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াম্প্রতিক বাযতিয াঅতঙনা ‘না বাযতিয’ মযাতরাচনা –  

একতি তফতেলণাত্মক প্রতিতফদন 
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Abstract 
The concept of ‘New India’ and its realization is one of the key agenda in Indian politics in recent 

times. A new countenance of future India has been designed and presented before the people in the 

packaging of ‘New India @ 2022’. The idea of ‘New India’ has been made on basis of thought and 

philosophy of  Prime Minister Narendra Modi in cooperation with ‘NITI Aayog’ known as ‘Think 

Tank of India’ which was made by P. M. Modi. He has planned to fight against some ancient 

diseases such as Poverty, Dirt & Squalor, Corruption, Terrorism, Caste system, Communalism etc. 

which are obstacle to progress and prosperity of India. ‘New India’ will be  free from  these 

diseases. He has heartily appealed to every citizen of India to participate in this activity and fulfill 

the dream of ‘New India’ within 2022 when Nation will celebrate 75 years of glorious Independence 

with pomp. Modi government has launched different types of projects and steps (such as Double 

Farmers Income by 2022, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Housing for All , Deendayal 

Upadhyaya Gram Jyoti Yojana, Beti Bachao Beti Padhao, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, 

Swachh Bharat Abhiyan, Namami Gange, Digital India, Demonetization, Direct Benefit Transfer, E-

Governance, Goods & Services Tax, Surgical Strike, Modernization of Police Forces, National 

SC/ST Hub, Nai Manzil, Nai Roshni, Stand-Up India, Begum Hazrat Mahal Scholarship, Seekho aur 

Kamao, Padho Pardes etc.) to build up ‘New India’. The present government has taken a lot of 

affirmative initiatives to change present India to ‘New India’. Again we note the seamy side of 

politics where some extremist groups want to undermine the spirit of pluralism and Secularism and 

keep fluttering   the saffron flag. The two programmes  are antithetical to each other. So a question 

poses – Will this dream of ‘ New India’ be lost in the  cause of conflict between development and 

polarization politics? Another question is – Is the dream of ‘New India’ not a hidden plan of voting 

advertisement? We have tried to analyse all the aspects of ‘New India’ standing on hard realistic 

soil.  
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       প্রতিতি বাযিী নাগতযক স্বপ্ন মদতে মম, িাাঁতদয ভািৃবূতভ াঅফায জগি-বা মেষ্ঠ াঅন াতফ। ভানুল ভাতিাআ স্বপ্ন 

তফরাী। ভানুল স্বতপ্নয াঅনন্দ কানতন তফচযণ কযতি বারফাত। ভানুল  মতদ কত ায ফাস্তফিায ভাতিতি দাাঁতড়ত ুেস্বতপ্নয 

স্বগযযাতজযয তচিি াঙ্কন কতয, িাতর মাআ স্বপ্নতক স্পয কযা  ূপাতি কযা ্ভবফ। তযফতিয ভানুল মতদ ারীক স্বতপ্নয 

পানু উতড়ত মযাভাতিক স্বপ্নযাতজয তফচযণ কতয, স্বগযী ুোনুবূতি রাব কযতি চা, িাতর মাআ স্বতপ্নয ফাস্তফান কামযি 

া্ভবফ। াযতদতক যাজনীতিতফদ ‘স্বতপ্নয মপতযারা’ ত স্বপ্ন তফতিয ভাধযতভ তনতজতদয মবাি ফযাাংকতক াংঘফদ্ধ কতয, 

ক্ষভিায ভনতদ াঅীন ায থতক ভৃণ কতয। ক্ষভিা উনীি ত তকছু স্বতপ্নয ফাস্তফান  ঘিা, মাতি 

যাজনীতিতফদতদয প্রতি ভানুতলয াঅস্থা, তফশ্বা  বযা ািুি থাতক এফাং যফিযী তনফযাচতন ক্ষভিা তপতয াঅা ্ভবফ । 

এবাতফাআ ফহুত্বফাদী বফতচিযভ বাযতিয মবাি-যাজনীতি তনি প্রফাতি ত চতরতছ।  
 

      স্বাধীন বাযি না উতদযাতগ াগ্রগতি, তফকা  প্রগতিয ঐতিাতক মািা শুরু কতযতছর, ১৯৪৭ াতরয ১৫াআ াঅগস্ট 

মথতক। ুদীঘয ফণযভ, বফতচিযূণয মািাতথ একাতধক চড়াাআ, উিযাাআ াতিিভ কতয, বাযি িাাঁয াম্প্রতিকিভ াফস্থা উন্নীি 

ততছ  াঅগাভীয াঅতরাকপ্রাপ্ত বতফলযতি উন্নীি ায রতক্ষয িাাঁয মািা াফযাি যততছ। এফ তকছু াঅতরাচনায 

মপ্রক্ষাতি াম্প্রতিক ভত ফহু চতচযি ‘না বাযতিয’ াঅতরাচনা িভ প্রাতঙ্গকিা রাব কযতছ। ম্প্রতি তকছু প্রশ্ন বাযিী 

যাজনীতিয ান্দযভতর উতথি ততছ। মমভন - 

১) াঅধুতনক একতফাং িাব্দীয বাযিতক জগি-বা মেষ্ঠতত্বয ততযাা াজযন কযতি,াঅয কি থ াতিিভ কযতি তফ ? 

২) মকভন তফ ‘মেষ্ঠ বাযতিয’ াবযন্তযীণ কা াতভা  ফাতযক াফফ ?   

৩) ফিযভান ভত দাাঁতড়ত ‘না বাযতিয’ ফাস্তফ রুান কিোতন ্ভবফ নাতক ‘না বাযতিয’ স্বপ্ন একতি যাজননতিক 

তফজ্ঞান ? 

৪) বাযিী গণিতেয নািনী ঐতিযফাী যম্পযা, যভি-তষ্ণুিা  ফহুত্বফাদী চতযি মক াতফকৃি মযতে ‘না বাযতিয’ 

রুান ্ভবফ মিা ? 

ফিযভান তনফতে তনভযভ ফাস্তফিায াঅতরাতক এাআ তফিকযগুতর তফতেলণ কযফায প্রা চারাতনা ততছ।  
 

না বাযি কী ? (What is New India?) :- জাতিয জনক ভাত্মা গােী একভ ‘গ্রাভ-স্বযাজ’ প্রতিষ্ঠায কথা 

ফতরতছতরন। ফিযভান বাযিী প্রধানভেী নতযন্দ্র মভাতদ বাযিী যাজনীতিয াঙ্গতন ‘না বাযতিয’ তচন্তাধাযা মক াঅতরাচনা  

চচযায মকন্দ্রতফনু্দতি তনত এততছন। তিতন িাাঁয তচন্তন  দযতনয াঅতরাতক াঅগাভী বাযতিয এক াতবনফ তচিান কতযতছন। 

িাাঁয এাআ তচন্তাবাফনা তিতরি  ুাংফদ্ধবাতফ ‘না বাযতিয’ মভাড়তক প্রচাতযি ত চতরতছ। তিতন িাাঁয তফতবন্ন ফক্তৃিা 

াঅভ-জনিায তনকি ‘না বাযতিয’ ফণযভ তযকল্পনায ফাতযক প্রকা ঘতিততছন, এফাং কর বাযিী নাগতযকফৃতন্দয 

তনকি ‘না বাযতিয’ স্বপ্নতক ফাস্তফ রুদাতনয কভযমতজ্ঞ াতভর ায াঅহ্বান জাতনততছন। তিতন িাাঁয স্বতপ্নয ‘না 

বাযতিয’ তচন্তাবাফনা মক ফাস্তফাতনয ভাধযতভ এভন এক বাযি তনভযাতণয কথা ফতরতছন, মম বাযি তফ দাতযদ্র ভুক্ত, দুনযীতি 

ভুক্ত, াঅফজযনা ভুক্ত, ো ভুক্ত, জািাি ভুক্ত  াম্প্রদাতকিা ভুক্ত উজ্জ্বর ভৃদ্ধারী তফকা বাযি। মম বাযতিয প্রতিতি 

নাগতযতকয ভাথায য াঅচ্ছাদন থাকতফ (Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana)। মদ তফ তনভযর  স্বচ্ছ, 

নাযী ভাজ তফ ততক্ষি জাগ্রি  স্বাফরম্বী (Beti Bachao, Beti Padhao Yojana), (Sukanya Samridhi Yojana)। 

মমোতন প্রতিতি ফাতড়তি তফদুযৎ এয ুফতন্দাফস্ত থাকতফ এফাং াথযনীতি তফ নগদ-ীন। ‘বফদুযতিক প্রাতনয’ াি ধতয 

প্রান তফ স্বচ্ছ  গতিীর। মমোতন প্রতিতি বাযিী নাগতযক াআিাযতনি ফযফস্থা  িাাঁয ফযফায ম্পতকয ভযক ধাযণা 

রাব কযতফ, মাতি কতয প্রিযন্ত গ্রাভীণ এরাকায ভানুল  ‘বফদুযতিক প্রাতনয’ ভাধযতভ মাফিী তযতলফা মতি াতয 

(Digital India)। এভনতক মমোতন গৃতয যভণীযা জ্বারানী তনবযয উনুতনয তযফতিয, াঅধুতনক গযা তনবযয যেনততল্প িু 

ত উ তফ (Pradhan Mantri Ujjwala yojana) মমোতন ততছত থাকা িপততর াধুযতলি গ্রাভীণ এরাকায েীফৃতদ্ধয 

তঙ্গ তঙ্গ, িপততর জাতি  িপততর উজাতি ভতরাতদয ক্ষভিাতনয ভাধযতভ িাাঁযা স্বাফরম্বী ত উ তফ (Pradhan 

Mantri Kaushal Vikas Yojana)। শুধুভাি াবযন্তযীণ তফকা ন, ফাতযক জগতি াঅন্তজযাতিক স্ততয, বাযি এক ফতরষ্ঠ 

