আমি মিছু সিয়ের জন্য মিযিট মিযের দূযর থেযি চযে থেযছ। আমি থে থেোধু োযি ভােিামস থসটি অযন্ি উপায়ে আিাযি মিষণ্ণ িযরযছ। েুি দীর্ঘ
সিয়ের জন্য োিা ক্ষিতাগুমে থেোটিযি অিেম্বন্ িযর এিং পমরিযতঘ , ভক্তযি আর্াত থদ়ে - থেোধু োর প্রিৃত অংশীদার।
আিরা থেোধু োর সি পণ্য দ্বারা এিং থেো মন্যজই থচয়ে আযরা গুরুত্বপূ ণ্ঘ হযত পাযর ন্া। সু তরাং, এটি সমতযই আিাযি হতাশ িযর থিন্ এই সহজ
িক্তিযটি োরা থেোধু ো চাো়ে তাযদর দ্বারা থিাঝা ো়ে ন্া।
আন্তজঘামতি মিযিট িাউমিে (আইমসমস) এিং তার সদসয থিার্ঘগুমে মিযিযটর িযাচ মিমসংয়ে আে জামজরাযি উদ্ঘাটিত িরার প্রমতমি়ো়ে এই
অহংিার দৃশযিান্ মছে। এটি সিযচয়ে োরাপ থোপন্ রহসয ো িইযিোরযদর এিটি থক্ষযের মদন্ আযছ এিং এযিিাযর থিান্ওভাযি তাযদর পরীক্ষা িরার
জন্য মিছু ই িরা হ়েমন্। এটি প্রা়ে সি মিষ়ে হুস আপ সু যদর িাজ িযর।
িৃ হত্তর #metoo প্রচারামভোযন্ এমেয়ে আসযছ মন্েঘামতত ন্ারীযদর িারযণ্ শমক্তশােী িান্ু যষর চারপাযশ থর্ারাযিরা িরা অমভযোেগুমের প্রযতযযির প্রমত
আগ্রযহর অন্যতি িািো হয়েযছ। িযন্ হযো আিাযদর মপ্র়ে থেোটি ঝয়ের িু যে প়েযি ন্া, েির এযসযছ থে মিমসমসআইয়ের প্রেি থপশাদার মসইও রাহুে
থজাহমরও িসিা়োযর ধরা পয়েযছ। এেন্ও তদন্ত চেযছ তাই িযাপার থে তার থেৌমক্তি উপসংহার থপৌৌঁছাযত।
তযি, মিেিযাপী এিং মিযশষ িযর ভারযত থেোধু োর জন্য অমিেযম্ব উযদ্বে োিা উমচত, এটি দীর্ঘযি়োদী প্রশাসিযদর দ্বারা চুমক্তিদ্ধ িাধযিাধিতাগুমের
সম্পূ ণ্ঘ অিযহো। মিমসমসআইয়ের সিে সিসযার িাউযেন্যহর্, এন্ শ্রীমন্িাসযন্র সযে সযে তার ক্ষুদ্রতা মন্য়ে ভারত তার থেোটিযি হযাি-হযান্ড পদ্ধমত
মদয়ে ধ্বংস িযরযছ। এটা আমি মিমসং এিটি েুি গুরুতর িিঘ িে িরযি। শুধু িাে এই সি়ে এটি দুন্ীমত, অমিমস়োে দ্বারা এিং জন্য। থে থিান্ থক্ষযে,
এটি এিটি ি়ে ভাযি থেোধু ো প্রভামিত িযর।
মিযিযট উচ্চ স্থান্গুমেযত পু রুষযদর দ্বারা দুন্ীমতর এই িিঘটিও ঠিি িরা হযে, তযি এটি িাযপঘযটর মন্যচ ঢু যি থেযছ। েত আট িছর ধযর, আমি এর
মিরুযদ্ধ আিার িণ্ঠস্বর উত্থাপন্ িরমছ মিন্তু থিান্ োভ থন্ই। আিাযদর মিচাযরর থিাযন্া আশ্র়ে থন্ই, িারণ্ এই মসদ্ধাযন্ত অমধিাংশ মসদ্ধান্ত থন্ও়োর মিছু
এযজন্ডা রয়েযছ।
শ্রীমন্িাসযন্র শুরু থেযিই তার িন্ধু অরুণ্ থজটমে এর প্র়োত অন্ুরাে ঠাকুর অিযাহত থরযেমছযেন্।
