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ফাযাধী ওার্ডিপাম ০১ 

ফাদদীয়া প্রথাদফন্ত্রী আসফমা উসবাথদ ওসভ বায়াভ ক্ষর্ডওক্ষড ধসভআ অর্ফ ধর্ভাসভ আসফমায় পধৌঁসঙর্ঙমাফ। 
অফাসতভ প্রথাদফন্ত্রী আ র্দসয় খুফাসঢ বাদ,  রৃষ্টু পমাসওভা সম র্ঢর্দ আ পতঔসমআ খুর্ফসয় ধসেদ,  প 
ওাভসডআ ম্ভঢ পবসওাসদা ঙাধাসদা র্ভসধাঝি ঢাভ াফসদ অসমআ র্ঢর্দ খরু্ফসয় ধসভদ,  র্ওন্তু র্ঢর্দ পবসলঢু 
খুর্ফসয় ধেসঢ ধাসভদ দা ঢাআ র্থওাংয র্ভসধাসঝি র্ও পমঔা অসঙ ঢা ঢাভ চাদা পদআ। র্ঢর্দ বুক্তভাসচয র্কসয় 
সমসঙদ ঢাভ ভওাভ র্ঘাভর্লপুিঢ লঢযাওান্ট র্দভসদ াম্ভায ওম র্ওঙুআ ওসভসঙ,  

ধরু্ময  এর্মঝ পনাসিভ র্ঘাভর্লপুিঢ লঢযাওাসন্টভ প্রসওাধ র্ও ওসফসঙ? কঢ এও প্তাসল ধরু্ময এং এর্মঝ 
পনাসিভ ক্রনায়াসভ ফৃঢযু ভড ওসভসঙ ৫ চদ,  কঢ রৃআ প্তাসলভ র্লা র্সঘদায় অদসম ংঔযাঝা তােঁাস ৮ 
চদ। এআ বর্ত ঢাভ াম্ভায ওম র্ওঙু ওভাভ উতালভড লয় ঢালসম ঢাভ ভওাভসও অভ অভ ওম ধন্থাআ 
নুভড ওভাভ ধভাফযি পতয়া পবসঢ ধাসভ র্ওন্তু এআ ধভাফযি র্তসঢ লস কডপসদভ াআসভ ে এওর্ঝ পকঝ 
তঢর্ভ ওসভ পঝাভ উধসভ ফাদদীয়া প্রথাদফন্ত্রী পযঔ লার্দা পমঔা যাদাসভ,  র্ঢর্দ যাদাসভভ ে ে পমঔা ধেসঢ 
ধাসভদ দায়াস।  

র্ঢর্দ আসফমা উসবাথদ ওভসঢ অসদ এ উধমসক্ষযআ ঠাওা র্শ্বর্তযামসয়ভ ঙাত্রমীক পদঢা ওফিীসতভ পপঢসভ 
ঘাঞ্চময ঙর্েসয় ধসের্ঙসমা,  ঢাভা তম পসথ উধর্িঢ লসয়র্ঙসমা আসফমা ঘত্ত্বসভ,  অধাসও পতঔসঢ বায়া 
এআ দার্ঢভ সয়ী পাআসতভ র্ফর্ঙম ওসভ র্নভসঢ পতঔমাফ। ঢাভা যৃঙ্খমাধভায়দ,  এও ার্ভসঢ াআ 
লাঝঁসঙ,  ূবিসদ লম,  চলরুম লও লম,  চর্ফুর্িদ লসমভ ঙাত্র পাআসতভ এং তসমভ বুবুদ্ধ্যফাদ াথাভড 
ম্পাতও  পাধর্ঢভ নুাভীসতভ এওআ াসণ লাঝঁসঢ পতঔমাফ,  প্রথাদফন্ত্রীভ নুগ্রলপাচদ লসয় উঞাভ পঞমা 
এফদআ,  াসখ ফর্লসর এওখাসঝ চম ঔায় অভ চমসওমী ওসভ। ঢাসতভ পধঙসদ পধঙসদ অসঙ ঙাত্রমীসকভ 
ফর্লমা ংয,  ঢাভা অাভ ধসণ পসচগঁুসচ এসসঙদ,  লাসঢ ঘুসম নমু,  ঢাভা ার্ভসসঁথ লাঝঁসঙদ,  
ঢাসতভ পধঙসদ অসঙ এর্মঝ ার্লদীভ কােী,  সযসর আসফমা ভওাভী র্থওাভ ফকু্ত লসমা। 

র্ঝএর্ পণসও থিফাদ লাউ বায়াভ ধসণ টাদ ধাসযভ নঝুধাঢ চুসেআ ভাচনদর্ঢও র্সঘদায় প্রতত্ত স্টসমভ 
ার্ভ,  ঙ্গন্ধুফয় আসফমা। ঠুসও াংমা এওাসটফীভ স্টম ধাভ লসমআ অাভ ঙ্গন্ধুভ স্মৃর্ঢঘিদী স্টম। 

থসুমা অভ থসুমাভ ভাচত্ব 

 
প্রর্ঢ ঙভআ আসফমাভ প্রথাদঢফ র্পসবাক র্ওংা নুসবাক লসমা থুসমা,  পকাথুমী যব্দর্ঝভ উৎধর্ত্ত লসয়র্ঙসমা দা 
র্ও সন্ধযভ অসক ভাঔাম ামসওভা বঔদ করুভ ধাম মসয় র্নসভ অসঢ াায় ঢঔদ ঢাসতভ ঔুসেভ অখাসঢ 
থুসমায় অঙা লসয় বায়া তৃশ্যসও উধিাধদ ওভসঢ,  র্ওন্তু আসফমায় থুসমা পওসদা? 

াংমা এওাসটফীভ ফাসঞ পওসদা খা চন্মায় দা? ঠাওা যলসভভ ঔাসদআ খা লয় র্ওন্তু এআঔাসদ এঢর্তসদ খা 
লআসমা দা। ৬ ঙভ ধভ আসফমা ঠুসও র্মর্ধ এআ প্রশ্নঝাআ ওভসমা,  মমাফ এআঔাসদ এঢ করুসতভ ঘাওর্ভ 
র্তসঙ,  খা লয়াভ সুসবাকআ ধায় দা খা ে লয়াভ অসকআ ঔায়া পনসম এভা। 
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র্যরৄগ্রন্থ ঘত্ত্বভ: 

কঢ ২ ঙসভ আসফমাভ স্টমগুসমাভ পপঢসভ এওঝা পকাঙাসদা পা এসসঙ,  স্টম ভাি পতয়া পফমাঘত্ত্বভ 
যিাধদায় াফান্য ধর্ভধক্কঢা এসসঙ,  বর্ত ঐর্ঢহ্যসও স্টম ভাি পতয়া র্দসয় এওঝা পওসমংওাভী ওসভসঙ 
স্টম ভাি্ পতয়া ওর্ফর্ঝ র্ওন্তু এাসভভ অওরিড লসমা র্যরৄসতভ,  পওম ফাত্র র্যরৄসতভ চন্যআ আ প্রওায 
ওভসঙ এফদ র্থওাংয প্রওাযদীসও এওর্ঝ র্দর্তিষ্ট ঘত্ত্বভ পতয়া। াংমা এওাসটফীভ স্টসমভ উসম্া ধাসয পবঔাসদ 
প্রর্ঢঙভআ দচরুসমভ আ ধায়া বায়,  পঔাসদআ াংমাসতয র্যরৄ এওাসটফী র্তসয় রৄরু লসয় র্থওাংয র্যরৄগ্রন্থ 
প্রওাযদীভ স্টম ভাি পতয়া লসয়সঙ।  

র্মঝমফযাক ঘত্ত্বভ: 

র্মঝমফযাক ঘত্ত্বভ কঢাভ তঔম ওসভ পনসমর্ঙসমা ব্লকাভভা,  এ ঙভ পঔাসদআ অফাভ ব্লসকভ স্টম ,  
আসফমাভ উসবাথদী র্তসদআ অাভ র্বঢীয় াংমা ব্লক র্ত,  াফসলায়যাভ আদ ব্লক এং অফাভ ব্লসকভ পপঢসভ 
ব্লক র্তসভ ফার্মওাদা র্দসয় ঢীব্র প্রর্ঢসবার্কঢা ঘমসঙ,  ঢস ার্িও র্সঘদায় এঔদ এর্কসয় অফাভ ব্লক,  
কঢ ঙভ চানভ আওামসও র্তসয় ব্লক র্ত উসবাথসদভ ধভ এ ঙভ াংমা ব্লক র্তসভ নুষ্ঠাসদভ অওরিড 
র্ঙসমদ যালর্ভয়াভ ওর্ভ,  র্ঘাভধর্ঢ পকামাফ ভব্বার্দ,  পনভসতৌর্ র্প্রয়পার্রদী। প ওাভসডআ ফূমঢ অফাভ 
ব্লসকভ স্টসম রুসম এস পধৌঁঙাম প্রায় ১ খন্ঝা পতভীসঢ। সও ঔাসদআ পভসঔ অফভা ঘসম অমাফ। 

তঔম ংস্করৃ্ঢ : 

াংমা এওাসটফী ঘসত্ত্ব একুসয পদ র্দর্ফিঢ লসে,  ১৯৯৮ াসম পঝাভ র্পর্ত্তপ্রস্তভ িাধদ ওসভসঙদ পযঔ 
লার্দা,  ঢস একুসয পসদভ ওাঙাওার্ঙ,  পবঔাসদ ভাসভভ ফসঢা এাভ কডসযৌঘাকাভ,  ঢাভ ওাসঙআ ন্য 
এওর্ঝ র্পর্ত্তপ্রস্তসভ পমঔা অসঙ এআ র্পর্ত্তপ্রস্তভ িাধদ ওসভসঙদ পকফ ঔাসমতা র্চয়া। ফাসছ এওঝা ফচাধুকুভ,  
প ধুকুসভভ এধাভ ধাসভ র্পন্ন াস্তঢা। 

আসফমাভ প্রণফ র্তদঝাআ সকাঙাসমা বায়,  আসয়ভ পতাওাদ পকাঙাসদা,  াচাসদা দঢুদ আ পঢামা,  ধসুভাসদা 
আ াচাসদাভ প্রর্ক্রয়া পতসঔআ যার্ি ধাআ,  সযসর রৄরু লসঢ বাসে ৪ প্তাসলভ ার্লঢয ওার্ডিপাম।  

ওম পঝর্মর্পযদ ঘযাসদম রফর্ে পঔসয় ধসেসঙ,  আসফমা ওপাভ ওভসঢআ লস,  াংার্তওকড যস্ত,  যস্ত 
তযর্ঔদ নসঝাগ্রানাভ,  স্টমজ্জ্বায় ধাভতযিী ওফিীভা,  এঔাসদ পঔাসদ র্ঝর্প ওযাসফভাভ চমি পঘাঔ নাঁর্ও র্তসয় 
লাঝঁা,  ঘযাসদম অআ এও াঁযীয়ামাসও কঢ ঙভ আসফমায় পাো ওসভর্ঙসমা,  পআ পঘাভা মাম ভংসয়ভ 
বাত্রাভাচাভ পধাযাও ধসে আসফমায় লাঁসঝ অভ াঁর্য াচায়,  ঐর্ঢহ্য উতবাধসদভ দওযাার্চ এঝা। পআ 
পমাওঝা ঘযাসদম অআসয়ভ পধাযাারঁৄর্ভয়া। টামসওআ মাম কুঢিা ধসে লার্চভ লসয় বায়,  পঢফদ পাসআ লার্চভ লদ 
মুৎনভ ভলফাদ র্ভঝদ,  র্ঢর্দ আসফমা প্রর্ঢর্তদ উধািধদা ওসভদ। র্ঢর্দ আসফমায় লার্চভ। ঢাভ ধাসয অচ 
র্ঝর্প ওযাসফভা র্ঙসমা দা। অকাফী ওাম বঔদ ভার্ভ আসফমা প্রঘার্ভঢ লস ঢঔদ ঢাভ লাসঢ ণাওস ফাআও 
অভ ঢাভ াফসদ অফাসতভ ধর্ভর্ঘঢ পওাসদা ব্লকাভ তারঁ্েসয় ঢাভ প্রণফ আ প্রওাসযভ নুপুর্ঢ চাদাসদ  

র্মঝমফযাক ঘত্ত্বসভভ পওাসদা এওঝা পতাওাসদভ এওচদ ওফিঘাভী াফন্য লসম াওযপ্রর্ঢন্ধী,  ঢাভ াসথাাসথা 
ওণা রৄসদ ফসদ লসমা অফাসতভ পতযচ ংসৃ্কর্ঢভ লাম এফদ। র্নঙভ পনব্রুয়াভীভ প্রণফ পণসওআ ফলাদ একুয,  
একুসযভ হ্যাদ একুসযভ ঢযাদ রৄর্দ,  পারা অভ াংসৃ্কর্ঢও ঐর্ঢসহ্যভ ঙাআধায পধধাসভ ধর্ত্রওায় ধর্ে,  স্মরৃ্ঢভ 
পান্টাভ রৄডয লয় র্দ অচ ৫৮ ঙভ ধসভ,  একুসযভ স্মরৃ্ঢঘাভসডভ ঐর্ঢহ্য পফসদআ প্রর্ঢর্তদ এও এওচদ 



পারানর্দসওভ পাষ্য রৄর্দ। সদও প্রর্ঢশ্রুর্ঢ এং যধণ পযসর পতঔা বায় ১৯৭২ এ িস্তসভ ভওাভী ওাচওসফি 
াংমা প্রঘমসদভ ভওাভী র্দ্ধ্াি অচ াস্তার্য়ঢ লয় র্দ,  র্ওন্তু ক্তয অভ পলাকাদ র্ওংা পতয়াম র্মঔসদ 
াংমাভ চয়কাদ। াংমা এর্কসয় অসঙ,  ফসয়ভ াসণ ঢাভ উচ্চাভডভীর্ঢ ধর্ভর্ঢিঢ লসয়সঙ,  লাসমভ নযাযদ 
াসথাাসথা ওর্ঘ র্যরৄভ ফসঢা াংমা মা াওযপ্রর্ঢর্ন্ধ প বুও এফদআ অহ্লাতী াংমা পারা মসঙ। 

 

 
[ পনব্রুয়াভী ১, ২০১১ ]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ফাযাধী ওার্ডিপাম ০২ 

পওাভঅদ পঢমায়াঢ ওভসঢ ওভসঢ লাঝঁসঙ পব পঙসমঝা,  পব পঙসমঝাভ পঞাসঁঝ র্লর্ি কাসদভ সুভ,  াভআ কিয 
এওঝাআ-  এআ এও ফা রৄথুআ আসয়ভ। রৃধুসভভ ছওছসও পভাসতভ মার্নসয় মার্নসয় কাসঙ ফকটাসম উঞাভ 
ঢাোভ াসণ ঢাম র্ফর্মসয় লাঝঁসঙ ফানুর,  াআ আসফমা বাসে। ভাচ ুপাস্কবি পণসও পতাসয়ম ঘত্ত্বভ ধাসয় লাঝঁা 
ফানুসরভ র্ফর্ঙসমভ এওঝাআ কিয,  অসমা র্দসপ বায়াভ অসকআ পওাসদাপাস থিফাদ লাউ পধৌঁঙাসঢ লস। 
পঔাসদআ ধর্ভর্ঘসঢভা াআ অস এওঝু ধসভআ,  ন্ধযাগুসমা ধর্ভর্ঘঢ ফানুসরভ লার্ঞাঞ্ঞায় ফুঔভ লসয় উঞস। 

আসফমায় বাসতভ াসণ পতঔা লসয় বায় ঢাসতভ াসণ কঢ এও ঙভ পতঔা লয় র্দ,  পচযার্ঢফিয় র্ডও র্ওংা 
ঢাসভসওভ াসণ পতঔা লয়াভ পওাসদা সুসবাক তঢর্ভ লয় র্দ,  পঢফদপাসআ পতঔা লয় র্দ ফঞ্জুরুম লসওভ াসণ। 
কঢওামআ চাদমাফ র্ঢর্দ এওঝা ফসয় অফাসতভ যলসভ ওার্ঝসয়সঙদ,  অফাভ নু্ধসতভ ওাসভা ওাসভা ে পাআ 
র্ওংা ঘাঘা ঢাভ নু্ধ,  এওআ উস্তাসতভ ওাসঙ কাদ র্যসঔর্ঙ অফভা। রৄপ(তৃ্তিী) র্ঢনযযস র্তদাচধসুভ 
ওার্ঝসয়সঙ,  শ্য ঢাভ পওাসদা স্মরৃ্ঢ পদআ,  পআ স্মরৃ্ঢভ ধভা ার্চসয় কঢওাম ন্ধযায় যগ্র আসপ্রফীসতভ 
ফাসছ এও ঝুওসভা ঢীঢঘাভড লসয় পকসমা,  অফাসতভ ফঢ- ধণ- মক্ষয-  অমাতা লয়সঢা,  র্ওন্তু পওাণা দা 
পওাণা অফাসতভ এওঝা ন্ধুঢা ভসয় পকসঙ,  অফভা এওআ আসফমায় এসর্ঙ,  এওআ যলসভভ থুসমা অভ থুঁয়ায় 
পসে উসঞর্ঙ,  র্ওন্তু র্ও অশ্চবি অফভা পওউআ ওাউসও র্ঘদঢাফ দা। 

কঢ ঙভ আ পফমায় পয ওসয়ওাভ র্ব্রঢ লসঢ লসয়সঙ,  পমাওচসদভ াসণ পতঔা লসমআ এওঝা প্রশ্ন,  
অধদাভ পওাসদা আ অসঙ এাভ? অর্ফ র্দভীল ফানুর,  চদকডসও ছুাসঢ ধার্ভ দা '  আ পমঔা'  ঝাআধ 
ফাম অর্ফ দা। অফাভ আ র্মঔাভ ফসঢা তথবিয পদআ,  প ধর্ভফাড ফসদাসবাক ণাওসম লয়সঢা ঝুওসভা ঝুওসভা 
ব্লকার্চ দা ওসভ কম্স উধন্যা ওর্ঢা র্মঔঢাফ। কঢ ঙসভভ র্পজ্ঞঢা পণসও ওসয়ওচদসও সমর্ঙমাফ 
অকার্ফ আ পফমায় র্ওঙু এওঝা ঙার্ধসয় পনমসা 

এ ঙভ এওআ ধর্ভর্ির্ঢ,  কঢওাম পফমায় র্মঝমফযাক ঘত্ত্বসভ পতঔা লসমা সুফদ ভলফাসদভ াসণ,  ঢাভ এওঝা 
আ অসঙ পফমায়,  র্ঢর্দ এওআ প্রশ্ন ঙুসে র্তসমদ-  পওাসদা আ অসঙ? অর্ফ মমাফ অর্ফ আ র্মঔা ফাম 
দা অর্ফ আ পওদা ধার্মও।  

প্রঙ্গ পফসলভচাদ: 

পফসলভচাদ িচিার্মও প্রচসন্ম অসমােড ঢুসমসঙ পাসমাফসঢাআ,  পতযসপ্রর্ফও  পতযসরালীসতভ ওধাসম র্ঢমও 
এঁসও র্তসে এওা পফসলভচাদ। ঙর্ঝা পওফদ পঝা র্দসয় অসমাঘদাভ পঘসয় ধসূিআ এওঝা িাদ র্দসয় পদয়াভ 
প্রসয়াচদীয়ঢা ম্পসওি ম্পূডি দকঢ ফানুসরভা লঞাৎআ পতযসরালী ভাচাওাভ পঔঢা পধসয় র্ব্রঢ,  পঢফদআ 
এওচদ নালর্ফরৃম লও,  কঢওাম মসমদ অধর্দ পওাদ ধসক্ষভ ফানুর? পফসলভচাদ র্দসয় অধদাভ িাদ 
র্ও? 
অফাভ ঢাওাসদা পতসঔ প্রশ্নঝা অভ স্পষ্ট ওসভ মসমদ পফসলভচাদ প্রসঙ্গ অধদাভ িাদ র্ও? অধর্দ র্ও 
পপ্রাসফসলভচাদ দার্ও এর্ন্ঝসফসলভচাদ? পতয অচ রৃআ পাসক র্পক্ত-  এওতম পফসলভচাসদভ ধসক্ষ অভ ন্য 
তম পফসলভচাসদভ র্ধসক্ষ,  ধর্ত্রওায় ঙর্ পতঔমাফ ঘঞ্ঞগ্রাসফ ফাদন্ধদ ওসভ পফসলভচাসদভ প্রতযিডী র্দর্রদ্ধ্ 
ওভাভ তার্ চার্দসয়সঙ পতযসপ্রর্ফও চদকড,  র্ওন্তু ঘঞ্ঞগ্রাসফ ঙর্র্ঝভ পওাসদা প্রতযিদীআ লয় র্দ। দা পতসঔআ 
পওাসদা এওঝা ভায় র্তসয় পতয়াভ ক্ষফঢা স্বয়ং আশ্বসভভ পদআ,  র্ঢর্দ প্রর্ঢর্ঝ ফানুসরভ ওাসন্ধ রৃআঝা পনসভযঢা 
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ছুর্মসয় পভসঔ ঢাসতভ র্তসয় র্লা ভাসঔদ,  িজ্ঞ আশ্বভ র্দসচ অফমদাফা দা পতসঔ পওাসদা ভায় প্রতাদ ওভসঢ 
ঘাদ দা র্ওন্তু িচিাসমভ র্জ্ঞ ফানুসরভা আশ্বসভভ ঢুমদায় র্থওঢভ ধাভতযিী িাদ গ্রলদ  িাদ র্দথিাভসড। 

সুফদ ভলফাসদভ প্রসশ্নভ উত্তসভ মমাফ অর্ফ পফসলভচাদ র্দসয় র্মসঔ কার্ম পঔসয়র্ঙ ,  সুঢভাং অফাভ িাদ 
র্দর্শ্চঢ পাসআ পপ্রা পফসলভচাদ। অফাভ পক্তকূসমভা অফাসও র্দয়ঢ স্মভড ওসভ,  অফাভ ওণা ফসদ লসমআ কার্মভ 
পান্ট উধসঘ ধসে ঢাসতভ। 

সুফদ ভলফাসদভ র্যাম পক্তকূম ঙর্েসয় অসঙ ঘমায়ঢসদ,  প ওণাআ চাদাদ র্তসমদ সুফদ ভলফাদ,  মসমদ 
অর্ফ এঔদ পফসলভচাদ র্দসয় র্ওঙু র্মর্ঔ র্দ,  র্ওন্তু অর্ফ পওাসদা এওঝা র্ওঙু র্মসঔ পনমসঢ ধার্ভ এফদ 
অযংওা পণসও অফাসও ঘসম কার্ম র্তসয় বাসে অফাভ পক্তভা। অফভা পলস উর্েসয় পতআ এআ াত-
প্রর্ঢাত,  র্ওন্তু নালর্ফরৃম লও উর্েসয় র্তসঢ ধাসভদ দা। ঢাভ র্টসওাি,  অভ র্প্রফাআসভ ঞাঞ্ঞা লচফ লয় র্দ। 

লাক্কার্দ এ ঙভ স্বাথীদঢা বুসদ্ধ্ভ তর্মমধত্র এসদসঙ,  বর্ত াংমা এওাসটফী এঝা প্রওাসযভ যাধাসভ অগ্রল 
প্রওায ওসভর্ঙসমা র্ওন্তু অআদী মোআসয়ভ ভায় র্কসয়সঙ লাক্কার্দ ধার্মাসিভ ধসক্ষ,  ঢাভা ১৫ ঔসন্টভ আর্ঝভ 
ধদুঃপ্রওায ওসভসঙ,  পঝর্ঝভ তাফ ১৫ লাচাভ ঝাওা। অমী ফালসফত( রৄপ) অসক্ষধ ওসভ সমর্ঙসমদ 
াংমাসতসযভ াভ পপঢসভ ফুর্ক্তবুসদ্ধ্ভ পঘঢদা ঙর্েসয় পতয়াভ যাধাসভ ে ে ওণা মসঢ াআ অগ্রলী র্ওন্তু 
াচাসভ যামাভ ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ আর্ঢলাসভ পবসওাসদা আসয়ভ তাফ ন্য  আসয়ভ পঘসয় পযী,  এঢ তাফ র্তসয় আ 
র্ওসদ ফরু্ক্তবসুদ্ধ্ভ র্ঞও আর্ঢলা চাদসঢ ঘাআস পও? ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ আসয়ভ তাফ লস াভ দাকাসমভ ফসথয,  
র্ওন্তু াংমাসতসযভ আর্ডওসতভ এওঝাফাত্র অগ্রল-  ফুর্ক্তবুদ্ধ্সও থদী পমাসওভ র্মাস ধর্ভডঢ ওভা।  

দচরুম সমর্ঙসমা ফুর্ক্তবদু্ধ্ বারৃখভ এআ আর্ঝভ এওঝা ংস্কভড প্রওায ওভস দমাআসদ,  ঢাসতভ এফদ এওঝা 
ধর্ভওম্সদা অসঙ,  বর্ত ওর্ম্পউঝাসভ আ ধসে পওাসদা অদি ধাআ দা র্ওন্তু ১৫ লাচাভ ঝাওা ঔভঘ ওসভ এআ 
আ পওদাভ াফণিয অফাভ লস দা। বঔদ লস ঢঔদ লয়সঢা এ র্রসয় পঢফদ অগ্রল ণাওস দা অফাভ।  

আসফমাভ র্লঝ ঘর্ভত্র পযঔ ফুর্চ,  প্রায় ৫০০ আ ঙাধা লসয়সঙ পযঔ ফুর্চভ ভলফাদসও র্দসয়,  এ আসয়ভ 
পক্রঢা ওফ,  ফাসদ ধার্মও ধয়া ঔভঘ ওসভ এআ র্ওসদ দা র্ওন্তু চাঢীয় গ্রন্থসওন্দ্র র্ওংা ভওাভ র্দয়র্ফঢ 
এআ আ র্ওসদ গুতাসফ পনসম ভাসঔ,  াথযঢাফূমও পাসআ এআ আ সু্কম- ওসমচ মাআসব্রভীভ পযাপা লসয় 
বায়,  প্রওাযও র্দর্শ্চঢ লসয়আ এআ প্রওার্যঢ ওসভ,  পচাঝ ভওাসভভ ফসয় পবফদ র্চয়া- স্বাথীদঢা-  পকফ 
র্চয়া র্এদর্ধ র্যসভাডাসফভ আ র্ওসদ ধয়া ধঘয় ওসভর্ঙসমা ভওাভ,  ২০০৮ পণসও প িাদ তঔম ওসভসঙদ 
পযঔ ফুর্চ,  প্রওাযওসতভ ঘার্লতাভ যীসরি ফুর্চ। আমার্ফও নাউসন্টযদ দী ভসুম অভ থফিীয় যর্ক্তসতভ 
চীর্দ প্রওায ওসভ,  ঢাভা পযঔ ফুর্চসও র্দসয় আ প্রওায ওসভসঙ,  পঙাসঝাসতভ পযঔ ফুর্চ,  েসতভ পযঔ 
ফুর্চ,  আউর্ধএসমভ প্রওার্যঢয আসয়ভ ঢার্মওায় পতঔমাফ পযঔ ফুর্চভ ভলফাসদভ আসয়ভ দাফ,  ফাপ্ত 
অত্মচীর্দ র্মসঔ র্কসয়র্ঙসমদ পযঔ ফুর্চভ ভলফাদ,  ঢাভ পারড,  ঢাভ চীর্দ অভ উর্ক্তংওমসদভ পীসে 
এঔদ পযঔ ফুর্চ ওাফূত্র দাসফভ পওাসদা আ এঔদ াচাসভ অস র্দ,  রৃষ্ট ঘর্ভসত্রভ যর্ক্তভা এঝা প্রওায 
ওভাভ ছুরঁ্ও র্দসঢ ধাসভদ। 

আ পফমা অসমআ এওচদ পৌর্রয়ও আ র্মসঔ পনসমদ,  কঢ ঙভ র্মসঔর্ঙসমদ উঘুর্ভ,  এ ঙভ র্মসঔসঙদ 
উসুঔ-  উসুঔ র্দর্শ্চঢ পাসআ ফথযধতসমাধী ওফিথাভয়,  র্ওন্তু এর্ঝ র্স্তৃঢ লসম র্ও লস পঝা চাদসঢ ঘাআসম 
পমঔসওভ াক্ষাৎওাভ র্দসঢ লস। অফাভ ক্ষুর র্সঘদায় সদওগুসমা দাফ ফসদ লসয়সঙ,  উ ঘসম বায়ায় 
সুঔ,  উ এভ পতয়া সুঔ,  উ র্চর্দরঝা সুঔ,  র্ওংা এ পওাসদাঝাআ দা। র্ঞও র্স্তাভ চাদাভ ওণা 



পমঔসওভ,  র্ঢর্দ কঢ ৪ ঙসভ উসয়ভ ওর্ধভাআঝ র্দসয় র্দসয়সঙদ,  এভধভ লয়সঢা পবসওাসদা কম্স উধন্যাস 
উ ঘর্ভত্র অদসঢ লসম ঢাসও ঝাওা র্তসঢ লস। 

 

প্রাী পমঔও: 

মন্টদপ্রার্ পমঔওসতভ ধাভস্পর্ভও ংখাসঢভ এওঝা ঘফৎওাভ উধিাধদ পতসঔর্ঙমাফ াফসলায়যাভ আদ ব্লসক,  
রৃআ রেসধভ মন্টদী পমঔওসতভ ধাভস্পর্ভও ংখাসঢ সদও চাদা চাদা ংাত এফদ র্ও প্রঢযয়দধত্র  
সুধার্ভয ঘসম এসর্ঙসমা পঔাসদ,  মন্টদ এভ াআসভ উত্তভ অসফর্ভওায় সদও পমঔসওভ া,  পয 
ওসয়ওচদ া ওসভদ সের্ময়ায়,  এওঝা ফসয় আউসভাসধ প্রপাযামী পমঔসওভা া ওভসঢদ,  ঢাসতভ 
চায়কা তঔম ওসভসঙদ উদফাসদভ পমঔসওভা,  ঢাসতভ ওমসফভ পচাভ দা ণাওসম কমাভ পচাভ প্রঘন্ট,  ঢাভা 
চাসদদ ওাসদওযসদভ প্রসয়াচদ অসঙ,  প ওাভসডআ প্রাী পমঔওসতভ চন্য াংমা এওাসটফী স্টম ভাি 
র্তসয়সঙ,  পমঔওসতভ অড্ডািসমভ ধাসয প্রাী পমঔওসতভ আসয়ভ পতাওাদ। লাক্কাদীভ উসম্াধাসযআ প্রাী 
পমঔওসতভ স্টম,  পঝায় পঁসচগুসচ স ণাসওদ পমঔও পমর্ঔওা,  ঢাসতভ আ ভাঔা র্টসেসঢ,  র্ওন্তু 
অফচদঢাভ মক্ষয ঢাসতভ পঘলাভা। পঝাভ াফসদ পবসঢ পবসঢ এওচদ অসভওচদসও মসঙ পতঔ পতঔ এভা 
াআ র্সতযী পমঔও,  াআ র্সতয ণাসও। প্রার্ পতঔাভ অদসি পওউ পওউ পঝাভ াফসদ তােঁাসে।  

এর্তসও র্তসও খুভসম সদসওভ াসণ পতঔা লসয় বায়,  লার্ ঞাঞ্ঞায় ফয় পওসঝ বায় র্ওভাফ র্ওভাফ পাস। 
সদওসও প্রঢযাযা ওর্ভ পতঔা লয় দা,  ফসদ লয় লয়সঢা লঞাৎ ওসভআ ঢাসতভ পতঔা ধায়া বাস,  পবফদ লঞাৎ 
ওসভআ র্মঝমফযাক ঘত্ত্বসভ পতঔা লসয় পকসমা ঝুঝুসমভ াসণ,  অফভা নু্ধ ব্লসকভ সদসওআ এসর্ঙসমা আসফমায়,  
র্মঝমফযাক ঘত্ত্বসভ ঢঔদ পওাসদা এও ওর্ভ আসয়ভ পফােও উসন্মাঘদ লসে,  ধর্ভর্ঘঢসতভ পপঢসভ পতঔমাফ 
ফুর্চ পফসলর্তসও,  অভ পতঔমাফ পঝাওদ ঞাকুভসও,  এসতভ অসযধাসয লয়সঢা সদসওআ র্ঙসমা,  অর্ফ বাসতভ 
র্ঘর্দ দা র্ওন্তু ঢাসতভ াকােম্বভ রৄসদ রু্ছ এসতভ ধাঞ দা ওসভ পর্ষ্যঢ প্রচন্ম পব পুম ওভসঙ পআ পুসমআ অসম 
ধরৃ্ণীসঢ পওয়াফঢ পদসফ অস।  

ঝুঝুসমভ াসণ র্কসয় পতঔমাফ অফভা নু্ধভ পয ওসয়ওচদ,  ফুভাত( র্রাক্ত ফানুর) মীদা,  চর্য়ঢা,  যাদ,  
ভায়লাদ পাআ এসসঙদ পফমায়। ঢাভা পভচয়াদা পঘৌথুভীভ কাদ রৄদর্ঙসমদ র্ওংা অড্ডা র্তর্েসমদ র্দসচসতভ 
পপঢসভআ। অফাভ ধর্ভর্ঘঢ এওচদ অাভ ওণা র্ঙসমা,  পয মম্বা চযাফ পধর্ভসয় অাভ ধভ ঢাভ াসণ 
বঔদ পতঔা লসমা মসমা পাআ অধদাভ পঢা পতর্ঔ পফসয় পতঔসম ফাণা র্ঞও ণাসও দা,  অধদাভা াআ স 
র্ঙসমদ পস্টসচভ াফসদ পঘয়াসভ পকাম লসয়,  পকাম র্ফর্ঝং ওভসঢর্ঙসমদ,  অর্ফ াফসদ র্তসয় পকমাফ,  টাওমাফ 
পওাসদা ধাত্তাআ র্তসমদ দা। রৄথু পফসয়ভ র্তসও ঢাওায় ণাসওদ,  অধসদসভ র্দসয় পঢা অভ ধাভা বাস দা।  

পআ অড্ডা পযসর বঔদ াআ ঘসম পকসমা ঢঔদ অাভ পপঢসভ ঠুসও আ র্ওদমাফ। এ ঙভ র্ও র্ও আ পভ 
লস অর্ফ চার্দ দা,  র্ওন্তু অর্ফ পব আসয়ভ ঢার্মওা র্ঞও ওসভর্ঙ প আ প্রওার্যঢ লসয়সঙ অসকআ,  
প আ এঔদ ঔঁুসচ ধায়া বাস এফদঝা ফসদ লয় দা, পও এ ওাফাসমভ পযঔ ফুর্চভ ভলফাদ এন্ট াণি ন 
াংমাসতয,  এ অভ ফর্ম্সওভ আ ঔঁুচর্ঙ,  প আ ধায়া ওর্ঞদ। ফূমঢ ঔঁুচর্ঙ ১৯৭২ পণসও ১৯৭৬ 
াসমভ ফাফর্য়ও প্রওাযদীগুসমা পণসও প্রওার্যঢ আ,  প ফসয় আ প্রওায ওভসঢা পব প্রওাযদী প 
আ ঔুঁসচ ধায়া বাস এফদঝা ফসদ লয় দা,  ন্য াভ যর্ক্তকঢ মাআসব্রভীসঢ ঠুঁ ফাভসঢ লস।  



ধর্ভর্ঘঢ ফানুরসতভ াসণ অড্ডা র্তসঢ র্তসঢআ পফমাভ ফয় পযর,  পফমাভ াআসভ তারঁ্েসয় ঘা র্কাসভঝ অভ 
তচন্যঢা পযসর াা র্নভাভ ফয় ছুমাফ কঢ এও ঙসভ াংমাসতসয ফুরাস্ফ্রীর্ঢভ ধর্ভফাড র্ঙসমা ২০%। 
াংমাসতয যাংসওভ ণিদীর্ঢর্সতভা মসঢ ধাভসদ,  র্র্পন্ন পক্ষসত্র ফুরাস্ফ্রীর্ঢভ র্লস ওসর ঢাভা সম র্তসঢ 
ধাসভদ র্ওন্তু আসফমাভ যার্ভসওট পধরুসমআ র্দর্শ্চঢ ুছা বায় কঢ ১ ঙসভ াংমাসতসয ফুরাস্ফ্রীর্ঢ র্ঙসমা 
২০%,  কঢ ঙসভভ ৫০ ঝাওাভ আ এ ঙভ র্ক্রী লসে ৬০ ঝাওায়,  পতাওার্দ লাওঁসঙদ বা র্দসদ আ ৬০ 
ঝাওা। আসফমা ঘত্ত্বসভভ াআসভভ এআ ধাআসভসঝট আ পফমাআ আ পফমাভ অদ অওরিড,  এঔাসদ ঢর্মফা 
দার্ভসদভ ধাসযআ এর্মসয় ধসে ণাসও এঙমাফাতীভ আ,  ালীল লার্তসভ আসয়ভ ধাসয লাদা পতয় ওাফূত্র,  
র্ঘত্র ১০০ অসদ উধসপাকয চীসদভ ধাসয অসঔভাসঢভ র্দর্শ্চঢ পসলযঢ াসভ ংাত এঔাসদ এওআ তাসফ 
র্ক্রী লয়। র্ওন্তু ঝাওাভ ফুময ওসফসঙ,  ওসফসঙ ক্রয়ক্ষফঢা। 

পফমাপাগা ফানুরসতভ ধায র্তসয় লাঝঁসঢ লাঝঁসঢ যালাক,  ধভীাসকভ াফসদ প্রঘন্ট চযাফ,  অফাভ ঢীঢ 
র্পজ্ঞঢা সম ঠাওা যলসভভ এঔাদ পণসও ঔাসদ াস পবসঢ পব ফয় মাসক ঢাভ পঘসয় ওফ ফসয় পলঁসঝ কিসয 
ঘসম বায়া বায়। র্ওন্তু এভধভ ফানুর লাঝঁসঢ লাঝঁসঢ ক্লাি লসম াস উসঞ স,  অর্ফ াংমা পফাঝসভভ 
াফসদ র্কসয় াস উঞমাফ,  উসঞ স ণাওমাফ সদও ক্ষড,  সযসর নাফিসকসঝ পধৌঁঙামাফ বঔদ,  াসভ 
পকসঝভ াফসদ তারঁ্েসয় মমাফ ফাফা পাো ওঢ মাকস? পাো পতয়া মাকস দা বাদ,  এআ াস রৄথ ু
ফীভধুসভভ বার্ত্রসতভ পাো পদয়া লয়। পযর াভ র্দা র্ঝসওসঝ পঞ্টসদ ঘসে র্কসয়র্ঙমাফ ফন্মণধুভ,  র্ওন্তু জ্ঞাসদ 
পওাসদা বাদালসদআ পাো দা র্তসয় উর্ঞ র্দ। াআ র্দয়ফ পফসদআ পাো র্দসয়সঙ,  র্ওন্তু এআ ওন্টাক্টভ পাো র্দসমা 
দা। এফদ তাবিয পতঔাসমা পওসদা এঝা রু্ছ র্দ এঔদ। অফাভ াসণ পদসফ বায়া পওাসদা বাত্রীভ ওাসঙআ 
পাো পদয় র্দ প। 

 
 
[ পনব্রুয়াভী ৪,  ২০১১]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ফাযাধী ওার্ডিপাম ০৩ 

র্ক্রসওঝ র্শ্বওাসধভ চন্য ঠাওা যলসভভ শ্রীথিদ প্রওম্স ঘমসঙ,  যলসভভ পাগাসঘাো ধণখাঝ ওাসমা র্ধসঘ ফৃড 
ওভসঙ পদাার্লদীভ আর্ঞ্জর্দয়ার্ভং পওাভ,  প্রথাদ প্রথাদ ভাস্তাগুসমাভ রৃ- ধাসযভ র্দফিাদাথীদ এধাঝিসফন্ঝ 
লাউর্চংগুসমাভ াআসভভ র্ঝসদভ পতয়াম ভং এ পঠসও পনমসঙ শ্রর্ফসওভা,  ধসুভাসদা পলাকাদ অভ র্জ্ঞাধসদ পঠসও 
ণাওা পতয়ামগুসমাসঢ দঢুদ ভংএভ ধভঢ মাকসঙ,  এওঝা াচ াচ ভ যলভ চুসে,  পঔাসদআ পধধর্ ঔা 
পকফ তসম তা পলাকাসদভ পধাষ্টাসভ র্র্ঘত্র পবাদ্ধ্াপর্ঙ্গসঢ ফুঔযাতদ ওসভ অসঙ ার্ও অম লাাদ,  ঢার্ফফ 
আওাম অভ ফাযভার্ন পফাঢিচা। ধয়া র্তসম ফানুর সদও অদি র্দসয় সদও যামীদ ওাচ ওসভ পনসম 
র্ওংা ক্রফাকঢ উধর্ির্ঢভ ফাথযসফ যামীদঢাসও তৃর্ষ্টদিদ এং লদীয় ওসভ পঢামাভ এওঝা প্রওম্স লাসঢ 
র্দসয়সঙ পওউ,  র্ট পধআর্ন্ঝং এভ পপঢভ র্তসয় অরৃম কাসয়ভ ার্ও অম লাাদ অভ ঢার্ফসফভ পবাদ্ধ্াপর্ঙ্গঝা 
পঘাসঔ পঔাঘঁা পতয় প্রর্ঢর্তদআ,  র্ওন্তু এআ যামীদ পধাষ্টাভঝা তৃর্ষ্টদিদ পাসঙ লয়সঢা যলসভভ ওঢৃধক্ষ প 
ওাভসডআ লঝাসদা লসে দা এঝাসও।  

র্ঢর্ণভ াফসদ পবপাস বাঢীয় াংার্ভও ঝাদাসধাসেদ মুর্ওসয় সুর্ঔ পকভসিভ পুর্ফওায় ঢীডি লয় াফার্চও 
ফানুসরভা,  াংমাসতয ঢাভ তার্ভরসও এদাসফম পধআসন্ঝ মুর্ওসয় র্সশ্বভ াফসদ র্দসচভ তিবিফর্িঢ রূধ ঢুসম 
থভসঢ অগ্রলী,  পআ োস্টাসভ পফাো উন্নয়সদভ ঙর্ পতঔসঢ পতঔসঢ লাঝঁর্ঙমাফ,  কিয আ পফমা। 

অভ সদও ফানুর লাঝঁসঙ এওআ র্পফুসঔ,  াংমা পফাঝভ,  পযভাঝদ,  টায়াসর্ঝ লাধাঢাম পণসও 
বারৃখসভভ ধণ ধবিি পয র্দর্িসে পলঁসঝ অা পকসমা,  নসুমভ পতাওাসদভ াফসদ পণসও পীসেভ ধর্ভফাড ক্রফয 
ােসঙ,  ভাচ ুপাস্কসবিভ াফসদ এস ছুমাফ যলভ পপসগ ফানুর এসসঙ আসফমায়। ঢাসতভ তীখি ার্ভভ ফাছঔাদ 
র্তসয় ঘসম বায়া পবসঢা,  র্ওন্তু ধসভ ছুমাফ পবঝাসও অর্ফ মাআদ ফসদ ওভর্ঙ,  অফাভ াফসদভ ফানুসরভ 
যার্ভসওট পঝাভ ন্য ংয, ঢাভা এআ মাআদ পফসদআ পপঢসভ ঠুওসঢ ঘায়,  ঢাসতভ সলমা ওসভ র্দসচভ 
ফর্চিফসঢা র্তয টযাংটযাং ওসভ ঘসম বায়া পযঢা লস। এআ ার্ভভ ূঘদা ঔঁুসচ পধমাফ দা,  অফাভ াফসদভ 
ফানুরঝাসও মমাফ অর্ফ র্ও এঔাসদ ঠুওসঢ ধাভসা? দা র্ও অভ র্ধসঙ পবসঢ লস? র্ঢর্দ মসমদ ফস্যা 
দাআ ঠুসও ধসভদ। 

 
অর্ফ মাআসদ তারঁ্েসয় ধেমাফ,  পআ মাআদ পফসদ লাঁঝসঢ লাঝঁসঢ বঔদ পফঝাম র্টসঝক্টসভভ াফসদ পধৌঁঙামাফ 
ঢঔদ ধরু্ময মসমা এঔাসদ রৃআঝা মাআদ,  ন্য মাআসদ পকসম ক্ষর্ঢ পদআ,  প মাআসদ পওাসদা পফঝাম র্টসঝক্টভ 
পদআ। 