যাষ্ট্র তাতফ াঅত্মপ্রকা কযতফ। এবাতফাআ তিতন িাাঁয স্বতপ্নয ‘না বাযতিয’ বতল্পক তচিতিয াফফ াঙ্কন কতযতছন।  
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‘না বাযতিয’ স্বপ্নতক ফাস্তফাতি কযফায জনয, ভাননী প্রধানভেীয তনজস্ব বাফনা বিতয বাযি যাতষ্ট্রয ানযিভ তচন্তাতকন্দ্র 

‘নীতি াঅতাগ’ „New India @ 2022‟ এয য একতি ডকুতভি বিতয কতযতছর। নীতি াঅতাতগয বাাআ মচাযভযান 

েী যাজীফ কুভায ১২াআ াতটাফয ২০১৭ তদল্লীতি ানুতষ্ঠি যাজযারতদয কনপাতযতে এাআ ডকুতভিতি াঅনুষ্ঠাতনক বাতফ 

উস্থাতি কতযতছর।
২
 এাআ ডকুতভতি ‘না বাযতিয’ রক্ষয, রুতযো  িাাঁয ফাস্তফাতন যকাতযয বূতভকা ম্পতকয 

তফস্তাতযি িথয যততছ। ‘না বাযতিয’ স্বপ্নতক ফাস্ততফ রুদান কযফায জনয ২০২২ ারতক রক্ষযভািা তাতফ তস্থয কযা 

ততছ। াআ ফছতয বাযিফলয িাাঁয গতফযয স্বাধীনিায ুদীঘয উজ্জ্বর মানারী তদনগুতর াতিিভ কতয ৭৫ ফছতয দাযণ কযতফ। 

াআতিভতধয ‘না বাযতিয’ স্বপ্ন ফাস্তফাতি কযফায জনয „Sankalp Se Siddhi‟ ফতর একতি মমাজনা ২১ াঅগস্ট ২০১৭ 

াতর াঅনুষ্ঠাতনকবাতফ ূচনা ঘতিতছ। প্রঙ্গগি উতল্লেয মম, ২০১৭ াতর বাযিফলয িাাঁয ঐতিাতক ‘বাযি ছাতড়া 

াঅতন্দারতনয’ ৭৫িভ ূতিয ািযন্ত েদ্ধা, উৎা  উদ্দীনায তি াঅড়ম্বতয ারন কতযতছর। এ প্রতঙ্গ ভাননী প্রধানভেী 

নতযন্দ্র মভাতদয একতি উদৃ্ধতি উতল্লে কযতি াতয – 

“Quit India was a landmark movement in our history. Inspired by Mahatma Gandhi‟s clarion 

call of „Do or Die‟ people across India actively pledged to devote themselves for India‟s freedom. 

Today, on the 75
th

 anniversary of the Quit India Movement, we salute all those who took part in 

it. Let us pledge to work shoulder to shoulder and dedicate ourselves towards creating a „New 

India‟ that would make our freedom fighters proud‟‟.
৩
  

 

দুনযীতি  না বাযি  :- াঅভাতদয গতফযয  মগৌযতফয বাযিী ফহুত্বফাদী গণিে এক াশুব ভাযণ ফযাতধতি াঅিান্ত। মম ফযাতধ 

বাযতিয মাাতক ‘গণিতেয’ াঅফযণ উতমাতচি কতয, ান্তাঃায ূনয গণিতেয ক্ষতষু্ণ মযাগগ্রস্ত ীণয াফফ মক, িভ 

প্রকি কতয িুরতছ। বাযিী গণিতেয এাআ জযাজীণয াফস্থা প্রিযক্ষ কতয, তফতশ্বয তকছু ভানুল ভ্রু-কুতিি নতন তফদ্রূতয 

াট্টাত াতছ এফাং ফরতছ, এাআ কী তফতশ্বয ফৃত্তভ গণিতেয প্রকৃি রু রাফণয! মম ফযাতধয কাযতণ মৌন্দমযভতণ্ডি বফতচিযভ 
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বাযতিয কুৎতি  কদাকায রু তযসু্ফি ততছ, মাআ ফযাতধ জনভানত ‘দুনযীতি’ নাতভ ফহুর তযতচি। প্রঙ্গি উতল্লেয মম, 

‘দুনযীতি’ „Corruption‟ ব্দতি প্রথভ ফযফায কতযন, যাষ্ট্রতচন্তায াঅতদগুরু াযাতযস্টির।
৪ 
ফিযভাতন ‘দুনযীতি’ নাভক ফযাতধ 

বাযতিয ফযি াফাতধ তফচযণ কযতছ। াভানয কনতস্টফর মথতক শুরু কতয প্রাতনয ফযভ াঅতধকাতযক াঅভরা মথতক ভেী 

মযন্ত াতথযয মভাত মভাগ্রস্ত। াতিায তফতষ্ট মরেক  াাংফাতদক Karl Kraus াতবভি প্রকা কতযতছতরন – 
 

“Corruption is worse than prostitution. The latter must endanger morals of an individual, the 

former invariably endangers the morals of the entire country”
৫
 

 

একতফাং িাব্দীয াঅধুতনক বাযতি জাতিয াগ্রগতি  প্রগতিয তথ মম ভস্ত তফল প্রধান ান্তযা ত দাাঁতড়ততছ িাতদয 

ভতধয ানযিভ র ‘দুনযীতি’। এতি শুধুভাি বাযিী াথযনীতিতক াঅিান্ত কতযতছ িাাআ ন, মাআতঙ্গ মদতয ভাজ, াংস্কৃতি, 

যাজনীতি, াঅদয  ভূরযতফাধ াঅজ াঅিান্ত  করুতলি। যাজনীতিতফদ, াঅভরা, ফতণক ভর  কতযাতযি জগতিয তি 

একপ্রকায াশুব, ঘৃণয  নগ্ন স্বাথযতকতন্দ্রক াঅাঁিাি বিতয ততছ। বাযিী যাজনীতিতি ‘দুনযীতিয’ তকড় ফহু গবীতয মপ্রাতথি। 

িাাআ মবাি-যাজনীতিয তফতচি যঙ্গভতি উন্নন, তফকা, জনকরযাণ এগুতরাতক িাতদ মপতর ‘দুনযীতি’ প্রধান প্রচাতযয াআুয 

তাতফ াঅত্মপ্রকা কতযতছ । িাাআ ািীি মথতক ফিযভান মযন্ত বাযিী যাজনীতিতি ‘দুনযীতি’ নাভক াআুযতি াঅজ জীফ  

প্রাণফন্ত যততছ। এ প্রতঙ্গ তিনজন বাযিী প্রধানভেীয াতবভি উতল্লে কযা র – 
 

প্রাি বাযিফতলযয প্রথভ ভতরা প্রধানভেী েীভিী াআতন্দযা গােীয ভতি – 
 

 “Corruption was a global phenomenon. So it is not possible to eradicate corruption”
৬ 

 

প্রাি বাযিফতলযয িরুণ প্রধানভেী েী যাজীফ গােীয ভতি – 
 

 “He said if one rupee begin to spent on such plans only 15 

paisa reached the beneficiary with 40 paisa being spent on overheads and 45 paisa lost 

due to corruption.”
৭
 

ফিযভান প্রধানভেী েী নতযন্দ্র মভাতদয ভতি – 

‚Na Khaunga, Na Khane Dunga” (neither will I indulge in corruption, nor allow 

anyone else to indulge in it)
৮

 

বাযিী াঅথয-াভাতজক  যাজননতিক ফযফস্থায ান্দতয ‘      য’ প্রবাফ মমভন যততছ, ত ক মিভতন িা মভাকাতফরা 

একাতধক দতক্ষ (Indian Penal Code - 1860, The Prevention of Corruption Act in way back in 1988, 

The Prohibition of Money Laundering Act in 2002, The Benami Transaction (Prohibition) Act 1988, 

and The Right to Information Act in 2005. C.A.G, C.B.I, C.V.C)  গৃীি ততছ। এাআ প্রতিতলধক গুতর 

দুনযীতিতক াভতক তনেণ কযতি ক্ষভ তর এতক ভূতর উৎাতিি কযা ্ভবফয তন।  

প্রধানভেী নতযন্দ্র মভাতদয মনিৃত্বাধীন যকায কামযি ‘দুনযীতিয’ তফরুতদ্ধ মুদ্ধ মঘালণা কতযতছন। কাযণ তিতন মম, ‘না বাযি’ 

তনভযাতণয কথা ফতরতছন, িা তফ ‘দুনযীতিভুক্ত বাযি’। তিতন একথা উরতি কযতি মতযতছতরন মম, ‘না বাযি’ তনভযাতণয 

তথ ানযিভ ান্তযা র  ‘দুনযীতি’ রু কার-বদিয। মম বদিয বাযিফতলয ভান্তযার কাতরা াথযনীতি তফকাত াক 

বূতভকা ারন কতয চতরতছ। ফিযভান যকায এাআ কার-বদিয মক তনধন কতয বাযতিয ভন্থয াথযননতিক গতিতক দ্রিগাভী 

কযায রতক্ষয একগুচ্ছ কভযূতচ গ্রণ কতযতছ। মমভন “ তফভুদ্রাকযণ, কাতরা িাকায তফরুতদ্ধ াতবমান, ণয তযতলফা তফর, 

,জনধন মমাজনা, বফদুযতিন প্রান, াঅধায  D.B.T প্রবৃতি।     
 

       দুনযীতিভুক্ত ‘না বাযি’ তনভযাতণয াংকল্প তনাঃতন্দত প্রাংনী দতক্ষ। াঅজ দুনযীতিয তঙ্কর াঅফতিয মদ ডুতফ 

যততছ। Transparency International কিৃযক প্রকাতি Corruption Perceptions Index -201৭ ানুমাী তফতশ্বয 

১৮০ তি যাতষ্ট্রয ভতধয বাযতিয াফস্থান ৮১ িভ স্থাতন যততছ।
৯
  ফৃত্তভ গণিতেয ফৃত্তভ তনফযাচন মক মকন্দ্র কতয মমবাতফ 

তফুর তযভাণ াতথযয মরনতদন চরতি থাতক, িাাঁয পতর গণিে িভ ক্ষতষু্ণ  প্রাণীন ত ড়তছ। তনফযাচন র গণিতেয 

ফযফৃৎ ভতাৎফ। এাআ তনফযাচন কামযি াঅতথযক াঅস্ফারতনয তনফযাচতন তযণি তি চতরতছ। এয পতর যাজনীতিতফদতদয 
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তি কতযাতযি দুতনায াশুব াঅাঁিাি বিতয ততছ। এাআ াঅাঁিাতিয ান্তযাতর ুপ্তবাতফ রুক্কাতি যততছ, ফাতণতজযক  

যাজননতিক রাব মরাকাতনয াতিগতণতিয ততফ। মমোন মথতকাআ দুনযীতি প্রাযরাব কযতছ। ক্ষভিা মরাবী, স্বাথযাতেলী, ধূিয 

 চিুয যাজনীতিতফদতদয তনেণীন ক্ষভিাতকতন্দ্রক ক্ষুধায তনকি নীতি, বনতিকিা, াঅদয  ভূরযতফাধ াঅত্মভযণ কযতি 

ফাধয। পরশ্রুতিতি ক্ষভিায ভাাফী মভাত িাাঁযা দুনযীতিতক ানতন্দ ফযণ কতয মন। এ প্রতঙ্গ াঅভযা একতি উদৃ্ধতি উতল্লে 

কযতি াতয – 

“Power is the spoiler of men and it is more so in a country like India, 

where the hungry stomachs produce power hungry politicians.” 

