uিঠ। িকnt যখন আমরা সিত কােরর যাi ? তখন eকটা 
anরকম বাsবতার মুেখামুিখ হi। িতbেত যাoয়ার আেগ আমার 
sামী o আিম ভারেত বশ িথতু হেয় িগেয়িছলাম। িকnt িতbত 
থেক ঘেুর আসার পের আমার eখােন মািনেয় িনেত আরo asিবধা 
হে । udাst জীবেনর পেররিদেক যমন eখানটােকi আমার দশ 
বেল মেন হি ল, eখন তা নয়। িতbেত যা দেখ eলাম, যা 
ফেল eলাম, আমার মন জুেড় তা eক aিsরতা তির কেরেছ। 
িবেবেকর বnী : বnী িবেবক 
“ভারেতর ধূলাময় সমতেলর িদেক তািকেয় আমার hদয় dঃেখ ভের 
গল। আমার গত িtশ বছেরর বnী জীবেনর সমs খঁুিটনািট মেন 
পেড় গল। িনয়িমত পাঠচk আর sীকােরািkর সভা, পুরsার আর 
শািspদােনর সভা, যা আমার জীবনেক eক িনয়েমর িনগেড় বnী 
কের রেখিছল। ... ei িবেদেশ eখন আিম মkু। িকnt বnীদশার 
দগদেগ ঘা আর িবভীিষকার ছায়া সবসময় আমােক তাড়া কের 
বড়ায় ... pিতিদন আিম আমার সহ-বnীেদর সে  দখা কির। 
aেনক ক  কের আমরা িহমালেয়র পাদেদশ বেয় eক dগম পথ 
িডিঙেয় eখােন eেসিছ। oেদর মুk হoয়ার আনেnর সে  িমেশ 
আেছ anেদর aতীত যntণােভােগর sীকৃিত। sফ বঁেচ যেত 
পারার সৗভােগ  আমরা eেক aপরেক aিভনnন জানাi ...” 
 ei কথা িলেখেছন পালেদন িগয়াতেসা, ১৯৯৭ সােল pকািশত 
তারঁ বiেয়। বiেয়র নাম ‘eক িতbতী সn াসীর আtজীবনী’। 
আমােদর লিখকা হািন ১৯৯৮ সােল তারঁ সে  িতনবার দখা 
কেরন। সi িতনেট সাkাৎকার eবং oi বi থেক যা জানা যায় 
তা সংেkেপ eরকম :  

পালেদন িগেয়তেসার জn ১৯৩৩ সােল, দিkণ-মধ  িতbেতর 
সাং সমভূিমর পানাম eলাকার eক u ে ণীর ধনী পিরবাের। 
পালেদেনর জেnর িকছুিদন পেরi তাঁর মা মারা যান। িতন বান o 
di ভাiেয়র সংসােরর দািয়t পেড় বাবার ঘােড়। তাঁর বাবা aব  
পের আেরকিট িবেয় কেরন। পালেদেনর পিরবােরর লাকজন খুব 
কম বয়স থেকi বালক পালেদেনর মেধ  নানা ঐ িরক িচh খুঁেজ 
পায়। ছােটােবলায় তারঁ নাম িছল নাdপ। দশ বছর বয়েস তাঁেক 
দীkা দoয়ার সময় পিরবােরর লাকজন তারঁ নাম রােখ পালেদন। 
সi থেক িতিন তাঁর কাকার কােছ eক িবশাল মেঠ থাকেত r 

কেরন eবং কাকার কােছi তাঁর ধমীয় িশkার r হয়। সখােন 
dপাং থেক গিশ (aথাৎ aধ াপক) িরগিজন টm পা eকবার বৗd 
দশন িবষেয় বkৃতা িদেত আেসন। dপাং তখন িতbেতর  
িতনেট িশkা pিত ােনর anতম। িরগিজন টm পার জn হেয়িছল 
ভারেত। তারঁ বkৃতা েন পালেদন বুঝেত পােরন, কাকার কােছ য 
গ াদং মেঠ িতিন থাকেতন সটা eকটা kেয়ার মেতা। বৗd দশেনর 
মহাসমেুd সাঁতার কাটেত হেল dপাং যেত হেব।  
 পের িরগেজন টm পার আhােন dপাংেয় পড়েত যাoয়ার eকটা 
sেযাগ eেলo বাবা-কাকারা তােঁক ছাড়েত চানিন। পালেদং তখন 
dপাং যাoয়ার জn বািড় থেক পালােবন ভেবিছেলন। eর 
িকছুিদন পের িতিন সখােন যাoয়ার sেযাগ পান। িকnt কাকা ass 
বেল তাঁেক বািড় থেক ডেক পাঠােনা হয়। বৃd কাকােক দখভাল 
করা eবং গ াদংেয়র মঠ পিরচালনার জn তাঁেক সখােন থেক 
যেত হয়। aেনক পের ১৯৫৭ সােলর ফbrয়ািরেত িতিন ভারেত 
eেস দলাi লামার সে  দখা কেরন। দলাi লামার িনেদেশ িতিন 
আবার তাঁর িশkকেদর কােছ dপাংেয় িফের যান। তখন বািড়র 
লােকরা আর তােঁক বাধা দয়িন। iিতমেধ , তাঁর ভাষায়, “১৯৫২ 
সােলi kিড়জন তrেণর সে  eক মেঠ আিম সn াসী হoয়ার শপথ 
gহণ কির। ... সi kিড়জেনর মেধ  আজ আিম eকাi বঁেচ আিছ। 
oেদর কu মারা িগেয়েছ কারাগাের, কাuেক সাংsিৃতক িবpেবর 
সময় িপিটেয় মারা হেয়েছ।”  

