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সার্কলুার- ১/ ১৭- ১৮ 

৭৮.২% অআডডএ ভার্জারযয অরে এফং যফর্জী ফস্থা 

র্ুরাআ ২০১৬ এআ ম্পডকজর্ অরে র্াডয রেডির।  ডফএএনএর ডপ থেরক াডবজ ফুক  প্ররোর্নীে নডেত্র 

াঠারনায য ডডএ ডপর কার্ শুরু করযরি। ডকন্তু কার্ চররি র্যন্ত ধীযগডর্রর্। ডিভফঙ্গ ারকজরর একভাত্র 

ুরুডরো িাড়া অয ফরেরত্রআ না ফায র্াডরকাআ থফী। থমটুকু র্েয ং্রহ কযা থগরি র্ারর্ থোা মারছে  কৃ্ণননগয  

কুচডফায ও ডডরগুডড়য কার্ রেরি র্ুরনাভূরকবারফ রনক কভ। কৃ্ণননগরয একর্নও ডচডঠ ানডন  কুচডফায থেরক 

১০০ র্রনয নডেত্র াঠারনা রেডির ডচডঠ থরেরিন ভাত্র ৯ র্ন (গর্ ২৪ র্াডযরা ডডএ ডপ থেরক র্ানা থগর 

অযও ২১ র্রনয কার্ ম্পূর্জ রেরি এফং ীঘ্রআ াঠারনায ফযফস্থা রছে ।)  ডডরগুডড়য ৫০০ র্রনয ভরধয ১০০ র্রনয 

ভর্ কার্ রেরি এফং ফাকীগুডরয কার্ দ্রুর্র্ভ থফরগ চররি। প্রারেডক াাা থেরক প্রাে প্রডর্ডেন ডডএ ডপর ফর 

কার্ অযও দ্রুর্ কযায র্নয চা ৃডি কযা রছে । েযরেয কারি নুরযাধ কযা রছে  অয একটু ু রধমজ ধযরর্। ডডএ 

ডপ থেরক অভারেয কো থেওো রেরি থম অগাভী ৩১থ থভ ২০১৭ এয ভরধয ফ কার্ থল রে মারফ।  

আডর্ভরধয অযও দুডট োডফ ূযর্ রেরি। থকাোটজাযডর থভডডরকর বার্া এফং নাআট ও ানরড ডি কর। থভডডরকর বার্ায 

র্নয ন ডেরর্ রফ  ডফররে এএএ প্রধানরেয ারে কো ফরুন। এিাড়া থভডডরকররয র্নয অরাো বারফ ডপ্র 

২০০৭ ও থাি ২০০৭ ফযপ্রাপ্তরেয র্নয দুডট পভজ ূযর্ করয র্ভা ডেরর্ রফ। পভজ দুডট অভারেয ওরেফাআরট 

থেওো রেরি। 

ভীূয ডআড’য ডদ্ধান্ত নুারয কভজূচী 

গর্ থপব্রুোযীরর্ ভীূয ডআড থেরক ১৭ েপা োডফয ডবডিরর্ থম ডর্ন মজারেয কভজূচী াররনয ডাক থেওো রেডির 

র্ায দুডট মজাে থল রেরি। াড়্গুয  ফাাঁকুড়া  ুরুডরো  অানরার  দুগজাুয  ফধজভান  করকার্া  ফযভুয  ডউড়ী  

ভারো  ডডরগুডড়  গযাংটক ও কুচডফায থর্রাে কভজূচী াডরর্ রেরি ফরর াফয াওো থগরি। রনক থর্রাআ কভজূচী 

াররনয য ারকজররয কারি ডরডার্ ফা থভৌডাক থকান ডযরাটজ াঠারছে  না। ারকজররকআ াফয ং্রহ কযরর্ রছে । 

থর্রা ম্পােকরেয নুরযাধ কযা রছে  ন্তর্ থভৌডাকবারফ ারকজররক ডযরাটজ কযায র্নয। থাোটএ ফা আরভর 

ফযফায কযা থমরর্ ারয। কৃ্ণননগয  যােগঞ্জ থকান কভজূচী ারন করয ডন। র্রাআগুডড়য থকান াফয থনআ। মাযা 

কভজূচী পরবারফ ারন করযরিন র্ারেয ারকজররয ে থেরক ং্রহাভী ডবনন্দন। অগাভী ২৫থ থভ র্ৃর্ীে এফং থল 

মজারেয কভজূচী ‘ধর্জা’ পরবারফ নুডির্ কযায র্নয উরেযাগ ডনন। থম থর্রাগুডর প্রেভ দুআ মজারেয কভজূচী ারন 

করয ডন র্ারেয নুরযাধ কযা রছে  ন্তর্ থল মজারেয কভজূচী ারন কযায র্নয। এআ মজারে এএএ প্রধানরক 