পঞ্চায়েত ও থিামচ আইমপএে ফ্র্যাঞ্চাইমজ িামতযের সাযে প্রেি সিসযাটি শুরু হয়েমছে। ২011 সাযে আইমপএযে ফ্র্যাঞ্চাইমজ েু ক্ত িরা হয়েযছ, ো
অযন্ি িযঠারতার পর। মিন্তু, শ্রীমন্িাসযন্র পু রুষযদর ভীমতির, সম্পূ ণ্ঘ প্রমি়োটিযি সম্পূ ণ্ঘরূযপ উযপক্ষা িযর এিং প্রেি থিামচ এিং তারপর পু যন্
ফ্র্যাঞ্চাইমজ িামতে িরার জন্য তার ক্ষ়েক্ষমত মন্য়ে ষ়েেন্ত্র িযরমছে। এছা়োও, প্রমি়োটি চযে থেযেন্ হা়েদ্রািাদ ফ্র্যাঞ্চাইমজর িামেিান্াধীন্ থর্িান্
িমন্িে গ্রুযপর। শ্রীমন্িাসযন্র সি দুন্ীমতিাজ ও িমন্যজর িযধয র্মন্ষ্ঠ সংযোে েয়ে থতাোর এি সিযঝাতা প্রযচষ্টা মছে। সািান্য িা মভন্ন মভন্ন িতযভদ
মন্য়ে শ্রীমন্িাসন্ তার পে চাো িরযেন্। আইমপএযের সািমগ্রি ভােয মন়্েন্ত্রযণ্র এিটি উপা়ে মছে, িামেিযদর এিটি সম্ভািয থসট আন়্েন্ িযর মন্যজর
িযমক্তেত সিামি অজঘন্ িরযত। েমদ এই মিমসং হ়ে ন্া তাহযে মি? এটা আপন্ার িযমক্তেত োযভর জন্য মিছু ঠিি িরার ষ়েেন্ত্র ন্া? শাহরুে
শাহজাোযের থছযে শাহরুে মি়োপ্পযন্র সযে 'মিযিযটর উত্সাহী' শুরু িরযত চান্ ন্া!
মিদুযযতর এই অপ্রতযামশত অপিযিহার থেযি মিমসমসআইয়ের থিাট ক্ষমত 633 মিমে়েন্ র্োযরর িাছািামছ মছে। আপমন্ এই িীট িরযত পাযরন্?
মিমসমসআই এর পযর সিাই শুধুই হতাশা়ে প্রা়ে স্বাক্ষর িযরমছে, থেন্ মিছু ই র্যটমন্। তারা শুধু তাযদর িাো nodded এিং ক্ষমত গ্রস্ত। থি অজঘন্
িযরযছ? শ্রীমন্িাসন্, থি হামরয়েযছ? ভারতী়ে মিযিট, সিযচয়ে ি়ে ক্ষমতর চুমক্ত? মিযিটার।
তারপযর, ভারতী়ে মিযিট থেেযত আসা থঠাৌঁটগুমে তাযদর পদ্ধমতর সাযে পু যরা থেোটিযি হতাশ িযর।
চযামম্প়েন্স েীে টুয়েমে ২0 মিযিট মিযিট অযেমে়ো (মসএ) এিং মিযিট সাউে আমফ্র্িা (মসএসএ) এর সাযে সহযোমেতা়ে মিমসমসআইয়ের জন্য
আিার থেৌেভাযি এিটি টুন্ঘাযিে মছে। মতন্টি অংশীদার এিযোযে টুন্ঘাযিে চাোমেযেন্, স্পষ্ট িারযণ্র জন্য মিমসমসআই সিযচয়ে ি়ে সু মিধাযভােী মছে।
িছর ধযর মিছু শুযভোচারীরা আিাযি মজজ্ঞাসা িযরযছ থিন্ CLT20 আিার হৃদয়ের এত িাছািামছ মছে? িারণ্ থিশ সহজভাযি িরিযাট ন্তু ন্
অঞ্চযে থেোধু ো গ্রহণ্ িরা হযি।
অন্য থিান্ টুন্ঘাযিে আপন্াযি সারা মিযের থসরা মিযিটারযদর এি প্ল্যাটিযিঘ থেোর সু যোে থদযি? CLT20 এর িযতা এিিাে টুন্ঘাযিে থন্ই। থদশ
