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কেৰাণাই নিক মানৱ জািতৰ মৃতু দূ ত ?

কাশঃ ১২ এি ল, ২০২০
িহেৰািচমা আ
পাছত িসখনৈক

নাগাচািকত আেমিৰকাৰ পাৰমাণিৱক বামা বষণৰ পাছেতই ইখনৰ

দেশ পাৰমাণিৱক

বামাৰ সফল পৰী ণৰ কিৰবৈল ধিৰিছল। যিদও

এেনেবাৰ সফল পৰী েণ সই দশেবাৰৰ ৰা েনতাসকল আ

মুি েময় একে ণীৰ মানু হৰ

বুকু গবেৰ ওফ াই তুিলিছল তাৰ িবপৰীেত িব ৰ অগিণত জণগনক িক এখন পৃিথৱী ংসী
পাৰমাণিৱক যু ৰ আশংকাই শাি েৰ
সবসাধাৰণৰ

ব িদয়া নািছল। ব েতা ৰা ই

তওঁেলাকৰ

াণ ৰ াৰ বােব মািটৰ তলত বাংকাৰ সািজ িদয়াৰ ব ৱ া কিৰিছল। িব ৰ

‘ছু পাৰ পাৱাৰ’সমূ হৰ মাজত ইখনৰ পাছত িসখনৈক বুজাবুিজৰ চুি
পাৰমাণিৱক যু ৰ আশংকাৰ পৰা স ূ ণ েপ মু
কপাই তুিলেছ এিবধ ু ািত ু

া িৰত হিছল। িপেছ

নৗহওঁেতই আেকৗ এবাৰ মানৱৰ

দয়

ভাইৰােছ।

িব ানীসকেল এইিবধ ভাইৰাছৰ নামাকৰণ কিৰেছ-নব কেৰাণা ভাইৰাছ িহচােপ আ
ই সৃ ি কৰা ৰাগেটাৰ নাম িদেছ কʼিভড-১৯। ৰাগিবধৰ ল ণ সাধাৰণ পানী লগা
যিদও ইয়াৰ ফলত উশাহ লাৱাত ক হয় আ

ৰৰ দেৰ

কিতয়াবা িনউম’িনয়াৰ ল েণও দখা িদেয়।

সহজ সং াম য, পৃিথৱীৰ

িক

বমাৰিবধ ইমান ভয়ংকৰ আ

ায় বাৰ দশৰ িচিকৎসক

আ

িব ানীেয় আিজৈলেক ইয়াৰ ফল সূ সমাধান উিলয়াবৈল স ম হাৱা নাই।‘িব
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সং া’ই ইিতমেধ ই ইয়াক িব ব াপক মহামাৰী বুিল অিভিহত কিৰেছ। এই লখা যু েতাৱাৰ
সময়ৈলেক এইিবধ ভাইৰাছ িব ৰ সবমুঠ ২১০ খন দশৈল িবয়িপ পিৰেছ। মানু হ িহচাপত মুঠ
১৭,৪১,৬১৬ জন ব ি ৰ দহৈল ই সং িমত হেছ আ
িনেছ। আিজ িব

১,০৬,৬৬২ জন ব ি ৰ

াণ কািঢ়

মানেৱ যন ভািববৈল বাধ হ পিৰেছ-কেৰাণাই নিক আমাৰ মানৱজািতৰ

মৃতু দূ ত?
িক

এয়াই নিক আমাৰ মানৱ সভ তাৰ ইিতহাসৰ

নহয়। মানু েহ িনজৰ অি

ৰ আৰ িণেৰ পৰা নানািবধ ৰাগ-ব ািধ আ

মহামাৰীৰ সেত যু ঁিজ আিহেছ। িব

ইিতহাসৰ পৰা

সা াজ ত হাৱা ‘ গ’ মহামাৰীেয় ীচত
লাখৰ পৰা ১ কািট মানু হৰ
জাপান দশৰ বস

থম ভয়ংকৰ মহামাৰী? িন য়

া

তথ মেত,

ায় ১ লাখ মানু হৰ আ

াচীন

অত

ভয়ংকৰ

ীচ আ

ৰামান সা াজ ত

াণ কািঢ় িনিছল। ৭৩৫ ৰ পৰা ৭৩৭

ৰাম
ায় ৫০

ী া ৰ িভতৰত হাৱা

মহামাৰীেয় জাপানৰ িতিনভাগৰ এক অংশ জনসংখ ােকই িনঃেশষ কিৰ

পলাইিছল। িঠক তেনৈক ১৩৩১ ৰ পৰা ১৩৫৩
উ ৰ আি কা জুিৰ হাৱা

ী া ৰ িভতৰত ইউেৰাপ, এিছয়া আ

গ মহামাৰীেয় সম ইউেৰাপৰ আধা জনসংখ ােকই িনঃেশষ কিৰ

পলাইিছল। যাক ইিতহাসিবদসকেল ‘কʼলা-মৃতু ’ বুিল নামাকৰণ কিৰিছল। আমাৰ
ভাৰতবষেয়ও সমেয় সমেয় কেলৰা আ

গৰ দেৰ মহামাৰীৰ স ু খীন হ আিহেছ আ

লাখ

লাখ মানু হৰ জীৱন হ ৱাইেছ।
ইিতহােস িবচৰণ কিৰব পৰা িনেচই কাষৰ িব ব াপক মহামাৰীেটা হেছ ১৯১৮ ৰ পৰা
১৯২০ চনৰ িভতৰত হাৱা ‘

িনছ ু ’ নামৰ মহামাৰীেটা।যাৰ কাৰণ আিছল ‘ইন ু েৱ া’

নামৰ ভাইৰাছ িবধ। ই পৃিথৱীৰ আনু মািনক ২ কািটৰ পৰা ১০ কািট মানু হৰ

াণ কািঢ়

িনিছল। িক সময় বাগৰাৰ লেগ লেগ িব ানী সকেল ইয়াৰ ভকিচন সৃ ি কৰাৰ লগেত ইয়াৰ
ফল সূ িচিকৎসাও আিৱ াৰ কিৰ উিলয়াইিছল। িঠক তেনৈক আিজৰ পৃিথৱীত দপদপাই থকা
নব কেৰাণা ভাইৰাছেৰা

ভকিচন িনমাণৰ বােব িব ানীসকেল গেৱষণা চলাই আেছ।

ইিতমেধ ই ব েতা মানু হক িচিকৎসকসকেল আেৰাগ কিৰ তালাৰ লগেত এক সেবাপকাৰী
িচিকৎসা প িতৰ আিৱ াৰৰ বােবও চ া চলাই আেছ।
নব কেৰাণা ভাইৰাছ সং িমত ব ি সকলৰ
এই য,িযসকল ব ি ৰ শৰীৰৰ ‘এি
উিঠেছ। আ

ত দখা পাৱা এটা আকষণীয় কথা

বʼিড’ শি শালী তওঁেলাক িনেজ িনেজই সু

হ

তেনকুৱা মানু হৰ সংখ া এেকবােৰ কেমা নহয়।ই জােনা আমাক ডাৰউইনৰ

সই িবখ াত ‘ যাগ তমৰ উৎৱতন’ িস া েটাৈল মনত পলাই িনিদেয়? আিজ লাখ লাখ বছেৰ
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কিৰব পািৰব? িন য় নাৱািৰব।
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কেৰাণা মহামাৰীৰ শষতঃ কািভড-১৯ য় মানৱ সমাজৈল
কিঢ়য়াই আিনব লগা ১০ টা পিৰৱতন

কাশঃ ১৬ এি ল, ২০২০
ইিতহাসৰ

েত কেটা মহামাৰীেয়ই মানৱ জীৱনৈল িকবা নহয় িকবা

কােৰ ব েতা

পিৰৱতন কিঢ়য়াই ল আিহিছল। বতমান আিম ভূ িগ থকা এই কʼিভড-১৯ মহামাৰীেয়ও আমাৰ
বি

আ

সমাজ জীৱনৈল িনশচয়ৈক ব েতা পিৰৱতন কিঢ়য়াই আিনব। এেন ১০ টা

পিৰৱতনৰ িবষেয় আিম আেলাচনা কিৰ আহকেচান।
১. কেৰাণা মহামাৰীৰ শষত,আমাৰ সামািজক
বা অহা উিচত। ৰাজ ৱা

তা ব ৱ াৈল এটা ডাঙৰ পিৰৱতন আিহব

ানত থু-িপক আিদ পেলাৱা ব

ৰাগৰ এটা মুখ কাৰণ। সমাজৰ সকেলা

হʼব লােগ। ই ব েতা সং ামক

ৰেতই ইয়াক ল এটা সজাগতা অহা উিচত।

ইিতমেধ ভাৰতত িবহাৰৰ দেৰ ৰাজ ই ইয়াক দ ণীয় অপৰাধ বুিল ঘাষণা কিৰ আইন

ণয়ন

কিৰেছ।
২. ৱক
যেথ

ম হʼম অথাৎ ঘৰৰ পৰা কাম কৰা-এই ধাৰণােটা এই লকডাউনৰ সময়েছাৱােত
চচাৈল আিহেছ। ভিৱষ ত িদনত ব েতা

কা ানী আ
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ব ি সকলক ঘৰৰ পৰা কাম কৰাৰ সু িবধা
হʼব। ই মানু হৰ কমজীৱন আ

দান কিৰব আ
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ই বতমানতৈক অিধক হাৰত

ব ি গত জীৱনৰ মাজত এটা ভাৰাসাম তা আিনব ।

৩. িভিডঅʼ কনফােৰ ৰ জিৰয়েত মানু হৰ লগত যাগােযাগ কৰাৰ ধাৰণােটা অিধক িবকিশত
হʼব। লকডাউনৰ সময়েছাৱােত দিখবৈল পাৱা গেছ ভাৰতৰ ছু ি ম কʼট আ
সমূ েহ িভিডঅʼ কনফােৰি ঙৰ জিৰয়েতও নািন
এই ধাৰণা আ

অিধক জনি য় হʼব। এটা

আনখন চহৰৈল িবমােনেৰ যাতায়ত কৰা

হণ আ

হাই কʼট

ৰায়দান কিৰেছ। ভিৱষ ত িদনত

কীয়া সা াতৰ বােব এখন চহৰৰ পৰা

ৱণতা যেথ পিৰমােণ াস পাৱাৰ স াৱনা আেছ।

ই পিৰেৱশৰ ভাৰাসাম তাৰ বােবও সহায়ক হʼব ।
৪. ছʼিছেয়ল িমিডয়াক আিম িবিভ ধৰণৰ উৰাবাতিৰ িবয়েপাৱাৰ মাধ ম িহচােপ ব ৱহাৰ কৰা
ধাৰণােটাৰ িকছু পিৰৱতন হʼব বুিল আশা কিৰব পািৰ। বতমান আৰ ী

শাসেনও ইয়াৰ

বােব উিচত ব ৱ া লাৱা দখা গেছ। সাধাৰণ মানু হৰ মাজেতা যন এই

ত িকছু

মানিসক পিৰৱতন আিহেছ।
৫. ভাৰতবষত টিল- মিডিছনৰ ধাৰণােটা আ

অিধক জনি য় হʼব। টিল মিডিছন মােন

হেছ দূ ৰিণবটীয়া ামা লৰ ৰাগীসকলৰ ৰাগ িনণয় আ

ঔষধ

দানৰ বােব চহৰৰ ডা ৰ

সকলৰ সেত িভিডঅʼ কনফােৰি ঙৰ জিৰয়েত যাগােযাগ কৰাই িদয়াৰ এক ব ৱ া। কʼিভড১৯ মহামাৰী আ

সামািজক দূ ৰ

বজাই ৰখাৰ এই সময়েছাৱাত এই ধাৰণা যেথ জনি য়

হেছ। ই ভিৱষ তৰ িদনত এটা সাধাৰণ ব ৱ াৈল পিৰণত হʼব।
৬. দনি ন জীৱনৰ হঁচাত পাহিৰ পেলাৱা ব ি গত
বেল তৈক অিধক
হােটল, ৰে ােৰ

খাৱােটােকই অিধক
িব াসেযাগ তা কিমব।

আ

সমৃি ক মানু েহ বংক

িদবৈল লʼব। পিৰয়ালৰ সেত সময় কেটাৱা, ব ায়াম কৰা বা

াথনা-ধ ান আিদ কৰা কাযক মানু েহ আগতৈক অিধক
৭. মানু েহ

া

আিদত

িদবৈল লʼব ।

খাৱাতৈক িব াসেযাগ তাস

ঘৰৰ ৰা নীশালত

িদবৈল লʼব। ৰাজ ৱা যাতায়ত ব ৱ াৰ
ান বা ভাইৰাছ

িত মানু হৰ

িতেৰাধী ৰʼবʼটৰ জিৰয়েত সাম ী ডিলভাৰী িদয়া

ব ৱ া অিত শীে ই গিঢ় উিঠব। ই ব ৱসািয়ক জগতখনৈলও এটা ডাঙৰ পিৰৱতন আিনব।
৮. মানু হৰ সামািজক ব ৱহাৰৰ

ত এটা বৃ হৎ পিৰবতন আিহব। ৰাজ ৱা সমাগমক মানু েহ

িব াস কিৰবৈল টান পাৱা হʼব। ডাঙৰ ডাঙৰ পািট আেয়াজন কৰাতৈক মানু েহ স -সু ৰা
পািট আেয়াজন কিৰবৈলেহ ভাল পাব।
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৯. বতমান সময়েছাৱাত জনসাধাৰণক ব ি গত পিৰ াৰ-পিৰছ তাৰ
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িত আগতৈক অিধক

সেচতন হাৱা দখা গেছ। ই ভিৱষ ত িদনেতা মানু হৰ অভ াসৰ এটা অংগ হ পিৰব।
বািহৰৈল ওলাই গʼ ল মা ৰ ব ৱহাৰ কৰা আ

চােবােনেৰ সঘনাই হাত ধাৱােটা ইিতমেধ ই

ব েতা মানু হৰ অভ াস হ পিৰেছই।
১০. িবিভ

দশৰ চৰকাৰ সমূ েহ বুিজ উিঠেছ য, অন ান খ তৈক

া খ ত িকয় অিধক

িবিনেয়াগ কৰা উিচত। আশা কৰা হেছ ভিৱষ ত িদনত আমাৰ চৰকাৰসমূ েহ া খ ত অিধক
িদব,চৰকাৰী হি

েটল সমূ হত িবচনা আ

আইচʼ লচন ইউিনটৰ সংখ া বৃ ি

*******
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িব েজাৰা লকডাউন আ
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খা ৱা তলৰ মূ ল

কাশঃ ২১ এি ল, ২০২০
লকডাউেন য কৱল আেপানাক- মােকই ঘৰেত বাি
িনত সংগী

ৰািখেছ তেন নহয়। ই আমাৰ

প বাহনেবাৰ,আকাশৰ আ িৰ উিৰ ফুৰা উৰাজাহাজেবাৰ,উিক মািৰ

িছ যাৱা

ৰʼল গাড়ীেবাৰ সকেলােকই যন ব ী ৰ যাতনা ভাগাইেছ। যাৰ ফলত প লজাত সাম ীৰ
ব ৱহাৰেতা এক ব াপক সংেকাচন আিহ পিৰেছ।
এেজ ীেয় এক

িতেবদনত কেছ য, িব েজাৰা এই লকডাউনৰ পিৰে ি ত দিনক খা ৱা

তলৰ ব ৱহাৰ ৯.৩ িমিলয়ন
তওঁেলােক শি

া ৰ পিৰছি ত ই াৰেনচেনল এনািজ

বেৰলৈক (১

বেৰল= ১৫৯ িলটাৰ) াস পাইেছ। আ

খ ৰ বজাৰৰ বােব ইয়াক ‘ ক এি ল’ বুিল ঘাষণা কিৰেছ। কাৱা হেছ

য, যাৱা দশকেতাৰ িভতৰেত ই আটাইতৈক হতাশাজনক।
কৱল য লকডাউেনই খা ৱা তলৰ বজাৰখন

ভািৱত কিৰেছ তেন নহয়। ২০২০

বষেটাৰ আৰ িণেৰ পৰা চিল থকা ছৗিদ আৰব, ৰািছয়া আ
মূ ল যু খনৰ বােবও খা ৱা তলৰ মূ ল

আেমিৰকাৰ মাজৰ ি েকাণীয়া

ায় ৬০% াস পাইেছ। খা ৱা তলৰ এই যু খন

বণনা কিৰবৈল গ’ ল এেনধৰণৰ-অতীজেৰ পৰা খা ৱা তলৰ বজাৰ খন িনয় ণ কিৰ
আিহিছল অেপক দশসমূ েহ (OPEC- Organization of the Petroleum Exporting
Countries)।

অেপকৰ

অ গত

মুঠ

১৩

খন

দশ

হʼল- ছৗিদ
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ইৰাণ, ভিনজুেৱলা,ইৰাক,িলিবয়া,

নাইেজিৰয়া,

এিমেৰট, গবন,এনগলা,ইকুেৱটিৰেয়ল েৱনা আ

আলেজিৰয়া,

এই

েৱশ কিৰেল। এই নতুন

সংযু

আৰৱ

কংেগা। এই অেপক দশসমূ হক

জনাবৈল ২০১০-২০১৪ চনৰ িভতৰত আেমিৰকাই এক নতুন
তলৰ বজাৰত

কুেৱইট,
যু ি

8

ত া ান

ব ৱসািয়ক বুি েৰ

আ

যু ি ৰ নাম আিছল- চইল তল িন াশন প িত।

যু ি ৰ সহায়ত কম খৰছত অিধক তল উৎপাদন কিৰ আেমিৰকা গােটই িব েৰ এখন

আগশাৰীৰ তল উৎপাদনকাৰী দশৈল উ ীত হ পেৰ।
তাৰ িবপৰীেত অেপক দশসমূ হ ব াপক লাকচানৰ স ু খীন হয়। আেমিৰকাৰ এই
আ মণৰ
ল অেপক

ত া মণ কিৰবৈল অেপক দশসমূ েহ ৰািছয়াৰ লগেত আ
াছ নামৰ এটা নতুন গাট গঠন কেৰ আ
মুল িনধাৰণ কৰাৰ িস া

সহায়ত তলৰ উৎপাদন আ
কিৰেয়ই তওঁেলােক িস া

৯ খন দশক লগত

সকেলােৱ একলগ হ বুজাবুিজৰ
হণ কেৰ।অেপক

াছ গঠন

লʼ ল য, পূ বতৈক তওঁেলাকৰ তল উৎপাদন বঢ়াব।ইয়াৰ

উে শ আিছল- তলৰ যাগান বৃ ি

কৰা,যাৰ ফলত তলৰ চািহদা আ

মূ ল

াস পাব। এই

কৗশলত ৰািছয়া িকছু দূ ৰ সফল নােহাৱাৈক নাথািকল। যিদও অেপক াছ দশসমূ েহ িনেজও
যেথ

লাকচানৰ স ু খীন হʼল, তওঁেলােক িক

আেমিৰকাৰ ব েবাৰ স

স

তল

উৎপাদনকাৰী কা ানীক দউলীয়া কিৰ পলােল। িপেছ আেমিৰকাৰ িকছু মান বৃ হৎ পিৰৰসৰ
তল

কা ানী ইমােনই ধনী আিছল

তওঁেলাকক িবেশষ

িত

য,ৰািছয়া আ

কিৰব নাৱািৰেল। আ

অেপক

দশসমূ হৰ আ মেণ

এইিখিনেৰ পৰা যু ঁজখেন লʼ ল এক

নতুন গিত।
ছৗিদ আৰৱেক ধিৰ অন অেপক দশ সমূ েহ আ

অিধক লাকচান সহ কিৰ তল

উৎপাদন কৰাত এেকবােৰই অনা হী হ পিৰল। ৰািছয়াই িক
এিতয়াও িব াস কেৰ য,ৰািছয়াই আ

হাৰ নামািনেল।ৰািছয়াই

ব িদনৈল লাকচান সহ কিৰ থািকব পািৰব আ

আেমিৰকাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ তল কা ানীেকা দউলীয়া কিৰ বজাৰৰ দৗৰৰ পৰা বািহৰ কিৰব
পািৰব।যাৰ ফল িতত ৰািছয়া এিদন হ পিৰব তলৰ বজাৰখনৰ একছ ী স াট। ২০২০ৰ
আৰ িণেৰ পৰা ৰািছয়াৰ লগ ছৗিদ আৰৱেক ধিৰ অন অেপক দশ সমূ েহ এিৰ পলাইেছ
আ

ওেলাটাই ৰািছয়াৰ

িত

ীেহ হ পিৰেছ। বতমান আেমিৰকাৰ তল কা ানী সমূ হ

ব াপক লাকচানৰ স ু খীন হেছ।েতলৰ বজাৰত উৈভনদী হ পিৰেছ তল। আ
সূ

মািন মূ ল

অথনীিতৰ

হ পিৰেছ এেকবােৰই নু ন তম।তােত আেকৗ ভূ তৰ ওপৰত দানহ পৰািদ

পিৰেছিহ িব েজাৰা লকডাউন। সকেলােক আচিৰত কিৰ বতমান খা ৱা তলৰ মূ ল

সাৰিথঃ অসমীয়া অনলাইন সং হালয়

িত

Page

সাৰিথৰ িনবািচত ৰচনা ২০২০-২১

বেৰলত হ পিৰেছ ২০ মািকন ডলাৰ আ
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আেমিৰকাত এই মূ ল ০ ডলাৰতৈকও কম হ

পিৰেছ।
দখা গেছ খা ৱা তলৰ এই অভাৱনীয় মূ ল
তল আমদািনকাৰী

ােস ভাৰত,চীন,জাপানেক আিদ কিৰ

দশসমূ হক লাভাি ত কিৰব। আ

ইৰাণ,ইৰাক, ািজল,আেজি না আিদ দেৰ স

স

ই আটাইতৈক

িত

কিৰব

তল উৎপাদনকাৰী দশসমূ হক।এই দশ

সমূ হৰ অথনীিত এেকবােৰ ভািগ পৰাৰ স াৱনাই দখা িদেছ।িহচাপ কিৰ পাৱা গেছ য যিদ
এই হাৰেতই খা ৱা তলৰ মূ ল চিল থােক এই বষেটাত ভাৰেত খা ৱা তল আমদািনৰ
বাবদ ব য় কিৰব মুঠ ৬৪ িবিলয়ন ডলাৰ।িয যাৱা বছৰেটাত আিছল

ায় ১১২ িবিলয়ন

ডলাৰ।
খা ৱা তলৰ এই মূ ল

ােস িন য়ৈক িব

অথনীিতৈল এক অশিন সংেকত কিঢ়য়াই

আিনেছ।লগেত পিৰেৱশ স কীয় িবষয়েবাৰেতা ই িবেশষ
সাম ীৰ মূ ল

ােস িসহঁতৰ ব ৱহাৰ বঢ়াই তুিলব।যাৰ ফলত

বাহনৰ উেদ াগেটাত িয স াৱনা দখা গিছল িস যেথ
ই ন আ

নবীকৰণেযাগ

াি কৰ

ভাৱ পলাব । পে ািলয়ামজাত
দূ ষণ বািঢ়ব আ

ইেলক িনক

লেহমীয়া হ পিৰব। নবীকৰণেযাগ

খনেতা িয স াৱনীয়তা দখা গিছল িসেয়া হ পিৰব

এেকবােৰই িনৰাশাজনক।

*******
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মেদ সঁচাৈকেয় বচাবেন দশৰ অথনীিত ?

কাশঃ ১৫ ম’, ২০২০
বি ক মহামাৰী কেৰাণাৰ তা ৱত
আগশাৰীৰ দশসমূ হৰ দেৰই ব াপক
ইিতমেধ

িত

দিখবৈল

হেছ সম

িব

অথনীিত। িব ৰ

িতৰ স ু খীন হেছ উ য়নশীল দশসমূ হেৰা অথনীিত।

ইয়াৰ পুনেৰা াৰ স েক িব জুিৰ িচ া-চচা আৰ

অথনীিত আ

ভাৰতৰ অথনীিত স েকও আৰ
িটিভ, ই াৰেনটত

িত

হেছ িবিভ

চচা, িবিভ

পাৱা এটা সঘন দৃ শ

হেছ।

ব াখ া। দুিদনমানৰ আগৈলেক

আিছল

দশজুিৰ মদৰ

দাকানৰ

স ু খভাগত ব াপক িভৰ। ফচবুক, ইউিটউব তথা আন আন ছিচেয়ল িমিডয়ােতা জাৱাৰ
উিঠিছল য, এিতয়া মদাহীসকেলেহ বচাব পািৰব দশৰ অথনীিত ! িক সঁচাৈকেয় মেদ বচাব
পািৰবেন দশৰ অথনীিত ?
আিম যিদ এখন দশৰ অথনীিত, এখন ৰাজ ৰ আয়ৰ উৎস িবে ষণ কেৰা, তিতয়া
দিখম য, এখন ৰাজ ৰ আয়ৰ মুঠ ৪৬ % আেহ ৰাজ ৰ িনজৰ কৰ ৰাজহৰ পৰা, ২৬ %
আেহ ক ীয় চৰকাৰৰ অংশ িহচােপ, ২০ % আেহ ক ীয় চৰকাৰৰ পৰা

