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কেরানা অিতমািরর ফেল সম  িব  জুেড় সংকট আরও গভীর হে । শানা যাে , ১৯২৯ সােলর পঁুিজবাদী 

মহাম া িব  জুেড় য ভয়াবহ সংকট সৃি  কেরিছল এবােরর সংকট নািক তােকও ছািপেয় যােব। আ জািতক ম সং া 

(ILO) জািনেয়েছ এই বছেরর ি তীয়ােধ সম  িবে  ১৯ কািট ৫০ ল  মজীবীর কাজ চেল যােব। এিশয়া ও শা  

মহাসাগরীয় দশ িলেত ১২ কািট ৫০ ল , ইউেরােপ ১ কািট ৫০ ল , আরব দশ িলেত ৫০ ল  পূণ সমেয়র কাজ 

ফ উেব যােব। এমনিক উ  আয়স  দশ িলেত দশ কািট পূণ সমেয়র কাজ চেল যােব অনুমান করা হে । 
ইিতমেধ  িব  জুেড় লকডাউেনর ফেল িত পাঁচ জেনর মেধ  চার জন বকার হেয় গেছ। (সূ  ১) ভারেতর িসএমআইই-র 

সবেশষ িরেপাট থেক জানা গেছ দেশ ইিতমেধ  ১৪ কািট মানুেষর কাজ চেল গেছ। (সূ  ২) ভারেতর ৪০ কািট 

মজীবী ব াপক দািরে  িনমি ত হেত চেলেছ। (সূ  ৩) এর সে  যিদ বুভু া ও অনাহাের মৃতু , অপুি জিনত মৃতু , 

িচিকৎসার অভােব মৃতু , িন  আয়স  দশ/অ ল িল থেক িনঃ  িনর  উ া  াত, ইত ািদ িবপযয়েক যু  করা হয়, 

তেব সামি ক সংকট খুবই ভয়াবহ অব ায় দাঁড়ােব এমন আভাস দওয়া হে । 

১৯২৯ সােল িব  পঁুিজবাদ যখন গভীর সংকেট পেড়িছল, তখন সই সংকট থেক মুি  পেত তারা তােদর 

সংকেটর বাঝা িবে র মজীবী মানুেষর উপর চািপেয় িদেয়িছল। কৃতপে  সম  সংকেটর সময় পঁুিজবাদ এই রা াই 

নয়। সুতরাং, এবারও িব  জুেড় এবং ভারতবেষ পঁুিজবাদী িবে ষক ও নীিত ণয়নকারীরা 'িবপুল কাজ চেল যােব, বুভু া 

দখা দেব' ইত ািদ িবপদঘি  বািজেয় কৃত অেথ িমক মহনতী মানুষেকই কামের গামছা বাঁধার পরামশ িদেত  

কেরেছ। পঁুিজপিতেদর নামকরা সংবাদমাধ ম ুমবাগ-কুই  িলেখেছ,  

''কেরানা ভাইরাস অিতমািরর ফেল য িবশাল অথৈনিতক সংকট দখা িদেত চেলেছ, ভারতেক তার সুেযাগ িনেয়  

িলেক স ম কের তালা এবং দেশ িবেদশী িবিনেয়াগ টানার জন  ব াপক মা ার সং ার কমসূচী হােত িনেত হেব।'' 
(সূ  ৪, জার আমােদর)  

অথাৎ, অিতমািরর সংকট পঁুিজপিতেদর কােছ একটা সুবণ ''সুেযাগ'' ছাড়া আর িকছু নয়। িরজাভ ব াে র া ন 

চয়ারম ান রঘুরাম রাজনও বেলেছন, ''আশা কির এই অসহনীয় ােজিড... আমােদর রাজনীিতেক জ ির অথৈনিতক ও 

া েকি ক সং াের মেনােযাগ িদেত সাহায  করেব''। (পূেবা ) কেরানা াদুভােবর অেনক আেগ থেকই ভারেত বড় 