ভারেত দলাi লামার সে  দখা কের আসার পের dপাংেয়র মেঠ 
বিশিদন থাকা গল না। পূব িতbেতর থেক িতbতীরা পািলেয় eেস 
জানােলা, চীনারা সব মঠ ংস কের িদে । ১৯৫৯-eর aভু tােনর 
পের চািরিদেক িবশৃ লা দখা িদল। পালেদন তখন েনিছেলন য 
লাসায় চীনােদর িতbত থেক িফের যাoয়ার দািবেত মিহলােদর 
আেnালেন নতৃt িদেয়িছেলন knািলং kসাংলা। ei মিহলােক পের 
কারাগাের মতুৃ দেN দিNত হেত দেখিছেলন পালেদন।  

রােতর anকাের dপাং মঠ ছেড় যখন সব সn াসীরা পালােলা, 
তখনo পালেদন eবং আরo dজন থেক গেলন। কারণ তাঁেদর ৭২ 
বছেরর বৃd aধ াপক িগেয়ন িরগিজন টm পা তখন চল িkহীন। 
শেষ চীনারা dপাং মেঠ গালাবষণ r করেল পালেদনরা িতনজন 
িগেয়নেক িপেঠ তুেল পালােলন। িতনজেন পালা কের কের 
aধ াপকেক বেয় িনেয় চেল গেলন পালেদেনর বাসsান পানাম 
eলাকায়। সiখােন সi গ াদং মেঠ তাঁরা আ য় িনেলন। যিদo 
পানাম িছল িতbেতর বশ anবতী eকটা জায়গা। িকnt পালেদেনর 
ভাষায়, “চীনারা মাকড়সার মেতা িতbেতর সবt তখন জাল 
ছিড়েয় ফলেছ eবং আমােদর আর িকছiু করার নi।”  
শী i r হেয় গল িমিটং আর আেলাচনার পর আেলাচনা। 
egেলা পিরচালনা করত চীনা aিফসােররা আর eকজন িতbতী 
দাভাষীর কাজ করত। egেলার uেd  িছল uপিsত শাষণ o 
িনপীড়ন সmেক সেচতনতা বাড়ােনা। সব মাnষেক pধান চারেট 
ণীেত ভাগ কের ফলা হল --- জিমদার, ধনী কৃষক, মাঝাির 

কৃষক o গিরব কৃষক। পালেদন বলেছন, “পািরবািরক পিরচেয় 
আিম িছলাম ধনী সn াসী। তার aথ নতুন সবহারার সমােজ আমার 
আর কােনা ভিব ৎ নi। pেত েকর পিরচয়পেt স কান ণী 
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থেক eেসেছ তা লখা থাকেব eবং খাদ , িশkা o চাকির ক 
কমন পােব তা িনধারণ করেব oi ণী পিরচয়i।”  
pথেম মেঠর সn াসীেদর বলা হত, তারা শাষণ চালােনার কথা 

sীকার কrক। তােত বিশ সাড়া না পেল সবাiেক ডেক জনসমেk 
srপ uেnাচেনর নাম কের তােদর হয় করা হত। ধনী সn াসীর 
িজিনসপেtর সে  গিরব সn াসীেদর সmলgেলার ফারাকo দখােনা 
হত। gামবাসীেদর ডেক ei ফারাক দখােনার সমেয় সmেদর ei 
aসাম  দেখ gামবাসীেদর বাধ তামলূকভােব িবsয় pকাশ করেত 
হত। সরকম না করেল, যেথ  uৎসােহর সে  ‘থামিসং’ নামক ei 
srপ u ঘাটেনর pিkয়ায় aংশgহণ না করেল তােদর oপর পািটর 
ক াডাররা নজর রাখত। eবং সিদন সেn েবলায় বা পেরর িদন 
সকােল পািটর aিফসােররা তােদর সে  দখা করত। ... পেরর 
িমিটংেয়i তােদর কােনা িনরীহ eকজেনর চুেলর মিুঠ ধের দাঁড় 
কিরেয় গালাগাল িদেত হেব eবং eiভােবi পািটর pিত ভােলাবাসা 
o জনগেণর পেk দাঁড়া নার pমাণ িদেত হেব।  

সবটাi পালেদেনর কােছ বানােনা eকটা নাটেকর মেতা মেন হত, 
যখােন সবাi aিভনেয় aংশ িনেত বাধ । পালেদেনর মাট ৩১ বছেরর 
বnী জীবেনর মেধ i ‘সাংsৃিতক িবpব’ হেয়িছল। স সমেয় পালেদন 
িলখেছন, “সমােলাচনা o দাষ sীকার করার aিবরাম aিনঃেশষ চাপ 
িছল। ফেল পারsিরক নজরদাির o সেnহ করার eকটা পিরেবশ 
গেড় uেঠিছল। শত শত জাড়া চাখ আপনার সমs নড়াচড়ায় নজর 
রাখেছ। ভেয় যন আমরা বশীভতু, aবনত হেয় পেড়িছলাম। যিদo 
চীনা কতৃপেkর িন রুতার িবrেd anের আিম eক িতk aিন া 
পাষণ করতাম ... বnীেদর মেধ  পারsিরক বাঝাপড়া o সহাnভূিত 
গেড় uেঠিছল। আমরা জানতাম, সবাi আমরা eকi িজিনস করেত 
বাধ  হি । সেহতু। যিদo pথমিদেক সমােলাচনা করার ফেল শtrতা 
গেড় uেঠিছল, আমরা য কােনা aিভেযাগকারীেক kমা করেত িশেখ 
িগেয়িছলাম eবং কui কােরার pিত মেন কােনা রাগ পুেষ রাখতাম 
না ... আপনার কােনা uপায়াnর নi ... ei ধরেনর সমােলাচনা-
সভায় যাগ না িদেত চাoয়া হে  সমাজিবেরাধী কাজ --- pায় 
িবেdাহ দখােনার মেতা   --- oরা চাiত আমরা সহবnীর kিত 
কির, যন সবাi পরsেরর শtr ...”  