া

িহচােপ আ

৪ % আেহ ৰাজ চৰকাৰৰ অনা কৰজাত ৰাজহৰ পৰা।
এিতয়া যিদ আিম এখন চৰকাৰৰ কৰজাত ৰাজহৰ শতাংশ িবে ষণ কেৰা, তিতয়া
দিখম য, ইয়াৰ িভতৰত ৰািজ ক িজ. এছ. িট ৩৯.৯%, প লজাত সাম ীৰ ভট ২১.৫ %,
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আৱকাৰী কৰ (মুখ ত মদৰ পৰা) ১১.৯ %, স ি
গাড়ীৰ ওপৰত আেৰাপ কৰা কৰ ০.৫৭ % আ

িকনা- বচাৰ কৰ িহচােপ আেহ ১১.২ %,
অন ান ৯.৮ % । ইয়াৰ িভতৰত দখা যায়

য, বতমান লকডাউনৰ বােব বজাৰৰ সকেলা পণ আ
ফলত িজ. এছ. িট. সং হ ৯০ % পয

সৱাৰ িকনা- বচা কিম গেছ যাৰ

াস হেছ।

গাড়ী-মটৰ চলাচল কিম যাৱাৰ বােব প লজাত সাম ীেৰা উপেভােগা
গেছ। িক

লকডাউন আ

11

কেৰাণা ভাইৰাছৰ ফলত মানু হৰ মনত সৃ ি

ায় কিম

হাৱা হতাশ

তা

মদৰ চািহদা পূ বতৈক অিধক বঢ়াই তুিলেছ। সেয় চৰকােৰ দশজুিৰ মদৰ দাকানসমূ হ খুিল
িদয়াৰ ব ৱ া লিছল। দাকানৰ আগত দখা গিছল কােনা ধৰণৰ সামািজক দূ ৰ
অজ

াহকৰ িভৰ। আ

চৰকােৰ জনসাধাৰণৰ এই

য় আচৰণৰ

িত ল

নমনা

ৰািখ মদৰ

ওপৰত থকা কৰ ৭০ % পয বঢ়াই িদেছ।
দখা গেছ উ ৰ

েদশৰ দেৰ ৰাজ ত এেকিদনাই ৩০০ কািট টকাৰ মদ িব ী

হেছ, ফলত চৰকােৰ আয় কিৰেছ
ত কােনা

ায় ১০০ কািট টকাৰ আবকাৰী কৰ। অসেমও এই

কােৰই িপছ পিৰ থকা নাই। এই আেয় চৰকাৰক সামিয়কভােৱ লাভবান

কিৰিছল বা সকাহ িদিছল যিদও এই সমাধান দীঘ ায়ী হ’ব নাৱােৰ।

ইয়াৰ কাৰণসমূ হ িবে ষণ কিৰ চােল দখা যায় য১) সু ৰাপানৰ ফলত জনসাধাৰণৰ িয

া ৰ

িত হয় আ

সৃ ি হয়, িস চৰকাৰখনক আেকৗ অন

কােৰ

িযধৰণৰ সামািজক িবশৃ ংখলতাৰ

িত কিৰব।

২) মদ পােন িযেহতু কােনা ধৰণৰ উৎপাদনশীলতা বা নতুন স দৰ সৃ ি কিৰব নাৱােৰ।
৩) ই এটা সময়ত জনসাধাৰণক অথৈনিতকভােৱ দুবল কিৰ মদৰ

য়

মতাই কমাই পলাব

িনিদ দশৰ অথনীিত পুনৰ

! সেয় চৰকােৰ কৱল মদৰ ওপৰেত

চলনৰ ব ৱ া

কৰাৰ কথা িচ া কিৰব লােগ।
ইয়াৰ লেগ লেগ জনসাধাৰণক সামািজক দূ ৰ ৰ িনয়মসমূ হ কেঠাৰভােৱ পালন
কিৰবৈল বাধ কৰাব লােগ। ইিতমেধ চৰকােৰ অথনীিত পুনেৰা াৰৰ বােব অন িকছু উপােয়া
অৱল ন কৰা দখা গেছ। যেন- আ ঃৰা ীয় বজাৰত তলৰ মূ ল
প লজাত সাম ীৰ ওপৰত কৰ ৬৯% ল বৃ ি

কিৰেছ। আ

াস হাৱাৰ সু েযাগ ল

দশৰ অথনীিতৰ ভািগ পৰা

ৰাজহাড় পুনৰ িনমাণৰ বােব ২০ লাখ কািট টকােৰা পেকজ ঘাষণা কিৰেছ। অৱেশ ইয়াৰ
সফলতা িনভৰ কিৰব এই ধনৰ সদব ৱহাৰৰ ওপৰত।
********
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আ িনভৰ ভাৰত অিভযান

কাশঃ ১৯ ম’, ২০২০
কেৰাণা মহামাৰীেয় িব বাসীক ব

কথাই িশকাই গেছ। কিভড ১৯ আ া ই লাখৰ

ঘৰ পাৰ হাৱা ভাৰতবষইও এই কেৰাণা মহামাৰীৰ সময়ত ব

কথাই নতুনৈক উপলি

কিৰবৈল বাধ হেছ। ভাৰতীয় সমাজ ব ৱ াত কেৰাণাৰ এই সময়েত আ িনভৰ ভাৰত নামৰ
এক নতুন ধাৰণাৰ যাগ কৰা হেছ।
ভাৰেত উপলি
অথব ৱ া আ

কিৰেছ, ভাৰতীয় িচিকৎসা আ

সামািজক

া

ব ৱ া, ভাৰতীয়

ভাৰতীয় সমাজ ব ৱ াৈল যিদ পিৰৱতন অনা নাযায়, তেনহʼ ল অদূ ৰ

ভিৱষ েত ভাৰেত কেৰাণাৰ দেৰ মহামাৰীৰ স ু খীন হʼবৈল গ আেকৗ িববুি ত পিৰব।
সেয় যাৱা ১২ মʼ তািৰেখ
উ

ধান ম ী মাদীেয় দশবাসীক উে িশ িদয়া ভাষণত

েৰেৰ ঘাষণা কিৰেছ য, বতমান এই সংকটৰ মুখামুিখ হʼবৈল ভাৰত আ িনভৰশীল

হʼব লািগব। থলুৱা আ
িদ থলুৱা উেদ াগী আ

দশীয় উৎপাদনক ব জািতক কা ানীৰ পণ - ব তৈক অিধক
ব ৱসায়ী সকলক সহায় কিৰব লািগব।

ধান ম ীেয় ভাৰতবাসীৰ এই
কিৰেছ। আ

েচ াক আ িনভৰ ভাৰত অিভযান বুিল

ঘাষণা

ইয়াৰ লগত সংগিত ৰািখ ক ীয় চৰকাৰৰ এখন আঁচিনও ঘাষণা কিৰেছ, যাৰ

নাম িদয়া হেছ-আ িনভৰ ভাৰত অিভযান যাজনা।
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ক ীয় িৰজাভ বংেক

এেকলেগ ২০ লাখ কািট টকাৰ এটা আিথক পুঁিজেৰা যাগান িদয়াৰ কথা ঘাষণা কিৰেছ। িয
ভাৰতৰ ২০১৯-২০ িব ীয় বষৰ িজ িড িপৰ মুঠ ১০ শতাংশ।
ধান ম ী নেৰ

মাদীৰ মেত, আ িনভৰশীল ভাৰতবষ পাঁচটা

ৰ ওপৰত

িতি ত হʼব

অথব ৱ া



আ ঃগাথঁিন



২১ শিতকাৰ যুি চািলত ব ৱ া আ



চািহদা



ভাইে

প িত

ডম ািফ
আ িনভৰ ভাৰত অিভযান যাজনাই ভাৰতৰ লঘু আ
িমকৰ সাহায পুঁিজ, এম িজ এনেৰগা, িকষাণ

কৃষক আ

সু দৰ হাৰত ঋণ

মধ ম উেদ াগ, িমউচুেৱল ফা ,
িডট কাড, ু

ব ৱসািয়ক কম

দান আিদ িবষয়সমূ হ সামিৰ লেছ।

দশৰ িব ম ী

মতী িনমলা সীতাৰমেণ মুঠ পাঁচটা িকি ত এই অথৈনিতক সাহায

পুঁিজৰ িবষেয় ১৩ ম’ৰ পৰা ১৭ মʼৰ িভতৰত মুঠ পাঁচখন সংবাদেমল যােগ ৰাইজক অৱগত
কিৰেছ। ইয়ােৰ

থম িকি ত ঘাষণা কিৰেছ ৫,৯৪,৫৫০ কািট, ি তীয় িকি ত ঘাষণা

কিৰেছ ৩,১০,০০০ কািট, তৃতীয় িকি ত ঘাষণা কিৰেছ ১,৫০,০০০ কািট, চতুথ আ

প ম

িকি ত ঘাষণা কিৰেছ ৪৮,১০০ কািট টকা।
এই ধনৰািশৰ লগেত আেছ ক ীয় চৰকাৰৰ
পিৰমাণ

ায় ১,৯২,৪০০ কািট টকা আ

৮,০১,৬০৩

াৰা পূ বেঘািষত আঁচিনৰ ধন, যাৰ

ক ীয় িৰজাভ বংেক িদব লগা ধন,যাৰ পিৰমাণ

কািট টকা। ব েতা সমােলাচেক

কেছ

য, এই অথৈনিতক

পেকজ এক

ভেকাভাওনােহ। িকয়েনা এই পেকজৰ িসংহভােগই িৰজাভ বংকৰ অনু দান (৮,১০,৬০৩
কািট টকা) আ

ইয়াৰ সেত সংল

আেছ ক ীয় চৰকাৰৰ

াৰা পূ বেঘািষত ব েতা

আঁচিনৰ ধন।
সমােলাচক সকলৰ মেত, এই আ িনভৰ ভাৰত আঁচিনৰ বােব চৰকােৰ ব য় কিৰব
লগা মুঠ ধন ভাৰতৰ িজ িড িপ ৰ
আ িনভৰশীলতাৰ
ব য়ৰ পিৰমাণ বৃ ি

কৱল ১ শতাংশেহ। মুঠৰ ওপৰত ভাৰেত

ত আ ৱাই যাবৈল হ’ ল
কিৰ যাব লািগব আ

েত ক বছেৰ িশ াৰ

লগেত দ তা িবকাশত অিধক
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কিৰব লািগব। িবেশষ

ৰাজ ৱা িশ াৰ অিবহেন িব ৰ কােনা দেশই আ িনভৰশীল হ’ব পৰা নাই। আ
জন া

ব ৱ াৰ অিবহেন কােনা দেশই উ িতৰ

ত আ ৱাই যাব নাৱােৰ।

*******
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িকছু কথা

কাশঃ ১৪ জুন, ২০২০
বাঘজান -৫ খাদেটাৰ ইিতহাস২০০৫ চন, সইসময়ত অইল ইি য়া িলিমেটেড “ হিলবাটন” নামৰ এটা কা ানীৰ
সহেযাগত বাঘজান – ৫ খাদেটা খাি িছল
“ হিলবাটন”ৰ

জ

াকৃিতক গছ উ াটনৰ উে েশ । সইসময়ত

ভূ -িব ানী আিছল অসম স ান

নতৃ েতই বাঘজানৰ এই খনন হিছল এক আধুিনক
সম

অসমৰ িভতৰত ইয়াত

অথাৎ “এন এম আৰ” য ৰ

দীপ কুমাৰ শইকীয়া।

ি য়ােৰ।

থমবাৰৰ বােব “িনউি য়াৰ মগেনিটক িৰজেন ”

েয়াগ কৰা হিছল। ইয়াৰ নমুনাৰ পৰা িব ানী শইকীয়াই

কিছল য বাঘজান কৱল গছৰ খাদ নহয় ইয়াত কে নেচেটা আেছ। িক

অইল কতৃপ ৰ

সই সময়ৰ বৰমূ ৰীয়াই এইেবাৰ কথা নামািন কৱল গছৰ খাদ েপ ইয়াৰ
আ

তওঁৰ

ইয়াত কৱল গছ খাদৰ বােব ল’বলগীয়া সাৱধানতােবাৰেহ ল’ ল য’ত

ীকৃিত িদেল
কৃতেত গছ

কে নেচট খাদৰ সাৱধানতা ল’ব লািগিছল।
তাৰ পাছত ২০০৬ চনৰ পৰা লােহ লােহ ইয়াত

াকৃিতক গছৰ উৎপাদন আৰ হ’ল

যিদও উৎপাদন কম আিছল। ২০১৫ চনৰ পৰা ২০১৯ চনৈল ইয়াত সেবা
উৎপাদন হিছল। িক

পিৰমাণত

২০১৯ চনত ইয়াৰ িকছু কামত ব াঘাত জ া দিখ এই খাদেটা

সাৰিথঃ অসমীয়া অনলাইন সং হালয়
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মৰামিতৰ বােব জৰাটৰ গছ কা ানী “জ’ন এনাজী“ক িদেল যাক তওঁেলাকৰ ভাষাত “ৱক
অভাৰ িৰগ” বুিল কাৱা হয়।
বাঘজান কা

কেনৈক হ’বৈল পােল-

জ’ন এনাজীেয় িনিদ কাম

ায় স াদন কিৰ অইলক এই খাদেটা গতাবৈল লাৱাৰ

সময়েত ইয়াত হ’ল এক অবা নীয় পিৰি িত, িযেটাৰ কােনও িকজািন কিতয়াও ক না কৰা
নািছল। ২৭ ম’ৰ পৰা অহৰহভােৱ এই খাদেটাৰ পৰা গছ আ
আৰ

কিৰেল। আ

কে নেচট িনগত হাৱা

এই ঘটনােটা সংঘিটত হ’ল িৰগেটাৰ “ ৱল হড” টা সলিন কৰা

সময়ত। এই কা হ’বৈল পােল কৱল কমচাৰীৰ সানকােল কিৰব খাজা

ৱণতাৰ বােব। িয

“ ৱল হড” সলিন কিৰ ইয়াৰ খাপ খাবৈল ৪৮ ঘ া সময় লােগ, সই “ ৱল হড” অইলৰ
কমচাৰীেয় মা ২৪ ঘ া সময় থািকবৈল িদেল।
ইয়াৰ বােব দাষী কৱল অইল আ

জ’ন এনাজী। িয সময়ত এই

স াদন হ আিছল সইসময়ত অইলৰ “ি িলং ইন-চাজ” আ
উপি ত নািছল।

কৱল িন খাপৰ কমচাৰীসকলক দািয়

অনু পি ত আিছল। এইয়া অইলৰ

িদ

পূ ণ কাম

“ইন েলচন অিফচাৰ”
তওঁেলাক ঘটনাৰ ঠাইত

মাটা অংকৰ দৰমহা লাভ কৰা িবষয়া-কমচাৰীৰ

কেনধৰণৰ কম-সং ৃ িত সয়া সহেজ অনু েময়। লগেত িয ‘জ’ন এনাজী’ নামৰ কা ানীেটা
আিছল

তওঁেলাকৰ

মৰামিতৰ সময়ত থািকবলগা “িৰগ ইন-চাজ” আ

“ি িলং

চুপািৰনেটনেড ”জন উপি ত নািছল, কৱল তওঁেলাকৰ িন পযায়ৰ “ টাল পুচাৰ”সকেল
কাম কিৰ আিছল।

১০ জুনৰ িদনা বাঘজান, ফেটাঃ শচীন ভৰালী

সাৰিথঃ অসমীয়া অনলাইন সং হালয়
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কমকা ৰ বােব ২৭ ম’ৰ িদনাখন অইলৰ বাঘজান-৫ খাদৰ পৰা অহৰহ

কে নেচট িনগত হিছল িয িবয়িপ পিৰিছল ওচৰ-পাজৰৰ গাঁও,অৰণ ত আ

কাষৰীয়া মা িৰ মতাপুং িবলত। এেনদেৰ
কে নেচট।

দশৰ িকছু মান িবেশষ

ায় ১৪ িদন ধিৰ িনগত হ থািকল গছ আ

আিনও িনয় ণ কিৰব

অৱেশষত িচংগাপুৰৰ পৰা অনা হ’ল ৩ জন িবেশষ

নাৱািৰেল এই িনগমন।

িযেকইজেন বাঘজানত িনজৰ কাম

আৰ কৰাৰ িদনাই অথাৎ ৯ জুনৰ ভৰ দুপৰীয়া িব ংসী িবে াৰেণেৰ

িল উিঠল বাঘজান।

িক হ’ল বাঘজানতচািৰওফােল লািগল ৱা-দুৱা। যন িফিৰঙিতৰ পৰা খা ৱদাহ। জুইৰ লিলহান িশখাই
আৱিৰ ধিৰেল ওচৰৰ

ায় ৫০০ িমটাৰৰ পৰা ১ িকেলািমটাৰ ব াসাধৰ বৃ হৎ এেলকা। জুইত

ভ ীভূ ত হ’ল কাষৰীয়া চাহ বািগছা,ঘৰ-দুৱাৰ,ভঁৰাল,গছ-গছিন আিদ নানা স দ। অসম
গৗৰৱ িড

ছেখাৱা ৰা ীয় উদ ান আ

কাষৰীয়া মা িৰ মতাপুং িবলৰ জীৱকূলৰ ব াপক

িতসাধন কিৰেল এই িব ৰ অি কা ই। ওচৰত বাস কৰা লাকসকেল
ঘৰ-বাৰী এিৰ পলায়ন কিৰেল সু ৰি ত
দুজনৈক কমচাৰীক-দুলভ গৈগ আ

াণৰ তাড়নাত িনজ

ানৈল পলায়ন কিৰেল। আিম হ ৱােলাঁ অইলৰ

িতেখ ৰ গাহাঁই আ

আঘাত া

হ’ল অইল আ

অ

এন িজ িচৰ কইবাজেনা কমচাৰী।
এিতয়া িক হ’ব বাঘজানতবাঘজানৰ কাষৰীয়া

ায় ডৰ িকেলািমটাৰ ব াসাধৰ এেলকা বতমান সু ৰি ত নহয়।

ায় ২৫-২৮ িদনৰ দৰকাৰ হ’ব বাঘজানৰ এিতয়াও
িতিনজন িবেশষ

অনা হেছ আেমিৰকা আ

এটাই ভাল হ’ল এিতয়া আগতৈক
িবল আ

িল থকা জুইক িনয় ণ কিৰবৈল। পুনৰ

কানাডাৰ পৰা। জুইকুৰা

িল যাৱাৰ ফলত

দূ ষণ াস পাব। িক অিত সানকােল যিদ ওচৰৰ মা িৰ

গছ-গছিনত পৰা কে নেচট আঁতেৰাৱাৰ ব ৱ া কৰা নহয় তিতয়া পুনৰ অিধক

উ াপ পােল এইেবাৰ

িল যাৱাৰ স াৱনা আেছ আ

মা িৰ িবলৰ জলচৰ জীৱেবাৰ

অি েজনৰ অভাৱত মৃতু ঘটােৰা স াৱনা আেছ। ইিতমেধ ই
িবচৰণ লী মা িৰিবলৰ জৱৈবিচ ৰ

িত সৃ ি

ায় ২০০ টা

জািতৰ চৰাইৰ

হেছ তী ভাবুিক।

আমাক এিতয়া দৰকাৰ এজাক দাপালিপটা বৰষু ণৰ িয উটুৱাই ল যাব সকেলা
কে নেচট আ
বাঘজানৰ খাদত

সাৰ পাই উিঠব কাষৰীয়া জনসাধাৰণৰ আশােবাৰ। এিতয়া অিত সানকােল
িল থকা জুই িনবাপন কিৰব লািগব তিতয়ােহ ওচৰৰ

সকাহ পাব। চৰকাৰৈল আ ান- বাঘজানত

িত

কৃিত তথা মানু েহ

হাৱা লাকসকলৰ বােব িয পুঁিজৰ
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হয়- জুই ৰািছয়ােতা

Page

েল,ি পুৰােতা

েল িক বাঘজানবাসীৰ অ ৰত িযকুৰা অি েয় দিহেছ সই অি নু মুৱাব কােন?
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বাবিৰ মছিজদ

কাশঃ ১১ আগ , ২০২০
ভাৰতৰ ন ায়পািলকাৰ ইিতহাসৰ বতমানৈল সু দীঘ সময়ৰ বােব িবচাৰ হাৱা গাচৰৰ
িভতৰত এটা অন তম হেছ অেযাধ া িবতক। ১৯৫০ ৰ পৰা ২০১৯ চনৈল
এই পিৰ মাত িদনৰ পাছত িদন এই িবষয়েটাক ল এলাহাবাদ উ

ায় ৬৯ বছৰীয়া
ন ায়ালয়ৰ লগেত

ভাৰতৰ উ তম ন ায়ালয়েতা িবচাৰ চিল আিহিছল। অৱেশষত ২০১৯ৰ ৯ নেৱ ৰত উ তম
ন ায়ালয়ত এই অেযাধ া িববাদৰ গাচৰ িন ি
কিৰ িস া

িদয়া হয়। আ

কৰা হয় আ

দুেয়াপ ৰ মাজত মীমাংসা

ইমানেত ন ায়ালয়ৰ মিজয়াত অেযাধ া িবতকৰ ওৰ পেৰ।

অেযাধ া িববাদ স েক এটা িবে ষণা ক অধ য়ন আগবেঢ়াৱা হ’লঅেযাধ াৰ পিৰচয়ঃ
অেযাধ া বতমান ভাৰতৰ এখন
পূ ণ িজলা। অেযাধ াৰ অৱি িত

পূ ণ মহানগৰ তথা উ ৰ
হেছ ২৬.৮০ উ ৰ অ াংশ আ

েদশৰ ই এখন
৮২.২০ পূ ৱ

ািঘমাংশত অৱি ত। কােনা কােনা পি তৰ মেত অেযাধ া শ িট “যু ” শ ৰ পৰা উৎপি
হেছ। অথবেবদৰ মেত এইখন আিছল শ েয় জয় কিৰব নাৱাৰা নগৰ, সেয় ই অেযাধ া নাম
পায়।
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অেযাধ া এখন ঐিতহািসক নগৰ। ইয়ােত িব ু ৰ অৱতাৰ
িব াস কৰা হয়। অেযাধ াৰ পূ বৰ নাম চােকট আিছল আ
ৰাজধানী আিছল। িকছু মান বৗ

আ

ৰামৰ জ
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হিছল বুিল

এই নগৰ কাশল মহাজনপদৰ

জন ধমৰ পুিথৰ মেত গৗতম বু

আ

মহাবীৰ জন

আিহ এই নগৰত বাস কিৰিছলিহ। অেযাধ া নগৰখন জন ধমৰ পাঁচজন অন তম তীথংকৰঋষভনাথ, অিজতনাথ,অিভন ননাথ,সু মািতনাথ আ
আেছ। অেযাধ া িহ ু ধমৰ সাতখন তীথে
ৰজা