আ পফমা অকঢ তযিদাণিীসতভ র্দভাধত্তাভ চন্যআ পফঝাম র্টসঝক্টভ াসদা পকঝ,  ধরু্ময ধালাভা,  পওউ পবসদা 
লঞাৎ ওসভআ এআ থফির্দভসধক্ষ আসফমায় অত্মখাঢী লাফমা ঘামাসঢ দা ধাসভ পচন্যআ র্দভাধত্তাভ এঢ 
অসয়াচদ,  দআসম অভ এও বুক অসকভ আসফমায় এঢ র্দভাধত্তাভ সিাস্ত র্ঙসমা দা। বর্ত এআ পীসেভ 
ঘাসধ পঝাসওআ ার্ঢম ওভসঢ লয় ঢালসম পফঝাম র্টসঝক্টভ পকসঝভ দাসফ এওঝা লয়ভার্দভ ূঘদা ওভা পওসদা? 
আ পফমাভ প্রসয ধসণ চঝমাভ এওঝা অযংওা ণাওস লয়সঢা,  এআ এওার্ভসঢ পলঁসঝ বায়া ফানুসরভ 
যৃঙ্খমা লয়সঢা ঢাসঢ দষ্ট লস র্ওন্তু তীখি াসধভ ফসঢা ার্ভভ লাঢ পণসও ফুর্ক্ত ধায়া পবসঢা 

সুি সুিভ আসফচ র্দফিাসডভ পঘষ্টাঝা র্শ্বওাধ অসয়াচদওাভী পতয র্লসস াংমাসতসযভ প্রসঘষ্টা এফদ দা,  এফদ 
আসফচ র্দফিাসডভ িাত্মও পঘষ্টা ওভসঙ চয়দাম লাচাভী,  পনদীভ র্ঔযাঢ ন্ত্রাসভ কট নাতাভ,  বাভ ওাভসড 
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পনদীভ দঢুদ অতামঢ র্দর্ফিঢ লয়াভ ২ ঙভ ধভ উসবাথদ ওভা ম্ভ লয় র্দ,  র্ঘাভও,  উর্ওম এং 
র্ঘাভপ্রাণিী াআ পব ফানুরঝাভ ন্ত্রাী ার্লদীভ াফসদ পীঢ ন্ত্রস্ত চীদবাধদ ওসভসঙ , প ফানুরঝা কঢ 
আসফমায় অত্মচীর্দ র্মসঔসঙ,  প অত্মচীদী ধোভ অগ্রল অফাভ লয় র্দ,  ওৃঢতাভ ফানুরঝা বঔদ ঢাভা 
র্ঁর্ের্লীদ পতাঢামা াা পণসও ধার্মসয় পকসমা পাভসঢ ঢঔদ ঢাভ াা ঔঁুসচ ধায়া পকসমা পায়াগ্রা , অর্ফ 
ঢঔদ র্দর্শ্চঢ র্ঙমাফ র্ঢর্দ ফযাভী ঝাগাসদাভ চন্যআ পাভাগ্রা পদ ওভসঢদ,  র্ঢর্দ ওর্ র্দফিসমন্দু কসডভ 
ার্ঝির্নসওঝ ধায়া পাসমা ফানুর,  ন্য ওাসভা বুঢী ওন্যা  কলৃথসুও ঢুসম এসদ পবৌদ র্দবিাঢসদভ পব 
ফুঔসভাঘও কম্স প্রঘর্মঢ অসঙ প অসম ভাচনদর্ঢও লয়ভার্দ এং ঢাভ ঘর্ভসত্র ওার্মফা পমধসদভ 
ভাচনদর্ঢও রেবন্ত্র ফাত্র। 

রৄথু র্দফিসমন্দু গুড লাচাভীভ গুড পকসয়সঙদ এফদ দা,  কঢ আসফমায় রিীয়াদ এং স্মরৃ্ঢভ্রষ্ট্র অয়াফীধন্থী ওমাফ 
পমঔও,  ওর্,  ার্লর্ঢযও এং াংার্তও,  র্ঢরৃভতৃর্ষ্ট ম্পন্ন অব্দুম কাননাভ পঘৌথুভী ঢাভ সুদাফ 
ওসভসঙদ,  র্ঢর্দ মন্টদ পণসও উসে এসর্ঙসমদ লাচাভীভ আসয়ভ পফােও উসন্মাঘদ ওভসঢ,  র্ঢর্দ এং ন্যান্য 
সুযীম ফানুসরভা চয়দাম লাচাভীভ দাসফ বা বা পাসমা ওণা সমর্ঙসমদ প ঙার্ধসয় র্দসচভ ন্ত্রাী আসফচ 
ফুঙাভ পঘষ্টা ওভসঙদ লাচাভী াসল।  

ম্ভঢ ভাচনদর্ঢও র্সঘদায় স্টম ভাি পধসয়সঙ অয়ার্ফ মীসকভ ফুঔধত্র " উত্তভড",  ধার্ক্ষও এআ ধর্ত্রওাভ 
র্বঢীয় ংঔযা ভসয়সঙ এভ স্টসম,  পঝাভ পমঔাভ ফাড,  র্ওংা ঙাধাভ ফাড ঔু ঔাভাধ,  ভওাভী অণিানুওসময 
এঢ াসচ ফাসদভ ধর্ত্রওা ঙাধাসদাভ পদধণয ওাভড এওঝাআ লসঢ ধাসভ,  বাভা এআ ধর্ত্রওা প্রওায ওভসঙ ঢাভা 
পয ে ংসওভ ঝাওা র্দসচসতভ ধসওসঝ ঠুওাসে। ভওাসভভ ঝাওা পব পবপাস ঔুযী মুঝধাঝ ওভসঢআ ধাসভ,  
অফভা অফচদঢা এআ র্দসয় পযী াসঔায়াচী ওভসম সদসও এঝাসঢ অয়াফীর্সবর অভ ভাচাওাভীধডা 
ঔঁুসচ পধসঢ ধাসভদ।  

র্মঝমফযাক ঘত্ত্বসভ কঢাসভভ ফসঢা এাভ র্ঝঅআর্ভ স্টম ,  ঞ্টান্সধাসভন্সী প্রওাসযভ চন্যআ পঝাভ পধঙসদ পয 
ে এওঝা অয়দা মাকাসদা লসয়সঙ,  পঔাসদ তারঁ্েসয় র্দসচভ ফাণাভ ঘুম অঁঘোসদা বায়,  অভ ঢাভা কঢ 
র্র্পন্ন ঙসভ প্রওার্যঢ ঢাসটভ র্ভসধাঝি অভ ধভাফযি ার্চসয় পভসঔসঙ,  কঢঙভ পাঔাসঢ রৃদিীর্ঢ র্দসয় পব 
প্রর্ঢসতদঝাভ চন্য ঢাসতভ ওঢিাযর্ক্তসতভ র্র্পন্ন অতামসঢ চার্ফদ র্দসঢ লসে পআ প্রর্ঢসতদর্ঝ পঔাসদ 
অসঙ,  অফাভ থাভডা র্ঙসমা এআ পাফূমও ওাবিক্রসফভ র্রয়ঝা ঢাভা চদসঘঢদঢাভ চন্য র্দাফূসমযআ 
ভভাল ওভস। র্ওন্তু দা যামাভ পাআসয়ভা ১৬ ধাঢাভ র্ভসধাসঝিভ তাফ লাওঁসঙ ৫০ ঝাওা,  এং পঝা ঢাসতভ 
প্রওার্যঢ আসয়ভ ফূমযঢার্মওায় র্মর্ধদ্ধ্ পদআ। 

ফূময ঢার্মওাচর্দঢ র্ধাসও ধসের্ঙসমা াংমাসতয ফর্লমা অআদচীর্ র্ফর্ঢভ স্টম,  পঔাসদ অআর্দধভাফযি 
 ন্যান্য ওসয়ওর্ঝ আ াচাসদা র্ঙসমা,  ঢাভা আগুসমা র্ক্রী ওভসঢ ঘায় র্ওন্তু ংসযার্থঢ ফূময ঢার্মওা 
এঔদ অস র্দ,  এওচদ পক্রঢা ২৫% র্টওাউন্ঝ ঘায়ায় পঔাদওাভ ওফিী র্ক্ষপ্ত,  পআ ফর্লমা অআদচীী 
নভনর্ভসয় র্ওঙ ু মাভ পঘষ্টা ওসভর্ঙসমদ,  র্ওন্তু পক্রঢা পরসমাও ঢাসও আসফমাভ অআদ পযঔাসদাভ পঘষ্টা 
ওভর্ঙসমদ,  আসফমায় ধসুভাসদা আ ২৫% র্টওাউন্ঝ র্তসঢ লস এঝাআ আসফমাভ অআদ,  এআ অআদ দা 
পফসদ অধর্দ এঔাসদ আ র্ক্রী ওভসঢ ধাভসদ দা। অআদচীীসও এফদ অআদ পযঔাসদাভ থৃষ্টঢা পতসঔ 
অআদচীী পরফর্লমা আংসভচীসঢ র্ওঙু ও র্তসমদ,  আংসভচী এঔদ র্ঢওি- কুঝঢসওিভ নমানম র্দসচভ 
ধসক্ষ র্দসয় অাভ ওাবিওভ ধদ্ধ্র্ঢ,  ন্যধক্ষ আংসভচীসঢ র্দসচভ ক্তয প্রওায ওভসঢ র্কসয় পঔআ লার্ভসয় 
পনসম,  ক্তাভ স্মাঝি আংসভচীভ াফসদ র্দসচভ অসথাআংসভচীভ ক্ষফঢায় লাম পঙসে র্তসয় ঘসম বায়,  এআ 
র্ঢসওিভ ধর্ভডর্ঢ পঢফদআ লসমা,  পরফর্লমা াফসদভ অসভওচদসও র্শ্রীপাস ছার্ভ র্তসয় মসমদ অধর্দ 
বঔদ র্রয়ঝা ুসছদ র্দ অধদাভ এআ র্রসয় ওণা মা র্ঞও দা।  



ঢাভা অকাফী ভর্ াভ ংসযার্থঢ ফূময ঢার্মওা ঙার্ধসয় আ র্ক্রী রৄরু ওভস,  পবসলঢু আসয়ভ কাসয় পমঔা তাফ 
ঢাভা ওফাসঢ র্দেুও সুঢভাং ংসযার্থঢ ফূময ঢার্মওায় ঢাভা প্রণসফআ ২৫% ার্েসয় তাফ র্দথিাভড ওসভ মাসপআ 
র্র্ওর্ওর্দ ওভস। চদসঘঢদঢাফুমও ওাবিক্রসফভ এফদ সলঢুও পয যলাভ পওাসদাপাসআ ওাফয দা র্ওন্তু 
বাভা এআভওফ ার্ডর্চযও ফাচসঘঢদঢাফূমও ওাবিক্রসফভ াসণ ংবুক্ত ঢাসতভ এআ পাপ্রতাসদভ ার্ডর্চযও 
ফাদর্ওঢাঝুকু ধীোতায়ও লসয় বায়। ঢাসতভ উচ্চফন্যঢা ঢাসতভ পাপ্রতাদী ফাদর্ওঢাভ াসণ াংখর্রিও লসয় 
বায়,  ঢাভা র্দচস্ব াফার্চও ক্ষফঢাভ ময় পণসও পতসঔদ ওর্ঢধয় পয ফানুর ঢাসতভ এআ অির্ভও পাভ 
র্সভার্থঢা ওভসঙ,  এআ পয ফানুরঝা অআদচীীসও পওসদা অআদ পযঔাসঢ পকসমা। পঝাআ লয়সঢা ঢাভ 
এওফাত্র ধভাথ। পপাক্তা র্থওাভ সম এওঝা র্রয় অসঙ,  অআদচীী র্ফর্ঢভ এআ পওষ্টুর্ষ্টুভা এআ 
কামপভা ওণা র্র্ক্র ওসভ পাসর্ফদাসভ,  র্ওন্তু ফর্লমাভ র্িভ সযাপদ যলাসভভ ওাভসড ঢাসও এফদ র্ও 
পবসওাসদা র্টধাঝিসফন্ঝাভ পস্টাসভভ ওযার্যয়াসভভ ঘাকুর্ভ পণসওআ ভঔাস্ত ওসভ র্তসঢা ফযাসদচাভ। র্ওন্তু অর্ফ 
র্দর্শ্চঢ এআ ফর্লমাভ র্রুসদ্ধ্ পওাসদা যার্স্তফূমও যিা কলৃীঢ লস দা। পয াগামীভ াসণ এফদ অঘভডআ 
উধবুক্ত এং পঝা র্র্থফামার্লপুিঢ লসম গ্রাহ্যীফাভ পপঢসভআ ণাওস। ফর্লমা অআদচীী র্ফর্ঢভ ধাসযভ 
স্টমঝাআ অআদ  ার্ময পওসন্দ্রভ,  ঢাভা ফাসছ ফাসছআ পয পাসমা পাসমা ওাচ ওসভদ,  ফাদার্থওাভ 
র্ভসধাঝি প্রওায ওসভদ র্দয়র্ফঢ,  প ফাদার্থওাভ র্ভসধাসঝিভ তাফ পযী। ২০০৫ াসম াংমাসতসযভ 
ংাতধসত্র প্রওার্যঢ ংাতগুসমাভ পপঢসভ লঢযা থরিড,  ভাচনদর্ঢও লাদালার্দ এং ন্যান্য চদম্পৃক্ত 
র্রসয়ভ ধর্ভংঔযাদ ঙাধা লসম পঝা চাদাভ চন্য অধদাসও র্তসঢ লস ২৫০ ঝাওা। াথাভড ফানুর ঔু লসচ 
প ঢণয ধাসদ দা। ঢণয র্থওাভ অআদ নুসফার্তঢ লয়াভ ধভ ঢণয ংগ্রসল সদও ভওফ ফস্যাভ 
ফুসঔাফুর্ঔ লসঢ লয় াথাভড ফানুরসও। পঔাদ পণসওআ প্রওার্যঢ লসয়সঙ "দাভীভ ৭১ এং বুদ্ধ্ধভঢিী 
ওণযওার্লদী" ,  ১৯চদ দাভী ১৯৭১ াসম ঢাসতভ র্পজ্ঞঢা ডিদা ওসভসঙদ,  পআ আসয় ৮চদ দাভী স্বীওাভ 
ওসভসঙদ ঢাসতভ উধসভ পবৌদর্দবিাঢদ লসয়র্ঙসমা। পফসলভচাসদভ ধর্ভঘামও ঢাভ পমঔায় এআ আসয়ভ উদৃ্ধ্র্ঢ 
র্তসয়র্ঙসমদ,  এঝা টকুসফসন্ঝট এং পঝা উধিাধদসবাকয। ঢার্মওাদ্ধ্ ওভাভ প্রসয়াচদীঢা এঔাসদআ,  
অসক,  র্শ্বা এং উধমর্ি দয়,  পঘাসঔ পতঔা র্পজ্ঞঢা এং ভাচনদর্ঢও পাসষ্যভ াআসভ ঢার্মওাদ্ধ্ 
আর্ঢলাআ গুরুত্বধডূি আর্ঢলা,  ধভঢিী প্রচসন্মভ ওাসঙ এআ টকুসফসন্ঝট র্লসস্টাভী াঢিাল লসয় বাস,  ১৯৭১ 
এ ধার্ওস্তাদী পদাার্লদী এং ঢাসতভ লসবাকীসতভ ওৃঢ ঢযাঘাসভভ খঝদা র্মর্ধদ্ধ্ ওভাভ কলৃীঢ উসতযাকঝুকু 
ধর্ভঢযাক্ত দা লসম ংঔয প্রঢযক্ষতযিীভ র্পজ্ঞঢাভ র্মর্ঔঢ পভওটি ণাওসঢা এং ঢঔদ প ঢণয ঢুসম থসভ 
এওঝা চা পতয়া পবসঢা,  পঝা পবসলঢু ম্ভ লয় র্দ,  পবসলঢূ ীদা র্ট ওস্টা প্রর্ঢর্ঝ থর্রিঢা পফসয়ভ দাফ  
র্ঞওাদা র্মর্ধদ্ধ্ ওসভদ র্দ,  এং পবসলঢু পওউআ অসম এঝাসও পঢফদ গুরুত্বধূডি ফসদ ওসভদ র্দ,  প ওাভসড 
৪০ ঙভ ধভ এওঝা অতর্যিও ংওসঝ ধসেসঙ র্যর্ক্ষঢ!! ফানুর। ণঘ ন্য পাস পতঔা বায় র্রয়ঝাসও,  
১৯চদ দাভীভ পপঢসভ ৮চদ সমসঙদ ঢাভা থর্রিঢা লসয়র্ঙসমদ,  সুঢভাং প ফসয় চীর্ঢ ংঔয দাভী র্ও 
ধর্ভফাড র্দভাধত্তালীদঢা পুসকসঙদ,  াংমাসতসযভ ২ পওার্ঝ ঢরুডীভ পপঢসভ এফদ ফাদর্ও র্দবিাঢসদভ পপঢসভ 
র্তসয় র্কসয়সঙদ ওঢচদ ঢরুডী,  বাভা প্রর্ঢর্তদআ থর্রিঢ লসঢ ধাসভদ এফদ অযংওা র্দসয় ভাসঢভ ার্মসয ফাণা 
পভসঔসঙদ,  ওঢচদ চীসধভ লদি অভ গুর্মভ যসব্দ ফচা ধকুুসভ র্কসয় মুর্ওসয় পণসওসঙদ,  ওঢচদ 
পলর্মক্ধঝাসভভ যসব্দ র্কসয় মুর্ওসয়সঙদ পঘৌর্ওভ দীসঘ,  অভ ওঢচদ র্দফিফ র্দষ্ঠভুঢাভ তৃষ্টাি পতসঔসঙদ? ২ 
পণসও ৪ মক্ষ দাভী- র্ওসযাভী- ঢরুডী র্দবিার্ঢঢ লসয়র্ঙসমদ যার্ভভীও পাস র্ওন্তু প্রর্ঢফুলূসঢি থর্রিঢা লয়াভ যকা 
র্দসয় পসঘর্ঙসমদ াআ,  র্ার্লঢ লসম থফিপ্রাড পদাার্লদী লয়সঢা থরিড ওভস দা র্ওংা ঢুসম র্দসয় বাস দা 
এফদ অযংওা পণসওআ প ঙভ ংঔয র্ধঢা র্দচওন্যাভ র্াল র্তসয়র্ঙসমদ,  র্ওংা ওন্যাসও ধর্ভর্ঘঢ চসদভ 
ফাথযসফ ীফাসি ধাসভ ধার্ঞসয় র্দসচভ চীদ র্ধন্ন ওসভ ভসয় র্কসয়র্ঙসমদ রুদ্ধ্ স্বসতসয,  প 
স্বাপার্ও র্সঘদাসাসথভ তসম ধর্ভংঔযাদ অভ ঢণযর্দপিভ চীদ বাধসদভ অথুর্দও যার্থঝুকু কসরসওভ তায় 
মা বায়। ঢাসতভ াতা ওাসমায় র্মর্ধদ্ধ্ খঝদাসও উধবুক্ত তষৃ্টাি র্লসস উধিাধদ ওভসঢ লয়। 



ব্লকাভ ংাত: 

 
র্মঝমফযাক ঘত্ত্বভ কঢাভআ তঔম ওসভ র্দসয়র্ঙসমা ব্লকাভম্তায়,  এাভ ঢাভ যর্ঢক্রফ পদআ,  অফাভব্লক টঝ 
ওসফভ স্টসমভ াফসদ ব্লকাভসতভ অদাসকাদা র্ঙসমা,  ঘমায়ঢসদভ এওতম ব্লকাভ অচ এসর্ঙসমা আসফমায়,  
দচরুম ৩ঝা পণসওআ আসফমা ঘত্ত্বসভ , কঢ ঙভ আ র্ওসদ পভা পক্রঢাভ ধভুস্কাভ ধায়া দচরুম ধর্ভঘয় ওর্ভসয় 
র্তসমা ঘঞ্ঞগ্রাফ র্র্ঝ ওসমসচভ ঙাত্র র্চসয়ভ াসণ,  র্চয় সুিভদ ওযাসম্পআসদভ ংয র্লসস দঢুদ এওঝা 
র্ফউর্চও র্পর্ট াদাসঢ ঘায়। ৪ ঙভ অসক বঔদ প্রাওৃর্ঢও প্তাশ্চবি প্রর্ঢসবার্কঢা রৄরু লসমা পঔাসদ 
সুিভসদভ িপুির্ক্ত ঢাভ তঘঢসন্য পয ে ধর্ভঢিদ এসদসঙ। াংমাসতসযভ আসফচংওসঝ 
অত্মম্যাদসাথম্পন্ন প্রর্ঢঝা ফানুরআ র্ধন্ন পাথ ওসভ,  রৃদিীর্ঢ- ন্যা অভ তার্ভসরভ ধর্ভর্ঘর্ঢভ াআসভ 
পবসওাসদা উজ্জ্বম ঙর্আ ঢারুডয গ্রলদ ওভসঢ যাগ্র,  অভ পআ যাগ্রঢাভ এওঝা প্রফাড এআ ঢরুসডভ র্দচস্ব 
উসতযাসক সুিভদসও প্রাওৃর্ঢও প্তাশ্চবি র্লসস পপাঝ পতয়াভ প্রঘাভডা। অর্ফ াআর্টনম্ ফাসমাঘও,  ফুঔ 
র্তসয় উম্াধাম্া ওণা পভ লসয় বায়আ,  এআ পঙসমগুসমাভ অির্ভও উসতযাক ওসধিাসভঝ ধূঁর্চভ তঔসম ঘসম 
বায়াভ ধভ র্ওংা সুিভদসও পপাঝ পতয়াভ সুযীম অহ্বাসদ প্রণফ অসমা পকার্ষ্ঠ বুক্ত লয়াভ অসক এআ 
প্রঘাভডাভ াসণ ংর্লষ্ট াআ বঢঝা অির্ভও পাস এঝাভ াসণ বুক্ত র্ঙসমা প্রণফ অসমা র্দসচভ পাসমাত্ব 
প্রফাসডভ ঢার্কসত র্দসচভ ওর্ফিার্লদীসওআ ংবুক্ত ওসভসঙ এ উসতযাসক। ধর্ণওৃঢসতভ ধণ পণসও ঙুসে পনসমসঙ 
ঢাভা র্দতিয় পাসআ,  ণঘ ঢারুসডযভ অসক াথা ফাসদ দা। ঢাআ ঘঞ্ঞগ্রাফ পণসও ঠাওায় এস র্চয় 
সুিভদসও পুমসঢ ধাসভ দা। অর্ফ মমাফ ওসধিাসভঝ ধূঁর্চভ াফসদ এওমা ফানুর লায়,  ঢুর্ফ মোআ ওভসঢ 
ধাভস দা। পঢাফাভ এওও স্বভ ওসধিাসভঝ াউন্ট র্সস্টসফভ পচাভাসমা অয়াসচ ঘাধা ধসভ বাস,  ঢুর্ফ 
পদলাসয়ঢ এওচদ নামঢু উর্বগ্ন ক্ষযাধা র্ঘর্িঢ লস,  ১০ মক্ষ ফানুর অভ ৪০ মক্ষ পপাক্তাভ াফসদ পঢাফাভ 
ক্ষযাধা র্লসস স্বীওৃর্ঢ র্তসম পমাওচদ পঝাসওআ গুরুত্ব র্তসয় পাস। পমাওচদ প্রণফ অসমাভ প্রঘার্ভঢ পাদা 
নুভড ওসভ সন্ধভ ফসঢা।  

কঢ ২০০ ঙভ থসভআ সুিভদ উচাভ লসে,  ধঝুয়াঔামী ভগুডা পণসও উচাভ লসঢ লসঢ সুিভদ এঔদ 
ঔুমদাভ রূধা দতীভ ঢীসভ পসঁঘ অসঙ,  ফানুর াতায় পবসঢা অসক পাকয তমাসঢ,  সুিভ সদভ এওাংয 
পওসঝ,  র্দর্ভসয় পঔাসদ পক্ষসঢভ নম নর্মসয়সঙ ফানুর,  ঢাভা নর্ভতধভু,  ফুর্ন্সকঞ্জ অভ াগমাভ ন্যান্য 
পচমা পণসও পঔাসদ ঙুসঝ র্কসয়র্ঙসমা,  পওউ র্কসয়র্ঙসমা িাি লসয়,  বাসতভ দীমতাকভ অভ ধাসঝায়াভী 
চর্ফ পণসও উসেত ওসভর্ঙসমা,  বাভা আংসভচী ওাসমওঝভ াসলসভ ধাদা র্তসঢ দা পধসভ পনভাভ লসয়র্ঙসমা,  
ঢাভাআ চীর্ওাভ প্রসয়াচসদ দ উচাভ ওসভ র্ঢ কসের্ঙসমা পঔাসদ। এঔদ সুিভদ প্রঘাভডায় অাভ ধভ 
তিবিযর্মাী ফানুর মসঞ্চ ওসভ প্রর্ঢর্তদআ বাসে সুিভদ,  র্সযর ধযাসওসচ র্ঢদ ভার্ত্র ৪ র্তসদভ সুিভদ 
ভ্রফসদভ ঔভঘ ৮০০০ ঝাওা,  প ঝাওা র্তসয় র্লর্ি কাদ অভ াতয াচাসঢ াচাসঢ সুিভদ বাসে যরসভ 
ফানুর,  কাসদভ ঢযাঘাসভ াখ লর্ভড ধার্মসয়সঙ,  ফানুর দ উচাভ ওসভ র্ঢ াদাসে,  এফদ বর্ত ঘমসঢ 
ণাসও ঢালসম এওর্তদ এআ দ উচাভ ওভসঢ ওভসঢ ফানুর পধৌঁসঙ বাস ীফাসি,  অফাসতভ র্সঘও 
তিবিযর্ধয়া অফাসতভ ভাষ্ট্রীয় ীফাদাভ াআসভ ধার্ঞসয় র্তসয়সঙ অফাসতভ চাঢীয় ধরৄসও,  ঢাভা পাভসঢভ 
সুিভ সদ র্দভাধত অা ঔঁুসচ পধসয়সঙ। অফাসতভ াখরৄফার্ভ অফাসতভ চাঢীয় পঘঢদা অফাসতভ পওাসদা 
পাসআ সঘঢদ দাকর্ভও র্লসস কসে ঢুমসঢ ধাসভ র্দ,  পঢাফভা সুিভসদভ ধসক্ষ প্রঘাভডা ওসভ লয়সঢা 
সুিভদসও প্রাওৃর্ঢও প্তাশ্চসবি ধর্ভডঢ ওভসঢ ধাসভা র্ওন্তু র্ও মাপ লস এসঢ? বর্ত সুিভদ উচাভ লসঢ লসঢ 
ঘসম বায় ীফাসিভ ধাসভ,  বর্ত  ন্য প্রাডী পাভসঢভ পয়াভসডয দঢুদ র্ঢ কসে ঢালসম অফাসতভ এঢ 
ভংার্চভ গুরুত্ব র্ও? অফাভ পমওঘাভ ঢাভ ধঙি লসমা র্ও দা চার্দ দা,  র্ওন্তু অফাভ য়স্ক পঘলাভাভ াফসদ 
তারঁ্েসয় পওউ সযাপদ অঘভড ওভসঢ ধাসভ দা। অফাসতভ ঢারুডয সদও পযী ম্যাদ প্রতাদ ওসভ রিীয়াদসতভ।  



অর্ভন পচর্ঢও এসর্ঙসমা,  আসফমায় ঢাভ আ "প্রওার্যঢ  থিপ্রওার্যঢ ক্রয়াদ" এসসঙ চাকৃর্ঢ 
পণসও,  এসর্ঙসমা ভদতীধফ সু,  রৄদ্ধ্স্বভ পণসও ঢাভ রৃসঝা আ প্রওার্যঢ লসয়সঙ,  এসর্ঙসমা চাসলত 
াসভায়াভ,  ঢাভ রৃসঝা উধন্যা প্রওার্যঢ লসয়সঙ,  সেরা পণসও।  

ঢস ন্য াআ বাসতভ পওাসদা আ প্রওার্যঢ লয় র্দ ঢাভা এসর্ঙসমা আসফমাভ অসফচ কাসয় ফাঔসঢ,  
ঢাসতভ াসণ র্র্পন্ন ভওফ ওণা লয়,  ঢাসতভ র্পজ্ঞঢা,  অসক্ষধ রৄর্দ,  পতয- ব্লক অভ র্পজ্ঞঢা লাঢতম 
লসয় ঘসম অস অফাভ ওাসঙ,  অর্ফ লয়সঢা পসভ পওাসদাঝা পওাদঝা যলাভ ওর্ভ র্দসচভ পমঔায়,  
র্থওাংযআ র্দসচভ পপঢসভ পভসঔ র্তসঢ লয়। 

ব্লসকভ ওাভসড ব্লকাভভা প্রর্ঢর্তদআ ম্ার্ভঢ ধর্ভাসভ ধর্ভডঢ লসে,  র্পন্ন থভসডভ এওঝা াফার্চও পবাকাসবাক 
তঢর্ভ লসয় বাসে,  অদি- রৃঃঔ পাকাপার্ক ওভাভ দঢদু এআ প্রাবুর্ক্তও উধমক্ষয ফানুরসও ওাসঙ এসদসঙ। 
দচরুম- দূধুসভভ ধর্ভাসভভ স্বচদ লসয় উসঞসঙ ব্লকাভভাআ,  র্দর্থসও র্দসয় ওাোওার্ে ওভসঙ াআ,  আসফমাভ 
অচসওভ ন্ধযাভ অওরিড র্ঙসমা র্দর্থ,  প বাসতভ ধঙি ওসভসঙ ঢাসতভ ফুঔ র্ঙসমা উজ্জম অভ বাসতভ াসণ 
পঔমসঢ ঘায় র্দ  ঢাভা াআ রৃঃঔপাভাক্রাি ফসদ আসফমা পঙসেসঙ। 

 

[ পনব্রুয়াভী ৫,  ২০১১ ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ফাযাধী ওার্ডিপাম ০৪ 

পব পঙসমঝা আসয়ভ পাছা র্দসয় বাসে পতাওাসদ ঢাভ র্ধসঞ পমঔা '  আ পলাও র্দঢয ঙ্গী' ,  চদর্প্রয় 
প্রওাযদীভ চদর্প্রয় পমঔসওভ প্রণফ ফুরসদভ পাছা সয় প বাসে আসফমা ঘত্ত্বসভভ ধায র্তসয়,  সয় ঔু পযী 
লসম ১০ পণসও ১২,  ধভসদভ ধযাসন্ঝ ফয়মা,  পালয়ার্তি উতযাসদভ কাসঙভ ধাঢা,  ফয়মা োর্স্টও অভ ওাকচ 
পঝাওাসঢ লয়সঢা ,  আ পফমাভ াফসদভ ভাস্তায় ভ নু্ধভা াআ পওাদ দা পওাদ থািায় খুভসঙ,  প এআ 
আসফমায় ার্ফম লসয়সঙ,  র্ভওযা আ দার্ফসয় পতয় পতাসয়ম ঘত্ত্বভ অভ ভাচ ুপাস্কসবিভ ওাসঙ,  পঔাদ পণসও আ 
সয় অদাভ ছর্ক্ক াফমাস পও,  ২০ঝাওা ঔভঘ ওভসমআ ভা পওউ দা পওউ আসয়ভ পাছা সয় র্তসয় বাস 
পতাওাদর্থ,  নুভ পলাসদ সুও অভ র্ধসঞ কডঢন্ত্র ফুর্ক্তধাও পলাকাদ র্মসঔ র্ঔযাঢ লসয়র্ঙসমা,  এ পঙসমভ 
পঢফদ ভাচপাকয পদআ,  ঢাভ সুওভ াফসদ ঢু আ র্ওনুদ অভ র্ধসঞ আ পলাও র্দঢয ঙ্গী পলাকাদ পমঔা 
ণাওসম এআ াচাসভ আসয়ভ তসম ঢাভ র্দঢযঙ্গী ওাকচ অভ ফয়মা পঝাওাসদাভ পছামা,  ঢু প পওাদ দা 
পওাদ পাস ংবুক্ত এআ উৎস,  অফাসতভ পকৌভসভ আসফমা।  

আ পফমা ঘত্ত্বভ পণসও ওাউসও পচাভ ওসভ লর্ঝসয় পতয়াভ র্দয়ফ পদআ,  আসপ্রফী এং পীে পপ্রফী পবসওউ বঢঝা 
আো ফয় আ পফমা ঘত্ত্বসভ ওাঝাসঢ ধাসভ,  পীসেভ ছাসফমা এোসঢ শ্য ওঢৃধক্ষ র্টর্চঝাম ধতসক্ষধ 
র্দসয়সঙ,  ঢাভা প্রর্ঢর্তদআ র্দয়ফ ওসভ আসফমা র্ণফ ং প্রঘাভ ওসভ ফভ একুসয গ্রন্থ পফমা,  পমঔও ধাঞসওভ 
র্ফমদ পফমা,  প্রাসডভ পফমা...... কভন্থ পফমা। পবসওাসদা নুষ্ঠাসদভআ এওঝা ূঘদা ংকীঢ র্ওংা এওঝা 
তর্যষ্ঠযূঘও চাঢীয় ংকীঢ ণাওাভ পওাসদা প্রসয়াচদীয়ঢা অসঙ র্ও দা পঝা পও র্দথিাভড ওসভ র্তস? পঝস্ট 
র্ক্রসওসঝভ ঙ্গসদ ধা ভাঔাভ ফয় রৄভ্রসত অভ যার্ওমা চানভ পঝস্ট র্ক্রসওসঝভ র্ণফ ং পকসয়র্ঙসমদ। র্ক্রসওঝ 
র্ক্রসওঝ,  রৄভ্রসতসভ দার্ওসুসভভ কাদঝাভ সুভ এঔদ র্ওর্ঞ্চৎ ফসদ অসঙ,  অর্ফ র্দর্শ্চঢ এআ আ পফমাভ র্ঢ 
চখন্য র্ণফ ংঝা সদও র্তদ ফসদ ণাওস,  চুঢাভ ওার্ম র্তসয় পদযা ওভাভ ফসঢা তঔঢ পযস্তঢা তঢর্ভ 
লসয় বায় ওঔদ ওঔদ।  

আ পফমাভ ফয়ঝকুুসঢআ ফসদ লয় র্শ্বর্তযাময় যাসঘমভ স্টান পওায়াঝিাসভভ াফসদভ পতাওাদগুসমাভ চফচফাঝ 
পাঝা ণাসও,  ঙসভভ ন্য পবসওাসদা র্তদআ পঔাসদ মসঢ পকসম পঢফদ পীে ণাসও দা,  র্ওন্তু আ পফমাভ 
ফয় এসমআ পঔাসদআ অড্ডা পতদ থুফধায়ী থফুধায়ী ওম পমঔও ওর্ প্রার্ন্ধও অভ ফাসমাঘও। ঢাসতভ 
পযপুরা পতসঔ র্দর্শ্চঢ লমাফ দায়ও লয়াভ পঘসয় পমঔও লয়া সুর্থাচদও,  পমঔও প্রর্ঢর্দয়ঢ র্পদয় 
ওসভদ র্ওন্তু এআ র্পদয় ওভাভ চন্য ঢাসতভ াের্ঢ পওাসদা ধর্ভশ্রফ ওভসঢ লয় দা। পমঔও লয়াভ চন্য স্মাঝি 
লসঢ লয় দা,  ধর্ভধার্ঝ পধাযাও দা ধেসম ঘসম,  লাম নযাযাসদভ ঔভাঔভ র্ওংা র্দসচভ পযস্ত 
চীদবাধদ পওাসদাঝাআ র্চিদ র্তসঢ লয় দা ঢাসতভ। ঢাভা র্তর্য পীসেভ পপঢসভ তারঁ্েসয় সুরুঢ সুরুঢ ওসভ ঘা 
র্র্ে াঝাসঢ ধাসভদ,  ঢাসতভ র্ঢধর্ভর্ঘঢ ফানুরসতভ াআসভ র্থওাংয ফানুরআ ঢাসতভ পঘসদদ দা র্ওংা 
ঢাসতভ এআ ধওসফিভ পওাসদা ঔভ ভাসঔদ দা। আসয়ভ ফ্ল্যাসধ র্দসচসতভ ঙর্ ছুমাসদাভ অসক পমঔওসতভ চীদ 
অভ পাসমা র্ঙসমা,  কুফসোধঝায র্ওংা ব্রাট র্ধঝ পবসওউআ অধদাভ ধাসয তারঁ্েসয় ওণা মসঢ ধাভস এং 
অধর্দ খুদাক্ষসভভ সিল ওভসঢ ধাভসদ দা র্ঢর্দ অধদাসও পতঔসঙদ,  ফাধসঙদ এং ম্ভঢ পর্ষ্যসঢভ 
পওাসদা কসম্স অধদাভ ফরুাসতার অভ যভীভ পঙ্গীভ র্ভড চুসে পতসদ এফদ এওচসদভ াসণ বাভ দাফ 
অধদাভ ধর্ভর্ঘঢ পঘৌলর্িভ ওাসভা াসণআ র্ফমস দা। িঢ আ পফমাভ এআ ফয়ঝাসঢ সঘঢদ ণাওসদ,  
াআ াসচক্ট ঔঁুচসঢ আসফমায় খুভসঙ।  

ধর্ভাসভ আ পফমা বায়াভ এওঝা ংওঝ লসমা স্বাথীদঢা ওসফ বায়,  িঢ র্দসচভ ফসঢা লাঢ ধা ঙর্েসয় 
পবর্তও আো ঘসম বায়া র্ওংা ন্য পবসওাসদা গুরুত্বধডূি র্রসয় ফসদাসবাক পতয়াভ সুসবাক ওসফ বায়। প 
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ওাভসডআ আো ণাওসম ভাচনদর্ঢও র্সঘদায় বাসতভ স্টম ভাি পতয়া লসয়সঙ প স্টসমভ ঔভাঔভ 
র্দসঢ ধাভমাফ দা। অচসও পপসর্ঙমাফ অয়াফী র্যম্সসকার্ষ্ঠ,  পযঔ ভাসম,  পযঔ ওাফাসমভ দাফ পসঘ বাভা 
স্টম ভাি র্দসয়সঙ ঢাসতভ গুরুত্বধূডি প্রওাযদাগুসমা পতঔসা,  ফুর্ক্তবদু্ধ্ প্রচন্ম মীক অভ ওফম াংসৃ্কর্ঢও 
পকার্ষ্ঠভ প্রওাযদাভ পপঢসভভ ঢনাঢঝুকু ছুসঢ ধাভসম অভ পাসমা মাকস অফাভ। ঢস প সুসবাক লয় র্দ,  
ঙাত্র ভাচদীর্ঢভ এওঝা সুর্থা লসমা অার্ও লসম ীঝ ভাি পধসঢ পঢফদ থওম পধালাসঢ লয় দা। এং এ 
সুর্থাঝুকু র্দসঢআ সদসও ঙাত্রভাচদীর্ঢসঢ চর্েসয় ধসভ,  এভাআ ভাচনদর্ঢও ওফিওাসন্টভ ংয র্লসসআ 
এআ স্টসম স স ফার্ঙ ফাসভ,  ঢাসতভ র্দসচভ পওাসদা ভাচনদর্ঢও র্শ্বা পদআ,  ঢাসতভ এআ ওসয়ওঝা 
ঙভ র্ওংা চীসদ বঢর্তদ এঝুকু যলাভ ওসভ ণিউধাচিসদভ সুর্থা ণাওস র্ঞও ঢঢর্তদআ ঢাভা ভাচনদর্ঢও 
ফণিসদভ ঙাঢা পফসম ভাঔসদ। 

াংমাসতসযভ চাঢীয় আর্ঢলা প্রর্ঢ ৫ ঙভ ধভধভআ তসম বায়,  এওঝা র্িভ চাঢীয় আর্ঢলা পদআ অফাসতভ,  
কঢ পচাঝ ভওাসভভ ফয় চাাস িপুির্ক্ত এওঝা গুরুত্বধূডি প্রসয়াচদীয় র্রয় র্ঙসমা ,  পআ চাাসভ 
াংমাসতর্য ফুর্মফ চাঢীয়ঢাাসত র্শ্বাী ফানুসরভা র্দয়র্ফঢ র্চয়াস্তুর্ঢ প্রওায ওসভ র্দসচসতভ অসঔভ গুর্ঙসয় 
র্দসয়সঙদ,  পযয়াসমভ ফসঢা ফস্বসভ ভা র্তসয় র্চয়া িদা ওসভসঙদ,  ঢাভাআ অয়াফী রৃঃযাসদভ আর্ঢলা 
র্মসঔসঙদ,  রৃঃযাসদভ ৫ ঙভ ১৯৯৬ পণসও ২০০১ ধসু্তওর্ঝ ভওাভী মাআসব্রী র্ওসদসঙ ওসয়ওযঢ ওর্ধ,  
ঢস অয়াফী মীক পব ওাভসড র্দিাঘসদ ধবুিতস্ত লসয়র্ঙসমা,  ীফালীদ ন্ত্রা অভ রৃদিীর্ঢ,  পআ অঘভসডভ 
ধদূাভাৃর্ত্ত লসম পব আর্ঢলাসভ ধদুাভাৃর্ত্ত লস এআ ঢযঝুকু ঢাভা পুসম র্ঙসমদ,  সুঢভাং ২০০৭ াসম পচাঝ 
ভওাসভভ রৃদিীর্ঢভ পশ্বঢধত্র প্রওায ওসভসঙ অয়াফী মীক।  

ক্র নায়াভ ক্রনায়াভ ওসভ কমা নার্ঝসয় পনমসম ক্র নায়াসভভ ঢান্ট ন্ধ লয়াভ পওাসদা মক্ষড পদআ,  
ন্ত্রাস ধবুিতস্ত অয়াফী মীসকভ ঢৃদফূম ধবিাসয়ভ ংকঞদগুসমা,  ঢাভা কঞদফূমও ভাচদীর্ঢ াত র্তসয় আ 
পফমায় িঢ ১৫ঝা স্টম ভাি র্দসয় স অসঙ,  পঔাসদ র্র্পন্ন প্রওাযদীভ আ ওচি ওসভ এসদসঙদ ঢাভা,  
এং আসফমা উসবাথসদভ ধভ পণসওআ প্রর্ঢ ৩ খন্ঝা ধভ ধভ আসফমা দীর্ঢফামা ধাঞ ওভসঙদ পখারওিৃ -  
আসফমায় শ্যআ র্দচপ্রওাযদীভ ধসু্তও র্র্ক্র ওভসঢ লস,  ন্য পওাসদা প্রওাযদীভ ধসু্তও র্ক্রয় ওভা ঘমস 
দা,  ফলাধর্ভতযিও বঔদ আসফমায় প্রসয ওসভদ ঢঔদ ঙ্গন্ধু ধর্ভাসভভ দাফ পতসঔ ম্যাসদ ম্লফযঢ ফাণা 
দীঘু ওসভ প্রসয ওসভদ , র্ঢর্দ পতসঔ পতসঔদ দা এআ ভাচনদর্ঢও র্সঘদায় ভাি ধায়া স্টমগুসমাভ 
র্থওাংসযভআ আসফমায় ংযগ্রলসদভ পবাকযঢা পদআ র্ওন্তু র্র্পন্ন ফন্ত্রী অভ এফর্ধভ ঘাসধ ঢাসতভ স্টম ভাি 
র্তসঢ লসয়সঙ। স্টম ভাি পধসয়সঙ এনএফ পফণট,  বাভা াঙ্গামীসও আংসভচীসঢ লাসঢ ওাযসঢ পযঔাসঢ ঘায়,  
ঢাসতভ ফূম প্রওাযদা আংসভচী র্যঔাভ কাআট আ,  এনএফ পফণসটভ পঘসয় পযী কাআট ওু প্রওায ওসভ 
াআনভু,  র্ওন্তু ঢাসতভ পওসদা পবসদা স্টম ভাি পতয়া লয় র্দ। 

উন্মাসতভ স্টম ভাি লসয়সঙ ফূম আসফমা ঘত্ত্বসভভ াআসভ,  পালয়ার্তি উতযাসদভ পতয়ামসখঁসরআ,  ওঢৃধক্ষ 
সুর্সঘও,  ঢাভা র্দর্শ্চঢআ চাসদদ উন্মাতসতভ িাদ ফয়আ আসফমাভ াআসভ লয়া াঞ্ছদীয়। 

 
  
[ পনব্রুয়াভী ৬,  ২০১১ ]  
 
 
 
 



