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িধানমন্ত্রী নর্েন্দ্র মমাদী, তাাঁে বিতীয় মময়ার্দে শুরুর্ত, িবতেক্ষা িযিস্থাে পু নর্েঠর্নে জনয একটি
উচ্চাকাঙ্ক্ষী পদর্ক্ষপ মনন। মে িবতেক্ষা িাবিনীে িধান িা বচফ অফ বডর্ফন্স স্টাফ (বিবডএি) পর্দে
িথম ভােিাপ্ত আবধকাবেক বির্লন িয়াত মজনার্েল বিবপন োওয়াত, মিই পদটি িৃ বিে মর্ধয বদর্য় িেকাে
িতে মার্ন ভাের্তে িামবেক িাবিনীর্ত মে িদলগুবল আনর্িন তা, তকে িার্পর্ক্ষ, স্বাধীনতা-পেিতী কার্লে
িিেিৃিৎ পবেিতে ন। এই উর্দযার্র্ে মকর্ন্দ্র আর্ি মিনািাবিনীগুবলে িমন্বয়কেণ িংক্রান্ত বিতকে । এই
িমন্বয়িাধন িল এমন একটি িবক্রয়া োে মাধযর্ম মফৌজ, িায়ুর্িনা এিং মনৌর্িনা আলাদাভার্ি বনর্জর্দে
কতে িয পালন কোে িদর্ল মেৌথভার্ি মদর্েে িবতেক্ষাে কার্জ অংে মনয়। মাবকে ন েু ক্তোষ্ট্র ও চীর্নে মত
অবধকাংে িড় িামবেক িাবিনীে মক্ষর্ে এই জাতীয় একীভিন ঘর্ের্ি। এত জটিল একটি িবক্রয়াে মক্ষর্ে অিেযম্ভািী বকিু িমিযা ততবে িয়। তর্ি,
জটিলতম িমিযাটি িল একক পবের্েিা মথর্ক েু গ্ম পবের্েিাে অবভমু র্ে োওয়াে মক্ষর্ে ততবে িওয়া িবতকূলতা।
মমাদীে বিবডএি ততবে কোে এই বিদ্ধান্ত একটি উর্েের্োর্য পবেিতে ন আনাে পাোপাবে এই বিেয়র্ক মকন্দ্র কর্ে ভাের্তে িামবেক িাবিনীে বভতর্েই
বিতকে শুরু ির্য়র্ি। আর্েকটি আনু েবিক বিতর্কে ে বিেয় িল বিবডএর্িে িু বনবদে ি ভূবমকা। ২০১৯ িার্লে বডর্িম্বে মার্িে একটি মন্তর্িয িেকাে
স্পিতই ইবিত কর্েন মে “োর্ত বনের্পক্ষভার্ি োজননবতক মনতৃত্বর্ক পোমেে বদর্ত পার্ে মিজনয” বিবডএি মকানেকম িামবেক বনয়ন্ত্রণ অনু েীলন
কের্ি না। এে অথে, বিবডএি মনতৃত্ব েৃ ঙ্খর্লে অংে বির্ির্ি িবতবিত ির্ি না। মের্কান িামবেকিাবিনীে ক্ষমতাে বিনযার্িে মক্ষর্ে, িযার্েবলয়ন িা
মফৌর্জ তাে িমতুলয অি, িায়ু মিনার্ত মকায়াড্রন এিং মনৌর্িনাে মক্ষর্ে জািাজ মথর্ক শুরু ির্য় এই েৃ ঙ্খল িংর্ঠর্নে ির্িোচ্চ স্তর্ে মপৌাঁিয়।
ভাের্তে মক্ষর্ে তা এই বতন বিভার্র্ে ির্িোচ্চ িধানর্দে পেোর্য় বর্র্য় মেে িয়। বকন্তু, মেমন পবেকল্পনা ও মঘােণা কো ির্য়র্ি, িমবন্বত িদে দপ্তে
(মেোর্ন বতনটি িাবিনীে িবতবনবধোই থাকর্িন) ততবে ির্ল মকান একজন িধান মিগুবল পবেচালনাে দাবয়র্ত্ব থাকর্িন না। এিং মে বিবডএি এই বতনটি