 - J.P. Naik
১০

 

াম্প্রতিককাতর তফশ্বান, মফযকাতযকযণ, নগযান  াঅধুতনকীকযতণয ভুক্ত ানুকূর তযতফত দুনযীতিয প্রবাফ এক 

তফশ্বজনীন চতযি রাব কতযতছ। মাআতঙ্গ মবাগফাদী, বফলভযভূরক, ণয তবতত্তক ভাতজ ফ  ভযাতকাতবতর প্রদত্ত ভানফ 

চতযতিয বফতষ্টযগুতর মমভন, স্বাথযতকতন্দ্রকিা, াঅত্মতকতন্দ্রকিা  ভানুতলয শুুরব ভানতকিা ফৃতদ্ধপ্রাপ্ত তচ্ছ। মাআ 

ফাস্তফিায ভাতিতি দাাঁতড়ত, দুনযীতিভুক্ত বাযি তনভযাতণয স্বপ্ন ভানুলতক ুোনুবূতিয প্রাতন্ত এতন তদতি াতয, তকাংফা তনফযাচনী 

ভাযতণ জরাতবয জনয াতি উত্তভ তফশ্বস্ত াস্ত্র তাতফ কাজ কযতি াতয, তকন্তু এাআ স্বপ্নতক ফাস্তফাতি কতয বাযিফতলযয 

ভাতি মথতক ‘দুনযীতিয’ তফলভ ফীজতক ভূতর উৎাতিি কযা ািযন্ত দুরু কাজ।  
 

জাতি ফযফস্থা  না বাযি: ‘জাতি ফযফস্থা’ াগ্রগাভী বাযি মক িাদ তদতক ধাতফি কতয। এাআ ফযফস্থা ানুমাী জাতিগি 

তযতচতি তনধযাতযি  জমূতি। এোতন দক্ষিা, মমাগযিা  মভধায তযফতিয জাতিগি তযতচতিয দ্বাযা াভাতজক দভমযাদা 

 িান তস্থতযকৃি । ফিযভান একতফাং িাব্দীয ভুক্ত দুতনা, াভয, স্বাধীনিা, মৌ-ভ্রািৃত্ব, গণিে, ভানতফকিা, নযা, 

াঅাআতনয-ানুান এাআ াঅদযগুতর িাভাভ তফতশ্ব প্রাংতি  ভাদৃি ত াঅতছ। নািনী বাযতিয ঐতিযগি  জাতি 

ফযফস্থা এাআ াঅদতযয তযন্থী। ফতচত াঅতক্ষতয তফল র এাআ মম, জািাি ফযফস্থায ভি ক্ষতষু্ণ, মতকতর, াচর, 

াভানতফক, াতমৌতক্তক  বফলভযভূরক ফযফস্থা াঅধুতনক গণিাতেক বাযতি তফযর ন। এয াতস্তত্ব াঅজ তফদযভান। বাযিী 

ভাজ-ফযফস্থা জাতি ফযফস্থায তকড় াতনক গবীতয মপ্রাতথি। াঅধুতনক গণিাতেক প্রগতিীর ‘না বাযি’  তনভযাণ প্রতিাতক 

ু-ম্পন্ন কযতি চাাআতর ‘জাতি ফযফস্থায’ াতবা মথতক বাযিতক ভুক্ত কযা াঅশু প্রতাজন।  

‘জাতি ফযফস্থায’ ভতিা মগাাঁড়া, যক্ষণীর ফযফস্থাতক ভাজ মথতক উৎাতিি কযফায জনয একাতধক কভয উতদযাগ ািীতি  

মনা ততছর। এ তফলত বাযিী াংতফধাতনয রুকায বীভ যা যাভতজ াঅতম্বদকতযয াফদান ানস্বীকাময। তিতন জািাি 

ফযফস্থায তফরুতদ্ধ, াভাতজক নযা প্রতিষ্ঠায স্বাতথয াঅজীফন রড়াাআ কতয তগততছন। িাাআ তিতন াস্পৃয ভানুতলয ‘ভুতক্তয াগ্রদূি’ 

নাতভাআ তযতচি। ফহুত্বফাদী বাযিী গণিতেয তফিিা যক্ষায জনয, িৎকারীন াংতফধান যচতিাগণ বাযিী াংতফধাতনয 

তফতবন্ন ধাযা ‘জািাি’ ফযফস্থা তফরুতপ্তয জনয একাতধক দতক্ষ তনততছর।  এ প্রতঙ্গ কতকতি ধাযা তনতে উতল্লতেি র – 
 

Article, 14 -   Equality before the Law and Equal Protection of the Laws . 

Article, 15 - Prohibition of Discrimination on grounds of Religion, Race, Caste, Sex or 

Place of Birth . 

Article, 16 - Equality of opportunity in matters of public Employment . 

Article, 17 - Abolition of Untouchability . 

Article, 46 – Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, 

Scheduled Tribes and other weaker sections. 

Article, 330 - Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the 
House of the People 

Article, 332 -  Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the 

Legislative Assemblies of the States 
১১

  

জািাি মক তনভূযর কযফায একাতধক উতদযাগ থাকতর ফাস্তফ র জািাি দুফযর তর িাাঁয প্রবাফ মথতক াঅধুতনক বাযি 

এেতনা ভুক্ত ন। াঅজ ‘জাতিয নাতভ ফজ্জাতিয’ একাতধক কভযকাণ্ড বাযতিয গতযভাতক কাতরভাতরপ্ত কতয।  
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 ফিযভান প্রধানভেী মম, না বাযি তনভযাতণয কথা ফতরতছন, মাআ বাযি তফ ‘জািাি’ ভুক্ত। জাতি ফযফস্থায কাতরা ছাা 

মথতক বাযি মক ভুক্ত কযতি চাাআতর, একতদতক মমভন জািাতিয তফরুতদ্ধ বফজ্ঞাতনক মুতক্তফাদী তচন্তা ভানুলতক দীতক্ষি 

কযতি তফ, াযতদতক মিভতন ভাতজয তনচু জাতিয ভানুলতদয াথযননতিক েীফৃতদ্ধ ঘতিত ভাতজয ভূরতরাতি তপতযত 

াঅনতি তফ। িাাআ ফিযভান যকায ভাতজয িপততর জাতি  িপততর উজাতি ম্প্রদাতয করযাতণয স্বাতথয একগুচ্ছ 

দতক্ষ গ্রণ কতযতছন। প্রধানভেী াঞ্জাতফয রুতধানা National SC/ST Hub এয াঅনুষ্ঠাতনক ূচনা কতযতছন, ১৮াআ 

াতটাফয ২০১৬ াতর।
১২
 এাআ প্রকতল্পয জনয বাযি যকাতযয Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises 

(MOMSME) প্রাথতভকবাতফ ২০১৬-২০২০ এাআ ভ কাতরয জনয ৪৯০ মকাতি িাকা ফযাদ্দ কতযতছ। মাআতঙ্গ ২০১৭-

২০১৮ াঅতথযক ফতলয িপততর জাতিয জনয ৫২৩৯৩ মকাতি িাকা এফাং িপততর উজাতিয জনয ৩১৯২০ মকাতি িাকা ফযাদ্দ 

কযা ততছ।
১
 এছাড়া  ‘প্রধানভেী াঅদয গ্রাভ মমাজনা’ এয ভধযতদত িপততর জাতি াধুযতলি গ্রাভীণ এরাকায তফকাতয 

উতদযাগ মনা ততছ। িপততর জাতি  িপততর উজাতি তযফাতযয তক্ষাথযীতদয তক্ষারাতবয জনয একাতধক স্ততয 

স্করাযততয ফযফস্থা চারু যততছ।  
 

       জািাি ভুক্ত বাযি গ তনয ভান াংকল্প তনাঃতন্দত প্রাংনী দতক্ষ। শুধুভাি াঅতথযক তফকাতয ভধয তদত এাআ 

রতক্ষয উনীি া ্ভবফ ন। এয জনয ভানুতলয ভানতকিায তযফিযন কযা জরুযী। এেন বাযিফতলযয তফতবন্ন প্রাতন্ত 

ক্ষতষু্ণ জািাি ফযফস্থা ভানুতলয ভতনাজগতি ুপ্ত াফস্থা তফচযণ কযতছ। এাআ জািাি মকতন্দ্রক ুপ্ত ভানতকিায ফাতযক 

প্রকা ঘতি একাতধক ানতবতপ্রি ঘিনায ভধয তদত, মমভন ো িাতি, ডাাআতন াফাতদ ুতড়ত ভাযা, তনে ফতণযয 

ভানুলতক াভাতজকবাতফ ফকি কযা, াফণয তফফাতক প্রতিতযাধ কযা, বফজ্ঞাতনক তচতকৎায তযফতিয ানফজ্ঞাতনক তচতকৎায 