ফাযাধী ওার্ডিপাম ০৫ 

চদফুসঔ াস্তঢা ধর্ভর্ঢিঢ লয়,  পক্ষত্রর্সযসর ধদুঃর্দর্ফিঢ লয়।  

র্এদর্ধ অকাফীওাম পতযযাধী লভঢাসমভ টাও র্তসয়সঙ,  অর্েয়াম র্সম র্ফাদিভ র্দফিাসডভ র্সভার্থঢায় 
খসঝ বায়া র্লংঢায় ঔাসমতা র্চয়াসও র্পবুক্ত ওসভ ফাফমা তাসয়সভভ র্রুসদ্ধ্ প্রর্ঢাতস্বরূধ অলূঢ 
লভঢাসমভ পবৌর্ক্তওঢা াোসঢ ধূঁর্চাচাসভ র্িভঢা,  রযফূময র্দয়ন্ত্রসড যণিঢা,  অআদযৃঙ্খমা ধর্ভর্ির্ঢভ 
দর্ঢ আঢযার্ত আঢযার্ত ওাভসড লভঢাম পটসওসঙ চদকসডভ নু্ধ তম র্লসস র্এদর্ধ,  র্ওন্তু চদর্র্েন্ন এআ 
তমর্ঝভ র্দসচসতভ পঢফদ সুরৃভপ্রাভী এং এ ংওঝ পফাওাসমাভ ফসঢা ধাম্া পওাসদা র্পফঢ পদআ। ঢাভা 
লভঢাম পটসওসঙ,  লভঢাম টাওসমআ পবসলঢু ভওাভী তমআ র্দসচসতভ ঙাত্র  বু ংযসও ভাস্তায় দার্ফসয় 
লভঢাম প্রর্ঢসভাসথভ দাসফ লভঢামআ ধামদ ওসভ পনসম সুঢভাং র্এদর্ধ লভঢাম পখারডা ওভসমআ লভঢাম লসয় 
বায়। চদকড লভঢাম গ্রলদ ওভসমা দা র্ও চিদ ওভসমা,  চদকড র্এদর্ধভ পখার্রঢ তার্ভ র্ধভীসঢ ন্য 
পওাসদা স্পষ্ট র্দসতিযদাফুমও ক্তয চাদসঢ অগ্রলী র্ও দা এ বাঘাআ দা ওসভআ র্ওংা চদফঢ বাঘাআ দা ওসভআ 
এওঝা লভঢাসমভ টাও র্তসয়সঙ র্এদর্ধভ পদঢাভা এং পঝা ফূমঢ ংাতসম্যমদ ওসভ ধসুভাসদা 
র্পসবাকগুসমাভ ধদুঃয়াদ ওসভআ অফভা লভঢাম অহ্বাদ ওভর্ঙ চাঢীয় ক্তসযআ ীফাদ্ধ্ র্ঙসমা,  অচ 
র্সওম পণসওআ লভঢাসম নম!!! ওভাভ চন্য চদাথাভডসও ন্ত্রস্ত ওভসঢ াস অগুড জ্বামাসদা লসয়সঙ,  
ঢাভআ থাভাার্লওঢায় র্ঝএর্ভ াফসদ রৃসঝা ওওসঝম র্সফার্ভঢ লয়। ীভাগামী উর্ধ্িশ্বাস ঙুসঝ ধামাসদাভ 
ফয় াস্তঢাভ র্র্দফিাদ ওসভ,  ঢাসতভ চার্দসঢ প্রওৃঢ খঝদা প্রর্ঢ ১০ নঝু ধভ ধভ তসম পবসঢ পবসঢ বঔদ 
আসফমাভ পপঢসভ অফাভ ওাঙাওার্ঙ পধৌঁঙাসমা,  ঢঔদ পঝা স্পষ্ট পাফা লাফমাভ ংাত,  অলঢ- র্দলসঢভ 
ংঔযা র্দথিাভডী ধবিাসয় পধৌঁঙাসদাভ অসকআ ' ফুক্ত য়াদ' এভ য়াসদ রৄদমাফ র্ঝএর্সঢ পাফা লাফমা লসয়সঙ,  
পওৌর্যও প ফসয় উধর্িঢ র্ঙসমা পঔাসদ,   মসমা পাফা দা রৃসঝা ওওসঝম নাঝাসদা লসয়র্ঙসমা।  

ঢস পআ ওওসঝম নাঝাসদাভ প্রর্ঢর্ক্রয়ায় র্ওংা ধরু্মযী ঢৎধভঢায় পফমায় তযিদাণিী ফাকফ র্ঙসমা ওফ। ভাঢ 
৯ঝাভ ফয় পতঔমাফ ধরু্ময প্রর্ঢর্ঝ যর্ক্তভ যাক অভ ফার্দযাক ঢম্াযী ওভসঙ,  ফার্দযাসক র্সফাভও 
মুর্ওসয় ভাঔা বায় লয়সঢা,  ঢস ধরু্মসযভ এআ ঢম্াযীসও াঁওা পঘাসঔ পতঔাভ পওাসদা ওাভড পদআ,  ধরু্ময 
র্দসচভ তার্য়ত্বআ ধামদ ওভসঙ।  

ন্ধযাভ ফয় আসফমাভ াআসভভ ঘত্ত্বসভ পব স্টম ভাচনদর্ঢও র্সঘদায় পতয়া লসয়সঙ প স্টসম র্কসয় 
পতঔমাফ ঢাসতভ র্দচস্ব পওাসদা প্রওাযদা পদআ,  দন্যা র্তযপ্রওায,  ন্য প্রওায,  র্যরৄর্যক্ষা এং 
দাফাচর্যক্ষাভ আ এওাসণ ওসভ ঢাভা র্ক্রী ওভাভ পঘষ্টা ওভসঙ,  বাভা র্ধডসদভ াসণ বুক্ত ঢাসতভ 
র্থওাংযআ ধাঝিঝাআফাভ,  প্রর্ঢষ্ঠাসদভ াসণ পওাসদা পবাকাসবাক পদআ,  র্ওন্তু স্টসম ফয় পতয়াভ চন্য র্দয়র্ফঢ 
ম্যাদী ধাদ ঢাভা।  

প্রণফ অসমাভ ধাঞও ংঔযা প্রওার্যঢ ততর্দওগুসমাভ পপঢসভ সঘসয় পযী,  র্ওন্তু ঢাসতভ প্রওাযডীভ প্রওার্যঢ 
আসয়ভ ধাঞওংঔযা পঢফদ পযী দা। ঘফৎওাভ চায়কায় স্টম লসম প স্টসমভ াফসদ পঢফদ পীে পঘাসঔ ধসে 
দা। রৃ ঘাভচদ ফানুর লাসঢ আ উর্ঞসয় পতসঔ দার্ফসয় ভাসঔদ। পওউ পওউ লয়সঢা র্ওসদদ ঢস অর্ফ রৃআ তনায় 
২০ র্ফর্দঝ তারঁ্েসয় পণসও ওাউসও আ র্ওদসঢ পতর্ঔ র্দ। প্রণফা প্রওাযদী ফুর্ক্তবদু্ধ্ র্রয়ও আসয়ভ উধসভ 
র্মসঔসঙ ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ ৪০ ঙভ,  বর্ত এআ ৪০ ংঔযাঝাভ গুরুত্ব র্ও এঔদ রু্ছ র্দ অর্ফ। স্বাথীদঢা ংগ্রাসফভ 
৪০ ঙভ ধরু্ঢি পওাদ র্সঘদায় গুরুত্বধূডি,  স্বাথীদঢাভ প্রর্ঢর্ঝ র্তদআ এওআ ভওফ গুরুত্বধূডি এং এওআ ভওফ 
পকৌভসভ র্রয়,  পঔাসদ ৪০ ৫০ এআ চাঢীয় ংঔযাাঘও ংঔযাভ গুরুত্বঝা উধমর্ি ওভসঢ ধার্ভ র্দ,  র্ওন্তু 
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এআ পতযসও ফাসয়ভ ফসঢা পাসমাাা পলাকাদঝা পবফদ এওঝা যার্য়ও পওৌযম,  ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ ৪০ ঙভ 
পলাকাদঝা এওঝা যার্য়ও পওৌযম,  পঝা বর্ত ফর্ঢ র্ফয়াভ উতবাধসদভ অগ্রল ণাওসঢা ঢালসম প্রর্ঢর্ঝ 
আসয়ভ ওপাসভ এঝা র্মসঔ ভাঔসঢা,  ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ আর্ঢলার্রয়ও আসয়ভ ওপাসভ এঝাভ অমাতা উধর্ির্ঢভ 
পওাসদা প্রসয়াচদ র্ঙসমা দা।  

াংমা এওাসটফীভ আসফমা ফূমঢ রৄরু লসয়র্ঙসমা ফুক্তথাভাভ প্রওাযও র্ঘত্তভঞ্জসদভ উসতযাসকআ,  র্ঢর্দ ধণ 
পতর্ঔসয়র্ঙসমদ এং ঢাভ থাভাার্লওঢায় এঔদ এঝা ার্রিও এওঝা অসয়াচসদ ধর্ভডঢ লসয়সঙ। াংমা এওাসটফী 
ওঢৃধক্ষ প্রর্ঢঙভআ ফুক্তথাভাসও প্রণফ স্টসমভ ম্যাদ পতদ। াংমাসতসযভ প্রর্ঢর্ঝ প্রর্ঢষ্ঠাদ পবপাস ম্যাদ 
প্রতযিসড কুর্ন্ঞঢ ঢাসঢ ঙ্গন্ধু স্মরৃ্ঢ ধর্ভরতসও প্রণফ স্টসমভ ফবিাতা দা র্তসয় ফুক্তথাভাসও প্রণফ স্টসমভ ম্যাদদা 
পতয়ায় াংমা এওাসটফীভ সুদাফ রৃ্দ্ধ্ পধসয়সঙ। র্ওন্তু ধভঢিী স্টমগুসমা র্ও র্সঘদায় প্রতাদ ওভা লসয়সঙ 
পঝা পাথকফয দা। আসফমায় ংযগ্রলসদভ ফয়ীফা,  প্রওাযডাভ ফয়ওামচাঢীয় পওাসদা পাদা ওাচ ওসভ 
র্দ র্দর্শ্চঢ পাসআ,  বাতৃর্েও ন্ঝসদ বাভ ওধাসম বা চুসঝ। ঢস এআাসভভ আসফমাভ পভা অসয়াচদ স্টসমভ 
র্তও র্দসতিযদা পতয়াভ র্টর্চঝাম সিাস্ত ,  পঔাসদ প্রওাযদীভ দাসফভ তযাক্ষভ র্তসমআ পআ ক্ষভ র্তসয় 
রৄরু প্রর্ঢর্ঝ প্রওাযডীভ দাফ অস,  পঔাদ পণসও প্রওাযডীভ দাফ র্ঞও ওসভ র্তসম স্টম দাম্বাভ এং পঔাসদ 
পধৌঁঙাসদাভ ফযাধ প্রতর্যিঢ লয়। াংমা এওাসটফীভ স্টসমভ াফসদভ এআ উসতযাকঝা দঢুদ এং ঘফৎওাভ এওর্ঝ 
উসতযাক।  

আসফমাভ এর্তও র্তও খুভসঢ খুভসঢ পবঔাসদ র্কসয় পণসফ বাআ পঝা র্মঝমফযাক ঘত্ত্বভ,  পঔাদঝা কঢ ঙভ 
পণসও ব্লকাভসতভ তঔসম,  অফাভ ব্লসকভ স্টম ণাওায় চায়কাঝা সদওঝা ব্লকাি ওডিাসভ রূধ র্দসয়র্ঙসমা কঢ 
ঙভ,  এ ঙভ ঢাভ যর্ঢক্রফ খসঝ র্দ,  র্র্টর্দউচ২৪টঝওফ ব্লক রৄরু ওভাভ ধভ ঢাসতভ স্টসম ব্লসকভ 
উধর্ির্ঢ,  ঢাভ ধাসযভ যূডয িাদঝা ব্লকাভভা তঔম ওসভ িতমীয় ব্লকাভ র্ফর্ঢ দাফ র্তসয় তঔম ওসভ পনমসম 
পওফদ লসঢা প র্রসয় ঔার্দওঝা লার্ঞাঞ্ঞা লসয়সঙ। অচ ব্লকাভসতভ পঢফদ উধর্ির্ঢ র্ঙসমা দা। কঢওাম পবফদ 
ব্লকাভসতভ উধর্ির্ঢ র্ঙসমা আসফমায় অচ ঢাভ র্র্ওপাক পদআ,  ঢস আসফমাভ প্রর্ঢর্ঝ র্তদআ র্দয়র্ফঢ লার্চভ 
লদ ফঞ্জুরুম পাআ,  লার্চভ লয় পচযার্ঢফিয় র্ডও,  ঢাসভও এং ন্যান্য ব্লকাভভা। এসতভ াআসভ ধর্ভর্ঘঢ ব্লকাভ 
পঢফদ র্ঙসমা দা মসমআ ঘসম।  

অফাভ ব্লসকভ অফাভ প্রওাযদী পণসও প্রওার্যঢ ফালফুরৃম লাাদ রুসসমভ ফয়সভঔা কসম্সভ আসয়ভ প্রণফ 
কম্সঝা ধেমাফ স্টসমভ াফসদ তারঁ্েসয়আ,  লচ- ভম আোধুভসডভ কম্স,  কঢ আসফমায় নুরুম ঢাসভসওভ 
আসঢ এফদ আোধুভসডভ কম্স র্ঙসমা। ঢাসভও কম্সওাভ র্লসস পাসমা ঢাআ ঢাভ আোধুভসডভ কম্সঝা সদও 
পযী ধর্ভযীর্মঢ র্ঙসমা,  রুসসমভ কম্সঝা এসওাসভ াংমা র্সদফা ওায়তায় পমঔা। র্ওন্তু িচিাসম 
র্যর্ভর্সভাথী মোআ এং বুদ্ধ্াধভাথীসতভ র্ঘাসভভ তার্  অওার্ঙ্খঢ ন্যাসয়ভ প্রঢযাযাধুভসডভ র্তও পণসও 
কম্সরৃসঝা ঐওযঢার্দও। ঢাসভও পপর্ন্ঞ্টসমাকুআস্ট র্তসয় ভাচাওাভ পদঢাভ ওাসদভ ওাসঙ ' ঢুআ ভাচাওাভ' ,  ' ঢুআ 
ভাচাওাভ'  সম ঢাসও ফাদর্ও ধীো র্তসয়র্ঙসমা,  রুসম পঢফদ পওৌযমী য়াসদ বায় র্দ,  প 
র্ভওযায়ামাসও র্তসয় পকামাফ অচফসও লঢযা ওসভসঙ,  ধভঢিীসঢ পআ র্ভওযায়ামাসও চাঢীয় ীসভ ধর্ভডঢ 
ওসভসঙ। ' ভাচাওাভ'  র্ওংা ' স্বাথীদঢার্সভাথী' পতভ ভাষ্ট্রক্ষফঢায় ংযগ্রলসদভ ধীো এং ন্যায়র্ঘাভ র্মর্ম্বঢ 
লয়াভ ওষ্টসাসথভ চায়কা পণসও র্রয়ঝা দঢুদ প্রচসন্মভ অওাঙ্খাভ চায়কা পণসও পতঔসম স্পষ্ট লসয় বায় 
বুদ্ধ্াধভাথীসতভ র্ঘাসভভ তার্সঢ ওঢঝা অগ্রাী  অগ্রলী এঔদওাভ ঢরুসডভা।  

রুসসমভ ওাসঙআ চাদমাফ র্ধয়াম পাআসয়ভ দঢুদ আ '  রু্দ্ধ্চীী লঢযাভ ফার্ওিদ তায়'  এআ পফমায় প্রওার্যঢ 
লয়াভ ম্ভদা এঔদ সথিও সথিও। কঢ ঙভ ম্পূডি আসফমা চুসেআ অফাভ অওার্ঙ্খঢ আর্ঝ র্ঙসমা 
চন্মবুদ্ধ্,  র্ধয়াম পাআসয়ভ াায় র্ওংা ঢাভ াাভ াফসদভ ঘাসয়ভ পতাওাসদ স আর্ঝভ র্রয়স্তু এং 



উধিাধদ র্দসয় পয সদওঝা ফয় অসমাঘদা ওসভ পওসঝসঙ,  আর্ঝভ র্ভর্পউ ওভাভ অগ্রল,  আর্ঝভ প্রঘাভডাভ 
অগ্রল অফাভ র্দসচভ পপঢসভ ওফ র্ঙসমা দা,  অর্ফ পফাঝাফুর্ঝ এওঝা র্ভর্পউ তঢর্ভ ওসভআ পভসঔর্ঙমাফ ধসুভাসদা 
অমাধসদভ র্পর্ত্তসঢ র্ওন্তু র্ধয়াম পাআসয়ভ ' অভ এওঝ ুপাসমা ওভা বায়' ,  এওঝু ঔাঝসমআ এঝাভ পঘসয় পাসমা 
এওঝা র্ওঙু ওভা পবসঢা ফাদর্ওঢায় র্টসম্বভ,  চানুয়াভী এপাস র্তদ কোসঢ কোসঢ পনব্রুয়াভীভ ধসুভাঝাআ 
ঘসম পকসমা,  আর্ঝ প্রওার্যঢ লয় র্দ এঔদ। 

এ ঙভ আসফমাভ অসক পণসওআ এআ আসয়ভ ওপাভ র্টচাআদ ঘুোি লসয়সঙ,  আসয়ভ ওসন্ঝন্ঝ র্ঞও লসয় 
বায়াভ ধভ এঔদ পআ ধর্ভর্ঘঢ র্ধয়াম পাআসয়ভ'  অভ এওঝু পাসমা ওভা পবসঢা'  ফাদর্ওঢাভ ঔপ্পসে 
ধসভ আর্ঝ অসতৌ প্রওার্যঢ লস এফদ অযাাত যক্ত ওভা ওর্ঞদ অফাভ চন্য।  

আসফমায় পতঔা লসমা ফালু মীসমসদভ াসণ,  ঢাভ দঢুদ আ'  ার্ওদ সুিভদ'  প্রওার্যঢ লস রৄদ্ধ্স্বভ 
পণসও। মীসমসদভ াওয  র্রয় উধিাধদ ঘফৎওাভ। াংমাসতসযভ ফানুর বঔদ প্তালাসি গ্রাসফভ ােী দা র্কসয় 
ন্য পওাণা বায়া রৄরু ওভসমা ঢঔদ পণসওআ সুিভদ ভ্রফদাণিীভ ংঔযা পসেসঙ,  র্ওন্তু এঔদ সুিভদ 
ফথু অভ ওাসঞভ দ র্লসসআ ধর্ভর্ঘঢ,  প ওাভসডআ এঔদ পওউ ' ভসয়ম পঙ্গম ঝাআকাভ' এভ পওাসদা াংমা 
দাফ পতয় র্দ,  র্সশ্বভ সঘসয় ে ' ফযাংসগ্রাপ'  দ লয়াভ ধভ াংমাসতসযভ পওউআ ' ফযাংসগ্রাপ'  সদভ 
াংমা ওসভদ র্দ। ঢস অফাভ থাভডা ' ফযাংসগ্রাপ'  এভ এওঝা াংমা প্রর্ঢযব্দ অসঙ,  ঢস ভসয়ম পঙ্গম 
ঝাআকাসভভ পক্ষসত্র র্রয়ঝা ঢয। অফাসতভ পারায় চাঢীয় ধরৄভ পওাসদা পযাপদ াংমা পদআ। অফভা পআ 
আংসভচসতভ চাদীসঢআ এঝাসও ভসয়ম পঙ্গম ঝাআকাভ পটসও বার্ে।  

ঢাভ ' ার্ওদ সুিভদ'  এওঝা উধন্যা অাভ এওআ াসণ এঝা ৯ঝা পঙাসঝা পঙাসঝা অমাতা কসম্সভ ফর্ষ্ট। 
র্রয়ঝা পওফদ লস অর্ফ চার্দ দা,  র্ওন্তু ঢাভ র্দসচভ র্পজ্ঞঢাভ পান্টাভ পণসও পমঔা ব্লকগুসমা অর্ফ ফুগ্ধ 
লসয়আ ধসের্ঙ।  

এাভ আসফমায় উধন্যাচাঢীয় র্ওঙু র্ওদাভ অগ্রল পদআ,  র্ওন্তু চার্ওভ ঢামুওতাসভভ র্ধঢঋৃড র্ওংা এফদ 
দাসফভ এওঝা উধন্যাসভ ূঘদা ধসে উধন্যাঝাভ র্রসয় অগ্রলী লমাফ। উধন্যাসভ র্রয়স্তু তওঢিয র্সরাল,  
ধাম ভাচাসতভ ফয়,  ফাসদ অচ পণসও প্রায় ৭০০ ঙভ অসক সভন্দ্র ঞ্চম র্ওংা ধন্রুথিসদ ওৃরসওভা 
র্সরাল ওসভ অমাতা এওঝা ভাচয িাধদ ওসভর্ঙসমা,  পআ স্বাথীদ ভাসচযভ িার্য়ত্ব র্ঙসমা ৩৭ ঙভ।  

ধভঢিীসঢ ষ্টাতয যঢাব্দী  উদর্ংয যঢাব্দীসঢ পঔাসদ ওৃরও র্সরাল লসয়সঙ,  র্ংয যঢাব্দীসঢ পঔাসদ 
ওৃরও র্সরাল লসয়সঙ,  সভন্দ্র ঞ্চসমভ ওৃরওসতভ এআ র্সরাল প্রদঢা র্ও ফার্ঝভ গুড? র্ওন্তু এআ উধন্যাসভ 
পপ্রক্ষাধঝ পআ ত্রসয়াতয যঢাব্দীভ তওঢিয র্সরাল,  ঔর্ঢয়াভ র্ঔমচী াংমা তঔম ওভাভ ধভ বঔদ র্লন্দু 
চাঢীয়ঢাাসতভ উত্থাদ লসমা ঢঔদ তওঢিযসতভ ভাচনদর্ঢও থঃধঢদ খসঝর্ঙসমা,  অবিীসবিভ প্রযর্স্তফূমও 
কাঁণায়,  ওর্ঢায় এং র্লন্দুত্বাসতভ চয়কাসদ তওঢিযভা ধামভাচাসতভ র্ধ্ংসভ ওাভড র্লসস র্ঘর্িঢ 
লসয়র্ঙসমা ম্ভঢ,  ধভার্চঢ র্ভাচউতসতৌমা পবফদ াংমাসতযীসতভ ওাসঙ র্সতযী লসয় পযর স্বাথীদ দাদ 
র্ঞও পঢফদ পাসআ ঘঢতুিয,  ধঞ্চতয যঢাব্দীসঢ ভাচযঘযুঢ ধাম ভাচাসতভ প্রর্ঢ লানুপু্র্ঢভ ফাদর্ওঢাভ ওফর্ঢ 
র্ঙসমা দা। পআ উিীধদাভ চায়কা পণসওআ লয়সঢা আর্ঢলাস াঙ্গার্মসত্বভ ূঘদাওাম থভা লসয়সঙ ধাম ভাচাসতভ 
ফয়ওাম,  এঝা র্দসয় আর্ঢলার্তসতভ পপঢসভ ফঢর্সভাথ ণাওসম চার্ওভ ঢামুওতাসভভ এওঝা ধক্ষধাঢফুমও 
িাদ অসঙ। পআ ধক্ষধঢাফূমও িাদ পণসও র্ঢর্দ র্ও র্মসঔসঙদ ঢা অফাভ চাদা পদআ। ঢস অর্ফ ফয় 
পধসমআ আঝা ধেসা। 



অফাভ র্দসচভ অগ্রসলভ চায়কা এঔদ পারাভ উধসভ ভাচদীর্ঢভ প্রপা এং ভাচদীর্ঢসঢ পারাভ প্রপা। 
ওসয়ওর্তদ অসক ' ানো' ভ ওাসঙ চাদমাফ র্সমসঝভ র্দচস্ব র্মর্ধ এঔদ প্রায় র্মুপ্ত এং পঔাদওাভ 
ওণযভীর্ঢ ফঢসমভ াংমাভ প্রপাস ধর্ভর্ঢিঢ লসে। র্সমসঝভ দাকভীর্মর্ধসঢ এওতা ার্লঢয ভর্ঘঢ লসম 
আতার্দং পওউ প র্মর্ধসঢ ার্লঢয ঘঘিা ওভসঙ দা। র্সমসঝভ ংঔয পমঔও ব্লসক র্ক্রয় ণাওসম র্সমসঝভ 
িাদীয় পারায় ঢাভা ার্লঢয ঘঘিা ওসভ দা,  ঢাসতভ পারা যলাসভ এঔদ ফঢসমভ স্পষ্ট ঙাধ ,  র্ওন্তু 
ফীয়াসতভ াসণ র্দসচসতভ াঢন্ত্রঢা প্রওাসয এফদ র্ও ৪৭ এভ অসক র্সমসঝভ ার্িাভা র্দসচসতভ দাকভী 
র্মর্ধভ ধর্ভঘবিা ওভসঢদ র্দয়র্ফঢ,  র্সমসঝভ পঙসমসফসয়ভা ন্য র্ওঙুভ াসণ র্দসচসতভ ডিফামাভ ঘঘিা 
র্যঔসঢা,  লৃত্তভ অাসফভ াসণ র্দসচসতভ থফিীয় াংসৃ্কর্ঢও র্সপসতভ ওাভসড দা র্ও ন্য পওাসদা িাদীয় 
ভাচদীর্ঢভ প্রপাস পঝা প্রওঝ াংসৃ্কর্ঢও তর্যষ্ঠয র্লসস প্রঘর্মঢ র্ঙসমা পঝা ানো মসঢ ধাসভ র্দ। ঢস 
র্সমসঝভ ভাচনদর্ঢও ফাদস '  র্দচস্ব দাকভী র্মর্ধ'  যলাসভভ এওঝা উিীধদা স্পষ্টঢঃআ র্ঙসমা। 

অফাভ র্দসচভ র্যর্ক্ষঢ নুফাদ '  বঔদ র্সমঝ ধূি াংমা ঢণা ধার্ওস্তাসদভ ংযপুক্ত'  লসমা,  ঢঔদ ঢাসতভ 
র্দসচসতভ এআ থফিীয় াংসৃ্কর্ঢও র্র্েন্নঢাভ ধর্ভঘায়ও র্দচস্ব র্মর্ধ,  বাভা ফীয়া ডিফামা পণসও স্পষ্টঢআ 
ধণৃও এং পঔাসদ ীর্ফঢ ধবিাসয় লসম অভর্ লভসনভ পঙাঁয়াঘ অসঙ,  পঝাভ প্রওঝঢা ওসফ র্কসয়র্ঙসমা। 
লৃত্তভ ফীয়াসতভ াসণ াংসৃ্কর্ঢও র্র্েন্নঢা স্পষ্ট ওভাভ তসম ধার্ওস্তাসদভ পওৌসফভ াসণ র্ফমর্ফসযভ 
অওাঙ্খা পণসওআ ঢাভা র্দসচসতভ ভাচনদর্ঢও ফদঃস্তসত্বভ ধর্ভঢিদ খর্ঝসয়র্ঙসমা,  র্ওন্তু পারার্পর্ত্তও াংসৃ্কর্ঢও 
তর্যসষ্ঠযভ পাথঝুকু ঢাসতভ পপঢসভ স্পষ্ট র্ঙসমাআ,  প ওাভসড ঠাওা যলসভভ াআসভ ঘঞ্ঞগ্রাফ দয় ভং র্সমঝআ 
পারা অসিামসদভ প্রপাস সঘসয় পযী অসমার্েঢ লসয়র্ঙসমা। র্দচস্ব র্মর্ধ  ংসৃ্কর্ঢ ক্ষুন্ন ভাঔাভ তীখি 
মোকু ফদঃস্তত্বআ পারা অসিামসদ র্সমঝাীভ র্ক্রয় ংযগ্রলসদভ ন্যঢফ প্রথাদ এওর্ঝ উিীধদা র্ঙসমা।'  
অফাভ এআ নুফাসডভ পধঙসদ পয পকাঙাসদা এওঝা ভাচনদর্ঢও ক্তয ণাওসম পঝাভ বণাণিঢা প্রর্ঢর্ষ্ঠঢ 
ওভাভ ফসঢা পঢফদ পচাোসমা পওাসদা প্রফাড পদআ,  প ওাভসডআ অর্ফ র্সমসঝভ দাকভী র্মর্ধ অভ পারা-
ার্লসঢযভ এওঝা আ র্ওদমাফ অচসও। অফাভ নুফাড র্সমসঝভ ার্লঢয আর্ঢলাসভ াসণ ঔাধ ঔাসে র্ও দা 
পঝা বাঘাআ ওসভ পতঔাভ অগ্রলঝা অফাভ অসঙ । 

 
 
 
[ পনব্রুয়াভী ৭,  ২০১১ ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ফাযাধী ওার্দিপাম ০৬ 

ধর্ভাসভ ঠাওাভ ভাস্তায় দাফাভ এওঝাআ র্ধত,  ফুসঔ কুমুধ এঁসঝ ভাঔসঢ লয়,  র্কন্যাসম কােী পণসফ 
অসঙ,  র্ঞও পধঙসদআ এওঝা ৯২ ফসটসমভ ঝসয়াঝা র্শ্রীপাস লডি াচাসে,  পফচাচ র্ঢর্ভর্ক্ষ,  র্ফরৄসওভ 
পধঙসদভ নাঁও র্তসয় ঢাওামাফ,  বর্ত ঢযবুক লসঢা ঢালসম প অগুসড র্সফার্ভঢ লসঢা কােীঝা র্ওন্তু 
ওর্মওাসম এআ খসঝ দা। পীরড আো ওভসঢসঙ দীসঘ পদসফ রাআপাসভভ ওমাভ পঘসধ দার্ফসয় র্ম '  াসঞ্চাঢ 
পঢাফাভ পলাকা র্তয়া লডি পআভা ঢাভ ধভ াচাসা,  এআ র্কন্যাসম লডি াচায়া উআো বাআা ঢুর্ফ?'  পওাসম 
পঙসমসও র্দসয় এআ স্বভস্বঢী ধূচাভ র্তদ এআ মা লসয় উসঞ দা। পধঙসদ ঝসয়াঝাভ লডি াচসঢ ণাসও 

রৃধসুভ পফআম পঘও ওভসঢ র্কসয় পতঔমাফ এদর্ঝর্পভ ব্লকাভসতভ র্দসয় ঝও পযা লস,  পঔাসদ অফাসও অফন্ত্রদ 
র্তসয়সঙ পওৌর্যও,  বর্ত লাসঢ ফয় ণাওসঢা ঢালসম র্ও লসঢা মা বায় দা,  র্ওন্তু খর্েসঢ ফয় পতসঔ ছুমাফ 
ঝও পযা এয়াভ লয়াভ ধভ অর্ফ আসফমা পধৌঁঙাসা,  এওঝভু চন্য র্ঝর্পসর্মর্ব্রর্ঝঝওসযাব্লকাভ লয়া লসমা দা। 
কঢওাম আসফমা বায়া লয় র্দ,  অচ বাসাআ বাসা পার্ঙমাফ,  দপযাস অগ্রল ঘসম পবসঢ ধাসভ,  
ধর্ভাসভ স্বভস্বঢী ধচূায় র্কসয় পঔাদ পণসও অর্ফ াউর্ম পওসঝ ঘসম অসা আসফমা অভ র্মর্ধ, র্ধর্চ্চ অভ 
পঙাসঝাসাদ ধচূাভ ফন্টধ পতঔস এফদঝা ধর্ভওম্সদা ওসভআ পভ লসয়র্ঙমাফ,  র্ওন্তু চকন্নাণ লসম র্কসয় ছুমাফ 
পঝা পয ওষ্টওভ লস। ফানুর অভ ফানুসর র্কচর্কচ ওভসঙ ম্পূডি লসমভ ফাঞ,  স্বভস্বঢী ধচূাভ মক্ষয বাআ পলাও 
দা পওসদা এআ উধমসক্ষযআ ঠাওা র্শ্বর্তযামসয়ভ পফসয়ভা পসচগঁুসচ চকন্নাণ লসম অস,  এওঝা তার্য়সত্বভ 
ফসঢা লসয় পকসঙ এঝা,  অফাসতভ ফসয় অফভা এওআ তশৃ্য পতসঔর্ঙ।  

পীসেভ ঘাসধ লাঢ াফসম ভাঔসঢ লয়,  লাঢ দাোসদা ফুযর্ওম,  ওঔদ পওাণায় লাঢ ধেস অভ দাভীর্দগ্রসলভ 
তাসয় কদর্ধঝুর্দ চুঝস প অযংওায় র্ঁর্ঝসয় লারঁ্ঝ। ফাসঞভ ফাছঔাসদ পধৌঁসঙ ক্ষর্ডসওভ র্শ্রাফ,  িঢ লাঝ ধা 
ঙর্েসয় লাঝঁা বাস এঔাসদ,  ওাসভা কাসয় পমসক বায়াভ পয় পদআ,  রৄথু ধচূাফন্টসধ র্কসয় অাভ লাঢ 
ধসওসঝভ পপঢসভ র্দসয় লারঁ্ঝ। পঔাদ পণসও পভ লসয় আসফমা।  

অফভা বঔদ আসফমা পধৌঁঙামাফ ঢঔদ সদসওআ আসফমা পণসও াা র্নসভ বাসে। অফাসতভ াফসদআ এওচদ 
কর্িঢ ফর্লমা আসফমা পণসও রৃলাঢ পসভ খভ াচাসদাভ র্চর্দর র্ওসদ র্দসয় বাসে,  ২ঝাওাভ োর্স্টসওভ নমু,  
ওাসঞভ ঘুর্ে,  অভ ওধাসম মাম র্ঝধ,  র্ঢর্দ অফাসতভ ফসঢা স্বভস্বঢী ধূচা লসয় আসফমা ঠুসওর্ঙসমদ। 

কাসম ঙর্অঁর্ওসয়সতভ ধায ওার্ঝসয় ঠওুমাফ,  ভা ফরুাস্ফ্রীর্ঢভ ওাভসড এাভ কঢাসভভ র্বগুড তাসফ কাসম 
ডিফামা র্মঔসঙ,  এঝা এঔদ এওও পওাসদা ওাচ দা,  তমীয় ওাসচ ধর্ভডঢ লসয়সঙ মা বায়। াংমা 
এওাসটফীভ পকঝ র্তসয় ঠুওাভ ধভ পঙসম লাঢ পঝসদ মসমা '  াা াা পতসঔা ঔাসদ দা বারৃ লয়'  
অর্ফ বারৃকসভভ পঔাসঁচ এর্তসও র্তসও ঢাওাআ,  পঙসম অঙ্গুম ঢুসম পতঔায় '  ফুর্ক্তবদু্ধ্ বারৃখভ'   

পামাফ ভ পুম পাগাআ,  ধসভ ফসদ লসমা ওণাঝা ঔু এওঝা পুম সম র্দ । অফাসতভ াংমাসতসযভ 
পঢসমফার্ঢ ওাচওাভাভ প্রর্ঢ ৫ ঙভ ধভধভ চাঢীয় আর্ঢলাআ তসম বায়,  পফসলভচাসদভ র্প্রর্ফয়াসভ উধর্িঢ 
ণাসওদ ফুর্ক্তসবাদ্ধ্া বারৃখসভভ ওফিওঢিাভা,  ফুর্ক্তবদু্ধ্ ফুর্ক্তবুসদ্ধ্ভ আ র্দসয় যা ওভা ফর্নরৃম লও,  অমী 
বাসওভ অভ ন্য াআ বাসতভ ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ ওঢিাযর্ক্ত ফসদ ওভা লয়,  ঢাভাআ পঔাসদ উধর্িঢ পণসও 
পফসলভচাসদ স্বাথীদঢার্সভাথী র্ওঙু ঔঁুসচ ধাদ দা,  ব্লসকভ র্ওঙু সধাকন্ট পঙসম র্তদ- ভাঢ র্শ্রী প্রঘাভডা ঘার্মসয় 
প ঙর্ভ প্রতযিডী ন্ধ ওসভ পতদ। অফাসতভ ফুর্ক্তবদু্ধ্ র্দসয় যাভ পঘৌলর্ি সদও ে,  পব ফানুরঝা ৫০ 
লাচাভ ঝাওাভ আঝ র্ওসদ ফুর্ক্তবুদ্ধ্ বারৃখসভভ দঢুদ পদ র্দফিাসড লসবার্কঢা ওভসঙদ,  র্ঢর্দআ পফসলভচাদ পতসঔ 
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র্কর্মঢ লসয় াআসভ এস মসঙদ এঝা র্দঙও নযান্ঝার্,  প্রওাযও ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ আ প্রওায ওসভদ মাসপভ 
থািায়,  ২৬৬ র্তসদ স্বাথীদঢা আর্ঝভ ফূময র্দথিার্ভঢ লয় ৪ লাচাভ ঝাওা,  এআ ঝাওা র্তসয় পব ফানুর আঝা 
র্ওসদ ধেসদ ঢাভা াআ পওাসদা দা পওাসদা পাস পফসলভচাসদভ র্প্রর্ফয়াভ পযাভ র্ঝসওঝ ধাদ। 
যর্ঢক্রফ রৄথফুাত্র পফাভসযরৃম আমাফ,  র্ঢর্দ পফসলভচাসদভ র্প্রর্ফয়াভ পতঔাভ ধভ পণসওআ র্ক্ষপ্ত,  পআ 
ক্ষযাধাফী ন্য ফুর্ক্তবদু্ধ্সপ্রর্ফও ফানুরসতভ স্পশ্বি ওসভ র্দ। অফাসতভ প্রওাযওসতভ পওউ সম পতয় র্দ এআ 
আর্ঢলা র্দসয় যা ওভা আর্ঢলাসভ র্স্তরৃ্ঢ ওফায়,  প সুসবাসক ৫০ ঝাওায় দওম ফরু্ক্তবুসদ্ধ্ভ আর্ঢলা প্রওায 
ওসভ সদও র্ভ্রার্ি ঙোসদা লচ লসয় বায়। এআ বারৃখভ বারৃ চাসদ,  ঢাসতভ দঢুদ পদ র্দফিাসডভ চন্য ঢাভা 
পওাসদা ঙাে দা র্তসয়আ ঢাসতভ মাআসব্রভী পণসও আ র্ক্রী ওসভ এং প আসয়ভ ওসয়ওর্ঝ গুরুঢভ ঢণযকঢ 
ংকর্ঢসঢ ধর্ভধডূি,  এআ র্রয়র্ঝ বাঘাআ ওসভ মাভ ফসঢা পওাসদা ওঢিাযর্ক্ত পদআ পঔাসদ,  সুঢভাং 
পঔাসদ বারৃওভী ধন্থায় আর্ঢলা ভক্ষা লয় পঙসমভ এআ উধমর্িসও পুম ফসদ লয় দা অফাভ।  

পঙসমসও পৌ অভ পাসদভ লাসঢ র্তসয় অর্ফ গুর্ঝগুর্ঝ পলঁসঝ পকমাফ ব্লকাভ'  ওদিাসভ,  এআ সমায় পঔাসদ 
পওউ পদআ,  রৃসভ পতঔমাফ ভাআসুসও লাসঢ পনাদ,  ভাআসু তীখির্তদ থসভআ র্িসওায়াঝিাভ ধসভ আসফমায় 
খসুভ, এাভ আসফমায় এআ প্রণফাসভভ ফসঢা পতঔমাফ,  ওাসঙ র্কসয় মমাফ ‘অধদাভ ধযান্ঝ ে লসয় বাসে’ 

‘অর্ফআ পঙাসঝা লসয় বার্ে'  ভাআসুভ ত্বর্ভঢ উত্তভ,  রৄওায় বার্ে মমাফ ধসভ ওণা লস,  াআ।  

পলঁসঝ পলঁসঝ ঘা র্কাসভঝ পঔসঢ পকমাফ যাসঘমাি পওায়াঝিাসভ,  পঔাসদআ ার্ঢখসভভ স্টম,  ার্ঢখসভভ পলাকাদ 
' আসয়ভ অসমায় অসমার্ওঢ লদ'  ঔুআ ফসয়াধসবাকী পলাকাদ,  অফাসতভ ফাদদীয় পবাকাসবাকফন্ত্রীভ লসবাকী 
পওাম্পাদী পঝন্টাভ ধায় র্দ সম ৩০০ পফকায়াসঝভ র্রৃযৎ পওসন্দ্রভ ওাচ পণসফ অসঙ ১ ঙভ থসভ,  এও াভ 
ধডুঃসঝন্টাভ ওসভ অভ অসভওাভ পঝন্টাভ ফযার্দধসুমঝ ওসভ র্ঢর্দ ওস র্রৃযৎসওসন্দ্রভ ওাচ রৄরু ওভসঢ 
ধাভসদ ঢা চাদা বায় র্দ,  অন্ন পাসভা পফৌসুসফ বঔদ গ্রাফ পসঘভ ঘার্লতা পফঝাসঢ র্রৃযৎ প্রতাদ ওভা লস 
ঢঔদ ঠাওা যলসভভ ভাস্তায়,  মযাম্পসধাসষ্ট আ ছুর্মসয় যলভ অসমার্ওঢ ওভাভ যিা ওভসঢ লস। অর্ফ 
পার্ঙ ওসয়ওঝা আ র্ওসদ পর্মংসয় াঁর্ঝসয় ভাঔসা,  পআ ন্ধওাভ ভাসঢ অসমা পতয়াভ চন্য। 
প্রওাযদীর্ঝভ র্থওাংয নুাসতভ আ অসম র্র্পন্ন লর্মউসটভ ঙর্ভ পারািভ,  ঢাভা পসঙ পসঙ লর্মউসটভ 
ঙর্ভ কম্সগুসমা পওসদা নুাত ওসভসঙদ অর্ফ চার্দ দা,  ম্ভঢ এআ আ লাসঢ র্দসয় ঙর্ পতঔসম পাসমাপাস 
ছুা বাস ঙর্ঝা।  

পঝাভ ধাসযআ এওঝা আসয়ভ প্রওাযদীভ দাফ '  অত্মপ্রওায'  পওাণায় পও অত্মপ্রওায ওভসমা চার্দ দা,  প 
স্টসম চানভ আওাম এং রফায়দু অলসফত প্রওার্যঢ লসয়সঙদ পতঔা পকসমা,  গুরুত্বধূডি আসয়ভ এওর্ঝ লসমা 
র্যরৄভ বঢদ র্দদ,  ন্যর্ঝ পতয র্সতসযভ পফওাধ। অত্মপ্রওাসয লসবাকী প্রওাযদী এঝা স্বীওাভ ওভসঢআ লস।  

ঢাভ উসম্া ধাসয চাাসভ স্টসমভ পলাকাদ ঢাসভও র্চয়া াংমাসতয পঢাফাভ সধক্ষায়,  াণরুসফ র্ধঙসম ধসে 
পওাফসভভ লাে পাগা ঢাসভও র্চয়া এওচদ যায়ীভ ফৃঢযুভ ওাভড লসয়সঙ,  র্ঢর্দ র্মাসঢ র্মারম 
চীদবাধদ পযসর পকামাধী লসয় পতসয র্নভসম থূধ- থুদা র্তসয় ঢাসও ভড ওভস বুতম,  ঙাত্রতম। ঢাসতভ 
পঘাসঔ র্শ্ব পতঔাভ স্বপ্ন পতঔা লস নম,  ঢাভ মাসকায়া আসয়ভ পতাওাসদভ উধসভ যাদাভ ছুমাসদা িওাসমভ 
িসশ্রষ্ঠ াগামী। ভাচনদর্ঢও র্সঘদায় ধায়া স্টমগুসমাভ ওাসঙ ধাযাধার্য রৃসঝা স্টম,  ংলর্ঢ অভ 
আমার্ফও ণযঝ। ংলর্ঢভ অথযাত্মাতী ফাচঢসন্ত্রভ পাথাভা র্দর্শ্চঢ পাসআ আমার্ফও ণযসঝভ নুকাফী। মুর্ঙ্গভ 
াসণ পওাঝ ঝাআ ধভা ফানুর পতঔসম অফাভ পঢফদ অশ্ববি মাসক দা অচওাম,  পঢফদপাসআ আশ্বভর্শ্বাী 
ফাচঢন্ত্রীসতভ অফাভ পাসমা মাসক।  



অাভ ব্লকাি ওদিাসভ র্নসভ এস পতঔমাফ এওচদ ভাসক কচকচ ওভসঢ ওভসঢ লাঝঁসঙ,  অর্ফ র্ও মসা দা 
মসা পঝা র্ও পঢাফাসও র্ঞও ওসভ র্তসঢ লস? ধাসযভ ধরুুর ঙ্গী ওযামাভ ফসঢা লাঝঁসঙ,  ফুসঔ ওণা পদআ,  
াায় র্ও সধক্ষা ওভসঙ ঢাভ চন্য এআ পসয়আ পীঢ ম্ভঢ।  

পফমায় পতঔা লসমা র্দর্থভ াসণ,   অসভওচসদভ াসণ স র্ঙসমা ব্লকাি ওদিাসভ,  অর্ফ র্ধর্চ্চভ াসণ ভ 
ধর্ভঘয় ওর্ভসয় র্তমাফ,  শ্য রৃচদ পঢফদ পওাসদা ওণা সম র্দ। অফভা পফমাভ খন্ঝা াচাভ অসকআ 
পনভঢ অসা র্ঞও ওভমাফ। াআসভআ পকসঝভ াসণ ঙ্গন্ধু র্ভাঘি নাউসন্টযসদভ স্টম,  এআ র্ভাঘি 
নাউদসটযসদভ র্ন পযঔ লার্দাভ থাদফর্ন্টি ওাবিাময়,  বঢরৃভ চার্দ এঝাভ ওঢিাযর্ক্ত অভানাঢ,  র্ঢর্দ 
আ প্রওায ওসভসঙদ পওাসদা এফদঝা অফাভ চাদা পদআ,  র্ওন্তু ধার্ভার্ভও ধর্ভঘসয় র্ঢর্দ সদও র্ওঙুআ ওভসঢ 
ধাসভদ,  বাসতভ ওণায় সদও র্ওঙু খসঝ বায় াংমাসতসয,  র্ঢর্দ পআ ফানুরসতভ াসণ উঞাা ওসভদ।  