িাবিনীে িবতবনবধ বির্ির্ি থাকর্িন বতবন তাাঁর্দে উপে মকান িামবেক বনয়ন্ত্রণ ির্য়ার্ কের্িন না। এই িাংর্ঠবনক ির্দাির্স্ত, িামবেক অবধনায়কো
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মিনািাবিনীে িমবন্বত পবেকাঠার্মা বনমোর্ণে মক্ষর্ে ভােতীয় িামবেকিাবিনী তুলনামূ লকভার্ি মদেীর্তই ির্িে কর্ের্ি। বতনটি বিভার্ বনয়ন্ত্রর্ণে দাবয়ত্ব
মাে একজন – এর্ক্ষর্ে বিবডএর্িে িার্ত – তুর্ল মদওয়া বনর্য় িংেয় বিল। িােংিাে িু পাবেে কো ির্েও র্ত কর্য়ক দেক ধর্ে মে এই পর্দ
কাউর্ক বনর্য়ার্ কো ির্ে না তাে মুেয কােণ এই িংেয়। িতে মান িেকাে অির্ের্ে একজন বিবডএি বনর্য়ার্ কর্ে িফলভার্ি এই আপবি েণ্ডন
কর্ের্িন। তর্ি, একজন বিবডএর্িে কােেকাবেতার্ক পবেষ্কােভার্ি মিাঝানে জনয িেকার্েে কার্ি দুটি বিকল্প থাকর্লও এেনও তা মিে অস্পি।
িথম বিকল্পটি অনু োয়ী, মনতৃত্ব েৃ ঙ্খর্লে অংে না ির্য়, বিবডএি শুধু মাে পোমেেদাতাে ভূবমকা মনর্িন। এর্ক্ষর্ে, মে েু গ্ম উচ্চতম পবেকাঠার্মাটি
ততবে ির্ি (িস্তাবিত েু গ্ম বথর্য়োে কমযান্ড) তা িবতেক্ষামন্ত্রীে কার্ি জিািবদবি কের্ি। অর্নকো এইভার্িই মাবকে ন েু ক্তোর্ষ্ট্রে োজননবতক মনতৃত্ব ও
িামবেক িাবিনী পেস্পর্েে ির্ি িংেু ক্ত। এই মক্ষর্ে, জর্য়ন্ট বচফি অফ স্টাফ কবমটি (বিবডএর্িে পবেপূেক পদাবধকাবেক) শুধু মাে আন্তঃিংর্োর্র্ে
িযিস্থাপনা ও পোমেেদার্নে দাবয়র্ত্ব থার্কন।

বিতীয় বিকল্পটি িল, বিবডএি এিং বিভার্ীয় িধানর্দে এই মনতৃত্ব েৃ ঙ্খর্লে আওতায় আনা োর্ত বিবডএর্িে পবেচালনায় তাাঁো মেৌথ আর্দেদাতা
বির্ির্ি কাজ কের্ত পার্েন। ভাের্তে মিবক্ষর্ত বচফ অফ স্টাফ কবমটি (বিওএিবি) নার্মে এই মর্ািী তেন মিিামবেক মনতৃত্ব ও অধস্তন িামবেক
অবধনায়কর্দে মধযস্ততাকােীর্ত পবেণত িয়। বিবডএর্িে কার্ি মে তাাঁে বনবদে ি দাবয়ত্ব িম্বর্ে স্পি বনর্দে োিলী আর্ি এিং তাে িাস্তিায়ন তাাঁেই দাবয়ত্ব
তা এইভার্ি বনবিত কো োর্ি। তর্ি, এই পদর্ক্ষপটি ২০১৯ িার্লে বডর্িম্বে মার্ি িেকাে ো বনর্দে বেকা জাবে কর্েন তাে িম্পূ ণে বিপেীর্ত োয়।
দুটি কাের্ণ, অন্তত আশু ভবিেযর্তে জনয, বিবডএর্ি মনতৃর্ত্ব ক্ষমতািাপ্ত একটি বিওএিবি ভাের্তে জনয অর্নক মিবে উপেু ক্ত। িথমত,
িামবেকিাবিনীে িমন্বর্য়ে মে িবক্রয়া এই মু িূর্তে চলর্ি তাে ফর্ল মে পবেবস্থবত ততবে ির্ি তা স্বাভাবিক অিস্থায় মপৌাঁির্নাে আর্র্ তুমু ল মতর্ভর্দে