অন নাথৰ জ

ান আিছল বুিল উে খ

ত িভতৰত অন তম। ী ীয় চতুথ শিতকাত

ই তওঁৰ ৰাজ ৰ ৰাজধানী এই ঠাইৈল

ানা িৰত কিৰ চােকট নামৰ পিৰৱতন

ঘটাই পুনৰ অেযাধ া নাম িদেয়।
ৰাম জনমভূ িমৰ স ভতঃ
ৰাম জনমভূ িম অথাৎ িব ু ৰ স ম অৱতাৰ ৰামৰ জ
মেত

তা যু গত

ৰামৰ জ

িহ ু িবেশষ ৰ মেত ৰামৰ জ

ান। ৰামায়ণত উে খ থকা

স যু নদীৰ পাৰত অৱি ত নগৰ অেযাধ াত হিছল। িকছু মান
হিছল বাবিৰ মছিজদ থকা ঠাইত।

বাবিৰ মছিজদ স ভতঃ
বাবিৰ মছিজদ অথাৎ বাবৰৰ মছিজদ হেছ অেযাধ াত থকা এটা মছিজদ িযেটা ৰামৰ
জ

ানত িনমাণ কৰা বুিল িহ ু সকেল িব াস কেৰ। এই মছিজদেটা বাবৰৰ িনেদশত িনমাণ

কিৰিছল মাগল স াট বাবৰৰ সনাধ
“মছিজদ ই জ

মীৰ বািকেয়। ১৯৪০ চনৰ আগেত এই মছিজদক

ান” বুিল জনা গিছল। এই মছিজদেটা “ৰামেকাট” নামৰ পাহাৰত অৱি ত

য’ত অতীজেত ৰামৰ দুগ আিছল বুিল িব াস কৰা হয়।

ানীয় লাকৰ মেত,এই মছিজদেটা

ঔৰংগেজেৱ তওঁৰ শাসনকালত ৰামৰ নামত উৎসগা কৰা এটা মি ৰ

ংস কিৰ িনমাণ

কৰাইিছল।
অেযাধ া িবতকৰ

মিণকাঃ

অেযাধ াৰ িবতকৰ আৰ িণ হিছল ১৮৫৫ চনত। ১৮৫৫ চনত

থম সা দািয়ক

ধমীয় সংঘষ সংঘিটত হিছল। চু ী মুছলমান স দায়ৰ িকছু েলােক দাবী কিৰিছল

য

হনু মানগিড়ৰ বৰাগীসকেল ইয়াৰ ওপৰত থকা এটা মছিজদত আ মণ কিৰ

ংস কিৰেছ।

তাৰপাছত মুছলমানসকল উে িজত হ হনু মানগিড়ত আ মণ কিৰবৈল গ’ল িক

তওঁেলাকক

িহ ু সকেল তাৰ পৰা খিদ িদেল। মুছলমানসকল তাৰ পৰা পলাই গ তাৰ িনকটৱতী বাবিৰ
মছিজদত সামালৈগ। তাৰিপছত িহ ু সকেল মুছলমানসকলক খিদ গ বাবিৰ মছিজদত
আ মণ কিৰলৈগ। তাৰপাছেৰ পৰাই

ানীয় িহ ু সকেল দাবী কিৰ আিহেছ য বাবিৰ মছিজদ
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আ
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সেয় তওঁেলাকক তাত ৰাম মি ৰ িনমাণ

সইসময়ৰ ি িটছ-ভাৰতৰ ঔপিনেবিশক চৰকােৰ সকেলা দাবী

নস াৎ কেৰ।
পুনৰ ১৯৪৬ চনত “িহ ু মহাসভা”ৰ এটা ভাতৃ সংগঠন “অিখল ভাৰতীয় ৰামায়ণ
মহাসভা”ই বাবিৰ মছিজদ থকা ঠাইখন অিধ হণ কিৰবৈল এটা আে ালন আৰ
কেৰ। ১৯৪৯ চনত গাৰষনাথ মথৰ স
যাগদান কেৰ আ

তওঁ নিদনীয়া অখ “ৰামচিৰত মানস” পাঠৰ অনু ান আেয়াজন কেৰ।

এই ৰামায়ণ পাঠৰ অ
মছিজদত

পৰাৰ পাছেত ২২ িডেচ ৰৰ িদনা িহ ু কাযকতাসকেল বাবিৰ

েৱশ কিৰ মছিজদৰ িকছু অংশৰ

াপন কেৰ। আ
িভতৰত

িদি জয় নােথ “অিখল ভাৰতীয় ৰামায়ণ মহাসভা”ত

িতসাধন কেৰ আ

তাত ৰাম-সীতাৰ মূ িত

মানু েহ িব াস কেৰ য অেলৗিককভােৱ ৰাম-সীতাৰ মূ িত বাবিৰ মছিজদৰ

কট হেছ।

তাৰপাছত, সইসময়ৰ ভাৰতৰ তদানী ন

ধানম ী জৱাহৰলাল নহ েয় অেযাধ াৰ

ানীয় চৰকাৰী িবষয়-ববীয়াক মছিজদৰ পৰা ৰাম-সীতাৰ মূ িত আঁতৰ কিৰবৈল আেদশ িদেয়।
িক

সইসময়ৰ অেযাধ াৰ

ানীয় উ পদ

িবষয়া ক. ক. ক. নায়ােৰ সা দািয়ক সংঘষ

সংঘিটত হ’ব বুিল এই কায কিৰবৈল অস িত
িকছু িদনৰ পাছত নায়াৰক চাকিৰৰ পৰা বখা
এই

ানৰ

অভ ৰত

েৱশ াৰসমূ হ ব

কাশ কেৰ। (এইেটা কাৰণৰ বােবই

কৰা হিছল) তিতয়া

কিৰ িদেয় যােত িহ ু ,মুছলমান

ানীয় আৰ ী
কােনা

শাসেন

লােকই ইয়াৰ

েৱশ কিৰব নাৱােৰ। িক এেকসময়েত মছিজদৰ িভতৰত থকা ৰাম-সীতাৰ মূ িত

দুটাক পূ জা কিৰবৈল দিনক পুেৰািহতক

েৱশ কিৰবৈল িদয়া হিছল। অথাৎ মছিজদেটা িকছু

ত মি ৰৈল পিৰণত হিছল। তাৰ পৰৱতী পযায়ত “চু ী ৱাকফ বড” আ
ভাৰতীয় ৰামায়ণ মহাসভা”ই পৃথেক পৃথেক

“অিখল

ানীয় আদালতত িববদমান ঠাইখনত িনজৰ

িনজৰ অিধকাৰৰ দাবী জনাই আেৱদন িদেয়। অৱেশষত আদালেত এই ঠাইখন িবতকৰ
িভতৰত আ

ন ায়ালয়ৰ িবচাৰাধীন বুিল ঘাষণা কেৰ আ

ইয়াৰ

েৱশ াৰ স ূ ণ ব

কিৰ

িদয়া হয়।
এই িবতকেটাক গিত
িহ ু পিৰষদ” আ

দান কেৰ ১৯৬৪ চনত “িব

িহ ু পিৰষদ”ৰ গঠেন। “িব

“অিখল ভাৰতীয় ৰামায়ণ মহাসভা” দুেয়াটা সংগঠন লগ হ এইবাৰ সই

িববদমান এেলকােটা অিধ হণ কিৰবৈল আে ালন কেৰ।
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22

হয় ১৯৮০ৰ দশকত।

“িব

িহ ু পিৰষেদ” এই বাবিৰ মছিজদ থকা এেলকােটা িহ ু সকলৰ বুিল পুনৰ দাবী কেৰ

আ

তাত মছিজদৰ সলিন ৰামলালা অথাৎ ৰামৰ বাল কালক সাৱঁিৰ এটা মি ৰ িনমাণ

কিৰব লােগ বুিল দাবী জনায়। আ

এই দাবীৰ ৰাজৈনিতকভােৱ

চাৰ কেৰ ১৯৮০ চনত

গঠন হাৱা ৰাজৈনিতক দল ভাৰতীয় জনতা পািটেয়। এইবাৰ ১৯৮৬ চনত িজলা দ াধীেশ
এইবুিল ৰায়

দান কেৰ য এই িববদমান ঠাইৰ

লগেত িহ ু সকলক ৰাম-সীতাৰ মূ িতত পূ জা-অচনা কিৰবৈলও অনু মিত
ঘাষণাই ৰাম মি ৰ িনমাণৰ সপে

ৰত ভাৰতীয় জনতা পািটৰ নতা লালকৃ

জনজাগৰণ সৃ ি

কিৰবৈল অেযাধ াৈল “ৰথ যা া” আৰ

এই

কিৰবৈল আ

আদৱানীেয়

আে ালনক গিত

াৰ কেৰ। িক

দান

কেৰ। এই ৰথযা াৰ ফলত ভাৰতৰ িকছু মান নগৰত
ৰথযা াৰ অৱ ােত িবহাৰ পুিলেচ লালকৃ

সা দািয়ক সংঘষৰ সৃ ি হয়। আ
িবহাৰৰ সমি পুৰত

দান কেৰ। আ

হ থকা আে ালনক এটা তী গিত দান কেৰ।

কাল মত ১৯৯০ চনৰ ছে
ৰাম মি ৰ আে ালনৰ সপে

খুিলব লােগ আ

েৱশ াৰ অিত শীে

ইয়াৰ পাছেতা

া

হাৱা নািছল “ৰা ীয়

সংঘ”ৰ িহ ু কৰেসৱকসকল। কৰেসৱকসকল অেযাধ াত উপি ত হয় আ
আ মণ কিৰবৈল উদ ত হয়। িক

উ ৰ

আদৱানীক

েদশ পুিলচ আ

য়ংেসৱক

বাবিৰ মছিজদত

পৰািমিলটাৰী ফচৰ

জাৱানসকেল তওঁেলাকৰ আ মণৰ চ াক ব থ কেৰ। এই কাযত ব েতা কৰেসৱকৰ মৃতু
হয়। এইেটা সময়েত ভাৰতীয় জনতা পািটেয় শাসকীয় িব নাথ

তাপ িসং চৰকাৰক িনি য়

আখ া িদ ক ীয় চৰকাৰৰ পৰা িনজৰ সমথন

ত াহাৰ কেৰ। দশত পুনৰ িনবাচন অনু ি ত

হয় আ

লাভ কৰা ভাটৰ শতাংশ বৃ ি

উ ৰ

ভাৰতীয় জনতা পািটৰ আসন আ

হয়। লগেত

েদশ িবধানসভাত একক সংখ াগিৰ তা লাভ কিৰ ভাৰতীয় জনতা পািটেয় চৰকাৰ

গঠন কেৰ।
এইবাৰ ১৯৯২ চনৰ ৬ িডেচ ৰ তািৰেখ িব

িহ ু পিৰষদ আ

ভাৰতীয় জনতা

পািটেয় বাবিৰ মছিজদৰ এেলকাত এটা ৰলীৰ আেয়াজন কেৰ। এই ৰলীত আিছল
লাখ ভাৰতীয় জনতা পািট আ
িবেজিপ নতা লালকৃ
আ

িব

ায় ডৰ

িহ ু পিৰষদৰ িহ ু কৰেসৱক। এই ৰলীত জ

আদৱানী,মুৰলী মেনাহৰ যাশী তথা উমা ভাৰতীেয় ভাষণ

দান কেৰ।

এই ভাষণৰ াৰা উে িজত হ িহ ু কৰেসৱকসকেল পাছেবলা বাবিৰ মছিজদ

ংস

কেৰ। মছিজদক সু ৰ া িদবৈল পুিলচ বািহনী িনেয়াগ কৰা হিছল যিদও কৰেসৱকৰ সংখ াৰ
তুলনাত পুিলচ বািহনী নগণ আিছল। মা

কইটামান ঘ াৰ িভতৰেত বাবিৰ মছিজদ
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িত নহয় বুিল কথা িদওঁ কথা ৰািখব নাৱািৰেল। এই বাবিৰ মছিজদৰ
দশৰ ব ত ঠাইত সা দািয়ক সংঘষৰ সৃ ি

23

হ’ল আ

ংসলীলাৰ পাছত
ায় দুেহজাৰ লাক

এইেবাৰত

মৃতু মুখত পেৰ।
এই ঘটনাৰ তাৎ িণক

িতি য়া ঘটনাৰ তদ ৰ বােব িহচােপ ১৬ িডেচ ৰৰ িদনা

দশৰ ক ীয় চৰকােৰ িলবাৰহান আেয়াগ গঠন কিৰ িদেয়। এইখেনই আিছল ভাৰতৰ
ইিতহাসৰ আটাইতৈক দীঘলীয়া আেয়াগ। এই আেয়াগৰ িৰপটত অটল িবহাৰী বাজেপয়ী,বাল
আদৱানী, েমাদ মহাজন,কল ান িসং,উমা ভাৰতী,মুৰলী মেনাহৰ যাশী,িবজয়া

থাকেৰ, লালকৃ

ৰােজ িসি য়া,অেশাক িসংঘল আিদক বাবিৰ মছিজদৰ
িকছু মান

ংসলীলাৰ বােব জগৰীয়া কেৰ।

ত দশীৰ মেত ব েকইজন নতাই উে জনামূ লক ভাষণ

মছিজদেটা

ংস কিৰবৈল উে িজত কিৰিছল। আ

তওঁেলােক ই া কৰােহেতন এই

ংসলীলা

দান কিৰ জনগণক

লগেত এইেটাও কাৱা হেছ য

িগত কিৰব পািৰেলেহঁেতন িক

তওঁেলােক

কৰা নািছল।
ব েতা মুছলমান সংগঠেন বাবিৰ মছিজদৰ

ংসলীলাৰ বােব এিতয়াও

াভৰ

বিহঃ কাশ কেৰ। ২০০৭ চনত তিতয়াৰ ৰাম মি ৰৰ মুখ পুেৰািহত এম এন গাপাল দাসক
ব েতা মুছলমান স াসবাদী গােট হত াৰ ভাবুিক িদেয়। িকছু মান জহাদী গােট বাবিৰ
মছিজদৰ

ংসৰ

িতি য়া

েপ ব েতা িহংসা ক কায সংঘিটত কেৰ।

অেযাধ া িবতকৰ ন ািয়ক যু ঃ
ৰাম মি ৰ আ

বাবিৰ মছিজদক ল চিল থকা িববাদৰ মাজেত ১৯৫০ চনত গাপাল

িসং িবশাৰেদ এলাহাবাদ উ

ন ায়ালয়ত অেযাধ াৰ িববদমান এেলকাত পূ জা কিৰবৈল অনু মিত

দান কিৰবৈল এখন লখ আেৱদন দািখল কেৰ। তাৰ িকছু িদন পাছেতই এেকই লখ
আেৱদন দািখল কেৰ অেযাধ াৰ পৰমহংস দােস িক

পাছত এইখন উঠাই লয়। ১৯৫৯ চনত

এটা িহ ু ধমীয় অনু ান িনেমাহী আখৰাই িববদমান ভূ িম

তওঁেলাকৰ বুিল তৃতীয়খন লখা

আেৱদন দািখল কেৰ। আেকৗ চতুথখন লখ আেৱদন দািখল কেৰ চু ী ৱাকফ বেড আ
তওঁেলােক ঘাষণা কেৰ সই িববদমান এেলকা তওঁেলাকৰ হয়। এলাহাবাদ উ
এই গাচৰৰ নািন ২০০২ চনত আৰ কেৰ আ
নািন শষ হয় আ

২০১০ চনৰ ৩০ ছে

ন ায়াধীশ এছ. ইউ. খান, সু ধীৰ আগৰৱালা আ

ন ায়ালেয়

ৰত এই গাচৰৰ

িড িভ বামাৰ নতৃ ত

ৰায়দান কেৰ য অেযাধ াৰ িববদমান এেলকা িতিনভাগত ভাগ কৰা হ’ব। ৰামলালাৰ মূ িত
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থকা অংশেটা লাভ কিৰব ৰামলালাৰ ভ গেণ,িনেমাহী আখৰাই লাভ কিৰব সীতা ৰচ’ই অথাৎ
সীতাৰ ৰা িনশাল আ
িক

ৰাম চাবুটাৰা আ

চু ী ৱাকফ বেড লাভ কিৰব বাকী থকা অংশেটা।

কােনা এটা প ই এই ভাগ ভাগ কিৰ িদয়া িস া

চনৰ িডেচ ৰত িতিনওটা প ই উ

মািন নল’ ল আ

ন ায়ালয়ৰ ৰায়ৰ িব ে

পুনৰ ২০১০

ভাৰতৰ উ তম ন ায়ালয়ত

গাচৰ তিৰেল।
উ তম ন ায়ালেয় ২০১১ চনৰ ৯ ম’ত উ
কেৰ। আ

ন ায়ালয়ৰ ৰায়ত

িগতােদশ ঘাষণা

তেনৈকেয় িদনৰ পাছত িদন গ থােক িক এই গাচৰ অমীমাংসীত হ আিছল।

অৱেশষত ভাৰতৰ উ তম ন ায়ালয়ৰ মুখ ন ায়াধীশ ৰ ন গৈগেদেৱ ২০১৯ ত ঘাষণা কেৰ
য অিত শীে

অেযাধ া িববাদৰ িন ি

কৰা হ’ব। এই িববাদ িন ি ৰ বােব ৰ ন গৈগৰ

নতৃ ত িড ৱাই চ চূ ড়,এ আ ু ল নািজৰ,অেশাক ভূ ষণ আ
িদয়া হয়। আ
অ

এই িববাদৰ উ তম ন ায়ালয়ৰ চূ ড়া

এছ এ ববেদৰ ব
নািন আৰ

গঠন কিৰ

হয় ৬ আগ ত আ

পেৰ ১৬ অে াবৰত।
অৱেশষত বুৰ ীমূ লক সা ,

চূ ড়া

নািন

মাণৰ ওপৰত িভি কিৰ এই গাচৰৰ এেকবােৰ শষৰ

দান কেৰ ৯ নেৱ ৰ তািৰেখ। এই

নািনত ভাৰতৰ উ তম ন ায়ালেয়

িববদমান ভূ িম ৰাম মি ৰ িনমাণ কিৰবৈল িদবৈল আেদশ িদেয়। লগেত এইেটাও আেদশ
িদেয় য এই িববদমান ভূ িমৰ িবক
ভূ িম

েপ চু ী ৱাকফ বডক মছিজদ িনমাণ কিৰবৈল ৫ একৰ

দান কিৰবৈল।
উ তম ন ায়ালেয় এইেটাও ঘাষণা কেৰ য িনেমাহী আখৰা এই ভূ িমৰ ন ািয়ক

উ ৰািধকাৰী নহয় আ

এওঁেলাক ৰামলালাৰ পূ জেকা নহয়। গিতেক, তওঁেলাকৰ আেবদন

খািৰজ কেৰ। উ তম ন ায়ালয়ত এই ৰায়দান পুনৰ িবচাৰৰ বােব সবমুঠ ১৮ খন আেৱদন
দািখল কেৰ যিদও ১২ িডেচ ৰৰ িদনা উ তম ন ায়ালেয় সকেলা আেৱদন পানচােতই খািৰজ
কেৰ। আ

এেনদেৰই মীমাংসা হয় ভাৰতৰ ইিতহাসৰ সবকালৰ এটা দীঘলীয়া গাচৰ

“অেযাধ া িববাদ”। এই িববাদৰ মূ লেত হ’ল সকেলা প ৰ ধমীয় সংকীণতা। এেন এটা ধমীয়
সংকীণ িবষয় ভাৰতীয় উ তম ন ায়ালেয় কােনা সা দািয়ক সংঘষ নােহাৱাৈক সমাধান
কৰােটা ভাৰতীয় উ তম ন ায়ালয়ৰ এটা যাগা ক িবষয়। ভাৰতৰ দেৰ দশত ইমান এটা
দীঘলীয়া ধমীয় ভাৱােবগ জিড়ত িবষয় সমাধান কৰােটা ন ায়পািলকাৰ বােব সহজসাধ নািছল
িক এইয়া স ৱ হ’ল ভাৰতীয় ন ায়পািলকাৰ িনৰেপ তা তথা িনভীকতাৰ বােব।
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উ তম ন ায়ালয়ৰ িস া
নেৰ

অনু সিৰ ২০২০ চনৰ ৫ ফ ৱাৰী িদনা ভাৰতৰ

মাডীেয় ১৫ জন সদস যু

নতৃ ত আেছ মহ
ভূ িমপূ জন কেৰ

ৰাম জ ভূ িম তীথে

নৃ ত েগাপাল দাসজী মহাৰাজ। আ

ধানম ী নেৰ
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ধানম ী

ন াস গঠন কেৰ। এই ন াসেটাৰ
ব

তীি ত এই ৰামমি ৰৰ

মাডীেয় যাৱা ৫ আগ ত।

আশাকেৰা এই মি ৰ ভগৱান

ৰামৰ

জািহতকৰ আদেশেৰ পিৰচািলত হ’ব। কৱল

এটা ধমৰ বােবই নহয় িব ৰ সকেলা ধমৰ সকেলা জনগণৰ বােবই ন ায় তথা শাি ৰ
জাবাহক হ’ব। ৰাম কােনা ধমৰ নহয় ৰাম সকেলা জনগণৰ। জািতৰ িপতা মহা া গা ীেয়
ভাৰতত

িত া কিৰব িবচািৰিছল ৰামৰাজ । এই ৰাম মি েৰ যন ৰাৱণসদৃ শ িব তথা মানৱ

সমাজৰ

িতকাৰক লাকসকলৰ মাজৰ পৰা অসূ য়া-অ ীিত নাশ কেৰ।
********
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EIA-2020 বনাম উ ৰ পূ বা লৰ জৱ বিচ

কাশঃ ২২ আগ , ২০২০
“ সউজী সউজী সউজী অ’
সউজী ধৰনী ধুনীয়া
সােণাৱালী শইচৰ
পথাৰ কালাত শােভ ৰ’দািলেৰ ফুল ফল স ু ৰীয়া
আমাৰ চকুেলােৰ
পানী িদ জীয়ােলা মািনকী মধুিৰ ধান
তামাৈল আিনেছা
জগতেৰ শইচ এৰা িনমাতী মান”
( জ ািত সাদ আগৰৱালা)
সউজীয়া আমাৰ কাম । আিম িবচােৰা চািৰওফােল সউজীয়াৰ চাদৰ। সউজীয়া সৃ ি
হয় গছ-বনৰ সংিম েনেৰ। অথাৎ গছ-গছিন তথা
কতব । আিম সবাই

কৃিত ৰ া কৰােটা আমাৰ দািয়

কৃিতৰ অপ প সৗ য পান কিৰ ভাল পাওঁ।

লুকাই থােক এক অিনবচনীয় আন

আ

শাি

তথা

কৃিতৰ শ ামল বৰণত

িযেটা কিতয়াও আন কেতা পাৱা নাযায়।
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ভাৰতৰ এটা

কৃিতৰ এক বৃ হৎ

া ত উ ৰ-পূ বা ল অথাৎ অসমেক ধিৰ সাতভনীেয়

াকৃিতকভােৱ উ ৰ পূ বা ল যেথ চহকী। উ ৰ পূ বা েল এক বৃ হৎ

বৰদান লাভ কিৰেছ।
পিৰমাণৰ
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াকৃিতক সৗ য ধিৰ ৰািখেছ। জৱ বিচ তাৰ

