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েেোেহিক ভারমের েুেহলে রাজনীহের হিষমি যে যকানও আমলাচনাই েমূ্পর্ণ অর্ণিীন 

িমিই র্াকমি, েহদ রাজননহেক প্রহেহনহিত্ব – এই শমের দুটি জনহপ্রি, এিং অনয হদমক, 

পরস্পরহিমরািী অর্ণমক হিমিচনা না করা িি। োিারর্ে েুেহলে প্রহেহনহিত্বমক একটি 

স্বাভাহিক ও প্রর্াগে আদশণ িমল ইহিে করা িি। িলা িি যে, েুেহলে এেহপ ও 

এেএলএমদর উপেুক্ত েংখ্যাি উপহিহে, গর্োহিক রাজনীহের েেৃর্ ও ফলপ্রদভামি কাজ 

করামক েুহনহিে কমর।, েংেমদ এিং হিিানেভাি েুেহলেমদর প্রহেহনহিত্ব এিং/অর্িা 

প্রহেহনহিমত্বর কে িারমক েূলযািন করার রাজননহেক োনদণ্ড হিমেমি ভারেীি েংহিিামনর েেোিাদী নীহের উপর এই জােীি হিেকণ  

প্রিলভামি হনভণ র কমর।   

এই গমে িাাঁ িা িযাখ্যাটি েুেহলেমদর রাজননহেক উপহিহের িার হনিণারর্ করার জনয একটি অেযন্ত েরল পন্থা িযিিার কমর। এই িযাখ্যাটি 

িমরই যনি যে, হনিণাহচে প্রহেহনহি ও োিারর্ েুেহলে জনমগাষ্ঠীর েমিয একটি েরােহর ও দুই-েরফা েম্পকণ  উপহিে। োই, েহদ ভারমের 

েমূ্পর্ণ েুেহলে জনেংখ্যামক হনিণাহচে েুেহলে এেহপ ও এেএলএমদর েংখ্যা হদমি ভাগ করা োি, েমি েুেহলে প্রহেহনহিমত্বর েঠিক িারটি 

হনরূপর্ করা োমি। েুেহলেমদর োোহজক প্রাহন্তকীকরর্ ও অনগ্রেরোমক যিাঝানর জনযও েুেহলে প্রহেহনহিমত্বর এই োহিক িযাখ্যাটিমক 

িযিিার করা িি। রাজননহেক ভাষযকারমদর একটা অংশ িমলন যে, েুেহলেমদর োোহজক, অর্ণননহেক ও হশক্ষাগে অনগ্রেরোর হপছমন 

প্রিান যে কারর্গুহল আমছ, োর েমিয একটি িল েুেহলে প্রহেহনহিমত্বর হনম্নিার। োচার কহেশন হরমপাটণ  (২০০৬)-এর রািমক োেমন যরমখ্ 

দৃঢ়ভামি য াষর্া করা িি যে, েুেহলেমদর রাজননহেক প্রহেহনহিত্ব ননহেকভামি প্রমিাজন ও গর্োহিকভামি কাহিে।      

েেোেহিক হিনু্দত্ব রাজনীহে, েুেহলে প্রহেহনহিত্ব শেটির আমরকটি জনহপ্রি অর্ণ আোমদর োেমন আমন। হিমজহপ যনোরা অমনক েেিই 

িমলন যে, ভারেীি েংহিিান িেণমক যকানও ইহেিাচক পদমক্ষপ এিং, যেই ভামি যদখ্মল, প্রহেহনহিমত্বর োনদণ্ড হিমেমি স্বীকৃহে যদি না। 

েুেহলেমদর রাজননহেক প্রহেহনহিমত্বর িারর্া োই আইনে অেম্ভি ও রাজননহেকভামি হিমভদ েৃহিকর। োাঁ মদর িক্তিয অনুোিী, েি কা 

োর্ েি কা হিকাশ – এই জনহপ্রি যলাগানই েুেহলেমদর রাজননহেক উচ্চাকািামক িান যদওিার জনয েমর্ি।  