প্রতি াঅস্থা যাো, এাআ ঘিনাগুতর জািাি মকতন্দ্রক ভাজ ফযফস্থায ঐতিয  যম্পযা ফন কতয।  
  

      ‘জািাি’ াভাতজক তদক মথতক দুফযর তর যাজননতিক ক্ষভিা দেতরয প্রতশ্ন, ক্ষভিা মরাবী ক্ষুধািয যাজনীতিতফদতদয 

তনকি এক তনবযযতমাগয তফশ্বস্ত াস্ত্র তাতফ াঅত্মপ্রকা কযতি ভথয ততছ। িথাকতথি দতরি তিকাযী াঅদযতক াভতন 

মযতে মম যাজননতিক দরগুতরয াঅত্মপ্রকা ঘতিতছ িাাঁযা  উচ্চতফত্ত ম্প্রদাতয যাজননতিক দরগুতর উবাআ দতরি করযাণ 

াতক্ষা তনতজতদয যাজননতিক মবাি ফযাাংকতক ভৃদ্ধ কযতি াতধক াঅগ্রী। তফায  উত্তযপ্রতদতয ভতিা যাজযগুতরতি 

দতরি মবািফযাাংক ফযিীি মম মকান তনফযাচনী ভীকযতণয যণনীতি  যণতকৌর তনভযাণ কযা কামযি া্ভবফ। তনফযাচতনয ভ 

যাজননতিক দরগুতরয ভতধয দতরি মপ্রতভয প্রতিতমাতগিা শুরু  (দতরি গৃত দাযণ কতয, দতরি যভণী কিৃযক তযতফতি 

ভধযাহ্ন মবাতজয াঅযান গ্রণ)  তনফযাচন ভাপ্ত তর দতরি মপ্রভ াদৃয ত মা। যাজননতিক দরগুতরয মভতক দতরি 

মপ্রতভয বতল্পক চিুযিা ূণয নািক দ্বাযা দতরিতদয ভতধয ুতকৌতর তফবাজন ঘতিত মবাি যাজনীতিয তনফযাচনী বফিযণী ায 

ত ক্ষভিায ভধুবাণ্ড াঅস্বাদন কযা মমতি াতয, তকন্তু দতরিতদয াঅন -নাগতযক তাতফ হৃদত স্থান তদত িাাঁতদয 

াতফযক করযাণ কযা এাআ তথ ্ভবফ ন।  িাাআ জািাি ভুক্ত বাযি তনভযাতণয স্বপ্নতক ফাস্তফাতি কযতি চাাআতর, তনে ফতণযয 

ভানুলতদয াঅতথযক াগ্রগতি  বফজ্ঞাতনক তক্ষায তফস্তায  ভানতকিায তযফিযন কযা জরুযী। মাতি তনে ফতণযয ভানুলতদয 

ভতধয এাআ ভানতকিা দৃঢ়  মম, যকায িাাঁতদয প্রতি মকান দা দাতক্ষণয কযতছ না। একজন উাঁচু জাতিয ভানুতলয মমভন 

াঅত্ম-ভমযাদায তি কর ভানতফক  যাষ্ট্রী ুতমাগ ুতফধা মবাগ কযফায াতধকায যততছ, ত ক মিভতন িথাকতথি নীচু 

জাতিয তযফাতয জমগ্রণ কতয, াঅত্মভমযাদায তি মফাঁতচ থাকফায ভান াতধকায িাাঁতদয  যততছ। কাযণ উবাআ বাযি 

যাতষ্ট্রয -নাগতযক, াঅগাভী তদতনয বাযি তনভযাতণ উবতয বূতভকা ানস্বীকাময।  
 

স্বচ্ছ বাযি  না বাযি:-  
 

 “Sanitation is more important than Independence …”. - Mahatma Gandhi
১৩ 

 

       জাতিয জনক ভাত্মা গােীয তনভযর বাযতিয স্বপ্নতক ফাস্তফাতি কযফায জনয ফিযভান মকন্দ্রী যকায গােীজীয ১৪৫ 

িভ জমফাতলযকীতি (২যা াতটাফয ২০১৪) এক ঐতিাতক ফতরষ্ঠ াী প্রকল্প াঅনুষ্ঠাতনকবাতফ মঘাতলি ততছ। এাআ 

কভযূতচয মাাতক নাভ ‚স্বচ্ছ বাযি তভন‛। মাআতঙ্গ ২০১৯ াতরয ভতধয তনভযর বাযি তনভযাতণয াঙ্গীকায কযা ততছ। 

াঅগাভী ২০১৯ াতর ‘াতাংায ূজাযী’ ভাত্মা গােীয াধয-িিভ জমজন্তী উদমাতি তি চতরতছ। াআতিভতধয এাআ 

প্রকল্প তিন ফছয াতিিান্ত ত চিুথয ফছতয দাযণ কতযতছ। ফিযভান যকায দাফী কযতছ এাআ প্রকল্প এক গণ 

াঅতন্দারতনয রু তযগ্র কতযতছ, মমোতন তক্ষাথযী, তক্ষক, াঅাআনজীফী, াধাযণ নাগতযক, মথতক শুরু কতয, মস্বচ্ছাভূরক 
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াংগ ন, চরতচি িাযকা, এভনতক কতযাতযি জগতিয ভানুলজন  এাআ াঅতন্দারতন তনতজতদয াতভর কতযতছ। এাআ প্রকতল্পয 

ভাধযতভ ভুক্ত স্থাতন মৌচ কতভযয তফরুতদ্ধ, ভানুলতক মৌচার ফযফাতয াবযস্ত কযতি, দূলণভুক্ত, মযাগভুক্ত, তযতফ ফােফ 

বাযি তনভযাতণয রতক্ষয এক ভান াংকল্প ফাস্তফাতনয এক ফৃৎ কভযমজ্ঞ শুরু ততছ।  
 

       এাআ প্রকল্প এিিাাআ জনতপ্রিা রাব কতযতছ এতক তনত এক ততনভা  বিতয কযা ততছ, মায নাভ ‚িতরি এক 

মপ্রভ কথা‛। াধাযণ নাগতযতকয তি যকাতযয ভে াধন  ভি তফতনভতয মিু তনভযাণ কতয চতরতছ, ‚স্বচ্ছ াংকল্প 

মথতক স্বচ্ছ ততদ্ধ‛ প্রকল্প। মমোতন াঙ্কন, তনফে াআিযাতদ প্রতিতমাতগিা মমভন চারু ততছ, ত ক মিভতন াধাযণ ভানুতলয 

ভিাভি  াতবফযতক্ত তফতনভতয দযজা উমুক্ত কতয মদা ততছ। এ তফলত ভানুতলয ভতধয জন তচিনিা ফৃতদ্ধয রতক্ষয 

মিতরতবতন ‚দযাজা ফে‛ নাভক তফজ্ঞানতি ফযাকবাতফ প্রচায কযা তচ্ছ। মাআতঙ্গ SIP (Swachh Iconic Place), 

SAP (Swachh Action Plain) চারু কযা ততছ।
১৪
 ২০১৮ ফাতজি ফক্তৃিা ভাননী াথযভেী েী ারুণ মজিতর ‘স্বচ্ছ 

বাযি তভন’ এয াপতরযয েতিান িুতর ধযতি তগত ফতরতছতরন “ াআতিভতধয ৬ মকাতি িতরি বিতয কযা ততছ, এফাং 

২০১৮-১৯ াঅতথযকফতলয াঅয ২ মকাতি িতরি বিতযয রক্ষযভািা ধাময কযা ততছ।
১৫
 বাযি যকাতযয নগয উন্নন ভেতকয 

উতদযাতগ াংগত ি Swachh Survekshan Repot -2017 প্রকাতি ততছ। মাআ তযতাতিয প্রিযক্ষ কযা মগতছ, াআতন্দায, 

বূার, তফাোত্তনভ, ুযাি  ভাাআতাতযয ভতিা ফৃৎ ততিগুতর মথািতভ প্রথভ মথতক িভ স্থান রাব কযতি ক্ষভ 

ততছ। াআতন্দায Indias Cleanest City ততযাা তছতনত তনততছ। প্রঙ্গগি উতল্লেয মম, স্বচ্ছিা প্রতিষ্ঠায মক্ষতি ২০১৪ 

াতর াআতন্দাতযয াফস্থান তছর ১১৭, ২০১৭ মাআ াআতন্দায স্বচ্ছিা প্রতিষ্ঠা প্রথভ স্থান াজযন কতযতছ।
১৬
  শুধভুাি গ্রাভীণ  

নগয এরাকাতক স্বচ্ছ কযায উতদযাগ ন, বাযিফতলয প্রফভান দীঘয তফি গঙ্গা নদীতক দূলণভুক্ত কযায জনয ‚নভাতভ গতঙ্গ‛ 

প্রকতল্পয ভাধযতভ কাজ শুরু ততছ।  
 

      মকন্দ্রী যকাতযয Ministry of Drinking Water and Sanitation দপ্ততযয তফাাআি মথতক াা প্রাপ্ত 

িথয ানুমাী জানা মাতচ্ছ মম, াযা বাযতিয গ্রাভীণ এরাকা (Swachh Bharat Mission (Gramin) াআতিভতধয 

৩,৪৯,২৯৪ তি গ্রাভতক মোরা স্থাতন মৌচকভয ভুক্ত গ্রাভ (Open Defecation Free Villages) , ৩৭১ তি মজরাতক মোরা 

স্থাতন মৌচকভয ভুক্ত মজরা (Open Defecation Free Districts) তাতফ, ১৬তি যাজয  মকন্দ্রাতি ািরতক মোরা 

স্থাতন মৌচকভয ভুক্ত যাজয (Open Defecation Free States) তাতফ মঘালণা কযা ততছ (১৭াআ এতপ্রর, ২০১৮ মযন্ত 

তযাংেযান ানুমাী)।  এাআ প্রকতল্পয শুরুতি (২যা াতটাফয, ২০১৪) াগ্রগতিয িাাং ায তছর ৩৮.৭০ এেন মাআ িাাং 