রকেমর ম া চলিছল। গত বছেরর নেভ র মােস জানা গল, দেশ বকািরর হাল এতটাই সংকটজনক য তা নািক ৪৫ 

বছর আেগকার রকড ভেঙ িদেয়েছ। (সূ  ৫) ২০১১-১২ থেক ২০১৭-১৮ সােলর মেধ  ৯০ ল  মানুষ কাজ হািরেয়েছ। 
(সূ  ৬) আরও জানা গল, খাদ ব  ও অন ান  ভাগ পেণ র িপছেন মাথািপছু খরচ ১৯৭২-৭৩ পযােয়র পর এই থম নীেচ 

নেম গেছ। (সূ  ৭) সব িমেল গিরব মজীবী মানুেষর অব া কতখািন স ীণ তা সরকাির তেথ ই সু । এরই মােঝ 

সরকার ম আইন সং াের তৎপর হেয় উঠল। সরকাির িত ান িলেক জেলর দের বেচ দওয়া  করল। ফেল আরও 

কেয়ক হাজার তা বেটই, কেয়ক ল  কাজ চেল যাওয়ার স াবনা দখা িদল। নাটব ী ও িজএসিট চালু হওয়ার পর ু  

িশ  য ভয়ংকর অব ার মেধ  পেড় িগেয়িছল তা থেক পির ােণর স াবনাও দখা যাি ল না। 

এমন অব ায় দখা গল কেরানা অিতমাির যা িক না পঁুিজপিত িণর কােছ এক িবেশষ ''সুেযাগ''। সরকাির 



কুমনামায় লকডাউন চলেছ। কািট কািট িমক মহনতী মানুষ হয় ঘরব ী অথবা ঘের ফরার মিরয়া েচ ায় রত। 
িবিভ  শহের িবে াভ তারা দখাে  িঠকই, িক  তা হল দেশ ফরা িকংবা কানও েম বঁেচ থাকার এক আকুল 

আকা ার িতফলন। ব ত, িতবাদ- িতেরােধর অব া ায় নই বলেলই চেল। এই সুবণ ''সুেযাগ''-এর স বহার 

করেত ৮ ম দেশর পঁুিজপিতেদর শীষ ানীয় সংগঠন িসআইআই, িফিক, অ ােসােচম ক ীয় মম ীর সে  বঠেক াব 

িদল আগামী ২-৩ বছেরর জন  ম-আইন িগত রাখা হাক এবং সারা দশ জুেড় ৮ ঘ ার পিরবেত ১২ ঘ ার মিদবস 

চালু করা হাক। (সূ  ৮) ইিতমেধ  কেয়কটা রাজ  (একই মজুিরর হাের) দিনক ৮ ঘ ার বদেল ১২ ঘ ার কােজর ফরমান 

জাির কেরিছল। উপরা  বঠেকর পরই উ র েদশ, মধ েদশ ও জরাট সরকার আগামী িতন বছেরর জন  ম আইন 

বািতল কের িদল। চরম িহং তার সে  জানােনা হল, য কানও মিবেরাধ, কমে ে  দুঘটনা, া  ও ম-পিরেবশ, ড 

ইউিনয়ন, ক া  িমক, পিরযায়ী িমক সং া  কানও আইন আগামী িতন বছর খাটেব না। বড়-মাঝাির- ছাট য কানও 

কারখানা/সং া থেক ই ামেতা িমক ছাঁটাই করা যােব। (সূ  ৯) এমনিক নূ নতম মজুিরও নািক দািব করা যােব না। 
অন ান  রাজ ও য একই পেথ হাঁটেব তার নানা ইি ত দখা যাে । শানা যাে , কনাটক, উ রাখ  খুব শী ই একই পেথ 

হাঁটেত চেলেছ। উ ােসর সে  একিট পি কা স াদকীয় কলেম িলখল, ওরা '' ম-সং ার কের পথ দখাে ''। (সূ  ১০) 