ত ভাৰতৰ উ ৰ-পূ বা লৰ

তুলনা হয়েতা আন কােনা ঠাইৰ লগত কিৰব নাৱািৰ বা কৰাৰ

ই উ াপন নহয়। উ ৰ

পূ বা লৰ গভীৰ অৰণ ত পাৱা গছ-গছিন তথা জীৱ-জ ,চৰাই-িচিৰকিট আিদেয় এই অ লৰ
জৱ বিচ তাৰ মূ ল কাৰণ। জৱ বিচ তা আমাৰ বােব এক িচনািক তথা মানু হ তথা সকেলা
সু ভােৱ জীয়াই থািক পিৰি িতত ৰ া কিৰবৈল জৱ বিচ তাৰ অত
১৯৮৪ ৰ “ভূ পাল গছ

েজদী”ৰ পাছত িকছু উপলি

নঘিটবৈল ভাৰত চৰকােৰ ১৯৮৬ত
এটা

িনমাণ, শি

থােক। EIA ৰ াৰা এটা

কিৰ ভিৱষ েত এেন ঘটনা

ণয়ন কিৰেল “পিৰেৱশ সু ৰ া আইন”। এই আইনৰ

ি য়াই হেছ “EIA” অথাৎ “পািৰেৱিশক

খনন,নদীবা

ভাৱ িন পণ”। এই

তাৰ অধ য়ন কৰা হয়। যাৱা ২৩ মাচৰ িদনা ভাৰতৰ পিৰেৱশ, বন আ
ম ালেয় নতুন “EIA,2020” অথাৎ পািৰেৱিশক

হ

ভাৱ কেনকুৱা হ’ব

কৃিতৰ ওপৰত তাৰ

কৰাৰ আগেত

ি য়াত কয়লা

সমূ হ অ ভু

উৎপাদন, ৰা ীয় ঘাইপথ িনমাণ আিদ
ক

েয়াজন।

জলবায়ু পিৰৱতন

ভাৱ িন পণ,২০২০ স ভত অিধসূ চনা

জািৰ কেৰ।
দশৰ ক ীয় চৰকােৰ জািৰ কৰা EIA ৰ এই নতুন খচৰাৰ জিৰয়েত পিৰেৱশ সু ৰ া
আইনখন আগতৈক িশিথলেহ কৰা হেছ। এই EIA,2020 ৰ খচৰাখন স ূ ণ ৮৩ পৃ ােজাৰা।
ইয়াত ঔেদ ািগক িবকাশৰ কথা কাৱা হেছ িক

এই

সংৰ ণৰ িবষয়েটা। যাৰফলত ঔেদ ািগক িবকাশ আ

ত পাছপিৰ ৰেছ পিৰেৱশ
পিৰেৱশ সংৰ ণ দুেয়াটা িবষয়ৰ

মাজত ভাৰসাম হীনতাৰ সৃ ি কৰাৰ স াৱনা ১০০ শতাংশই সত ।
EIA 2020 ত চৰকােৰ ভােলমান পিৰেৱশৰ
নৱ

িতকৰ িস া

অ ভু

ািৱত খচৰাৰ জিৰয়েত অৈবধ বা সময়সীমা উকিল যাৱা কােনা

দান কিৰেছ আ

বধ

ীকৃিত

ত থকা ৩০ িদনৰ ৰাজ ৱা
খচৰামেম, কােনা

ক ক অবাধ সু িবধা

দান কৰাৰ ব ৱ া কিৰেছ। িযেকােনা
নািনৰ সু িবধা

কিৰেছ। এই
ক

াপনৰ

াস কিৰ ২০ িদন কিৰেছ। নতুন

িত ােন পিৰেৱশ সু ৰ া আইন উলংঘা কিৰেলও জনসাধাৰেণ তাত ম ব

িদব নাৱািৰব। কৱল চৰকােৰেহ

িত ানক জবাবিদিহ কিৰব পািৰব। আ

ৰ আটাইতৈক ভয়ানক কথােটা হেছ সীমা
এেলকাত চৰকােৰ িকবা

এই EIA,2020

এেলকাৰ ১০০ িক িম দূ ৰ ৰ িভতৰত পৰা

ক হাতত লেল তাত কােনও কােনা আপি কিৰব নাৱািৰব।
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ভাৰতৰ উ ৰ পূ বা ল জৱ বিচ ত অিধক চহকী। উ ৰ পূ বা লৰ জৱ বিচ ৰ
কথা সকেলােৰ মুেখ মুেখ। িব ৰ িকছু মান িবপ

ায় চৰাই-িচিৰকিট,জীৱ-জ

তথা গছ-গছিন

এই অ লৰ অৰণ সমূ হত িবৰাজ কিৰেছ।
িক

ক ীয় চৰকাৰৰ এই EIA,2020ৰ নীিত-িনয়েম উ ৰ পূ বা লৰ জৱ বিচ ক

আওকাণ কিৰেছ। তথা অৱেহলা

কাশ কিৰেছ। নতুন EIA,2020 ৰ খচৰামেত হ’বৈল হ’ ল

উ ৰ-পূ বা লখন ম ভূ িমত পিৰণত হ’ব। উ ৰ পূ বত জৱ বিচ ৰ সাংঘািটক

পত

লন

ঘিটব যাৰ আিম কিতয়াও ক না কিৰব নাৱািৰম। এই EIA,2020ৰ বােব উ ৰ পূ ৱৰ
সউজীয়া

কৃিতৰ িবন ীয়া সৗ যৰ অকাল মৃতু ঘিটব। এই EIA,2020এ স ূ ণ মিষমূ ৰ

কিৰ পলাব উ ৰ পূ বৰ জৱ বিচ ।
আিম আমাৰ জৱ বিচ

কিতয়াও হািন হ’ব িনিদওঁ। জৱ বিচ তাৰ অিবহেন

সকেলা মূ ল হীন। জৱ বিচ তাৰ হািনেয় এটা পিৰি িতত ত ব াঘাত জ াব। অসম তথা
উ ৰ পূ বৰ বােব এই EIA,2020 মুেঠই সমীচীন নহয় িকয়েনা তাৰ পৰা এহােত কৱল
স দৰ শাষণ হ’ব আ
অি

আনহােত

কৃিতৰ ওপৰত লু ন হ’ব,তােকা বধ!লগেত ই আমাৰ

িবপ েৰা এক ভাবুিক। জৱ বিচ

পিৰব আ

ংস হাৱাৰ লেগ লেগ মানু হৰ

া েতা

ভাৱ

তাৰ ফলত িক হ’ব সহেজই অনু েময়।

আিম আমাৰ জৱ বিচ তা ৰ া কিৰ যাব লািগব অন থা মানৱ জািতৰ ভিৱষ ত
ভয়ংকৰ। আমাক ঔেদ ািগক িবকাশ লােগ িক তাৰ লগেত

থেম সদায় পিৰেৱশৰ ভাৰসাম

ৰ া হ’ব লািগব। তেন বহন ম উ য়নেহ আমাৰ কাম । চৰকাৰৈল এেয় আ ান যােত অিত
সানকােল উ ৰ পূ বা লৰ বােব EIA,2020 বািতল কৰক আ
নতুন EIA

এখন স ূ ণ পৃথক আ

হণ কৰক যােত উ ৰ পূ বা লৰ জৱ বিচ ৰ কােনা

লগেত উ য়েনও যােত

িতসাধন নহয় আ

াধান পায়।
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ৰা ীয় িনেয়াগ সং া (NRA): এক িবে ষণ

কাশঃ ২৩ আগ , ২০২০
ৰা ীয় িনেয়াগ সং া অথাৎ NRA হেছ

তথা িনকা আ

শূ ণ সহনশীল,দুনীিতমু

ভাৰতৰ বােব দশৰ ক ীয় চৰকাৰৰ এক পদে প। ৰা ীয় িনেয়াগ সং া অথাৎ NRA ই
ভাৰতৰ যু ৱ জ ৰ বােব এক নতুন আশাৰ থল হ পিৰেছ। ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ই
ভাৰতৰ ক ীয় চৰকাৰৰ অ গত িকছু মান পৰী াৰ বােব এটাই সাধাৰণ পৰী াৰ ব ৱ া
কিৰব। তাৰবােব দশৰ কািট কািট চাকিৰ ত াশীৰ মনত আশাৰ স াৰ কিৰেছ।
ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA) িক?
যাৱা বুধবােৰ অথাৎ ১৯ আগ তািৰেখ ভাৰতৰ
নতৃ ত বহা ক ীয় কিবেনটৰ িস া

ধানম ী নেৰ

অনু যায়ী ভাৰতত িনেয়াগৰ

কিৰবৈল এটা নতুন ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA) গঠন কৰা হ’ব। আ
সং া(NRA)ই ক ীয় চৰকাৰৰ অ গত ৰ’ল িবভাগ আ
িচৰ িনেয়াগৰ বােব চাকিৰ

বংকসমূ হৰ

মাডী ডাঙৰীয়াৰ
খন আ

সু চল

এই ৰা ীয় িনেয়াগ
প িব আ

প

াথী সকলৰ মাজত এটা সাধাৰণ যাগ তাৰ পৰী া(Common

Eligibility Test) অনু ি ত কিৰব। পৰৱতী পয ায়ত ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ৰ অধীনত
ক ীয় চৰকাৰৰ

প িব আ

প িচ পয ায়ৰ আ

িকছু মান পৰী াৰ সংেযাজন ঘেটাৱা
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িবভাগ,এছ এছ িচ(SSC),আৰ

িতিনিধ থািকব।

ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA) গঠনৰ পটভূ িমঃ
ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA) গঠনৰ িস া
অ গত িবভাগসমূ হৰ
ৰ’লেৱ,িবিভ
এইেবাৰৰ

প িব আ

হণ কৰাৰ পূ েব ভাৰতত ক ীয় চৰকাৰৰ

প িচৰ অ-কািৰকৰী পদসমূ হত িনযু ি ৰ বােব ভাৰতীয়

বংকসমূ েহ পৃথক পৃথকৈক পৰী া অনু ি ত কিৰিছল। িক

িবভাগ আ

ায়ভাগেত এেকই শি ক যাগ তাৰ

েয়াজন হয়। সকেলা িবভাগেৰ পৰী ােবাৰ

পৃথক পৃথকৈক অনু ি ত হাৱাৰ ফলত চাকিৰ আেৱদনকাৰীসকলৰ এটা বাজাৰ সৃ ি

হয়।

িতেটা িবভাগৰ পৰী াৰ বােব বেলগ বেলগৈক মাচুল িদবলগা হয় লগেত িকছু মান

িকয়েনা

পৰী াত অৱতীণ হ’বৈলও দূ ৰ মণ কিৰবলগা হয়।
সইেহতুেক দশৰ িনেয়াগে

ৰ পৰা এই সীমাব তােবাৰ আঁতৰ কিৰবৈল দশত

এটা ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA) গঠনৰ

াৱ কৰা হ’ব বুিল এই বষৰ ১ ফ ৱাৰী তািৰেখ

২০২০-২১ চনৰ বােজট ভাষণত দশৰ িব ম ী িনমলা সীতাৰমেন উে খ কিৰিছল। আ
ঘাষণা অনু সিৰেয়ই যাৱা ১৯ আগ
সং া(NRA)

তািৰেখ দশৰ ক ীয় কিবেনেট ৰা ীয় িনেয়াগ

িত াত অনু েমাদন জনায়।

এই ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ই ক ীয় চৰকাৰৰ অ গত িবিভ
পদৰ বােব

এই

িবভাগৰ িবিভ

েত ক বছেৰ দশত দুটা সাধাৰণ যাগ তা পৰী া(CET) অনু ি ত কিৰব। তাৰ

বােব ভাৰতৰ ক ীয় কিবেনেট

থম িতিনবছৰৰ বােব ১,৫১৭.৫৭ কািট টকাৰ আব ন

কিৰেছ।
ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ৰ গঠনঃ
ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA) গঠন হেছ িনে া

িবভাগসমূ হৰ

িতিনিধ সকলক ল-

১) ভাৰতৰ ৰ’ল ম ালয়(MoR)
২) ভাৰতৰ িব ম ালয়(MoF)
৩) াফ িচেলকচন কিমশ ন(SSC)
৪) ৰ’লেৱ িৰক ইটেম

বড(RRB) আ

৫) ইনি িটউট অফ বংিকং পাচেনল িচেলকচন(IBPS)
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ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ই অনু ি ত কিৰবলগা সাধাৰণ যাগ তা পৰী া(CET)ৰ িবষেয়ঃ
ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ই অনু ি ত কিৰবলগীয়া সাধাৰণ যাগ তা পৰী া(CET)ই
ক ীয় চৰকাৰৰ অ গত
আ

াফ িচেলকচন কিমশ ন(SSC), ৰ’লেৱ িৰক ইটেম

ইনি িটউট অফ বংিকং পাচেনল িচেলকচন(IBPS)ৰ
থম পয ায়ৰ পৰী াৰ িবলুি

বােব

মাধ িমক(১০+২) আ

প িব আ

বড(RRB)

প িচৰ চাকিৰৰ

ঘটাব। ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ই মি ক, উ তৰ

াতক পয ায়ৰ চাকিৰৰ বােব বােব

েম পৃথক পৃথকৈক সাধাৰণ

যাগ তা পৰী া(CET) অনু ি ত কিৰব। এই সাধাৰণ যাগ তা পৰী া(CET)ত লাভ কৰা
ন ৰসমূ হৰ িতিনবছৰৈলেক বধতা থািকব।
সাধাৰণ যাগ তা পৰী া(CET)ৰ

াৰা

থম পয ায়ত লাভ কৰা ন ৰৰ তািলকা

অনু যায়ী িনিদ ব’ডসমূ েহ যেন – এছ এছ িচ,আৰ আৰ িব,আই িব িপ এছ আিদেয় িনজৰ
িনজৰ িবভাগৰ

েয়াজনীয়তা অনু সিৰ ি তীয় আ

িনিদ পদৰ বােব

তৃতীয় পয ায়ৰ বাচিন পৰী া অনু ি ত কিৰ

াথী িনবাচন কিৰব। িক সকেলােৰ বােব

থম পয ায়ত সাধাৰণ যাগ তা

পৰী া(CET) অনু ি ত হ’বই।
ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA) াৰা আেয়াজন হ’বলগা সাধাৰণ যাগ তা পৰী া(CET)ৰ মাধ মঃ
সাধাৰণ যাগ তা পৰী া(CET) ইংৰাজী আ

িহ ীৰ লগেত সংিবধানৰ অ ম অনু সূচীৰ

াৰা ীকৃিত া অন বাৰটা আ িলক ভাষাত অনু ি ত হ’ব।
ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ৰ সাধাৰণ যাগ তা পৰী া(CET)ত কইবাৰ অৱতীণ হ’ব পৰা
যাবঃ
ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ৰ াৰা আেয়াজন হ’বলগা সাধাৰণ যাগ তা পৰী া(CET)ত
আেৱদনকাৰীসকেল ব ি গত িনিদ
অৱতীণ হ’ব পািৰব। তাৰ

বয়সৰ উ সীমাৈলেক িযমানবাৰ ই া িসমানবােৰই

ত কােনা বাধ বাধকতা নাই। আেৱদকসকেল িনজৰ

া

ন ৰৰ বৃ ি ঘেটাৱাৰ উে েশ েৰ এই সাধাৰণ যাগ তা পৰী া(CET)ত অৱতীণ হ’ব পািৰব।
ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ৰ সাধাৰণ যাগ তা পৰী া(CET) অনু ি ত কিৰবলগা ানঃ
এই পৰী াত অৱতীণ হ’বৈল আেৱদনকাৰীসকেল িনজৰ িজলাৰ বািহৰৈল যাৱাৰ
কােনা

েয়াজন নাই। ৰা ীয় িনেয়াগ আঁচিন(NRA)ৰ অধীনত সম

এেহজাৰ(১০০০)টা পৰী া ক
ক

াপন কৰা হ’ব য’ত

দশেত মুঠ

িতখন িজলােত নূ ন তম এটা পৰী া

থািকব।
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সাধাৰণ যাগ তা পৰী া(CET) অনু ি ত হাৱাৰ পাছত অিত সানকােল পৰী াথীৰ
া

ন ৰ পৰী াথীক যাগান ধৰা হ’ব। আ

যাগান ধৰা হ’ব। ইয়াৰ পৰা িনযু ি

তাৰ পৰা িনিদ িনেয়াগ সং াসমূ হক ন ৰৰ

ি য়া অিধক িনকা হ’ব।

ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA) গঠনৰ ফলত আিম ব েতা সু ফল লাভ কিৰম। সইেবাৰ
হেছ –
১) এই ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA) ই দশৰ িনযু ি

ি য়া অিধক ৰাি ত কিৰব।

২) এই ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ই দশৰ িনযু ি

ি য়া িনকা আ

কিৰব।

৩) এই ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ই িকছু মান অবাি ত টকাৰ খৰছ আ

সময়ৰ খৰছ

কমাব।
৪) এই ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ই চাকিৰ আেৱদনকাৰী
হ’ব িকয়েনা আগেত
হিছল িক নতুন

াথীৰ খৰছ আগতৈক ব

েণ কম

িতেটা পৰী াৰ বােব পৃথকৈক আেৱদন(ফম িফল আপ) কিৰব লগা

ি য়াত কৱল এবাৰ আেৱদন কিৰ এটােহ পৰী া িদব লািগব।

৫) এই ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ই

াথীৰ অহা যাৱা কৰা খৰছ তথা সময় খৰছ

কিৰব িকয়েনা এই সং াৰ অধীনত দশৰ

াস

িতখন িজলােত নূ ন তম এটাৈক পৰী া ক

াপন কিৰব িযেটা আিজৰ অৱ াত নাই।
৬) এই ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ই িহ ী,ইংৰাজীৰ উপিৰও িনিদ

ৰাজ ত সই ৰাজ ৰ

ৰাজ ভাষাত অথাৎ সংিবধানৰ অ ম অনু সূচীৰ বাৰটা ভাষাত পৰী া অনু ি ত কিৰব। ফলত
এেন

ত যাগ চাকিৰ

ত াশীসকলৰ বােব ভাষাৰ মাধ ম কােনাকােলই হঙাৰ হ’ব

নাৱােৰ।
৭) এই ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ই অনু ি ত কৰা সাধাৰণ যাগ তা পৰী া(CET)ত সকেলা
িদশ চািল-জািৰ চাই এটা িনিদ
আেৱদনকাৰীসকলৰ বাজা
পাঠ

পাঠ ম িঠক কৰা হ’ব। যাৰ ফলত চাকিৰ

াস হ’ব। আগেত িয পৃথক পৃথক পৰী াৰ বােব পৃথক পৃথক

ম আিছল এিতয়া কৱল এটা পৰী া অনু ি ত হ’ব লগেত এটা িনিদ পাঠ
দশৰ ক ীয় চৰকােৰ আ

এটা কথা ঘাষণা কিৰেছ য ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)

অধীনত হ’বলগা সাধাৰণ যাগ তা পৰী া(CET)ত এজন চাকিৰ
ক ীয় চৰকােৰ ৰাজ তথা ক ীয় শািসত অ লেবাৰৈল
কা ানীসমূ হেকা

ম হ’ব।

ত াশীেয় লাভ কৰা ন ৰ

ৰণ কিৰব আ

বচৰকাৰী খ ৰ

ৰণ কিৰব যাৰফলত ৰািজ ক চৰকাৰ তথা ব ি গত কা ানীসমূ েহ

সাৰিথঃ অসমীয়া অনলাইন সং হালয়

সাৰিথৰ িনবািচত ৰচনা ২০২০-২১

িবেবচনা কিৰেল িবিভ
পৰী া(CET)ৰ

চাকিৰৰ

Page

33

ত ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ৰ সাধাৰণ যাগ তা

া ন ৰৰ পৰাও িনিদ পদৰ বােব

াথী িনবাচন কিৰব পািৰব।

মুঠৰ ওপৰত সকেলা কথা চািল-জািৰ চাই এটা িনিদ িস া ত উপনীত হ’ব পািৰ য
ভাৰত চৰকাৰৰ এই সং ােৰ দশৰ চৰকাৰী িনেয়াগে

ত এটা আমূ ল পিৰৱতনৰ সূ চনা

কিৰব। ৰা ীয় িনেয়াগ সং া(NRA)ৰ গঠেন িনেয়াগৰ

ত দিখ অহা িবল তথা উৎেকাচ

িদয়া

থা উে দ হ’ব আ

সং া(NRA) ৰ সফল

সাধাৰণ চাকিৰ াথীসকলৰ িকছু সকাহ হ’ব। ৰা ীয় িনেয়াগ

েয়ােগ ভাৰতত যাগ যু ৱশি ক যাগ কামত লগাব পৰা হ’ব। ৰা ীয়

িনেয়াগ সং া(NRA)ৰ গঠেন দশৰ িকছু মান অবাি ত খৰছ াস হ’ব আ
কল াণৰ অেথ হণ কিৰব পৰা হ’ব। চৰকাৰৰ িনেয়াগৰ
পদে প িহচােপ িচি ত হ’ব আ

ইয়াৰ সফল

সই ধন জনতাৰ

ত এই সং াৰ এক যু গা কাৰী

পায়ন হ কািট কািট িনবনু ৱাৰ মুখত হাঁিহ

দান কিৰব।
********
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নতুন ৰা ীয় িশ া নীিত, ২০২০ স েক িকছু কথা

কাশঃ ২৭ আগ , ২০২০
িশ াই শি ।

িতজন ব ি

তথা

িতখন দশ আ ৱাই যাৱাত িশ াই অপিৰসীম

বহন কেৰ। িশ া হেছ জীৱনৰ চািলকা শি । িশ াই মানু হৰ জীৱনৰ িদক িনণায়কৰ
ভূ িমকা পালন কেৰ।

িতখন দেশ িনজ িনজ দশৰ উ িতৰ বােব এক িনিদ

হণ কেৰ। আমাৰ দশ ভাৰেতও
িনিদ িকছু মান িশ ানীিত

িশ ানীিত

াধীনতাৰ পাছেৰ পৰাই “ৰা ীয় িশ া নীিত” অিভধােৰ

হণ কিৰ আিহেছ। আ

েয়াজনসােপে

সমেয় সমেয় ভাৰতৰ

“ৰা ীয় িশ া নীিত” সলিন হ আেছ। ভাৰতৰ “ৰা ীয় িশ া নীিত” য় সদায় এটা িনিদ
জাতীয় পিৰচয় বতাই ৰািখেছ।
ভাৰতবষৰ নতুন “ৰা ীয় িশ া নীিত,২০২০” ত যাৱা ২০২০ চনৰ ২৯ জুলাইত
ধানম ী নেৰ

মাডী নতৃ াধীন ভাৰতৰ ক ীয় কিবেনেট অনু েমাদন জনায়। ভাৰতৰ

এই নতুন “ৰা ীয় িশ া নীিত,২০২০” য় পূ বৰ “ৰা ীয় িশ া নীিত,১৯৮৬”ৰ

ান ল’ব। এই

নতুন “ৰা ীয় িশ া নীিত,২০২০” য় ভাৰতৰ

াথিমক

পৰা উ

াম আ

চহৰা ল উভয়েত

ৰৈলেক িশ াক লগেত ব মুখী িশ ােকা এক নতুন দৃ ি ভংগীেৰ বহল

সামিৰ ল’ব। এই নতুন “ৰা ীয় িশ া নীিত,২০২০”ৰ ল

ৰৰ
াপটত

হেছ ২০৪০ চনৈল ভাৰতৰ
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প তথা গাঁথিন

দান

সাৰিথৰ িনবািচত ৰচনা ২০২০-২১

চিলত িশ া ব ৱ াৰ পিৰৱতন সাধন কিৰ এক নতুন

বতমানৰ
কৰা।

নতুন ৰা ীয় িশ া নীিত,২০২০ৰ পটভূ িমঃ
বতমানৰ নতুন “ৰা ীয় িশ া নীিত,২০২০” পূ বৱতী “ৰা ীয় িশ া নীিত,১৯৮৬”ৰ
ানত

লািভিষ

হেছ। ২০১৪ চনৰ লাকসভা িনবাচনৰ

াক ণত

কাশ পাৱা ভাৰতীয়

জনতা পাটীৰ িনবাচনী মিনেফে াত এই কথা উে খ আিছল য দশত িশ াৰ মানদ আ
ব ৱ া উ ত কিৰবৈল নতুন িশ া নীিতৰ
কিৰবৈল ২০১৫ চনৰ জানু ৱাৰীত