১৯৬০ সােল পালেদন pথমবার gpার হল গ াদং মঠ থেক। 
সখােন তাঁর সi বৃd িশkক িরগিজন টm পার তজসপt ঘাটঁাঘাঁিট 
কের চীনারা eকটা ফেটা দখেত পায়। সখােন eকদল িতbতী 
pিতিনিধর মেধ  িরগিজেনর ছিব। তারা দাঁিড়েয় আেছ ভারেতর 
জাতীয়তাবাদী নতা নেহr eবং গাnীর সে । চীনারা খুব uেtিজত 
হেয় িরগিজনেক নানা p  করেত থােক। িতিন সবi জানান, িতিন 
য ভারতীয় নাগিরক eবং সখান থেক লাসায় ছাt িহেসেব 
eেসিছেলন, শেষ চীনা aিফসারেদর anেরাধ কেরন তাঁেক ভারেত 
পািঠেয় দoয়ার জn। পালেদন তাঁর িশkকেক িকছ ু বiপt সহ 
ছােটা eকটা ব াগ gিছেয় িদেত সাহায  কেরন। চীনা aিফসারেদর 
আেদশ মেতা সi ব াগ িনেয় হঁেট িগেয় িতিন eকটা িজপগািড়েত 
oেঠন। dজন বndকধারী পাহারাদার তাঁেক িনেয় চেল যায়। সi 
শষ দখা। তারপর আর পালেদন কােনািদন িরগিজন টm পােক 
দখেত পানিন।  

eরপর r হয় পালেদেনর oপর aত াচার। তাঁর িশkক য 
ভারতীয় gpচর ei sীকােরািk আদােয়র জn পালেদনেক d’হাত 
বঁেধ ঝুিলেয় পটােনা হেয়েছ ব াটন িদেয়, রাiেফেলর বাটঁ িদেয়। 
বারবার িতিন jান হািরেয়েছন। jান িফেরেছ িনেজরi প াপ 
আর বিমর মেধ  েয়। আবার তাঁর oপর চালােনা হেয়েছ 
aমাnিষক aত াচার। পালেদন বারবার বেলেছন য তাঁর িশkক 
gpচর নন। তবু তাঁর কাছ থেক িমথ া sীকােরািk আদােয়র জn 
aত াচার করা হেয়েছ। শেষ তা না পেয় তাঁেক সাত বছেরর 
জেলর সাজা দoয়া হেয়েছ। পালেদেনর ভাষায়, “ কােনা নািন 
হয়িন, কােনা আেবদেনর aিধকার দoয়া হয়িন। আমােক সাত 
বছেরর জn কেয়দ করা হেয়েছ আর গােয় সঁেট দoয়া হেয়েছ 
pিতিkয়াশীল ণীর লেবল --- e eমন eক িচh যার জn 
আমার সাত বছেরর ময়াদ শষ হoয়ার পেরo আরo িতন বছর 
আমার কােনারকম রাজৈনিতক aিধকার থাকেব না।”  

eত aত াচার পালেদন সh কের গেছন ধু ei কথা ভেব য 
লড়াiটা তাঁর p কতােদর সে  ব িkগত নয়, লড়াiটা হল পািটর 
িনপীড়কkমতার সে  বৗdধেমর আদশ o সi ধেমর pিত 
আnগেত র। ei বাধ তাঁেক eক আিtক শিk জুিগেয়িছল। ei 
শিkর জােরi পালেদন তাঁর বnীজীবেনর pিতটা খঁুিটনািট মেন 
রেখেছন eবং আশা রেখেছন য মুিkর পর িতিন তাঁর সহবnীেদর 
মখুপাt িহেসেব বাiেরর সবাiেক সব কথা জানােবন। স কারেণ 
িতিন িলিপবd কেরেছন, যােদর ‘মৃতু িশিবর’-e পাঠােনা হেয়িছল 
তােদর সকেলর নাম, ১৯৬০-eর dিভেk যসব বnীর aনাহাের 
মতুৃ  হেয়িছল তােদর নাম। eর পাশাপািশ পািটর ঘািষত আদেশর 
সে  বাsব িkয়াকলােপর িবেরােধর িবষয়টাo িতিন পযেবkণ 
কেরেছন। e িবষেয় লিখকা হািনর সে  সাkাৎকাের িতিন জানান, 
e কমন aদৃে র পিরহাস যােত তথাকিথত ণীহীন সমাজ তার 
সদsেদর জার কের eমন eক রাজনীিত গলাে  যখােন 
p হীনভােব পুেজা করেত হেব মাk, eে l স, লিনন, sািলন 
থেক সবেশষ ‘ভগবান মাo’-eর মেতা সমs কমু িনs নতােদর, 
আরo kােধর সে  পালেদন বেলন, পািট িমেথ  গব কেরিছল য 
সমাজতািntক রােT eকজন মাnষo না খেয় মরেত পাের না। aথচ 
বnীরা ভেয় aনাহাের মৃতু র কথা বলত না, সটােক চািলেয় দoয়া 
হত sাভািবক মতুৃ  িহেসেব।  