'' লবার ল সাসেপনশন: িহট দ  ওয়াকাস হােয়ন দ আর ডাউন'' নামক বে  বাকেল িব িবদ ালেয়র খ াতনামা 

অথনীিতিবদ ণব বধন িলখেলন, ''আিম কৃতপে  সবা কভােব ঢেল সাজােনার পে ।... (িক ) অিতমািরর আড়াল 

থেক একপাি কভােব ম-সুর ার উপর কাপ বসােল... অিব াস ও ম-িবে াভ জ  নেব।'' (সূ  ১১) 

িমকেদর মজুির-দাস অব া থেক স ূণ েপ দােস পিরণত করা অথবা িমকেদর জবাই করার মানিসকতা 

িনেয় মসং াের নেম পড়েল য 'অশাি ' সৃি  হেত পাের স িবষেয় পঁুিজপিত িণর সরকার েলােক সতক করার জন ই 

ণববাবু কলম ধেরেছন। ব ত, শাসকবগ এ ব াপাের যেথ  িত িনেয়ই মােঠ নেমেছ। কীভােব িমক িবে াভ সহ নানা 

জাতীয় িবে ােভর স াবনােক অ ু েরই িবন  করা যায় তার িত তারা পূণ গিতেত িনে ।  

দেশর শাসকরা পঁুিজপিত িণ ও জিমদার- জাতদার সহ সমােজর য য অংেশর িতিনিধ  কের তারা হল 

ামীণ ও শ ের উ িব  ও মধ িবে র একটা িবরাট অংশ – যােদর মেধ  পেড় উ বণ িহ ু , িবেশষত া ণ ও বািনয়া বা 

ব বসায়ী, ছাট-বড় দাকানদার; এমনিক শূ  (ওিবিস) জনগেণর অথৈনিতকভােব উপেরর একিট রও তােদর অন তম 

িভি । দেশর শাসনকায পিরচালনা করার সমেয় তারা যমন পঁুিজপিত-জিমদার ও িব বানেদর কােছ দায়ব , তমনই তারা 

দায়ব  উ বণ িহ ু েদর কােছ। পঁুিজপিত িণর ােথ নানা রকম সং ার, ছাড়, ব াপক মুনাফা, পিরেবশ আইন 

িশিথলকরণ (যা লকডাউন পেব আরও িশিথল করার ফি  আঁটা হেয়েছ), জল-জিম-জ ল থেক উে দ, তথাকিথত উ য়ন, 

িমকেদর াভ-িবে াভ দমেন তারা িনেবিদত াণ; আবার, িহ ু বাদী মতাদেশ জািরত ফ ািসবাদী শাসন াপনােথ তারা 

দৃঢ়সংকি ত। ফ ািসবাদী শাসন িত ার পেথ স াব  সম  িবেরাধীেদর ক  করার ব াপােরও তারা অত  দৃঢ় িত । 
তারা যােদর িবেরাধী মেন কের তােদর অন তম হল সম  মুসলমান স দায়, দিলত-আিদবাসী জনগণ এবং মজীবী মানুষ; 

এছাড়া আেছ পাষ না মানা িকছু বুি জীবী, ঐিতহািসক, িশ াজীবী, ছা ছা ীেদর একাংশ – অৈব ািনক চতনা, কুসং ার, 

অতীেতর 'িহ ু ' পুরােণর গৗরবগাথা, গামাতার ব নায় যােদর মািহত করা যায়িন। ব ত, কীভােব এেদর িতবাদী 

ক রেক  করা যায় স ব াপাের শাসকেদর অ শে র তথা িতর কানও অভাব নই। 

কেরানা অিতমািরর সময়, গত ৬ এি ল চালু করা হল আেরাগ  সতু নামক একিট অ াপ যা াট ফােন চলেব। 
এই অ াপ সবাইেক সে  রাখেত হেব, তােত ব ি গত সম  তথ  িদেত হেব, ফােনর ু টুথ ও িজিপএস সব সমেয় খালা 