এই দুটি জনহপ্রি িযাখ্যা আোমদর প্রকাশয জীিমন আহিপেয কমর। এেনহক হশক্ষামক্ষমে েুেহলেমদর রাজননহেক প্রহেহনহিত্ব হনমি 

আমলাচনাগুহলও এই প্রকাশয হিেকণ গুহলর দ্বারা প্রভাহিে িি। এই হিষিটি হনমি এেন অেংখ্য হনিন্ধ, প্রিন্ধ ও িই পাওিা োি, ো উত্তর-

োম্রাজযিাদী েেমি েুেহলে জনমগাষ্ঠীর রাজননহেক পহরহচহে হক ভামি হিকহশে িমিমছ োর হদমক েমনামোগ না হদমি, এই জনহপ্রি 

দাহিগুহলমক িারংিার ির্ণনা কমর। কােণে, প্রহেমোহগোেূলক হনিণাচনী রাজনীহে এিং হনিণাচমন প্রহেহনহিমত্বর িারর্ার েেে 

পহরিেণ নশীলোমক এই হিেকণ গুহলমে েমূ্পর্ণ উমপক্ষা করা িি।     
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লক্ষর্ীি হিষিটি িল যে, েুেহলেরা একটি িদ্ধ-েেজােীি িেীি যগাষ্ঠী হিমেমি রাজনীহেমে অংশগ্রির্ কমরন না। হেএেহিএে-যলাকনীহের 

েেীক্ষা যর্মক জানা োি যে, হভন্ন হভন্ন পটভূহেমে হশক্ষা, কেণেংিান এিং হচহকৎোর েুমোগই োাঁ রা কামক যভাট যদমিন যেই হেদ্ধান্তমক 

প্রভাহিে কমর। অিশযই, রাজননহেক হেদ্ধামন্তর যক্ষমে যগাষ্ঠীহভহত্তক প্রহেহনহিমত্বর োৎপেণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিমেমি স্বীকৃহে 

যপমিমছ; হকন্তু রাজননহেক জীিমন অংশগ্রির্ করার জনয শুিুোে েুেহলে যনোমদর হনিণাচন করাই েি েেি কাহিে নি।  এই জটিল 

রািটি – রাজনীহেমে েুেহলেমদর উপহিহে োমে র্ামক ো হনমি েুেহলেমদর উমদ্বমগর হিপরীমে েুেহলে যনোমদর প্রহে েুেহলেমদর 

উদােীনো – েুেহলে প্রহেহনহিত্ব হনমি জনহপ্রি ও ছমক িাাঁ িা হিেকণ মক অহেক্রে কমর োি। ঠিক এই কারমর্ই, েুেহলে পহরচমির 

রাজননহেক হনেণার্ ও োর িহুহিি প্রকাশ, োংগঠহনক হভহত্তর েুহক্ত, এিং েুেহলে যনেৃমত্বর প্রকৃহে – এই হেনটি গুরুত্বপূর্ণ দৃহিমকামর্র 

পহরমপ্রহক্ষমে েুেহলে প্রহেহনহিত্বমক হনমি চচণ া ও গমিষর্া করা প্রমিাজন।     

মুসলিমতের রাজনৈলেক পলরলচলে এবং প্রলেলৈলিে 

েুেহলে জনমগাষ্ঠীর রাজননহেক পহরহচহের ইহেিাে অেযন্ত জটিল। ঔপহনমিহশক ভারমে েুেহলে লীমগর প্রহেষ্ঠা এিং পৃর্ক হনিণাচনী 

এলাকা, ওমিমটজ প্রর্ালী এিং অিমশমষ হদ্ব-যদশীি েমের উপর হভহত্ত কমর যদশভাগ/পাহকস্তামনর দািী েি এই েংগঠমনর অহেোোি 