িম্ভািনা আর্ি। এই জনয অতীর্ত ো বিল তাে মথর্ক অর্নক মিেী পবেমর্ণ মপোদােী তোিধার্নে ির্য়াজন। েেন এই নিবনবমেত িমবন্বত
পবেকাঠার্মা পবেণত অিস্থায় মপৌাঁির্ি তেন বিবডএি ও বিওএিবিে িার্ত িযিস্থাপনা ও পোমেেদাতাে দাবয়ত্ব মদওয়া োয় বকনা মভর্ি মদো োর্ি।
বিতীয়ত, এই েকম ধার্প ধার্প এর্র্ার্ল এই দীঘেকাল ধর্ে িচবলত িযিস্থা মথর্ক নতুন অিস্থায় পবেিতে র্নে ঘেনাটি অর্নক মিৃ ণভার্ি ির্ি, বির্েে
কর্ে এই িময় েেন পাবকস্তান আে চীর্নে ির্ি অমীমাংবিত িীমান্ত বনর্য় ভােত গুরুতে িমিযাে িম্মু েীন ির্য়র্ি।
েবদ একজন বিবডএর্িে পবেচালনায় বিওএিবি বনয়ন্ত্রর্ণে দাবয়ত্ব মনয়, তাির্ল এত িিে ধর্ে িামবেক কতে িযগুবলে মর্ধয মে স্বাতন্ত্রয িজায় োো
ির্য়র্ি ও িাগ্রর্ি েক্ষা কো ির্য়র্ি, তার্ক িমবন্বত কো আেও মিবে গুরুত্বপূ ণে ির্য় ওর্ঠ। তিনযর্দে মর্ধয এর্কিার্ে িু বনয়াবদ স্তে মথর্ক শুরু কর্ে
িবক্রয় কার্জে অনযানয এলাকা পেেন্ত নানা স্তর্ে এই বিেয়টি ির্োজয। এই পৃ থকীকেণ শুরু িয় তিনয, মনৌর্িনা এিং িায়ুর্িনাে বনর্য়ার্র্ে িময়
িাথীর্দে বেক্ষার্ত মোর্যতাে স্তে মথর্কই। মফৌর্জ তিবনকর্দে এেনও দেম মেণীে মেে পেীক্ষা পাে কোে পে বনর্য়ার্ কো িয় আে মনৌর্িনা ও
িায়ুর্িনাে িাথীর্দে মোর্যতা অঙ্ক ও বফবজক্স বনর্য় িাদে মেণী পাে। কার্জে িময়ও এই ধের্ণে আেও পাথেকয মদো োয়। মেমন, জািার্জ বনর্দে ে ও
বিবভন্ন কাজ িযােযাে জনয িযিহৃত পবেভাোে জনয ইংোবজ িযিিাে কো িয়। অনযবদর্ক, মফৌর্জ অিংেয অনযানয ভাোভােী থাকর্লও তিনযর্দে ির্ি
িাধােণত বিবদর্তই কথা িলা িয়।
উপেন্তু, িহু িিে ধর্েই িবতটি বিভার্ই বনর্জর্দে পবেবস্থবত অনু োয়ী মানি িম্পর্দে বনজস্ব র্ণ্ডী বনমোণ কর্ের্ি। িায়ুর্িনাে েু দ্ধবিমানচালকো চুয়ান্ন
িিে িয়র্ি অিিে মনন, মনৌর্িনাে আবধকাবেকো িাপ্পানর্ত এিং মফৌর্জে আবধকাবেকো চুয়ান্ন িির্ে অিিে গ্রিণ কর্েন ও তাে চাে িিে পে আিাে
তাাঁো কার্জ মোর্ বদর্তপার্েন। মনৌিাবিনীে মে আবধকাবেক কযার্ের্নে (মফৌর্জ কর্নের্লে পর্দে িমতুলয) পর্দ উন্নীত ির্য়র্িন বতবন িোিবে
কর্মাডর্েে (মফৌর্জ বির্র্বডয়ার্েে পর্দে িমতুলয) মেোদায় উন্নীত ির্ত পার্েন। িায়ুর্িনা িা মফৌর্জ আিাে এই পদ্ধবতটি অনু িেণ কো িয় না। বতনটি