রাখেত হেব – এমনই ফরমান দওয়া হেয়েছ। এর সাহােয  কেরানা-আ া  ব ি র কাছাকািছ এেল ফােন সংেকত আসেব, 

সই সংেকত চেল যােব সরকােরর কােছ, সরকার জানেত পারেব কারা আ া , কারা কায়ারাি েন আেছ এবং তারা 

িনেষধা া মেন চলেছ িক না, ইত ািদ। ভারেত ৩৭ কািট ৩০ ল  মানুেষর হােত াট ফান আেছ। (সূ  ১২) এেদর 



সবাই সরকােরর িনেদশ মাতােবক চলেল এক িবপুল অংশ, শহরবাসী ও মূলত ল একটা অংশেক য মিনটিরং করা 

যােব তা অত  । এমনিক কার কত র চাপ, রে  শকরার পিরমাণ কত, কার ৎয  কতটা সবল তাও নািক মিনটর 

করা যােব। িক  এই অ াপ একই সােথ নাগিরকেদর উপর নজরদািরর হািতয়ার িক না এমন  উেঠ গেছ। এই অ াপ 

তির কেরেছ প ািরেসর সাইবার-িসিকউিরিট কনসালেটি  িডেফনিসভ ল াব এেজি । ফেল িবেদশীেদর হােত নজরদািরর 

স াবনাও উিড়েয় দওয়া যাে  না। (সূ  ১৩) সুি ম কােটর া ন িবচারপিত িব এন কৃ  জািনেয়েছন এই অ াপ না 

িক ''পুেরাপুির বআইিন''। (সূ  ১৪) 

নজরদাির করা হে  িক না তা িনেয়  বা সংশয় ওঠা িক অন ায ? যমন ধরা যাক কনাটেকর কথা। সখােন 

সরকার াটেফান ব বহারকারীেদর হােত তুেল িদেয়েছ '' কায়ারাি ন ওয়াচ'' অ াপ। সকাল সাতটা থেক রাত নটা পয  

িত ঘ ায় সলিফ তুেল সরকারেক তােদর িনিদ  অব ান জানােত হে । তেল ানার কেয়কিট পৗরসং া এমন একিট 

অ াপ চালু কেরেছ যা য়ংি য়ভােব মাবাইল ফানেক সি য় কের তুলেছ, পযায় েম লাকজনেক একিট ফম ভরেত হে , 

সলিফ পাঠােত হে । করালায় চলেছ ''ভাইরাস িডেটকিটভ'' যা ান করা িসিসিটিভ থেক ছিব িনেয় গীেদর চলােফরা 

িনরী ণ করেছ। নগর, জরাট, অ েদশ, পা ােবও মাটামুিট একই প িত অনুসৃত হে । (সূ  ১৫) মধ েদেশ 

৫৪০০ জেনর ব ি গত তথ  অ ােপর মাধ েম বাইের বিরেয় গেছ, এমনিক সরকােরর ওেয়বসাইেট তা শািভত হে ! (সূ  

১৬) েনর যা ীেদর আেরাগ  সতু অ াপ ডাউনেলাড করা বাধ তামূলক করা হেব এমন াবও দওয়া হেয়েছ। ব ত 

সরকােরর উে শ  স েক  উঠেছ কননা সদ  অতীেত সরকােরর প  থেক দেশর জনগণেক মিনটিরং করা, তার 

যাবতীয় তথ  মজুত করা, এমনিক তা বসরকাির হােতও চেল যাওয়ার দৃ া  আেছ। শানা যাে  িবে র নানা দেশও, 

যমন, দঃ কািরয়া, চীন, িস াপুর, রািশয়া, ইজরােয়ল, তাইওয়ান, পাল া , ইত ািদ দেশও সরকার থেক কড়া নজরদাির 