এাভ আসফমায় নসঝাসযদ ঘমসঙ চসম্পয,  াঢ পারাযলীসতভ ফুর্ঢিভ াফসদ তারঁ্েসয়,  াংমা এওাসটফীভ 
পকসঝভ াফসদ তারঁ্েসয় অভ আসফমাভ প্রসয ধসণভ াফসদ তারঁ্েসয় নসঝাসযসদ ফগ্ন ফানুরসতভ পতসঔ প্রর্ঢর্তদ 
ফসদ লয় এঔাসদ তারঁ্েসয় এওঝা ঙর্ দা ঢুমসম আসফমা অকফদ ণৃা। ধা ঢুসম,  ছুসও,  াঁওা লসয়,  পলস 
এং কম্ভীভ লসয় ঙর্ ঢুমসঙ যস্ত অকন্তুসওভা,  অর্ফ ঢাসতভ ধায র্তসয় লাঝঁসঢ লাঝঁসঢ াায় র্নভর্ঙ অভ 
পার্ঙ তীখির্তদ ঙায়ােন্ন ণাওসঢ ণাওসঢ লয়সঢা পঘলাভাআ নযাওাসয লসয় পকসঙ,  আতার্দং বাভ াসণআ পতঔা 
লসে পআ মসঙ অধর্দ নিা লসয় পকসঙদ। অর্ফ পনয়াভ এন্ট হ্যান্টাফ ফাঔর্ঙ দা,  র্ওন্তু ওাসভা ওাসঙ র্দসচভ 
কাসয়ভ ভং র্রসয় ফিয রৄসদ পঝাভ প্রঢুযত্তভ পতয়াভ ফসঢা ন্য পওাসদা াওয ঔঁুসচ ধার্ে দা। এভ 
প্রর্ঢওাসভ ফসদ লয় এঔদ ওসয়ও র্তদ ভাস্তায় পলঁসঝ কাসয়ভ ভং ধুর্েসয় পনমসঢ লস। 

 

 

[ পনব্রুয়াভী ৮,  ২০১১ ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ফাযাধী ওার্দিপাম ০৭ 

অচসও রৃধসুভ ঘসওাসমঝ র্ফম্ পনসম র্ধর্চ্চ অফাভ পটস্কঝসধভ এওফাত্র র্ও- পাসটিভ ১২ঝা ার্চসয়সঙ,  র্ও-
পাসটিভ র্ওগুসমাভ অঘভডকঢ ধর্ভঢিদ খসঝসঙ পয়াল ভওসফভ এং ঢাসতভ পাকর্ঢও সুছ উঞসঢ র্কসয় পয 
ওসয়ওাভ র্ভক্ত লমাফ,  দাম্বাভ ধযাট ওাচ ওভসঙ দা,  পস্প ঘাধসম র্সস্টফ স্লীধ পফাসট ঘসম বাসে,  
র্যনঝ র্ও ওাচ ওভসঙ দা,  এন্ঝাভ এঔদ ক্ষঢ র্ওন্তু ওযাধ মসওভ িা ঔাভাধ। পঝা াফসম ওস দঢুদ 
র্ও- পাটি পওদা লস অর্ফ চার্দ দা,  এপাস াফসম ভসয়সয় র্র্পন্ন পাস ফার্দসয় পদয়াভ পযা ধুসভাসদা,  
প ওাভসডআ লয়সঢা র্দঙও অমসস্যভ ওাভসডআ র্ও- পাটি র্ওদসঢ র্ওদসঢ এওঝা তীখি ফয় ঘসম বাস।  

অমসস্যভ ওাভসড সদও ভওফপাস ফার্দসয় র্দসয় ঘমসম অমস্যচর্দঢ পওাসদা ওাভসডআ অসম ব্লর্কং র্ওংা 
ধো র্ওংা আসফমা বায়াভ অগ্রসল খাঝর্ঢ ধসভ দা,  ভং পয তীখি ফয় থসভআ এআ নঢর্দও ওাচঝা ওসভ 
অর্ফ অদি ধাআ,  পঝা র্দসয় র্ওংা ব্লক এং ব্লকাভসতভ র্রসয় অফাভ ঢযার্থও অগ্রল ঔার্দওঝা ধর্ভার্ভও 
র্সেভ ওাভড লসয়সঙ,  ঢাভধভ এওঝা দঢুদ র্ওঙু র্মঔাভ অগ্রসল পাঝা ধসভ র্দ।।  

র্দঢাি অমস্যচর্দঢ ওাভসড অফাভ সদওর্তসদভ ঙ্গী পফাাআমঝ লাভাসদাভ ধভ পআ র্ফঝা দঢুদ ওসভ ঢুসম 
দঢুদ পফাাআম পদয়া লয় র্দ,  পঝা অফাভ র্দসচভ পফাাআম র্ঙসমা দা বর্ত র্ওন্তু এআ এওঝা দাম্বাভ অফাভ 
ধর্ভঘয় লসয় র্ঙসমা তীখি ৩ ঙভ,  ঢাভধভ এআ আসফমায় লাভামাফ ফাসয়ভ পফাাআম পঝা,  র্ফল,  পঝা 
দঢুদ ওসভ পঢামা লয় র্দ,  র্দঢাি পসঔয়াসম পফাাআম লাভাসদায় র্দসচভ উধসভ ঘভফ র্ভক্ত লসম অমস্যচর্দঢ 
ওাভসডআ অভ ার্পি পন্ঝাভ র্ওংা ওাস্টফাভ পওয়াভ র্ওংা ন্য পবসওাসদা ধন্থায় র্ফ উসত্তামসদভ ওাচঝা ওর্ভ 
র্দ,  অফাভ এআ ওাসচ দীলা লয়সঢা ঔার্দওঝা র্ধসতভ ওাভড লসঢ ধাসভ র্ওন্তু প র্ধসতভ ছুরঁ্ও র্দসয়আ 
াঁঘসঢ লয়। মযাধঝসধভ পঙাসঝা র্ওসাসটি পমঔাঝা অফাভ ওাসঙ র্ভর্ক্তওভ লসম এসওাসভ ফার্ঝসঢ উ ু লসয় 
স এআ পমঔাসমর্ঔভ ঢামঙাো পভাঙযাো িাভ চন্য তার্য় লস র্ঢঅর্শ্যও পাসআ অফাভ াভ 
পর্ঙ্গঝুকু। 

ফসঙ্গামীয় ংসযাদ্ভুঢ াভ বঔদ আভাদ- ঢুভাসদভ াম্মাচয লার্ভসয় র্লন্দুকুয ধিঢফামা ধাভ লসয় ওাুম লসয় র্তম্ী 
তঔম ওভসমদ,  ঢাভ ম্মাসচযভ যার্প্ত র্ঙসমা ওফ। র্ঢর্দ ম্মাঝ লসয়র্ঙসমদ এং প্রাক্তদ ফুর্মফ ম্মাঝসতভ ফসঢা 
র্ফযভ র্ওংা ফতীদাভ র্তসও রৃঢ ধার্ঞসয় ফসদার্দঢ ঔর্মনা লসয় পতয যাদ ওসভদ র্দ,  ঢাভ সঘসয় ে 
ধর্ভঘয় র্ঢর্দ ঢাভ পারাভ এওচদ ন্যঢফ ার্লর্ঢযও র্ঙসমদ। র্ঢর্দ পয তীখি ফয় ভাচধূত্র র্ঙসমদ,  
ধার্ভার্ভও ঐর্ঢহ্য,  অর্পচাঢয র্ওংা ংসৃ্কর্ঢসাসথভ ধার্ভার্ভও ঐর্ঢহ্য পফসদআ ঢাভ প্রসধৌত্র চালাঙ্গীভ 
র্ওংা ন্যান্য ফুখম ম্মাঝ এং ঢাসতভ ধর্ভাসভভ তস্যকড র্যম্সফদস্ক র্ঙসমদ। চালাঙ্গীসভভ ফসয়আ পাভসঢ 
এসর্ঙসমা আংসভচ রৃঢ,  চালাঙ্গীভসও র্ঢর্দ আংমযাসন্টভ পওাসদা র্ঘত্রওসভভ অঁওা ঙর্ উধলাভ র্তসয়র্ঙসমদ,  
চালাঙ্গীভ পআ ভাচরৃঢসও মসমদ অকাফী ওাম র্সওসম অফাভ তভাসভ অসদ,  অফাভ র্ঘত্রওসভভা এঝাভ 
নুর্মর্ধ তঢর্ভ ওভস,  অধর্দ পঝা পতসঔ পওাদর্ঝ অধদাভ র্ঘত্রওসভভ অঁওা পঝা র্দথিাভড ওভসদ।  

ধভর্ঢি র্তদ বঔদআংসভচ ভাচরৃঢ অসমদ,  পঔাসদ ঢাভ ঙর্ভ সদওগুসমা নুর্মর্ধ ভাঔা,  র্ঢর্দ র্দসচ 
সদও ওষ্ট ওসভ পপস মসঢ ধাভসমদ দা ঙর্গুসমাভ পপঢসভ পওাদঝা অম ঙর্।,  চালাঙ্গীভ ঢাসও মসমদ 
র্ঢর্দ রৄথফুাত্র ঢুর্মভ অঁঘভ পতসঔ মসঢ ধাসভদ পওাদ ঙর্ঝা ওাভ অঁওা,  ঢুর্মভ অঁঘভ,  ভংসয়ভ যলাভ পতসঔ 
র্ঘত্রওভ র্ঘসদ পনমাভ এআ তক্ষঢা সদও ধর্ভযীমসদ র্চিঢ লয়। প্রসঢযওর্ঝ র্যম্সীভ র্দচস্ব ঘর্ভত্র অসঙ,  
যার্ভভীও ক্ষফঢা,  ঢুর্ম থভাভ পঙ্গী এং ওঢঝা ঘাধ র্তসয় ঢাভা ওযাদপাস ঢুর্ম ঘামাসে এঝা ছুাভ চন্য 

http://www.amrabondhu.com/rasel/2543


সদও ফসদাসবাকী  র্পজ্ঞ পাদ্ধ্া লসঢ লয়,  ঢাসতভ ধতূ্র- ওন্যাভা ধার্ভার্ভও ঐর্ঢসহ্য এফদ তক্ষঢা চিদ 
ওসভর্ঙসমদ।  

আঢামীসঢ বঔদ র্ঘত্রওসভভা র্যক্ষাদীয র্দসঢদ,  পআ র্যক্ষাদীসযভা গুরুভ ঙর্ দওম ওভসঢা,  াভার্তদ,  
াভা ভাঢ গুরুভ ঙর্ থযয়দ ওভসঢা ঢাভা,  এ ওাচ ওভাভ ধভ ঢাভা এওঝা ফয় ঙর্ অঁওাভ নুফর্ঢ 
পধসঢদ,  ঢঔদ গুরু পআ ঙর্ পতসঔ ঢাসতভ তক্ষঢা র্দথিাভড ওভসঢদ,  র্যক্ষাদীর্যভ এআ থাভাভ চন্য এও 
এওচদ র্ঘত্রওসভভ নুওভসড সদসওআ ঙর্ অওঁসঢা,  ঢাসতভ ঙর্ অঁওাভ তাযির্ডও র্পর্ত্ত,  ঢাসতভ ঙর্ভ 
ভংসয়ভ ওারুওাবিয র্দথিার্ভঢ লসঢা গুরুভ প্রপাস,  এআ গুরুফুঔী র্যক্ষাভ ওাভসডআ লয়সঢা সদসওআ র্দচগুরুভ 
স্বসভভ াআসভ ন্য পওাসদা র্দচস্ব সুভ তঢর্ভ ওভসঢ ধাসভদ র্দ। র্যক্ষাদীসযভ তক্ষঢাভ এওঝা ধবিাসয় ম্পূডি 
ঙর্ঝাআ র্যক্ষাদর্সযভা অওঁসঢা,  ধভঢিীসঢ গুরু ঢাভ দাফ াক্ষভ ওভসঢদ। সদও র্ঔযাঢ র্ঘত্রওসভভ পব 
ঙর্ অফভা পতর্ঔ,  প ঙর্ভ াক্ষসভভ াআসভ ন্য র্ওঙুআ লয়সঢা ঢাসতভ অঁওা দয়। ।  

সদওর্তদ থসভআ ওাদাখুরা ঘমসঙ,  রফায়দু অলসফসতভ আ এঔদ রফায়দু অলসফত র্মসঔদ দা,  ন্য পওউ 
র্মসঔ পতয়,  রফায়দু অলসফসতভ দাসফ পআ আ াচাসভ ঘসম। এআ পধযাচীী পমঔসওভা র্দসচভ অদসি 
র্ওংা ধয়াভ চন্যআ রফায়দু অলসফসতভ আ র্মঔসঙদ,  ওাদওণা সমআ পঝাসঢ পঢফদ পচাভ র্তর্ে দা,  র্ওন্তু 
াংমাসতসযভ পমঔাসমর্ঔভ চকসঢ এওঝা র্ে এসদ পতয়া রফায়দু অলসফত এঔদ র্দসচভ অদসিভ চন্য 
এওতফআ র্মঔসঙদ দা র্ওংা র্মঔসম উৎকিধত্র এং উধংলাভ র্মঔসঙদ পাসম রৃঃঔ মাসক,  এআ ফানুরঝা 
এওও পাসআ পতসয আসয়ভ ধাঞও তঢর্ভ ওসভসঙদ।  

রফায়দু অলসফসতভ আ ন্য পওউ র্মসঔ র্তসঢ ধাসভ এফদ অযংওা অফাভ ওঔদআ লয় র্দ,  র্ওংা ওাচী 
অসদায়াভ পলাসসদভ ফসঢা র্ঢদ রৄথ ু ম্পাতদা ওসভ এওর্ঝ আসয়ভ পমঔও র্লসস র্দসচভ দাফ চার্লভ 
ওভসদ,  রফায়দু অলসফতসও এঢঝা স্তা ফসদ লয় র্দ অফাভ। ঢস রফায়দু অলসফসতভ পমঔাভ াসণ তীখি 
ধর্ভর্ঘর্ঢভ ওাভসড পওাসদা পওাসদা পমঔা ধসে ফসদ লয়র্ঙসমা রফায়দু অলসফত ফসয়ভ াসণ রুর্ঘ তসমসঙদ,  
ঢীসঢ পব তৃশ্য র্ওঙুঝা অোম ওসভ উধিাধদ ওভসঢদ র্ওংা এওঝু য়স্কসতভ র্রয় সঘঢদ পাসআ 
এর্েসয় বায়া রফায়দু অলসফত এঔদ র্ওঙুঝা য়স্কচসদার্ঘঢ পমঔা র্মঔসঙদ।  

নুওভড ওভাভ চন্য রফায়দু অলসফত পয লচ পমঔও মসঢআ লস র্ওন্তু রফায়দু অলসফসতভ র্দচস্ব এওর্ঝ 
পমঔাভ থাঁঘ অসঙ,  পআ লচ ভম অসকী এং এওআ াসণ লাস্যভাত্মও পমঔা তীখি ফয় নুওভড ওসভ প 
পফচাচঝা থসভ ভাঔা ওর্ঞদ,  রফায়দু অলসফতসও নুওভড ওসভ সদসওআ চস্র র্মঔসঙদ,  পর্ষ্যসঢ 
র্মঔসদ,  অফাসতভ ফথযর্ত্ত চীসদভ ঘায়া- ধায়া এং র্দঙও গ্রাফযঢাফুক্ত যরসভ র্দম্নফথযর্সত্তভ াঁঘাভ 
মোআ অভ ঢাসতভ স্বপ্ন াসথভ কম্স র্মসঔ ঢাসতভ াভ রতসয় প্রর্ঢিাধসদভ ওাচঝা রফায়দু অলসফত বঢঝা 
তক্ষঢাভ াসণ ওভসঢ পধসভসঙদ ন্য পওউ ঢা ধাসভ র্দ। সুফি অমাফ রফায়দু অলসফসতভ ঔার্দওঝা নুওভড 
ওভাভ পঘষ্টা ওসভসঙদ র্দসচভ পমঔায়,  এাভ র্ঢর্দ দয়র্ঝ আ(উধন্যা) র্মসঔসঙদ,  সুফি অমাফ তর্ঘত্রলীদ 
এওচদ,  ঢাভ এওর্ঝ পমঔা ধসে ধভঢিী পমঔা ধোভ ফথযঢিী ফসয়ভ যথাদ িঢ ৪ ঙভ লয়া 
াঞ্ছর্দয়,  দআসম ফসদ লস এআ কম্সঝা অসক ধসের্ঙ।  

রফায়দুঅলসফতসও নুওভড ওভসঢ র্কসয় র্দসচভ ীর্ফঢ াফসণিযভ ঝুকুআ র্ধবিস্ত লসয়সঙ অর্দসুম লসওভ,  
র্ঢর্দ াচার্ভ পমঔও লসয়সঙদ,  লয়সঢা ীর্ফঢ ানময পধসয়সঙদ,  পাআসভাতাভসতভ ওমযাসদ র্ঢর্দ ফথযর্ত্ত 
চীদসও দাঝওার্য়ঢ ওভসঢ পঘসয় দর্িঢ লসঢ ধাসভদ র্দ,  ঢাভ রধসিভ থাভাার্লও দাঝও পযর ধবিি লঢাযাভ 
ওাভড লসয়সঙ,  পৌপাসকযভ র্রয় এআ আসফমায় ঢাভ পওাসদা পমঔা অসঙ দা।  



পওৌর্মন্যঢাভ পাথ অফাসতভ াভ পপঢসভআ র্ওঙু দা র্ওঙু অসঙ,  অফাসতভ তীখি চীসদ অফাসতভ ংস্কাভ 
র্ওংা ধার্ভার্ভও ঐর্ঢসহ্যভ ওাভসড অফাসতভ াভ পপঢসভআ র্ওঙু দা র্ওঙু উন্নার্ওঢা তঢর্ভ লয়। । কঢওাম 
ভাসঢ অফাভ অচীসদভ ধার্ভার্ভও ংসৃ্কর্ঢসঢ এওঝা ধর্ভঢিদ এসসঙ,  অফাসতভ াায় এওচদ কলৃপৃত্তা 
এসসঙ,  এং ঢাভ উধর্ির্ঢ পয র্ব্রঢওভ িা তঢর্ভ ওসভসঙ। ঢাসও পতঔর্ঙ ভান্নাখসভ স অসঙ,  র্ওন্তু 
ঢাভ াসণ উধবুক্ত যলাভঝা পওফদ লস পঝা র্ঞও ওভসঢ দা ধাভায় র্দসচআ ঔার্দওঝা র্ব্রঢ লর্ে,  লয়সঢা 
র্ঢর্দ র্ওঙুঝা র্ব্রঢ,  র্ওঙুঝা র্স্তভ পপঢসভ অসঙদ,  ঢস অফাভ পাদ র্ঞও ফার্দসয় র্দসয়সঙ। অচ ভাসঢ 
ঔায়াভ ফয় রৄদমাফ ঢাসও পওাদ ফসক ধার্দ পতয়া লসয়সঙ পআ ঔভ র্চজ্ঞাা ওভসমা । অফাসতভ াায় 
পব কলৃপৃত্তাসতভ চন্য অমাতা ফসকভ সিাস্ত অসঙ পঝাআ অফাভ চাদা র্ঙসমা দা। র্ওংা ধার্দভ ফসক ন্য 
পওউ ধার্দ পঔসম পঝা চাঢসঔায়াসদা পওায়তা র্ওঙু লসঢ ধাসভ পঝাআ চাদা র্ঙসমা দা অফাভ। এফদ 
পওসমংওার্ভ িাভ চন্য শ্য অফাভ পাসদভ র্দচস্ব ফাদর্ওঢা তায়ী এফদ দা,   এফর্দসঢ ভাস্তাভ 
ধাসযভ ঝংএভ পতাওাসদভ ঘা পঔসঢ ধাসভ,  র্ভওযায়ামাভ াসণ এওআ পসঞ্চ স ঘা ধার্দ র্সু্কঝ পঔসঢ ভ 
অধর্ত্ত পদআ,  র্ওন্তু াায় এওচসদভ উধর্ির্ঢ এং ঢাভ াসণ র্ও যলাভ ওভসঢ লস প ংসৃ্কর্ঢ চাদা দা 
ণাওায় অফাসতভ ন্য পব ওম ধর্ভর্ঘঢসতভ াায় ওাসচভ পফসয় অসঙ ঢাসতভ ংসৃ্কর্ঢ নুভড ওভসঙ । 
পআ নুওভডংসৃ্কর্ঢঘঘিাভ র্ওঙু র্ধত- র্ধর্ত্ত অসঙ,  বর্ত অফাভ ধর্ভর্ঘঢ পওাসদা ধর্ভাসভআ এঔদ 
কলৃধর্ভঘার্ভওা র্দবিাঢসদভ পওাদ খঝদা খসঝ র্দ র্ওন্তু র্দঢযর্তসদভ ংাসত এআ ধসে ভ ফসদ লসঢ ধাসভ 
ওাসচভ পফসয়সও এওঝা রৃআঝা ণাপ্পভ র্তসম পঢফদ ফলাপাভঢ রৄদ্ধ্ লসয় বায় দা,  ফসদ লসঢ ধসভ এওঝু মার্ঞ 
পধঝা এওঝু র্দবিাঢদ দা ওভসম ভা র্ঞওফসঢা ওাচ ওভস দা,  এং এপাসআ এওঝা র্দবিাঢদপ্রদ ফাদর্ওঢা 
তঢর্ভ লসয় পবসঢ ধাসভ। াআ পব র্ধর্ঝসয় ওাসচভ পফসয় ঔুদ ওভা ধর্ভাসভআ চন্মগ্রলদ ওসভ এফদ দা,  র্ওন্তু 
এওঝ ু এওঝ ু ওসভ ালী লসয় উসঞ পওউ পওউ ১০ ঢমাভ ঙাত পণসও থাক্কা পফসভ দীসঘ পনসম পতয় ওাসচভ 
পফসয়সতভ।  

াঙ্গামী ফুমফাদ ধর্ভাসভভ র্ওসযাভ ওাসচভ পফসয়ভ যভীভ ঘঝসও ধরুুর লসয় উসঞ,  ঢাসতভ াসণআ র্দচিদ-
র্দপৃঢ র্পাসভভ র্পজ্ঞঢা রৄরু,  অু রুযত ঢাভ অত্মচীর্দসঢ র্ংয যঢার্ব্দভ ফাছাফার্ছ ফসয় ঢাসতভ 
ধর্ভাসভভ খঝদা য়াদ ওভসঢ র্কসয় এফদ পয র্ওঙু র্পজ্ঞঢা র্মসঔসঙদ। ঢাভ পফচ পাআ এং ঢাভ ফাফা 
এওআ ওাসচভ পফসয়সও চর্েসয় থসভ ঙাসতভ র্দচিসদ ঘুম্বদ ওভসঙ,  ঢাসতভ াাভ ওাসচভ ফর্লমা ঢাসও যভীর্ভ 
অফন্ত্রদ চাদাসম র্ঢর্দ ঢাসঢ অগ্রলী লসঢ ধাসভদ র্দ পওদ দা ঢাভ অসকআ পআ ফর্লমাভ ওন্যাভ স্তসদভ স্পশ্বি 
পমসকসঙ ঢাভ লাসঢ,  র্ওন্তু অর্পচাঢযসাসথ পওাসদা ওফর্ঢ ধসভ র্দ। পওৌর্মন্যসাথআ এফদ উদ্ভঝ এওঝা র্চর্দর। 
পঝা রৄথু সমঔও র্দম্নরুর্ঘভ ফানুরসতভ তঔমতার্ভসত্ব অসঙ এফদ দা,  চদর্প্রয় এং গুরুকম্ভীভ পমঔওসতভ 
পপঢসভ পওৌর্মন্যঢাভ ছঞ্ঝাঝ অসঙ। রফায়দু অচাত রফায়দু অলসফতসও পমঔও ফসদ ওভসঢদ দা,  অফাভ 
আসফমাভ চীসদভ এওঝাআ আো র্ঙসমা,  পওাসদা এওর্তদ রফায়দু অলসফসতভ আ লাসঢ র্দসয় রফায়দু অচাসতভ 
ওাসঙ াক্ষাৎওাসভভ অসতদ চাদাসা। পয সদওাভআ রফাুুদ অচাসতভ াসণ পতঔা লসয়সঙ আসফমায়,  
দন্যা র্ওংা এফদ পওাসদা এওর্ঝ স্টসম র্ঢর্দ আসফমায় স ণাওসঢদ,  ঢস ঢঔদ অফাভ ধসওসঝ রফায়দু 
অলসফত র্ওদাভ ধয়া র্ঙসমা দা।  

ব্লক রৄরু লয়াভ ধভ এআ পওৌর্মন্যঢাভ পছাঁওঝা তসম পকসঙ,  ব্লসকভ পমঔা এং ন্য ফাথযসফ প্রওার্যঢ পমঔাভ 
পমঔওসতভ পপঢসভ এওঝা সলঢুও তর্ভঢা অসঙ। ব্লকর্মর্ঔসয় ফানুরসতভ আ প্রওার্যঢ লসয়সঙ,  ঢাভা আ 
প্রওার্যঢ ওসভ ফূম থাভাভ পমঔও লসয়সঙদ র্ওন্তু ফূম থাভাভ পমঔও র্ওংা ওাকসচভ পমঔওসতভ াসণ র্ওসাসটিভ 
পমঔওসতভ তর্ভঢা ঢাসঢ ওসফ বায় র্দ। র্মঝমফযাক এআ ফূম থাভাভ ার্লঢয র্ওংা ার্লঢয ধতাঘয পমঔাভ 
র্রুসদ্ধ্ প্রর্ঢাতস্বরূধ প্রওার্যঢ লসঢ রৄরু ওসভর্ঙসমা,  পআ অসিামদ র্ঙসমা রৄদ্ধ্ঢাাতী পমঔাভ অসিামদ,  
পআ অসিামসদভ নমানম র্ও লসয়সঙ অফাভ চাদা পদআ,  র্ওন্তু ব্লসক র্দসচভ পঔয়াসম র্মঔাভ স্বাথীদঢাঝুকু 



র্মঝমফযাসকভ পমঔওসতভ ফূম থাভাভ পমঔও ার্দসয় পঙসেসঙ,  এঔদ প্রর্ঢাতী ওণ্ঠ ফাসদআ র্দসপিচাম ব্লকাভ,  
বাসতভ এআ পাাপার্ ধক্ষধার্ঢসত্বভ ামাআ পদআ। প ওাভসডআ র্মঝমফযাক ঘত্ত্বসভভ তঔম ঘসম এসসঙ 
ব্লকাভসতভ ওাসঙ। অচ পঔাসদআ দঢুদ ওফুযর্দর্ঝ চাডিার্মচফ ব্লসকভ উসবাথদ লসমা। র্র্টর্দউচ২৪টঝওফ দঢুদ 
র্র্ঝসচদ ব্লর্কং াআঝ উসবাথদ ওভসমা আসফমাভ র্মঝমফযাক ঘত্ত্বসভ। অচসওভ প্রথাদ খঝদাআ ম্ভঢ এঝা।  

র্তযফাদ াংমা ব্লসকভ াসণ দঢুদ এওঝা ব্লক বর্ত দঢুদ র্ওঙু র্দসয় অসঢ দা ধাসভ ঢালসম নম লয়াভ 
ম্ভদা ওফ,  াফসলায়াভ আদ ব্লসক ঙাকম মামদধামসদ র্ভক্ত এওতম স্বসতযসপ্রফী এওতা ঘমায়ঢদ 
ার্দসয়র্ঙসমা,  পঝাভ র্দয়ফদীর্ঢ র্ওংা াফসলায়াসভভ ফটাসভযদ ধযাসদসমভ প্রর্ঢ র্ভর্ক্ত পণসও রৄরু লসয়র্ঙসমা 
অফাভ ব্লক,  অফাভ ব্লসকভ র্বঘার্ভঢাভ র্পসবাসক এসসঙ দাকর্ভও ব্লক,  ঘমায়ঢসদভ পওাসদা এও ংওঝ 
পণসও চন্ম র্দসয়সঙ ফুক্তফদা,  ধাভস্পর্ভও র্পর্ক্তভ এআ ব্লক আর্ঢলা র্র্টদউচ২৪টঝওসফভ র্র্ঝসচদ 
চাডিার্মচফ ব্লক এফদ পওাসদা যর্ক্তকঢ র্ওংা াফর্ষ্টও পক্ষাসপভ প্রর্ঢর্ক্রয়ায় চন্ম পদয় র্দ,  প ওাভসড লয়সঢা 
পঝা র্ঝসও ণাওসঢ ধাসভ । । ঠাওসঠাম র্ধর্ঝসয় াফসলায়াভআসদভ াসণ প্রর্ঢসবার্কঢা ওভসঢ র্কসয় প্রণফ অসমা 
ব্লক রৄরু লসয়র্ঙসমা ফালু পফাসযিসতভ র্দচস্ব র্পমাসরভ প্রওঝ প্রওায পণসও,  পঝা সদও লাস্যভসভ চন্ম 
র্তসয়র্ঙসমা এং পঔাসদ ওাউসও ঙাকম দা মাভ এওঝা র্মর্ঔঢ র্র্থ র্ঙসমা,  পঝা এঔদ ধাঞওসনাভাসফভ 
দমাআদ পািদ র্লসস ফঢৃপ্রায় র্ঝসও অসঙ। অফাভ ব্লসকভ পদা ফটাসভযদ পলাকাদ যীসরি র্ঝসও ণাওসম 
পঝাভ পদা ফটাসভযদ ঘর্ভসত্র অখাঢ এসসঙ,  াফসলায়াভ আদ পতসযভ সঘসয় পযী ব্লকাভফৃদ্ধ্ লসয় র্ঝসও 
অসঙ ঢাভ র্দচস্ব ধাঞও- পমঔওান্ধ ঘর্ভসত্রভ চন্য,  এং াংমা ব্লসকভ এআ ফলার্সফাভসডভ প্রর্ঢর্ক্রয়া 
লসয়সঙ র্পন্ন ভওসফভ। এঔদ পওউ এও ব্লসক যাদ লসম ন্য ব্লসক র্কসয় ওান্নাওার্ঝ ওসভ।  

াফসলায়াসভভ অর্ভম- চাদা চুর্ঝসও অফাভ ধঙি,  ঢাসতভ র্দচস্ব সদও াঙর্ঘাভ ণাওসম ঢাভা ওম 
ব্লসকভ উসবাথদীসঢ অফর্ন্ত্রঢ লসম ধর্ভাসভ পঔাসদ বাদ,  াভ াসণ ওণা সমদ এং র্দসচভ ফসঢা উধসপাক 
ওসভদ ঢাসতভ এআ ানময। র্র্টর্দউসচভ ব্লসকভ উসবাথদীসঢ ঢাভা র্কসয়র্ঙসমদ। অর্ফ থুওঁসঢ থুঁওসঢ 
র্কসয়র্ঙমাফ পঔাসদ,  অচ রৄক্রাভ অফাভ র্দয়র্ফঢ পঔমার্ত,  প্তাসলভ এআ এওঝা র্তসদ যাভীর্ভও ওভঢ 
ওসভ এও খন্ঝা নঝুম পঔর্ম অফভা নু্ধভা াআ। াভা প্তাসল লয়সঢা এআ এওঝা র্তসদআ সতভ াসণ পতঔা 
াক্ষাঢ লয়। লার্- ঞাঞ্ঞা,  পর্ষ্যঢ পাসলম পাআ র্মঔাভ উধওভড পঔাদ পণসওআ পচাকাভ লসয় বায়। অচ 
র্সওসম বঔদ পকমাফ আ পফমায় কঢ ৩ র্তসদভ র্ছর্ফসয় ধভা পাঝা পওসঝ র্কসয় আসফমা প্রাডি লসয় 
উসঞর্ঙসমা। সদও সদও ফানুর এসর্ঙসমা অচ। রৄক্রাসভভ র্দয়ফফর্নও এআ পীসভভ পপঢসভ াথাসদ লাঝঁসঢ 
লয়,  পঔাসদ পতঔা লসমা প্রণসফ পওৌর্যও অভ যভসঢভ াসণ,  ঢাভধভ পতঔমাফ ওামধুরুরসও,  ওামধুরুসরভ 
াসণ পতঔা লয়াভ ধভ পতঔা লসমা অআর্ভসদভ াসণ। অআর্ভদ র্র্টর্দউচব্লসকভ লম্পাতও,  ঢাভধভ পতঔা 
লসমা পভচয়াসদভ াসণ,  পভচয়াদ পলাাম পসয়স দমাআসদভ াউণ এর্যয়া ঘযাপ্টাসভভ ম্পাতও র্ওংা 
ফটাসভঝভ। পতঔা লসমা দচরুসমভ াসণ ভ াসণ র্ঙসমা ভায়লাদ। ,  দচরুম এং ঘমায়ঢসদভ ন্যান্য 
ওসয়ওচদ এওঝা ে ফাসধভ ওাচ ওভসঙ,  ঢাভ এওচদ ভাষ্ট্ররৃসঢভ ংগ্রসল ণাওা১৯৭১ এভ র্র্পন্ন প্রর্ঢসতদ 
র্টর্চঝামাআচট ওভসঙ,  পস্বোশ্রসফভ র্পর্ত্তসঢ,  পঝাসঢ ওাচ ওভসঙ ভায়লাদ,  এদর্ওন্দু,  অর্ফ এদর্ওন্দুসও 
র্ঘর্দ দা র্ওন্তু ঢাভ এআ ধর্ভশ্রসফভ প্রর্ঢ ম্পূডি শ্রদ্ধ্াসাথ অফাভ অসঙ।  

নুরুম ওর্সভভ ২৬৬ র্তসদ স্বাথীদঢা আর্ঝ ধায়া বাসে অফাভ ব্লসকভ স্টসম,  পঝাভ তাফ,  ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ 
ন্যান্য আসয়ভ ফসঢাআ অওাযসঙায়ঁা,  ৮০০ ধাঢাভ এওঝা আসয়ভ তাফ ৪০০০ ঝাওা ভাঔাভ পবৌর্ক্তওঢা 
র্দসয় প্রশ্ন ওাভ ধভ ুচ াখ( যাধমু) সমর্ঙসমা ঐ পমাওঝা এওঝা পপাতাআ,  অর্ফ সও মমাফ এআ 
ফানুরঝা াংমাসতসযভ প্রণফ ভাষ্ট্ররৃঢসতভ এওচদ,  ঢাসও ভার্ভ পপাতাআ সম পতয়াঝা পয ম্যাদচদও। 
এফদ এওচদসও তার্য়ত্বধডূি এওর্ঝ ওাসচ র্দসয়ার্চঢ ওভা ফানুরসতভ পপাতাআত্ব এসঢ প্রওঝ লসয় উসঞ।  মসমা 
ঢালসম এওঝু পরপারায় ম ঐ পমাওঝা এওঝু পাওাসঝ ফানুর।  



দচরুম মসমা ভা ফুর্ক্তবদু্ধ্ বারৃখসভভ নুসফাতদ পধসয়সঙ,  এফদ র্ও লয়সঢা ফুক্তবুসদ্ধ্ তর্মম ধসত্রভ ১৫ 
ঔন্টআ র্টর্চঝামাআচট ওসভ ঢাভা দ মাআসদ পঙসে র্তস। ।াসণ ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ ন্যান্য আধত্র। এআ ংাত 
পধসয় অফাভ প্রর্ঢর্ক্রয়া র্ঙসমা বর্ত পঝাভ াসণ ভার্ভ ঝর্ধও র্ওংা র্ওয়াটি র্পর্ত্তও াসঘিভ যিা ভাঔা 
লসঢা ঢস পঝা সঘসয় পাসমা লসঢা,  গুকসমভ র্দউচ অওিাআপ র্ওংা ওু অওিাআসপ এআ সুসবাকঝা অসঙ। 
পভচয়াদ এফদ তার্ চাদাসমা র্ওন্তু দচরুসমভ ক্তয াংমায় এফদ ওভা ওর্ঞদ,  লয়সঢা ম্পূডিঝাআ স্কযাদ দা 
ওসভ ঝাআধ ওভসম পঝা ম্ভ। অফাসতভ াংমা পমঔায় ঙর্ পণসও পঝক্সঝ ওভাভ যিা পদআ,  ব্রাও র্দচসতভ 
উসতযাসক এওঝা আসফচ পঝক্সঝ এর্টঝভ তঢর্ভ ওসভসঙ ঢস পঝা পঢফদ র্দপিভসবাকয দা। সুঢভাং অধাঢঢ বর্ত 
র্ধর্টএন অধসমাট ওভা লয় ঢালসম পঝা পাসমা। । িঢ ঘাআসমআ পভনাসভসন্সভ চন্য যলাভ ওভা বাস। 
অফাভ প্রায় র্দঃস্ব লসয় বায়া ধসওঝ র্ওংা অফাভ খসভভ িাসদভ খাঝর্ঢ লস দা ঢাসঢ। অর্ফ প্রসয়াচসদ অভ 
এওঝা পধাসঝিম লাটিরাআপ র্ওসদ প আ ংভক্ষড ওভসা। ।  

আসফমায় পঔমা পযসর বঔদ ধদুভায় পনভঢ অমাফ ন্ধযায় ঢঔদ আসফমা র্ঢযওাভাসণিআ ব্লকাভসতভ পীসে 
পাভাক্রাি। অফাভ ব্লসকভ ফুর্দফ,  তাতাপাআ,  নুসমঔা( র্ঔযাঢ মাম ধাঞ্জাী ধসভ) ভডয এং অভ সদসও 
এস পীে ওসভর্ঙসমা অফাভ ব্লসকভ স্টসমভ াফসদ। । াফসলায়াসভভ ভাচসালাদ,  স্বপ্নওণও,  তৃ্তিী,  
লাাদ ফালু,  র্তযাাকভ এং অভ সদসও উধর্িঢ র্ঙসমা,  অর্ফ বাসতভ র্ঘর্দ দা। ফঞ্জুরুম পাআ 
এসর্ঙসমদ ঢাভ পফসয়সও র্দসয়। অলফাত পফাস্তনা ওাফাম এসর্ঙসমদ,  এসর্ঙসমা সুফদ ভলফাদ,  
ফুর্ক্তফন্টম,  অিার্ম,  ব্রাঢয ভাআসু,  পঔাওদ অভ র্টর্দউসচভ ওডিথাসভভা এসর্ঙসমদ উসবাথদ উধমসক্ষ,  
পঔাওসদভ াসণ সদও র্তদ ধভ পতঔা,  এসআ প্রণফ প্রশ্ন রৄদমাফ ঢুআ দা র্ও ঙাগু লআর্ঙ?  