চলন কৰা হ’ব। সই উে শ ক বা ৱািয়ত

া ন কিবেনট সিচব িট এছ আৰ সু মিনয়ামৰ অধীনত

এখন কিমিটেয় নতুন িশ া নীিতৰ বােব পৰামশদানৰ

ি য়া আৰ কৰা হয়।

তাৰপাছত ২০১৭ চনত এই কিমিটেয় িনজৰ
িতেবদনৰ ওপৰত িভি
কৃ

িতেবদন দািখল কেৰ। এই কিমিটৰ

কিৰ ভাৰতীয় মহাকাশ গেৱষণা সং া(ISRO)ৰ

ামী ক ৰীৰংগনৰ নতৃ ত এখন খচৰা কিমিট গঠন কিৰ িদয়া হয়। আ

া ন অধ
এই কিমিটেয়

খচৰা দািখল কেৰ ২০১৯ চনত। এই নতুন িশ া নীিতৰ খচৰাখন দশৰ মানৱ স দ উ য়ন
কাশ কেৰ। এই নতুন ৰা ীয় িশ া নীিতৰ খচৰাখন সবমুঠ ৪৮৪ পৃ াযু

ম ালেয়
অৱেশষত

ায় ২ লাখতৈক অিধক জনসাধাৰণৰ পৰামশ

আিছল।

হণ কিৰ সকেলা চািল-জািৰ চাই

২০২০ চনত নতুন ৰা ীয় িশ া নীিত মুকিল কৰা হয়।
ৰা ীয় িশ া নীিত,২০২০ৰ নীিত-িনয়মসমূ হঃ
নতুন ৰা ীয় িশ া নীিত,২০২০ য় ভাৰতৰ িশ া ব ৱ াত ব েতা পিৰৱতন বলবৎ
কিৰেছ। নতুন ৰা ীয় িশ া নীিত,২০২০ ৰ মেত ভাৰেত
িড িপ(GDP)ৰ ৪ ৰ পৰা ৬ শতাংশ িশ াে

েত ক বছেৰ িনজৰ দশৰ মুঠ িজ

ত খৰছ কিৰব। আ

ভাৰতৰ ৰাজ সমূ েহও

এই িহচাপেত ব য় কিৰব।
নতুন “ৰা ীয় িশ া নীিত,২০২০”ত ঘটা পিৰৱতন আ
■ ভাষাৰ

ইয়াৰ উে শ ঃ

তঃ

ভাৰতৰ নতুন ৰা ীয় িশ া নীিত,২০২০ য় মাতৃভাষা আ
দান কিৰব। প ম
কিৰব লািগব। সং ৃ ত আ

ৰািজ ক ভাষাসমূ হক অিধক

ণীৈলেক সকেলা িশ াথীক িনজৰ ৰাজ ৰ মাতৃভাষােত পাঠদান
অন ান িবেদশী ভাষােকা

দান কৰা হ’ব। এই নতুন

ৰা ীয় িশ া নীিত,২০২০ য় কােনা িশ াথীৰ ওপৰত কােনা ভাষা বলপূ বকভােৱ
নকেৰ।
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■ িবদ ালয়ৰ িশ াঃ
◆ ভাৰতৰ িবদ ালয়সমূ হৰ বতমানৰ গঠন “১০+২” ম’ ডলৰ সলিন “৫+৩+৩+৪” ম’ ডলত
গঠন কৰা হ’ব। এই নতুন “৫+৩+৩+৪” ম’ ডল অনু সিৰ এেনদেৰ গঠন হ’ব১) িনমাণৰ

ৰেটা ব লভােৱ দুভাগত িবভ

ৰ- এই

াক- ু ল বা অংগনবাদী আ
িবদ ালয়ত হ’ব। এই

ি তীয়েত, থম

াথিমক

ি তীয়

ণীক

াথিমক িবদ ালয়

েৰ ৩ৰ পৰা ৮ বছৰীয়া িশ ক সামিৰ ল’ব। ইয়াৰ জিৰয়েত মূ লতঃ

কাযকলাপৰ জিৰয়েত অধ য়নক
২)

ণী আ

কৰা হ’ব- থমেত,িতিন বছৰৰ

আেৰাপ কৰা হ’ব।

ৰ- এই ৰত তৃতীয়

ণীৰ পৰা অ ম

ণীৈল সি িৱ হ’ব আ

এই েৰ

৮ ৰ পৰা ১১ বছৰৰ িশ াথীক সামিৰ ল’ব। নতুন ৰা ীয় িশ া নীিত,২০২০ ৰ মেত এই
ৰেত

মা েয় লােহ লােহ কাৱা,পঢ়া,িলখা,শাৰীিৰক িশ া,ভাষা,কলা,িব ান আ

গিণত

আিদ িবষয় সি িৱ কিৰব।
৩) মধ ম
১১

ৰ

পৰা

ৰ- এই
১৩

ৰত ষ
বছৰৰ

িব ান,কলা,িব ান,গিণত আ
৪) মাধ িমক

ৰ- এই

ণীৰ পৰা অ ম
িশ াথী

সকলক

দশম

ণীৰ আ

এইেটা

ৰত

ণীৈল সি িৱ হ’ব আ

এই মাধ িমক

সমাজ

মৰ

ই ১৪ ৰ

ৰেটা দুটা পয ায়ৰ হ’ব।

ি তীয় পয ায়ত- একাদশ আ

িশ াৰ এই চািৰবছৰেত িশ াথীক ব মুখী পাঠ
জিটল িচ া-ধাৰাৰ

ল’ব।

লগেত ইয়াত

াপটত আেলাচনা কৰা হ’ব।

ণীৰ পৰা াদশ

পৰা ১৮ বছৰৰ িশ াথীসকলক সামিৰ ল’ব। আ

আ

সামিৰ

ইংৰাজী িবষয় বহল

ৰত নৱম

থম পয ায়ত- নৱম আ

ণীৈল সি িৱ হ’ব আ

ান িদয়া হ’ব আ

াদশ

ণী।

লগেত গভীৰ

িত আকৃ কৰা হ’ব। িশ াৰ এইেটা ৰত ব িবষয় হণৰ িবক

িদয়া হ’ব।
◆ িবদ ালয় পয ায়ত িশ াথীসকেল অ ম
হ’ব লািগব আ
◆ দশম আ

ণীৈলেক কৱল মা

সইেকইটা হেছ – তৃতীয়, প ম আ
াদশ

অ ম

িতিনটা পৰী াত অৱতীণ
ণীত।

ণীৰ বােব বডৰ পৰী া অনু ি ত কৰা হ’ব যিদও তাক বেলগ ধৰেণ

অনু ি ত কৰা হ’ব। পৰশ(PARAKH) নামৰ এখন মূ ল ায়ন বডৰ জিৰয়েত এই পৰী াৰ মান
িনণয় কৰা হ’ব। পৰী া প িত সহজ কিৰবৈল এবছৰত দুটাৈক পৰী া অনু ি ত কৰা হ’ব
অথাৎ চিম াৰ প িতত মূ ল ায়ন কৰা হ’ব। এই পৰী াৰ দুটা ভাগ থািকব – িবক ধমী আ
বণনাধমী।
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মৰ অযথা বাজা াস কৰা

এই িশ ানীিতত এটা িবভাগৰ িশ াথীেয় আন এটা িবভাগৰ িবষেয়া অধ য়ন
ই া অনু যায়ী িযেকােনা ভাষা অধ য়নৰ সু িবধা লাভ কিৰব। নতুন ৰা ীয়

কিৰব পািৰব আ

িশ া নীিত,২০২০ ত দ তাত অিধক
◆ এই িশ া নীিতত ষ
অিভ তাস

ণীৰ পৰাই কি উটাৰৰ কিডং িশ ণৰ আৰ িণ কিৰব আ

িশ ণৰ কায সূ চী হণ কৰা হ’ব।

◆ িশ াথীৰ বােব থকা মধ া
নীিত,২০২০ৰ মেত
মানিসক া ত

দান কৰা হ’ব।

ভাজন আঁচিনৰ

সাৰ ঘেটাৱা হ’ব আ

াতঃেভাজেনা আগবেঢ়াৱা হ’ব। মুখ তঃ িশ াথীৰ শাৰীিৰক আ
দান কৰা হ’ব।

এেনদেৰই নতুন “ৰা ীয় িশ া নীিত,২০২০” য় ভাৰতৰ িশ াে
সৃ ি কিৰব আ

নতুন ৰা ীয় িশ া

ই হ’ব িব

নতৃ ৰ

ত এক আেলাড়নৰ

ত ভাৰতৰ এক সবল খাজ। এই “ৰা ীয় িশ া

নীিত,২০২০” য় ভাৰতৰ িশ া ব ৱ াৰ পিৰসৰ বহল কিৰব আ

িশ াৰ

ণগত মানদ

উ ত কিৰব। “ৰা ীয় িশ া নীিত,২০২০” য় ভাৰতীয় িশ া ব ৱ াৰ সং াৰ সাধন কিৰব
আ

ই এক অিত সাহসী পদে প।

**********
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কৃষক আে ালন – ২০২০

কাশঃ ১৫ িডেচ ৰ, ২০২০
(কৃষক আে ালন ভাৰতীয় কৃষক সমাজৰ বােব কােনা নতুন কথা নহয়। তাহািনৰ
পথ ঘাটৰ আে ালন অসমীয়া মানু হৰ বােব ইয়াৰ এক উৎকৃ উদাহৰণ। সম
আৰ

ভাৰতবষেত

হাৱা ২০২০ বষৰ কৃষকৰ আে ালনৰ ওপৰেত আমাৰ এক িবেশষ আেলাচনা)

মািট আ
স

খিতয়কৰ

আেছ যুগ-যুগৰ

কৃষক মািটৰ িমলনত
িদেয় অ ৰায়,
িদেয় অ ৰায়
-(ভূ েপন হাজিৰকাৰ ‘অ’ মাৰ ধিৰ ী আই’ শীষক গীত)
ৰা ব ৱ াৰ উৎপি ৰ পাছেৰ পৰাই িবিভ ৰা ত িবিভ সময়ত কৃষক সমাজ আ
শাসক সকলৰ মাজত সংঘাত সৃ ি

হ আিহেছ। এেন সংঘােত আনিক ব

সময়ত ৰা ৰ

চিৰ েকই সলিন কিৰ পলাইেছ। অসম তথা ভাৰতৰ ইিতহাসেটা এেন ব েতা কৃষক িবে াহৰ
উদাহৰণ আেছ। িবেশষৈক ঔপিনেবিশক বৃ িটছৰ আগমণৰ পাছৰ পৰা ভাৰতত এেন কৃষক
িবে াহ সংঘিটত হ’বৈল আৰ

কিৰিছল। বংগৰ নীল

খিতয়ক সকলৰ ‘নীল িব েৱ’
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সইসময়ৰ ইংৰাজ শাসকসকলৰ টাপিন হিৰিছল। অসমেতা ফুল িৰৰ কৃষক িবে াহ আ
পথ ঘাটৰ কৃষক িবে ােহ ইংৰাজৰ িদনত এক িবেশষ মা া লাভ কিৰিছল। বতমান একিবংশ
শিতকাৰ ি তীয় দশকেতা ভাৰতীয় শাসকসকেল এক ভংয়কৰ কৃষক িবে াহৰ স ু খীন হেছ।
এই িবে াহৰ কাৰণ িবে ষণ কিৰবৈল আিম এটা উদাহৰণৰ সহায় ল’ব পােৰা।
অসমত বতমান সময়ত খুব জনি য় হাৱা এটা ধাৰণা হেছ-িবিভ
চুি ব

কা ানীৰ সেত

হ য়লাৰ পালন কৰা প িতেটা। এই কাযই ব েতা িনবনু ৱাৰ সং াপনৰ বাট মুকিল

কিৰেছ। এেন প িতেৰ য়লাৰ পালন কিৰেল পালনকতাজনৰ িবেশষ মূ লধনৰ

েয়াজন নহয়

লগেত তওঁৰ বােব অ েয়াজনীয় হ পেৰ লাভ- লাকচানৰ মূ ৰঘেমাৱা অংকেবােৰা। িক
পালনকতাজন তওঁৰ অজািনেত হ পেৰ ফামখনৰ মােথা এজন

িমকেহ। িক

মাডী নতৃ াধীন িবেজিপ

কৃষকসকেল হয়েতা ক নাও কিৰব পৰা নাই য,বতমান নেৰ

চৰকাৰখেন বৃ হৎ পুঁিজপিত গা ীসমূ হৰ সেত লগ হ এেন এখন ফা
তওঁেলাকৰ একমা

পািতেছ য’ত ভিৰ িদ

আশা-ভৰশাৰ থল মািটডৰাও কােনাবা বৃ হৎ পুঁিজপিত গা ীৰ হাতত

গতাই িদব লগা হ’ব আ
িক

অসমৰ

তওঁ হ পিৰব সই মািটডৰাৰ এজন নামমা

িমক!

আশাৰ িবষয় এই য, অসমৰ কৃষেক বুিজ নােপাৱা এই িবষয়েটা বুিজ পাবৈল

স ম হেছ পা াৱ, হািৰয়ানা আ

উ ৰ

েদশেক ধিৰ কইবাখেনা ৰাজ ৰ কৃষকসকেল।

সেয় তওঁেলােক ক ীয় চৰকােৰ শহতীয়াৈক
িবেৰািধতা কিৰেছ। আ
তওঁেলােক আে ালন

ঘাষণা কিৰেছ

নয়ণ কৰা এই িতিনখন কৃিষ িবলৰ তী

য, এই িতিনখন িবল বািতল নকৰা পয

ত াহাৰ নকেৰ। এই িতিনখন িবল হেছ-

১) কৃষকৰ উৎপাদন সাম ীৰ ব ৱসায় আ
২) কৃষকৰ (কতৃ ৱান আ

বািণজ (সংবধন আ

সু ৰ া) মূ ল িনি তকৰণ চুি

আ

সু িবধা) িবেধয়ক, ২০২০
কৃিষ সৱা িবেধয়ক, ২০২০

৩) অত াৱশ কীয় সাম ী (সংেশাধন) িবেধয়ক, ২০২০
িক আেছ এই কৃিষ িবল িতিনখনতসকেলােৰ মনত উদয় হাৱা এটা সাধাৰণ
িতিনখনত?

হ’ব পােৰ-িক আেছ এই িবল

থমখন িবল ‘কৃষকৰ উৎপাদন সাম ীৰ ব ৱসায় আ

সু িবধা) িবেধয়ক, ২০২০’ য় কৃিষজাত সাম ীৰ

য়-িব য়

বািণজ (সংবধন আ

ি য়াৈল এক ব াপক পিৰৱতন

কিঢ়য়াই আিনেছ। যিদও অসমৰ দেৰ ৰাজ ত কৃিষজাত পণ ৰ বজাৰ সিমিত(ইংৰাজীত চমুৈক
এ িপ এম িচ)ৰ ধাৰণােটা

ােয় অপিৰিচত। িক

পা াব,হািৰয়ানাৰ দেৰ ৰাজ ত কৃিষজাত পণ ৰ

কৃষক িবে ােহ উকমুকিণ িদ থকা

য়-িব য় এই এ িপ এম িচৰ জিৰয়েতই
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হয়। এই সিমিতেবাৰ স ূ ণ েপ চৰকাৰীভােৱ পিৰচািলত। এই বজাৰসমূ হৰ পৰা ৰাজ
চৰকাৰ সমূ েহ কৃিষজাত পণ ৰ িকনা- বচাৰ ওপৰত এক িবেশষ হাৰত কৰ সং হ কেৰ যিদও
ইয়াৰ িবিনময়ত কৃষক সকলক তওঁেলাকৰ াৰা উৎপািদত কৃিষ পণ ৰ এক নু ন তম সমথন
মূ ল ও

দান কেৰ। এই নতুন আইনখেন কৃষকসকলক এই এ িপ এম িচ বজাৰৰ বািহৰেতা

কৃিষ সাম ীৰ িব ীৰ বােব অনু মিত

দান কিৰেছ আ

এই িব ী স ূ ণ েপ কৰমু

হ’ব

বুিল ঘাষণা কিৰেছ।
ি তীয় খন িবল, কৃষকৰ (কতৃ ৱান আ
সৱা িবেধয়ক, ২০২০ য় চুি ব
আগবঢ়াইেছ। ই কৃিষে

সু ৰ া) মূ ল িনি তকৰণ চুি

কৃিষকম আ

কৃিষজাত পণ ৰ

ত

কৃিষ

িব ীৰ সু িবধা

ত বৃ হৎ পুঁিজপিতৰ িবিনেয়াগৰ বাট মুকিল কিৰেছ। এই আইনত

য়-িব য়ৰ বােব ব ৱসািয়ক চুি ৰ কথা উে খ কিৰেছ। এই

কৃিষজাত পণ ৰ

আ

ি য়াত যােত

কৃষকসকল কৃিষ-বািণজ ৰ লগত জিড়ত ব ৱসায়ীৰ পৰা সু ৰি ত হয় তাৰ ব ৱ া কৰাৰ কথাও
কেছ। মূ ল িনধাৰণৰ

েতা যােত কৃষকসকল সু ৰি ত হয় তােৰা ব ৱ া কৰাৰ কথা

কেছ। (পিৰতাপৰ িবষয় য এই নতুন আইনখেন কৃষকক নু ন তম সমথন মূ ল
ন নকেৰ তাৰ কােনা
ব ৱসায়ী গা ী আ
িন ি

দান কিৰব

উে খ নাই।) এই আইনখনৰ এটা উে খেযাগ িদশ হেছ- কৃিষ

কৃষকৰ মাজত হ’ব পৰা িববাদ িন ি ৰ বােব এটা িতিনতৰপীয়া িববাদ

ণালীেৰা ব ৱ া কিৰেছ।
তৃতীয় খন িবল, অত াৱশ কীয় সাম ী (সংেশাধন) িবেধয়ক ২০২০ ৰ জিৰয়েত আলু,

িপয়াঁজ, দাইল, খাৱা তল আিদ সাম ীসমূ হক অত াৱশ কীয় সাম ীৰ তািলকাৰ পৰা কতন
কিৰেছ। আ

এইসমূ হ পণ ৰ উৎপাদন, মজুতকৰণ, িবতৰণ আ

সকেলা চৰকাৰী িনয় ণ পিৰহাৰ কিৰেছ। িক

িব ীৰ

আইনখনত এই কথা উে খ আেছ য,

এইেবাৰ খাদ সাম ী অ াভািৱক পিৰি িত যেন– যু , দুিভ , অ াভািৱক মূ ল বৃ ি
ভয়ানক

পৰ

ত থকা
আ

াকৃিতক দুেযাগৰ সময়ত ক ীয় চৰকােৰ চৰকাৰী ৰাজপ ত অিধসূ চনা জািৰ

কিৰ িনয় ণ কিৰব পািৰব৷
কৃষক সকল অস

িকয় ?

কৃষকসকলৰ অস ি ক’ত?

ধান ম ী নেৰ

গৰাকীেয় হওঁক, কৃষক সকলক বােৰ বােৰ আ
তওঁেলাকৰ কােনা

িত নকেৰ,বৰ

মাডীেয়ই হওক বা ক ীয় কৃিষ ম ী

কিৰবৈল চ া কিৰ আেছ য-এই আইেন

এইখন আইেন তওঁেলাকৰ উপকাৰেহ সািধব। সাধাৰণ

দৃ ি েৰ চােল আেপানােৰা এই আইনেকইখেন উপকাৰ সািধব যেনই অনু মান হ’ব। িক
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ত আগবঢ়া ৰাজ েকইখনৰ কৃষকসকেল আশংকা কিৰেছ য,
চিলত কৃিষ পণ বজাৰ সিমিতেবাৰ(এ িপ এম িচ)

পলাব। (য’ত তওঁেলােক উৎপািদত শষ িবেশষৈক ধান আ

ংস কিৰ

ঘঁ ৰ বােব এক নু ন তম

সমথন মূ ল লাভ কিৰ আিহেছ। িয তওঁেলাকৰ টনিকয়াল অথনীিতৰ মুখ কাৰণ। )
এই কৃিষ আইন কইখনত পানপটীয়াৈক এ িপ এম িচ বাৰ ভংগ কৰাৰ কথা কাৱা
নাই যিদও এ িপ এম িচ বাৰৰ বািহৰৰ বজাৰেবাৰ কৰমু
বজাৰৰ পৰা কৃিষ পণ েবাৰ
সমথন মূ ল

য় কৰাত অিধক

হাৱাৰ বােব ব ৱসায়ীসকেল মু

িদব। য’ত আনিক কৃষকসকলক নু ন তম

দানেৰা কােনা বাধ বাধকতা নাথািকব। এই

পাছত াভািৱকেত এ িপ এম িচ বাৰ মৃতু মুখত পিৰব আ

ি য়ােটা কইবছৰ মান চলাৰ
কৃষকসকলৰ আশাৰ থল

নু ন তম সমথন মূ ল ৰ ধাৰণােটাও িচৰিদনৰ বােব নােহাৱা হ পিৰব। আ
বৃ হৎ পুঁিজপিত সকলৰ হােতাৰাত পিৰ কৃষকসকেল আিথক

প

এেনদেৰই এিদন

াৱলি তা হ ৱাব আ

হ

পিৰব এেকা এেকাজন নামমা কৃিষ- িমক।
কৃষকসকলৰ দাবী িক?
যিদও কৃষকসকেল দাবী তুিলেছ উপেৰা

িতিনওখন িবেলই বািতল হ’ব লািগব িক

তওঁেলাকৰ দাবী মুখ ত নু ন তম সমথন মূ ল বা এম এচ িপক লেহ। ২০১৫ চনৰ শা া
কুমাৰ

িতেবদন অনু সিৰ আমাৰ দশৰ কৱল ৬% কৃষেকেহ চৰকাৰী এম এচ িপৰ সু িবধা

লাভ কিৰ আিহেছ। আ

িবগত পাঁচ বছৰৰ আধাতৈক বিছ চৰকাৰী

য় কৱল পা াৱ আ

হািৰয়ানাৰ পৰাই হেছ। এিতয়া কৃষকসকেল দাবী তুিলেছ য, এই সু িবধা গােটই দশেৰ
কৃষকসকেল লাভ কিৰব লােগ। কইটামান কৃষক সংগঠেন আনিক এম এচ িপক কৃষকৰ
আইনগত অিধকাৰৈল পিৰণত কিৰব লােগ বুিলও দাবী তুিলেছ। উে খ য, কৃষক আে ালনৰ
তী তা দিখ ক ীয় চৰকােৰ পূ বৰ দেৰই এম এচ িপ বাহাল ৰািখব বুিল িলিখত
িদয়াৰ
পয

াৱ িদেছ। ইয়াৰ

িত িত

তু ৰত তওঁেলােক কেছ য, িতিনওখন িবল বািতল নােহাৱা

তওঁেলাক ঘৰৈল ঘূ িৰ নাযায়। িকয়েনা এই িবল িতিনখনৰ

অিভসি

হেছ দশৰ

কৃিষ ব ৱ াক কৃষকৰ হাতৰ পৰা কািঢ় িন পুিঁ জপিতৰ হাতত তুিল িদয়া।
কৃষক িবে াহৰ অ

কিতয়া?