চলেছ। তেব স অন  স , অন  আেলাচনা। 

ভারেত নজরদািরর ি য়া  হেয়েছ কেরানা াদুভােবর বশ আেগ। িবজেনস া ােডর একিট িরেপাট 

জানাে , কেয়ক মাস আেগ সরকার ন াশনাল অেটােমেটড ফিসয়াল রকগিনশন িসে ম (NAFRS) ব বহার করা  

কেরেছ যার মাধ েম য কানও ব ি র সিচ  পিরচয়প , সংবাদপে  কািশত ছিব, িসিসিটিভ ও িভিডও থেক া  

িচে র, এমনিক শরীেরর কানও উি , কাটা দাগ থেক তােক িচি তকরণ করা যায়। এর ফেল সরকােরর হােত থাকেব 

িনিদ  কানও ব ি র মুখ িব, মুখম েলর পা িচ । (সূ  ১৭) য কানও জনসভা, িমিছল, িবে ােভ অংশ হণকারীেক খুব 

সহেজই এর ফেল িচেন ফলা যােব। কৃতপে , এর েয়াগও  হেয় গেছ। যমন ২০১৯-এর ২২ িডেস র িদি র 

রামলীলা ময়দােন নের  মাদীর জনসভায় ''রাজৈনিতক উে েশ  জনতােক উে িজত করা দু ৃ তীেদর'' িচি ত করার জন  

িদি  পুিলশ এই যুি  ব বহার কের। (সূ  ১৮) লাইভিম  নামক িমিডয়া িদি  দা ায় কীভােব দু ৃ তীেদর িচি ত করা 

হেয়েছ তার জন  RTI করেল এবং সংসেদ রা ম ীর িববৃিত থেক জানা যায় য, সরকার উপেরা  ' ফিসয়াল 

রকগিনশন' যুি  এবং িনবাচনী পিরচয়প , াইভার লাইেস  ব বহার কের ১১০০ জনেক িচি ত কেরেছ, যার মেধ  

৩০০ জন উ র েদশ থেক আগত। স ত উে খেযাগ  হল, সুি ম কােটর এক আইনিবেদর মেত এই ধরেনর যুি  

ব বহার কের 'অপরাধী' িচি তকরণ দেশ বআইিন। (সূ  ১৯) 

কৃতপে , িবেরাধী য কানও ব ি েক 'সে হভাজন', 'অপরাধী' সাব  কের তার যাবতীয় তথ  ব বহার করার 

সুেযাগ কের িদেয়েছ ব -িবতিকত আধার কাড। আধার কােডর আপাত উে শ  িছল অত  গিরেবর হােত যােত ভরতুিকর 

খাদ শস  ও অন ান  িনত েয়াজনীয় ব  প ছায়, দুনীিত ব  হয়, ইত ািদ। এর জন  সম  নাগিরেকর বােয়ােমি ক তথ  – 

যমন পাঁচ আঙুেলর ছাপ, চােখর মিনর িচ  তালা হল। নাগিরকবৃে র িঠকুিজকুি  সরকােরর ঘের জমা পড়ল। িনিদ  

গিরবজেনর হােত ভরতুিকর চাল-গম- কেরািসন প েছ দওয়ার জন  সব নাগিরেকর বােয়ােমি ক তথ  কন দরকার তা 

হয়েতা অেনেকরই তখন বাধগম  হয়িন। যাই হাক, আেমদাবাদ ম ােনজেম  ইনি িটউেটর িশ ক রীিতকা খরা 



জািনেয়েছন, আধার আইেনর ৭ নং ধারার বেল সরকার য কানও পূণা  নজরদািরর কােজ এখন আধার কােডর ব বহার 

করেত পাের। এমনিক ক কী খায়, কাথায় যায়, কার সে  দখা কের, ক কী কেন, কাথায় বড়ােত যায়, কার কত ঋণ, 

তার ব া  অ াকাউে  কত টাকা আেছ, তার খরেচর হাত কমন, ইত ািদ নানািবধ ব ি গত তথ  সরকােরর কােছ গি ত 