তৃ্তিীভ াসণ ঢাভ অসকআ উগ্র ন্ধ চাঢীয়ঢাাসতভ এআ প্রপা র্দসয় ওণা মর্ঙমাফ,  অফাসতভ 
চাঢীয়ঢাসাসথভ ধর্ভর্ঘঢ ধাসঞ র্শ্বাী পব পওউআ অসম ব্লসকভ ংজ্ঞায় ঙাগুসঢ ধর্ভডঢ লয়। সুঢভাং 
চাঢীয়ঢাাসত র্শ্বাী পব পওউআ এওঝা ধবিাসয় স্বসতযসপ্রফী ঢওফা লাভায়,  পফসলভচাদ আসুযসঢ অফাভ 
িাদ অফাসও ওঢঝা ধর্ভর্ঘঢ ঙাগুসঢ ধর্ভডঢ ওসভসঙ পঝা পচসদ অসফার্তঢ লমাফ। 

আতার্দং সদও র্তদ ধভ ওাসভা াসণ পতঔা লসম থার্ভঢ প্রশ্নঝা ণাসও,  পফসলভচাদ র্দসয় অধদাভ র্ও ক্তয? 
পফসলভচাদ,  এভধক্ষ ফণিদ এং এভ র্সভার্থঢা ওভাঝা এওঝা পওৌর্মন্যঢাভ ধর্ভঘায়ও লসয় উসঞসঙ,  
পফসলভচাদ আসুয এফদআ র্ভর্ক্তওভ লসয় উসঞসঙ,  সুঢভাং পঔাওসদভ ওাসঙ এওআ প্রশ্ন রৄদসঢ লসমা,  অর্ফ 
মমাফ অর্ফ পফসলভচাদ ঙর্ র্রসয় পওাসদা ক্তয ভার্ঔ র্দ,  অফাভ ক্তয র্ঙসমা কামাকার্ম র্তসঢ লআসম 
ঙর্ঝা পতসঔ কার্ম তা,  ঙর্ দা পতসঔ কামাকার্ম ংসৃ্কর্ঢভ র্সভার্থঢা ওভর্ঙ অর্ফ। । অভ অফাভ ধভঢিী 
িাদ র্ঙসমা ঙর্ পতঔা ঙর্ভ র্সভার্থঢা অভ ফণিসদভ চায়কা পণসও পবসওাসদা র্ঢওি যর্ক্তকঢ 
অগ্রাদর্ফুক্ত ণাওাঝা াঞ্ছদীয় এ র্রসয়। ঢস এভ াআসভ পওাসদা ফিয ওভাভ ধর্ভর্ির্ঢসঢ অর্ফ পদআ। 
অর্ফ ঙর্ দা পতসঔ অফাভ র্দ্ধ্াি চাদাসঢ ধাভসা দা। তৃ্তিী ভার্ভ ঙর্ পতসঔ মসঙ পআঝা পঢফদ র্ওঙ ু
লয় র্দ,  পওাসদা পাদা চাকাসঢ ধাসভ র্দ তযিসওভ পপঢসভ। ,  তযিও র্লসস পবসলঢু  পওাসদা ফাদর্ও 
ংওসঝ উধদীঢ লয় র্দ সুঢভাং অফাভ থাভডা ধার্ওস্তাসদভ তসন্যভ প্রর্ঢ পপ্রফপা চাকাসদাভ পব অযংওা 
াচাসভভ গুচ পঝা াস্ত ঢয দা।  

তৃ্তিী র্ওংা ন্য বাভা ফাযাধী ওার্ডিপাম ধঙি ওসভসঙ ঢাসতভ ধঙসিভ ওাভডঝা র্ও পঝা র্দসয়আ অফাভ 
র্দসচভ পপঢসভ র্ওঙু প্রশ্ন র্ঙসমা। প প্রসশ্নভ এওঝা ঘঝচমর্ত উত্তভ অফাভ চাদা। প্রর্ঢর্ঝ ধর্ত্রওাআ পধঙসদভ 
ধাঢাভ পয ে ংয চুসে আসফমা প্রর্ঢসতদ ঙাধায়,  পআ প্রর্ঢসতদ সদও পযী ঢণয ফৃদ্ধ্ এং 
সুর্মর্ঔঢ,  র্ওন্তু প র্ঞও ব্লকাভসতভ র্দচস্ব প্রর্ঢসতদ লসয় উঞসঢ ধাসভ দা। এআ ওম ধাঞসওভ চন্য পমঔা 
ািচদীদ পমঔাভ পপঢসভ ব্লকাভভা উধর্িঢ ণাসও দা সম পঝা ধাঞসবাকয লসম ঢৃষ্ণার্দাভডী লসয় উঞসঢ ধাসভ 



দা। পঔাসদ অফাভ উদ্ভঝ এসমসফসমা আসফমা প্রর্ঢসতসদভ প্রর্ঢ পব পফালঝা তঢর্ভ লসয়সঙ পঝা এআ 
পবাকাসবাসকভ চায়কাভ ওাভসড। এঔাসদ ন্য  ঘর্ভত্রআ ব্লকাভ,  ঢাসতভ াসণ প্রর্ঢর্দয়ঢআ দমাআসদ অমাধ 
লসে,  ঢাসতভ প্রর্ঢর্ঝ র্তদ অফাসতভ চাদা। ঢাভা ফদ ঔাভাধ ওসভসঙদ ,  র্রন্ন র্ওংা অদর্িঢ,  আ 
অফভা চার্দ,  ঢাসতভ ওাসভা ওাসভা ধর্ভাসভভ অদি উম্াসভ াক্ষী লসয় উসঞর্ঙ অফভা।,  প সুাসতআ 
ঢাসতভ চীদ অফাসতভ ওাসঙ সদও র্তসদভ ধসুভাসদা াপ্তার্লও দাঝসওভ ফসঢা,  প ঘর্ভত্রআ অফাসতভ 
ধর্ভর্ঘঢ এওাি অধদচদ।। ঠাওায় ণার্ও র্ওংা এআ র্তদভার্ত্রভ ঘর্ভত্রগুসমা পবপাস াভ এওাি অধদচদ 
লসয় উসঞর্ঙসমা,  ব্লসকভ সুাসত এফদ সদও ঘর্ভত্রআ এঔদ অফাসতভ স্বচদ,  প স্বচসদভ ংাত অফভা 
পবসলঢু ন্য  ধর্ত্রওায় ধাআ দা প ওাভসডআ রৃসথভ স্বাত পখাসম পফঝাসদাভ ফসঢা এআ ফাযার্ধ ওার্ডিপাম 
ওাসভা ওাসভা পাসমা পমসকসঙ।  

ঢাসতভ চন্য রৃঃংাত লসমা দঢুদ র্ওঙ ুখঝসঙ দা আসফমায়,  অচ পবফদ আসফমায় এসসঙ র্লফুভ পকাসয়িা 
ছাঁওাদাওা,  সুচদ পঘৌথুর্ভভ ঙর্ অভ র্লফুভ কসম্স এওঝা াংমা ওর্ফও। সুচসদভ অঁওাভ লাঢ পাসমা,  ভ 
ওাঝুিদ র্ওংা ওযার্ভসওঘাভ অফাভ ধঙি। ঢস এআ আর্ঝাভ ফূময স্বাপার্ও ভওসফভ পযী,  লয়সঢা এআ 
ওাভসডআ আর্ঝ প্রঢযার্যও ধাঞও াো ধাস দা। । র্ঝদর্ঝসদভ ৬৪ ধাঢাভ ওর্ফও আসয়ভ তাফ এওঝা ফয় 
র্ঙসমা ৬০ ঝাওা,  এঔদ ওঢ অর্ফ চার্দ দা,  ফূমযস্ফ্রীর্ঢ  ফূরাভ ক্রয়ক্ষফঢা ওসফ বায়াভ ধভ অফাভ ফসদ 
লয় দা প ওর্ফসওভ তাফ ২৪০ ঝাওা ঙুসঁয়সঙ।। । । র্লফু র্ও পপস এআ তাফ র্দথিাভড ওসভসঙ অর্ফ চার্দ দা,  
ঢস াংমা পারায় প্রণফ ভঙ্গীদ ওর্ফও পমঔাভ ওৃর্ঢসত্বভ াআসভ ন্য র্ওঙু ম্ভঢ ধায়া ম্ভ লস দা ভ।  

র্র্টর্দউসচভ ব্লসকভ উসবাথদী নুষ্ঠাসদ সদসওভ াক্ষাৎওাভ পদয়া লসয়সঙ,  উধিাধও র্ঙসমা যভঢ,  ভ 
ফাআসক্রাসনাদ লাসঢ পধসয় ংসতভ এফর্ধভ ফসঢা অঘভড রৄরু ওসভর্ঙসমা,  াফসদ উধর্িঢ ক্তা ভ ওণাভ 
পস্রাসঢ ওণাভ পঔআ লার্ভসয় পনসমর্ঙসমা,  ঢস স্বপ্নওণসওভ াসণ ভ ওণাভ মোআঝা চসফর্ঙসমা,  পয়াসদ 
পয়াসদ মোআ লসয়সঙ পঔাসদ। 

অফাভ পঘলাভায় র্ওংা পর্ঙ্গসঢ র্দর্শ্চঢ পওাসদা কমত অসঙ,  াক্ষাৎওাভ পদয়াভ ফয় বঔদ াআসও 
পঞমাসঞর্ম ঘমসঙ ঢঔদ দূধুভসও পতঔমাফ,  মমাফ এভধসভভ াক্ষাৎওাভতাঢা র্লসস ঘসম বাদ,   মসমা 
অর্ফ ব্লকাভ দা।,  অর্ফ মমাফ পঝাসঢা অভ পাসমা,  অধর্দ র্কসয় মসদ পওসদা অধর্দ ব্লর্কং ওসভদ দা। 
ধাম্া উত্তভ পধমাফ অফাভ ঘমায়ঢসদ এওঝা র্দও অসঙ। , অর্ফ মমাফ ঢালসম পঝাসঢ পমঔাভ ধর্ভফাড 
ওফ।.,  উত্তসভ মসমা র্ওন্তু ঘমায়ঢসদ অর্ফ চদর্প্রয়,  ধাম্া প্রশ্ন ওভমাফ ঢালসম র্ও ফানুর চদর্প্রয় 
লয়াভ চন্য ব্লক র্মসঔ? দা ঢা দা র্ওন্তু অফাভ এওঝা ধর্ভাসভভ ফসঢা লসয় পকসঙ ভা,  পঝাআ অফাভ চন্য 
অদসিভ, । অর্ফ লয়সঢা পঢফদপাস ওণা মসঢ ধার্ভ দা,  দআসম এআ ঞাঞ্ঞাভ পপঢসভ অক্রাি পাথ ওভাভ 
পঢফদ র্ওঙুআ র্ঙসমা দা।  

অচসওভ আসফমা অফাভ চন্য ধসুভাসদা নু্ধ ঔঁুসচ ধায়াভ আ পফমা।। ।।। পযঔ ভাদা(ঢাভ পমঔা কাদ এাভ 
র্শ্বওসধভ র্ণফ ং ফসদার্দঢ লসয়সঙ) অফভা এওআ সু্কসম ২ ঙভ ধসের্ঙ,  এওআ লাুাউসচ লধাঞী ণাওা 
সত্ত্ব পঘলাভাঝা ধর্ভর্ঘঢ ফসদ লয়াভ াআসভ ন্য পওাসদা টাও দাফ ফসদ ওভসঢ ধাভমাফ দা। , অফাসতভ 
ফসয় শ্য টাওদাফ পাসমা দাসফভ ামাআ র্ঙসমা দা,  পবসওাসদা এওঝা র্দওসদফআ চদর্প্রয় র্ঙসমা। অর্ফ 
ম্পূডি ফয়ঝাসঢআ এআ পঘলাভায় এওঝা ধর্ভর্ঘঢ দাফ াসদাভ পঘষ্টা ওসভ ওাঝামাফ। । ঢাভ ধভ পতঔা লসমা 
র্শ্বর্তযামসয়ভ এও নু্ধভ াসণ,  কঢ ১০ ঙসভ ভ াসণ পতঔা লয় র্দ। এআ ফসয়  র্সয় ওসভসঙ,  
ভওাভী র্যক্ষা র্নাভ র্লসস তাউতওার্িসঢ র্কসয়সঙ,  রৃআ িাসদভ র্ধঢা লসয়সঙ,  পফতি লসয়সঙ 
ঔার্দওঝা,  অফাসও পতসঔআ মসমা পঢাভ যভীসভভ এআ িা পওদ?  



ভ াসণ ওণা সম র্তায় র্দসয় ঘা র্কাসভঝ পঔসয় প্রায় লঢায এং র্ভক্ত লসয় র্নভাভ ধসণ ঘঝধর্ঝ পঔমাফ 
র্র্টর্দউসচভ ন্য াভ াসণ। এওঝা প্রশ্ন ফসদ পচসক ণাওসমা,  ফালু পফাসযিসতভ এওঝা আ পভ লসয়সঙ,  
দাফ পতল,  পওাদ প্রওাযদী পণসও পভ লসয়সঙ অর্ফ চার্দ দা,  র্ওন্তু পওাসদা প্রওাযদীসঢআ সও সঢ পতর্ঔ 
র্দ। ফালু পফাসযিতসও পওসদা প্রওাযসওভা সতভ স্টসম সঢ পতয় দা? ঢাভা র্ও পমঔও র্লসস ফালু 
পফাসযিতসও চদফসক্ষ উধিাধদ পবাকয ফসদ ওসভ দা? অর্ফ ভ াসণ এ র্রয় র্দসয় এওঝা তীখি অসমাঘদা 
ওভসা,  ফালু পফাসযিত পওসদা প্রওাযও বাভা প্রঢযাঔযাঢ,  এআ প্রসশ্নভ উত্তভ অফাসও ঔঁুসচ পধসঢআ লস। 
আসফমাপ্রওাযওঘর্ভত্রফ সুছ উঞসঢ লায়ও লস । এআ উত্তভ এওচদ পমঔসওভ পমঔা প্রওায ওভসঢ পওাসদা 
অধর্ত্ত পদআ র্ওি স্বয়ং পমঔওসও স্টম পণসও চিদ ওভাভ পদধণয ওাভডঝা দা চাদসম অফাভ জ্ঞাদঢৃষ্ণাভ র্দরৃ্ঢ 
লস দা। 

 

 

 

[ পনব্রুয়াভী ১২,  ২০১১ ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ফাযাধী ওার্দিপাম ০৮ 

আসফমা ক্রফযঃ র্মনসমঝর্দপিভ লসয় উঞসঙ,  প্রর্ঢর্তদআ আসফমায় ঠুওাভ ফয় পওউ দা পওউ এওঝা দা 
এওঝা র্মনসমঝ এর্কসয় পতয়,  প র্মনসমসঝ পওাসদা দা পওাসদা আসয়ভ র্জ্ঞাধদ ণাসও,  র্থওাংয আআ 
অর্ফ পযর ধবিি র্ওদসঢ বাআ দা র্ওন্তু অফাভ থাভডা পওউ দা পওউ শ্যআ র্ওসদ এফদ র্মনসমসঝ পমঔা আ। 
এওচদ দঢুদ পমঔসওভ চন্য প্রণফ আসয়আ এওঝা অসমােদ তঢভীভ অগ্রল ণাসও,  এওাভ র্ঢর্ওিঢ র্ওংা 
অসমার্েঢ লসম ধভঢিী অসমােসদভ চন্য লসম পমঔসওভ আসয়ভ প্রর্ঢ ধাঞসওভ এওঝা অগ্রল ণাওস,  
রফায়দু অচাসতভ দাভী র্দর্রদ্ধ্ দা লসম ঢাভ ৫৬ লাচাভ কিফাআম র্ওংা রৄপকভ ম্পর্ওিঢ সুফাঘাভ র্ওংা 
ধাওাভচর্ফদ াভাত আর্ঝ র্ও ঢঢঝা অসমার্েঢ লসঢা? এওচদ ঢর্মফা দার্ভদ বর্ত সলঢুও থফিান্ধ 
ধাকমার্ফভ র্যওাভ লসয় র্দিার্ঢ দা লসঢা ঢালসম র্ও ঢর্মফাসও পওউ র্ঘদসঢা? ঢাভ ধর্ভর্ঘঢ কন্টীভ াআসভ 
এস র্দিার্ঘঢ ওমাসফভ পমর্ঔওা ঢর্মফা লয়সঢা ঢঢঝা অসমার্েঢ লসঢদ দা বঢঝা অসমােদ ঢাসও র্দসয় 
লসয়সঙ মজ্জা র্দর্রদ্ধ্ লয়াভ ধভ,  এফদ ঢার্মওা লয়সঢা অভ তীখি ওভা বায় র্ওন্তু াভস্তু লসমা এওঝা 
অসমােদ তঢর্ভ দা ওভসম দীদ পমঔও ধর্ভর্ঘঢ লসয় উঞাভ চন্য পব ধর্ভফাড ওষ্ট  ঢযাক স্বীওাভ ওসভদ,  
এওচদ পমঔসওভ ঢঢঝা ওষ্ট দা ওভসম ঘসম,  প ওাভসডআ পমঔসওভা এআ র্জ্ঞাধসডভ নুাভী লসয় 
উসঞদ। 

এওচদ দঢুদ পমঔসওভ চন্য প্রওাযও ধায়া এওঝা পীরড ওষ্টওভ র্রয়,  পমঔাভ লাঢ পবফদআ পলাও দা পওসদা 
উধফলাসতসযভ র্ক্রসওঝ র্ঝসফভ ফসঢা খদ খদ প্রাপ্তয়স্ক ধর্ভর্ঘঢসতভ পটযু ওভাসদাভ পক্ষসত্র াঙ্গামী 
প্রওাযসওভা ঘাভাঘভ অগ্রলী লসয় উসঞদ দা। ঢস্যধুত্র,  ঢস্যধুত্রধর্ভর্ঘঢ এং নু্ধভ নু্ধভ নু্ধঢাভ ঔার্ঢসভ 
পওউ পওউ আ প্রওায ওসভ ণাসওদ র্ওন্তু র্থওাংয দঢুদ পমঔসওভ পর্ষ্যঢ অসম চীদাদসিভ ফসঢাআ বাসও 
প্রণফ আর্ঝ র্দসচভ ধয়ায় প্রওায ওভসঢ লসয়র্ঙসমা। এআ বন্ত্রদা পণসও ফুর্ক্ত পধসঢ র্ওংা লওর্সতভ 
ওর্ঢাভ আ ঙাধাসঢ সদও ওর্আ ওর্ঢাভ পমঔাভ ধাযাধার্য প্রওাযদা ংিা ঔুসমর্ঙসমদ,  ওর্সতভ 
যারু্দ্ধ্ভ পঢফদ সুঔযার্ঢ পদআ,  প ওাভসডআ এআ প্রওাযদা ংিা ওসয়ওর্ঝ আ প্রওায ওসভআ লার্ভসয় 
র্কসয়সঙ। 

দঢুদ পমঔওসতভ চন্য অযীিাত লসয় এসসঙ রৄদ্ধ্স্বভ অভ চাকৃর্ঢ,  ঢাভা ধর্ভর্ঘঢ পমঔওসতভ আ অগ্রল 
র্দসয় ঙাধায়,  ঢস পওাসদা পওাসদা প্রওাযও  ধর্ভসযও অগ্রল র্দসয়আ আ প্রওায ওসভদ,  ধর্ভর্ঘঢ 
পমঔসওভ আ প্রওাসযভ চন্য ঢাসতভ প্রওাযদা ঔভঘঝা ম্পূডিআ লদ ওভসঢ লয়,  পআ দঢুদ পমঔও আসয়ভ 
প্রওাযদা ঔভঘ লদ ওসভদ,  ধভঢিীসঢ পঝাভ র্জ্ঞাধড ঔভঘ ঢাসও লদ ওভসঢ লয়,  এও ওমাফ আর্ঞ্চ 
র্জ্ঞাধসদভ যয় াম্র্ঢও ওাসম ২০০০ ঝাওা,  ঘাভ ভগা এওঝা র্মনসমঝ ৫০০ ওর্ধ অঝি পধধাসভ ঙাধাসঢ 
ঔভঘ ৬০০ ঝাওা,  এফদ পওউ বর্ত এ ওসভ র্ঔযাঢ লসঢ ঘাদ ঢালসম ঢাভ আসয়ভ প্রওাযদা ঔভসঘভ াআসভ 
ঔভঘ ওভসঢ লস র্দসতদধসক্ষ ৫০০০ ঝাওা। পআ র্মনসমঝ র্র্ম ওভাভ চন্য র্তদপ্রর্ঢ ১০০ ঝাওা র্তসয় এওঝা 
পমাও ভাঔসঢ লস,  পমঔও লয়াভ সদও হ্যাধা। 

পমঔসওভ নু্ধ লয়াভ বন্ত্রদা এওআ ভওসফভ, পমঔও নু্ধসতভ নুসভাসথ আ র্ওদসঢ র্কসয় ঢাভ পমঔা আসয়ভ সুি 
র্সলরড ম্ভ লয় দা,  র্ঢ ঔাতয আ পরঢাভ ঔার্ঢসভ লাসঢ র্দসয় সঝাগ্রান র্দসয় র্ওদসঢ লয়। এ 
পক্ষসত্র পমঔও আ পফমর ফাসঞ ভযী লাসঢ খুভাখুর্ভ ওসভদ,  ধর্ভর্ঘঢ ওাউসও পতঔসম লাঢ ার্েসয় অহ্বাদ 
চাদাদ,  লার্ফুসঔ ওণা সম তক্ষ ফাঙুসভভ ফসঢা ঢাসও র্দসয় বায় র্দচ প্রওাযসওভ স্টসম,  ঢাভধভ ওায়তা ওসভ 
পঔাদ পণসও র্দসচভ প্রওার্যঢ আর্ঝ নু্ধভ লাসঢ ঢুসম র্তসয় সমদ ‘ এআঝা পতঔ অফাভ আ,  এআ আসফমায় 
প্রওার্যঢ লসয়সঙ’ ঔু পাসমা অদর্িঢ লমাফ এআ ওণা সম মাপ পদআ,  ধসওসঝ র্দেুও লাঢ ঠরু্ওসয় আঝা 
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র্ওসদ পনমসঢআ লয়,  পঝা ধভঢিীসঢ ধো লস র্ও দা পঝা র্ঞও পদআ,  র্ওন্তু আ র্ক্রী লসম প্রওাযও ঔুযী,  
পমঔও ঔুযী,  এং এওআ াসণ নু্ধভ উধওাভ ওভসঢ পধসভ অর্ফ ঔুযী,  এপর্ভয়াদ আচ হ্যার্ধ র্লয়াভ পা 
পলায়াআ তাভ ফযাদ? 

ঢস াআ এফদ র্দচিমা পলায়া লসয় উঞসঢ ধাসভদ দা,  বাভা পলায়া লসয় উঞসঢ ধাসভদ দা,  ঢাসতভ চন্য আ 
পফমা র্পীর্রওাফয়,  ঢাভা ঠাওসঠামাতযলসবাসক এওতম পচাওাভ র্দসয় আসফমাভ ফাঞ ওারঁ্ধসয় র্দসচভ 
আসয়ভ র্জ্ঞাধদ র্তসঢ ধাভসদ দা,  ঢাভা র্মনসমঝ ঙার্ধসয়,  ধর্ত্রওায় র্জ্ঞাধদ র্তসয় আ র্ক্রী ওভসদ 
দা,  ঢাভা নু্ধসতভ লাঢ থসভ আ র্ক্রী ওভসঢ ধাভসদ দা,  ঢাসতভ াসণ র্থওাংয ার্লঢয ধাঢাভ 
ম্পাতসওভ সুম্পওি পদআ পব ঢাসতভ র্তসয় আসয়ভ র্ভর্পউ র্মর্ঔসয় র্দসঢ ধাভসদ,  ফাসমাঘদা,  র্ঢওি তঢর্ভ 
ওভসঢ ধাভসদ দা,  ঢালসম র্ঢর্দ পওদ ধাঞসওভ দচসভ অসদ? আসফমাভ ঘর্ভত্রআ এফদ এঔাসদ আ 
ার্চসয় পওদাভ উধায় পদআ 

এ ঙাোআ লয়ঢ ঢীসঢ পমঔও চসন্মসঙদ,  র্দসচভ পমঔা র্দসচ প্রওায ওসভ সুথীচসদভ দচসভ এসসঙদ 
র্ওন্তু প ঢয বসুকভ কম্স,  এআ ওর্মওাসম এফদ পমঔও ঔু ওফ বাভা র্দসচভ পমঔাভ গুসড র্ঔযাঢ লসয়সঙদ,  
ার্লঢযসাদ্ধ্াসতভ স্বীওৃর্ঢ পধসয়সঙদ। পআ র্ভমপ্রচ পমঔসওভা  ফয়আ চন্মাদ,  ঢস লাচাসভ মাসঔ 
চন্মাদ দা,  প ওাভসডআ এঢ প্রওাযসওভা আ ঙাধাসদাভ ফয় নুযদঢফ ধর্ভর্ঘর্ঢ চাদসঢ ঘাদ-  অধদাভ 
পমঔা র্ও পওাসদা ততর্দও ধর্ত্রওাভ াফর্য়ওীসঢ প্রওার্যঢ লসয়সঙ? অধর্দ র্ও র্ঢর্ওিঢ লসয় উসঞসঙদ পওাসদা 
ওাভসড? অধদাভ র্ও পনুও ন্ধুভ ংঔযা ওসয়ও লাচাভ? বর্ত ঢা দা লয় ঢালসমপ্রণফ আ ঙাধাসদাভ অতাভ 
র্দয়া অসঙদ পওাদ ওাসফ,  অধসদসভ পও পঘসদ?  

াআ এফদ দা,  পবফদ রৄদ্ধ্স্বসভভ ঝঝুুম পাআ,  র্ঢর্দ পবসওউ লাসঢ ধান্টুর্মর্ধ র্দসয় পকসমআ আ ঙাধাসঢ ভাচী 
লসয় বাদ,  প ওাভসড লয়সঢা প্রওাযদী ংিা র্লসস ঢাভ ওসমভ পসেসঙ র্ওন্তু র্ঢর্দ ওঢগুসমা পাসমা ফাসদভ 
আ ঙাধাসঢ পধসভসঙদ? অর্ফ চার্দ দা অসমআ,  ঢাভ প্রওার্যঢ ওসয়ওর্ঝ আ পর্ষ্যসঢ র্ওদাভ অগ্রল অসঙ 
র্ওন্তু এআ আসফমায় পঔাদ পণসও পওাসদা আ র্ওদসা দা অর্ফ।  

চদা ওাসফ র্দ অু ওভ পয সদওগুসমা আ প্রওায ওসভসঙদ,  র্ঢর্দ পমঔও,  ম্পাতও এং অর্ফ চার্দ 
দা অভ র্ও র্ও র্সযরসড ঢাসও র্লঢ ওভা বায়? ঢাভ আসয়ভ ভুঔা ধভা থফিপীরু ধতিাদযীদ পফসয়সতভ 
পপ্রসফভ অসক ঢীব্র,  ঢাসতভ পপ্রসফভ উধন্যা ধাঞও অগ্রল র্দসয় পওসদ,  িভামার্দীসতভ র্রসয় র্ওংা 
ধতিাভ অোসমভ পবসওাসদা র্রসয়আ অফাসতভ অগ্রল পযী,  এআ আসফমায় ঢাভ ধতু্র য়নমু্াল র্দ ওাসফভ 
সদওগুসমা আ পতঔমাফ,  ঢাভা আ পমঔাসও ধার্ভার্ভও ঐর্ঢসহ্য ধর্ভদঢ ওসভসঙদ। .  

কুমরৃ্ত্ত নুভসড অফাসতভ াংসৃ্কর্ঢ ঐর্ঢসহ্যভ াআসভ পভ লসয় অা ফসদ লয় দা ম্ভ,  এওতা অফাসতভ 
ঘারাভ পঙসম ঘারা,  াফুসদভ পঙসম াফুদ লয়াভ ঐর্ঢহ্য র্ঙসমা,  ধাসমভ পঙসম ধাম লস,  ভাঔাসমভ পঙসম 
ভাঔাম লস,  আংসভচ অাভ ধভ পআ ভীর্ঢসঢ ধর্ভঢিদ এসসঙ এফদঝা মা বায় দা। অফাসতভ টাক্তাসভভ 
ধতূ্র ওন্যাসতভ পওউ দা পওউ টাক্তাভ লয়,  আর্ঞ্জর্দয়াসভভ পঙসম আর্ঞ্জর্দয়াভ লয়,  পমঔসওভ পঙসম পমঔও লয়,  
ওর্ভ পঙসম লয় ওর্। । । ভাচদীর্ঢর্সতভ পঙসম ভাচদীর্ঢর্ত লয়,  াংসতভ পঙসম লয় াংত,  ন্ত্রাীভ 
ভাচনদর্ঢও লসয় উঞাভ াআসভ পঢফদ ধার্ভার্ভও পধযা ধর্ভঢিসদভ দর্চভ পদআ।  

পমঔও ধর্ভাসভভ াআ পওাসদা দা পওাসদা পাস র্মঔসঢ ণাসওদ,  ওাচী অসদায়াভ পলাসসদভ পাআ পাআস্তা পাদ 
অব্বা াআ র্মঔসঢদ,  পঝাআ ঢাসতভ ধার্ভার্ভও ঐর্ঢহ্য,  তয়ত ফুচঢা অমীভ পাআ পাআস্তা দার্ঢ াআ 



র্মসঔদ,  অলাদ লাীসভ পঙসমভা র্মসঔদ,  চর্ফুিীসদভ চাফাআ র্মসঔদ,  অু রুযসতভ ধর্ভাসভভ াআ 
র্মসঔদ,  অঔঢারুজ্জাফাদ আর্ময়াসভ পঙাসঝা পাআ র্মসঔদ,  ঢাভ ধূত্র রৄসদর্ঙ র্মঔসঙ। 

অফাসতভ ভাচদীর্ঢভ ফসঢা প্রওাযদা র্যম্স ধার্ভার্ভও লসয় বাসে,  ওর্ ওর্ধত্নী ওর্ঢা র্মঔসঙদ,  অযা 
ভার্ঔ বর্ত পর্ষ্যসঢ অর্ফ পমঔও লসয় উঞসঢ ধার্ভ াম ঙাম বাআ পমঔওু দা পওসদা অফাভ পঙসমভ চন্য প্রওাযও 
ধায়াভ ফস্যা লস দা। অফভা ধার্ভার্ভও এন্ঝাভপ্রাআসচ র্শ্বাী,  প ওাভসডআ দায়সওভ পঙসম পর্ষ্যসঢভ 
দায়ও,  পমঔসওভ পঙসম পর্ষ্যসঢভ পমঔও,  এআ কুমরৃ্ত্ত পঙসে পওউ পভ লসঢ ধাভসঙ দা। 

 

 

 

[ পনব্রুয়াভী ১৪,  ২০১১ ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ফাযাধী ওার্দিপাম ০৯ 

আতার্দং আসফমাভ ঘাভধাসয ভংঢুর্ম অভ ভং এভ র্টব্বা র্দসয় বাভা অম্সদা অঁওসঢ খুসভ ঢাসতভ াসণ 
আসফমাভ ম্পওি র্দঙওআ ার্ডর্চযও,  অসক বঔদ আসফমায় এআ অম্সদাভ চফচফাঝ যা র্ঙসমা দা ঢঔদ 
ঘারুওমাভ র্যক্ষাণিীভা লাসঢ ভং ঢুর্ম র্দসয় একুসযভ উৎস ার্ফম লসঢা,  াআসও আসফমা র্ওংা চাঢীয় 
উৎসভ অদসি ার্ফম ওভাভ চন্য ঢাভা র্দসচভা আসফমাভ নঢর্দও রৄসপোরৃঢ র্ঙসমা,  ঢাসতভ 
ংযগ্রলদ এঔদ নুপ্রসযওাভীসতভ অগ্রাসদ র্মুপ্ত প্রায়। কঢওাম আসফমায় এওচদ অর্ঝিস্ট এস তােঁাসমা 
াফসদ,  ঋসওভ র্তসও ঢার্ওসয় মসমা এঁসও পতআ? 

অফাভ অধর্ত্ত স্পষ্ট লসয় উঞাভ অসকআ পতঔমাফ ঋও লাঢ ার্েসয় র্তসয়সঙ,  াোসদা লাসঢ রৄপ ি র্মসঔ 
পযর ওভাভ ধভ মমাফ ওঢ র্দসদ? অধদাভা বা পাসমা ফসদ ওসভদ,  াআ র্দসচভ ফসঢা পতয়। 
অর্ফ ধসওঝ পণসও ২০ ঝাওা পভ ওসভ র্তমাফ,  অর্ঝিস্ট ম্ভঢ পযাদকসখভ ফঢুময পওউ,  পীরড অলঢ লসয় 
মসমা অফাসতভ পওউ ৫০- ১০০ ঝাওাভ দীসঘ দার্ভয়াফ পতয় দা। ঢাসও রৄপ ি র্মঔাভ চন্য পওসদা ৫০ 
ঝাওাভ দীসঘ প্রতাদ ওভা লসমা এআ র্রসয় প পীরড ধফার্দঢ। র্মর্ধ যাক পণসও ৫০ ঝাওা পভ ওসভ র্তসমা। 
র্মর্ধভ অম্সদা অঁওাভ লাঢ এআ পঙসমভ পঘসয় সদওগুদ পাসমা,   বর্ত এআ ওাচঝা ওভসঢা ঢালসম পঝা 
ওভসঢা অির্ভওঢা র্দসয়,  র্দঙও ধয়াভ চন্য ওভসঢা দা 

এআ ধার্মও আসফমায় াভা ঙসভভ ধো অভ ন্য র্ওঙুভ ঔভঘ পচাকাভ ওভসঢ এসসঙ,  পঝাভ চন্য বা 
বা ওভা ম্ভ ঢাআ ওভস লয়সঢা,  ভ এঢ ফাদ ধফাদ পাথ পতসঔ ফসদ লসমা এভধভ পণসও কমায় পভঝ 
ছুর্মসয় খুভসঢ উধসতয পতআ সও, মা লয় দা সদও ওণাআ 

 

পতয ওাধঁাসদা ভফয উধন্যা স্টরু্ধট দাম্বাভ তয 

ে ে ওসভ স্টসমভ াফসদ পমঔা,  আঝা পবর্তদ পপ্রস ঙাধসঢ পতয়া লসমা পর্তদ ঠাওা যলসভ েভ এওঝা 
পূর্ফওম্প লসয়র্ঙসমা,  ধসভ পবর্তদ আ াঁথাআ লসয় আসফমায় অসমা পর্তদ র্সওসম ঠাওায় পূর্ফওম্প 
লসমা,  পতয ওারঁ্ধসয় পভ লয়া এআ ভফয উধন্যাসভ পমঔওসও পতঔসঢ ধাভসম অভ পাসমা লসঢা,  
আসফমায় খুভাখুর্ভভ সুাসত লয়সঢা এওর্তদ পতঔা লসয় বাস ঢাভ াসণ 

আসফমায় র্যরৄসঢার আ ফাসদআ ম্ভঢ পুসঢভ আ,  ধাঞয আসয়ভ াআসভ র্যরৄধাসঞভ র্থওাংয চুসে অসঙ 
পুসঢভ আ। এওঝা াচ্চা পুঢ,  এওঝা িআোধুভও ঘর্ভত্র তােঁা ওর্ভসয় ভাক্ষ পঔাক্কসভ কম্স র্তসয় র্যরৄসতভ 
পয় পতঔাসদাভ পওাসদা ফাসদ ঔঁুসচ ধাআ দা অর্ফ। চুচুভ পয় পতর্ঔসয় খুফ ধাোসদা স্বপাঝা তসম র্তসম পাসমা 
লসঢা। দীম,  ুচ ফাফসতা তাফসতা পুঢগুসমাভ ঙর্ পতসঔ অফাভ পয় মাসক দা পঢফদ র্ওন্তু পঙসমসও এআ 
আ র্ওসদ র্তসঢ ঘাআসম  র্ওদস দা। ভ ওাসঙ পুসঢভ র্স্তত্ব সম র্ওঙু পদআ,  ঢস র্যরৄসতভ কম্স 
পমঔওসতভ ওাসঙ পুঢ এঔদ চীি,  ঢাসতভ  পমঔওপ্রর্ঢপা র্র্পন্ন ঙাঁসঝভ পুঢ াদাসঢ যয় লসয় পকসমা 
ওাভসড,   
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সু্কম এং সু্কম অফাসতভ সয়ী পঙসম পফসয়ভা এঔদ পকভস্ত,  ঢাসতভ পঙসম পফসয় ে লসে,  পঙসম পফসয় ে 
লয়াঝা এঔদ ঢঢঝা অদসিভ র্ওঙু দা,  পঔমদা পণসও ফাদর্যরৄ লসয় উঞাভ ধসণ সতভ সু্কসম ধাঞাসদাভ 
সিাস্ত ওভসঢ লয়,  যাধমুভ প্রথাদঢফ র্ঘিা ভ পফসয়সও সু্কসম পর্ঢি ওভা। র্যক্ষাদীর্ঢসঢ পতসযভ প্রাণর্ফও 
র্তযাময়গুসমাসও প্রাওপ্রাণর্ফও ওসভ ঢুমাভ এওঝা ফলৎ উসিশ্য র্মর্ধদ্ধ্ ওভা লসয়সঙ। র্ওন্তু র্থওাংয সু্কমআ 
প্রাও প্রাণর্ফও ধবিায়পুক্ত লয়াভ ফসঢা ওাঞাসফা তঢর্ভ ওভসঢ ধাসভ র্দ এঔদ। প্রাও প্রাণর্ফও,  দািার্ভ 
র্ওংা পেরেধ এঔদ আংসভচী ফাথযসফভ সু্কমগুসমাসঢ র্ওর্যঢ লসয় অসঙ। পেরেধ সম পব র্চর্দরঝা আংসভচী 
ফাথযসফভ সু্কসম র্তযফাদ পঝা র্ঞও র্সতযী পেরেধ দয়,  র্যক্ষসওভা পঢফদ র্পজ্ঞ র্ওংা তক্ষ দদ,  ঢস 
তীখি র্তসদভ র্পজ্ঞঢা,  াা ফাসয়ভ র্দভিভ উৎাসল ঢাভা র্দসচসতভ তার্য়ত্ব ম্পূডি ধামদ দা ওভসম পঙসম 
পফসয়ভা ে লসয় উসঞ। আংসভচী ফাথযসফভ পবসওাসদা পঙাসঝা সু্কসমভ পে রেসধ পর্ঢি ওভসঢ লাচাভ র্সযও 
ঝাওা মাসক।  

পচর্ঢসওভ পফসয়ভ পে রেসধ বায়াভ ফয় লসয় র্কসয়সঙ,  ঢাভা সু্কম াঙাআ র্দসয় র্ঘর্িঢ,   র্তও 
াফসম এওঝা ফসদভ ফসঢা সু্কম ঔঁুসচ ধায়া ধরৃ্ণীভ ওর্ঞদঢফ ওাসচভ এওঝা। ধর্ভর্ির্ঢ পবফদ তারঁ্েসয়সঙ,  
এভধভ পঙসম পফসয়সতভ সু্কসম পতয়াভ তসম াা ফা র্দসচভ উসতযাসকআ এওঝা সু্কম ঔুসম পনমস াাভ 
কযাসভসচ।।  

অফাসতভ পতযচ ংসৃ্কর্ঢ এং পাভঢীয় াংসৃ্কর্ঢও অগ্রাদ: র্শ্বওাধ র্ক্রসওসঝভ উসবাথদী নুষ্ঠাসদ ংয র্দসঢ 
পাভঢ পণসও উসে অসঙ সদওগুসমা র্যম্সী,  ঢাসতভ দাসফভ ঢার্মওা ধর্ত্রওাগুসমাভ র্সদাতদ ধাঢা ঔুমসমআ 
ঔঁুসচ ধায়া বাস,  এর্ঝএদ াংমাভ আপা ভলফাদ পআ কূমীদ র্যম্সীভ ওাঢাসভ ভসয়সঙ,  াংমাসতযসও 
প্রর্ঢর্দর্থত্ব ওভস আপা ভলফাদ,  র্রয়ঝা র্শ্বাস্য লসম ফসদ লয় ঢয। । অফাভ আপা ভলফাসদভ র্রুসদ্ধ্ 
যর্ক্তকঢ পওাসদা পক্ষাপ পদআ,  াংমাসতসযভ ংসৃ্কর্ঢ র্দসয় কমা নার্ঝসয় পওঁসত পওঁসত দতী ার্দসয় পনমা 
ফানুরগুসমাভ অর্ফ চার্দ আপা ভলফাসদভ র্রুসদ্ধ্ যর্ক্তকঢ পক্ষাপ পদআ,  র্ওন্তু এআ পব র্পসবাক াংমাসতসয 
উসবাথর্দ নুষ্ঠাসদ পাভঢীয় র্যম্সীসতভ ংযগ্রলদ এভ ধর্ত্রঢা,  অঞ্চর্মওঢা দষ্ট ওভসঙ ক্তযঝা সদও পযী 
পাভঢ র্সভাথী িাসদভ ভাচনদর্ঢও ক্তয। ওাদাটাভ র্যম্সী ব্রায়াদ এটাফ অসঙ র্শ্বওাসধভ উসবাথদী 
নুষ্ঠাসদ কাদ কাআসঢ,  এওআ াসণ এওঝা রৃসঝা ওদাঝি ওভস ব্রায়াদ এটাফ,  পঝা র্দসয় াংমাসতসযভ 
ংসৃ্কর্ঢসঢ ওাদাটীয় অগ্রাসদভ পওাসদা ক্তয পঘাসঔ ধসভ র্দ অফাভ। ওাদাটা শ্য ঢাভ ীফাসি অফাসতভ 
নামাদীসও লঢযা ওসভ ছুর্মসয় ভাসঔ র্দ,  প্রর্ঢঙভ র্স্কমট ফাআসগ্রযসদভ অঢায় পঔাসদ াংমাসতযী ংসযাদ্ভুঢ 
র্যর্ক্ষঢ ফানুসরভা য়াওি এং র্মর্পং ধাভর্ফসঝভ চন্য বায়,  ওাদাটা স্বাথীদঢাভ ফয় পণসওআ াংমাসতযসও 
দাদার্থ ালাবয লসবার্কঢা ওভসঙ,  রৃদিীর্ঢ  ধযলাসভভ তাসয় াফর্য়ও লায়ঢা সন্ধভ রফর্ও পতয়া 
যর্ঢঢ ওাদাটা  ফয়আ অফাসতভ নু্ধ ভাষ্ট্র র্ঙসমা এং পঔাদওাভ নযাওাসয ঘাফোভ সুিভীসতভ অফাসতভ 
পাসমা মাসক।  

এঝা র্দসয় পওাসদা চাঢীয়ঢাাতী র্সভার্থঢা পওসদা লসে দা র্রয়ঝা এঔদ ছুসঢ ধার্ভ র্দ অর্ফ। যালরুঔ ঔাদ 
এস ধাঙা পতামাসম র্ও ংসৃ্কর্ঢভ অঁসঢ খা মাসক? ব্রায়াদ এটাফ পেসদ ওসভ উসে এস বা ওভসদ পঝাভ 
াসণ াংমাসতযীসতভ ংসৃ্কর্ঢভ র্ফম পফালাব্বঢ সদও পযী? ঢাভ পযাসয়ভ র্ঝসওসঝভ তাফ ৬ পণসও ২০ 
লাচাভ,  এং অফাভ থাভডা পঝা ওাদায় ওাদায় ধর্ভধডূি ণাওস।  

পওাদ পপ্রর্ক্ষসঢ পওাদ চাঢীয়ঢাার্ত পঘঢদা পণসও অফাসতভ র্সভার্থঢা রৄরু লয় পঝা অর্ফ চার্দ দা।  

আসফমাভ ফাসঞ পর্তদ এওচদ র্মনসমঝ র্তসয় পকসমা পযাসমন্ঝাআদ পট ধংসৃ্কর্ঢ এঝা রুঔসঢ লস এআ চাঢীয় 
র্র্পন্ন পলাকাদ পতয়া পঔাসদ,  দীসঘ পমঔা প্রধত। প্রধত র্ওংা প্রকর্ঢভ ধর্ভব্রাচও তম পযাসমন্ঝাআদ পটসও 



ধংসৃ্কর্ঢ ফসদ ওভসঢ ধাসভ পঝা অধর্ত্তওভ দা র্ওন্তু ঢাসতভ ধংসৃ্কর্ঢধাঞ অফাসতভ কমা র্তসয় পচাভ ওসভ 
র্কর্মসয় পতয়াভ প্রর্ক্রয়াঝা পওসদা? 

ধভঢিীসঢ চাদমাফ ১৪আ পনরুয়াভী তস্বভাঘাভ র্সভাথী অসিামসদ ওসয়ওচদ র্দলঢ লসয়র্ঙসমা, ১৩আ পনব্রুয়াভী 
নাম্শুসদভ র্তসদ র্দলঢ লসয়র্ঙসমা সুর্দয়া,  প ওাভসড নাম্শুদ উৎ চিসদভ পওাসদা অহ্বাদ চাদায় র্দ প্রধত,  
সুর্দয়াভ দাসফ র্শ্বর্তযামসয় এওঝা পঢাভড অসঙ,  পঔাসদ এআ এওর্তদআ ওসয়ওর্ঝ নসুমভ ফামা চফা লয়,  
পব মসক্ষয সুর্দয়ানস্বভাঘাভ র্সভার্থঢা ওভসঢ র্কসয় র্দলঢ লসয়র্ঙসমা প মক্ষয অচ ২৮ ঙভ ধভ ওঢঝুকু র্চিঢ 
লসয়সঙ? 

র্তচীর্ঢা পাসমা,  পওাসদা এওর্ঝ র্ত উধমসক্ষ পসঁঘ ণাওা অদিফয় লয়সঢা,  র্ওন্তু প র্ত পযসর বা 
ভসয় বায় পঝা পঘঢদা। তস্বভাঘাভ র্সভার্থঢাভ পঘঢদা ওঢঝুকু অফভা থাভড ওভসঢ পধসভর্ঙ? তস্বভাঘাভ র্ও 
রৄথুফাত্র উর্তি ধো ক্ষফঢা তঔসম ীফাদ্ধ্? ক্ষফঢাভ ধযলাভ,  রৃদিীর্ঢ- মুণ্ঠদ র্ও চমধাআ পধাযাসওআ ওভা 
ম্ভ? াআ এভ উত্তভ চাসদ,  এভযাত কডঢন্ত্রর্সভাথী ধভাথী র্ওন্তু ধভর্ঢি কডঢার্ন্ত্রও ভওাভগুসমা র্ও 
কডঢার্ন্ত্রও ংসৃ্কর্ঢঘঘিাভ পওাসদা দর্চভ তঢর্ভ ওভসঢ পধসভসঙদ? যমঝ াসস্ক র্ঘি এঁসও ঙুসে পনমাসদা র্দিাঘদী 
প্রর্ক্রয়া কডঢন্ত্র দা। এওঝা র্তসভ র্সভার্থঢা ওভসঢ র্কসয় এআ স্তা নাচমাফীভ প্রসয়াচদীয়ঢা অফাভ চাদা 
পদআ। ভাচদীর্ঢসঢ এঝা গুরুত্বধূডি,  এওঝা র্দর্তিষ্ট র্তসও পওন্দ্র ওসভ ভাচনদর্ঢও প্রঘাভডা যলঢ ভাঔা বায়,  
উৎাল উিীধদা তঢর্ভ ওভা বায়,  র্ওন্তু প ভাচদীর্ঢভ ওঢঝুকু পও থাভড ওসভ? 

াংমাসতসযভ প্রর্ঢর্ঝ র্তআ পযাও র্ত,  অফাসতভ প্রর্ঢর্তদআ ওাসমা যাচ থাভড ওসভ ভাস্তায় দাফা 
প্রসয়াচদ,  প্রর্ঢর্তদআ ফাদার্থওাভ মর্ঙ্ঘঢ লয়,  প্রর্ঢর্তদআ অগ্রাী ভাষ্ট্র পওাদ দা পওাসদা দাকর্ভসওভ দাকর্ভও 
র্থওাভ লভড ওভসঙ,  অফাসতভ চীসদ পওাসদা উৎ ণাওস দা,  অফাসতভ পওাসদা উতবাধসদভ র্থওাভ 
পদআ,  র্ওন্তু র্শ্বওাসধভ দাসফ েওজ্জা র্ওংা নানু অভ পনস্টুদ াদাসদাভ র্ভাফ পদআ,  যলভঝাসও ভংসয়ভ 
প্রসমসধ ফুসে র্তসয় অফভা সুঔী পকভসস্তভ ঙর্ অঁওর্ঙ পতয়াসম।  

র্শ্বওাধ চিসদভ অহ্বাদ অস র্দ পওাসদা ধক্ষ পণসওআ,  এআ ধঘয়,  চদকসদভ পপাকার্িভ ধসক্ষ পওাসদা 
ক্তয অস র্দ,  চদরৃসপিাক র্দসয়কমা নার্ঝসয় পনমা ফানুসরভা এঝাভ র্সভার্থঢা ওভসঙ দা। পঝা ধার্মও 
পর্ন্ঝসফসন্ঝভ র্রুসদ্ধ্ বাস সম পওাসদা ক্তয প্রওায ওভা পণসও প্রধত র্ভঢ। প্রধত সদওসক্ষসত্রআ 
ভাচনদর্ঢও মাসপভ অযা পণসওআ এআসও ফণিদ র্তসয় বায়। এআ ভাচনদর্ঢও নায়তা পমাঝাভ ভাচদীর্ঢভ 
ধাঞ র্ভর্ক্তওভ।  

পাসমাাা র্ত উতবাধদ ওসভ পওউ বর্ত অদসি ণাসও ণাকুও দা। অচ পবফদ আসফমায় সদও পপ্রর্ফও 
পপ্রর্ফওা লাসঢ লাঢথসভ পলঁসঝসঙ। ঢাসতভ এআ অদসিভ ঙর্ঝুকুভ পপঢসভ ধংসৃ্কর্ঢ ঔঁুসচ ধায়া বাস,  
ঢাসতভ এআ ধভস্পভসও স্পশ্বি ওভসঢ ঘায়াভ অকুমঢা অফাসতভ ফাচ  ফূমযসাথ ফণিদ ওসভ দা। প্রওাশ্য 
ঘুম্বদ এঔদ এঔাসদ র্দর্রদ্ধ্,  পঔাসদ পাসমাাা র্তসভ দাসফ প্রওাশ্য হ্যাংমার্ফ পফসদ পদয়াভ ংসৃ্কর্ঢসও 
প্রসফাঝ ওভা এআ ভাচনদর্ঢও র্ক্তসফাচীসও ফণিসদভ পওাসদা ওাভড পদআ।  

পওউ বর্ত তস্বভাঘাভ র্সভাথী অসিামসদ র্দলঢসতভ স্মভসড পওঁসত ওু পাাসঢ ঘায়,  ঢভা পাাও দা,  পওউ র্ও 
র্কসয় ঢাসতভ পকামাধ লাসঢ াস্তায় পপ্রর্ফওা ঔঁুচসঢ থায়া ওভসঙ? পব ফানুরঝা ১৪আ পনব্রুয়াভী পপ্রর্ফওাভ লাসঢ 
নমু র্তসঢ এঢ ওষ্ট হ্য ওসভ ভাস্তায় পফসদসঙ,  র্পসেভ পপঢসভ াথাসদ পপ্রর্ফওাভ লাঢ থসভ পলঁসঝসঙ,  প বর্ত 
এসঢআ অদর্িঢ লয়,  প অদসি ওাঝঁা ঙুসে পতয়াভ র্থওাভ ওাভ অসঙ? 