দাাঁতড়ততছ ৮২.২৪ (১৭াআ এতপ্রর, ২০১৮ মযন্ত তযাংেযান ানুমাী)। এাআ িথয প্রভাণ কতয স্বচ্ছিা প্রতিষ্ঠা এাআ প্রকতল্পয 

াপতরযয চারতচি।
১৭
  

 

        এাআ তভন মক মকন্দ্র কতয জনভানত উৎা  উদ্দীনা রক্ষয কযা মগতর, প্রকল্পতিতক মকন্দ্র কতয তকছু প্রশ্ন 

াআতিভতধয উথাতি তি শুরু কতযতছ। মমভন তনতদষ্ট ভতয ভতধয রতক্ষয উনীি া ্ভবফ তকনা ? প্রকল্পতি রুান 

দ্ধতিতি মকানপ্রকায ত্রুতি যততছ তকনা ? াথয ফযাতদ্দয মক্ষতি াংকীণয যাজনীতি তচ্ছ তকনা ? ম্প্রতি এাআ তফলগুতর 

তফিতকযয ফা চচযায মকন্দ্রতফনু্দতি যততছ। িতফ একথা ত ক মম, শুধুভাি তফদযার, ফহুর তযতচি জনফহুর যাজথ, 

ঐতিাতক স্মৃতিতৌধ, য  নগয এরাকা গুতরতি ঝাড়ু াতি াতবমান চাতরত, গণভাধযতভয দৃতষ্ট াঅকলযতণয ভধয তদত 

জনভানত জনতপ্রিা াজযন কযা মমতি াতয, তকন্তু মিতদন না মযন্ত ভানুতলয ফেযা ভানতকিা  কু-াবযা তযিযাগ কতয, 

ত ক তফজ্ঞানিি াঅধুতনক তক্ষা ততক্ষি  দীতক্ষি কযা মাতচ্ছ এফাং মিতদন না মযন্ত, প্রিযন্ত গ্রাভীণ এরাকায াতর-

গতরতি ‘স্বচ্ছ বাযি তভতনয’ কভযূতচতক মৌাঁতছ মদা  িাাঁয ফাস্তফান ঘিাতনা ্ভবফ না তচ্ছ, িিতদন মযন্ত স্বচ্ছ 

বাযতিয স্বপ্ন াধযা মথতক মাতফ। এাআ কভযূচী মক ফাস্তফাতনয জনয যাজনীতিয ঊতবয ত  কর নাগতযকতক াঅন্ততযক 

কভযপ্রা চারাতি তফ, িতফাআ প্রকতল্পয পর রুান ্ভবফ তফ। ভাননী প্রধানভেী নতযন্দ্র মভাতদ িাাঁয ফক্তৃিা ফতরতছন– 
 

   “The dream of swacchata cannot be achieved even if 100 Mahatma Gandhis or 1,000 

Narendra Modis or even all the CMs and governments come together, but if 125 crore 

Indians come together that dream can be easily fulfilled.” -Narendra Modi
১৮
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 ো  না বাযি :- স্বাধীন যাষ্ট্র তাতফ বাযি তফতশ্ব াঅত্মপ্রকাতয ভ মথতক াঅজ মযন্ত তনযতফতচ্ছন্ন বাতফ াশুব 

োতয তফরুতদ্ধ রড়াাআ কতয চতরতছ। োতয তাংর, কুৎতি, নগ্ন দন্ত কিৃযক তফতবন্ন ভত বাযি াঅিান্ত, যক্তাক্ত  

ক্ষিতফক্ষি তর বাযতিয ‘ম্প্রীতি’  ‘াগ্রগতিয’ স্পন্দন মক ো কেতনা যাবূি কযতি ভথয তন। ‘ো’ কেতনা 

কেতনা বাযতিয াগ্রগতিয তথ াভতক ছন্দিন ঘতিততছ তকন্তু াদভয প্রাণতক্ততি বযুয ফহুত্বফাদী বাযি েুফ দ্রুি 

োতয বািয তভীির তযতফ মক উতক্ষা কতয াঅন ছতন্দ তপতয াঅতি ক্ষভ ততছ। এাআ াপুযন্ত প্রাণতক্তয 

জনয াঅভাতদয কতরয তপ্র বাযিবূতভয াগ্রগতিয তফজ মকিন াঅজ উড্ডীন। এিদস্বতত্ব াআা ানস্বীকাময মম, োতয 

তাংর থাফায তনকি  বাযিতক াতনক ভূরয তদতি ততছ। এাআ ো মকাঁতড় তনততছ াঅভাতদয ভান মদতপ্রতভক ফীয 

মমাদ্ধাতদয  তনযী  নাগতযকতদয ভূরযফান প্রাণ। িাাআ ফিযভান প্রধানভেী নতযন্দ্র মভাতদ মম ‘না বাযি’ তনভযাতণয াংকল্প 

গ্রণ কতযতছন, িাাঁয ানযিভ তদক র ‘োভুক্ত বাযি তনভযাণ’।  
 

       াম্প্রতিক বাযি াবযন্তযীণ  ফাতযক দুাআ ধযতণয োতয তকায। একতদতক মমভন াক ভদিুষ্ট জতঙ্গ াংগ ন গুতর 

(রস্কয-াআ-বিফা, তজফুর-ভুজাততদন, জাআ-াআ-ভিদ) জিু কাশ্মীয মক দের  কযাত্ত কযফায জনয, ীভাতন্ত তাংাত্মক 

কভযকাতণ্ডয ভধযতদত তনযর প্রা চাতরত মাতচ্ছ। কেতনা কেতনা বাযতিয াবযন্তযীণ জনজীফনতক তফন্ন কযফায জনয 

বাযতিয গুরুত্বূণয স্থানগুতরতি (াংদ বফন াঅিভণ-২০০১, ভুম্বাাআ াঅিভণ ২৬/১১, প্রবৃতি) াভরা চাতরততছ। 

াযতদতক বাযতিয াবযন্ততয তকছু জনতগাষ্ঠী িাাঁতদয ািৃপ্ত চাতদাতক ূযণ কযফায জনয াস্ত্র াতি তনত িাাঁযা িাাঁতদয 

াআচ্ছাূযণ কযতি চাাআতছ। একভ নকারফাদ  ভাফাতদয তাংাত্মক িাণ্ডতফ বাযতিয তফতবন্ন এরাকা তাংায স্বগযযাতজয 

তযণি ততছর। যফিযীকাতর নকার ফাতদয দভন তর ভাফাদ বাযতিয তফতবন্নপ্রাতন্ত াঅজ তফতক্ষপ্তবাতফ তাংাত্মক 

কভযকাণ্ড চাতরত মাতচ্ছ। তাংাত্মক  তফতচ্ছন্নিাফাদী াঅতন্দারতনয উফযয বূতভ উত্তয ূফয (North East) বাযি। তফলভতগািী 

তভে াাংস্কৃতিক বফতচতিয তযূণয উত্তয ূফয (North East) বাযি। মমোতন তবন্ন তবন্ন ধভয, াংস্কৃতি  জাতিতগাষ্ঠীয 

াযস্পাতযক াফস্থান ঘতিতছ। মবৌতগাতরক াফস্থানগি তফচাতয উত্তয ূফয (North East) বাযি ািযন্ত গুরুত্বূণয  

াংতফদনীর। কাযণ উত্তয ূফয (North East) বাযতিয তনকতি একাতধক যাতষ্ট্রয াঅন্তজযাতিক ীভাতযো াফতস্থি 

(ভাানাভায, ফাাংরাতদ, বুিান, চীন)। িাৎমযূণয ঘিনা র এাআ মম, াংতফদনীর উতত্তজনা প্রফণ উত্তয ূফয (North East) 

বাযতিয ভাতি মথতকাআ একাতধক তফতচ্ছন্নিাফাদী াঅতন্দারতনয জম ততছর। িাাঁযা িাাঁতদয দাফী ুযতনয জনয তবন্ন তবন্ন নাতভ 

একাতধক োফাদী াংগ তনয (U.L.F.A, N.D.F.B, N.S.C.N, K.L.O) জম তদত তাংাত্মক দ্ধতিতি াঅতন্দারন 

চাতরত মাতচ্ছ। এাআ ভস্ত াংগ নগুতরয তাংাত্মক কামযকরা বাযতিয াবযন্তযীণ ৃঙ্খরা  ফাতযক তনযাত্তা মক উতদ্বগ  

াতনিিায মদারাচতর মযতেতছ। োফাদী কামযকরাতয য Global Terrorism Index -2017 মম তযতািয প্রকা 

কতযতছ, মাআ প্রাপ্ত তযতািয মথতক জানা মাতচ্ছ মম, বাযতিয াফস্থান তন্তালজনক ন। বাযতিয স্থান াষ্টভ, মোতন 

াতকস্তাতনয স্থান িভ।
১৯ 
বাযিফতলযয াঅথয-াভাতজক-যাজননতিক তফকাতক ত্বযাতেি কযতি চাাআতর োভুক্ত তনভযর, তিগ্ধ, 

ান্ত, মৌাদযযূণয, উন্ননভুেী তযতফ জরুযী। এযজনয োভুক্ত বাযি তনভযাণ াঅশু প্রতাজন। 
 

       ফিযভান যকায ‘োভুক্ত বাযি তনভযাতণয’ স্বপ্নতক ফাস্তফাতি কযফায জনয একাতধক কভয উতদযাগ শুরু কতযতছ। 

োতয প্রতি ‘তজতযা িরাতযতেয’ নীতি গৃীি ততছ। বাযিী জনগণতক োভুক্ত বাযতিয স্বতপ্ন বাতফি কযফায ুচারু 

কভযপ্রা াফযাি যততছ। বাযি-াক ীভাতন্ত জতঙ্গ মভাকাতফরা াপতরযয তি Surgical Strike ুম্পন্ন কযা 

্ভবফয ততছ। োফাতদয ানযিভ াঅাঁিুড় ঘয াতকস্তান। াতকস্তান যকাতযয প্রচ্ছন্ন ভদতি বাযি তফতযাধী োফাদী 