আেছ এবং চাইেলই সরকার তা ব বহার করেত পাের। উপর , আধার প ীকরেণর সময় য সব ভলাি য়ার িনযু  হেয়িছল 

তারা কউই এখন আধার ি য়ার সে  যু  নই। তারা এখন নানা ব বসায়ী সং ায় যু । ফেল নাগিরেকর তথ াবলী য 

এখন বসরকাির হােত চেল গেছ উ  িশ ক স ব াপাের িনি ত। (সূ  ২০) হািফংটন পা  জানাে , অসেম এনআরিস 

ি য়ার সময় সম  আেবদনকারীর আধার-তথ  সরকােরর রা  ও রাজৈনিতক িবভােগর কােছ চেল গেছ। এর মাধ েম 

কানও সে হভাজন ' বআইিন অনু েবশকারী' অন  রােজ  চেল গেলও তােক িচি ত করা স ব। স যােত ঐ রােজ  

সরকাির পিরেষবা না পায় তারও ব ব া করা স ব। (সূ  ২১) ফেল নাগিরকেদর উপর নজরদাির, গােয় ািগির চালােনা 

এখন সরকােরর কােছ, পুিলশ- শাসেনর কােছ িনতা ই ছেলেখলা। 

স বত এর থেকও িবপ নক িকছুর িত চলেছ। ২০১১ সােল ইউিপএ সরকার য সামািজক-অথৈনিতক 

সুমাির করার িস া  িনেয়িছল – যার অন তম উে শ  িছল আধার ক র মেতাই, অথাৎ সরকােরর কমসূচী িল যােত 

গিরেবর হােত প ছায় – সই ক েক এখন সািরত কের তির করা হেয়েছ ন াশনাল সাশ াল রিজি  িসে ম। 
হািফংটন পা  RTI কের া  তেথ র িবে ষণ কের জািনেয়েছ, এর মাধ েম কানও নাগিরক এক শহর থেক অন  শহের 

গেল, চাকির পিরবতন করেল, নতুন স ি  িকনেল, তার পিরবাের নতুন িশ  জ ােল বা কারও মৃতু  হেল, কারও িববাহ 

হেল এবং স রবািড় গেল, ইত ািদ তথ  এই যুি র মাধ েম সরকােরর সহজলভ  হেয় উঠেব। ক িট চালু হেত 

চেলেছ ২০২১ সােল এবং এই কে র সে  িব  ব া ও জিড়ত আেছ যারা ২০ ল  ডলার অনুদান িদেয়েছ। এর ফেল 'যা 

িকছু আজ ব ি গত' তা যমন সরকােরর বা পুিলশ- শাসেনর কােছ জমা থাকেব, তমনই এর সে  আধার তথ  সংযু  

কের পাওয়া যােব এক িবশাল তথ ভা ার যার মাধ েম দেশর ১৩০ কািট নাগিরেকর (তা িতিন উ বণ িহ ু হন, বা 

শূ -অিতশূ , আিদবাসী িকংবা সংখ ালঘু স দায়ভু , িকংবা 'জাতীয়তা-িবেরাধী', 'অনু েবশকারী' যই হাক না কন) 

অনুসৃত ধম, জাত, মািসক উপাজন, স ি , িশ া, িববািহত িক না, কী কাজ কেরন, িবকলা  িক না, এবং সামি ক 

বংশলিতকা সরকার িনয়িমতভােব মিনটর করেত পারেব। এইভােব দেশ ত হে  এক গণ-নজরদািরর ব ব া যার ফাকঁ 

িদেয় মািছও গলেত পারেব না। উপর , া  তথ াবলী িবেদশী সং ার হােত মজুত থাকেব এমন কথাও শানা যাে । (সূ  

২২) এছাড়া আসেছ াইেভিস িবল যা নািক ব ি গত তথ  সুর ার নােম যাবতীয় ব ি গত নিথ সরকােরর ঘের সংরি ত 

করার নয়া আইন! (সূ  ২৩) 