পপ্রফ র্ওংা খৃডা পচাভ ওসভ ধামদ ওভাসদা বায় দা। স্বঢ:ফুঢি পাসআ ফানুর পাসমাাা র্তসও গ্রলদ ওসভসঙ 
এং ঢাসতভ তদভাসশ্য পভা চীসদ এঝা এওঝা অদসিভ উধমক্ষয এসদ র্তসয়সঙ,  প অদিঝুকু র্ফণযা দা। প 
অদি র্দসয়আ াভ র্তদ পাসমা ওাঝুও 

 

 

[ পনব্রুয়াভী ১৫,  ২০১১ ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ফাযাধী ওার্ডিপাম ১০ 

উআ হ্যাপ ম:  

র্শ্বওাধ উধমসক্ষ ঠাওাসও পবফদ ঔুর্য াচা প্রর্ঢসবার্কঢা ঘমসঙ এঔদ,  তিবিযথিদ র্ওংা তার্ভরলভড 
প্রর্ঢসবার্কঢা ঘমসঙ ম্ভঢ,  াংমাসতসযভ এওঝা আসফচ র্দফিাসডভ উসতযাক র্দসয়সঙ র্র্র্ র্ওংা ন্য পওাসদা 
ঢত্ত্বাথায়ও ংিা। ঢতাভও ওভসঙ এফদ পওাসদা পা নসুঝ উসঞ র্দ ম্পূডি র্রয়ঝাসঢ,  এওঝা এসমসফসমা 
পবফদ পঢফদ তায়াভা পাঝাআ প্রওঝ এঔাসদ। । দমাআদ রু্দ্ধ্চীী এং ন্যান্য পতযসপ্রর্ফওসতভ প্রর্ঢসভাসথভ 
ধভ র্র্র্ আমাফী যাংসওভ ণিায়সদ ঠাওা জ্জ্বাভ ধর্ভওম্সদা পণসও র্ধর্ঙসয় অস র্দ,  সুঢভাং ঠাওা 
যলসভভ ঘাভধাসয আমাফী যাংসওভ র্র্পন্ন যাদাভ পযাপা ধাসে,  অফাভ াা পণসও পভ লসয় াফ র্তসও 
পকসমআ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবিাময়,  র্চয় ভডীভ পফাসেআ ঙ্গন্ধু দসপার্ণসয়ঝাসভভ ধাসযভ নঝুধাসঢ াংমাসতসযভ 
ধঢাওাভ ধাসয পযাপা ধাসে মা আমালা আম্াম্ার ফুলাম্যারৃভ ভসুমুম্াল পমঔা র্দযাদ।,  াংমাসতসযভ চার্ঢয় থফি 
আমাফ,  অফাসতভ চাঢীয় ফর্চত ায়ঢমু পফাওাভভফ( পফাওাভভফ দাসফ অফাভ এও ন্ধু অসঙ,  র্ওন্তু  এআ 
ফর্চতসও র্দসচভ াা মসঢ ধাসভ দা,  ভ াা র্ঔমকাঁ) ,  ভওাভ ৭২এভ থফির্দভসধক্ষ ংর্থাসদ 
র্নভসঢ পঘসয় ভাষ্ট্রথফি এং র্র্ফম্াল ংক্রাি ভাচনদর্ঢও র্সসত চর্েঢ লসঢ দাগ্রলী সমআ অফাসতভ 
ভাষ্ট্রথসফি পওাসদা ধর্ভঢিদ অস দা। পযঔ লার্দা থফির্পর্ত্তও ভাচদীর্ঢ র্দর্রদ্ধ্ওভসডভ ধসক্ষ দয় র্ওন্তু 
র্থওাংয অয়াফী ফণিওরু্দ্ধ্চীীকড থফির্পর্ত্তও ভাচদীর্ঢভ র্সভাথী এং ঢাসতভ যঢ ধভাফযি উসধক্ষা ওসভ 
পবসলঢু অফচদঢাভ থফিীয় ফমূযসাথ অক্রাি লসঢ ধাসভ এং পবসলঢু এআ আসুযসঢ র্সভাথী তম ভাচদীর্ঢ ওভসঢ 
ধাসভ প ওাভসড থফির্পর্ত্তও ভাচদীর্ঢ র্দর্রদ্ধ্ওভড র্ওংা ভাষ্ট্রথফি পণসও আমাফসও ধাভসডভ পওাসদা অগ্রল 
পদআ প্রথাদফন্ত্রী.। 

পবসলঢু ভাষ্ট্র থফি র্লসস আমাফসও র্দর্রদ্ধ্ ওভা ম্ভ দা প ওাভসড ওম থফিসওআ র্র্যষ্ট িাদ র্তসয় ওম 
থফিসওআ ভাষ্ট্রথসফিভ ফবিাতা র্তসয় থফির্দভসধক্ষঢাভ ধসণ বাত্রা ওভা ম্ভ। ,  র্ওন্তু াংমাসতসযভ ভাষ্ট্রথফি আমাফ 
এং ওসমফা অফাসতভ ওমস ওমস এআ প্রফাড ভাস্তা চুসে র্দযাদ মার্কসয় াআসও চাদাদ পতয়া দণিও।।  

পলাসঝম পাদাভকাঁ এভ াফসদ ৭ঝা র্ভওযা াচাসদা,  লঞাৎ ওসভ পতসঔ ঘফসও উঞমাফ,  ঠাওা যলসভভ নথ 
র্ভওযা,  র্এদর্চ এআসভ পাকাভ ধভুাদা এয়াভসধাঝি,  পঔাসদ লাচাভ লাচাভ এফদ র্চর্দর পনসম ভাঔা,  
পঔাদ পণসও ৭ঝা র্ভওযা ঢুসম এঔাসদ ভাঔা লসয়সঙ পওদ দা পওাসদা দা পওাসদা যলভজ্জ্বা ধর্ভওম্সও ফসদ 
ওসভসঙদ র্ভওযা অফাসতভ স্বসতযী ংসৃ্কর্ঢভ ন্যঢফ নুকি। 

পআ র্ভওযাভ পধঙসদ াংমাসতসযভ চাঢীয় নমু,  চাঢীয় নম,  চাঢীয় কৃ্ষ ,  চাঢীয় ধাঔী এং চাঢীয় 
ধরৄভ ঙর্ াঁঝাসদা,  ঢস র্ভওযাভ উসিশ্য র্ওন্তু পআ চাঢীয় ধর্ভঘয়র্ঘি ঢুসম থভাভ দয়,  ভং 
াংমাসতয এওর্ংয যঢাব্দীসঢ র্ভওযাভ পধঙসদ চাঢীয় নমও র্চসয় র্শ্বার্সও অফন্ত্রদ চাদাসে র্শ্বওাসধভ 
ফসলাৎস পবাকতাসদভ চন্য 

পঔাদ পণসও এওঝু রৃসভআ সুিভদ,  র্ঘত্রম লর্ভড ধর্ভাসভ ফথযাি পপাচসদ যস্ত,  কঢ ান পকফস পাদাভ 
কাঁ পফাসে রৃসঝা াসখভ ফুর্ঢি াদাসদা লসয়র্ঙসমা,  পঝা র্র্টর্দউসচভ র্জ্ঞাধসদভ র্তসও পযামপযাম ওসভ 
ঢার্ওসয় ণাসও,  াংমাভ াখ অভ াংমাভ াঘ্রযাসওভ যভীসভভ এওঝাআ ংকর্ঢ,  ঢাসতভ যভীসভভ ঢুমদায় 
ফাণাঝা পঙাসঝা,  অফাসতভ অযভানুসমভ ফসঢা াসখভ ঙাদাভ ফাণা পঙাসঝা,  র্খম ু ওফ,  রু্দ্ধ্ৃর্ত্তও র্ওায 
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খসঝ র্দ াসখভ। ফাণাসফাঝা ওৃঢজ্ঞ াখ অফাসতভ চাঢীয় ধরৄ ,  ঢাভা াংমা পারাভ ঢযাঘাসভ র্ঢষ্ট লসয় 
পাভসঢ র্পাী লসয় বাসে।  

পঔাদ পণসও ভাস্তাভ র্তসও ঢাওাসম পতঔা বাস পদৌও,  ফস্ত ঠাওা যলসভভ র্র্পন্ন ভাস্তায় পদৌওা পনমাসদা,  
এঢ এঢ নুসলভ র্ওর্স্ত াচাসদা ঠাওা যলসভ,  র্ওন্তু পৌিবিযথিসদভ চন্য নুসলভ র্ওর্স্তভ যলাভ পওাদ উচুসওভ 
ফাণা পণসও অসমা পঝা অফাভ চাদা পদআ। অর্ফ ক্ষরু রু্দ্ধ্সঢ ছুমাফ এঝা র্শ্বাীভ ওাসঙ াংমাসতসযভ 
পতয়া পফসচ,  অকাফী ২০৫০ াসমভ পপঢসভআ াংমাসতসযভ পয ে এওঝা ংয ঢর্মসয় বাস ,  তর্শ্বও 
উষ্ণঢারৃ্দ্ধ্ভ ওাভসড চমায়ু ঢলর্সম াংমাসতসযভ পয ংসওভ ঝাওা ধাদা,  পঝা াআসও স্মভড ওর্ভসয় 
পতয়াভ এআ অসয়াচদ,  প্রর্ঢর্ঝ ভাস্তায় পদৌওাভ াফসদ াম পমঔা ণাওস,  বর্ত চমায়ু ঢলর্সমভ ণি দা 
ধাআ ২০৩০ াসম এআ ভাস্তা ধবিি ঢর্মসয় বাস,  পঝা র্কসয় পঞওস প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবিামসয়ভ পকসঝ,  পঔাসদ 
পমঔা ণাওস ২০৫০ াসমভ পপঢসভ াংমাসতয ঢর্মসয় বায়াভ ধভ কডপদ পণসও প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবিামসয় 
অাভ চন্য ফার্ির্টচ পসঞ্জভ তসম প্রথাফন্ত্রীসও এআ র্ওর্স্ত যলাভ ওভসঢ লস। অফাসতভ পদৌার্লদী ঢঔদ 
লসয় উঞস সঘসয় গুরুত্বধূডি,  অফাসতভ ধরু্ময অভ ঞ্টার্নসওভা ঠাওা যলসভভ ভাস্তায় পদৌওাভ ঘমাঘম র্দয়ন্ত্রদ 
ওভসদ,  মাম ার্ঢ অভ ুচ ার্ঢভ র্কন্যাম পফসদ পদৌওা ঘমস যলসভ 

অভ ন্ধযাভ ঠাওাভ ভাস্তা পতঔসম ফসদ লয় লঞাৎ ওসভআ পওাসদা র্সয়ভ নুষ্ঠাসদ উধর্িঢ লসয়র্ঙ,  ঘাভধাসয মাম 
দীম ার্ঢ াচাসদা,  অভ অভ অশ্চবি এং মজ্জাস্কভ র্রয় লসমা পযভাঝদ পণসও র্ফভধভু পস্টর্টয়াফ ধবিি 
ভাস্তাভ সদওাংয চুসেআ ভাস্তাভ মযাম্পসধাসষ্ট এওসচাো অসমার্ওঢ ীর্ঘ ছুর্মসয় পভসঔসঙ তাফাম পঙসমভা। 
র্সতযী দাকর্ভসওভা মযাম্পসধাষ্ট পতসঔআ ছুস অভ র্ওঙু দা পলাও,  র্তচ াঙ্গামী কাআচ হ্যাপ ম,  পদা 
য়ান্টাভ পত অভ তা পফাস্ট পটন্সমী ধধুসমসঝট এর্ভয়া আদ র্ত পলাম য়াম্ষি। বর্ত লার্ডিয়া ধাসভযদ ওসভ ঠাওা 
যলসভভ ফস্ত মযাম্পসধাষ্ট চুসে ছুসম ণাওা এআ ে ে ীসঘ পনসম পতয়া পবসঢা ঢালসম ঠাওা যলসভভ তিবিয 
অভ ৃর্দ্ধ্ পধসঢা।  

দচরুম ফঞ্চ এং আসয়ভ পফােও উসন্মাঘদ:  

এাভ আসফমা উধমসক্ষ পাদ্ধ্াকড ফঢাফঢ র্মঔসঙদ চাঢীয় ততর্দসওভ ধাঢায়,  পয ওসয়ওর্ঝ ফঢাফসঢ 
পতঔমাফ ঢাভা আসফমা ম্াভড ওভসঢ ঘাদ,  প্রথাদ প্রথাদ স্টমগুসমাসও াংমা এওাসটফীঘত্ত্বসভ িাদ র্তসয় 
ঢাভা আসফমা ম্ার্ভঢ ওভসঢ ঘাদ পালয়ার্তি উতযাসদ,  র্ওন্তু ঢাভা াআ দচরুম ফসঞ্চ আসয়ভ পফােও 
উসন্মাঘসদভ র্সভার্থঢা ওসভসঙদ,  আসয়ভ পফােও উসন্মাঘদ এওঝা সলঢুও ছঞ্ঝাসঝ ধর্ভডঢ লসয়সঙ। আসয়ভ 
পফােও উসন্মাঘদ র্ওংা আ র্রয়ও অমাধসদভ চন্য আ পফমাভ াআসভ ন্য পওাসদা িাদ র্দথিাভড ওভাঝা 
পাওার্ফ র্ওন্তু অফাসতভ আ পফমায় এঢযঢ আ প্রওার্যঢ লয়,  প্রর্ঢর্তদ এঢ ফানুর আসয়ভ পফােও উসন্মাঘসদভ 
চন্য দচরুমফসঞ্চভ াফসদ ার্ভসসঁথ তারঁ্েসয় ণাসওদ এভধভ পঔাসদ ঞ্টার্নও ধরু্মসযভ সিাস্ত ওভসঢ 
লস। ঢস সঘসয় র্েম্বদাভ র্রয় লসমা,  পফােও উসন্মাঘসদভ অসক র্থওাংয ক্তাভআ আর্ঝ ম্পসওি পওাসদা 
থাভডা ণাসও দা,  ঢাভা পয ওসয়ওর্ঝ ওণা সম আসয়ভ ানময ওাফদা ওসভদ,  র্ওন্তু আ ম্পসওি র্থওাংয 
ফয়আ অসমাঘদা ওভসঢ ধাসভদ দা। শ্য পব ধর্ভফাড ফানুর ঢাসতভ অসযধাসয ছুসম ণাসও এং র্দসচভা 
নসঝাসযসদ যস্ত ণাসও ঢাসঢ আসয়ভ গুডাগুদ ডিদা দা ওসভ ভং ওযাসফভাভ র্তসও ঢার্ওসয় র্দসচভ লার্ফুঔ 
উধিাধদ র্থওঢভ গুরুত্ব ধায়। অর্ফ দচরুম ফসঞ্চ দয় ভং র্সযর র্সযর আ প্রসয়াচসদ একুসয উধমসক্ষ 
র্দর্ফিঢ াংসৃ্কর্ঢও ফসঞ্চ পফােও উসন্মাঘদ এং অসমাঘদাভ তার্ চাদাআ। পঔাসদ বণাআ পওউ দা পওউ এস 
ভীন্দ্রদাসণভ কাসদভ াসণ দাসঘদ,  র্ওংা ভীন্দ্রদাসণভ কাদ পকসয় পযাদাদ,  পআ নুষ্ঠাসদভ তযিও ংঔযাভ 
পওাসদা ওফর্ঢ পদআ। আসফমায় সদসওআ এআ নুষ্ঠাসদভ অসফাসতআ উধর্িঢ লদ।  



আসফমাভ লামঘাম:   

আসফমায় অচ ঢুমদাফূমও সদও ওফ ব্লকাভএসর্ঙসমা র্ওংা অর্ফ বর্ত অভ স্পষ্ট ওসভ র্ম ঢালসম 
অফাসতভ ধর্ভর্ঘঢ ব্লকাভসতভ র্থওাংযআ অচ আসফমা অসদ র্দ। শ্য র্দয়ফ ওসভ আসফমালার্চভাঔাঢাভ 
াক্ষভ পতয়াভ পওাসদা তায় ওাসভা পদআ। ধসুভাসদা পমঔও/ব্লকাভ অলফাত পফাস্তনা ওাফাম পাআ এসর্ঙসমদ 
আসফমায়। এসর্ঙসমফ ফঞ্জরুুম পাআ,  ফুর্ক্তফন্টম পওৌর্যও চাদা এং ভায়লাদ এসর্ঙসমা আসফমায়।  

ফুর্ক্তফন্টম অভ অিামীসনভ াসণ সদও অসক পয ে এওঝা অসমাঘদা লসয়র্ঙসমা উত্তভাথুর্দও ওর্ঢা 
র্রসয়। অফাসতভ ফঢনবঢঢা র্ওংা িাদকঢ ধাণিওয ঢাসঢ তসম বায় র্দ,  র্ওন্তু অফভা পও পওাদ িাদ 
পণসও ওর্ঢাসও পতর্ঔ এংাফার্চও ধর্ভফন্টসম ওর্ঢাভ উধর্ির্ঢ এং ওর্ঢাভ ধর্ভডর্ঢ র্দসয় র্ও পার্ পঝা 
র্স্তাভঢ অসমাঘদায় উসঞ অর্ঙসমা। পওাসদা এও ওাভসড লঞাৎ ওসভআ অসমাঘদাভ অগ্রল লার্ভসয় 
পনসমর্ঙমাফ,  অচ মমাফ অফাসতভ পআ অসমাঘদা এং ন্যান্য সদও অসমাঘদাআ রৄরু ওভা তভওাভ। 
অফাসতভ র্দসচসতভ পাদাগুসমা,  র্সপতগুসমা ধর্ভস্কাভ লয়া প্রসয়াচদ।  

র্কাসভঝসঔাভ ংকঞদ:   

থাভাার্লও ধপ্রঘাভডা এং সলঢুও এর্ক্টর্পচসফভ ওাভসড এফদ র্ও থুফধাসদভ ফসঢা র্দসতিার অসফাত র্দঢাি 
গুরুঢভ ধভাথ কডয লয়,  ওাফাম পাআসয়ভ াসণ অর্ফ এআ র্রসয় এওফঢ। । র্কাসভসঝভ পদযা ফাভাত্মও,  
র্ওন্তু র্কাসভঝসঔাসভভ ধভাথপ্রদ লসয় উসঞ ঔু ওফআ। এওঝা র্কাসভসঝভ চন্য পওউ ভাস্তায় র্ঙদঢাআ ওসভ দা,  
পওউ ফাঢাম লসয় ভাস্তায় চদর্সভাথী ওাবিওমাসধ র্মপ্ত লয় দা। ভং রৃচদ নু্ধ সুঔরৃসঔভ অমাধ ওভসঢ ওভসঢ 
র্াকাসভসঝ র্দর্ভল ঝাদ র্তসয় নু্ধত্ব ছামাআ ওসভ র্দসঢ ধাসভ,  র্ওন্তু অথুর্দও এং অথুর্দও র্ঘর্ওৎার্জ্ঞাসদভ 
ধর্ভংঔযাদর্পর্ত্তও কসরডাভ অসমাসও থুফধাদ প্রায় র্দর্রদ্ধ্ পখার্রঢ ধভাসথ ধর্ভডঢ লসয়সঙ। ধযার্প পস্মার্ওং 
সদওগুসমা পভাসকভ চন্ম পতয় র্ওন্তু ধর্ভংঔযাসদ মা লসয়সঙ ধযার্প পস্মার্ওং ন্য চদসকার্ষ্ঠভ ঢুমদায় ওর্ঢধয় 
সুঔ লয়াভ ম্ভদা ার্েসয় ঢুসম। ফত পঔসয় উম্া ধাম্া ওা ফানুসরভা ফত ঔায়া র্দসয় এঢঝা র্েম্বদাভ 
র্যওাভ লয় দা। 

ওাফাম পাআ আ পফমা পাগাভ ফয় এস র্কাসভঝ পঘসয়র্ঙসমা এওর্তদ,  অফাসতভ ওাসভা ধসওসঝআ ঢাসও 
পতয়াভ ফসঢা এওঝা র্কাসভঝ র্ঙসমা দা। অচ র্ঙসমা দা র্ওন্তু থাভাওীসঢ র্কাসভঝ ধায়া পকসমা।  

রুসসমভ াসণ অফাভ প্রওাযদী র্দসয় অসমাঘদা লর্েসমা,  সুযাি অফাভ প্রওাযদীসও পয ঘফৎওাভ এওঝা 
প্রওাযদী র্লসস র্দফিাড ওভসঢ অগ্রলী। ঢাভা র্র্পন্ন প্রর্ঢর্ষ্ঠঢ পমঔসওভ ওাসঙ ধান্টুর্মর্ধ ঘাআসঙ,  ঢাসতভ 
ধভঢিী ধর্ভওম্সদা চানভ আওামসও আ পমঔাভ অফন্ত্রদ চাদাসদা। চানভ আওাম লচধাঞয পমঔওসতভ 
পপঢসভ ন্যঢফ। র্যরৄ র্ওসযাভ ার্লসঢয ঢাভ ফসঢা পমঔাভ লাঢ র্থওাংয ার্লর্ঢযসওভআ পদআ। অর্ফ ঢাভ 
সদওগুসমা উধন্যাসভ পক্ত। ঢাভ পাদা পতয র্দসয়,  াংমাসতসযভ পর্ষ্যঢ র্দসয় ঢাভ পাদা বর্ত পওউ 
আসয় প্রওায ওভসঢা ঢালসম পঝা এওঝা ন্যঢফ অসয়াচদ লসঢ ধাভসঢা। প্রণফ অসমাভ ফঢাফসঢভ ধাঢায় 
ঢাভ পমঔাভ স্পশ্বিওাঢভ ংয পঙঁসঝ সুিভ ওসভ ধর্ভসযদ ওভা লয়।  

প্রর্ঢর্ষ্ঠঢ ধর্ত্রওাগুসমাভ যার্য়ও ফদ:স্তসত্ত্বভ াআসভ র্কসয় রৄথুফাত্র াআসও পাসমা র্ওঙু চাদাসদাভ অগ্রল পণসও 
পওউ আ প্রওায ওসভ দা,  ফাসমাঘদা র্ওংা অসমাঘদা ওসভ দা। চানভ আওাম বর্ত াংমাসতসযভ ঢিফাদ 
এং াংমাসতসযভ পর্ষ্যঢ র্রসয় ঢাভ পাদাভ রূধসভঔা ঢরুডসতভ প্রতাদ ওসভদ,  পঝা পয অসমােড 



তঢর্ভ ওভস। অফাসতভ পর্ষ্যঢ াংমাসতয র্দফিাসড ঢাভ ওম্সদা এং ঢরুডসতভ ওভদীয় বর্ত র্ঢর্দ পতর্ঔসয় পতদ 
ঢালসম র্থওাংয ঢরুডআ চানভ আওাসমভ ক্তয নুভড ওভস। 

আসফমায় অসমাঘদাভ এওঝা ে ংয লসয় পকসঙ র্যক্ষাদীর্ঢ,  পকুযমাভ াংমাসতয র্দফিাসডভ চন্য অফাসতভ 
র্ওপাস র্যক্ষাদীর্ঢ যলাভ লয়া উর্ঘঢ র্ওংা এওর্ঝ পয ভাষ্ট্র র্লসস াংমাসতসযভ কলৃীঢ ধতসক্ষধগুসমা 
র্ওপাস র্দয়র্ন্ত্রঢ লয়া উর্ঘঢ এ র্দসয় কঢ ওসয়ওর্তদ র্ঢওি ওসভর্ঙ। প র্ঢসওিভ াভৎাভ লস ধভঢিী 
পমঔা,  অচসওভ র্তদঝা উৎকি ওভসা বাসও প চাসদ ঢাসও অফাভ মাভ র্ওঙু পদআ,  

 
[ পনব্রুয়াভী ১৬,  ২০১১ ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ফাযাধী ওার্দিপাম ১১ 

ওাভয়াদ াচাসভ ফাদচর্ফসদভ র্নসভ াফসদ র্যামাওৃর্ঢভ এওঝা কর্ভমাভ যাসঝ াংমাসতয র্ক্রসওঝ 
তসমভ ানময ওাফদা ওভা লসয়সঙ,  ঠাওা যলসভভ তিবিথিদ প্রর্ক্রয়াভ ংয র্লসস র্ওংা র্ক্রসওঝ র্শ্বওাসধ 
র্দসচসতভ ংযগ্রলদ র্দর্শ্চঢ ওভসঢ পও র্ওংা ওাভা কর্ভমাভ থাভডাঝা াফসদ র্দসয় এসসঙদ অর্ফ চার্দ দা,  
শ্য অর্রওাভ র্ঢদর্ঝ পতয এাভ র্শ্বওাসধ ংযগ্রলদ ওভসঙ,  প ওাভসড কর্ভমা াংমাসতসয অসঢআ 
ধাসভ,  র্ওন্তু পআ াসণ াংমাসতসযভ র্মুপ্তপ্রায় উম্ুওসতভ পওাসদা মযাম্পসধাসষ্ট ছুর্মসয় প্রতযিদ ওভসম অফাসতভ 
ংযগ্রলদঝা অভ সুিভ লসঢ ধাভসঢা। আসফমায় পধৌঁঙাসদাভ অসকআ,  ভাচ ু পাস্কসবিভ াফসদ পতঔমাফ 
সদও ফানুর তারঁ্েসয় র্ঘৎওাভ ওভসঙ,  র্শ্বওাসধভ উসবাথসদভ াসণ র্ওপাস চর্েসয় অসঙ ঠাওাভ ফানুসরভা 
এঢা ছুসঢ পধসভর্ঙমাফ কঢওাম ভাসঢআ,  যলসভভ র্র্পন্ন ংসযভ ফানুসরভা র্শ্বওাধ উধমসক্ষ যলভজ্জ্বা 
পতঔসঢ উধর্িঢ লসয়র্ঙসমদ াাভ াফসদ,  পআ ফানুসরভা অচ পস্টর্টয়াসফ র্কসয়সঙদ র্ওংা র্ঝর্পসসঝভ 
াফসদ স উধসপাক ওসভসঙদ উসবাথদী নুষ্ঠাদ।  

এআ আসফমায় অফাভ াফান্য ংযগ্রলদ ধভাস্তসভ সুাসত,  াফসলায়াভ আসদভ ২০১০ াসম প্রওার্যঢ 
পমঔাগুসমা পণসও াঙাআ ওসভ এওঝা ংওমদ ওভা লসয়সঙ,  পঝাভ সুঘদা ংযঝুকু ম্পাতদা ধর্ভরসতভ তস্য 
র্লসস অর্ফ র্মসঔর্ঙ,  ন্য াভ ংযগ্রলদ অসঙ পঔাসদ,  পআ আ প্রওার্যঢ লসয়সঙ রৄদ্ধ্স্বভ পণসও,  
অচ আসফমায় র্কসয় র্দসচভ পমঔা ম্পাতওীয় র্দসচআ ধেমাফ। রঝ ওসভ পমঔা এআ াফান্য ম্পাতওীয় 
পতঔমাফ ঙাধাভ ক্ষসভ ৩ ধাঢা আসফমায় পঢফদ পীে র্ঙসমা দা। র্দর্শ্চঢ ফসদ লাঝঁাভ ফয় পতঔমাফ লাআসয় 
ধরু্মসযভ পধঞ্টম ওাভ এস লার্চভ লসয়সঙ আসফমাভ াফসদ। ঢাভা ধরু্ময ব্লাট ওযাসম্পভ াফসদ এস পণসফ 
পকসমদ,  আসফমাভ র্দভাধত্তা র্দর্শ্চঢ ওভসঢআ ঢাভা এসসঙদ এফদ পাদা পপস র্দর্শ্চঢ ফসদআ অর্ফ লাঝঁমাফ 
আসফমায়। 
স্টসম খুসভ খুসভ আ পদসেসঘসে পতঔর্ঙমাফ,  পঔাসদআ পতঔমাফ অর্ভন পচর্ঢও,  দূধুভ আসফমায় খুভসঙ,  
ঢস বঔদ নুষ্ঠাদ রৄরু লসমা ঢাভ অসকআ ঢাভা আসফমা পণসও র্দসচভ াাভ উসিসশ্য ঘসম র্কসয়র্ঙসমা। অভ 
বাভা াায় পবসঢ ধাসভদ র্দ ঢাভা লার্চভ লসয়র্ঙসমদ পঝাদাঝুর্দভ স্টসমভ াফসদ। চদর্ভম আসফমাভ র্থওাংয 
ফানুরআ পঝর্মর্পযসদভ অওরিডী যর্ক্তভ ওাসঙ ধভার্চঢ লসয় ফার্ঝসঢ স র্ওংা নঝুধাঢ অভ ভাস্তায় তারঁ্েসয় 
উধসপাক ওসভসঙদ উসবাথদী নুষ্ঠাদ। 

র্শ্বওাধ উসবাথসদভ পঙাঁয়া পমসকর্ঙসমা অচসওভ আসফমায়,  আসফমাভ র্ণফং াচর্ঙসমা র্দসচভ ফসঢাআ,  
ফভ একুসয গ্রন্থ পফমা,  পমঔও ধাঞসওভ র্ফমদ পফমা,  প্রাসডভ পফমা গ্রন্থ পফমা,  ঢস আসফমায় পমঔসওভা 
র্ঙসমদ,  ধাঞসওভা র্ঙসমদ,  ঢাভা র্র্পন্ন স্টসমভ াফসদ তারঁ্েসয় আ দাোঘাো ওভাভ র্ভম সুসবাক 
পধসয়র্ঙসমদ র্ওন্তু খর্েসঢ ৭ঝা াচাভ ধভ র্সযরঢ বঔদ পযঔ লার্দা র্শ্বওাসধভ অনুষ্ঠার্দও ূঘদা পখারডা 
ওভসমদ,  এভধভ পণসওআ আসফমাভ স্টসমভ ছাঁধ দার্ফসয় াআ ফসদাসবাকী তযিও। 
পযঔ লার্দা শ্য এওআ ক্তয রৃআাভ সমসঙদ,  ১৬পওার্ঝ াঙ্গামীভ চন্য াংমায় এং ৬০০ পওার্ঝ 
ফঢিযাীভ চন্য পআ এওআ ক্তয র্তসয়সঙদ আংসভচীসঢ। সুঢভাং র্ঢর্দ াংমায় মসমদ অর্ফ অনুষ্ঠার্দও পাস 
র্শ্বওাসধভ উসবাথদ ওভমাফ সম আংসভচীসঢ মসমদ I hereby declare ICC worldcup 2011 
অর্ফ পামাফ দঢুদ র্ওঙু অসঙ পাথ লয়,  লঞাৎ ওসভআ র্ঢর্দ মসমদ open 
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ধাসভভ তাতাভাঃ  

রৄথুআ ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ আসয়ভ স্টসম সর্ঙসমদ ওাফরুম আমাফ পুঁআজা,  ১৯৭১ াসম ম্ভঢ ওযাসপ্টদ র্লসসআ 
ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ ংযগ্রলদ ওসভর্ঙসমদ র্ঢর্দ,  ঢিফাসদ র্ঢর্দ ফুর্ক্তবুদ্ধ্ র্দসয় কসরডা ওসভদ,  সদওগুসমা আ 
র্মসঔসঙদ র্ঢর্দ,  র্থওাংযআ স্মরৃ্ঢওণা। পঔাসদ র্কসয়র্ঙমাফ দূভম ওাসতসভভ স্মরৃ্ঢওণা এওাত্তভ অফাভ 
ঔঁুচসঢ,  পয ওসয়ওর্তদ অসক পতসঔর্ঙমাফ স্টসম আঝা অসঙ,  অচ ঔঁুসচ দা পধসয় মমাফ আর্ঝ র্ও এঔাসদ 
ধায়া বাস? 
ওাফরুম আমাফ পুঁআজা র্চজ্ঞাা ওভসমদ অর্ফ ঢাভ দাফ চাদমাফ র্ওপাস? র্ঢর্দ ফুর্ক্তবদু্ধ্ ধভঢিী ফসয় 
যর্ক্তকঢ যায় চর্েসয়সঙদ এং যায়ী র্লসস ঢাভ র্র্পন্ন ধতসক্ষধ র্ঢসওিভ চন্ম র্তসয়সঙ,  প ওাভসড 
র্ঢর্দ ফরু্ক্তসবাদ্ধ্া র্লসস উসধর্ক্ষঢ র্ওংা অফাসতভ প্রণাকঢ আর্ঢলা ভঘদা প্রওসম্স ঢাভ উধর্ির্ঢ ওফ। 
অর্ফ মমাফ ঢাভ ওণা এআঘ র্ঝ আফাসফভ আসয় অসঙ,  র্ঢর্দ ফুর্ক্তবদু্ধ্ ঘমাওামীদ ফসয় র্ঢর্দ পস্বোয় র্দসচভ 
ধতী পণসও ঔাদ র্চিদ র্তসয়সঙদ। ম্যুঔফসভ ংযগ্রলদওাভী গুর্ঝওসয়ও ভওাভী ওফিওঢিাভ এওচদ র্ঢর্দ,  
বাভা পুর্ফওা ওঔদআ স্বীওাভ ওভা বাস দা। 
ওাফরুম আমাফ মসমদ র্ঢর্দ ধভঢিীসঢ র্ঢর্ওিঢ লসম ১৯৭১ এ ঢাভ তাদ ম্রাদ লসয় বায় দা। 
প্রায় ফৃরৃ ওসণ্ঠ মমাফ,  ফুর্ক্তবদু্ধ্র্রয়ও আগুসমাভ তাফ ঢযার্থও পযী,  এঝা ওফ লসম পাসমা লসঢা। 
াসখভ পমসচ অগুড থর্ভসয় র্তমাফ এফদপাসআ রকাভ র্তসমদ র্ঢর্দ,  তাফ পযী ফাসদ? র্ফদর্ফদ ওসভ মমাফ 
া’তাঢ রসআসদভ স্মরৃ্ঢওণা অসঙ,  ১২০ ধাঢাভ আসয়ভ তাফ র্মসঔ পভসঔসঙ ২০০ ঝাওা,  এঝা ঢযার্থও 
ফসদ লয়। 

 
র্ঢর্দ মসমদ অফভা প্রওাযসওভ র্ঞও ওসভর্ঙ প্রর্ঢ নফিা আসয়ভ তাফ লস ২০ঝাওা,  ১ নফিা ১৬ ধষৃ্টা,  র্বর্দ 
র্মঔসঙদ র্ঢর্দ কসরডা ওসভ র্মঔসঙদ,  ঢাভ ধর্ভশ্রসফভ ফমূয অসঙ,  আসয়ভ ধাঢা অভ ঙাধাভ ফাদ উন্নঢ,  
পঝা র্সঘদা ওভসঢ লস। র্সতসয এওঝা আসয়ভ তাফ ২৫ টমাসভভ ওফ লস দা। র্ওপাস ঢুর্ফ ম আসয়ভ 
তাফ পযী। 
ঢাভধভ অর্ফ বঔদ ণিফন্ত্রী ফুর্লসঢভ স্মরৃ্ঢসঢ ম্রাদ ১৯৭১ র্ওদমাফ,  র্ঢর্দ আর্ঝভ নফিা র্লস ওসভ মসমদ 
এআ ২৫ নফিাভ আসয়ভ তাফ লয়াভ ওণা ৫০০ ঝাওা ঢুর্ফ পঝা র্ওদসঢ ধাভসঢসঙা ২৫০ ঝাওায় ওাভড এঝা 
ঙাধা লসয়র্ঙসমা ২০০১ াসম। 
 

ঢাসও মসঢ ধাভমাফ দা ২০০১ াসম প্রর্ঢ নফিা র্লসস আঝাভ তাফ র্ও ২৫০ ঝাওা লয়া বুর্ক্তবকু্ত র্ঙসমা। 
প্রর্ঢর্ঝ আসয়ভ ধষৃ্টা অভ নফিা র্লস ওসভ তাফ চাদাসমদ,  আঝাভ এঔদওাভ াচাভফূময ওঢ লয়া উর্ঘঢ,  
অফভা ২৫% ঙাে পধসয়র্ঙ অভ ঙাে তার্ ওর্ভ পওসদা। র্চজ্ঞাা ওভমাফ অধদাসতভ কসরডার্দপিভ পওাসদা 
আ প্রওার্যঢ লয় র্দ,  সদও র্তদ থসভআ লসে দা। র্চজ্ঞাা ওভমাফ ১৯৭১ অভ ১৯৭২ াসম পাভঢ পণসও 
পয র্ওঙু আ প্রওার্যঢ লসয়র্ঙসমা,  র্র্পন্ন কসরডাভ আসয় প আসয়ভ দাসফভ ঢার্মওা ধাআ র্ওন্তু আগুসমা 
লাসঢ ধাআ দা। প আ পওাণায় ধায়া বাস? মসমদ আগুসমা ংগ্রল ওভসঢ লস যর্ক্তকঢ পাস,  ৪০ 
ঙভ অসক অফাসতভ স্বাথীদঢা বুদ্ধ্ পাভসঢভ ওাসঙ পদলাসয়ঢ এওর্ঝ আসিাধাও য়াভ,  পঝাভ গুরুত্ব ঢাসতভ 
ওাসঙ পঢফদ পদআ,  প ওাভসডআ ঢাভা আগুসমা র্ভর্প্রন্ঝ ওভস দা। অভ ঢাভা র্র্পন্ন প্রওাযসওভ ওাসঙ প 
আগুসমা াংমাসতসয প্রওায ওভাভ নুফর্ঢ পঘসয়র্ঙসমদ ঢস প্রওাযসওভা ভাচী লয় র্দ। মমাফ ঢাসতভ 
অধর্ত্তভ ওাভড র্ও? মসমদ ধাসভভ তাতাসতভ পঔয়াম 

 



 

র্দসচভ পমঔাঃ  

এও নু্ধভ াসণ পতঔা লসমা আসফমায়,  মসমা ঢুআ ব্লসক পমঔামার্ঔ ওর্ভ,  এঔদ র্মর্ঔ? 
অর্ফ র্থওাংয ফয়আ এআ প্রঙ্গ এর্েসয় বায়াভ পঘষ্টা ওর্ভ,  ব্লক পমঔা অভ আ পমঔাভ পপঢসভভ ঢনাঢঝুকু 
অফাভ ওাসঙ স্পষ্ট,  ঢাআ মমাফ,  অর্ফ র্মর্ঔ দা পঢফদ মসমা পঢাভ পমঔা র্দসয় এওঝা আ ওভসঢ ঘাআ,  
ঢুআ ব্লক পণসও অফাসও পমঔা পত। কঢ ৫ ঙসভ র্র্পন্ন ফসয় র্র্পন্ন ব্লসক িঢ লাচাভঝা পধাষ্ট ওসভর্ঙ,  র্র্পন্ন 
খঝদাভ প্রর্ঢর্ক্রয়ায়,  র্দসচভ পক্ষাপ র্ওংা অসক্ষধ প্রওায ওভসঢ র্কসয় র্ওংা ঘমফাদ ফসয়ভ উধসভ র্দসচভ 
পাদা প্রওায ওভসঢ র্কসয় র্ওন্তু পআ পমঔাভ ৯৫% এসওাসভ ভার্য। লয়সঢা এআ ১০০০ পমঔাভ পপঢসভ 
২৫ র্ওংা ৫০ঝা পমঔা র্দসয় িঢ অদর্িঢ লয়াভ ওাভড অসঙ,  প পমঔা লয়সঢা ১০ ঙভ ধভ ধেসম 
ফসদ লস দা পঝা পমঔা উর্ঘঢ লয় র্দ। র্থওাংয প্রর্ঢর্ক্রয়াভ পমঔাভ িার্য়ত্বআ ঔু পযী লসম ২৪ খন্ঝা,  
ততর্দও ংাতধসত্রভ ফসঢা র্তসদভ অসমা র্দসপ পকসমআ পসভ গুরুত্ব লার্ভসয় বায়,  তীখি ফসয়ভ চন্য পমঔা 
পঢফদ র্ওঙ ুব্লসক পদআ,  লয়সঢা ঔুচসঢ পকসম অিার্মনসও র্দসয় এওঝা উধন্যা র্মঔাভ যণি পঘষ্টা,  সুযীম 
ঙ্গ সুযীম ভঙ্গ র্ওংা পয ওসয়ওর্ঝ ওর্ঢাভ াআসভ অসমআ অর্ফ কঢ ৫ ঙসভ র্ওঙ ু র্মর্ঔ র্দ। 
পমঔা লসয় উসঞ র্দ র্ওংা অফাভ র্মঔাভ পবাকযঢা পদআ,  পব পাসআ পতঔা পলাও দা পওসদা অফাভ আ প্রওার্যঢ 
ওভাভ ফসঢা পমঔা পদআ,  নু্ধসও ভার্ভ মা বায় এ ওণা র্ওন্তু নু্ধ ফাদসঢ ভাচী দা। এআ ামঙাম 
প্রওার্যঢ লয়াভ ফসঢা র্ওঙু দা। মমাফ পতঔ ঔঁুসচ,  ঐগুমা সধদসাি,  বর্ত পঢাভ ফসদ লয় কামাকার্মভ 
াআসভ প্রওায ওভাভ ফসঢা র্ওঙু অঙ,  র্দসয় ঙাধায় পনম,  অফাভ ফস্যা দাআ। ঢস অফাসও বর্ত াঙাআ 
ওভসঢ র্ম ঢালসম অর্ফ মসা অফাভ আ প্রওায ওভাভ ফসঢা পঢফদ পমঔা দাআ। ঝুঝুম পাআসও প্রর্ঢশ্রুর্ঢ 
র্তসয়র্ঙমাফ কঢ ঙভ এওঝা আ র্মঔসা,  র্মসঔ পযর ওভসাআ। ণঘ আসফমাভ র্তদ ঢার্ভঔ থসভ পমঔাভ 
পযা দাআ অফাভ। অফাভ পমঔাভ পযা র্ওংা আসয়ভ চন্য পমঔাভ পযা ঘসম পকসঙ ৩ ঙভ অসকআ। 
এঔদ র্দসচভ ািদাভ চন্য এওঝা আ র্মঔাভ উধওভড ংগ্রসলভ াআসভ অসম পঢফদ র্ওঙু র্মঔর্ঙ দা। বা 
র্মঔর্ঙ,  প ফয় ওাঝাসদাভ পযা পণসও পমঔা। র্ওঙুঝা র্দসচভ পমঔাভ পযাঝুকু চায় ভাঔসঢ পমঔা। 
ঝুঝুম পাআসয়ভ াসণ আসফমায় পতঔা লয়াভ অসকআ ক্ষফা পঘসয় র্দসয়র্ঙ ,  র্দসচভ ক্ষফঢাভ চন্য মর্জ্জঢ 
লয়াভ াআসভ অসম পঢফদ র্ওঙু ওভা বায় দা।  

৫ পওার্ঝ ফানুসরভ াক্ষসভভ অব্দাভঃ 

 
আসফমায় ঠুওাভ ফুসঔআ প্রর্ঢর্তদ রৄর্দ,  চার্ঢংসখভ তাপ্তর্ভও পারা র্লসস াংমাসও স্বীওৃর্ঢ পতয়াভ তার্সঢ 
পওাসদা এওর্ঝ ংিা ৫ পওার্ঝ ফানুসরভ কডাক্ষভ ংগ্রসলভ উসতযাক র্দসয়সঙ। র্সশ্বভ সঘসয় পযী ফানুসরভ 
াক্ষভ ম্বর্মঢ এআ তার্ প্রতাদ ওভা লস চার্ঢংসখভ ফলার্ঘসভ ওাসঙ। আংসভচী,  পরঞ্চ,  স্পযার্দয র্ওংা 
চাফিাদ পারায় চার্ঢংসখভ তাপ্তর্ভও ওাবিক্রফ ঘসম,  পঔাসদ াংমাভ িপুির্ক্ত াংমা পারাভ ম্যাদ রৃ্দ্ধ্ ওভস 
দা। র্সশ্বভ ২৫ পওার্ঝ ফানুর াংমায় ওণা সম,  ধরৃ্ণীভ প্তফ র্ওংা ষ্টফ পারা াংমা,  পঝাসঢ শ্যআ 
চার্ঢংসখভ তাপ্তর্ভও ওাবিক্রফ ঘমসঢ ধাসভ। র্ওন্তু ক্ষফঢা র্সঘদা ওভসম াংমাপারাপার্রসতভ প্রচদদ ক্ষফঢাভ 
াআসভ ন্য পওাসদা ক্ষফঢা র্ও পঢফদ প্রওাশ্য? অফাসতভ ঔভসকাসযভ ফসঢা প্রচদদক্ষফঢাভ র্দতযিদ র্লসস 
অফাসতভ পতসযভ চদংঔযা ১৬ পওার্ঝভ ওাঙাওার্ঙ,  ধাশ্বিঢিী ধর্শ্চফ াংমায় প ংঔযাঝা ৯ পওার্ঝভ ওাঙাওার্ঙ 
লস,  অফভা অফাসতভ পতয পণসও ৫ পওার্ঝ ফানুসরভ াক্ষভ লয়সঢা ংগ্রল ওসভ পনমসঢ ধাভসা,  অফাসতভ 
য়স্ক র্যক্ষাভ লাভ ৩৯%,  অফাসতভ ওম র্যর্ক্ষঢ যর্ক্ত তার্দাফায় াক্ষভ ওভসমআ এআ মক্ষয র্চিঢ লয়া 



ম্ভ র্ওন্তু অফভা অফাসতভ প্রর্ঢর্ঝ র্যর্ক্ষঢ ফানুসরভ াক্ষভ ংগ্রল ওভসা রৄথফুাত্র এ ওাভসডআ? এফদ 
উচ্চার্পমারী ধাকমার্ফভ াআসভ র্কসয় ন্য পওাসদা ধন্থা র্ও মম্বদ ওভা বায় দা? 