োম্প্রদাহিক রাজনীহে স্বািীনো-পরিেী েুেহলে রাজননহেক অহভজ্ঞোর জনয একটি িহলষ্ঠ ও হিেহকণ ে ঐহেিাহেক পটভূহেকা হনেণার্ 

কমরমছ। এই ঐহেিাহেক ল ুকরমর্র প্রহক্রিা গভীরভামি েেেযাজনক। আোমদর েমন রাখ্মে িমি যে, প্রহেহনহিমত্বর একটি েমূ্পর্ণ হভন্ন 

েুহক্তর উপর হভহত্ত কমর ঔপহনমিহশক েুেহলে রাজনীহে গমে উমঠহছল। োোহজকভামি উচ্চমের্ীর ও ক্ষেোিান েুেহলেমদর যভাট 

যদওিার অহিকার হছল। এই েুেহলে যনোরা দািী করমেন যে, োাঁ রা রাজননহেক অহভভািক হিমেমি েুেহলে যগাষ্ঠীর প্রহেহনহিত্ব কমরন। 

১৯৫১ োমলর পরিেী েেমির দৃশয এমকিামরই অনয রকে হছল। ভারমের েংহিিান প্রহেহনহিমত্বর েোনুপাহেক/োম্প্রদাহিক গঠমনর উপর 

হনভণ র কমর হনহেণে িি হন। একই েেমি, পূর্ণিিস্কমদর যভাটদামনর অহিকারহভহত্তক একটি োিণজনীন প্রর্ালী এিং ফার্স্ণ -পার্স্-দয-যপার্স্ িা 

“িহুত্ব” হভহত্তক যভাটদান প্রহক্রিা একটি নেুন রাজননহেক প্রহেহনহিমত্বর কাঠামোর প্রহেষ্ঠা কমর। যভৌগহলকভামি হচহিে একটি 

রাজননহেক হনিণাচনী এলাকাি িেিােকারী যভাটদাো যগাষ্ঠীর প্রহেহনহিত্ব করার কর্া হছল হনিণাহচে এেহপ ও এেএলএমদর। োাঁ মদর দাহিত্ব 

হছল, েেহপণে িােণ ািািক হিমেমি এই িেণহনরমপক্ষ যগাষ্ঠীর আকািা ও দািীর প্রহেহনহিত্ব করা। এর অর্ণ এই নি যে, ভারমের েংহিিান 

যগাষ্ঠীর অহিকামরর প্রহে উদােীন হছল; িেণহনরমপক্ষোর নীহেমক েেমঝাো না কমরই এই যদমশর েংহিিান যগাষ্ঠীর অহিকারমক স্বীকৃহে 

যদি। এর ফমল, েফহেহল জাহে (এেহে), েফহেহল উপজাহে (এেটি), এিং েংখ্যাল ু েম্প্রদামির েে কমিকটি প্রশােহনক হিভাগ গঠন 

করা িমিহছল যেগুহলর োিামেয যগাষ্ঠীহভহত্তক েেহিগে আশা ও আকািা হনমি কাজ করা যেমে পামর। এই পহরকাঠামোমে প্রর্াগে 

েুেহলে রাজনীহের যকানও িান যনই। যদমশর রাজনীহে আহিপেযেি জীিমন অংশগ্রিমর্র জনয প্রহেহনহিমত্বর একটি নেুন অর্ণ েুেহলে 

যনোমদর নেহর কমর হনমে িমিহছল। এই রকে একটি অহির পটভূহেমেই েুেহলে যগাষ্ঠীমক রাজননহেক অংশীদার হিমেমি পুনেণংজ্ঞাহিে 

করা িি।     

েেোেহিক েুেহলে রাজননহেক পহরচমির দুটি পরস্পরহিমরািী হদকমক হচহিে করার জনয এই ঐহেিাহেক পটভূহেকাটি প্রমিাজন। এক 

হদমক এেন অমনক োংসৃ্কহেক নিহচেপূর্ণ ইেলাে িেণািলম্বী যগাষ্ঠী আমছ োাঁ রা হনমজমদর েুেহলে িমল পহরচি হদমি র্ামকন। এই েুেহলে 