তিাকরা াংগত ি কযা তচ্ছ। াতকস্তাতনয ফাতযক াতন্ততপ্র ভুতোতয ান্তযাতর োতয কুৎতি নগ্ন রুতক তফশ্ব 

দযফাতয উতমাতচি কযফায ভধয তদত, াতকস্তানতক াঅন্তজযাতিক দুতনা মথতক তফতচ্ছন্ন কযফায যণনীতি  যণতকৌর তনভযাণ 

 িাাঁয াথযক রুাতনয প্রা চরতছ। াআতিভতধয মাআ প্রা মম পরপ্রূ তি শুরু কতযতছ িাাঁয াম্প্রতিক উদাযণ তাতফ 

াঅভযা ফরতি াতয, ভাতকযন কাংতগ্রত ম কযা ফাতলযক প্রতিতফদন ‘কাতি তযতািয ান মিযতযজভ’ মমোতন ভাতকযন তফতদভেক 

জাতনততছ াতকস্তান এেন ‘োফাদীতদয তনযাদ স্বগযযাজয’।
২০
 ২০১৭ াতর তচতন ানুতষ্ঠি তিক তিরতন তকছু 

োফাদী াংগ তনয কামযকরাতয তফরুতদ্ধ তনন্দা প্রস্তাফ গৃীি ততছর, মাআ জতঙ্গ াংগ তনয িাতরকা াতকস্তাতনয 

ভাতিতি তফস্তাযরাব কযা বাযি তফতযাধী কামযকরাত তরপ্ত রস্কয-াআ-বিফা, জাআ-াআ-ভিদ এয নাভ যততছ।
২১
 ম্প্রতি 

াক-ভাতকযন ম্পতকযয পাির মা বাযতিয কূিননতিক াপতরযয নতজয ফন কতয। মাআতঙ্গ প্রতিতফী যাতষ্ট্রয তি 

মৌাদযযূণয ম্পতকযয ফেনতক তনতফড়  ুদৃঢ় কযফায জনয, „Neighbourhood Diplomacy‟ এফাং „Neighbourhood 
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First Policy‟ নীতি গ্রণ কযা ততছ।  তকছুতদন াঅতগ মদতয াবযন্তযীণ ভাফাদী কামযকরা দভতন ভাফাদী াধুযতলি 

যাজযগুতরতি (ছতত্তগড়, ভাযাষ্ট্র, ঝাড়েণ্ড) Combing and anti-insurgency operations against the Maoist  

ভাধযতভ ভাফাদ দভতন যকায দতক্ষ গ্রণ কতযতছর।
২২
 াভতযক  ুতর তফবাতগয াঅধুতনকীকযতণয তফলত যকায 

গুরুত্ব াঅতযা কতযতছ। োফাদী কামযকরাতয ানযিভ জীফনীতক্ত কাতরা িাকা। যকায োফাদীতদয কাতরা িাকায 

মমাগান ফে কযফায জনয ‘মনাি-ফতন্দ’  একাতধক াী দতক্ষ গ্রণ কতয চতরতছ। বাযিফতলযয ানযিভ তচন্তাতকন্দ্র 

‘নীতি াঅতাগ’ এয ‘New India @ 2022’ ডকুতভতি প্রকাতি তযতািয ানুমাী উত্তয ূফয বাযতি োফাদী তাংা  

নাগতযক ভৃিুয হ্রা মততছ। এভনতক চযভ ফাভপ্রতন্থতদয াতি নাগতযক ভৃিুযয ায উতল্লেতমাগয বাতফ কতভতছ। তযাংেযাতন 

িা প্রতিপতরি ততছ। োফাদী াঅিভতণ উত্তয ূফয (North East)বাযতি ২০১৪ াতর মমোতন ভৃিুযয াংেযা তছর ৪৬৫, 

মোতন ২০১৬ মি িাৎমযূণয বাতফ ভৃিুযয াংেযা কতভ দাাঁতড়ততছ ৫৬। াযতদতক চযভ ফাভপ্রন্থায (Left Wing 

Extremism) াতি নাগতযক ভৃিুযয (Civilian Fatalities) াংেযা উতল্লেতমাগয বাতফ কতভতছ। ২০১০ াংেযাতি তছর 

৬২৬ মোতন ২০১৭ মাআ াংেযা দাাঁতড়ততছ ৭৭।
১
  

 

াম্প্রদাতকিা  না বাযি: ফহুধতভযয তভরনিীথয এাআ বাযিবূতভ। তষ্ণুিা  ম্প্রীতিয ফুতনাতদয য দাাঁতড়ত াঅতছ, 

বাযতিয ধভযতনযতক্ষিায াআভাযি। বাযিী ধভযতনযতক্ষ দযতনয ভূর যান তনভযাণ ততছর, জাতিয জনক ভাত্মা গােীয 

‘ফযধভয ভবাফ’ এাআ দযনতক াভতন মযতে। এ প্রতঙ্গ গােীজীয একতি উতক্ত উতল্লে কযতি াতয - 

"I came to the conclusion long ago . . . that all religions were true and also that all had some 

error in them, and whilst I hold by my own, I should hold others as dear as Hinduism. So we 

can only pray, if we are Hindus, not that a Christian should become a Hindu … But our 

innermost prayer should be a Hindu should be a better Hindu, a Muslim a better Muslim, a 

Christian a better Christian." (Young India: January 19, 1928)
২৩

 

 

       মতদ বাযতিয ভূর াংতফধাতন ‘ধভযতনযতক্ষ’ তফলতি উতল্লতেি তছর না। যফিযীকাতর ১৯৭৬ াতর ৪২িভ াংতফধান 

াংতাধতনয ভধযতদত বাযিী াংতফধাতনয প্রস্তাফনা ধভযতনযতক্ষ ব্দতি মুক্ত কযা ততছর। ‘ধভযতনযতক্ষিায’ ুভান 

ঐতিয একতদতক মমভন ফহুত্বফাদী বাযিী গণিতেয মৌন্দময ফৃতদ্ধ কতযতছ, াযতদতক মিভতন াযা তফতশ্ব বাযি প্রাংতি 

ত াঅতছ। িাাআ একথা ফরা মমতি াতয মম, বাযিী গণিে  াংস্কৃতিয তি ধভযতনযতক্ষিা ম্পৃক্ত ত তড়তছ।  

বাযতিয ‘ধভযতনযতক্ষ’ চতযি মক তফপ্রিীবাতফ মযাতরাচনা কযতর, াআা স্পষ্ট তফ মম, ুদূয ািীি মথতক াঅজ মযন্ত ঘতি 

মাা তকছু ঘিনা যম্পযা (তদবাগ, ফাফতয ভতজদ বাং, তে তফতযাধী দাঙ্গা, কাশ্মীতয তনু্দ তণ্ডিতদয য াঅিভণ, 

াাফানু ভাভরায যাতক ফাস্তফাতি কযফায মক্ষতি যাজীফ গােী যকাতযয তফপ্রিী াফস্থান, গুজযাি দাঙ্গা  

াম্প্রতিককাতর দাদতযয ঘিনা) বাযতিয ধভযতনযতক্ষ চতযিতক ফাতয ফাতয তফিতকযয মকন্দ্রতফনু্দতি তনত এততছ। াঅয এফ 

তকছুয মনতথয যততছ াম্প্রদাতক যাজনীতিয জতির াতিগতণতিয ততফ তনতক। াম্প্রদাতকিা তক ? এ ম্পতকয ভযক 

ধাযণা রাব কযা মা তফান চতন্দ্রয াতবভি মথতক “  
 

“The concept of communalism is based on the belief that religious distinction is the 

most important and fundamental distinction and the distinction overrides all other  

distinctions. Since Hindus, Muslims and Sikhs are different religious entities , their 

social economic , cultural and political interests are also dissimilar and divergent. As 

such the loss of one religious group is the gain of another group and vice-versa . If a 

particular community seeks to better its social and economic interests, it is doing at the 

expense of the other.”   
২৪ 

 

       বাযিফতলযয ভাতিতি াম্প্রদাতক যাজনীতি মিাআ তফস্তাযরাব কতযতছ, িিাআ ধভযতনযতক্ষ দযতনয তফিিা কাতরভাতরপ্ত 

ততছ। যাজনীতিয াতরতন্দ মেন ধভয প্রতফ কতয এফাং মাআ ধভযতক মেন তনফযাচনী যাজনীতিয ফৃত্তয মবাি ভদাতন ক্ষভিা 

দেতরয াস্ত্র তাতফ ফযফায কযা , িেন তফতশ্বয ফৃত্তভ গণিতেয ী স্থান বাযিিীতথযয গণিাতেক তযতফ তফলাক্ত ত 

https://www.thoughtco.com/who-is-a-hindu-1770060
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ত । ধভযী মভৌরফাদীতদয দাাদাততি তাংা, ঘৃণা, তফতদ্বল, বীতি  াঅিতঙ্কয বািয তভীির তযতফ বিতয । মা 

বাযিী গণিতেয ান্দযভতর তনভযর, তিগ্ধ, তফশুদ্ধ  ভুক্ত ফাুয াফাধ তফচযতণয ফািানতক াফরুদ্ধ কতয। 
  

       ম্প্রতি মভাতদ যকায িাাঁয ‘না বাযতিয’ স্বপ্নতক ফাস্তফাতি কযফায মক্ষতি ‘াম্প্রদাতকিা ভুক্ত’ বাযি তনভযাতণয 

াঙ্গীকায গ্রণ কতযতছন। এাআ কভযূতচতক ফাস্তফাতি কযফায জনয যকায াংেযারঘু ম্প্রদাতয াতফযক াগ্রগতিয য 

গুরুত্ব াঅতযা কতযতছ। াথযননতিক কাযতণ াংেযারঘু ম্প্রদাতয তক্ষাথযীযা মাতি তক্ষারাতবয ুতমাগ মথতক ফতিি না । 

মাআতঙ্গ  াংেযারঘু ম্প্রদাতয তক্ষাথযীতদয তক্ষা মক্ষতি ক্ষভিান ঘিনায জনয যকাতযয একাতধক উতদযাগ জাতয যততছ 

মমভন “ Pre-Matric Scholarship, Post-Matric Scholarship, Maulana Azad National Fellowship 