(ডটডডআ/ডটডডএভ/ ডর্এভ) ডচডঠ ডেরে ন্তর্ ১৫ডেন অরগ র্াডনরে ডেন  থআ ারে োডফ নে। 

থননাজ মুক্তভরেয ডারক কভজূচী 

আডর্ভরধয অনায ফগর্ রেরিন থম থকন্দ্রীে যকায ডাকসরয ্প সঞ্ েরে ুরেয ায কডভরে ডেরেরি। একফিরযয 

ভরধয এআ ডনরে ডর্ন ফায ুরেয ায কভারনা র। এআফায থম ুরেয ায থম ডযভারর্ কভারনা র র্া গর্ চডি ফিরযয 

ভরধয ফজডনম্ন। এয পরর গযীফ  ভধযডফি  থভনর্ী ভানুল ও ফযপ্রাপ্তযা (ডফরলবারফ মারেয থনন থনআ এফং 

থকফরভাত্র ুরেয উযআ র্াাঁরেয র্ীডফকা ডনফজা ে) অডেজকবারফ েডর্্রহস্থ রফন। গর্ ২৬থ এডপ্রর ২০১৭ মুক্তভরেয 

থর্নারযর কাউডিররয বা নুডির্ ে। থআ বা থেরক ডনম্নডরডার্ ডদ্ধান্ত গৃীর্ ে। 

১) অগাভী ১১আ থভ ২০১৭ করকার্া  ডিভফরঙ্গয ভস্ত থর্রাে ফস্থান কভজূচী াডরর্ রফ। র্ভারেরর্য স্থান 

করকার্াে থমাগারমাগ বফরনয াভরন এফং থর্রাগুডরয থেরত্র ুাডযনরটরেন্ট প থাি ডপরয েপ্তরযয াভরন। 

২) করকার্াে এডফঅআ এয ডযডর্ওনার ডপরয াভরন (ভৃডদ্ধ বফন  ১  ষ্ট্রাে থযাড) র্ভারের্ (র্াডযা রয 

র্ানারনা রফ)। 

৩) েবা  গর্ ্প ােয ং্রহ এফং প্রধানভন্ত্রীয কারি ডচডঠ থপ্রযর্ (র্াডযা রয র্ানারনা রফ)।   

থর্রা ম্পােকগর্ ডফররে মুক্তভরেয থনর্ৃরেয ারে থমাগারফাগ করুন। 

এিাড়া মুক্তভে থকন্দ্রীে কডভডট থেরক এয ডফরুরদ্ধ প্রডর্ফাে করয ডচপ থাি ভািায থর্নারযর এফং থিট ফযাংরকয 

থর্নারযর ভযারনর্ারযয কারি ডচডঠ াঠারনা রেরি। এআ ডচডঠয প্রডর্ডরড এয ারে াঠারনা রছে । থর্রা ম্পােরকযা এআ 
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াকুজরায াওো ভাত্র এআ দুআ অডধকাডযকরক উক্ত দুডট ডচডঠ াঠারফন এরাডরেরনয থরটায থরড এফং কভজূচী 

প্রডর্ারন ও উক্ত ডচডঠ াঠারনায য ারকজররক ফযআ ফডর্ কযরফন। 

থর্রা রেরন 

এডপ্রর ভার ডর্নডট থর্রা রেরন নুডির্ েঃ- 

১) ফযভুয- ৯আ এডপ্রর ফযভুয ৩ে ডিফাডলজক রেরন নুডির্ ে। রেরন উরিাধন করযন প্রারেডক ম্পােক ীী্মুল 

চক্রফর্জী। রেরন থেরক কাডরো ডফশ্বা  ভরনাযঞ্জন থসাল ও েীঙ্কয েিরক মোক্ররভ বাডর্  ম্পােক ও থকালাধযে ডনফজাডচর্ 

কযা ে। 

২) ভারো- ১৬আ এডপ্রর ২০১৭ ভারো কভজচাযী বফরন ৩ে ডিফাডলজক রেরন নুডির্ ে। রেরন ডযচারনা করযন বূরেফ 

ভর্ুভোয। রেরন উরিাধন করযন প্রারেডক বাডর্ ুান্ত থসাল। র্ফাফী বালর্ থেন প্রারেডক ম্পােক ীমূল চক্রফর্জী। রেরন 

থেরক বূরেফ ভর্ুভোয  ডনভজর থে এফং থভান থসাল মোক্রথভ বাডর্  ম্পােক ও থকালাধযে ডারফ ডনফজাডচর্ ন। 

৩) াড়্গুয- ২৩থ এডপ্রর ২০১৭ ৩ে ডিফাডলজক রেরন নুডির্ ে। রেরন ডযচারনা করযন ংকয প্রাে ধফর  দুরার চন্দ্র 

ডভত্র  পর্ীবূলর্ ো ও ফীরযন্দ্রনাে গারেনরক ডনরে গডঠর্ বাডর্ভেরী। রেরন উরিাধন করযন প্রারেডক বাডর্ ুান্ত থসাল। 

র্ফাফী বালর্ থেন প্রারেডক ম্পােক ীমূল চক্রফর্জী। নযর্ভ প্রারেডক  বাডর্ েীক ডভত্রও বালর্ থেন। রেরন থেরক 