যগাষ্ঠীগুহল জাহে, যের্ী, িেণ ও এেনহক, িেীি নীহে অনুোিী হিভাহজে। আপােদৃহিমে েেজােীি েুেহলে যগাষ্ঠী হনিণাচন প্রর্ালীর েমি 



নানা ভামি জহেে র্ামক এিং োমক স্বেি ও িাস্তি েুেহলেত্ব িলা যেমে পামর ো হনেণার্ কমর। এই হিষিটিমক যিাঝানর জনয হনিণাচনী 

এলাকার স্তমর েুেহলেমদর হনিণাচমন অংশগ্রিমর্র  টনাটি েি যচমি ভাল উদািরর্।   

এর অর্ণ এই নি যে, এই অহেশি নিহচেপূর্ণ েুেহলে যগাষ্ঠী েমূ্পর্ণভামি খ্হণ্ডে অর্িা, েেহিগেভামি হনমজমদর “ভারেীি েুেহলে” িমল 

েমন কমরন। েেহিগে েুেহলে পহরচি দুটি পারস্পহরক েম্পকণ েুক্ত পন্থার োিযমে হনহেণে িি। িি িেীি েংখ্যাল ু হিমেমি েুেহলেমদর 

আইনেিে অিিানমক নিিো হদমে, নি জােীিোহিমরািী হিহিন্নোিাদী হিমেমি োাঁ মদর খ্াহরজ করমে রাজননহেক িযহক্তত্বরা 

েুেহলেমদর একটি েেজােীি যগাষ্ঠী হিমেমিই যদমখ্ন। দুই যক্ষমেই েুেহলেমদর একটি েেজােীি েেহি হিমেমি যদখ্া িি। এই অহপণে 

অখ্ণ্ডো েুেহলে যগাষ্ঠীর আমমাপলহিমক খু্িই গুরুত্বপূর্ণভামি প্রভাহিে কমর। োাঁ রা হনমজমদর একটি েিণভারেীি েম্প্রদামির েদেয 

হিমেমি কল্পনা কমরন। এই প্রহক্রিাটির ফলশ্রুহে িল েুেহলেত্ব হিষমি আমলাচনা, ো েুেহলে যগাষ্ঠীর অহিকার, েুহিিা, দাহিত্ব, কাজকেণ 

এিং েেহিগে যেশমক যকন্দ্র কমর চাহলে িি।    

স্বেি ও িাস্তি েুেহলেত্ব (নিহচমের পহরমপ্রহক্ষমে) ও েুেহলেত্ব হিষমি আমলাচনা (েেজােীিোর পহরমপ্রহক্ষমে)-র েমিয রাজননহেক 

হিহনেিই আদমে রাজননহেক প্রহেহনহিমত্বর প্রকৃহেমক উমেখ্মোগযভামি হনিণাহরে কমর। যেেন, আোউদ্দীন ওিাইহে একজন েুেহলে 

যনো হিমেমি হেহিিা-হনিহিে হিেমকণ র পহরেমর হনমজর একটি জািগা নেহর কমর হনমিমছন। যদমশর েেস্ত অংমশই হিশাল েংখ্যক 

েুেহলে োাঁ র জনেভা এিং প্রকাশয অহিমিশনগুহল অংশগ্রির্ কমর র্ামকন। েমি, এই পহরোমর্র জনেের্ণন র্াকা েমেও, ওিাইহের দল, 

হদ অল ইহিিা ইমত্তিাদুল েুেহলহেন (এআইএেআইএে) এখ্নও পেণন্ত এই প্রিল েুেহলে উদ্দীপনামক হনিণাচনী ফািদাি রূপান্তহরে করমে 

েক্ষে িি হন। েুেহলেরা হনিণাচনী স্তমর এআইএেআইএেমক যে প্রেযাখ্যান কমরমছন োর কারর্ এই দমলর িেীি আমিদন েি েেি 