(MANF), „Naya Savera‟ (Free Coaching and Allied scheme), „Nai Udaan‟ (Support for 

students clearing  Prelims conducted by UPSC, SSC, State Public Service Commissions, 

etc., for preparation of Mains Examination), „Padho Pardesh‟ Interest subsidy on 

educational loans for overseas studies ।  
াংেযারঘু ম্প্রদাতয ‘াথযননতিক ক্ষভিাতনয’ জনয যততছ কিগুতর প্রকল্প মমভন – 'Seekho Aur Kamao' (Learn 

& Earn), „Nai Manzil‟ - A scheme to provide education and skill training to the youth from 

minority communities.  Upgrading Skill and Training in Traditional Arts/Crafts for 

Development (USTTAD), ‘Nai Manzil’(A scheme to provide education and skill training to 

the youth from minority communities.), Concessional loans to minorities through National 

Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) াংেযারঘু ভতরাতদয ক্ষভিাতনয জনয  

'Nai Roshni' (Scheme for Leadership Development of minority women).
২৫
   

 

       এবাতফাআ যকায াংেযারঘুতদয াতফযক াগ্রগতিয ভধযতদত িাাঁতদয ভনজগি মথতক ফিনাতফাধ জতনি ভানতক 

ানুবূতি মক দূযীবূি কযতি চাাআতছ। মা ােণ্ড বাযতিয স্বপ্নতক ফাস্তফাতি কযতি াক বূতভকা ারন কযতফ।  
 

       ফিযভাতন মম দতরয মনিৃত্বাধীন যকায মকতন্দ্র ক্ষভিা যততছ, মাআ দতরয তফরুতদ্ধ তফতযাধী দরগুতরয প্রধান 

াতবতমাগ এাআ মম, এাআ দর বাযিফতলযয ‘ধভযতনযতক্ষ’ াঅদতযয তক্ষ তফদজনক। এাআ দর প্রকাতয ‘তফকা’  ‘ুাতনয’ 

মলাগাতন তনফযাচনী প্রচাযবা ভুেতযি কযতর ফাস্ততফ তকন্তু মভরুকযতণয যাজনীতিতি তফশ্বাী। বাযিফতলযয যাজনীতিতি 

বগতযক তফজ মকিন উড্ডীন যােতি এাআ দর াংকল্পফদ্ধ। িাাআ এাআ যকাতযয াঅভতর াংেযারঘু ম্প্রদা তনযাদ ন। এ 

প্রতঙ্গ মকন্দ্রী ভেী Sadhvi Niranjan Jyoti এয একতি াতবভি উতল্লে কযতি াতয “  
 

Union Minister of State Sadhvi Niranjan Jyoti said to the voters that they must choose 

between „Ramzadon‟ (those born of Ram) and „haramzadon‟ (illegitimately born).
২৬

 
  

ম্প্রতি মগা-যক্ষায নাতভ িাণ্ডফ, ঘয াত, (Ghar Wapsi) দতরি  তিস্টান ম্প্রদাতয য াঅিভণ, বাযিী 

াআতিাতক নিুনবাতফ ফযােযায প্রতচষ্টা তকাংফা চরতচি জগতিয স্বাধীনিা স্ততক্ষ াংিান্ত তফিকয, এাআ ভস্ত প্রকায উতদযাগ 

বাযিী যাজনীতিয াতস্থয উতদ্বগজনক   াতষ্ণু তযতফতক রারন ারন কযতছ। মা বাযিী াংস্কৃতিয তযপ্রতন্থ। িতফ 

একথা িয মম, যাজনীতিয ভদাতন ধভযতক ফযফায কযতর, িা াভতক মকান যাজননতিক দরতক ুতফধা তদতি াতয, তকন্তু 

ফৃত্তয ভাজ াংস্কৃতিয মক্ষতি িা বাফ তফদ মডতক াঅতন। িাাআ ধতভযয নাতভ াংেযাগুরুয জবতন মমভন তফদজনক ত ক 

মিভতন একাআবাতফ ধতভযয নাতভ াংেযারঘু মিালণ  ভান তফদজনক। ুস্থ ুন্দয যাজননতিক াংস্কৃতি গতড় িুরতি চাাআতর, 

যাজনীতিয াঅতঙনা মথতক ধভযতক ৃথক কযা জরুযী।   
 

দাতযদ্রিা  না বাযি: বাযতিয াংতফধাতন চিুথয াধযাত ‘তনতদযভূরক নীতিতি’ াথযননতিক  াভাতজক নযা প্রতিষ্ঠায কথা 

ফরা তর িাাঁয ফাস্তফান াঅজ ্ভবফয তন। বাযিফতলয াথযননতিক বফলভয াঅজ তফদযভান। ‘দাতযদ্রিা’ বাযিফতলযয 

জল্বন্ত ভযা তাতফ াঅজ জীফ। স্বাধীন উত্তয বাযিফতলয একাতধক যকায দাতযদ্র তনফাযতণ ফহুভুেী কভযূচী গ্রণ 

কতযতছর। তকন্তু বাযিফতলযয ভাতি মথতক দাতযদ্রিা মক ভূতর উৎাতিি কযা ্ভবফয তন। তযফতিয যাজনীতিয ভদাতন 
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দাতযদ্রিায াআুযতক ফযফায কযা ততছ। দাতযদ্রিায প্রকৃি াংজ্ঞা তক ? দাতযদ্রিা তনধযাযতণয ভাকাত  তক তফ ? ত ক তক 

তযভাণ াথয উাজযন কযতর একজন ফযতক্ত দাতযদ্রীভায উতয ফতর তফতফতচি তফ ? গ্রাভীণ বাযি  হুতয বাযতিয 

দাতযদ্রিায ূচক াতবন্ন না তবন্ন তবন্ন তফ ? এতনত যাজননতিক তফিতকযয স্থাী ভাধান াঅজ তন। Suresh 

Tendulkar Panel একভ াতবভি প্রকা কতযতছর, মাযা বদতনক গ্রাভীণ এরাকা ২৭ িাকায ঊতবয  হুতয 

এরাকা ৩৩ িাকায ঊতবয াঅ কতয িাাঁযা দাতযদ্রীভায ঊতবয ফতর তফতফতচি তফ। াযতদতক Rangarajan panel 

এয ুাতয ানুমাী বদতনক গ্রাভীণ এরাকা ৩২ িাকা এফাং হুতয এরাকা ৪৭ িাকায নীতচ মাযা াঅ কতয িাাঁযা 

দাতযদ্রীভায নীতচ ফফাকাযী ভানুল তাতফ তফতফতচি তফ।
২৭
 World Hunger Index - 2017 তযতাতিয একতফাং 

িাব্দীয াঅধুতনক বাযতি দাতযতদ্রয িেী তচি প্রতিপতরি ততছ। জনতপ্র তিকা ‘The Hindu’ এয প্রকাতি 

প্রতিতফদতন এতফলত উতদ্বগ প্রকা কযা ততছ। তিকাতিয প্রতিতফদতন ফরা ততছ “  
 
 
  

“India has a “serious” hunger problem and ranks 100
th

 out of 119 countries on the global 

hunger index – behind North Korea, Bangladesh and Iraq but ahead of Pakistan, according 

to a report.” (The Hindu, October 12, 2017) 
২৮

 
 

       ফিযভান যকায িাাঁয ‘না বাযতিয’ স্বপ্নতক ফাস্তফাতি কযফায জনয ‘দাতযদ্রভুক্ত বাযি’ তনভযাতণয াঙ্গীকায গ্রণ 

কতযতছন। িাাঁয জনয যকায তফতবন্ন দতক্ষ  গ্রণ কতযতছন। িাাঁয ভতধয ানযিভ র উতবাক্তায কাতছ যাতয যকাযী 

ুতফধা মৌাঁতছ মদায ফতন্দাফস্ত কযা। মায মাাতক নাভ Direct Benefit System (D.B.T)  এ তফলত মকন্দ্রী ভেী 

M J Akbar একতি াতবভি উতল্লে কযা মমতি াতয। -  
 

“The prime minister believes that poverty should be rooted out and the problem 

should not be tackled slowly. The central government has been providing direct 

benefits to the poor by removing all the middlemen and other channels,” 
২৯ 

 

       ২০১১ জনগণনায তযাংেযান ানুমাী প্রা বাযতিয ৭০ িাাং ভানুল গ্রাভীণ এরাকা ফফা কতযন।
৩০
 গ্রাভীণ 

বাযি ভূরি কৃতলয য তনবযযীর। গ্রাভীণ এরাকা ফফাকাযী ভানুতলয াথযননতিক স্বাচ্ছন্দয ফযিীি দাতযদ্র তনফাযণ 

কভযূচী পর কযা ্ভবফ ন। িাাআ ফিযভান যকায ২০২২ াতরয ভতধয কৃলকতদয াঅ ফিযভাতনয িুরনা তদ্বগুণ ফৃতদ্ধয 

কভযূচী াতি তনততছন। মকন্দ্রী কৃতল  কৃলক করযাণ ভেক তযকতল্পিবাতফ এাআ রতক্ষয উনীি ায প্রতচষ্টা াফযাি 

মযতেতছ। এযজনয একাতধক কভয উতদযাগ শুরু ততছ, মমভন াঅধুতনক বফজ্ঞাতনক দ্ধতিতি কৃতলকাজ, কৃতলতক্ষতি তনিয নিুন 

গতফলণা, ভাতি যীক্ষা, ভৃতত্তকা স্বাস্থয কাডয কভযূচী, মচ ফযফস্থায াঅধুতনকীকযণ (কৃতল তাঁচাাআ মমাজনা), ‘প্রধানভেী পর ফীভা 

মমাজনা’, কৃলকতদয উৎাতদি কৃতল ণয তফিতয জনয ানরাাআন কৃতল ফাজায ( e-NAM) প্রতিষ্ঠা প্রবৃতি। মাআতঙ্গ 

MGNREGA প্রকতল্পয াথযক রুাতনয ভধয তদত ভানুলতক কভযাংস্থাতনয তনিিা প্রদান কযা ততছ। ২০১৬“২০১৭ 