নুভ াা  থেফকুভায ার ও র্ন াররক মোক্রথভ বাডর্  ম্পােক ও থকালাধযে ডনফজাডচর্ কযা ে। 

ডর্নডট রেরনআ থফ ুংগডঠর্ বারফ নুডির্ ে। ফযফস্থানাও ডির চভকপ্রে। কররয র্নয ভধযাহ্নরবারর্য ফযফস্থাও ডির। 

যােগঞ্জ পয ফাডর্র  

যােগরঞ্জয রঙ্গ কোফার্জা ফরর ডঠক রেডির থম ভারো রেররনয যডেন েজাৎ ১৭আ এডপ্রর প্রারেডক বাডর্ ুান্ত থসাল ও 

প্রারেডক ম্পােক ীমূল চক্রফর্জী যােগরঞ্জ মারফন াংগঠডনক পরয। ডকন্তু ভারো ডগরে র্ানা থগর যােগঞ্জ থকান বায ফযফস্থা 

করয উঠরর্ ারয ডন পরর উক্ত পয ফাডর্র কযরর্ ে। যােগঞ্জ থর্রা াাা অশ্বা ডেরেরি থম াুফ ীঘ্রআ রেরন থডরক থর্রা 

াাারক ুন্রগজডঠর্ কযরফ। প্রারেডক াাা অা প্রকা করয থম যােগঞ্জ নডর্ডফররে ভূর থরারর্ ডপযরর্ াযরফ। 

নরবেয ডফপ্লফ র্র্ভ ফরলজ কভজূচী 

২০১৬ াররয ৯ নং াকুজরারযয ভাধযরভ এআ কভজূচী াররনয অহ্বান র্ানারনা রেডির। এআ ভরেয ভরধয একভাত্র করকার্া 

থর্রা িাড়া অয থকান থর্রা এআ কভজুচী াররনয থকান উরেযাগ থনে ডন। গর্ ১২আ এডপ্রর ডডটও আউডনেন সরয এআ উররে এক 

থডভনারযয অরোর্ন কযা ে। ভূর অররাচক ডিররন এঅআডফডডডএ দুগজাুরযয থর্রা ম্পােক ধনঞ্জে গাঙ্গুরী। করকার্া থর্রা 

র্াডনরেরি অযও করেকডট কভজূচী াডরর্ রফ। নযানয থর্রাগুডররক অভযা নুরযাধ কযডি এআ ডফলরে উরেযাগ ডনরর্। ৯নং 

(২০১৬) াকুজরায ুনযাে দ্রিফয। এিাড়াও অগাভী ৫আ থভ কারজ ভাকজরয ডির্র্ভ র্ন্মফাডলজকী। এআ ফিরযয ভরধয থকান একটা 

ভরে এআ র্ন্মফাডলজকী মোরমাগয ভমজাোয রঙ্গ ারন করুন। 

র্রাআগুডড়রর্ াংগঠডনক ংকট 

গর্ রেররনয য র্রাআগুডড় থর্রারর্ থনর্ৃরেয থোদুরযভানর্ায র্নয াংগঠডনক ংকট থোা ডেরেরি। প্রারেডক াাা থেরক 

ফহুফায থর্রা থনর্ৃরেয ারে থমাগারমাগ কযা রেরি। ংকট কাডটরে ওঠায অশ্বাও াওো ডগরেরি ডকন্তু থকান উরিারমাগয 

্রহগডর্ সরট ডন। প্রারেডক াাায ে থেরক র্ারেয নুরযাধ কযা রছে  ডফররে একডট বা থডরক অররাচনা করয এআ ভযায 

ডনযন কযরর্। প্ররোর্ন রর প্রারেডক াাায ে থেরক থআ বাে এক ফা একাডধক প্রডর্ডনডধ াডর্য োকরফন। 

কররক ফাংরা নফফরলজয শুরবছে া ও থভ ডেফরয ফডক্তভ ডবনন্দন র্ানাডছে । 

কৃ্ণননগয থর্রা াাা 

গর্ থপব্রুোযী ভার থর্রায রেরন নুডির্ ে। থআ রেরন থেরক ডদ্ধান্ত গৃীর্ ে থম থর্রায ন্তবূজক্ত দুডট াাা ংগঠন 

(কৃ্ণননগয ও যার্াসাট) গঠন কযা রফ। প্রারেডক াাায বাে এআ ডফলরে অররাচনা ে। থর্রা ম্পােকরক নুরযাধ কযা রছে  

ডযভর যকারযয রঙ্গ কো ফরর ডফররে রেররনয ডদ্ধান্ত কামজকয কযা থাক। এআ ারে ৭৮.২% অআডডএ থনন 

ংরাধরনয র্নয ফরকো নডেত্র ডফররে ডডএ ডপর াঠারনায ফযফস্থা ্রহরনয র্নয কিৃজরেয উয চা ৃডিয উরেযাগ 

ডনরর্ রফ।  

 

 

         ীমূল চক্র ফর্জী 

         প্রারেডক ম্পােক 

 