সময়ৰ গিতত এই িবে ােহা য এিদন িনে জ হ’ব বা দমন কেৰাৱা হ’ব সয়া
িনি ত। িক

কৃষকসকলৰ অ ৰৰ বথা বুিজ যিদ ইয়াৰ এটা

নাৱােৰ তেনহেল ই এিদন বতমানতৈক ভয়ংকৰ

হণেযাগ সমাধান উিলয়াব

পত উ ািসত হ’ব নাইবা এক ছ েবশী
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আথ-সামািজক ব ািধৰ

প ল’ব। কৃষকসকেল

মৰ মূ ল আ

িবিনেয়াগকৃত ধনৰ নু ন তম

িতফল লাভ কৰােতা কৱল কৃষকসকলেৰ নহয় দশৰ অথনীিতেৰা
কৃিষ অথনীিতৰ উদাৰীকৰেণ এই

খনত

সামাহাৰ ঘেটাৱাৰ লগেত নতুন বজাৰ আ
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াপ ।

িতেযািগতা, িবিনেয়াগ, নতুন

যু ি ৰ

স াৱনাৰ িদশ িন য়ৈক মুকিল কিৰব। িক

েটা হ’ল আমাৰ দশৰ

ু

আ

মজলীয়া পুঁিজৰ

গৰাকী কৃষকসকেল এই খলখনত িকমান সময় িটিক থািকব পািৰব?
এই

েবাৰৰ উ ৰ ৰজাঘৰীয়াই সিঠক সময়ত সময়ত সিঠক ভােব স ান কিৰব বুিল

আশা ৰািখেলা।

********
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বেড়া ৰাজনীিতৰ ভিৱষ ত

কাশঃ ২৪ িডেচ ৰ, ২০২০
এক ব িত মী

েপেৰ ২০২০ বষৰ িব িট িচ িনবাচন অনু ি ত হ গ’ল। বেড়া ৰাইেজ

এইবাৰৰ িনবাচনত নাচ-গােনা কিৰেল আ

ভয়-শংকা মু

জয়গােনা গােল। ৰ পাতহীন এই িনবাচনৰ ফল
মতাচুত হ’ল আ

হ ভাটদান কিৰ গণত ৰ

েপ বেড়া

নতা হা ামা মিহলাৰী

িব িট আৰৰ ৰাইেজ পােল এজন নতুন সাংিবধািনক মুৰ ী

বেড়াক। ইয়াৰ লগেত ৰাইেজ দিখেল আ

েমাদ

এটা নতুন -আগেত কােনা ৰা ীয় দেল পা া

িনিদয়া িব িট িচৰ িনবাচনত এইবাৰ দশৰ সববৃ হৎ ৰাজৈনিতক দল ভাৰতীয় জনতা পািটেয়
িচলনীেয় থিপওৱাৰ দেৰ দহখন আখন িনজৰ দখলৈল ল গ’ল।
বেড়া ৰাজনীিতৰ ইিতহাস িক?
একিবংশ শিতকাৰ অসমৰ সববৃ হৎ জনজাতীয় লাকেগা ীেটােৱই হেছ বেড়া। িপেছ
বেড়াসকল

কৱল সববৃ হৎ

লাকেগা ীেয়ই নহয়, তওঁেলাকক

পু

উপত কাৰ এক

াচীনতম লাকেগা ীও। আেহামসকলৰ অসম আগমণৰ আগৈলেক যিদ অসমৰ ৰাজৈনিতক,
সাং ৃ িতক আ

আথ-সামািজক ইিতহাস িলখা হয় তেনহ’ ল এই ইিতহাসৰ ৯০ শতাংশই

হ’ব বেড়াসকলৰ ইিতহাস। িপেছ আিম িয বেড়া ৰাজনীিতৰ ইিতহাসৰ কথা ক’বৈল ওলাইেছা
সই বেড়া ৰাজনীিত বৃ িটছৰ শাসন কালৰ পৰােহ আৰ

হেছ।
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বৃ িটছৰ যু গৰ বেড়া ৰাজনীিত
সময়ৰ পাক লগা গিতত আ িব ৃত হ পৰা বেড়াসকলৰ মাজৈল পান থম বাৰৰ
বােব আ েচতনাৰ িকৰণ

বািহত কিৰিছল

ধমৰ

সময় আিছল কুিৰ শিতকাৰ ি তীয় দশক। কালীচৰণ

চাৰক
ৰ াৰা

েদৱ কালীচৰণ
চািৰত

ই।

ধম মূ লত এক

ধমীয় আে ালন আিছল যিদও ই সইসময়ৰ অন সৰ বেড়া সমাজখনত সং াৰ আ
নবজাগৰণৰ পেথা

শ

সি লনীৰ উেদ াগত ১৯২৪ চনৰ পৰা
ত

কথা

আ

আথ-সামািজক ন ায

ৰ মুখ পৃ েপাষকতাত আ

কিৰিছল। কালীচৰণ

বেড়া ছা

কাশ পাৱা ‘িববাৰ’ নামৰ আেলাচনীখনত

কাশ পাৱাৰ লগেত বেড়াসকলৰ গৗৰেৱা ল ইিতহাস, তওঁেলাকৰ
াি ৰ কথা িবেশষভােৱ

ধমৰ
ািধকাৰ

কাশ পাইিছল।

আে ালনৰ পাছত ৰাজৈনিতকভােৱ শািষত হ থকা বেড়ােক আিদ কিৰ ভয়ামৰ
পাছপৰা জনজািতসমূ হক

িতিনিধ

কিৰবৈল ১৯৩৩ চনত গঠন কৰা হিছল ‘ াইেবল লীগ’

নামৰ ৰাজৈনিতক দলেটা। ( থম অৱ াত ইয়াৰ নাম আিছল Assam backward plains
league)। এই ৰাজৈনিতক শি েটাৰ

ধান নতা আিছল যাদব চ

দউৰী। ১৯৩৫ চনত ভাৰত শাসন আইন অনু সিৰ

খাখলাৰী আ

াইেবল লীেগ ভয়ামৰ জনজািত সকলৰ

বােব অসম িবধান সভাত ৪খন আসনত সংৰ ণ লাভ কিৰিছল আ
কংে ছৰ িম

ভীমবৰ

ভাৰতীয় জাতীয়

দল িহচােপ ১৯৩৮ চনত চৰকােৰা গঠন কিৰিছল। বৃ িটছ যু গত ভয়ামৰ

জনজািত সকলক পূ ব বংগৰ মুছলমান
বতন কৰা লাইন

বজনকাৰীসকলৰ আ াসনৰ পৰা ৰ া কিৰবৈল

থাৰ দাবীদােৰা আিছল এই াইেবল লীেগই।

াধীেনা ৰ বেড়া ৰাজনীিত
াধীনতাৰ পাছত াইেবল লীগৰ নতাসকেল কংে ছ দলত যাগদান কিৰবৈল আৰ
কিৰিছল আ

িবধানসভা- লাকসভােতা িনজৰ অিধপত িব াৰ কিৰিছল। সইসময়েছাৱাত

তওঁেলাকৰ মানিসকতা পৃথকতাবাদী হাৱাৰ িবপৰীেত এখন বৃ হ ৰ অসম গঢ়াৰ মানিসকতােহ
পাষণ কিৰিছল। িক

অসমত অসমীয়া ভাষাক ৰাজ ভাষা কিৰবৈল কৰা দীঘিদনীয়া

আে ালেন তওঁেলাকৰ মানিসকতাৈল লােহ লােহ পিৰৱতন কিৰবৈল ল’ ল।
বেড়া ৰাজৈনিতক ইিতহাসৰ আ

এটা উে খেযাগ ঘটনা হ’ল ১৯৫২ চনৰ,১৬

নেব ৰত কাকৰাঝাৰ িজলাৰ বাসু গাওঁত বেড়া সািহত সভাৰ গঠন। ই বেড়া জাতীয়তাবাদৰ
িবকাশত

ভূ ত বৰঙিণ

যাগাইিছল। আ

বেড়া জাতীয়তাবােদ লােহ লােহ অসমীয়া
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কিৰিছল। তওঁেলােক আনিক অসমৰ

ৰাজ ভাষা অসমীয়া হাৱাৰ িবপৰীেত িহ ী হ’ব লােগ বুিলও মত পাষণ কিৰিছল।
বেড়া জাতীয়তাবাদৰ িবকাশ আ
চনৰ,১৫

বেড়া ৰাজনীিতৰ এটা মাইলৰ খুিঁ ট আিছল ১৯৬৭

ৱাৰীত িনিখল বেড়া ছা স া চমুৈক এবছু ৰ গঠন হাৱা ঘটনােটা। এবছু ৰ এই

ম খনৰ জিড়য়েতই আধুিনক িশ া আ
তওঁেলাকৰ আ

পিৰচয়ৰ

ধ ান-ধাৰণােৰ পু বেড়া যু ৱক আ

িত অিধক সেচতন হ পৰাৰ লগেত জাতীয় আ

ছা

সকেল

িত াৰ বােব

এক নতুন সং ামেৰা পাতিন মেল।
বেড়া ৰাজৈনিতক ইিতহাসৰ আন এটা উে খেযাগ ঘটনা হেছ-১৯৬৭ চনত
াইেবল কাউি ল অৱ আছাম চমুৈক িপিটিচএ ৰ গঠন। িপিটিচএ ৰ

ইন

নতা চৰণ নাজাৰীেয়

অসমৰ জনজািতসকলৰ বােব ‘উদয়াচল’ নােমেৰ এখন ক ীয় শািসত অ ল গঠনৰ বােব
দাবী তুিল এক ব াপক আে ালন গিঢ় তুিলিছল। যিদও এই আে ালন সফল নহ’ল ই
পৃথকতাবাদী বেড়া আে ালনক এক অনন মা া

দান কিৰিছল।

িবেদশী বিহ াৰৰ বেড়া ৰাজনীিত
ইয়াৰ পাছেতই অসমত ১৯৭৯ চনৰ পৰা ১৯৮৫ চনৈল ৬ বছৰ যাৰা অৈবধ িবেদশী
বিহ াৰ আে ালনৰ সূ পাত হয়। এই আে ালনৰ আৰ িণ সময় ছাৱাত বেড়া জনেগা ীৰ
লাকসকেলও িখল ীয়া অসমীয়াৰ সকলৰ সেত এেক শাৰীেতই আে ালন কিৰিছল যিদও
পাছৰ পযায়ত ই এক উ

অসমীয়া জাতীয়তাবাদী

প লাৱাত বেড়া জনেগা ীৰ লাকসকেল

পাছৈল ইয়াৰ পৰা ফালিৰ কািট তওঁেলােক িনজা পথ বািছ লয়। বেড়া নতৃ তই অসম চুি
৬নং দফাৰ ‘অসমীয়া মানু হৰ’ সং ােটাৰ মাজত তওঁেলাকক িবচািৰ নােপাৱা যন অনু ভৱ
কেৰ। ইয়াৰ উপিৰ অসম চুি

১০ নং দফাত উে খ থকা ‘ াইেবল ব

বদখলকাৰী উে দ কৰাৰ দাবীেটাৰ

িতও

তওঁেলাক িবতু

আ

ক’ৰ পৰা

হ পেৰ িকয়েনা এেন

অ লেবাৰত ব সংখ ক বেড়া জনজািতৰ লােকও অৈবধ ভােব বসবাস কিৰ আিছল।
১৯৮৫ চনত অসম চুি
চনৰ

া িৰত হাৱাৰ পাছত উেপ নাথ

থম ভাগেৰ পৰাই ‘িডভাইড আচাম িফফিট িফফিট’

ৰ নতৃ ত ১৯৮৭

াগােনেৰ অিধক তী

পৃথক বেড়া ৰাজ ৰ গঠনৰ দাবী উ াপন হবৈল ধেৰ। এই সময়েছাৱােত গঠন হাৱা আ

পত
এটা

বেড়া ৰাজৈনিতক সংগঠন আিছল ‘বেড়া িপপলছ একছন কিমিট’। এই সংগঠনেটাৰ মূ ল দাবী
আিছল এক পৃথক বেড়া ৰাজ ৰ গঠন। এবছু আ

িব িপ এ িচ দাবী সমূ হক ল ১৯৯১ চনৰ
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বেড়া আে ালনকাৰী নতৃ ৰ মাজত

কইবালািনও ি পা ীক আেলাচনা অনু ি ত হয়।
বেড়া শাি

চুি

অৱেশষত অসমৰ তদানী ন মুখ ম ী িহেত ৰ শইকীয়াৰ উেদ াগত এবছু আ
এ িচৰ মাজত ১৯৯৩ চনৰ ২০ ফ ৱাৰীত
চুি

চুি

থমখন বেড়া শাি

িব িপ

া িৰত হয়। এই

ায় শািসত পিৰষদ চমুৈক িব এ িচ গঠন কৰা হয়। এই চুি েয় বেড়া

মেম বেড়া

সবসাধাৰণ ৰাইজৰ মনৈল উচাহ-উ ীপনাৰ

ঢৗ কিঢ়য়াই অনাৰ লগেত িকছু িদনৈল

বেড়াভূ িমৈল শাি ৰ পিৰেৱেশা ঘূ ৰাই আেন।
যিদও বেড়া জনসাধাৰেণ িব এ িচ চুি খন অিত সাদেৰেৰ
িবপৰীেত িক

বেড়া নতৃবগ এই চুি কৈল বিছিদন স

পিৰষদ গঠন হাৱাৰ মা

হণ কিৰিছল ইয়াৰ

হ থািকব নাৱািৰেল। এই

িতিনমাহ পাছেতই ইয়াৰ মুখ কাযবাহী সদস ছানছু মা খুং ৰ

িবছমুিতয়াৰীেয় পিৰষদৈল পযা পুঁিজৰ যাগান িনিদয়াৰ অিভেযাগ তুিল পদত াগ কেৰ। আ
অৱেশষত ১৯৯৬ চনৰ ২২ এি লত িব এ িচ চুি ৰ মুল উেদ া া িহেত ৰ শইকীয়াৰ মৃতু ৰ
পাছত বেড়া নতৃবৃ ই এই ‘বেড়া চুি ’

ত াখ ান হাৱা বুিল ঘাষণা কিৰ পুনৰ পৃথক

বেড়ােল ৰ দাবীত জাৰদাৰ আে ালন গিঢ় তােল। 1997 চনত এবছু ৰ নতৃ ত গিঠত হয়
Bodoland statehood movement council (BSMC)। আ

তী

পত বেড়ােল ৰ

দাবীত আে ালন চলাই িনেয়।
বেড়া ৰাজনীিতৰ সশ ধাৰা
ইমানিদেন অিহংস প ােৰ পিৰচািলত হ থকা বেড়া পৃথকতাবাদী সং ামখেন ৯০
দশকৰ মাজভাগৰ পৰাই লােহ লােহ সশ
১৮ জানু ৱাৰীত আ
ৰাজ ৰ দাবীত সশ

প াৈল গিত কিৰবৈল আৰ

কেৰ। ১৯৯৬ চনৰ

কাশ কৰা বেড়া িলবােৰচন টাইগাছ চমুৈক িব এল িটেয় পৃথক বেড়া
সং ামৰ পাতিন মেল। ইয়াৰ সমা ৰালভােৱ ১৯৮৬ চনেৰ পৰা সশ

সং ামত িব াসী Bodo Security Force (BSF) এ1993 ত National Democratic
Fronts of Bodoland ( NDFB) নােমেৰ পুনঃগিঠত হ সবেভৗম বেড়ােল ৰ দাবীত সশ
কাযপ া চলাবৈল আৰ কেৰ।
অৱেশষত ২০০৩ চনৰ ১০ ফ ৱাৰীত ক ীয় চৰকাৰ,অসম চৰকাৰ আ
িটৰ মাজত ভাৰতীয় সংিবধানৰ ষ অনু সুচীৰ আধাৰত বেড়ােল

িব এল

টিৰটিৰেয়ল কাউি ল চমুৈক
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িব িট িচ চুি

া িৰত হয়। এই চুি

সাদেৰেৰ হণ কেৰ আ

নাৱািৰেলও তাত এজন িবেশষ
ৰ অধ

এবছু েক আিদ কিৰ অন ান বেড়া জনেগা ীয় সংগঠেন
পৰা বুিল ঘাষণা কেৰ।

বেড়ােল আে ালনেৰা অ

২০০৩ চনৰ এই বেড়া শাি
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চুি েয় বেড়াভূ িমৈল িবেশষ এেকা পিৰৱতন আিনব

ভাৱশালী নতাৰ জ

িদেল- তওঁ আিছল

া ন িব এল িট

হা ামা মিহলাৰী। তওঁ ২০০৪ চনৰ ৬ িডেছ ৰৰ পৰা ২০২০ চনৈল

বছৰেৰা অিধক কাল িব িট িচ ৰ শাসনভাৰ চলায়। িক

পৃথক ৰাজ ৰ দাবীেৰ হাতত অ

তুিল লাৱা হা ামাই পৰৱতী সময়ত বেড়া পৃথকতাবাদক স ূ ণ
ৰাজনীিতৰ পাকচ ত অবেড়া ৰাইজৰ তাষণ আ

ায় ১৬

েপ পিৰহাৰ কিৰ ভাটৰ

পাষণ কৰা নীিত অৱল ন কিৰবৈল

ধেৰ।
শাি

চুি

আ

িব িট আৰ ৰ গঠন

কাৱা বা ল

য,এবছু েয় িব িট িচ চুি ৰ

িত আ া হ ৱাই আেকৗ পৃথক বেড়া

ৰাজ ৰ দাবীত পুনৰ বেড়া ভূ িমৰ আকাশ-বতাহ উ াল কিৰ
সমা ৰালভােৱ সাবেভৗম বেড়ােল ৰ দাবীত অ
তওঁেলাকৰ সশ

সং াম অব াহত ৰােখ। অশা

তােল। আ

ইয়াৰ

হাতত তুিল লাৱা এন িড এফ িবেয়ও
বেড়াভূ িমত আেকৗ িনেতৗ সংঘিটত হবৈল

ধেৰ ব াপক নৰসংহাৰ। সংঘিটত হয় ২০০৮ চনৰ ৩০ অে াবৰৰ ধাৰাবািহক

বামা

িবে াৰণৰ দেৰ অসমৰ ইিতহাসত কািলমাসনা অিভশ ঘটনাৱলীৰ।
এই সকেলােবাৰ অশাি ৰ ওৰ পলাবৈল আেকৗ এখন শাি
আ

েয়াজন হ পেৰ

অৱেশষত ২০২০ চনৰ ২৭ জানু ৱাৰী তািৰেখ ক ীয় চৰকাৰ,অসম চৰকাৰ আ

নতৃবগ িবেশষৈক এবছু আ
চুি

চুি ৰ

বেড়া

এন িড এফ িব ৰ চািৰটা গাটৰ মাজত তৃতীয়খন বেড়া শাি

া িৰত হয়। এই চুি ৰ ফলত িব িট এ িডক িব িট আৰ (বেড়া টিৰটিৰেয়ল িৰিজয়ন)

নােমেৰ নতুনৈক নামাকৰণ কৰা হয়। এই শাি

চুি েয় বেড়া ভূ িমৈল শাি ৰ বাতাবৰণ

কিঢ়য়াই আিনব বুিল আশা কৰা হেছ। িকয়েনা এই িকয়েনা চুি খন

া িৰত হাৱাৰ

িতিনিদন িপছেতই এনিডএফিবৰ ১,৬১৫ জন সং ামীেয় ৩০ জানু ৱাৰী,২০২০ৰ িদনা বৃ হৎ
পিৰমাণৰ অ -শ ৰ সেত আ সমপণ কেৰ।
েমাদ বেড়া কান?
এটা বাক ত যিদ

েমাদ বেড়াৰ পিৰচয় িদবৈল হয় সয়া হ’ব-

বেড়া জাতীয়তাবাদী নতা। ছা
২০০৯ চনত িনিখল বেড়া ছা

েমাদ বেড়া এগৰাকী

অৱ াৰ পৰাই ৰাজনীিতৰ লগত জিড়ত
স াৰ সভাপিত

েপ িনবািচত হয়।

েমাদ বেড়ােয়

মাৎ ি িমত হ পৰা
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পৃথক বেড়ােল আে ালন তেখতৰ িদনেত পুনৰ সি য় হ পেৰ। আ
ব াপক জনজাগৰণৰ

িদিছল।

েমাদ বেড়াৰ জীৱনৰ িবেশষ কৃিত

বুিলেল ক’ব লািগব তৃতীয় বেড়া শাি

চুি

কৰা ঘটনােটা। তেখেত তওঁৰ ৰাজৈনিতক জীৱনৰ অিধক সময় পাৰ

কিৰিছল বেড়াভূ িমত

ায়ী শাি

িত া কৰাৰ চ াত। আ

সফল হেছ বুিলও ক’ব পািৰ। িকয়েনা িব িট আৰ চুি
কওটা গােটই অ

জিড়য়েত িব িট িচ

বেড়া সমাজত

চাৰ অিভযান চলাইিছল। তওঁ িবেশষৈক মাতৃভাষা

বেড়া মাধ মত িশ া হণৰ ওপৰত

এফ িবৰ

বেড়াভূ িমত ই এক

প লয়। তেখেত তওঁৰ কাযকালত অসমৰ সম

িশ াৰ সজাগতাৰ বােব এক ব াপক

সফলতােৰ স
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া িৰত হাৱাৰ পাছেতই এন িড

স ৰণ কিৰেছ। ইয়াৰ উপিৰ

শাসন আ

চৰকাৰৈল অিধক

এই চ াত তওঁ ব লাংেশ
তেখেত িব িট আৰ চুি ৰ

মতা হ া ৰ কৰাৰ

িত িত আদায়

কিৰেছ।
তৃতীয় বেড়া শাি

চুি

ৰাজনীিতৈল মন মেল আ

সফলতােৰ স াদন কৰাৰ পাছত
িনিখল বেড়া ছা

েমাদ বেড়ােৱ সংসদীয়

স াৰ পৰা অৱসৰ ল ২০২০ চনৰ ফ ৱাৰী

মাহত ইউনাইেটড িপপলছ পািট িলবােৰলত যাগদান কেৰ। ২০২০ চনৰ ১৫ িডেছ ৰত
ফলাফল ঘাষণা কৰা িব িট িচ িনবাচনত ভাগ ল
দেল মুঠ ১২ খন আসন লাভ কেৰ আ

েমাদ বেড়া নতৃতাধীন ইউ িপ িপ এল

ভাৰতীয় জনতা পািট (১১ খন আসন) আ

গণ

সু ৰ া পািট (১খন আসন)ৰ িনবািচত সদস সকলৰ লগ হ িব িট িচত চৰকাৰ গঠন কেৰ।
তওঁ ১৬ বছৰীয়া হা ামা ৰাজৰ অ

পলাই িব িট িচৰ মুখ কাযবাহী সদস ৰ পদত অিধি ত

হবৈল স ম হেছ।
েমাদ বেড়ােয় বেড়াসকলৰ ৰাজৈনিতক সেপান পূ ৰণ কিৰব পািৰবেন?
ৰা ীয়তাবাদী দল িবেজিপ আ

বেড়াভূ িমৰ অবেড়াসকলৰ ৰ ক

প গণ সু ৰ া

পািটৰ লগত সি িলত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছেতই সেচতন ৰাজৈনিতক মহলত

উিঠেছ-

েমাদ বেড়ােয় সঁচাৈকেয় বেড়াসকলৰ ৰাজৈনিতক সেপান পূ ৰণ কিৰব পািৰবেন? ন তওঁ
আ

তওঁৰ দল

মাৎ িবেজিপৰ আ াসী ৰা ীয়তাবাদৰ জুইত পুিৰ ছগাৰ দেৰ িনঃেশষ হ

যাব। বেড়াসকলৰ সেপান হ’ল িনজ জািত আ

ভাষাৰ উ িত সাধন কৰা, ভাৰতৰ আন

ৰাজ তৈক তুলনামূ লকভােৱ অন সৰ বেড়া সমাজখনৰ আথ-সামািজক উ িত সাধন কৰা আ
যতদূ ৰ স ৱ এখন পৃথক বেড়া ৰাজ নাইবা
গঠন কৰা সেপানেটাত

াধীন ৰা গঠন কৰা। যিদও পৃথক বেড়ােল

েমাদ বেড়ােৱ ইিতমেধ ই হাৰ মনা যন অনু ভৱ হেছ। িক
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জািতৰ উ িত সাধন