িন্াি থদশ মিন্যাযস শুধুিাে আপমন্ মিমি স্তর পা়ে, মিন্তু CLT20 মি এিটি ি়ে উপায়ে থেোধু ো েণ্তন্ত্র িরা মছে।

থেযো়ো়েযদর, ফ্র্যাঞ্চাইমজ এিং থহাি থিাযর্ঘর আমেঘি সুমিধাগুমে জাগ্রত মছে। মন্উমজেযান্ড, শ্রীেঙ্কা, ওয়েস্ট ইমন্ডজ এিং পামিস্তান্ থেযি পােঘ
প্রমতমি়ো ভারত ও অযেমে়োর দেগুযোর সাযে প্রমতযোমেতা িযরযছ। তাযদর থেযো়ো়েরা আরও ভাে হয়ে ওযঠ, এিং আযরা গুরুত্বপূ ণ্,ঘ তারা শুধু
উইযিট এিং রান্ ন্া ধন্ী ধাক্কা মদয়ে মিযর োন্, মিন্তু আমেঘি োভ (অংশগ্রহণ্ মি + পু রস্কার অেঘ ইতযামদ)
এিিাে ভােযিান্ থদশগুমেযত মিযিযটর জন্য থিৌঁযচ োিা এিং থেো চামেয়ে োও়োর িারণ্ মছে। আমি প্রেি মদন্ থেযিই জান্তাি থে টুন্ঘাযিে
আইমপএযের থচয়ে থিমশ উযত্তজন্াপূ ণ্ঘ সিয়ের প্রয়োজন্ হযি। ছ়ে িা তার থিমশ আইমপএে দে টুন্ঘাযিযে থেেযছ িযন্ থরযো, তাই েণ্ন্া ধীর েমতযত
চেযছ।
ব্রর্িাস্টার তাযদর অসিেঘন্িারী রুপাটঘ িারযর্াযির থন্তৃ যত্ব এটিযি থদযেমন্। তারা অমিেযম্ব োভ থচয়েমছযেন্। এরা অযন্যর িযতা এিই ি়েস্ক, এন্
শ্রীমন্িাসযন্র অপরাযধ এিজন্ িুমদ্ধিান্ সেীযি েুৌঁযজ থপয়েযছ। ঠাকুর দযে মিরযেন্ এিং সিেভাযি এিটি চুমক্ত থভযে মদয়েমছযেন্, ো আমি স্টার
গ্রুপযি 10 িছযরর চুমক্তযত আিদ্ধ িযর এিটি অ-প্রস্থান্ মিভাযে েি িযর মদয়েমছ। মিন্তু শ্রীমন্িাসযন্র সযে আইন্জীিী ও ঠাকুরও সিেভাযি টুন্ঘাযিেটি
থভযে থিযেন্।
িোিে মছে 500 মিমে়েন্ িামিঘ ন্ র্োযরর ক্ষমত; মিে মিযিট ক্ষমতর জন্য দমরদ্র, এিং থিিেিাে থিান্ও প্রমি়োর সম্পূ ণ্ঘ অভাি দ্বারা উমদ্বগ্ন িযে িযন্
হ়ে ন্া।
আিার িযন্ হ়ে মিযিটারযদর হুৌঁমশ়োমর ও অপেঘাি প্রিাণ্ দ্বারা আর্াত িরা থেযি ি়ে অপরাধ। মিযিটারযদর িাযঝ িাযঝ িি অপরাযধর জন্য মন্মষদ্ধ
িরা হয়েযছ, এিং ঠিি তাই। মিন্তু 1 থিাটি র্োযরর জন্য ভারতী়ে মিযিটযি থদাষাযরাপ িযরযছ এিন্ িিঘিতঘ াযদর িী?
মিেজু য়ে থেোধু োর অিস্থা হতাশাজন্ি, CLT20 এর িাধযযি আসন্ন মিছু অমতমরক্ত ন্েদ মিদযিান্ থস্টিযহাল্ডারযদর জীমিত রােযত সহা়েতা িরযি।
পমরিযতঘ , আিরা থেোধু োর জন্য থিান্ ভমিষযযতর সযে এিটি অগ্নু যত্পাত এ staring হ়ে। িাউযি এমেয়ে থেযত হযি এিং তার থন্াংরা থেোর
থেোটি েুযে থিেযত হযি। িারণ্ দুন্ীমতর িো শুধু িাযঠ থন্ই, তযি প্রা়েশই এটি অযন্ি থক্ষযেই িন্ধ হয়ে ো়ে।
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