হনিণাচনী স্তমর জটিল োোহজক ও অর্ণননহেক হিমেমির েমি েংগহেপূর্ণ িি না। অনযভামি িলমে যগমল, েখ্ন ওিাইহে েুেহলেমত্বর 

আমলাচনার যপ্রহক্ষমে কাজ কমরন েখ্ন হেহন েেগ্র েুেহলে জনমগাষ্ঠীর প্রহেহনহিত্ব কমরন। হকন্তু িািদ্রািামদর িাইমরর হনিণাচনী 

যক্ষেগুহলমে (িা যে েেস্ত জািগাি োাঁ র দমলর েমি যভাটারমদর যকানও রকে েিজাে যোগামোগ যনই) হেহন একজন অহকহিৎকর 

িযহক্তত্ব হিমেমিই রমি যগমছন। এর অর্ণ, স্বেি ও িাস্তি েুেহলেত্ব আেমল প্রহেহনহিমত্বর হিষমি একটি েমূ্পর্ণ হভন্ন িরমনর পহরমপ্রহক্ষে-

হনভণ র েুহক্তর হনেণার্ কমর।  

প্রলেলৈলিে এবং সাংগঠলৈক পলরকাঠাতমা     

যে োংগঠহনক কাঠামোগুহল প্রহেমোহগোেূলক হনিণাচনী রাজনীহের প্রমিাগেূলক হদকটিমক হনিির্ কমর োর েমি েুেহলে প্রহেহনহিমত্বর 

রাজনীহে অহিহিন্নভামি েংেুক্ত। যলাকেভা ও হিিানেভাি পূর্ণিিস্কমদর যভাটাহিকামরর োিণজনীন প্রর্ালীর উপর হভহত্ত কমর েরােহর 

হনিণাচমনর হিষিটি আদমে রাজননহেক দলগুহলমক যভাটদাোমদর েমিযজিলামভ োিােযকারী রূপমরখ্া গমে েুলমে উৎোি যদি। যোদী-

পূিণিেী গুজরামটর যকএইচএএে (ক্ষহেি, িহরজন, আহদিােী, েুেহলে) নকশা, এিং িািহর েেহজদ-পরিেী েেমি উত্তরপ্রমদশ ও হিিামরর 

এেওিাই (েুেহলে-োদি) নকশার েে হিষিগুহল এই িরমনর যভাটদানকারী যগাষ্ঠীর েমিয রাজননহেক যজাটিদ্ধোর প্রকৃি উদািরর্। গে 

আট িছর িমর একটি প্রিল প্রোপশালী রাজননহেক দল হিমেমি হিমজহপর উত্থামনর েমি েমি এই রূপমরখ্ারগুহলর কাঠামো এমকিামরই 

যভমে পমেমছ। এই দলটির যঝাাঁ ক এেন একটি কাঠামো নেহরর হদমক ো েুেহলেমদর অন্তভুণ ক্ত কমর না। িেণ োমনর হনিণাচনমকহন্দ্রক 



রাজনীহের েিণামপক্ষা গুরুের হদকগুহলর েমিয একটি িল জিলামভ োিেয কমর এেন রূপমরখ্ার কাঠামো যর্মক েুেহলে িেণািলম্বীমদর 

েমূ্পর্ণ িাদ হদমি যদওিা।      

উমেখ্ করা যেমে পামর যে, রাজযেভা ও হিিান পহরষমদর েদেযরা েরােহর হনিণাহচে িন না। এই আইন প্রর্ির্কারী েংগঠনগুহল 

রাজননহেক দলগুহলমক, োমদর পছমন্দর েুেহলে যনোমক েংেদ ও রামজযর হিিান েভাি আনুষ্ঠাহনকভামি অহভহষক্ত করার জনয আহ্বান 

জানাি। রাজননহেক যের্ীগুহল িযাপকের অন্তভুণ হক্তকরমর্র প্রহেশ্রুহেমক পালন করার জনয হনিণাচমনর এই পমরাক্ষ উপািমক িযিিার কমর 