কিৰবৈল তওঁ িন য়ৈক সু েযাগ পাব। এই সু েযাগৰ তওঁ কেনদেৰ সদব ৱহাৰ কেৰ সয়া
আগ ক িদনত ল ণীয় িবষয় হব।
িবেজিপ িব িট আৰ চৰকাৰৰ সহেযাগী দল হাৱাৰ বােব িন য়ৈক িব িট আৰৈল
আগতৈক অিধক পুঁিজৰ আগমন হ’ব। আইন-শৃ ংখলা পিৰি িতও পূ বতৈক অিধক কটকটীয়া
আ

শাি পূ ণ হ’ব। যিদও

মতাৰ কুিটল ৰাজনীিত চিল থািকব তথািপও আশাকৰা হেছ

আগ ক িদনেবাৰত িব িট আৰবাসীেয় পূ বতৈক সু

আ

শাি পূ ণ গণতাি ক পিৰেৱশ লাভ

কিৰব। িকয়েনা ইিতমেধ এন িড এফ িবৰ আটাইেকইটা গােটই অ
দাি ক,অহংকাৰী আ

স ৰণ কিৰেছ আ

দূ নীিতপৰায়ণ বুিল অিভেযাগ থকা হা ামা মিহলাৰীেৰা পতন ঘিটেছ।

ইয়াৰ লগেত আশা কৰা হেছ বেড়াভূ িমত এইবাৰ অবেড়াসকেলা িবেশষ িনৰাপ াহীনতাৰ
স ু খীন নহ’ব। িকয়েনা ইউ িপ িপ এল দেল লব পৰা িযেকােনা অবেড়া িবেৰাধী িস া ৰ
িবেৰািধতা িন য়ৈক ৰা ীয়তাবাদী িবেজিপ আ
িম েজাঁটৰ বেড়া ৰাজনীিত আ

িজ এছ িপ য় কিৰব।

দূ ভাৱনা

িব িট িচৰ নতুন িম েজাঁটৰ চৰকাৰখেন যেনৈক ব েতা স াৱনাৰ িদশ মুকিল কিৰেছ,
িঠক তেনৈক ব েতা দূ ভাৱনাও বেড়া ৰাইজৰ মনৈল কিঢ়য়াই ননাৈক থকা নাই। বেড়াভূ িমত
যিদও জািত িহচােপ আন জািততৈক বেড়াসকলৰ সংখ ািধক আেছ িক

অ লেটাৰ

জনিবন ােস এেন এটা অৱ া পাইেছৈগ য,বেড়াসকেল বতমান কৱল বেড়া ভােটেৰ চৰকাৰ
গঠন কিৰব পৰা সামথ নাই। সেয় বেড়া জাতীয়তাবাদক মুখ উে শ কিৰ আগবঢ়া

েমাদ

বেড়াৰ দলেটােৱ ৪০ খন আসনৰ িভতৰত কৱল ১২ খন আসনেহ লাভ কিৰবৈল স ম
হেছ। সেয় তওঁেলাকৰ চৰকাৰৰ ািয় িনভৰ ব পিৰমােণ িনভৰ কিৰেছ অবেড়া ভাটাৰৰ
জনি য় দল িব জিপৰ দলগত সু
এেন এটা অৱ াত সদ
িনভৰ কিৰব

িম তাৰ ওপৰত।
া িৰত িব িট আৰ চুি খন সিঠক

েমাদ বেড়াৰ ৰাজৈনিতক আ

পত

পায়ন কৰােটা

কুটৈনিতক িবচ ণতাৰ ওপৰতেহ। এই

ত

যিদ তওঁ িবফল হয় তেনহ’ ল বেড়াভূ িমত য আেকৗ এটা গণ আে ালন নাইবা সশ
সং ামৰ সূ পাত নহ‘ব তাৰ িন য়তা আিজৰ তািৰখত িদব নাৱািৰ। সবেশষত বেড়াভূ িমৰ
ৰাজনীিতত দখা িদয়া আটাইতৈক ডাঙৰ দুভাৱনােটা আিহেছ িবেজিপেয় অসমত তওঁেলাকৰ
দুটাৈক ৰাজৈনিতক িম
িম

দল অগপ আ

দলৰ আভ ৰীণ ৰাজনীিতত

িবিপএফৰ লগত কৰা কুটৈনিতক আচৰণৰ পৰা।

েৱশ কিৰ নতা আমদািন কৰাৰ কৗশলপূ ণ খলখন যিদ
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আগ ক িদনত িবেজিপেয় ইউ িপ িপ এলৰ লগেতা খিলবৈল হয় তিতয়াহ’ ল িসিদনােৰ
আৰ হ‘ব বেড়া জাতীয়তাবাদৰ িনঘাত অপমৃতু !

*******
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িকছু ভাল খবৰ

কাশঃ ৩১ িডেচ ৰ, ২০২০
২০২০ বষৰ এটা মুেখ মুেখ

চিলত কথা আিছল য- এই বছৰেটােৱই বয়া। এই

বছৰেটােৱ কৱল আমাৰ পৰা এটা এটাৈক সকেলা কািঢ়েহ িনেছ।
মনত এটা

াভািৱকেত সকেলােৰ

ত া া- আিহব লগা ২০২১ বষেটা ভাল হ’ব। গিতেক সানকােলই আহক। আ

অৱেশষত আিহ পােলিহ ২০২১। এই নৱবষৰ

াক ণত আমাৰ ‘সাৰিথ’ পিৰয়ালৰ তৰফৰ

পৰা সকেলােক েভ া জনােলা। নতুন বছৰেটাত সকেলােৱ যন িনজ কেমাদ েমেৰ আগবািঢ়
যায় আ

জীৱনেবাৰ যন সু খ-আন েৰ উপিচ পেৰ তােৰই কামনা কিৰেলা।
এষাৰ কথা আেছ জীৱনৰ আটাইতৈক বয়া সময়েটােৱও মানু হক িকবা নহয় িকবা এটা

ভাল ব

িদ যায়। আ

এই ভাল িখিনক আদিৰ লব পৰােটােৱই হেছ মানৱীয়

ণ। এই

২০২০ বষেটােৱও আমাক আমাৰ অজািনেতই ব ত িকবািকিব িদ গ’ল। আহকেচান এবাৰ
সইেবাৰৈলও চকু ফুৰাই চাওঁ১) ক’িভড ভকিচনৰ আিৱ াৰ- যিদও ২০২০ বষেটাৰ কেৰাণা ভাইৰাছ সৃ
িব বাসীক বা ৈকেয়

লা-কলা খুৱাই গ’ল। অৱেশষত িক

বছৰেটাৰ

ক’িভড-১৯ য়
শষৰ ফােল

িচিকৎসািব ানীসকেল এই ভাইৰাছৰ লগত যু ঁিজবৈল কইবাটাও ভকিচন আিৱ াৰ কিৰ মানৱ
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েয়ােগা কিৰেল। ইিতমেধ িব ৰ কইবাখেনা দেশ গণিটকাকৰণৰ ব াপক

পায়ণ কিৰবৈল লেছ। আ

এই

ত আমাৰ দশ ভাৰতবষও িপছ পিৰ থকা

নাই।
দূ ষণ াস- ২০২০ বষেটাত এটা দীঘসময়জুিৰ িব ৰ

২) পিৰেৱশ সজাগতা আ

দশেতই লকডাউন বাহাল ৰখাৰ বােব কল-কাৰখানা আ
ব

হ আিছল। এই

যান-বাহানৰ পৰা িনগত

ােস পৃিথৱীৰ বায়ু ম লৈল ব

দূ ষণ

ায়ভাগ
দূ ষেণা

পিৰমােণ সজীৱতা কিঢ়য়াই

আিনেল। ই মানৱ সমাজৈল এটা আশাৰ বতৰা কিঢ়য়াই আিনেল য ভিৱষ তৰ িদনেটা যিদ
আিম আমাৰ মানৱীয় উ াকাং াক পিৰহাৰ কিৰ িকছু পিৰমােণ হ’ লও

দূ ষণক িনয় ণৈল

আিনব পােৰা তেনহ’ ল আমাৰ পৃিথৱীৰ আয়ু স িন য়ৈক আ

অিধক বৃ ি পাব।

৩) িব ভাতৃ েবাধৰ নৱ উে ষ- কেৰাণা ভাইৰাছৰ উৎপি

ানক ল যিদও ২০২০ বষেটাত

যিদও যেথ বাক-িবত া চিল আিছল তথািপও এই বষেটাৰ এটা ধনা ক কথা আিছল য,এই
বষেটাত িব ৰ আগশাৰীৰ আ
ু ািত ু

মতাবান

কেৰাণা ভাইৰাছৰ িব ে

দশসমূ েহ পাৰ

যু ঁজাতেহ অিধক সময় অিতবািহত কিৰেল। হয়েতা

মানৱজািতেয় অনু ভৱ কিৰবৈল বাধ হ’ল মানু হৰ শ
এিতয়াৈলেক অেজয়

িৰক যু ঁজ-বাগৰৰ সলিন

মানু হ নহয়। মানু হৰ শ

কৃিতৰ ৰাগ ব ািধেবাৰেহ। যিদেহ মানু হৰ বাধ শি

আ

তিতয়াহ’ ল হয়েতা ভিৱষ ত িদনত পৃিথৱীত িব ভাতৃ েবাধৰ বাে ান আ

হেছ

উ তৰ হয়
অিধক সবল

হব।
৪) ২০২০ বষেটা সম
যিদও অসমৰ

িব ৰ

ীড়াে

ীড়াে

ৰ লগেত অসমৰ

ীড়াে

ৰ বােবও সু খকৰ নািছল

ত এক সু খৰ খবৰ িদ যায় অসমৰ মিহলা ব াৰ লাভিলনা

বৰেগাঁহােয়। লাভিলনাই

থমগৰাকী অসমীয়া মিহলা িহচােপ অিলি কৈল যাগ তা অজন

কেৰ। লগেত তওঁ ২০২০ বষেতা ষ গৰাকী অসমীয়া িহচােপ অজুন বঁটা লাভ কিৰবৈলও
স ম হয়।
৫)

দশীয় অথনীিত আ

জীিৱকাৰ

িত নতুন দৃ ি ভংগী-কেৰাণা ভাইৰােছ সৃ ি

কৰা

িবভীিষকাময় পিৰি িতেয় আমাৰ দশ ভাৰতবষক ব েতা কথা নতুনৈক িচ া কিৰবৈল বাধ
কৰােল। ভাৰতীয় ৰা েনতাসকেল অনু ভৱ কিৰবৈল বাধ হ’ল অথৈনিতক আ িনভৰতা য
এখন দশৰ বােব িকমান

েয়াজনীয়! সেয় ভাৰত চৰকােৰ আ িনভৰত ভাৰতৰ দেৰ

আঁচিনৰ অৱতাৰণা কিৰ দশৰ অথনীিতক অনন
উৎপাদন এখন দশৰ অথনীিতৰ বােব িকমান

প িদয়াৰ কথা িচ া কিৰেল। থলুৱা

েয়াজন সয়াও আিম ২০২০ বষেতই নতুনৈক
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উেদ াগখ ত দখা িদয়া সং াপনহীনতাই আমাৰ দশৰ লগেত

ৰাজ ৰ যু ৱকসকলেকা কৃিষ খ ৰ লগেত

ু

উেদ াগৰ

খনত

িনেয়াজনৰ বাট মুকিল

কৰাৰ কথা িচ া কিৰবৈল বাধ কৰাইেছ।
৬) তথ - যু ি ৰ

খনত অসমীয়া ভাষাৰ উ িত- অসমৰ বােব ২০২০ বষেটাৰ এটা

আশাব ক িদশ বুিলবৈল গ’ ল ক’ব পািৰ য, এটা বছৰেটােত আমাৰ িচৰেচেনহী অসমীয়া
ভাষােটােৱ ই াৰেনটৰ জগতখনত ব
যু ি ৰ

কা ানী মাই ছে

কইটা

ীকৃিত লাভ কিৰেল। িব ৰ আগশাৰীৰ তথ -

অসমীয়া ভাষােটাক

াদশতম ভাৰতীয় ভাষা িহচােপ যাৱা ছে

তওঁেলাকৰ ‘মাই ছ

ৰ মাহত অ ভু

া েলটৰ’ত

কিৰেল। যিদও এই অনু বাদক

য েটাৰ ব িখিন উ িত সািধবৈল আেছ তথািপও আিম আিজৰ তািৰখত এেকা এেকাটা বৃ হৎ
আকাৰৰ

ব

িনিমষেত ইংৰাজীেক ধিৰ িব ৰ িবিভ

া ৰ ভাষাৰ পৰা অসমীয়াৈল অনু বাদ

কিৰব পােৰা। (ই ু ক পাঠেক এই িলংেটাত https://www.bing.com/translator গ চ া কিৰ
চাব পােৰ। )
ইয়াৰ উপিৰ িব ৰ আন এটা আগশাৰীৰ তথ ইি ন আ

যু ি ৰ কা ানী

তওঁেলাকৰ অন ান সৱাসমূ হত অসমীয়া ভাষা

বষৰ মাজভাগেৰ পৰা কিৰ িদেছ। ইয়াৰ বােব আেপানাৰ
সলাই অসমীয়াৈল পিৰৱতন কিৰব লািগব। ইয়ােৰা উপিৰও

গেলও তওঁেলাকৰ ছাচ

েয়াগ কিৰব পৰাৰ সু িবধা এই
গল একাউ ৰ ভাষা ছিটংছেটা
গেল তওঁেলাকৰ অনু বাদ য

‘ গল া েলটৰ’ত অসমীয়া ভাষাৰ পৰা ইংৰাজীেক আিদ কিৰ অন ান ভাষাৈল

ব -পািত

অনু বাদ কিৰব পৰা সৱােটাও অনানু ািনক ভােব মুকিল কিৰ িদেছ। (অন ভাষাৰ পৰা
অসমীয়াৈল এিতয়াও এই সু িবধা নাই)
ইমান

ত া ানৰ মাজেতা যিদ ২০২০ বষত এইিখিন ভাল খবৰ আিহব পািৰেছ

তেনহ’ ল ২০২১ বষত বা

ভাল খবৰ নহাৰ

ক’ত?

*********
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ভাৰতত কািভড-১৯ ৰ িটকাকৰণ

কাশঃ ১৬ জানু ৱাৰী, ২০২১
িভিডঅ’ কনফােৰি ঙৰ জিৰয়েত সম

দশৰ ৩,০০৬ টা িটকাকৰণ

কিৰ আিজ (শিনবােৰ) িদনৰ ১০.৩০ বজাত

ধান ম ী নেৰ

ানক সে াধন

মাদীেয় কািভড-১৯ ৰ

িটকাকৰণ অিভযান আৰ কেৰ।
ভাৰেত দশৰ িতিন কািট আগশাৰীৰ কমীক িটকাকৰণ আৰ কৰাৰ লেগ লেগ নেভল
কেৰানা ভাইৰাছৰ িব ে
পযায়ত,

িব ৰ সববৃ হৎ িটকাকৰণ অিভযান আিজেৰ পৰা আৰ হয়।

াথিমক গাটসমূ হক দুটা

েদশী ভকিছন- কােভি ন আ

হ’ব। ভাৰতত এিতয়াৈলেক এক কািট আ
সং িমত হেছ আ

কািভি

থম

দান কৰা

৫.২৭ লাখেৰা অিধক লাক এই ভাইৰাছৰ াৰা

ায় ১.৫২ লাখ লাকৰ মৃতু হেছ।

আিজ কােন কািভড-১৯ ভকিছন লাভ কিৰেছ ?
াথিমক গাটেবাৰৰ িভতৰত আেছ
ব ৱ াপনাৰ

া

কমী, চাফাই কামচাৰী, সনা আ

ােসৱকসকল। চৰকােৰ কেছ য, আিজ দশৰ ৩,০০৬ টা িটকাকৰণ

ায় ১০০ জনৈক লােক

ট লাভ কিৰেছ।

দুেযাগ
ানত

থম পযায়ৰ এই িটকাকৰণ কইমাহমানৰ

িভতৰেত স ূ ণ হাৱাৰ স াৱনা আেছ।
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কৰা হ’ব ?

ভাৰতত ১৩০ কািট জনসংখ া আেছ, দশখেন ভকিছন অিভযান চলাবৈল িনবাচন
অনু ি ত কৰাৰ অিভ তাৰ ওপৰত িনভৰ কিৰেছ। গৃহ ম ালেয় আনিক
লাকসকলক িচনা

কিৰবৈল লাকসভা আ

াথিমক গাটৰ

িবধানসভা িনবাচনৰ বােব শহতীয়া ভাটাৰ

তািলকাৰ তথ ভাগ বেটাৱাৰা কিৰবৈল িনবাচন আেয়াগক অনু েৰাধ জনাইেছ।
১৮ বছৰৰ অিধক বয়সৰ লাকসকলৰ বােব এই অনু শীলনেটা স
িনবাচনী বুথৰ দেৰ কাম কৰা

কৰা হ’ব।

িতেটা ছাইটত িহতািধকাৰী তািলকাৰ িতিনটা হাড কিপ

থািকব। এই নামেবাৰ িবষয়াসকেল চৰকাৰৰ কা-উইন( Co-win) পােটলত আপেলাড
কিৰব। জািনব পৰা মেত আিজৰ তািলকাখন দুিদন আগতীয়াৈকেয় আপেলাড কৰা হিছল।
এজন িবষয়াই এই স ভত কেছ- “িটকাকৰণ অিধেবশনেটা পুৱা ৯ বজাৰ পৰা
িবয়িল ৫ বজাৈল হ’ব। িযজন ব ি

িবয়িল ৫ বজাৰ আগত আেহ, িঠক িনবাচনত যেনদেৰ

হয় তেনদেৰই দেৰই ৫ বজাৈলেক

িতেষধক িদয়া হ’ব।”

ধান ম ীেয় কেছ য ভাৰেত এই অনু শীলনত সাবজনীন িটকাকৰণ কায সূ চী (ইউ
আই িপ) আ

তাত হাৱা জন অংশ হণৰ অিভ তােবাৰ ব ৱহাৰ কিৰব।

ভকিছনেটা িবনামূ লীয়া নিক ?
থম পযায়ত

দান কৰা ভকিছনেবাৰ িবনামূ লীয়া হ’ব। “ ক ই ৩ কািট

জনসংখ াৰ িটকাকৰণৰ বােব ব য় বহন কিৰব”-এই স াহৰ আৰ িণত

াথিমক

ধান ম ী নেৰ

মাদীেয় কিছল।
দান কৰা দুটা কািভড-১৯ ভকিছন িক িক ?

ভাৰতীয়সকলক

দুটা ভকিছন – ‘ কােভি ন’ আ
িচ.িড.এছ.িচ.অ’. য় অনু েমাদন

‘ কািভি

’ক – ভাৰতৰ ঔষধ িনয় ক সং া

দান কিৰেছ। তওঁেলােক লাভ কিৰেছ “জ ৰী পিৰি িতত

িতবি ত ব ৱহাৰৰ অনু েমাদন”, যাৰ অথ হেছ কা ানীেবােৰ িনদািনক পৰী ণ স ূ ণ
নকৰা ে ও সইেবাৰ ব ৱহাৰ কিৰব পািৰব।
কািভি
িব িবদ ালয়ৰ

হেছ AZD1222-ৰ

ভাৰতীয়

কাৰ–এ ােজেনকা

আ

অ’ ফড

াৰা িবকিশত ভকিছন। ইয়াক পুেন-ি ত িচৰাম ইনি িটউট অফ ইি য়াৰ

(এছ.আই.আই.)ৰ

াৰা

দশত িবকিশত আ

হাইদৰাবাদৰ ভাৰত বায়’ টেক ৰা ীয় ভাইৰ’লজী

িনমাণ কৰা

হেছ। আ

‘ কােভি ন’ক

িত ানৰ সহেযাগত িবকিশত কিৰেছ।
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ভাৰত বােয়ােটক ভকিছনৰ ৫৫

িতজন ব ি ক ২৮ িদনৰ িভতৰত দুেয়াটা

দান কৰা হ’ব। এই দুটাৰ উপিৰও আ

চািৰটা েদশী ভকিছনৰ কাম

চিল আেছ বুিল জািনব পৰা গেছ।
সম ভাৰতত ভকিছনেবাৰ কেনদেৰ িবতৰণ কৰা হেছ ?
ক ই ৰাজ েবাৰৰ মাজত িবতৰণ নীিত ভৗগিলক
কিৰ বা “সং মণৰ
আ

ৱণতা অিধক” থকা

াথিমকতাৰ ওপৰত আধািৰত

ানত িনণয় কিৰেছ। ইয়াৰ অথ হেছ, মহাৰা

কৰালাৰ দেৰ ৰাজ , িয সবািধক দিনক ঘটনা

িতেবদন কিৰ আেছ, তওঁেলােক আন

ৰাজ েবাৰৰ তুলনাত অিধক ভকিছন লাভ কিৰব।
ইয়াৰ পিৰৱেত, ৰাজ সমূ েহ িজলা পয ায়ত
তাক িনণয় কিৰব।

িতজন িহতািধকাৰীক

টেবাৰ কেনদেৰ িবতৰণ কিৰব লােগ

ভকিছনেকইটাৰ দুটাৈক পািল

দান কিৰব

পৰােটা িনি ত কিৰবৈল িজলা পয ায়ত িবতৰণ সমানু পািতক হ’ব লািগব বুিল ক ই িনেদশ
িদেছ।
আেপানাক িটকাকৰণ কৰাৰ িপছত িক হ’ব ?
িযসকল লাকক িটকাকৰণ কৰা হয়, তওঁেলাকৰ ডাটা কা-উইন
সময়ত আপল’ড কৰা হ’ব। িহতািধকাৰীসকলক িচনা

আ

টফমত সিঠক

িনৰী ণ কৰাত সহায় কিৰবৈল

চৰকােৰ আধাৰ ব ৱহাৰ কৰাৰ পিৰক না কিৰেছ।
িটকাকৰণ কৰাৰ িপছত, িহতািধকাৰীেয় িডিজেটল

মাণপ

লাভ কিৰব। ই তওঁক

মনত পলাবৈল সহায় কিৰব কিতয়া ি তীয়েটা পািল ল’ব লািগব। লগেত ইয়াৰ াৰা কােন
পািলেটা লাভ কিৰেছ সয়া জািনবৈল চৰকাৰৰ সহায় হব। ি তীয় পািলেটাৰ িপছত,এক অি ম
িডিজেটল

মাণপ

কা-উইন
কৰাত আ

দান কৰা হ’ব।
টফমৰ তথ ই ভকিছনৰ িবষেয় উৰাবাতিৰ আ

িমছা তথ িনয় ণ

িতকূল ঘটনা হয়, তাৰ কাযকৰী

িতেবদন লাভ কৰাত

িটকাকৰণৰ িপছত যিদ

সহায় কিৰব।
ভাৰেত কািভড-১৯ িটকাকৰণ অিভযান চলাবৈল সাজু ন ?
িটকাকৰণৰ
ভকিছন

িতৰ বােব ভাৰেত ইিতমেধ িতিনটা মক ি ল পিৰচালনা কিৰেছ।

দান কৰাৰ সবে

উপায় বুিজবৈল আ

লিজি ক আ

দুবলতােবাৰ িনয় ণ কিৰবৈল দশজুিৰ এই অনু শীলন কৰা হিছল।
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ভকিছন

দান আ

কা-উইন ছ েৱৰৰ সেত স িকত

ৰ সমাধানৰ বােব

ইিতমেধ চৰকােৰ ২৪ ঘ ীয়া এটা হ লাইন ন ৰ – 1075 মুকিল কিৰেছ।
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ৰা ীয় িব ান িদৱস ২০২১

কাশঃ ২৩ জানু ৱাৰী, ২০২১
(ৰা ীয় িব ান িদৱস

িতবছেৰ সম

ভাৰতবষেত ২৮ ফ ৱাৰী তািৰেখ উদযাপন

কৰা হয়। ৰা ীয় িব ান িদৱস ২০২১ৰ লগত সংগিত ৰািখ আমাৰ এক িবেশষ লখা-)