১৯৬২- ত চীন-ভারত যুd r হল। সiসময় পালেদন সাতজন 
বnী সহ জল থেক পালােলন। পালােত পালােত চীন সীমাn pায় 
পার হেয় যাoয়ার মেুখ সবাi ধরা পেড় গল। আবার 
িজjাসাবােদর নােম aত াচার r হল। িজjাসাবােদর সময় 
পালেদনেক িজjাসা করা হেয়িছল, কন তারা পালাি ল? পালেদন 
বেলিছেলন, eটা খুব sাভািবক। ১৯৬০ সােল gpার করার পর 
থেক আমার oপর য aকথ  aত াচার চালােনা হেয়িছল, যভােব 
আমার চােখর সামেন বnীরা খেত না পেয় মারা িগেয়িছল, 
তারপরo যভােব আমরা kুধার যntণা আর মৃতু র pতীkা িনেয় 
বঁেচিছলাম, তােত পালােনাটাi sাভািবক।  

eবার পালেদেনর আরo আট বছেরর aথাৎ সব িমেল মাট 
পেনেরা বছেরর জল খাটার সাজা হল। আবার তাঁর di হােত আর 
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পােয় লাহার বিড় পিরেয় দoয়া হল। eiসময় স ম কারাদেNর 
আেদশ anসাের পালেদনেক তাঁত বানার কাজ িশখেত হেয়িছল। 
d’পােয় িশকল বাধঁা aবsায় সারািদন কিঠন পির েমর মােঝ িতিন 
িবেকেলর d’ঘ টার িব ােমর সমেয় pাথনা করেতন। ei pাথনা 
তােঁক মেনর জার বাড়ােত সাহায  কেরিছল। aেনক বnী আtহত া 
করল। পালেদন মেনর জাের বঁেচ থাকেলন ধু aত াচারীেদর 
aত াচার সh কের বঁেচ থাকার সাহস দখােত। সাংsৃিতক িবpেবর 
সমেয় চার পুরেনােক দরূ করার নােম পুরেনা রীিত, পুরেনা aভ াস, 
পুরেনা ঐিতh o পুরেনা িচnা ংেসর নােম পালেদনেদর িpয় 
সমs aবলmন পুিড়েয় ংস করা হল। ... কারাগাের নতুন ভাষায় 
বলা o লখা চালু করা হল। স ভাষায় নতুন সবহারা সংsৃিতর 
সে  সাম sপণূ নতুন সব সমাজতািntক শb। i া না থাকেলo 
বnীরা oiসব মেন িনেয় সntি র ভাব pকাশ করত।  

আর তা না করেল কী হত, পালেদন তা হােড় হােড় 
বুেঝিছেলন। pেত কিদন সমােলাচনা o আtসমােলাচনার িমিটং হত। 
বিশরভাগ সময় পালেদন িনেজেক aলস বেল আtসমােলাচনার পব 
সারেতন। eকিদন িতিন কােনা আtসমােলাচনা না করায় তাঁেক 
তারঁ সেলর নতা বেলন, ‘পালেদন িনেজেক পুেরা ধের ফেলেছ 
আর তাi তাঁেক মিুk দoয়া uিচত। তাi না?’ তারপর সিদন 
সেn  থেক লড়াiেয়র িমিটং r হয়। সখােন সবার মেধ  
পালেদনেক ডেক দাঁড় কিরেয় ‘pিতিkয়াশীলেদর ংস কেরা’ 
আoয়াজ তুেল সেলর pহরী o সেলর নতা pথেম তাঁেক আঘাত 
কের। তারপর সব বnীেক িদেয় pিতিkয়াশীলেদর ংস করার 
াগান দoয়ােনা হয় আর তােঁক kমাগত মারেত থােক। গাটা 

সাংsৃিতক িবpেবর পযােয় পালেদনেক eiভােব পটােনা হয় ৩০ 
থেক ৪০ বার।  

আেরকবার পালেদনেক চােখ জেলর ঝাপটা িদেত দেখ eকজন 
সহবnী। সমােলাচনার িমিটংেয় eেস স aিভেযাগ কের য oiভােব 
জল দoয়া আসেল িতbতী ধমরীিতেত ঈ রেক জল uৎসগ করা। 
ei ঘটনা িনেয় ১৩টা ভৎসনা সভা হয়। সখােন সহবnীরা 
পালেদনেক মারার বদেল জামা ধের ঝাঁকােতা। কারণ পালেদনেক 
তারা মারেত চাiত না eবং মার খেয় খেয় পালেদেনর শারীিরক 
aবsা তখন aত n খারাপ হেয় পেড়িছল। যাi হাক, eেতo 
পালেদেনর sীকােরািk আদায় করা গল না। কতৃপk ভয়ানক 
চটল। কারণ পালেদন যা কেরেছন তা ধমীয় কাজ eবং গিহত 
aপরাধ। তাi শািssrপ eকিদন ভাের পালেদনেক তুেল িনেয় 
যাoয়া হল eক বধ ভূিমেত। সখােন পেনেরাজন বnীেক মতুৃ দN 
দoয়া হেব বেল হাটুঁ গেড় বিসেয় রাখা হেয়েছ। পালেদনেক তােদর 
িদেক মখু কিরেয় দাঁড় করােনা হল। সখােন eকজন নতমsক 
মিহলার চেুলর মিুঠ ধের মাথাটােক সাজা করা হল আর eকজন 
সn তার aপরােধর িফিরিs িদেত থাকল। পালেদেনর শরীর 
িশuের uঠল --- ei সi বীরা না মিহলা knািলং kসাংলা --- 
১৯৫৯ সােলর িতbতীেদর aভু tােন িযিন মিহলা বািহনীর নtী 
িছেলন। তাঁর মুেখর চামড়া বয়েসর ভাের kঁচেক গেছ, মুেখ 
aত াচােরর দাগ, িবকৃত ফালা মুেখ eকটাo দাঁত নi। kােভ 
ভেয় পালেদেনর মাথায় িকছুi ঢুকিছল না। তারঁ পােশ দাঁিড়েয় 

eকজন pহরী তখন বলিছল, “বুেঝছ, eেকবাের খােদর িকনাের 
eেস দািঁড়েয়ছ।” পালেদেনর সামেন oi পেনেরাজন বnীেক gিল 
কের মের গেত ফেল দoয়া হয়।  