র্ামক। “েুেহলে হরমপ্রমজমেশান ইন রাজয েভাাঃ ফেণে অযাি ট্র্যামজক্টহরজ” নামে ২০১৫ োমলর আোর একটি গমিষর্ামে যদখ্া োি যে, 

রাজযেভাি েুেহলেমদর প্রহেহনহিত্ব েি েেিই যলাকেভার যর্মক অমনকটাই যিহশ হছল (৯-১০ শোংশ)। এই ের্যটি একটি গুরুত্বপূর্ণ 

আহিষ্কার। এর যর্মক যিাঝা োি যে, এেনহক এেহপ আর এেএলএমদর যক্ষমেও, েুেহলেমদর প্রহেহনহিত্ব আেমল আইনেভাগুহলর 

োংগঠহনক কাঠামোর উপর হনভণ রশীল।     

প্রলেলৈলিে ও নৈেৃে 

োই যিাক না যকন, েুেহলে প্রহেহনহিত্ব আেমল পুমরাটাই যনেৃিানীিমদর কাজকমেণর উপর হনভণ রশীল। “পহলটিকে অযাি যোোইটি 

হিটুইন ইমলকশানে” নামের ২০১৭-১৯ হেএেহিএে যলাকনীহে-এহপইউ দ্বারা পহরচাহলে হেন দফার েেীক্ষাহভহত্তক গমিষর্াটি চহিশটি 

রাজযমক হনমি কাজ কমরমছ এিং আটচহেশ িাজামরর যিহশ উত্তরদাোেি জােীি স্তমরর প্রহেহনহিেূলক নেুনা এই গমিষর্াটি েংগ্রি 

কমরমছ।    

এই গমিষর্ার কটি হিমশষ প্রশ্ন অেযন্ত গুরুত্বপূর্ণ হছলাঃ “িরা োক একই রাজননহেক দমল এেন দুজন যনো আমছন, োাঁ রা উভমিই 

আপনার েেেযার েোিামনর জনয েোনভামি উপেুক্ত। েহদ োাঁ মদর েমিয একজন আপনার হনমজর িমেণ হিশ্বাে কমরন এিং অপরজন অনয 

যকান িমেণ, েমি এাঁমদর েমিয কার েমি আপহন প্রর্মে যোগামোগ করমে চাইমিন?”    

সারণী ১: মুসলিম নগাষ্ঠী এবং মুসলিম নৈো 

  একই িেণািলম্বী যনো  অনয িেণািলম্বী যনো  যকানও পার্ণকয নেহর করমি না  জাহন না 

১: হিনু্দ ৪৭ ৬ ৩৭ ১০  

২: েুেহলে  ৪৬  ৫ ৪১ ৮ 

৩: খৃ্র্স্ান ৫৮ ৩ ২৭ ১২ 

৪: হশখ্  ৩৯ ৫ ৫১ ৬ 

  যোট ৪৮ ৬ ৩৭ ১০ 



(উৎসঃ নিাকৈীলে-এলপইউ গতবষণা। সংখ্যাগুলি শেকরা হাতর এবং ২০১৬-২০১৯ সাতির লেৈটি েফার উপর লভলি কতর নেখ্াৈ হতেতে। *অৈযাৈয 

িমিতকও অন্তভুি ক্ত করা হতেতে) । 

োরর্ী ১ এই প্রমশ্নর হেে প্রহেহক্রিাগুহলমক যদখ্ামি। েমন িি যে িেীি যগাষ্ঠীগুহল যে িািযোেূলক ভামি হনমজর যগাষ্ঠী যর্মক উমঠ আো 

যনোমক হিশ্বাে করমছন এেন নি। এ হিষমি েুেহলেমদর উপলহিও এই োিারর্ ছাাঁ দটিমকই হনহিে কমর। যছচহেশ শোংশ েুেহলে 