কৃতপে , মজীবী সহ িবিভ  েরর মানুেষর াভ-িবে াভেক দমন করা, িতিট নাগিরেকর উপর নজর রাখা, 

তার উপর খবরদাির চালােনার এক গণ-ব ব া উ ূত হে । ম আইন বািতল বা পিরবতেনর িব ে  কান িমক বা 

িমক- নতা একটু বিশ সি য়, কারা নাগিরক  আইেনর িব ে  একটু বিশ সা ার, কারা সরকােরর অনুসৃত 

নীিত েলােক মানেত না পের অন জনেকও ভািবত করার চ া করেছ, ' ক ভারত মাতা িক জয়' বা 'বে  মাতরম' 

াগােন গলা মলােত নারাজ, ক অতীত িহ ু গাথা-কািহনীেত মু  হে ন না, ইত ািদ নানািবধ াভ-আপি -িবেরািধতােক 

অ ু েরই িবন  করার জন  উপরওয়ালারা ত। জামািনেত িবেশষ িবেশষ টােগটেদর কনেসনে শন ক াে  ববর অব ার 

মেধ  বি  কের রাখা হেয়িছল। এখন িব ান- যুি  অেনকটা এিগেয় গেছ। ফেল এখন গাটা দশটােকই কনেসনে শন 

ক াে  পিরণত করা স ব। 

উে গ অমূলক িক? ন াশনাল াইম রকড বু েরা গত বছর য পিরসংখ ান বর কেরেছ তার মেধ  যু  হেয়েছ 

নতুন একিট পিরে দ – ''অ াি -ন াশনালেদর অপরাধ''। কারা এই ''অ াি -ন াশনাল''? যমন, 'উ র-পূবা েলর 

িবে াহকারী, নকশাল বা বামপ ী উ বাদী এবং স াসবাদী ( জহািদ স াসবাদী সহ)'। (সূ  ২৪) ফেল এখন য কাউেক 



''অ াি -ন াশনাল'' ছা া মারা যেত পাের। গত বছেরর িডেস র মােস, নাগিরক  আইেনর িব ে  আে ালন দানা বাঁধার 

সময় সরকার িমিডয়া িলেক এমন খবর স চাের িনেষধ কেরেছ যা িক না ''অ াি -ন াশনাল''। (সূ  ২৫) উ র েদেশর 

মুখ ম ী বেলেছন যারা ''আজািদ'' াগান দেব, তােদর '' দশে ািহতা'' আইেন ার করা হেব। (সূ  ২৬) 

ভীমা- কােরগাঁও ঘটনায় ( যখােন দিলত সমােবেশর উপর আরএসএস বািহনী হামলা চালায়) যভােব এগােরা জন িবিশ  

ব ি েক ইউএিপএ আইেন অিভযু  কের ার কের রাখা হেয়েছ, তােত স বত উপরওয়ালার িবরাগভাজন য কানও 

ব ি েক ' দশে াহী' িকংবা 'অ াি -ন াশনাল' ছা া িদেয় জেল পচােনা যায়। ইিতমেধ  ভারতীয় কারাগাের মুসলমান, দিলত 

ও আিদবাসী বি র সংখ া জনসমি েত তােদর শতাংেশর িনিরেখ অেনকটাই বেড় গেছ। যমন, মুসলমান, দিলত, 

আিদবাসী বি  আেছ যথা েম ১৯.৭, ২১.৬, ১১.৮ শতাংশ, যিদও জনসমি েত তারা যথা েম ১৪.২, ১৬.৬, ৮.৬ শতাংশ। 
(সূ  ২৭) গত বছর ঝাড়খে র 'পাতালগিড়' আে ালেন অংশ নওয়ার অিভেযােগ দশ হাজার আিদবাসীেদর িব ে  

' দশে াহী' অিভেযাগ আনা হেয়েছ। (সূ  ২৮) এ েলা কানও ব িত মী ঘটনা নয়। যভােব নাগিরক  আইেনর িব ে  