মৃতু ভয় দখােনা, aত াচার, কােনা িকছেুতi চীনারা পালেদনেক 
কাবু করেত পােরিন। মতুৃ দNpাp aেনক বnী য সাহেসর সে  
মতুৃ বরণ কের িনেয়িছল, তােকi পালেদেনর মেন হেয়িছল 
িতbতীেদর জেয়র িচh। পেনেরা বছর জেল কাটােনার পর 
পালেদনেক জানােনা হল য তাঁেক আরo আট বছর মিশিবের 
থাকেত হেব। আবার আট বছেরর জn বnী থাকার ei ঘাষণা 
পালেদনেক মেন মেন দাrণ আঘাত করেলo বাiের িতিন তা pকাশ 
করেলন না। uেl জলখানা থেক মিশিবের িনেয় যাoয়ার সমেয় 
িতিন দািব করেলন য gpার করার সময় বােজয়াp করা তারঁ 
ব িkগত িজিনসপt ফরত দoয়া হাক। ফরত নoয়ার সময় 
িতিন দখেলন য তাঁর িpয় বেড়াদাদার uপহার দoয়া eকটা 
সানার রােলk হাতঘিড় নi। িতিন pচN রেগ িগেয় চীনা 
aিফসারেক বলেলন, “ei হাতঘিড় চুির করা পািটর িনয়ম-িবেরাধী, 
চয়ারম ান মাo িপeলe- ক (গণমিুk ফৗজ) কতকgেলা 
আচরণিবিধ িশিখেয়িছেলন। তার মেধ  eকটা হল বnীেদর eকটা 
আলিপনo gহণ না করা। eকমাt eকজন pিতিkয়াশীল সni 
eকজন বnীর িজিনস চুির করেত পাের।”  

eরপেরর আট বছর িতিন িনেয়থাং লুয়াoয়া চ াং নামক eক 
টািলর কারখানায় িমক িহেসেব কাজ কেরন। সখােন িতিন তাঁেদর 
বািড়র eক পুরেনা ভেৃত র কােছ খবর পান, গণআদালেত িবচােরর 
সময় তাঁর বােনেদর বাবােক জনসমেk হয় করেত বাধ  করা 
হেয়িছল। সখােনi তাঁর বাবােক িপিটেয় মারা হয়। পের তাঁর দাদারo 
eকi পিরণিত হয়। আর তাঁর সৎমা aত াচার সh করেত না পের 
সারা জীবেনর জn প ু হেয় পেড়ন। eiসব ঘটনা জানার পর 
পালেদন ঘমুােত পারেতন না, িব ামo িনেত পারেতন না। তাঁর খািল 
পিরবােরর সবার কথা আর তােদর dেভােগর কথা মেন পেড় যত। 
iিতমেধ  মাo সতুেঙর মতুৃ  হল। সাংsৃিতক িবpেবর সময় যসব 
বাড়াবািড় হেয়েছ, তা িনেয় পািটর মেধ o সমােলাচনা uঠল। সi 
সময় িগেয়ন সামsং oয়াংচুক নামক eকজন বয়s লামার সে  
মাঝবয়িস পালেদন িঠক কেরন য তাঁরা িতbতী জনগেণর uেdে  
eকিট আেবদনপt িলখেবন। কারণ সi সময় সাংsৃিতক িবpেবর 
সমােলাচনার কােল িতbতীেদর গলার ফাঁস eকটু আলগা হেলi 
‘গতিদেনর ভয় র aিভjতা’র কথা ভেুল যাoয়ার সmাবনা দখা 
দেব। সi uেdে  তাঁরা দলাi লামার ‘িব জনীন সত ’ নামক 
pাথনার থেক udৃিত িদেয় pচারপt লেখন। তার eক aংেশ িছল, 
িতbতীেদর য dঃখ-যntণা সh করেত হেয়েছ, তার বণনা। িdতীয় 
aংেশ িছল, sাধীন জািত িহেসেব িতbতীেদর ২৫০০ বছেরর iিতহাস।  

eটাi িছল মাoেয়র মতুৃ র পর লাসার দoয়ােল pথম পাsার। 
ei ঘটনায় রাজধানীেত খুব নাড়াচাড়া পেড় যায়। eরপরo 
পালেদেনর লখা আেরক ps pচারপt pকািশত হয়। সiসময় 
িতbতী বnীেদর কী aবsা স সংবাদo িতিন ভারেত পাঠােত সমথ 
হন। eর মেধ  জেলর িভতর oয়াংচেুকর মতুৃ  o বnীেদর oপর 
িনযাতেনর ঘটনাo দলাi লামা সহ a ামেনিs i টারnাশনাল o 
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anাn আnজািতক সংগঠেনর কােছ pকািশত হেয় পেড়। ১৯৮৩-
ত সামাn িকছিুদেনর জn মিুk দoয়ার পের ১৯৮৪-র eিpেল 
পালেদনেক আবার gpার করা হয়। তাঁর িবচােরর সময় pকাে  
িতিন িতbেত চীনা শাসেনর িবেরািধতা কেরন। তাঁেক আরo আট 
বছেরর জn জেল পাঠােনা হয় --- eবার aিরি ডুর বnীশালায়।  
মাoেয়র যুগ শষ হেয় তখন দঙ-eর যুগ r হেয়েছ। িকnt 
বnীেদর aবsার কােনা পিরবতন হয়িন। পালেদন তাঁর কেয়িদ 
জীবেনর pায় শষিদন পযn তাঁর oপর মারাtক িনযাতেনর বণনা 
িদেয়েছন। iেলকিTক শক দoয়া থেক আরm কের মেুখর মেধ  
ব াটন ঢুিকেয় দoয়া, যতরকমভােব যntণা দoয়ার পর ... পালেদন 
বণনা িদে ন, “ভীষণ যntণায় বিম করেত িগেয় দিখ আমারi 
রেkর মেধ  আমারi িতনখানা দাঁত uপেড় eেসেছ। পের আমার 
সব দাঁত চেল যায়।”  