উত্তরদাো দািী কমরমছন যে, োাঁ রা প্রমিাজমনর েেি োাঁ মদর হনমজর িমেণ হিশ্বাে কমরন যে যনো, োাঁ র েমিই যোগামোগ করমিন। েমি, 

প্রাি েোন েংখ্যক েুেহলে (একচহেশ শোংশ) আিার ো িমলন হন। োাঁ মদর েমে যনোর িেণহিশ্বাে গুরুত্বপূর্ণ নি।   

এই ফলাফল যর্মক দুটি গুরুত্বপূর্ণ হেদ্ধামন্ত আো যেমে পামর। হভন্ন যপ্রক্ষাপমট প্রশােহনক ক্ষেোর কাঠামোর েমি প্রােযহিক যোকাহিলার 

জনয হনিণাহচে েুেহলে যনেৃিৃমন্দর উপহিহে যে প্রমিাজন ো েুেহলে জনমগাষ্ঠী স্পিেই স্বীকার কমরন। হদ্বেীিে, েুেহলে যনোমদর েি 

েেি েুেহলেমদর প্রহেহনহি হিমেমি যদখ্া িি না। োর িদমল, োাঁ মদর এেন যপশাদার রাজনীহেহিদ হিমেমি িরা িি, োাঁ রা হনমজমদর 

কামিেী স্বামর্ণর েুহিিা আরও িাহেমি যোলার জনয রাজনীহেমে অংশগ্রির্ কমরন।                          

এই প্রির্োগুহলমক গভীরভামি হিমেষর্ কমর যদখ্া োমি যে, েুেহলে যনেৃমত্বর িারর্াটি হনমজ, এিং প্রকৃহেগেভামি, একটি অেীি 

নিহচেপূর্ণ  টনা। হেনটি হিমশষ িরমনর েুেহলে যনো আমছন, োাঁ রা হভন্ন হভন্ন যপ্রহক্ষমে হনহদণ ি হকছু কাজ কমর র্ামকনাঃ যপশাদার েুেহলে 

রাজনীহেহিদ, োোহজকভামি উচ্চমের্ীর েুেহলে এিং েুেহলে প্রভািক। যপশাদার েুেহলে রাজনীহেহিমদর দাহিত্ব িল রাজননহেক দল ও 

যে হিমশষ েুেহলে যগাষ্ঠীর প্রহেহনহিত্ব করমছন িমল হেহন দািী কমরন, োমদর েমিয যোগামোমগর েূে হিমেমি কাজ করা। োোহজকভামি 

উচ্চমের্ীর েুেহলে িযহক্তত্ব, অনযহদমক, শৃঙ্খলা আনিনকারী হিমেমি কাজ কমরন, অর্ণাৎ িি োাঁ রা নিিোলামভর জনয আভযন্তরীর্ 

ক্ষেোর কাঠামোর স্বার্ণরক্ষার জনয োমক টিাঁহকমি রামখ্ন অর্িা এই কাঠামোমক প্রশ্ন কমরন। প্রভািমকর কাজ হেহিিা-হনিহিে 

েিণোিারমর্র কমর্াপকর্মন হনমজর উপহিহেমক জাহির করা। এই হেন যের্ীর যনোই হিহভন্ন রাজননহেক যপ্রক্ষাপমট েুহনহদণ ি হকছু কাজ 

কমর র্ামকন এিং েুেহলে প্রহেহনহিমত্বর অেযন্ত িাস্তি ও প্রােযাহিক িযাখ্যা হনেণার্ কমরন, ো যেই হিষি েম্পমকণ  োিেীি জনহপ্রি িারর্া 

ও হেহিিামে প্রচহলে হিেমকণ র যর্মক ভীষর্ভামিই আলাদা।     

হিলাল আিমেদ ভারমের নেুন হদহের যেোর ফর দয র্স্াহি অফ যিমভলহপং যোোইটিজ (হেএেহিএে)-এর একজন অযামোহেমিট অিযাপক।   

 