আে ালেন অংশ হেণর অিভেযােগ বেছ বেছ সি য়েদর ফাটেক আটক করা  হেয়েছ, তােত মেন হে  দশ জুেড় 

কনেসনে শন ক াে র িচ াটা কানও অলীক ক না নয়। 

তেব, ধু উপর থেকই, অথাৎ ধু িবচারব ব া, আমলাত , পুিলিশ-ব ব া ও কেঠার আইনকানুেনর সাহােয ই 

নজরদাির, েয়াজেন 'উপযু ' পদে প হণ চলেছ না। নীচুতলায়, স  পিরবােরর ত  মদেত গেড় তালা হেয়েছ এক 

ফ ািসবাদী পদািতক বািহনী যারা লভ- জহাদ, গার া তথা গামংস ভ ণ, ইত ািদ নানা 'অিভেযােগ' সারা দশ জুেড় 

িবেশষত মুসলমান ও দিলত স দােয়র উপর কড়া নজরদাির চালাে , েয়াজেন ধালাই- পটাই কের িনেকশও কের 

িদে । ছা ছা ীেদর িতবাদ  করার জন  হামলা চলেছ। দােভালকর-কালবুিগ-পােনসর- গৗির লে শেদর হত া করা 

হেয়েছ। তলা থেক উপর – ফ ািসবাদী িত চলেছ বশ ত তােল। 

স েম, সংসেদ ইউএিপএ সংেশাধনী িবল আনার সময় রা ম ী য তাৎপযপূণ ব ব  রেখেছন তা রণ 

করা যেত পাের। িতিন বেলেছন, '' কানও িত ান নয়, ব ি র মানিসক গঠন স াসবােদর জ ল। যিদ থেমই (িনিদ ) 

ব ি েক অন  ব ি েদর মতাদশগত ও আিথক সাহায  মারফত স াসবােদ আকৃ  করায় িনর  করা যায়, তেব উৎপাত ব  

কের দওয়া যােব''। (সূ  ২৯) আসেল শাসকবেগর কােছ ব ি র িভ  মতাদশটাই বড় গালেমেল, তােদর মি টা বড় 

িবপ নক। িহ ু বাদ ছাড়া আর কানও মতাদশ চার এেকবাের ব  কের িদেত হেব। ব  কের িদেত হেব পঁুিজবাদী 

মতাদশ-িবেরাধী য কানও চার। তাই ইউএিপএ সংেশাধনী আইেন এখন ধু গা ী বা দলেক টােগট করা হেব না, 

টােগট করা হেব একক ব ি েকও। অথাৎ, ব ি র উপর কড়া নজরদাির উপরওয়ালার কােছ খুবই েয়াজনীয় হেয় উেঠেছ।  

এই বা বতা মশ  হেয় উঠেছ য, লকডাউন একিদন উেঠ যােব, িক  কেরানা রাগ মানুেষর িনত স ী হেয় 

থাকেব, যমন আেছ ম ােলিরয়া, ড ু, িচকন িনয়া ইত ািদ ব  সং ামক রাগ। ফেল সাধারণ মানুষেক কেরানা ভাইরােসর 

সে ই ঘর করেত হেব। িক  আেরাগ  সতু অ াপ িক উেঠ যােব? ইিতমেধ  সম  সরকাির ও বসরকাির িত ােনর 

কমীেদর এই অ াপ ব বহার করা বাধ তামূলক কের দওয়া হেয়েছ। (সূ  ৩০) অবশ , অন ান  যা ব ব াপনা করা হেয়েছ 

তােত আেরাগ  সতু অ াপ উেঠ গেলও নজরদাির, গােয় ািগির, খবরদািরর য কানও কমিত হেব না তা িনি তভােব বলা 

যায়। 'িবে র সববৃহৎ গণতাি ক দশ' ভারত হেয় উঠেছ সববৃহৎ নজরদার রা !     
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