বিভার্র্ে িাৎিবেক মর্াপনীয় বিিৃ বতে জনয আলাদা আলাদা েীবত গ্রিণ কো ির্য়র্ি। একটি বিভার্র্ মে কাজর্ক অিাধােণ ির্ল ধো িয়, ির্ত পার্ে
অনয বিভার্র্ই তার্ক কম মূ লয মদওয়া িয় এিং তাে ফর্ল তা িাবতল িওয়াে কােণ ির্য় উঠর্ত পার্ে।
দীঘে ির্চিাে মর্ধয বদর্য় এই বিেয়গুবলে পাোপাবে আেও অর্নক িমিযােই িমাধান িম্ভি। বকন্তু ো এই বিভার্গুবলর্ক পেস্পর্েে মথর্ক আলাদা কর্ে
তা িল এগুবলে বনজস্ব কমেিংকৃ বত। েবদও, এই বনবদে ি বিভাজনটি মিাঝা িিজ এিং এমনবক বকিু বির্েে দাবয়র্ত্বে মক্ষর্ে কামযইও। বকন্তু, িবক্রয়
িামবেক কােেকলার্পে িময়, েেন িাংকৃ বতক ির্ভদ িামর্নে িাবের্ত চর্ল আর্ি, তেন এই বদকটি আেও স্পি ির্য় ওর্ঠ। একজন তিনয, বেবন িবতিন্ত্রািিার্দে ধূ িে অঞ্চর্ল কাজ কর্ের্িন তাাঁে বচন্তাভািনা ও কাজকমে, বেবন োবন্তে িময় বনয়র্মে িই-এে ভার্লা-মর্দে ও িাদা-কার্লাে স্পি
বিভাজন মমর্ন চর্লর্িন তাাঁে মথর্ক অিেযই আলাদা ির্ি। িমর্য়ে ির্ি ির্ি এই জাতীয় বজবনি উচ্চতে পদাবধকাবেকর্দেও চাবেবেক তিবেিয ির্য়
ওর্ঠ, োে ফর্ল িামবেক কােেকলাপ এিং, বিস্তৃতভার্ি, োবন্তে িমর্য়ে বনয়বমত কােেক্রর্মে িবত এই বতন িামবেক বিভার্র্ে আবধকাবেকর্দে
আচের্ণও তফাৎ মদো বদর্ত শুরু কর্ে। এে অথে এই নয় মে মকান পবেকাঠার্মার্ত িমন্বয় এিং তাে মচর্য়ও মিবে গুরুত্বপূ ণেভার্ি, হৃদয় ও মবস্তর্ষ্কে

বমলন এক ধের্ণে অপচয়। িেং, এই িবতকূল অিস্থাগুবল ইবিত কর্ে মে, িামবেক পবেকাঠার্মাে িংর্োধন ও পুনর্েঠর্নে উপে মজাে মদওয়াে িময়
বিদ্ধান্তকােীর্দে, ও বির্েে কর্ে িংবিি বিভার্গুবলর্ক এই বিেয়গুবল বনর্য় বির্িচনা কের্ত ির্ি।
বিবডএি ততবেে িাত ধর্ে ভােত তাে িামবেকিাবিনী ও িবতেক্ষা িবতিার্নে একটি িহু-বিলবম্বত িমন্বয় িবক্রয়া শুরু কর্ের্ি। এই উর্দযার্র্ে িাফলয
অর্নকোই বনভে ে কের্ি বিবডএি িংক্রান্ত বনর্দে োিলীর্ক আেও স্পি কো এিং বনর্জের্দে বিভার্-বনভে ে দৃবিভিী িবের্য় মের্ে িামবেক িাবিনীে
িার্ত কার্জে দাবয়ত্বগুবল পালর্নে একটি একক পন্থা বনধোের্ণে ক্ষমতা থাকাে উপে। ভাের্তে োজনীবতবিদর্দে ভািা উবচত মে, বিবডএি এিং
অনযানয িংকােিাধন আির্ল িামবেকিাবিনীর্ত পবেিতে ন আনাে মক্ষর্ে চূড়ান্ত পদর্ক্ষপ নয়, িেং িথম ধাপ মাে। এই মিাধই িম্ভিত এই িবক্রয়াে মূ ল
বেক্ষণীয় বিেয়।
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