াঅতথযক ফতলয ৭৬৭১২ মকাতি ফযতক্ততক, ৫১২৪২ মকাতি তযফাযতক কভযাংস্থান প্রদান কযা ্ভবফ ততছ।
৩১
 ‘প্রধানভেী মকৌর 

তফকা মমাজনা’ প্রতক্ষতণয ভধযতদত মুফ ভাজতক াঅতথযক স্বাফরম্বী কযফায উতদযাগ মনা ততছ। ‘প্রধানভেী াঅফা 

মমাজনায’ ভধযতদত ২০২২ াতরয ভতধয ‘Housing for all’ কভযূচী রুাতনয প্রতচষ্টা াফযাি যততছ। ‘দীন দার 

উাধযা গ্রাভ মজযাতি মমাজনায’ ভধয তদত ভস্ত গ্রাভীণ এরাকা বফদুযতিক ফযফস্থায ান্তবুযক্ত কযফায কভযূচী ফাস্তফাতনয 

কাজ শুরু ততছ। গ্রাভীণ যভণীযা মাতি দূলণভুক্ত ানুকূর তযতফত যেন তিা ুম্পন্ন কযতি াতয িাাঁয জনয ‘প্রধানভেী 

উজ্জ্বরা মমাজনা’ চারু ততছ। এছাড়া ‘মফতি ফাাঁচা মফতি ড়া’ প্রকতল্পয ভধযতদত নাযী তক্ষায প্রাতয যকাযী উতদযাগ 

াফযাি যততছ। এবাতফাআ যকায গ্রাভীণ এরাকায াতফযক াগ্রগতিয ভধযতদত াঅগাভী তদতনয ‘না বাযতিয’ াংকল্পতক 

ফাস্তফাতি কযফায াভতগ্রক দতক্ষ শুরু কতযতছ।   
 

উাংায : ফিযভান যকায ‘নফয বাযি’ ফা ‘না বাযি’ তনভযাতণয মম ভৎ াংকল্প গ্রণ কতযতছন, িা তনাঃতন্দত 

াতবনন্দন মমাগয। িতফ একথা ানস্বীকাময মম, ‘নফয বাযি’ তনভযাতণয তচন্তায তবতত্তবূতভ াম্প্রতিক বাযি, িথা ািীি বাযি।  

াম্প্রতিক কাতর যকাতযয যস্পয তফপ্রিী  স্বতফতযাধভূরক বদ্বি কভযূতচ ‘নফয বাযি’ তনভযাতণয তথ প্রধান ান্তযা। 

মমভন – 
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১) একতদতক দাতযদ্র তনফাযণ কভযূতচ গ্রণ  াযতদতক ম্পতদয মকতন্দ্রকযণ, (Oxfarm এয ২০১৮ এয তযতািয ানুমাী 

৭৩% ম্পদ এক িাাং ধনী ফযতক্তয াতি কুতক্ষগি যততছ।
৩২
) এাআ াঅতথযক বফলভয দাতযদ্র তনফাযতণয তথ প্রধান ান্তযা।  

২) ‘াম্প্রদাতকিা ভুক্ত বাযি’ তনভযাতণয কভযূতচ, তফযীি তদতক তনু্দত্বফাদী দযনতক প্রতিষ্ঠা কযফায প্রা। 

৩) ‘জািাি ভুক্ত বাযি’ তনভযাতণয স্বপ্ন, মাআতঙ্গ দতরিতদয য াঅিভণ তচন্তায জগতি বদ্বি াফস্থান স্পষ্ট কতয। 

৪) দুনযীতিয প্রতি ‘তজতযা িরাতযে নীতি’ গ্রণ াঅফায দুনযীতিতি মুক্ত ফযতক্ততদয তনযাতদ স্বতদ িযাগ, এতক্ষতি যকাতযয 

উদাীনিা, এয পতর যকাতযয প্রকৃি াতবপ্রা প্রশ্ন তচতহ্নয ভুতোভুতে তি ফাধয। 

৫) ‘কৃতলতক্ষতি তদ্বগুণ াঅ ফৃতদ্ধয কভযূতচ’ াযতদতক কৃলকতদয াঅত্মিযায ঘিনা (তকন্দ্রী যকায কিৃযক ুতপ্রভ মকাতি 

দাতের া িথয ানুমাী ২০১৩ ার মথতক প্রতি ফছয ১২০০০ এয উয কৃলক াঅত্মিযা কযতছ।
৩৩
) যকাযী নীতিয 

বদনযিা মক উতমাতচি কতয।  
   

        ‘না বাযি’ এয স্বপ্নতক ফাস্তফাতি কযতি তর, দরভি তনতফযততল কর বাযিী নাগতযকতক স্বতদ মপ্রতভয দযতন 

দীতক্ষি ত, এাআ ভান কভযমতজ্ঞ াতভর তি তফ। এয জনয মকন্দ্র  প্রতদতয যকাযগুতরতক কর প্রকায াংকীণয মবাি-

যাজনীতিয াঅম্র-তরতিতেয ঊতবয উত  জািী স্বাতথযয রক্ষযতক াভতন মযতে, াআতিফাচক াী দতক্ষ গ্রণ  িাাঁয 

মথামথ ফাস্তফান জরুযী। মতদ বফতচিযভ, ফহুত্বফাদী, ফহুদরী বাযিী যাজননতিক ফযফস্থায ভতধয দাাঁতড়ত, ক্ষভিা 

যাজনীতিয াভৃি বাণ্ড রুণ্ঠতনয মভাভ থতক তযিযাগ কতয জািী স্বাতথযয প্রতশ্ন কর দরতক তনত ঐকযফদ্ধ বাতফ কাজ 

কযা কিোতন ্ভবফ মাআ প্রশ্ন মথতকাআ মা। িতফ াঅভযা এতফলত াঅাফাদী মম, াঅগাভী তদতন বাযি িাাঁয মািাতথয ভস্ত 

প্রতিফেকিা গুতরতক াতিিভ কতয, তমাতগিাভূরক  প্রতিতমাতগিাভূরক (ফেুত্বূণয তযতফত তফকাতয াআতিফাচক 

প্রতিতমাতগিা) মুক্তযাতষ্ট্রয দযনতক াতথ কতয, াম্প্রতিক বাযি িাাঁয ‘না বাযতিয’ স্বপ্নতক স্পয  িাাঁয ফাস্তফান কযতি 

াযতফ। এ প্রতঙ্গ ‘মুফনাক’ ফীয ন্নযাী তফতফকানতন্দয একতি উদৃ্ধতি উতল্লে কযতি াতয – 
 

“To make a great future India, the whole secret lies in organization, accumulation of 

power, co-ordination of wills.”- Swami Vivekananda.
৩৪ 

 

িথযিূ: 

 

 ১. Sen, Atul, Prasad, Wikipedia  

https://en.wikipedia.org/wiki/Atul_Prasad_Sen 
 

২. Kumar, Rajiv, Vice Chairman, NITI AAYOG, „NEW INDIA @2022‟ Conference of 

Governors, October 12, 2017. 
 

৩. https://blog.mygov.in/editorial/new-india-sankalp-se-siddhi/ 
 

৪. Yellosa, Jetling, „Role of Supreme Court in curbing Corruption in India‟ P: ISSN No. 

0976-8602 E: ISSN No. 2349-9443 RNI No. UPENG/2012/42622 VOL.-III, ISSUE-III, 

JULY-2014 Asian Resonance. 
  

৫. https://www.brainyquote.com/quotes/karl_kraus_152098 
 

৬. Sharma, Pankaj, „Is Corruption in our DNA?‟, http://zeenews.india.com/exclusive/is-

corruption-in-our-dna_3301.html   
 

৭. Kaur, Sapanjeet, Kamalkant, „E-GOVERNANCE - IMPACT ON CORRUPTION‟, 

International Journal of Computing & Business Research, ISSN (Online): 2229-6166. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atul_Prasad_Sen
https://blog.mygov.in/editorial/new-india-sankalp-se-siddhi/
https://www.brainyquote.com/quotes/karl_kraus_152098


াম্প্রতিক বাযতিয াঅতঙনা ‘না বাযতিয’ মযাতরাচনা – একতি তফতেলণাত্মক প্রতিতফদন                                 তিতদফ ঙ্কয ধাড়া 
 

Volume- VI, Issue-IV                                                    April 2018        96 

৮. ‘Modi means “making of developed India”: Naidu‟ , The Hindu, October  24, 2016. 
 

৯. ‘India ranks 81st in global corruption perception index’ , The Times of India , February 

22, 2018.  

১০. Jha, Enakshi, „ELECTION FUNDING IN INDIA – FORMING PATHWAYS INTO 

THE WORLD OF CORRUPTION‟ 

১১. https://indiankanoon.org/doc/688355/ 

১২. „PM Modi to launch SC/ST hub in Ludhiana‟ The Indian Express, October 16, 2016.   

১৩. „Swachh Bharat Abhiyan‟ drive associated with economic strength: Mahatma  

Gandhi‟s granddaughter‟  Financial Express, December 15, 2015.   
2 0  

১৪. াঅাআায, যতভশ্বযণ, ‘স্বচ্ছ বাযি রক্ষযূযণ ুতনতিি’ না বাযি, মমাজনা, াতটাফয, ২০১৭.   

১৫. Dutta, Saptarshi,  „Union Budget 2018: From Toilet Construction To Ganga Clean Up, 10 

Things On Swachh Bharat In Finance Minister Jaitley‟s Budget Speech‟ February 01, 2018 , 

swachhindia.ndtv.com/union-budget-2018-from-toilet-construction-to-ganga-clean-up-10-

things-on-swachh-bharat 

১৬. Swachh Survekshan Repot (2017). Minister of Urban Development Government of 

India  

১৭. http://swachhbharatmission.gov.in/sbmcms/index.htm 

১৮. „Swachh Bharat Abhiyan completes three years: Top 10 quotes from PM Narendra 

Modi‟s speech‟ , The Indian Express,  October 2, 2017.  

১৯.   ‘Global Terrorism Index 2017, top 50 countries’  

https://www.statista.com/statistics/271514/global-terrorism-index/ 
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