িব ােন আিনব জাৱাৰ
শত শত বি েৰ

ানৰ িদপালীেৰ

িজিলকাব লুইতৰ পাৰ…..(ড০ ভূ েপন হাজিৰকা)
ৰা ীয় িব ান িদৱসৰ ধাৰণাঃ
াচীন

ৰ যু গৰ পৰা আিজৰ িব ান আ

নজনাক জনাৰ অপাৰ কৗতুহেল সভ তাক চূ ড়া
মানৱ মনৰ িনৰ ৰ সাধনাই জ
আ
াচীন

নতুন

যু ি ৰ চৰম উ িতৰ যু গৈল মানু হৰ

িশখৰৈল ল গেছ। এই কৗতুহল আধািৰত

িদেল িব ানৰ। সেয়েহ কাৱা হয়, িব ান কৱল উ াৱন

যু ি েয়ই নহয়, ই কৗতুহল আধািৰত মানৱ মনৰ এক সূ

হাত আ য় লাৱা মানু েহ িযিদনাই িশেল িশেল ঘঁহাই জুই

তিতয়াই জ

হিছল

কলা।

কৃতাথত,

লাবৈল স ম হিছল

ােয়ািগক িব ানৰ। মানু েহ অে ষণ কিৰিছল নতুন

আিৱ াৰৰ।
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হাবাসী মানু হক সভ , আধুিনক আ

জীৱে
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াণী

কিৰ তুিলেল সেয়েহ আিজৰ মানৱ সমাজত িব ান এক অিবে দ িবষয়। তদুপিৰ িব ান,
যু ি

আ

উ াৱন সম

িব ৰ মানৱ জািতৰ অথৈনিতক আ

এক অত াৱশ কীয় অংগ। িব ানৰ এই
পৰাৈক দশৰ িভ

চুৰ স াৱনাপূ ণ আ

ণীৰ লাকৰ মাজত সজাগতা সৃ ি

সামািজক িবকাশৰ বােব

সূ দূৰ সাৰী যা াত অংশ ল’ব
কৰাৰ উে শ আগত ৰািখেয়ই

িতবছেৰ আমাৰ দশ ভাৰতবষত ২৮ ফ ৱাৰী িদনেটা ৰা ীয় িব ান িদৱস িহচােপ পালন
কৰা হয়। ৰা ীয় িব ান িদৱস িহচােপ এই িদনেটা বািছ লাৱাৰ কাৰণ হেছ- এই িদনেটােত
ভাৰতীয় পদাথিব ানী ছাৰ িচ. িভ. ৰমেন ১৯২৮ চনত
পিৰঘটনাৰ আিৱ াৰ কেৰ। আ
নােবল বঁটা

ৰা ীয় িব ান আ
এক

হাৱা ৰমন

এই ৰমন পিৰঘটনাৰ আিৱ াৰৰ বােব, তওঁক ১৯৩০ চনত

দান কৰা হিছল।

পদাথিব ানৰ
চৰকাৰক

পাহৰ িব ু িৰত

তআ
যু ি

ৰমন পিৰঘটনাৰ আিৱ াৰত িচ.িভ. ৰমনৰ অৱদানৰ বােব

যাগােযাগ পিৰষেদ (এন.িচ.এছ.িট.িচ) ১৯৮৬ চনত ভাৰত

িত বছেৰ ২৮ ফ ৱাৰী িদনেটা ৰা ীয় িব ান িদৱস িহচােপ উদযাপন কিৰবৈল

াৱ দািঙ ধেৰ। এই

পৰা এই িদনেটা সম

াৱেটাত ভাৰত চৰকােৰ অনু েমাদন জনায় আ

দশেত ৰা ীয় িব ান িদৱস িহচােপ উদযাপন কৰা হয়। এই িদনেটাত
পূ ণ িবষয়েবাৰৰ িবষেয় আেলাচনা তথা নতুন ব িনক

ৰ স ু খীন হাৱা

িব ানৰ

১৯৮৭ চনৰ

আিৱ াৰসমূ হৰ িবষেয় আেলাচনা কৰা হয়।
ৰা ীয় িব ান িদৱস ২০২১ৰ িথমঃ
িত বছেৰ ৰা ীয় িব ান িদৱস এেকাটা িথম বা মুখ িবষয়ৰ সেত উদযাপন কৰা হয়
যােত িবষয়েটাৰ াৰা িব ানৰ
ভাৰত চৰকাৰৰ িব ান আ

স েক অিধক

চাৰ চলাব পািৰ। আ

এই িবষয়েটা

যু ি িবদ া িবভাগৰ তৰফৰ পৰা বাচিন কৰা হয়। ৰা ীয়

িব ান িদৱস ২০২১ৰ িবষয় হেছ “এছ.িট.আইৰ ভিৱষ তঃ িশ া, দ তা আ

কামৰ ওপৰত

ভাৱ”(Future of STI: Impacts on Education, Skills and Work) অথা
দ তা আ

কামৰ

ত িব ান,

যু ি

আ

উ াৱনৰ ভিৱষ তৰ

িশ া,

ভাৱৰ ওপৰত

আেলাকপাত কৰা।
ৰমন পিৰঘটনাঃ
পদাথৰ অণুৰ

াৰা পাহৰ ৰি

িব ু িৰত হ তৰংগৈদঘ ৰ সলিন হাৱা

ৰমন পিৰঘটনা েপ জনা যায়। যিতয়া পাহৰ ৰি

এটাই এটা
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িব ু িৰত বণালীতৈক িকছু পৃথক হয় আ

ইয়াৰ তৰংগৈদঘ ৰ পিৰৱতন হয়।
এই পিৰঘটনােটাক ভাৰতীয় পদাথিবদ ছাৰ চ েশখৰ
নামাংিকত কৰা হেছ, িযেয় পান

ভংকট ৰমনৰ নােমেৰ

থমবাৰৰ বােব এই পিৰঘটনােতা ল

কিৰিছল আ

মাণ কিৰ দখুৱাইিছল। সেয়েহ এই ঘটনােটাক ‘ৰমন

ইয়াৰ সত তা

কাৱা হয় িযেটা এিতয়া ৰসায়নিবদ আ

পদাথিবদসকেল িবিভ

ে া িপ’ বুিলও

সাম ীৰ িবষেয় জািনবৈল

ব ৱহাৰ কেৰ।
উে খেযাগ

য, ৰমন পিৰঘটনাৰ আিৱ াৰৰ আগৈলেক দৃ শ মান পাহৰৰ িব ু ৰণৰ

ত দুটা পিৰঘটনােক মািন চলা হিছল-১) ৰ’ লৰ িব ু ৰণ আ
িব ু ৰণত পাহৰৰ আপিতত ৰি

আ

িত ভা। িয

িব ু িৰত ৰি ৰ তৰংগ দঘ এেক থােক তােক

ৰ’ লৰ িব ু ৰণ বালা হয়। আেকৗ িকছু মান পদাথত পাহৰ ৰি
সৃ ি হয়।

২)

আপিতত হ’ ল

িত ভাৰ

িত ভা ৰি ৰ তৰংগ দঘ আপিতত ৰি ৰ তৰংগ দঘ তৈক চুিট।

সাগৰৰ নীলা ৰঙৰ নতুন ব াখ াঃ
পদাথিব ানী ৰমেন িব ানী ৰ’ লৰ ধাৰণােটা ভুল বুিল

মািণত কিৰ ১৯২৮ চনৰ ২৮

ফ ৱাৰী তািৰেখ বণালী বী ণৰ সহায়ত িব ু িৰত পাহৰ ল
সলিন নীলা আ

কিৰ আপিতত নীলা ৰঙৰ

সউজীয়া অ লত দুডাল ৰখা দিখবৈল পােল আ

এই নতুন আিৱ াৰৰ

কথা ঘাষণা কিৰেল। তাি কভােৱ এই পিৰঘটনা বুজাবৈল তওঁ সাগৰৰ পানী নীলা দখাৰ
কাৰণ ব াখ া কিৰিছল। ইয়াৰ আগৈলেক ‘আকাশৰ নীলা ৰঙৰ
নীলা’ বুিল

িতফলনৰ বােবই সাগৰৰ ৰং

চিলত ধাৰণােটাৰ নতুন ব াখ া কিৰিছল এইদেৰ- “বায়ু ৰ কিণকােবাৰত হাৱা

সূ যৰ ৰি ৰ ি িত াপক িব ু ৰণৰ ফলত আকাশৰ ৰং িযদেৰ নীলা দখা যায়, িঠক এেকদেৰ
সাগৰৰ পানীৰ অণুেবাৰত পাহৰ ৰি ৰ ি িত াপক িব ু ৰণ সংঘিটত হাৱাৰ ফলতেহ
সাগৰৰ পানী নীলা হাৱা দখা যায়। সূ যৰ বগা পাহৰ িযেহতু সাতটা পাহৰৰ সমি , সেয়
সাগৰৰ পানীৰ অণুেবােৰ এই সাত ৰঙৰ কৱল নীলা ৰংেটােহ চৗিদেশ িব ু িৰত কেৰ আ
আন ৰংেবাৰ শাষণ কেৰ।”
িচ.িভ. ৰমনঃ
বাদ পু ষ ছাৰ িচ. িভ. ৰমনৰ জ

ভাৰতীয় পদাথ িব ানৰ

হিছল ১৮৮৮ চনৰ ৭

নেৱ ৰ তািৰেখ। িহ ু পৰ ৰা অনু সিৰ, ৰমনক মূ লতঃ এজন িহ ু
ভ টৰমন নাম িদয়া হিছল, আ

ইয়াৰ আগত তওঁৰ িপতৃৰ

দৱতাৰ নামত

থম নাম চ েশখৰ িদয়া
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হিছল। ু লত তওঁৰ নাম িচ. ভ ট ৰমনৈল িবভ

কৰা হিছল, িয িপছত িচ.িভ. ৰমন হ

গিণতৰ অধ াপক িপতৃ আ

পিৰিছল। পদাথ িব ান আ

পৰা অহা মাতৃৰ সেত ৰমেন কম বয়সেত

চ

সং ৃ ত পি তসকলৰ পিৰয়ালৰ

মধাশি ৰ পিৰচয় িদিছল। তওঁ ১৬ বছৰ

বয়সত মা াজৰ

িচেড ী কেলজৰ পৰা াতক িড ী লাভ কিৰিছল। তওঁ

লাভ কিৰিছল আ

পদাথ িব ানত সাণৰ পদক লাভ কিৰিছল।

ইয়াৰ পাছত

ণীত

থম ান

াতেকা ৰ িড ীৰ বােব অধ য়ন কেৰােত, তওঁ ১৮ বছৰ বয়সত

‘িফলছ’িফেকল মগািজন’ নামৰএখন
কাশ কিৰিছল। এইখন
ৰমনৰ চাকিৰকাল আ

খ াত িব ান পি কাত তওঁৰ

িচেডি কেলজৰ পৰা

কািশত

থম গেৱষণা প

থম গেৱষণা প আিছল।

গেৱষণাঃ

দুবল হাৱাৰ বােব, তওঁ উ িশ াৰ বােব ইংেল ৈল যাব পৰা নািছল। ভাৰতত

া
আ
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পিঢ়বৈল নােপাৱাৰ বােব, ১৯০৭ চনত তওঁ িব ীয় অসামিৰক সৱা পৰী াত উ ীণ

হিছল আ

সহকাৰী একাউে

জেনেৰল িহচােপ চাকিৰত যাগদান কিৰিছল।

চাকিৰকালত তওঁ পদাথিব ানৰ গেৱষণাও সমােন সমােন চলাই িনেয় আ
বছৰত

ায় অকেল কাম কিৰ তওঁ ২৭ খন গেৱষণা প

কাশ কিৰিছল আ

‘ইি য়ান

িত ানেটাক এক নতুন গিত

এচ’িচেয়চন ফৰ িদ কাি েভচন অৱ চাই ’ নামৰ গেৱষণা
িদিছল। এই

থম ১০

াৰি ক কামৰ বিছভাগ ক নৰ ত ৰ ওপৰত আিছল িকয়েনা ই বাদ য ৰ

সেত স িকত আিছল। আ

ৰমেন সংগীত তথা সু ৰ খুব ভাল পাইিছল। তওঁৰ ব ি গত

জীৱনত এগৰাকী সংগীত িশ ী লাকসু ৰী দৱীক িবয়া কৰাইিছল। চাকিৰকালেত তওঁ
১৯১২ আ

১৯১৩ চনত গেৱষণাৰ বােব পুৰ াৰ লাভ কিৰিছল। জনি য় িব ানত তওঁৰ

ব াপক ব ৃ তাৰ সেত আই.এ.িচ.এছৰ খ ািত বৃ ি
জীৱ

দশন, সু ৰ আ

সমৃ হাস ৰসেৰ মু

কিৰিছল, দশকসকলক তওঁৰ ক

ৰ,

কিৰ ৰািখিছল।

ৰেয়ল চচাইিটৈল ৰমনঃ
২৯ বছৰ বয়সত তওঁ তওঁৰ লাভনীয় অসামিৰক সৱাৰ চাকিৰৰ পৰা পদত াগ
কিৰিছল তিতয়া কিলকতা িব িবদ ালয়ৰ উপাচায আ েতাশ মুখাজীেয় তওঁক অধ াপক
আগবঢ়াইিছল। আ

১৯২১ চনত তওঁৰ

থম ইংেল

মণৰ সময়ৈল, পদাথ িব ানত

তওঁৰ খ ািত সু পিৰিচত হ উিঠিছল। িতিন বছৰ িপছত তওঁ ৰেয়ল চচাইিটৰ ফ’ল িনবািচত
হিছল – তওঁ আিছল ৰেয়ল চচাইিটত চতুথজন ভাৰতীয়। সই বছেৰই তওঁ আেমিৰকা
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মণ কিৰিছল, ন’ বল িবজয়ী ৰবাট িমিলকানৰ আম ণৰ জিৰয়েত কিলফিণয়া ইনি িটউট
অফ টকন’লজীত চািৰ মাহ অিতবািহত কিৰিছল।
১৯২৮ চনত ‘ৰমন পিৰঘটনা’ আিৱ াৰ কৰাৰ িপছত, ১৯৩০ চনত পদাথ িব ানত
ন’ বল বঁটা লাভ কেৰ। ইয়াৰ পাছত তওঁ কিলকতাৰ পৰা বাংগােলাৰৈল ৰাওনা হিছল, য’ত
তওঁ ভাৰতীয় িব ান

িত ানৰ মুৰ ী িহচােপ কাম কিৰিছল। তাত তওঁ ৰমন

ওপৰত তওঁৰ কাম অব াহত ৰািখিছল আ

িটক, িবেশষৈক হীৰাৰ গাঁথিনৰ

পিৰিছল। ১৯৩৪ চনত তওঁ ‘ভাৰতীয় িব ান একােডমী’
কেৰ। ১৯৪৮ চনত ৰমেন নৱিনিমত ‘ৰমন গেৱষণা
িনৰ ৰ সি য় হ আিছল, তওঁৰ মৃতু ৰ মা

িত া কেৰ আ

ভাৱৰ

িত আ হী হ

ইয়াৰ কাম আৰ

িত ান’ৰ পিৰচালক হিছল, য’ত তওঁ

দুস াহ আগেত তওঁৰ অি ম ব ৃ তা

কিৰিছল। পৰৱতী বছৰেবাৰত তওঁৰ গেৱষণাৰ আ হ সলিন হিছল আ

দান

তওঁ মুখ তঃ ৰঙৰ

ধাৰণা অনু স ান কিৰিছল।
ৰমনৰ মৃতু ঃ
িব ানৰ িবিভ
থমবাৰৰ বােব ১৯৫৮ চনত

ত আগবেঢ়াৱা অৱদানৰ বােব ভাৰত চৰকােৰ িচ.িভ. ৰমনৈল
ৱতন কৰা সেবা

অসামিৰক স ান ‘ভাৰত ৰ ’ আগবঢ়ায়।

১৯৭০ চনত এইগৰাকী মহান িব ানী তথা ভাৰতীয় পদাথিব ানৰ অন তম
ৰমনৰ মৃতু হয়। সেয়েহ, ৰা ীয় িব ান িদৱসৰ িদনা সম

জাবাহক িচ.িভ.

দশেত িব ান আেলাচনাৰ

লগেত িচ.িভ. ৰমনৰ িবশাল কমৰািজৰ িবষেয়ও আেলাচনা কৰা হয়।
*********
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আং চান ছু কী ক সনাৰ গৃহব ী-ম ানমাৰত অচলাৱ া

কাশঃ ১ ফ ৱাৰী, ২০২১
আং চান ছু কী – ম ানমাৰৰ সাহসী মিহলাগৰাকী পুনৰ এবাৰ চচাৈল আিহেছ। আং
চান ছু কীেয় ব দশকেজাৰা গণতাি ক আ
ৰাচাৰী শাসন ওফৰাই

অিহংস আে ালনৰ পাছত ম ানমাৰত সনাৰ

মতা দখল কিৰবৈল স ম হিছল। এিতয়া খবৰ আিহেছ য, এই

দশত পুনৰ সামিৰক শাসনৰ অভু ান হেছ। আ

সনা

ধান িমন অং াইেঙ

মতা দখল

কিৰেছ। এই স েক সাৰিথৰ এক িবে ষণম ানমাৰৰ চমু ৰাজৈনিতক ইিতহাস
১৯৪৮ চনত বৃ িটছৰ শাসনৰ পৰা

াধীনতা লাভ কৰা ম ানমাৰত ১৯৬২ চনৰ পৰা

২০১১ চনৈলেক সামিৰক শাসন চিলিছল। ইয়াৰ পাছেতই ২০০৮ চনত
িভি ত ২০১০ চনত অনু ি ত কৰা িনবাচনৰ াৰা জুনতা চৰকাৰক

হণ কৰা সংিবধানৰ

মতাচু ত কিৰ জনগনক

আংিশক গণত ৰ সাৱাদ িদয়া হয় যিদও এই িনবাচনত সনা-বািহনীৰ দলেটােৱই জয়লাভ
কিৰিছল। এই িনবাচনৰ পাছেতই ২০১০ চনৰ ১৩ নেৱ ৰত দশত চিল থকা গণতাি ক
আে ালনৰ ন ী আং চান ছু কীেয় ব ী ৰ পৰা মুি

লাভ কেৰ।

২০১২ চনত হাৱা ম ানমাৰৰ উপ-িনবাচনত আং চান ছু কী সংসদৰ িবেৰাধী দলৰ
ন ী িহচােপ িনবািচত হয়। ইয়াৰ পাছত ২০১৫ আ

২০২০ চনৰ িনবাচনত তওঁৰ দল
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ট কাউে লৰ িহচােপ অিধি ত হয়। ইয়াৰ উপিৰও তওঁ শাসিনিধ

নচেনল লীগ

ফৰ ডমে িছৰ সভাপিত িহচােপ কাযিনবাহ কিৰ আেছ।
ম ানমাৰৰ শহতীয়া পিৰি িত
ম ানমাৰৰ অনলাইন িনউজ পেটল ‘ম ানমাৰ নাউ’ য় আিজ সামবােৰ পুৱা ৬: ৩০
বজাত এটা বাতিৰ

কাশ কিৰেছ য, ম ানমাৰৰ ৰা

ডমে িছৰ ন ী আং চান ছু কী আ

ধান আ

দশৰ আন আন জ

নচেনল লীগ ফৰ

নতাসকলক ম ানমাৰৰ সনাৰ

াৰা গৃহব ী কৰা হেছ। ইয়াৰ পাছেতই দশখনৰ ৰাজধানী নিফদাউত মাবাইল আ
ই াৰেনট সৱা কতন কৰা হেছ। আ
যান-বাহনৰ ভীৰ

দশৰ

ধান চহৰসমূ হত সনা-বািহনীৰ অ সি ত

মাৎ বািঢ় আিহবৈল লেছ।

এই ঘটনাৰ িকছু সময়ৰ পাছেত ম ানমাৰৰ সামিৰক দূ ৰদশনত ঘাষণা কৰা হেছ য,
ম ানমাৰত সনাবািহনীেয় এবছৰৰ বােব দশখনৰ িনয় ণ হাতত লেছ। উে খেযাগ

য,

ম ানমাৰত হ’ব পৰা ৰাজৈনিতক অচলাৱ াৰ উমান পাই যাৱা বছৰৰ নেৱ ৰত িনবািচত হ
অহা নচেনল লীগ ফৰ ডমে িছৰ নতাসকেল তওঁেলাকৰ

থমখন অিধেবশনত আিজ

িমিলত হাৱাৰ কথা আিছল।
ইিতমেধ ই আেমিৰকা যু ৰা , অে িলয়া আ
িতি য়া

কাশ কিৰেছ আ

আন ব েতা দেশই এই ঘটনা স ভত

ম ানমাৰৰ সামিৰক বািহনীক আইনৰ শাসনক স ান জনাবৈল

আ ান জনাইেছ।
ম ানমাৰত এই সামিৰক অভু ান িকয় ?
ম ানমাৰত যাৱা বছৰৰ নেৱ ৰ মাহত অনু ি ত হ যাৱা অি মেটা িনবাচনত আং চান
ছু কী ৰ দেল সি িলত উ

আ

িন সদনৰ ৪৭৬ খন আসনৰ ৩৯৬ খন আসন দখল

কিৰবৈল স ম হিছল। ইয়াৰ িবপৰীেত সনা-বািহনীৰ দলেটােৱ মা

২৫% আসনেহ দখল

কিৰবৈল স ম হিছল। সনা-বািহনীৰ পৰা অিভেযাগ আিহিছল য, িনবাচনৰ ভাট দানত
ব াপক জািলয়ািত হিছল আ

তওঁেলােক এই ফলাফল মািন নলয়। তওঁেলােক আনিক এই

ভাবুিকও

দান কিৰিছল য, যিদ সংিবধােন সিঠক ভােৱ কাম কিৰব নাৱােৰ তওঁেলােক এই

সংিবধান

ত াহাৰ কিৰব। িক

কিছল য, িনবাচন আ
িস া

দশখনৰ িনবাচন আেয়াগ তওঁেলাকৰ দাবী ন াসাৎ কিৰ

ভাটদান

ি য়াত কােনা বেমজািল হাৱা নািছল আ

তওঁেলােক মািন ল’ব লািগব।
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ৰাচাৰী সনা-বািহনীেয়

বােৰ বােৰ এেন পৰাজয় মািন ল’বৈল টান পাইেছ। সেয় হয়েতা তওঁেলােক অ ৰ বেলেৰ
পুনৰ এবাৰ
ঘটনাৱলীেয়

দশখনৰ

মতা দখল কিৰবৈল অ সৰ হেছ। ম ানমাৰৰ এই শহতীয়া

াভািৱকেত িব বাসীৰ দৃ ি হৰণ কিৰেছ। আ

গণত ে মী সমূ হ িব জনগেণ

ম ানমাৰত পুনৰ ৰাইজৰ শাসন ঘূ িৰ অহােটা কামনা কিৰেছ।
বতমান ম ানমাৰৰ আটাইতৈক জ

ন ী ৭৫ বছৰীয়া আং চান ছু কীেয় এই দুেযাগৰ

সময়ত িব ৰ আন আন উ ত দশৰ নতাসকলৰ সহায়-সহেযািগতা িন য়ৈক আশা কিৰব।
শাি ৰ ন’ বল বঁটা িবজয়ী এই গৰাকী ন ীেয় পূ বেতও িব ৰ আন আন দশৰ নতা আ
বুি জীৱীৰ সহায়-সহেযািগতা লাভ কিৰিছল। এইবােৰা ইয়াৰ ব িত ম নহ’ব বুিল ভবা হেছ
আ

ম ানমাৰৈলও পুনৰ সু

অৱ া ঘূ িৰ আিহব আশা কৰা হেছ।
*********

সমা 
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