ধাঞসওভ আসফমাঃ 

অচ ফার্খ ধরু্ডিফাভ ঘাঁসতভ অসমায় অসমার্ওঢ আসফমাভ ব্লকাভ ঘত্ত্বসভ ধর্ভর্ঘঢ ওাউসওআ ঔঁুসচ ধাআ র্দ। ঢস 
অলফাত পফাস্তনা ওাফাম,  র্র্য়াদা ফুর্প ক্লাসভ ম্পাতসওভ াসণ আসফমাভ অড্ডাঝা র্ঙসমা উধসপাকয,  
পমঔাসমর্ঔভ চকসঢভ র্র্পন্ন চসদভ াসণ ওাফাম পাআসয়ভ ধর্ভঘয় অসঙ,  প ধর্ভর্ঘঢ ফানুসরভ র্র্পন্ন 
ওাবিওমাসধভ র্ভড রৄদমাফ। 
র্মসঝামফযাক ঘত্ত্বসভ অচ ব্লকাসভভ উধর্ির্ঢ র্ঙসমা দা পঢফদ,  াআ র্ঝর্প পসঝভ াফসদ স র্লিী াংমা অভ 
আংসভচী কাসদভ চন্য ভাি ফসয়ভ ঢুমদা ওভর্ঙসমা। উধর্িঢ এওচদ মসমা,  র্শ্বওাসধভ চন্য র্র্র্ 
আমাফী যাংসওভ ণিায়সদ যলভসযাপা থিসদভ ওাচ ওভসঙ,  প ওাভসডআ যলসভভ জ্জ্বা র্ঞও র্শ্বওাধ 
উধসবাকী দা লসয় লসয়সঙ ভ উধমসক্ষয যলভ াচাসদা প্রর্ক্রয়া,  এওচদ ধাঞও আসফমাভ াআসভভ পকসঝভ 
ওাসঙ র্দসচভ আসফমাভ র্পজ্ঞঢাভ য়াদ ওভসমদ,  আসফমা পাসমা বাসে দা,  এওঝা আ ঘুর্ভ ওভসঢ 
ধাভমাফ দা এ ঙভ। আ ঘুর্ভ ওভসঢ আসফমায় ঠুসও ধভা ধাঞসওভাআ আসফমাভ প্রাড।  

ঢণযসওসন্দ্রভ পঝর্মর্পযসদ প্রঘার্ভঢ লসয়সঙ র্শ্বওাসধভ উসবাথদী নুষ্ঠাদ,  র্দভাধত্তাওফিীভা লাসঢভ ভাআসনম ধাসয 
পভসঔ পতসঔসঙদ র্লিী কাদ,  অভ পঝাদাঝুর্দভ স্টসমভ াফসদ ফার্ঝসঢ স র্ওংা নঝুধাসঢ তারঁ্েসয় উসবাথদী 
নুষ্ঠাদ উধসপাক ওভা ফানুসরভ পপঢসভ উম্াসভ ওফর্ঢ র্ঙসমা দা। আসফমাভ পকসঝভ াআসভ তারঁ্েসয় ফানুসরভ 
ফাণাভ নাঁও র্তসয় পতঔমাফ ব্রায়াদ এটাফসভ াফাভ ন র্ক্সর্ঝ দাআদ অভ এআর্ঝদ র্ঝম অআ টাআ,  ঢাভধভ 
ওাফাম পাআসয়ভ াসণ ঘা পঔসঢ পঔসঢ পতঔমাফ অঢযার্চ। ঝাওা ধরু্েসয় উর্েসয় পতয়াভ অদি মা বায় 
এঝাসও। উসবাথদী নুষ্ঠাসদভ চাওঁচফসও ওফর্ঢ র্ঙসমা দা,  উধসপাকয লসয়সঙ পঝা ছুমাফ। কঢওাম 
পস্টর্টয়াসফভ ধায র্তসয় বায়াভ ফয় পতসঔর্ঙমাফ ঘাসিভ কাসয় অসমা র্তসে াঘি মাআঝ,  পতৃশ্য পফাাআম 
ওযাসফভািী ওভসঙ উৎালী াঙ্গামী,  অচ পতঔমাফ অঢযাচীসঢ অসমার্ওঢ অওায,  ঘাঁসতভ অসমাসও 
ম্রাদ ওসভ পতয়া এআ ভঙ্গীদ অঢযাচী পতসঔ পাসমা মাকসমা। অভ ঢাভধভ সদও র্তদ ধভ প্রায় নাঁওা ঠাওা 
যলসভভ র্পঅআর্ধ ভাস্তায় র্ভওযা পঘসধ াায় অমাফ 

 

 

[ পনব্রুয়াভী ১৭,  ২০১১ ]  
 
 
 
 
 
 
 



ফাযাধী ওার্ডিপাম ১২ 

আ পফমা পযসর র্ঝএর্ পণসও যালাসকভ র্তসও পলঁসঝ অাভ ফয় রু্ছ অফভা ঢযাসক র্শ্বাী,  ভাস্তাভ 
রৃধাসযআ ফানুর ার্ভ পসথ প্রা ওসভ পভসঔসঙ,  ঢাভ কসন্ধ পফৌ পফৌ ওভসঙ ঘা্ভধায,  াথাদী ধা পনসম এআ 
যলঢ পস্রাঢ এর্েসয় যালাক ধবিি পলঁসঝ অাভ পওৌযসমভ ওাসঙ পবসওাসদা ওফাসন্টা পঞ্টর্দং র্যরৄসঢার ফসদ 
লস।  

আসফমাভ যার্ভসওট পণসও রৄরু ওসভ ম্পূডি ধণঝাসঢ ঙর্েসয় র্ঙর্ঝসয় ণাওা লায়ঢা অভ লসবার্কঢাভ অহ্বাদ 
ম্বর্মঢ াক্স এং যাদাসভভ াফসদ অগ্রল র্দসয় তারঁ্েসয় ণাওা ফানুরসতভ উধমর্ি র্পন্ন ভওফ,  ঢাভা পয 
স্পষ্টআ সুছ ফমফুত্র যর্ঢঢ াগামী ন্য র্ওঙু এঢ লসচ ঢযাক ওসভ দা।  

তীখি মোআ পযসর স্বচসদভ চীদ ভক্ষাভ মোআসয় লাম পঙসে পতয়া ফানুরসতভ ফর্ভয়া পঘষ্টা র্ওংা নু্ধভ প্রর্ঢ 
পাসমাাা পণসও বাভা এফদ যাদাভ লাসঢ ভাস্তায় তাোসে ঢাসতভ প্রঢযাযাভ পযর পওাণায়? এওচদ সুি 
ফানুরসও বর্ত মা বায় পঢাফাভ র্ঘর্ওৎাভ যয় র্দিাসলভ ক্ষফঢা পঢাফাভ পদআ ,  ঢুর্ফ বণা পসঁঘ র্ও ওভস? 
ঢাভ পঘসয় ভং ঢর্ চসধা অভ অম্াল অম্াল ওসভা। এআ ফানুসরভ ওাসঙ লাঢ পধসঢ ঢাসতভ নুগ্রসল 
বৎর্ওর্ঞ্চঢ চীদ পধসয় ঢুর্ফ র্ও ওভস? এআ র্দফিফঢাভ র্ধভীসঢ পআ ফানুসরভ পাসমাাা র্ও ধর্ভঘসয় 
প্রর্ঢসভাথ ওভস?  

অফভা স্বচদসতভ পাসমাার্,  র্দর্শ্চঢ ফৃঢযু পচসদ অফভা ঘাআ অভ র্ওঙু র্তদ,  অভ র্ওঙুক্ষড ঢাভা 
অফাসতভ সঙ্গ ণাকুও,  অভ এওঝ ুলার্,  অভ এওঝু অদি,  অভ এওঝু অশ্বা। অফভা সমৌর্ওও 
র্ওঙুভ প্রঢযাযায় ণার্ও। পআ সমৌর্ওও র্ওঙুভ প্রঢযাযা ওভসঙ পফর্টওযাম স্টুসটন্ঝ,  অআ আ অসভভ র্যক্ষাণিীভ 
ফা,  াংার্তওঢা র্পাসকভ এওচদ ঙাত্র,  রৃর্ঝ র্যরৄ,  এওর্ঝ র্ওসযাভ,  াভ ধর্ভাভআ ঢাসতভ সিাচ্চ পঘষ্টা 
ওসভসঙ,  সযসর র্ঘর্ওৎাভ র্ধুম পাভ লসদ যণি লসয় াভ লসবার্কঢা ঘাআসঙ। পফমায় অকঢ ফানুরসতভ 
এওাংয বর্ত ঢাসতভ আসয়ভ ওর্ফযদগুসমা ঢাসতভ র্তসয় বায়,  লয়সঢা ঢাসতভ এও ফাসভ র্ঘর্ওৎাভ যয় 
র্দিাল লস। এআ ধর্ভাভগুসমা অভ এওফা ঢাসতভ র্প্রয়চসদভ ার্ন্নথয ধাস।  

এআ ফানুরসতভ ফুসঔভ উধভ র্তসয় প্রর্ঢর্তদ পলঁসঝ পবসঢ ওষ্ট মাসক। অফাসতভ লাধাঢামগুসমাসঢ পঢফদ 
চর্ঝম পভাসকভ র্ঘর্ওৎা লয় দা,  ভাস্তায় র্মনসমঝ র্র্মসয় চর্ঝম  কুর্ঝম ওম পভাসকভ র্ঘর্ওৎা ওভসঙ ফখা 
আউদাদীভ ওর্ভাসচভা,  অভ পবৌদযর্ক্ত এং তীখিিায়ী ঙ্গসফভ প্রর্ঢশ্রুর্ঢ পতয়া এআ র্মনসমসঝভ পফাল 
পুসম ফানুর র্সতসয বাসে র্র্পন্ন পভাসকভ ধাসভযদ ওভসঢ। অফাসতভ লাধাঢামগুসমাভ র্পজ্ঞ টাক্তাসভভা 
টায়ার্ভয়া,  ওসমভা,  পঔা ধাঁঘভা অভ ওৃর্ফভ রথ র্তসঢ র্তসঢ ফাণাভ ঘুম ধার্ওসয় পনমসমদ।  

অচ আসফমায় পঢফদ তফন্ধ পীে র্ঙসমা দা,  বঢঝুকু পীে পঝুকু লদীয় এং উধসপাকয,  ঘমর্ঢ ভাস্তায় 
লঞাৎ এওচদ কাসয়ভ উধভ ধসভ বায়া যর্ঢঢ ন্য পওাসদা র্েম্বদাভ র্যওাভ লআ র্দ অচ,  পরফর্লমা 
অির্ভও রৃঃঔ প্রওায ওসভস্দ। ঢস পযর াভ পবর্তদ আসফমায় অমাফ,  একুসয পনব্রুয়াভীসঢ,  পর্তদ 
ফানুসরভ ঘমি পতয়াসম অফাসও র্ধরসঢ র্ধরসঢ এওচদ ঢাভ এং অফাভ নাঁসও ঢাভ স্ত্রীসও ঠওুাসদাভ পঘষ্টা 
ওভর্ঙসমদ,  অর্ফ এওচসদভ র্ধসঞভ াসণ পমসপ্ট পতঔমাফ র্ওপাস র্ঢর্দ ঢাভ স্ত্রীভ যভীভ র্দভাধত ভাঔাভ পঘষ্টা 
ঘার্মসয় বাসেদ,  র্্ন্তু ঢাসও অসঢআ লস আসফমায়। প্রাসডভ পফমায় র্ঢর্দ এপাসআ অফাসও পমসপ্ট র্তসঢ 
পঘসয়র্ঙসমদ পীসেভ পতয়াসম। ঢস ঢাভ এআ সঘঢদঢাভ ওাভড র্ও র্ঙসমা পঝা উধমর্ি ওভমাফ ফাত্র ওসয়ও 
র্ফর্দসঝভ যথাসদআ।  

http://www.amrabondhu.com/rasel/2632


আসফমাভ পীসেভ ঘাসধ র্িভ লসয় পওাসদা ফসঢ বঔদ আসফমা পণসও ধামার্েমাফ,  ঢঔদ ফানুসরভ তীখি ার্ভ 
তারঁ্েসয় র্ঙসমা,  এও এও ার্ভসঢ ংঔয ফানুর,  পবফদ ার্ভ পসথ ঠুওসঙ র্পঢসভ পঢফদআ পভ লসয় অসঙ 
,  আসফমাভ ঢীব্র পীসে বর্ত াফসদভ ফর্লমাভ ধাঙা অভ র্ধঞ ঘঝসও মাম ওভসঢ যণি লসমা বুও ঢালসম ঢাভ 
ফখা আউদাদী পবৌসদভ ফূমযায়দ লস এফদ পাদা পণসওআ ম্ভঢ বুণদ্ধ্ বুসওভা পয তীখি ফয় ঢাসতভ 
াফসদ তােঁাসদা ফর্লমা তসমভ তস্যাসতভ ঘঝওার্েসমদ ধভফ অসফাসত। তীখ্ি ফসয়ভ যাভীর্ভও মাঞ্ছদাভ ঘাধ 
র্দসঢ ধাসভদ র্দ ঢাভা,  প্রায় উন্মসত্তভ ফসঢা ঢাভা বঔদ পীসেভ ফাছঔাসদআ মার্নসয় মার্নসয় ধাভ লর্েসমদ ঢীব্র 
অঢংর্ওঢ পঘাসঔ প তৃসশ্যভ পপঢসভ এওঝা ওরুদ লাস্যভ র্ঙসমা,  রৄদমাফ উধর্িঢ এওচদ ঢাভ ধাসযভ 
র্ওসযাভসও মসঙ ছুর্ম এফদ পচাসভ ঘাধ র্তর্ঙ ফাআয়াঝা সম পাআ এওঝু অসস্ত।  

জ্রফুর্ষ্ঠ ঢরুসডভ ঢুমদায় এআ অফাসতভ িচিার্মও ঢারুডয সদও পাসমা,  ঢাভা র্ওসাটি নার্ঝসয় বা ওভসঢ 
ধাসভ াফদা াফর্দ বর্ত ঢাভ র্ওয়তংয পতঔাসঢ ধাভসঢা ঢালসম ভসক্ত য়মা লসয় পবসঢ পতয। যীৎওাসভভ 
ফসঢা ভালর্যওাসভভ অদসি পঢাধর্ধ্র্দ ওভা ফানুরসতভ াসঔায়ার্চ রৄসদ পওউ পওউ পীঢ লসয় বায় । াওী 
মর্ঙসমা নারুও য়ার্ন দা র্ও র্ঘর্িঢ আ পফমায় ঢাসও মাঞ্ছদা ওভসঢ ধাসভ পওউ পওউ ঢাভ 
পফসলভচাদচর্দঢ িাসদভ ওাভসড,  র্ওন্তু নারুও য়ার্নসও পতঔমাফ ান্ধ খুভসঙ আসফমায়,  সযসর 
পীর্ঢ র্ঢক্রফ ওসভ প আসফমায় পধৌঁঙাসঢ পধসভসঙ। বর্ত ঢাভ াসণ রুাআয়াঢ ণাওসঢা প এআ আসফমায় 
র্দর্িসে খুভসঢ ধাভসঢা,  ঔড়্গলস্ত ব্লকাভসতভ র্ওসাসটিভ পঢাধ াআাভ য়াসম্ষি ওর্ম্পউঝাভ স্ক্রীসদআ অঝসও বায়।  

অচ ব্লকাি ওডিাভ র্ঙম ধর্ভধডূি,  ওযাসফভাফযাদ,  ওামধুরুর এং অভ সদও ব্লকাভসতভ অড্ডা পতঔমাফ 
তূসভ তারঁ্েসয়,  অফভা নু্ধভ ঝুঝুম,  চর্য়ঢা,  দাচ,  ভায়লাদ পাআ,  ফাসুফ পাআ অভ ফুক্তয়াসদভ াসণ পতঔা 
লসমা,  ফাসুফ পাআসয়ভ আসয়ভ র্বঢীয় ফুরদ এসসঙ পফমায়,  রৄদমাফ র্যধসদভ আএভ প্রণফ ফুরদ দা র্ও 
পযসরভ ধসণ। র্পদিদ র্যধদসও।  

যাসঘমভ পওায়াঝিাসভভ ঘাসয়ভ পতাওাদ পণসও ঘা র্কাসভঝ পযর ওসভ পফমায় ঠুওাভ ধভ ঝুঝুম,  চর্য়ঢা অভ 
দাচ ঘসম পকসমা ান্ধস,  অর্ফ অভ ভায়লাদ পাআ লাঝঁসঢ লাঝঁসঢ পকমাফ ন্য প্রওাসযভ স্টসম,  রফায়দু 
অলসফসতভ আ পসঘআ বাভা াভা ঙসভভ পঔাভার্ও চুর্কসয় পদদ,  এাভ ঢাসতভ প্রওাযদা পণসও রফায়দু 
অলসফসতভ আ প্রওার্যঢ লসয়সঙ,  প্রওাযদীর্ঝভ ত্ত্বার্থওাভী ফদচুরুম,  ঢাভ সুসবাকয ম্পাতদায় এাভ ৪র্ঝ 
পভর্র্ধ আ প্রওার্যঢ লসয়সঙ,  ১০০ ধসতভ করুভ ফাং দাসফভ এওর্ঝ বাভ ন্যঢফ।  

রফায়দু অলসফসতভ র্র্পন্ন দাসফভ পফােও ার্দসয় ঢাভা র্ক্রী ওভসঙদ,  রফায়দু অলসফসতভ পপ্রসফভ ৫র্ঝ 
উধন্যা ,  রফায়দু অলসফসতভ ভ্রফদ,  রফায়দু অলসফসতভ এআ,  পআ,  ঢস এাভ পাসমা মাকসমা পমসম 
মার্কসয় ফগ্র র্ক্রসয়ভ ধদ্ধ্র্ঢ। পআ ফয় ১৯০১ ১৯৭১ পফােওঝা পতসঔ অগ্রলী লসয়আ আর্ঝ লাসঢ পদয়াভ 
ফয় র্সক্রঢাভা পয প্রর্ঢাতী লসয় উঞসঢ ঘাআর্ঙসমা,  পবসওাসদা পাসআ পলাও দা পওসদা ঢাভা ঘুর্ভ পঞওাসঢ 
অগ্রলী ম্ভঢ। অর্ফ ধামঝা ঐ র্ফয়া পতঔঢার্ঙ পতসঔদ দা মাভ ধভ ঢাভা দভফ স্বসভ মসমা র্ঞও অসঙ 
পাআ পতসঔদ। ঔুসম পতঔমাফ ফথযাহ্ণ দাসফভ এওঝা ফয় থাভড ওভা উধন্যা র্ওংা খঝদা র্মঔাভ ধসঘষ্টা 
ওসভর্ঙসমদ রফায়দু র্ফয়া,  পআ ফথযাহ্ণ এং পচাঙদা  চদদীভ কম্স এও ফমাসঝ অঝসও ঢাভা রফায়দু 
অলসফসতভ পআ ফয় ফগ্র াচাসভ এসদসঙদ। াতযাল রফায়সুদভ চীর্দ মম্বসদ রফায়দু অলসফসতভ পমঔা 
আর্ঝভ দাফ দা চাদা এওচদ ন্য প্রওাসযভ স্টসমভ াফসদ তারঁ্েসয় রফায়দু ফাফা ঘাআসঙ,  লয়সঢা ঢাভ ঘায়াভ 
আর্ঝ র্ঙসমা রফায়দু দাফা,  র্ওন্তু পীসেভ লঞ্ঞসকাসম রৄদমাফ র্ঢর্দ রফায়দু ফাফা ঔুচসঙদ,  অর্ফ রফায়দু ফাফা 
পলঁসও পলঁসও মমাফ র্ঢর্দ াতযাল দাফতাভ র্মসঔসঙদ।  



প ঘক্কভ পযসর অাভ থুফধাসদভ র্ভর্ঢ,  ভায়লাদ পাআসয়ভ াসণ পয মম্বা ফয় থসভ উধন্যা র্দসয় 
অসমাঘদা লসমা,  এধাভ াংমাভ পমঔওসতভ উধন্যাসভ পপঢসভ এঔদ পআ ফদ য ওসভ পতয়া র্রয়ঝাআ 
পদআ,  ঢাভা সদও র্মঔসঙ,  আ পফমায় প্রওার্যঢ ংঔয ওর্ঢা এং উধন্যাসভ পীসে পঢফদ পওাসদা 
উধন্যা পদআ বা র্দসয় ফাঢাফার্ঢ লস এং পব আঝা ধসে তীখি এওঝা প্তাল ফদঝা উতা লসয় ণাওস। 
উধন্যাসভ ঘর্ভত্রগুসমা ফাণাভ পপঢসভ খুভস,  ঢাসতভ ওষ্ট অভ চীদসাথ,  ঢাসতভ ধভাচয় এং অদসি 
এসমাসফসমা লসয় ণাওা ম্পূডি প্তালঝাআ উধন্যাঝা র্সলরড ওসভ ওাঝস,  ফসদ লস এফদঝা দা লসয় ন্য ভওফ 
লসম পাসমা লসঢা। এআ উতা লসয় বায়া উধন্যাগুসমা কঢ ওসয়ও ঙসভ পমঔা লয় র্দ। পযীভ পাক আসয়ভ 
প্রপাআ অসম ধোভ ওসয়ও র্ফর্দসঝভ পপঢসভআ উস বায়।  

ঢাভধভ উধন্যা প্রওার্যঢ লসে। উধন্যাসভ ওাসঙ অফাসতভ ঘার্লতা র্ও? পওসদা পওাসদা উধন্যাসও পাসমা 
র্ম? পওসদা র্ম উধন্যা উধন্যা লসয় উঞসঙ দা? এঝা র্দসয় যাধমুভ াসণ এওর্তদ তীখি অসমাঘদা 
লসমা,  ফলাওাসযভ বুক পযর লসয় বায়াভ ধভ কসতযভ বুসক ফলাওাসযভ রুধািভ লসয়র্ঙসমা উধন্যাস,  
এফদঝাআ প্রঘর্মঢ থাভডা। ফলাওায এওঝা ঘর্ভসত্রভ ম্পডূি চীদ র্ওংা এওঝা দকসভভ ম্পূডি যর্প্ত র্দসয় র্স্তৃঢ 
র্ঙসমা,  পঔাসদ র্ৃঢ যর্ক্তভ চীসদভ রফার্ত্রও র্সলরড ম্ভ,  পওাসদা এওর্ঝ র্সলরডআ ঘুোি দয়,  
যর্ক্তভ চীদ অতসঢ এফদআ,  এওচসদভ চীদ ওসয়ওঝা পস্কসঘ নরু্ঝসয় পঢামা ম্ভ দা,  র্ওন্তু অফাসতভ 
পপ্রসফভ উধন্যা,  াফার্চও উধন্যা এং র্র্ভয়া উধন্যাস যর্ক্তভ চীদ ওঢঝুকু ম্পূডি ?  

রফায়দু অলসফসতভ যর্ক্তচীসদভ পয ে এওঝা ংয প্রওাশ্য অফাসতভ ওাসঙ,  র্ঢর্দ ঢাভ র্র্পন্ন আসয় ঢাভ 
ধর্ভাসভভ র্র্পন্ন অদি পতদাভ ওায অফাসতভ চার্দসয়সঙদ,  ঢাভ যর্ক্তচীদ র্ওংা ঢাভ পভাফার্ন্ঝও 
র্ঘত্রায়দ অফাসতভ ফলাওার্যও পপ্রর্ফওবুকসম র্যর্ভ নভলাত,  মাআমী ফচনু,  পততা ধািঢীভ াসণ রফায়দু 
গুমসঢর্ওসদভ দাফ ংবুক্ত ওসভর্ঙসমা ,  লঞাৎ গুমসঢর্ওদএভ াসণ র্ালর্সেত এং যাদসও র্াল ওভাভ 
নমশ্রুর্ঢসঢ ঢাভ পপ্রফফয়ফুভর্ঢ পপসগ ধসেসঙ। প ওাভসড ঢাসও র্দিা ওভাভ ফানুসরভ পা পদআ। ম্ভঢ 
পপ্রফ র্ফমসদ ফর্মদ লয় র্ভসল উজ্জ্বম াসওয অফাসতভ র্শ্বা প্রকাঢ় ,  প ওাভসডআ বর্ত র্দঙও ওাসফভ যঢিী 
লসয় মাআমী ন্য ওাসভা াসণ ম্পওি কসে ঢুসম র্ওংা বর্ত ফচনু থুয যামী এঢ ওষ্ট পধারায় দা সম ন্য 
পওাসদা পফসয়ভ খাকো থসভ ঘসম বায় পওাণা ঢালসম পপ্রসফভ ধর্ত্রঢাসাথ পপসগ ধেস। অফাসতভ আউসভার্ধয় 
খাভাদাভ ফসদাকযার্ফভ অথুর্দও পাদা অফাসতভ এফদআ র্ধবিস্ত ওসভসঙ,  অফভা এভ াআসভ পাসঢ ধার্ভ দা। 
অফভা থসভআ র্দসয়র্ঙ এঝাআ অফাসতভ চীসদভ কিয,  এওর্ঝ পপ্রফ ,  এওর্ঝ র্াল,  র্ার্লঢ পপ্রফ ফসভ 
বায়াভ ধভ অত্মঢযাক ওসভ,  র্দসচভ ওম াথা অহ্লাত র্চিদ র্তসয় ংাসভভ র্িভঢাভ র্তসও ঢার্ওসয় 
র্দসচভ ঘায়া ধায়া তর্ফসয় এওঝা সুি ফাচ ংস্কাভ নুাভী চীদ বাধদআ অতযি চীদ বাধদ ,  এভ 
াআসভ পবসওাসদা চীদ বাধদআ নদর্ঢও,  গ্রলদসবাকয।  

প ওাভসডআ প্রপাসও র্দসয় এঢ লালাওাভ,  ভাচী র্ওংা ধুিধি পযর লয়াভ ধভ উৎসুও ফানুসরভ দঢুদ র্ওঙু 
প্রাপ্ত য়স্ক র্সদাতসদভ সধক্ষায় অসঙ।  

ভাআসুভ ওাসঙ রৄদমাফ নভলাত ফচলাসভভ এাতঢদাফাভ দঢুদ ংস্কভড এসসঙ,  দঢুদ ংস্কভসড আ র্ওদসম 
ঘাতভ অভ ঢর্ র্র। ভাআসুভ াসণ অকাফী প্রওাযদীভ স্টসম পকমাফ,  নভলাত ফচলাসভভ এাতঢদাফা 
পতঔমাফ,  এওঝা সুতৃশ্য ওাকসচভ পফােসও এওঝা ঘাতভ,  এওঝা ওাসঞভ ঢর্ অভ ধসুভাসদা অফর্ধাভা 
স্টাআসম নসঝাসধধাসভ ঙাধাসদা এাতাঢদাফা। নভলাত ফচলাভ এাতঢদাফাভ াসণ এআ র্র র্তসেদ দা র্ও 
এঝা অকাফী প্রওাযদীভ যাসওৌযম পঝা র্দর্শ্চঢ দা,  ঢস বর্ত এঝা অকাফী প্রওাযদীভ যার্য়ও পওৌযম 
লয় ঢালসম অর্ফ র্দর্শ্চঢ এভ াসণ পব ঘাতভ অভ ঢর্ল বাসে পঝাভ উৎ নর্ভতা অধাভ ার্ঝও রু্ঝসওভ 
পতাওাদ,  পঔাসদ চায়দাফাচ াদাসম লয়সঢা আর্ঝভ ধর্ত্রঢা চায় ভাঔাভ চন্য লসম এওর্ঝ চায়দাফাচ 



অভ এওর্ঝ ঢর্ল র্তসঢা। মা বায় দা ধভঢিী ংস্কভসড লয়সঢা এঝাভ াসণ চুভ তদা র্র পতয়া লস। 
ধর্ত্র গ্রন্থ তলচফ লসয় বর্ত ায়ুর্দকিঢ লয় ঢঔদ চু ওসভ ধর্ত্র লসঢ লস।  

অর্ফ ভাআসুভ ধাসয তারঁ্েসয় মমাফ  এাভ ঘাতভ র্তসঙ,  অভ পাসমা লআসঢা বর্ত ফচলাভ এআঝাভ াসণ 
এওঝা মুর্ঙ্গ র্তসঢা,  লাচাভ পলাও মুর্ঙ্গ অফাসতভ চাঢীয় পধাযাও। অফাভ ঘধম ফর্ঢ ক্তয অকাফী 
প্রওাযদীসঢ স ণাওা ফানুসরভ ধঙি লসমা দা ,  র্ঢর্দ ক্রুভ পঘাসঔ অফাভ র্তসও ঢাওাসমদ,  অর্ফ পসয় পপসক 
পকমাফ এমাওা পণসও।  

অভ ঢাভ ধভধভআ আসফমাভ প্রতীধ র্দির্ধঢ লসমা,  অচসওভ ফসঢা আসফমা ফাপ্ত,  গুর্ঝ গুর্ঝ ধাসয় ব্লকাভ 
ওদিাসভ র্কসয় র্কাসভঝ থভামাফ ,  পঔাদ পণসও পছর্ঝসয় র্তায় ওভসমা অফাসতভ,  থিফাদ লাউসভ র্র্ে অভ 
ঝঢমা পণসও অসস্ত অসস্ত বঔদ আসফমাভ াআসভ অর্ঙমাফ ঢঔদ ফসদ ধেসমা এঢগুসমা স্টসমভ আ ঢাভা 
স্টসম পভসঔআ ঘসম বাসে,  এআআগুসমা স্টসমআ ণাওস,  অফাসতভ ফলাদ পদঢাসদত্রীভা এং ঢাসতভ 
ধর্ভর্ঘঢচসদভ াআ পঙাসঝাে পঘাভ,  পঘাসভভ পা পদআ পতসয র্ওন্তু এআ পঘাসভভা াআ চাসদ াংমাসতসয 
আসয়ভ ফূময এঢওফ পব আ ঘু্র্ভ ওসভ ফাদ পঔায়াসঢ ভার্চ দা ঢাভা। ঢাআ াভা ভাঢ প্রায় র্দভাধত্তার্লীদ ধসভ 
ণাওসম আসফমাভ ফাঞ পণসও আ ঘুর্ভ লয় দা ,  অফাসতভ পঘাসভভা চাসদ আ ঘুর্ভ ওসভ পওাসদা মাপ লয় দা। 

 

 

 

[ পনব্রুয়াভী ২৫,  ২০১১ ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ফাযাধী ওার্ডিপাম ১৩ 

র্শ্বওাসধ র্দসচভ পতয প্রর্ঢর্দর্থত্ব ওভসম র্ওঙুঝা র্েম্বদা লয়,  ঢঔদ ন্য ওম গুরুত্বধূডি পঔমাভ র্রসয় 
ধর্ভধডূি ফসদাসবাক ণাসও দা,  এাভ র্ক্রসওঝ র্শ্বওাসধ ঢাআ লসে,  অফাভ পঔমা পতঔাভ অগ্রসল ওফর্ঢ 
ধসেসঙ,  নঝুম র্শ্বওাধ বঢঝা অগ্রল র্দসয় পতসঔর্ঙ,  র্ক্রসওঝ র্শ্বওাসধভ ন্যতমগুসমাভ পঔমা র্দসয় অফাভ 
পঢফদ অগ্রল পদআ। নু্ধসতভ াসণ পঔমা াত র্তসম এফর্দ পওাসদা তসমভ লসয় র্ওংা র্দসচভ র্টধাঝিসফসন্ঝভ লসয় 
বঢর্তদ র্ক্রসওঝ পঔমঢাফ ঢঔদ এআ ফযাঘগুসমা র্ঙসমা গুরুত্বধূডি,  অর্ফ র্দসচ পামাভ লয়াভ ওাভসড 
পামাভসতভ প্রর্ঢ র্দফিফ লসয় উঞা র্ঝঝুসয়র্ন্ঝ অভ য়াদ পট পাসমা মাসক দা,  র্ওন্তু এঔদ এআ পতসঔ র্যঔাভ 
র্ওঙ ু পদআ,  পস্লায়াভ পতয়া,  র্ভপাি সুআং র্ওংা যাঝফযাদসও ছুাভ প্রসয়াচদ এঔদ অফাভ পদআ,  অর্ফ 
প ধবিাসয় পঔমর্ঙ দা,  াংমাসতসযভ প্রর্ঢর্দর্থত্ব ওভাভ অযায় ধার্দ পঠসম অর্ফ সদও অসকআ প্রণফ র্পাসক 
পঔমাভ সুসবাক লাঢঙাো ওসভর্ঙ,  এঔদ পঝা পঢফদ গুরুত্ব লদ ওসভ দা।  

র্ওন্তু আসফমা পণসও র্নভাভ ফয় পতঔমাফ ঘীসদভ তঢর্ভ পুপুচামা র্ক্রী লসে,  র্ওঝ যব্দ এং াংমাসতসযভ 
কঢওাসমভ র্চসয়ভ ধভ ভাস্তায় াআ এআ র্ওঝ াতযবন্ত্র র্দসয় ওাসদভ পধাওা নার্ঝসয় পনসমসঙ অফাভ। এওঝা 
পতঔমাফ াআসচ ফথযফ র্ওন্তু াসণ ধঢাওা মাকাসদা,  পঔাসদ াংমাসতসযভ ধঢাওা মাকাসদা ফাত্র এওঝা 
পুপুচামা পতঔমাফ,  ন্য পব ওয়ঝা অসঙ ঢাসঢ ধার্ওস্তাদ অভ সের্ময়াভ ধঢাওা মাকাসদা। র্শ্বওাসধভ 
র্নক্সঘাসভ সের্ময়া এং ধার্ওস্তাদ ন্য রেসধ,  াংমাসতসযভ ফার্ঝসঢ ঢাসতভ পঔমা লয়াভ ম্ভদা ওফ,  
র্ওন্তু যার্য়ও র্তও র্সঘদা ওভসম এআ রৃআ পতসযভ র্শ্বওাসধ পাসমা ওভাভ ফুল ম্ভদা।  

ধার্ওস্তাদ াংমাসতসযভ ধভ সঘসয় চদর্প্রয় তম াংমাসতসযভ তযিওসতভ ওাসঙ র্ওন্তু ঢাভা র্ও ধার্ওস্তাসদভ 
ধঢাওা মাকাসদা পুপুচামা র্দসয় পঔমা পতঔস দা র্ও পস্টর্টয়াসফ বায়াভ প্রঢযাযা ওভস। ধার্ওস্তাদ বর্ত রেধ 
ঘযার্ম্পয়দ লয় ঢালসম ধার্ওস্তাসদভ াসণ াংমাসতসযভ এওঝা পঔমা লয়াভ ম্ভদা অসঙ,  াংমাসতসযভ 
ফার্ঝসঢ ম্ভঢ ন্য রেধ ঘযার্ম্পয়াসদভ াসণ এআ রেসধভ ঘঢণুি তসমভ পওায়াঝিাভ নাআদাম লস,  র্ওন্তু প র্তদ 
এআ পুপুচামা র্দসয় এভা পঔমা পতঔসঢ বাস । সদওগুসমা ম্ভদাভ পীসে এওঝা উধফাআ ফসদ অসমা 
পর্ষ্যসঢ পওাদ এওর্তদ পঙসম র্সয় ওসভ িাদ চন্ম র্তসঢ ধাসভ এফদ অযংওা পণসও াংমাসতসযভ চদংঔযা 
র্দসয় র্ঘর্িঢ াা র্যরৄ িাদসও টায়াধাসভভ াসণ ওন্টফ ধর্েসয় র্দভাধসত ভাঔসঙদ।  

অচ আসফমায় বায়াভ ন্যঢফ ওাভড র্ঙসমা রৄপ,  ঢাভ অাভ ওণা,  অর্ফ ম্পূডি র্টর্চঝাম লয়ায় ঢাভ 
ংওঝ পসেসঙ,  র্ঢর্দ অফাসও আসফআম ওসভসঙদ,  ঠাওায় অসদ ,  অর্ফ র্নভর্ঢ পফআসম চা র্তমাফ 
অসদ,  আসফমায় পতঔা লস। প ওাভসডআ র্ঢদঝা পণসও গুর্ঝ গুর্ঝ ধাসয় আ পফমায় খুভর্ঙ,  র্মর্ধ অভ ঋও 
াসণ র্ঙসমা,  ভা র্যরৄ এওাসটফীভ র্তসও ঘসম বায়াভ ধভ র্দপিাভ লসয় আসফমায় ঠুসও ধসের্ঙমাফ। ুদ্চরুম 
ফসঞ্চভ ওাসঙআ পতঔা পলাসয় পকসমা দচরুম,  দূধুভ, পভচয়াদ পাআ অভ র্ফসদভ াসণ। পওাসদা এওচসদভ 
আসয়ভ পফাটও উসন্মার্ঘঢ লস,  অর্ফ ঢাসও র্ঘর্দ দা র্ওন্তু ন্য াভ ধর্ভর্ঘঢ র্ঢর্দ। র্ভঝদ পফােও উসন্মাঘসদ 
ণাওসদ র্ওন্তু র্ঢর্দ ঢঔদ এস পধৌঙাদ র্দ,  পঔাসদআ দচরুসমভ াসণ ওণা লর্েসমা ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ 
অত্মসৃ্মর্ঢর্দপিভ আর্ঢলাসভ র্শ্বাসবাকযঢা র্দসয়।  

ুস্্বাথীদঢাভ ধসভভ র্তদ পণসওআ ফসদ লয় ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ স্মরৃ্ঢওণা পমঔা রৄরু লসয়সঙ,  ংঔয আ প্রওার্যঢ লসয়সঙ 
এআ ঘর্ম্য ঙসভ র্ওন্তু পআ আসয়ভ পীে পণসও পাসমা ফাসদভ আ ঔুচসঢ লসম পঝা ঔসেভ কাতায় সুআ ঔুচসঢ 
বায়াভ ফসঢা র্েম্বদা লসয় বাস,  পুওচসদভ প্রতত্ত ঢসণযভ াসণ ন্য চসদভ ঢণয র্ফসম দা,  গুচ এং 
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ঢসণযভ পপঢসভ ঢনাঢ ওভা ওর্ঞদ। সদও যর্ক্তভ যর্ক্তকঢ গ্রলদসবাকযঢা অফাভ ওাসঙ পদআ ,  ঢাভ প্রতত্ত 
ঢণয অর্ফ ভম ফসদ পফসদ র্দসঢ ধাভসা এফদ দা। অফাভ যর্ক্তকঢ িাদ পণসও প ওভা ওর্ঞদ।  

এওাত্তসভভ র্তদগুসমাভ ফসঢা ধর্ভশ্রফী আ অভ পও পও র্মসঔসঙদ অর্ফ চার্দ দা,  অর্ফ যর্ক্তর্সঘদায় আ 
ধের্ঙ,  বাসতভ ঘর্ভত্র অফাভ ওাসঙ এঔদ গ্রলদসবাকয ফসদ লসে ঢাসতভ পাষ্যসও গুরুত্ব র্তর্ে,  প ওাভসডআ 
পকামাফ ফুভর্যসতভ আ র্ওংা নুরুম আমাসফভ আসও গ্রলদসবাকয ফসদ লসয়সঙ,  পআ এওআ ওাভসড লয়সঢা 
সদও আ রৄরু ওভাভ ধভ পযর ওভা লয় র্দ। 

র্ওন্তু অফাসতভ পঘাসঔভ াফসদ বাসতভ ভাচনদর্ঢও পাদাভ র্ঢিদ লসমা ঢাসতভ গ্রলদসবাকযঢা প্রশ্নর্দ্ধ্ লস দা 
অভ রৃআ প্রচন্ম ধসভভ ফানুর ধর্ভশ্রফী গ্রন্থ  উধবুক্ত কসরডা গ্রসন্থভ পাস এআ স্মরৃ্ঢওণা র্দপিভ আর্ঢলা 
ভঘদা ওভস এং পঝাআ আর্ঢলা র্সর্ঘঢ লস। এআ ংওঝ ওাঝাসঢ উতযফী লসয় উঞাভ াআসভ ন্য র্ওঙ ু
ওভডীয় পদআ।  

এআ অসমাঘদা ির্কঢ পভসঔ ঙুঝমাফ ব্লকাি ওদিাসভ,  পঔাসদ রৄপ উধর্িঢ লসম লসঢ ধাসভ,  র্কসয় পতঔমাফ 
অফাভ ব্লসকভ পয সদওচদ পঔাসদ তােঁাসদা,  স্বপ্নফয় নাভচাদা,  যালদাচ,  নুসমঔা,  তারৃপাআ,  অব্দুম 
অমীফ,  ুফ্াযিাম এভ াসণ তােঁাসদা রুসমসও পটসও মমাফ রৄপসও পতঔসম র্ম অর্ফ অসয ধাসযআ অর্ঙ। 
ঢাভ অাভ ওণা এঔাসদ। রুসম মসমা  পবসওাসদা ফুরসঢিআ পস্টযদ পঙসে পবসঢ ধাসভ,  অভ অর্ফ নমুর্ম 
র্টর্চঝাম সুঢভাং অফাভ ওাসঙ রৄপভ াসণ পবাকাসবাসকভ পওাসদা যিাআ পদআ এঝা সও ছুাসদাভ ধভ  
মসমা ঢালসম অধর্দ অধদাভ দাম্বাভ র্তসয় বাদ স্টসম ভা অধদাসও পনাসদ ঔভ র্তস। মমাফ অফাভ 
ফস্যা লআসমা অফাভ র্দসচভ পওাসদা পফাাআম দাআ,  সুঢভাং অফাসও ধসুভাসদা র্তসদভ ওায়তায় র্নসভ বাআসঢ 
লসে। 
পঔাদ পণসও পকমাফ রৄথুআ ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ আএভ স্টসম,  ওাফরুম আমাফ পুআজাভ াসণ ওণা মসঢ। 
াংমাসতসযভ র্সতযী ীভপ্রঢীও টাভমযান্ট র্রসয় ঢাভ ওাসঙ র্ওঙু চাদসঢ ঘাআসা এফদঝাআ অফাভ অযা 
র্ঙসমা ঢস ন্য াআসও পক্ষর্ধসয় ঢুমাভ ম্ভ ক্ষফঢাভ ওাভসড অচ ধদুভায় ঢাভ ওাসঙ ছার্ে পঔমাফ।  

ঢাভ ওাসঙ চাদসঢ ঘাআমাফ টাভমযান্টসও র্দসয় পমঔা পওাসদা আসয়ভ ন্ধাদ র্ও র্ঢর্দ র্তসঢ ধাভসদ। র্ঢর্দ 
ঢাভ চদবুসদ্ধ্ভ কডসবাদ্ধ্া আর্ঝ এর্কসয় র্তসয় মসমদ এঔাসদ,  মমাফ পঝাভ পঘসয় র্স্তার্ভঢ র্ওঙ ু চাদসঢ 
অগ্রলী অর্ফ,  র্ঢর্দ পওাণায় র্ওপাস বুদ্ধ্ ওসভসঙদ এং র্ওপাস লায়ঢা ওসভসঙদ,  মসমদ ঢাসও র্দসয় 
াংমাসতসয পঢফদ ওাচ লয় র্দ।  