তাঁর ভাষায়, “ দঙ কােনাভােবi মাoেয়র থেক ভােলা নয়। 
oয়াচ টাoয়ােরর মাথায় সnেদর বদেল িভিডo ক ােমরা, মারার 
জn লািঠর বদেল iেলকিTক শক দoয়ার রড। aত াচােরর কায়দা 
পােlেছ, িকn aত াচােরর aিst ঘােচিন। কারাগােরর pহরীরা 
হয়েতা আরo আধিুনক হািতয়ার িনেয় আরo আধুিনক pিশkণpাp 
হেয় eেসেছ। িকnt চািরিদেকর uঁচু pাচীেরর িপছেন সমs িকছুেক 
িঘের য দিৃ  তার কােনা পিরবতন হয়িন।”  

পালেদন তখন জানেতন না য ১৯৮৩ সােলi তাঁর ঘটনা 
dিনয়াময় ছিড়েয় পেড় eবং a ামেনিs i টারnাশনাল তাঁেক 
িবেবেকর বnী বেল ঘাষণা কের। eiসব আnজািতক চােপi 
শষপযn ১৯৯২ সােল পালেদন মিুk পান। ততিদেন িতbেতর 
মুিkকামী সংgামী যুবকেদর কােছ িতিন eক জীবn rপকথার 
নায়ক। আমােদর লিখকা ১৯৯৮ সােলর পের ২০০২ সােলo তাঁর 
সে  আেরকবার সাkাৎ কেরন। তারপর ২০০৬ সােল শীতকােল 
তারঁ সে  আবার দখা করেত গেল িতিন দখা িদেয়o আর কথা 
বলেত চানিন। ধরমশালায় সi শীেতর সn ায় হািনর মেন p  
দখা িদেয়িছল, তেব িক বয়স o িবsরণ সi eকািক বৃdেক gাস 
কের ফলল? aথবা, িtশ বছেররo বিশ বnীজীবেনর ভয়াবহতা, 
anেরর যntণা তাঁেক তাড়া কের বড়াে ?  
eক aতৃp শূnতা  
ভয়ানক aত াচার o মৃতু র হাত থেক যারা বঁেচ ফের, তােদর 
নানারকম মানিসক রাগ দখা যায়। হািন eকজন মেনািচিকৎসক 
িহেসেবo eiসব aত াচািরত, িনবািসত িতbতীেদর দেখেছন। 
িতbতীেদর sাধীনতা সংgােম পালেদন যমন eকজন পুেরাধা o 
পুেরােনা কমী, তমনi নতুন eক রাজৈনিতক কমী হল নবীন 
সn াসী বাগেdা। বাগেdার জn সাংsৃিতক িবpেবর সময় ১৯৬৫ সাল 
নাগাদ। তাঁর বাবাo মেঠর সাধু িছেলন। িকnt বাগেdার জেnর 
আেগi চীনারা িতbত দখল করার পের সi মঠ ভেঙ দoয়া হয় 
eবং তাঁর বাবা সাধারণ মাnষ িহেসেব জীবনযাপন কেরন। খুব 
ছােটােবলা থেকi বাগেdা দখেতন, gােমর রাsা িদেয় কেয়কজন 
মাnষেক খািল গােয় িপছেমাড়া কের বঁেধ িনেয় যাoয়া হে , 
তােদর মাথা aেধক কামােনা, মেুখ কািল লপা আর সারা গােয় 
নানারকম পাsার সাঁটা। সে  মাiেক তােদর সmেক নানা মnব  

ঘাষণা করা হে । শেষ তােদর eকটা কােঠর সে  হাত বঁেধ 
ঝুিলেয় দoয়া হল। তােদর মেধ  aেনেকi সi ঝুলn aবsা থেক 
পেড় িগেয় সাংঘািতক আহত হত। আর দশকেদর বাধ  করা হত 
তােদর থুতু িদেত আর গািলগালাজ করেত। eর সে  সে  চলত 
বnীেদর oপর লািথ, মার o িচৎকার। aেনেক ei aত াচাের 
মারাo যত। ... বালক বাগেdা eসেবর কারণ বুঝেতন না। বািড়েত 
বাবা-মােক িজjাসা করেল তারঁা তাঁেক চুপ করেত বলেতন eবং 
আর কােনা p  না করেত বলেতন। বাগেdা দখেতন, তাঁর বাবা-
মা সবসময় কমন যন ভীত-সnts হেয় থােকন।  
 সiসময় সারািদন pিতটা রাsার মােড় মােড় লাuডিsকাের 
সকাল থেক সn া চয়ারম ান মাoেয়র মহtt pচার কের ধারাবািহক 
বkৃতা চলত। বুd o anাn দবতার পিরবেত মাo, sািলন, মাk 
iত ািদেদর ছিব টাঙােনা থাকত। pেত কেক, িবেশষত ছােটােদর 
সবাiেক, মাoেয়র লখা ছাT ‘ রডবুক’ দoয়া হত। সi বi সi 
সমেয়র eমন পিবt pতীক িছল য তার থেক eকটা শbo ভুেল 
যাoয়ােক সহেজ kমা করা হত না।  
 বাগেdার ভাষায়, “sুেল কােনা kাস করেত হত না। আমরা 
ধু মতাদশ িশখতাম। তাছাড়া an কােনা িবষয় িছল না। sুল 
r হত মাoেয়র udৃিত িদেয়। ‘মাo আমােদর hদেয় লাল তারা’, 