টাভমযান্টসও র্দসয় এওঝা চীর্দগ্রন্থ পমঔা লসয়সঙ,  পঝা পওাণা দা পওাণা অফাভ পঘাসঔ ধসেসঙ র্ওন্তু 
পআ পমঔসওভ পমঔাভ র্শ্বাসবাকযঢা র্দসয় অফাভ র্দচস্ব ংযসয়ভ ওাভসড আর্ঝ ঔুচসঢ বায়াভ অসক ঢাভ 
ধভাফযি ঘায়াভ চন্যআ চাদসঢ ঘাআমাফ র্ঢর্দ এফদ পওাসদা অত্মচীর্দভ পওাণা স্মভড ওভসঢ ধাসভদ র্ও দা। 
র্ঢর্দ মসমদ টাভমযাসন্টভ াসণ ঢাভ র্দয়র্ফঢ পবাকাসবাক র্ঙম,  বুদ্ধ্ওামীদ ফসয় প্রায় র্দয়র্ফঢআ ঢাভ াসণ 
টাভমযাসন্টভ পবাকাসবাক র্ঙসমা র্ওন্তু পআ চীর্দ পমঔও ঢাভ াসণ ওণা মাভ প্রসয়াচদ পাথ ওসভদ র্দ। 

ুস্ুঢভাং ঢাআ চীর্দগ্রন্থসও ওঢঝুকু র্শ্বা ওভসঢ ধাভসা ঢা অফাসও চাদাদ র্দ র্ঢর্দ। ভং ন্য াভ লসয় 
নভসচ র্ওর্নয়া কার্মগুসমা অফাভ উধসভআ ধেসমা। অফাসতভ ফুর্ক্তবদু্ধ্ র্দসয় র্র্ভয়া ওাচ লসয়সঙ ওফ এং 
বাভা র্দসচসতভ এওাত্তভদাফা র্মঔসঙ ঢাসতভ র্থওাংসযভ াসণআ ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ রৃভঢিী ংশ্র র্ঙসমা দা,  র্ওন্তু 
যার্য়ও প্রসয়াচসদআ এআ পমঔা লসে।  



চদর্প্রয় প্রওাযসওভা এআ ধান্টুর্মর্ধ ঙাধাসদাভ অসক ম্পাতদা র্ওংা ঢণয বাঘাআসয়ভ প্রসয়াচদ পাথ ওসভদ 
দা প ওাভসড মূ্পডি র্ওংা পুম ঢণয ম্বর্মঢ আগুসমা অফাসতভ লাসঢ ঘসম অসঙ। 
ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ আর্ঢলা র্দসয় এআ ার্ডর্চযও পঔমায় অলঢ লর্ে অফভা বাভা এওঝা র্দপিভসবাকয আর্ঢলা ঔুচর্ঙ,  
অফাভ অসক্ষধ চাদাসদাভ ধভ ঢাভ পক্ষাপ ওফসমা। পআ সুসবাসক চাদসঢ ঘাআমাফ বর্ত ঢাভ াসণ অর্ফ 
পর্ষ্যসঢ পবাকাসবাক ওভসঢ ঘাআ পঝা ম্ভ র্ও দা,  এআ আসফমায় ন্য াআ উৎসুও লসয় য়াফাসতভ অমঘদা 
রৄসদ প অসমাঘদা পওাদ আসয়ভ ংয পঝা চাদসঢ ঘাআসঙ,  এআ ধর্ভর্ির্ঢসঢ অসমাঘদা যলঢ ভাঔা 
র্ধতচদও। র্ঢর্দ মসমদ অফাভ াসণ ওণা মাভ প্রসয়াচদ র্ও,  অর্ফ ওাসভা াসণ পবাকাসবাক ওর্ভ দা। 
এআ র্দয়া অসমাঘদা ওভসঢ ঘাআ দা। 

ঢাভ ধভ পওাসদা চাদা ওাভসড প্রন্ন পলাসয় মসমদ র্ঞও অসঙ দাম্বাভ র্দসয় বা। পতাওাদঝা ধাভ লসয় অাভ 
ফয় রৄদমাফ ঙভ ধর্ঘসযভ এও বুও ন্য এও বুওসও মসঙ অর্ফ র্দসচআ এওঝা ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ভ আর্ঢলা র্মসঔ 
পনমসা পাসঢর্ঙ ,  আ ধসে অভ আর্ঢলা র্যঔসা দা।  

পঔাদ পণসও ধদুভায় দচরুম ফসঞ্চ র্কসয় পতঔমাফ পঙাঝ ঘাঘা তাঁর্েসয় অসঙ,  ঢাসও আসফমায় দচরুম ফসঞ্চ 
পওাসদা আসয়ভ উসবাথদীসঢ পতঔসা এফদঝা অযা ওর্ভ র্দ,  র্চজ্ঞাা ওভসমা পৌফা পওাণায়,  র্সয়ভ ঙয় ঙভ 
ধসভ ঘাঘাসতভ পৌফা যসব্দভ াসণ ফার্দসয় র্দসঢ ধার্ভ র্দ র্দসচসও,  মমাফ ভা র্যরৄ এওাসটফীভ র্তসও ঘসম 
পকসমা,  অভ ফসদ লয় দা অস। ভায়লাদ পাআসয়ভ ওাসঙ রৄদমাফ পফখতসমভ ওদাঝি অসঙ ন্ধযায় 
ঘারুওমায়,  ধার্মও মাআসব্রভী র্ফমদায়ঢসদ চাঢীয় ভীন্দ্র ংকীঢ সম্যমসদভ যাদাভ পতসঔ পার্ঙমাফ 
পঔাসদ র্কসয় এওঝু সুযীমঢা পতঔাসা,  র্ওন্তু পফখতম ঢাভ পঘসয় পাসমা,  ঔাসদ বায়া বায়।  

ঘাঘাভ াসণ পওাণা পযর ওসভ দীসঘ দাফাভ ফয় পতঔমাফ র্মর্ধ অভ ঋও এসসঙ,  সতভ াসণ ঘাঘাভ পতঔা 
ওর্ভসয় র্তসয় অাভ পকমাফ রৄপসও ঔুচসঢ। র্ঢর্দ ঢঔদ এস পধৌঙাদ র্দ।  

ঘারুওমা বায়াভ অসক র্কাসভঝ ঝাদসঢ র্কসয় পতঔা লসমা ওাফাম পাআসয়ভ াসণ,  র্ঢর্দ এওআ ওাসচ 
যাসঘমাি পওায়াঝিাসভ এসসঙদ,  পঔাসদআ পতঔা লসমা ঙন্নঙাোভ পধর্ন্সম অভ উৎযৃঙ্খম ছেওন্যাভ াসণ,  
ঢাসতভ ওাসঙ র্তায় র্দসয় আসফমায় ঠুওসঢ ঠুওসঢ ন্ধযা,  র্মর্ধ অভ ঋওসও র্দসয় ঘারুওমায় পকমাফ ঘুধঘাধ। 
পঔাসদ সতভ র্সয় ফসদ লসমা রৄপ ঘসম অসম র্ধত,  ঢাসও ওণা র্তসয়র্ঙ ণাওসা,  দা ণাওসম পওফদ 
পতঔায়। ুস্ফখতসমভ ওদাঝি পনসম অাভ আসফমায়,  অর্ভন পচর্ঢসওভ াসণ চুমর্নওাভ ভাসম র্ঙসমা,  
ঢাভ ওাসঙআ দাম্বাভ র্দসয় চাদমাফ রৄপ সদওক্ষড থসভআ যলীত র্ফদাসভ,  পঔাসদ র্কসয় ঢাসও র্দসয় অমাফ 
আসফমায়।  

ওাফাম পাআসয়ভ াসণ রৄপভ পমঔও ম্যাদী র্রয়ও অমাধসদভ অর্ফ র্দভীল তযিও,  অর্ফ দমাআসদ র্মর্ঔ অভ 
পঔাসদ র্মঔাভ চন্য উমসঝা কঞ্জদা আসঢ লয়,  প্রওার্যঢ পমঔও সম এআ বন্ত্রদাভ াসণ অফাভ ধর্ভঘয় 
পদআ।  

ফাযাধী ওার্দিপাসমভ র্দয়র্ফঢ ধাঞও ওাফাম পাআ কঢ পমঔা র্দসয় অধর্ত্ত চাদাসমদ,  ঢাভ ফসঢা অধাতফস্তও 
পরসমাওসও পওাদ বারৃফসন্ত্র র্ক্ষপ্ত ওভসঢ ধাভমাফ চার্দ দা,  ফাযাধী ওার্ডিপাসম রফায়দু অলসফসতভ র্বঢীয় 
র্াল র্দসয় র্মঔাভ ফয় অফাভ পযর্ওঙু পুম র্ঙসমা,  িাদকঢ পুম,  র্ওংা অর্ফ পব চায়কা পণসও 
র্রয়ঝা পতঔর্ঙমাফ পঔাসদ শ্য ন্য িাদঝা পতঔাসদাভ সুসবাক র্ঙসমা দা।  



অফাভ ওাসঙ রফায়দু অলসফত এং ঢাভ ওমসফ র্দর্ফিঢ গুমসঢর্ওসদভ পপ্রসফভ কম্স এং পআ পপ্রসফভ ওরুড 
ফার্প্তসঢ রফায়দু ধাঞওসতভ র্সক্ষাসপভ র্রয়ঝাআ গুরুত্বধডূি র্ঙসমা র্ওন্তু এওআ াসণ রফায়দু অলসফত র্ওপাস 
ঢা্ভ পপ্রসফভ পৌথ পপসগসঙদ পঝা র্দসয় পওাসদা ওণাআ র্ঙসমা দা।  

রফায়দু অলসফত এং গুমসঢর্ওসদভ াসণ বন্দ্ব র্ওংা র্ালর্সেতচর্দঢ ছাসফমায় র্পর্ক্টফ গুমসঢর্ওদআ,  
ঢাসও র্দসয় রফায়দু অলসফত বঔদ প্রণফ অসমাভ প্রণফ ধাঢায় র্যাম ওমাফ র্মঔসমদ র্দসচভ অঘভডসও র্ঞও 
প্রফাড ওভসঢ পঘসয়,  ঢঔদ পঝা এওচদ র্দপৃঢঘাভী গুমসঢর্ওসদভ াফার্চও চীদসও র্ধবিস্ত ওসভর্ঙসমা,  
র্ওন্তু রফায়দু অলসফসতভ ধার্ভার্ভও চীদ সদও র্তদ পণসওআ ঢাভ ওমযাসদআ ধার্মও প্রধার্ঝি,  পআ 
ধা্র্মও প্রধার্ঝিভ পপ্রফফয় ংযঝুকুভ তসম ওতবি ংযঝুকু র্ঢর্দ বঔদ র্দমাসফ ঢুমসমদ ঢঔদ পঝা 
গুমসঢর্ওসদভ চন্য ধফাদচদও র্ঙসমা। গুমসঢর্ওদ ঢাভ ফসঢা প্রর্ঢাত ওসভর্ঙসমদ বায় বায় র্তসদভ পধঙসদভ 
ধাঢায় র্ওংা ন্য পওাসদা ততর্দসও,  এঔদ ফসদ ধেসঙ দা,  রফায়দু অলসফসতভ াসণ র্ার্লঢ চীদ র্দসয় 
গুমসঢর্ওসদভ অত্মচীর্দ প্রওার্যঢ লসে দা,  পওাসদা প্রওাযওআ পঝা প্রওাসযভ াল ভাসঔদ দা,  পঝা স্বীয় 
ক্ষফঢায় প্রওায সবাকয পখারডা ওসভসঙদ রফায়দু। এআ ঢণযগুসমা পতয়াভ র্ওংা ঢাভ র্ওসযাভীসনর্ঝয র্দসয় 
পযী র্ওঙ ু মাভ ওায র্ঙসমা দা কঢ পমঔায়। র্ওন্তু পঝা অর্ফ রফায়দু অলসফসতভ প্রর্ঢ লানুপুর্ঢযীম এ 
ওাভসড দা,  ভং পমঔাভ পব ংযঝা পনাওা ওসভর্ঙমাফ পঔাসদ এআ ঢণয র্দঙও গুরুত্বধডূি উধাতাদ এং 
গুমসঢর্ওসদভ ধান্টুর্মর্ধ প্রওার্যঢ ভাঔসঢ পব পপ্রযাভ পঝা ম্পসওি দকঢ ণাওাভ ওাভসড খসঝসঙ।  

রৄপ সদও র্তদ পণসওআ মসঙ াংমাসতসযভ আসয়ভ ফ্ল্যাসধ পমঔও ওর্সতভ কাসম লাঢ পতয়া ঙর্ ঢুমাভ 
ওাভড র্ও,  াংমাসতসযভ র্থওাংয প্রথাদ পমঔওসতভ ফ্ল্যাসধ দার্ভ অম ফাফুসদভ পঢামা ঙর্ ণাসও ,  ওাফাম 
পাআসয়ভ র্পফঢ এঝা ঢাভ সঘঢদ ফস্ভ প্রপা,  ঢাভ প্রায় প্রর্ঢঝা পমঔও ওর্র্ঘসত্র এঝাভ স্বাপার্ও 
উধর্ির্ঢ। 

ঢস পঝাভ ন্য ভওফ এওঝা যাঔযা ম্ভ,  এঝা দার্ভ অম ফাফুসদভ পমঔসওভ তৃশ্য াফার্চও ঘে 
ঔায়াভ রুধায়দ লসঢ ধাসভ,  পমঔও এং ওর্ভা এআ ফাসচ এঔদ পঢফদ গ্রলদসবাকয লসঢ ধাসভদ র্দ,  
ঢাসতভ ৃর্ষ্টযীমঢা র্ওংা ঢাসতভ র্দচস্ব পাদাভ ওতভ ওসভ দা ফাচ,  প্রঘর্মঢ াফার্চও ফূমযসাসথভ াসণ 
ঢাসতভ পাদাভ রৃভসত্বভ ওাভসড পমঔসওভ ঘর্ভসত্রভ ফসঢা পমঔও র্ঢলসচ াফার্চও স্বীওৃর্ঢ ধাদ দা।  

ফাসচভ এআ তৃশ্য ঘঝওাদাভ প্রর্ঢর্ক্রয়ায় পমঔও াও লসয় কাসম লাঢ র্তসয় পাসঙদ " লামায় ঘঝওাদাঝা 
র্তসমা ওযাঞায়"  

আসফমায় এআ অড্ডাার্চসঢ অভ পফখতসমভ ওদাঝি পতঔা লয় র্দ,  র্মর্ধ ঋওসও র্দসয় পঔাসদ র্ঙসমা,  
ধসভ আসফমা পযসর বঔদ পনাদ র্তমাফ ঢঔদ রৄদমাফ র্ধর্চ্চ অভ অসকআ খুর্ফসয় ধসেসঙ অভ  র্ধর্চ্চসও 
পওাসম র্দসয় এআ ওদাসঝি স অসঙ অফাভ সধক্ষায়। র্রয়ঝা র্েম্বদাভ এং অধর্ত্তওভ সঝ র্ওন্তু 
র্টর্চঝাম অফাভ াসণ ভ পবাকাসবাসকভ উধায় র্ঙসমা দা। অর্ফ বর্ত চাদঢাফ এআ ওদাসঝি র্ধর্চ্চ খুর্ফসয় 
ধেস ঢালসম লয়সঢা অর্ফ অড্ডাাচী াত র্তসয় ঔাসদ ণাওঢাফ র্ওন্তু কঢস্য পযাঘদা দার্স্ত,  এঔদ বা 
খঝাভ খসঝ পকসঙ,  অফাভ অধাতফস্তও তার্য়ত্বজ্ঞাদলীদঢাভ দঢুদ এওঝা উতালভড তঢভী লসমা,  পঝাভ 
ধভঢিী প্রর্ঢর্ক্রয়া র্ও খঝস চার্দ দা,  র্ওন্তু ঢীসঢভ তার্য়ত্বজ্ঞাদলীদঢাগুসমাভ ফসঢা এআ তয তার্য়ত্বজ্ঞাদলীদ 
অঘভসডভ অভ সদও ধুদঃঅৃর্ত্ত রৄদসঢ লস ধভঢিী তয ঙভ। 

[ পনব্রুয়াভী ২৭,  ২০১১ ]  



ফাযাধী ওার্ডিপাম ১৪ 

র্দসচভ চন্য পমঔা,  ধাঞসওভ চন্য পমঔা  

এওঝা ফয় র্ঙসমা বঔদ ধয়াভ পাস আ র্ওদসঢ ধার্ভ র্দ,  ঢঔদ অমাতা অমাতা আ দা র্ওসদ ংওমদ 
পওদাভ অগ্রল র্ঙসমা,  এওআ ফমাসঝ ংঔয আ,  কভী ফানুসরভ আর্মাী লয়াভ সুসবাক ওফ,  পওাভসত্বভ 
থওম ওার্ঝসয় বঔদ র্দসচভ আ পওদাভ ধয়া লসমা ঢঔদ পনব্রুয়াভীভ আসফমা পীরড রৃসভভ র্রয়,  ঢঔদ 
আসফমাভ থুমাঝাসও পাসমাাসঢ আো ওসভ,  প্তাসল এওর্তদ ধর্ভর্ঘঢ ওাসভা াসণ াংমায় ওণা লয়,  
পনাসদভ র্ভর্পাভ ওণা সম অগুড ার্দসয় পনমর্ঙ ধর্ভর্ির্ঢসঢ রৄদমাফ আসফমায় পওউ এওচদ রফায়দু 
অচাতসও লঢযাভ পঘষ্টা ওসভসঙ,  াংমাসতযী ফানুরসতভ থফিীয় র্লষ্ণুঢা,  ধভফঢর্লষ্ণুঢা র্ওংা াম্তার্য়ও 
ম্ীর্ঢ র্দসয় রমউচ্চার্ভঢ াডীগুসমা ওঔদআ ঢঢঝা ঢয র্ঙসমা দা বঢঝা অফাসতভ র্শ্বা,  র্ওন্তু রফায়দু 
অচাতসও পমঔও দয় ভং ঠাওা র্শ্বর্তযামসয়ভ এওচদ ধর্ভর্ঘঢ ঘর্ভত্র র্লসসআ ধর্ভর্ঘঢ ফসদ লসঢা,  সুঢভাং 
নু্ধভ অসক র্ওংা পমঔসওভ উধসভ অক্রফসডভ তসম ফসদ লসমা অফাভ ধর্ভর্ঘঢ পওউ অলঢ লসয়সঙ।  

ধসভভ পনব্রুয়াভী র্রন্ন পওসঝর্ঙসমা,  ঢাভধসভভ পনব্রুয়াভীসঢ াংমা ব্লসকভ উসবাথদ লসয় বায়াভ ধভ িঢ 
াংমা র্মঔসঢ ফস্যা র্ঙসমা দা,  র্দসচভ অসসকআ র্মঔঢাফ ব্লসক। র্দঙও র্দসচভ অদসিভ চন্য পমঔা,  
ধাঞওসও অসমার্েঢ ওভাভ দাগ্রসল র্দসচভ বা পাসমা পমসকসঙ র্মসঔর্ঙ,  বঔদ বা মা প্রসয়াচদ ফসদ লসয়সঙ 
র্মসঔর্ঙ,   যামীদঢাভ র্দয়ফ পফসদ পরধাঞসওভ চন্য র্মর্ঔঢ এফদ দা।  

পআ ওসয়ওর্ঝ আ পফমাভ ধভ আসফমায় স্বযভীসভ উধর্িঢ লয়াভ অদিঝাআ র্ঙসমা ন্যভওফ। প ফয় পণসও 
প্রর্ঢাভআ আসফমা র্দসয় র্মসঔর্ঙ ব্লসক। এফদ র্র্ভচ র্লসস পমঔা লয় র্দ,  র্ওংা পওউ আসফমাভ ফাসঞ লঞাৎ 
পটসও র্দসয় সম র্দ অচসও আসফমা র্দসয় র্ও র্মঔসদ,  

ফাযাধী ওার্দিপাসমভ এওঝা ংয পআ ধাঞওসতভ চন্য,  বাসতভ ওাভসড কঢ ঘাভ প্তাল এওঝাদা পফাঝাফুর্ঝ 
এওআ র্রসয়আ র্মঔর্ঙ,  এং ঢামঙাো পমঔাগুসমা পমঔা লসয়সঙ ধাঞওসতভ ওণা র্সঘদা ওসভ। আসফমায় 
পকমাফ অভ র্ওঙ ুদা র্মসঔ খুর্ফসয় ধেসা এআ রৃঃঔসাথ পণসও র্মসঔর্ঙ,  র্ওন্তু ফাযাধী ওার্ডিপাসমভ প্রণফ 
ধাঘঝা র্মঔাভ ধভ র্রয়ঝা যালঢ পণসওসঙ ধাঞওসতভ চন্যআ,  পআ ধাঞওসতভ র্পাতদ,  পধযাতাভ 
পমঔওসতভ ফসঢা অর্ফ ধাঞওসতভ পওাণা পপস ব্লর্কং ওসভর্ঙ। 

 
পধঙদ র্নসভ পতঔাঃ  

এাভ আসফমা ঔাভাধ পওসঝসঙ,  ফাসভ প্রণফাসথিআ আসওদাভ ঝাওা পযর লসয় বায়াভ ধসভ আসওদা লয় র্দ 
অভ,  আসয়ভ ঢার্মওা ওভা লয় র্দ,  কঢ এও ঙভ থসভ এওঝা আ র্মঔাভ ফাম ফযমাআ পচাকাে ওভর্ঙ,  
কঢ আসফমাভ প্রণফ প্তাসল পপসর্ঙমাফ াংমা পারা অসিামদ র্দসয় এওঝা র্র্ভচ র্মঔসা,  ঢা অভ পমঔা 
লয় র্দ,  পারা অসিামদ র্দসয় আ পমঔা লসয়সঙ,  প্রর্ঢঙভ ততর্দসওভ ধাঢায় স্মরৃ্ঢঘাভসড র্ক্লসয পলাসয় বায়া 
পারা অসিামদ,  পঔাসদ দঢুদ র্ওঙু পদআ। পারা অসিামদ একুসয পনব্রুয়াভীভ র্ফর্ঙসম গুর্মরিড অভ 
ওসয়ওচদ ফানুসরভ ফৃঢযুভসডভ আর্ঢলা দয়। এওর্ঝ চার্ঢভ চার্ঢ র্লসস কসে উঞাভ ধণধর্ভক্রফায় এওর্ঝ 
ে থভসডভ ফাআম নমও পারা অসিামদ।  
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স্বাথীদঢাভ ধভধভ ফুক্তথাভাভ র্ঘত্তভঞ্জদ ালা বঔদ আ ার্চসয় সর্ঙসমদ থিফাদ লাউসভ াফসদ ঢঔদ পওউ 
ওম্সদা ওসভ র্দ ঙর্ত্রয ঙভ ধভ এআ চায়কাসঢআ আসপ্রফী ফানুসরভ পীসে ধণ লাভাস ন্য ফানুর। পওউ 
ওম্সদা ওসভ র্দ রৄথুফাত্র এআ ফা উধমসক্ষযআ পতসয প্রর্ঢঙভ িঢ ধাঘ লাচাভ আ ঙাধাসদা লস,  পওউ 
ওম্সদা ওসভ র্দ াংমা এওাসটফীভ াপ্তার্লও একুয ভড নুষ্ঠাদ এওর্তদ ফাযাধী ওার্দিপাসম রূধাির্ভঢ লসয় 
বাস,  ণঘ এআ এও ফাস আসফমা ঘত্ত্বসভ ংঔয ফানুর আ র্ওসদ পতউর্ময়া লসঢ অস অদর্িঢ ফুসঔ,  
আ র্ওসদ র্দঃস্ব লসয় বায়া এআ ফানুসরভ পঘাসঔ ফুসঔ ণাসও র্চসয়ভ অদি।  

এওঝা পারাভ,  এওঝা ংসৃ্কর্ঢভ র্স্তসত্বভ মোআ এপাসআ নুপ্রাডীঢ ওসভসঙ ংঔয ফানুরসও,  প পারাভ 
চন্ম আর্ঢলা ফীফাংর্ঢ আর্ঢলা দয়,  পনাঝি উআর্ময়াফ ওসমসচভ আংসভচ র্যক্ষসওভা বঔদ র্দসচসতভ অগ্রসল 
াংমাসও ংসৃ্কঢ পারাভ ওন্যা স্বীওৃর্ঢ র্তসয়র্ঙসমদ াতা ঘাফোভ ফানুসরভ াসণ ঢাম র্ফর্মসয় াঙ্গামী 
রু্দ্ধ্চীীভা াংমাসও ংসৃ্কঢওন্যাভ স্বীওৃর্ঢ র্তসঢ প্রাডধদ প্রসঘষ্টা ওসভসঙদ,  ণঘ াংমা পারাভ যঢওভা রাঝ 
পাক যসব্দভ উৎ ংসৃ্কঢ দয়। পবসওাসদা ফসয়ভ াংমা পারাভ আর্ঢলাসভ পক্ষসত্রআ এঝা ঢয,  অফাসতভ 
াথুপারায় পমঔা কসতযভ  যব্দ ংসৃ্কঢচাঢ দয়,  াংমা দাচি রার্েসতভ উত্তভার্থওাভ,  ধালাে র্টর্গসয় 
অা শ্বাসভালী অবি অভ ফুর ধসণ অা সুডি র্ডসওভা দয় ভং এআ পারাসও ফৃদ্ধ্ ওসভসঙ িাদীয় 
দাসবিভা।  

ওসধিাসভঝ ধূঁর্চভ তাধসঝ ' রৃর্দয়া ওাধঁাসদা র্ত্রয র্ফর্দঝ'  প্রসবাচদা ওভা উচ্চঢভ সুযীমসতভ সদসওআ লয়সঢা 
চাসদদ দা পারা  ংসৃ্কর্ঢ ভক্ষাভ মোআঝাভ ূঘদা অভ অসকআ,  র্ংয যঢাব্দীসঢআ এঝা রৄরু লয় র্দ,  এভ 
অসক র্দসচভ পারা  ংসৃ্কর্ঢ ভক্ষাভ,  পারার্পর্ত্তও চাঢীয়ঢাাতী পঘঢদাভ মোআ রৄরু লসয়সঙ ধরৃ্ণীসঢ,  
ণিনদর্ঢও ওাভসড পারা র্ওর্যঢ লসয়সঙ,  পারা ধর্ভর্ঢিঢ লসয়সঙ,  পারা ফৃদ্ধ্ লসয়সঙ,  দাবি রার্েসতভ 
পারা অবি অগ্রাসদ ধর্ভর্ঢিঢ লসয় চকার্ঔঘুর্ে ংস্কঢৃ পারাভ চন্ম লসয়সঙ র্রৄদ্ধ্ঢাাতীসতভ ওমযাসদ।  

এআ র্ঘভিদ মোআসয়ভ এওঝা ধবিাসয় র্ংয যঢাব্দীভ ফাছাফার্ছ ধার্ওস্তাদী যাসওভ তর্ভঢায় ধূি াংমায় পারা 
অসিামদ ভাষ্ট্রপারাভ তার্সঢ ধর্ভডঢ লয়,  প তাীভ পদধসণয এওঝা ঐর্ঢহ্য র্ঙসমা,  " রৃর্দয়া ওাধঁাসদা র্ত্রয 
র্ফর্দঝ" এভ ধশ্চাঢধসঝ তীখি পফয়াতী এওঝা ংগ্রাসফভ ভক্তাক্ত আর্ঢলা অসঙ। প্রর্ঢর্ঝ র্দসের্যঢ পারাপারী 
চদসকাষ্ঠীভ াংসৃ্কর্ঢও ঐর্ঢহ্য ভক্ষাভ মোআসয়ভ আর্ঢলাস্ভ ভক্তাক্ত ধর্ভফার্প্ত খসঝসঙ,  প পতসযভ পারা  
ঐর্ঢহ্য ভক্ষাভ মোআসয়ভ ভাচনদর্ঢও আর্ঢলা পমঔা লসম াংমা পারাভ ভাচনদর্ঢও আর্ঢলা পমঔা লয় র্দ,  
পআ ভাচনদর্ঢও আর্ঢলা র্মঔাভ পুঢ ফাণায়,  ঢাআ কঢ এও ঙসভ অসম ধোভ র্রয়স্তু,  অগ্রল অভ 
উৎাল এওফুঔী,  াংমা পারাভ ভাচনদর্ঢও আর্ঢলা র্ওংা ভাচদীর্ঢসঢ াংমা পারাভ তাদ র্দসয় এওঝা 
পকাঙাসদা আ র্মঔাভ অগ্রল এঔদ অসঙ। 

পুসম বায়া ফঔু,  পুসম বায়া লার্ঃ  

প্রর্ঢর্তদআ আসফমায় র্কসয় অওরিদীয় র্রয়স্তু ঔুসচর্ঙ,  র্মঔাভ উধওভড র্ঙসমা দা র্তদ,  নযা নযা ওসভ 
খুসভ পোসদা ফানুরসতভ পীসে লাঝসঢ লাঝসঢ ওঔদ ধর্ভর্ঘঢ ব্লকাসভভ াসণ পতঔা লসয়সঙ,  ওঔদ এওমাআ 
পলসঝ পলসঝ র্নসভ এসর্ঙ। প্রর্ঢর্তদআ আসফমাভ পকসঝভ ওাসঙ পতসঔর্ঙ ওফমা ধরু্মসযভ তম। র্টএফর্ধ,  ভ যা 
অভ র্র্টয়াসভভ ধায ওফমা পধাযাসওভ ধুর্মযসতভ পতসঔ অগ্রল লসম ঢাসতভ ার্ওদ ঔুসচ পধমাফ দা।  

আসফমাভ ফাসঞআ রৄদমাফ র্কয়া পাআসও ধরু্ময থসভ র্দসয় পকসঙ। র্কয়া পাআসয়ভ ফসঢা ফানুসরভ র্রুসদ্ধ্ 
ধরু্মসযভ স্ত্র র্ঙদঢাআ,  ধরু্মসযভ ওঢিযসয র্ে ৃর্ষ্টভ র্পসবাক উসঞসঙ,  এআ ংাতঝাআ পবসওাসদা ততর্দসওভ 



পলটমাআদ লসঢ ধাভসঢা। র্কয়া পাআ ধরু্ময ওফিওঢিাভ াসণ রৃর্িদীঢ যলাভ ওভসঙ এঝা পতসঔ পবসঢ 
ধাভসম অদর্িঢ লঢাফ।  

ধাঞও পনাভাসফভ নু্ধভা াআ র্কয়া পাআসয়ভ চন্য যর্ঢযাস্ত ফয় ওার্ঝসয়সঙ,  অর্ফ ঢাসতভ পাঢৃত্বসাথ 
পতসঔর্ঙ স স,  অভ পপসর্ঙ ধরু্মসযভ স্ত্র র্ঙদঢাআসয়ভ র্রয়ঝাভ াসণ র্কয়া পাআসয়ভ ম্পওি পওফদ 
লস,  র্কয়া পাআ লয়সঢা ধরু্মসযভ ' সস্ত্র'  লাঢ র্তসয়সঙ,  র্দসচসতভ বন্ত্রধার্ঢসঢ পফওা লাঢাসদা ধঙি 
লয় র্দ সম স স াম ঘুমসও লয়ভাদ ধরু্ময র্দসচসতভ '  ওফিওাসন্ট'  র্ে খঝায় লাফসম ধসের্ঙসমা। 
ধরু্মসযভ বন্ত্র লাঢাসদা র্কয়া পাআসও পতঔসঢ বায়া লয় র্দ। 

বঔদ পাগসমা র্ফমদসফমাঃ  

অচ আসফমাভ িসযর র্তসদ আসফমা চফচফাঝ র্ঙসমা,  অভ অফভা ভাস্তায় দাফসমআ র্পর্পয়াআর্ধ ফানুসরভা 
ভাস্তায় পদসফ বাদ,  ঢাসতভ র্দভাধত্তাপ্রতাসদ যস্ত ধরু্ময  ঞ্টার্নও পাআসয়ভা পুসম বাদ অফাসতভ ফসঢা দকন্য 
ফানুসরভা ভাস্তায় দাসফ,  ঢাসতভ পওাণা দা পওাণা পধৌঙাসদাভ ঢাো ণাসও,  ঢাআ র্ফর্দসঝভ ধণ ধার্ভ র্তসঢ 
প্রায় এও খন্ঝা াস স স খুর্ফসয় ক্লাি অর্ফ বঔদ আ পফমায় পধৌঙামাফ,  াভার্তসদভ ক্লার্ি ফুসঙ র্কসয় 
অর্ফ ঢঔদ ঢভঢাচা ফানুর। ঠাওাভ চযাসফ র্ভক্ত ফানুসরভা চযাসফভ ওমযাসদ ওফিখন্ঝাভ ওঢক্ষড র্দসপিচাম 
র্শ্রাসফ খুর্ফসয় র্ঢার্লঢ ওভসঢ ধাসভ এআ ধর্ভংঔযাদ পদয় র্দ পওউআ। পওাসদা কসরও চযাসফভ এআ 
উধওাভী র্তও র্দসয় কসরডা ওসভদ র্দ,  এওর্ঝ ওফিক্লাি্ র্তসদ র্ন পণসও পওাসদা চরুভী ওাকচ ন্য 
র্নস পধৌঙাসঢ াস উঞা পওভাদীভ ওাসমভ র্যষ্ট খফুঝুকু ধভুড লয় াসভ ীসঝ পলমাদ র্তসয় খুর্ফসয়।  

ফানুর লাঝসঙ,  ফানুর আসয়ভ যাক লাসঢ র্নসভ বাসে,  ফানুর অদর্িঢ,  অদর্িঢ নঝুধাসঢভ পতাওাদীভা,  
ঢাসতসভা পঘার্ক্রী পাসমা। আসফমায় ঠুসও পতঔমাফ পতাওাদগুসমাভ াফসদ প্রঘন্ট পীভ,  অফাভ আ পওদাভ 
ধয়া পদআ,  ঢস ওাফাম পাআ ফালুমু অমসফভ এওঝা আসয়ভ ওণা সমসঙ াভাভ,  পআ আঝা পতঔাভ 
চন্য নুধফ প্রওাযদীভ স্টসমভ াফসদ তাোমাফ। পঔাসদ প্রঘন্ট পীে,  পচাাআতা দার্ভসদভ ফুর্ক্তবসুদ্ধ্ 
যলীত দাভী আর্ঝ পদসেসঘসে পতঔমাফ,  বঢঝা প্রঢযাযা ওসভর্ঙমাফ ঢঢঝা পাসমা ফসদ লসমা দা। র্ওন্তু ফালুমু 
অ্মসফভ আর্ঝ পঘাসঔ ধেসমা দা,  লয়সঢা ধভঢিীসঢ ন্য পওাসদা চায়কা পণসও ংগ্রল ওভসঢ লস আঝা।  

পঔাদ পণসও পলসঝ ব্লকাি ওদিাসভ র্কসয় পতঔমাফ প্রঘভু ব্লকাভ এসসঙ আসফমায়। ঘাভধাসযআ ধর্ভর্ঘঢ ফুঔ,  
এওর্তসও পকাম লসয় তারঁ্েসয় অসঙ '  বুদ্ধ্াধভাথীসতভ র্ঘাসভভ তাীসঢ াক্ষভ'  ওফিসুঘীভ পস্বোসী াআ,  
ঢাসতভ াফসদ তারঁ্েসয় অসঙ ঘমায়ঢসদভ এওতম ব্লকাভ,  ঢাভ াফসদ াফসলায়াভ আসদভ ব্লকাসভভা,  কাসঙভ 
ঢমায় পতীসঢ তােঁাসদা অফভা নু্ধভ সদসও,  ঝুঝুম,  দাচ,  ফুভাত,  ফাসুফ পাআ,  রৄপ,  মীদা র্তমরুা 
অভ মীদা পনভসতৌ,  াসণ পফাল আয়াচাত পাআ,  যভৎ চাওাঢিাভ র্রটফ ন এক্সসপ্রযদ পর্ফদাভ পণসও 
র্নসভ এসসঙ,  ভ াসণ পতঔা লসমা,   এঔদ ওযাসফভাভ পপঢভ র্তসয় পতসঔ ,  পওৌর্যসওভ াসণ এওঝা 
র্যাম অসমাঘদা ওভসঢ লস,  দচরুসমভ াসণ এওঝা অমাধ অসঙ ,  ফাসুফ পাআসয়ভ ওাসঙ র্ওঙু র্চর্দর 
চাদসঢ লস,  ংঔয আসয়ভ দাফ ফসদ অসঙ এগুসমাভ পওাদঝা পব তভওাভী অভ পওাদঝা নামঢু র্র্দসয়াক 
এ চাদসঢ লস,  র্ওন্তু ওাসভা াসণ অমাধ ওভাভ ধর্ভর্ির্ঢ পদআ,  াআ যস্ত,  াআ পযর ফুলূঢিঝকুু 
উধসপাক ওভসঙ।  

পফমাভ ফাসঞ তারঁ্েসয় পকাম লসয় অড্ডা র্তসে াআ,  াআ লয়সঢা মসঙ পতঔা লস ধসভভ আসফমায় 
এঔাসদআ এপাসআ। বর্ত পতসয ণার্ও ঢালসম পতঔা লস ন্ধুভা,  আসফমাভ থুমায় ধা ভাঔসা। এঔাসদ বাভা বাভা 
আসয়ভ ঝাসদ তারঁ্েসয়,  ঢাসতভ সথিওআ লয়সঢা পর্ষ্যসঢ প্রাী পলাসয় বাস,  ধসুভাতস্তুভ স্বসতযী পওউ পদআ 



এঔাসদ। পতযঝাভ াস্ত ধর্ভর্ির্ঢসঢ র্ভক্ত ফানুসরভা র্থওাংযআ পতযঢযাসক অগ্রলী। এসতভ সদওসওআ 
ধভঢিী আসফমায় পতঔা বাস দা  

পওৌর্যসওভ াসণ পওাণা রৄরু লয়াভ অসকআ পওৌর্যও মসমা পঢাফাভ পফাাআম ওআ র্ফয়া,  পওাসদা দাম্বাভ 
পচাকাভ লআসঙ পঢাফাভ,  এআ ফুলূসঢি াংমাসতয ম্পূডি র্টর্চঝাম এওঝাআ ফানুর,  পঝা এওফাত্র অর্ফ,  র্ওন্তু 
অফাভ এআ র্টর্চঝাম ধর্ভঢিদ ওাসভা ফদঃধঢু লসে দা। াআ এঔদ এদামক পবাকাসবাক ধদ্ধ্র্ঢসঢ পযস্ত। আ 
পফআসম অভ ঘযাঝ রুসফ অমাধদ অভ ধর্ভওম্সদাপ্রডয়সদভ ফাথযসফ ফথযপ্রাসঘয এও এওঝা তস্বভাঘাভী ভওাসভভ 
ধঢদ পলাসয় পকসমা,  অভ অফভা এঔদ পফাাআসমভ ওম পভঝ অভ র্র এ এফ এসভ র্লা পফমাসঢ যস্ত ,  
এপাস র্ে লস দা পাআর্ঝ,  অফাসতভ ফাসঞ পদসফ পবসঢ লস।  

ঝুঝুমসও পতঔমাফ ঋলাদসও পওাণা র্যঔাসঙ,  াা সমা মুম মুম,  াংমা যসব্দ ব্লকাভসতভ ওর্ঢধয় তাসদভ 
এওঝা মুম,  ঝুঝুম ঋলাদসও র্যঔাসে াা সমা মুম মুম,  ঝুঝমুম ঝঝুমুম,  ঝুঝুম ঝুঝমু,  পঙসম মুম র্যঔসমআ 
ঝুঝুম র্যঔস,  াসধভ দাফ পুমাসদা ম্ভ লস দা ভ।  

মীদা পনভসতৌসভ লাআব্রীট ঙাকম এঔদ চন্মায় র্দ,  পচসদর্ঝওযামী ফর্টনাআট ঙাকসমভ ওার্চ্চ ঔায়াভ অযায় 
কঢ পতে ঙভ সধক্ষা ওভর্ঙ,  পঝস্ট র্ঝউস চন্মাসদা ঙাকসমভ ফা র্ঞও ওভসঢ ধাসভ র্দ সম অফাসতভ ওার্চ্চভ 
তায়াঢঝা এঔদ ছুসম অসঙ।  

আসফমায় ওভডীয় ওফ,  অড্ডা পতয়া,  কসম্সভ নাসও পনাওসভ এও রৃআওাধ ঘা র্তসয় কমা পপচাসদা,  
অাভ র্নসভ এস অড্ডা,  এআ র্দয়সফভ যর্ঢক্রফ পদআ,  ঢস অচ যাল অমসফভ পতাওাসদ র্ওঙু পদআ,  
ঘাসয়ভ ওাসধভ পঘসয় ফানুর পযী,  াআ সধক্ষা ওভসঙ,  ওাধ ঔার্ম লয়া ফাত্রআ পর্ঢি ওসভ র্দসয় বাসে ন্য 
পওঊ,  পওাসদা ধাদধাত্রআ ঔার্ম পদআ। ুর্্ফু দাসভসও পতঔমাফ সদও র্তদ ধভ। াংমাসতসযভ পয ওসয়ওচদ 
প্রর্দ্ধ্ অআর্টয়াাচসতভ এওচদ ,  ভ পন্স ন র্লউফাভ অভ উধিাধদা ঘফৎওাভ। পফােও উসন্মাচ্চসদভ 
ফয় কসম পফাভক ছুর্মসয় পস্টসচ উসঞ বায়া ভ ধসক্ষআ ম্ভ।  

ঔার্ম ঘাসয়ভ ওাধ র্দসয় বার্ে পর্ঢি ওভসা,  যাল অমসফভ ঘাসয়ভ পতাওাসদভ াফসদ তাোসদা ধরু্মযসও মমাফ 
র্ততাভ পাআ এওঝু চায়কা পতদ,  ধরু্ময ফুগ্ধ লসয় চায়কা ওসভ র্তম,  অর্ফ ঢাসও ধায ওার্ঝসয় বায়াভ ফয় 
থন্যাত র্তমাফ,  র্ঢর্দ অফাভ ফুসঔভ র্তসও ঢার্ওসয় ণাওসমদ র্ওঙকু্ষড,  অর্ফ বঔদ র্নসভ অর্ঙ ঢঔদ র্ঢর্দ 
র্দর্শ্চঢ র্ঢর্দ অফাসও র্ঘসদদ দা,  র্ঢর্দ ঢাভ সুও াঁঝাসদা যাচ পতসঔ অাভ অফাভ র্তসও ঢাওাসমদ।  

আসফমায় ধরু্ময ার্লদীভ তস্যসতভ পমঔা ওর্ঢা ফগ্র প্রওার্যঢ লসয়সঙ কঢ ধভরৄ,  র্টএফর্ধ ধরু্ময 
ওযাসফভা র্দসয় পঔাসদ লার্চভ র্ঙসমা,  ধরু্ময ার্লদীভ তস্যসতভ পপঢসভ ওর্ঢা র্মঔাভ ফানুর অসঙ,  
পতঔমাফ অওায প্রওাযদীভ প্রওাযও ওৃঢজ্ঞঢা চার্দসয়সঙদ ঢাসতভ পমঔওসও ধভুসৃ্কঢ ওভায়,  পওাসদা র্ঢর্ওিঢ 
যর্ক্তসও ধভুসৃ্কঢ দা ওভায় অফভা এ ঙভ াংমা এওাসটফীভ প্রর্ঢ ওৃঢজ্ঞঢা প্রওায ওভসঢ ধার্ভ। একুসয 
ধতও ভাচনদর্ঢও র্সঘদা ফাণায় পভসঔ প্রতাদ ওভা লয়,  পঔাসদ ধভুসৃ্কঢ যর্ক্তভ ওাসচভ পঘসয় গুরুত্বধডূি লসয় 
উসঞ ঢাভ ভাচনদর্ঢও অদর্ঢ। লয়সঢা ধভঢিী পওাসদা এও ফসয় অমাফ াদী অভ া ুএকুসয ধতও ধাস 
র্যরৄ ার্লসঢয অভ উধিাধদায় ঢাসতভ তাসদভ চন্য। নুধফ প্রওাযদীসঢ পতঔমাফ র্ভঝসদভ ঙোভ আ পযঔ 
ফুর্চভ ভলফাদ,  র্ঢর্দ াংমা ার্লসঢয গুরুত্বধডূি তাদ ভাঔাভ চন্য একুসয ধতসওভ তার্তাভ পলাসয় 
উঞসঙদ,  ঢাভ দাসফ র্ভঝদ পফমা রৄরু লসয়সঙ,  রুর পফমায় রুর স্বযভীসভ উধর্িঢ লসঢ ধাসভদ র্দ র্ওন্তু র্ভঝদ 
র্দসচভ দাফার্কঢ পফমা র্দসচ উসবাথদ ওভাভ ওৃর্ঢত্ব চিদ ওভসঢ ধাভসদ।  



পাাসদভ র্তদঃ  

রৃকিা ধচূা পাাসদভ র্তসদ াআ তম পসথ উৎ ওসভ,  অচ আসফমাভ পযর র্তসদভ ধর্ভর্ির্ঢ সদওঝা 
পাাসদভ ফসঢা,  বঔদ আ পফমা পযর ওসভ াাভ র্তসও র্নভর্ঙ পতঔমাফ পফমাভ এও ধাসযভ স্টম পাগসঙ 
ফানুর অদর্িঢ ফুসঔ,  সযসর ফাপ্ত লসমা আ পফমা । 

 

[ ফাঘি ১,  ২০১১ ]  