‘মাo সতেুঙর িচnাধারাi আমােদর জীবন’ --- eiসব কথার ধু 
পুনরাবৃিt কের যতাম। sেুল কবল িসেনমা দখােনা হত, সখােন 
ধু চীনােদর বীরেtর কািহনী। ভয়ানক িহংs সব যুd --- িdতীয় 

িব যুd, চীন-আেমিরকার যুd, চীন-জাপান o চীন-িভেয়তনােমর 
যুd। সব ক’টা িসেনমাi শষ হত ei বkতৃা িদেয় য মহান নতা 
মাo o চীনা কমু িনs পািট কীভােব আমােদর িবজয় pিত া 
কেরেছ। কত য aসংখ বার আিম oiসব িসেনমা দেখিছ, তা আিম 
বলেত পারব না। ... 
 রাsায় যত প  দখা যত, সgেলােক মের ফলার জn বা া 
ছেলেদর gিল করা o লড়াi করা শখােনা হত। আমােদর রাজi 
িনিদ  পিরমাণ িকছু প পািখ o কীটপত  মের কমু িনs 
ক াডারেদর কােছ জমা িদেত হত। তখনকার িদেন বলা হত, 
িতbতীেদর মেধ  মেঠর সn াসীরা সবেচেয় খারাপ। যিদo আমার 
বাবা মেঠর সn াসী িছেলন। িকnt ছােটােবলায় আিম সn াসী 
কাuেক চােখo দিখিন। আসেল, aেনক পের দলাi লামার বi 
যখন পেড়িছলাম, তার আেগ aবিধ জানতাম না য িতিন বঁেচ 
আেছন। ছােটােবলায় আমরা জানতাম, িতিন eকজন aতীতকােলর 
ব িk, িযিন ধেমর মেুখাশ ব বহার কের সাধারেণর জীবন aিত  
কের তুেলিছেলন।  
 আিম তখন eত ছােটা য িকছiু বুঝতাম না। ভাবতাম য যুd-
লড়াiেয়র মেধ i শিk লুিকেয় আেছ। িকnt আিম ধু খাবােরর জn 
লড়তাম। কারণ আমার সবসময় িখেদ লেগ থাকত। বািড়েত খাবার 
থাকত না। ভার থেক িভেk করতাম আর রাsায় নাংরা ফলার 
গাদা থেক খাবার খঁুজতাম। েয়ােরর নািড়ভঁুিড় যা পতাম তাi 
খতাম। বািড়েত িফরেত চাiতাম না। কারণ বািড়েত খাবার থাকত 
না। বাবা আর মা সবসময় kাn িব s থাকেতন। oঁরা সকােল 
দূেরর eক জ েল গাছ কাটার কাজ করেত বেরােতন। সারািদন 



মnন সামিয়কী                32     জুলাi-আগs ২০১১ 

 

কােজর পর সেn েবলা eকটানা িমিটংেয় থাকেত হত রাজৈনিতক 
বkতৃা শানার জn। তারপর তাঁরা aেনক রােত বািড় িফরেতন। 
pচN পির ম কেরo তাঁরা eত কম পিরমাণ রশেনর খাদ  পেতন 
য তা িদেয় আমােদর পিরবােরর ছয়জেনর eক সpােহর বিশ 
চলত না। মােসর বািক িদনgেলা pায় না খেয় কাটােত হত। সব 
পিরবােরi ei eকi aবsা চলিছল। ফেল আমরা সবাi চার বা 
িভিখির হেয় পড়লাম। ... চীনারা বেলিছল, তুিম যত uৎপাদন 
করেব, তত তুিম খেত পােব ... িকnt দখা গল, যতi খােটা না 
কন, খাবােরর কাটা আর বােড় না। বুেড়ারা, িশ রা সবাi সকাল 
থেক খাবােরর খাঁেজ ঘেুর বড়াত আর খাবার চুির করেত িগেয় 
ধরা পড়েল তােদর জুটত কিঠন শািs। ... eকটা সময় সi সামাn 
খাবােরর রশনo বn হেয় গল। আমার বাবা aেনক দূের দূের 
িগেয় িভkা করা r করেলন। আিমo তাঁর সে  যতাম। ঘের মা 
uিdg হেয় পড়েলন। স সমেয় আমরা কাঠ িসd কেরo খেয়িছ। 
িকnt খাবােরর aভােব মােয়র বুেকর dধ িকেয় eল। শেষ তাঁর 
কােল লুিটেয় পড়ল আমার সবেচেয় ছােটা বান। মােয়র কেনা 
sেন মুখ রেখ তার মৃতু  হল। আমার মা িনেজর চুল িছেঁড় িনেজেক 
আর dিনয়ার সবাiেক unােদর মেতা aিভশাপ িদেত লাগেলন।  
 eরকম সব ঘটনা বাগেdার িভতের িচরnন kাধ আর kুধার 
আgন jািলেয় রেখিছল সারাটা জীবন ধের। ১৯৮০ সােল যখন 
িতbতীেদর গলার ফাসঁটা খািনক আলগা করা হল, তারা িতbতী 
ভাষায় কথা বলা eবং িতbতী পাশাক পরার anমিত সহ আরo 
িকছু sাধীনতা পল। তখন বাগেdা গ ানেদন মেঠ সn াসী িহেসেব 
যাগ িদেলন। সালটা িছল ১৯৮৩ eবং তাঁর বয়স তখন আঠােরা। 
বাগেdা িনেজ বেলন, “আিম কােনা ধম বা sাধীনতার ভাবনা থেক 
মেঠর সn াসী হiিন। আিম আসেল খুব হতাশ হেয় পেড়িছলাম eবং 
আমার ans kাধ o kুধা থেক মিুk পেতi আিম মেঠ 

ঢুেকিছলাম।” eরপের িতিন দলাi লামার আtজীবনী ‘আমার দশ, 
আমার মাnষজন’ পেড়ন। ei বiটা তাঁেক গাপেন uপহার 
িদেয়িছেলন তাঁেদর মঠ পিরদশন করেত eেস eক িবেদিশ মণাথী। 
১৯৮৮ সােলর ৫ মাচ মানাম uৎসেব িবেkাভ দখােনার সময় 
বাগেdার ছিব uেঠ যায়, দখা যায় য িতিন চীনা সnেদর িদেক 
পাথর ছুড়ঁেছন। চারমাস আtেগাপন কের থাকার পর বাগেdা gpার 
হন। eক চীনা সnেক হত া করার aজুহােত তাঁেক gpার করা 
হয়। িবনা িবচাের আটক কের রেখ বাগেdােক eেকর পর eক 
জেল িনেয় িগেয় তাঁর oপর aকথ  aত াচার চালােনা হয়।  
 জেলo তাঁেক িদেনর পর িদন খেত দoয়া হত না। িখেদর 
jালায় পাগল বাগেdা eকবার জেলর পায়খানায় ভেস যাoয়া 
মাnেষর িব া জড়ােনা মােমা মেুখ দoয়ার জn চ া কেরিছেলন। 
eiসব ঘটনা আজo িতিন ভুলেত পােরনিন। মিুk পাoয়ার পেরo 
ভারেত eেস ধরমশালায় লিখকা হািনর সে  সাkােতর আেগ তাঁর 
aেনকরকম মানিসক িচিকৎসা হেয়েছ। িকnt কখনo িতিন পুেরাপুির 
ss হনিন। দেশ-িবেদেশ বh জায়গায় িতিন তাঁর eiসব dেভােগর 
বৃtাn বেলেছন। িকnt হািন দেখেছন, eখনo বাগেdা রাsাঘােট 
যােক তােক ধের তাঁর জীবেনর ঘটনাgেলা জানােত চান। তাঁর oপর 
য aত াচার চালােনা হেয়েছ তা িলিপবd কের ছািপেয় দয় 
‘িতbতী আnজািতক নটoয়াক’ নামক eক সংsা। সi pচারপt 
িবিল কের বাগেdা যন তারঁ সi লা না o kাধ pশিমত করেত 
চান। বারবার সi িখেদর যntণার কথা u ারণ করার মধ  িদেয় 
বাগেdার িভতের eক শূnতােক দখেত পাoয়া যায়। ei শূnতা 
জn িনেয়িছল তাঁর aতীত জীবেনর u ািn o িহংসার সমেয়। 
বাগেdা ei শূnতােক মাকািবলা করার মেতা কােনা ‘anবst’ 
খুঁেজ পানিন।                                [kমশ]

                
 
জীবনভর খেল বড়ােতা। aেnরা যখন বেলিছল শািnিনেকতেনর 
আtpদীপ িনেভ িগেয়েছ, তখন িতিন তার িশখা jািলেয় 
তুেলিছেলন eবং িনেজর মেধ  সi দীপােলাক বেয় বিড়েয়িছেলন। 
তারঁ বািড়র দরজা সকেলর জn খালা িছল। সখােন সবাi িমেল 
িগেয় পড়া না করা, আDা মারা, ধরাবাঁধা ছেকর বাiের নানারকম 
কমশালা করা আর তার সে  তাঁর pবাদpিতম রাnা করা sখাদ  
o গানবানােনার মজা সmেক যােদর aিভjতা হেয়েছ, তােদর 
sৃিতেত সসব ujjল হেয় থাকেব। আমার কােছ eবং আমার 
মেতা aেনেকর কােছ শািnিনেকতনেক aথবহ কেরেছন ামলীিদ।  
 আমার সে  তাঁর শষবার যখন দখা হয়, তখন তাঁেক আিম 
রবীndনােথর নৃত নাট  িচtা দা থেক কেয়ক লাiন গান গেয় 
িনেয়িছলাম। পেররিদন সকােল তাঁেক আমরা গািড় কের 

শািnিনেকতেন িনেয় যাি লাম, oখানকার িতলুিটয়া gােম তাঁেক 
কবর দoয়ার জn। সিদন আনn বলিছল, uিন িনেজi আসেল 
িচtা দা। ামলী dজয় সাহস o িনঃsাথ আtpত েয়র মেধ  িদেয় 
eকটা জীবন কািটেয় গেলন eবং সেত র িদেক তাঁর িনেজর পথ 
ধেরi চেল গেলন। eiজn িতিন দীঘিদন ধেরi dার পাtী হেয় 
থাকেবন। আমরা যিদ পের তাঁর কথা খািনক ভুেলo যাi, তাঁর 
সততাময় চাখ dেটার সৗnয আমরা ভুলব না। সi চাখ যা 
মাnেষর aিভjতার সmূণ দৃ ািভনেয়র সাkী eবং তা সi চাখ 
থেকi pিতফিলত হেয় িফের আসেছ তাঁর aসাধারণ ভােলাবাসেত 
পারার kমতায় আরo বেড়া হেয় আরo িবপুল বভেব। 
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