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ার্করুায- ৪ 

গঠিত র ঠিভফঙ্গ পননায ংগিনগুঠরয অন্দারন্নয মকক্তভঞ্চ 

১৫আ ঠিন্ম্বয র্ৃষ্ণদ পঘাল পভন্ভাঠযয়ার ন্র এর্ ভতী র্নন্বনন্নয ভাধযন্ভ অন্রাচয মকক্তভঞ্চ গঠিত 

র। ১৮ঠি ংগিন্নয ২৭৭ জন প্রঠতঠনঠধ উঠিত ঠছন্রন (ওন্য়ফাআন্ি ১৯ঠি ংগিন্নয উন্েখ অন্ছ, ওিা ১৮ঠি 

ন্ফ।) র্নন্বনন ঠযচারনায জনয যফীন্দ্ররার বট্টাচামু, জয় পন, ঠভাদ্রী যায়, শুন্বদক ভকখাজুী, কঠপ্রয় ঠভত্র এফং 

ন্য বট্টাচামুন্র্ ঠনন্য় গঠিত বঠতভন্ডরী। উন্বাধন র্ন্যন প্রখযাত থুনীঠতঠফদ ও ঠিভফঙ্গ যর্ান্যয 

প্রাক্তন থুভন্ত্রী িঃ ীভ দাগুপ্ত।  

খড়া অন্রাচনাত্র প র্ন্যন প্রস্তুঠত র্ঠভঠিয অহ্বায়র্ াাঁচর্ঠড় নান্য়র্। প্রঠতঠি ংগিন পথন্র্ এর্জন 

র্ন্য প্রঠতঠনঠধ ফক্তফয যান্খন প্রস্তান্ফয ভথুন্ন। অভান্দয ান্র্নু্রয ন্ে ১৫ জন প্রঠতঠনঠধ উঠিত ঠছন্রন এফং 

ফক্তফয যান্খন ীমূল চক্রফতুী  প্রান্দঠর্ ম্পাদর্। র্রর্াতা পিঠরন্পান এয ন্ে ান্র্রু ম্পাদর্ ঞ্জীফ 

ফযানাজুী ফক্তফয যান্খন। জফাফী বালণ পদন ঠফঙ্কয যায়। খড়া প্রস্তাফ প্রঠতঠনঠধন্দয অন্রাচনায য ঠর্ছক 

ংন্াধনী গৃীত য়। র্নন্বনন পথন্র্ ঠফঙ্কয যায় ও াাঁচর্ঠড় নান্য়র্ পর্ মকগ্ম অহ্বায়র্ এফং যাভচাাঁদ 

ভঠণগ্রাভ পর্ দপ্তয ম্পাদর্ ও পর্ালাধযে ঠনফুাঠচত র্ন্য ঠতনজন্নয র্ভুর্তুাভন্ডরী গঠিত য়। প্রঠতঠি ংগিন পথন্র্ 

২ জন র্ন্য ঠনন্য় গঠিত য় পজনান্যর র্াউঠির। অভান্দয ান্র্রু পথন্র্ কান্ত পঘাল ও ীমূল চক্রফতুী এফং 

র্রর্াতা পিঠরন্পান পথন্র্ ঞ্জীফ ফযানাজুী ও ঠফপ্লফ দত্তযায় র্াউঠির দয ঠান্ফ ঠনফুাঠচত ন। 

র্নন্বনন ঠদ্ধান্ত গ্রন র্ন্য পম অগাভী ১৫আ পপব্রুয়াযী ২০১৬ তাঠযন্খয ভন্ধয পজরা াখাগুঠর গঠিত 

ন্ফ। পর্ন্দ্রীয় ও যাজয যর্াযী পেত্র, ফযাঙ্ক, ফীভা  যাষ্ট্রায়ত্ত ংিা, ঠোন্েত্র  ঠফঠবন্ন পেন্ত্রয পননায 

ংগিনগুঠর ঠনন্য়আ এআ মকক্তভঞ্চ। পজরা ম্পাদর্ন্র্য নকন্যাধ র্যা ন্ে এআ মকক্তভন্ঞ্চয পজরা র্ঠভঠি গিন্ন 

উন্দযাগী ন্ত। এ ঠফলন্য় অযও ঠর্ছক জানায থার্ন্র প্রান্দঠর্ াখায ান্থ পমাগান্মাগ র্রুন।   

৭৮.২% অআঠিএ ভাজুান্যয দাঠফন্ত পপাযান্ভয র্ভুূচী 

অগাভী ২২প ঠিন্ম্বয ঠফএএনএর আউঠনয়ন ও এন্াঠন্য়ন ভূন্য পপাযান্ভয অহ্বান্ন ফযপ্রাপ্তন্দয 

৭৮.২% অআঠিএ ভাজুায ভঞ্জকয র্যন্ত নাফযর্ ঠফরন্ম্বয ঠফরুন্দ্ধ ভধযাহ্নর্ারীন ঠফন্োব ভান্ফ নকঠিত ন্ফ। 

পআ ান্থ র্ান্রা ফযাজ ঠযধান র্যন্ত ন্ফ। অভান্দয ঠএআচঠর্উ এআ র্ভুূচীন্ত ঠক্রয়বান্ফ ংগ্রন র্যন্ত 

ঠনন্দু ঠদন্য়ন্ছ। পজরা র্ঠভঠিগুঠরন্র্ নকন্যাধ র্যা ন্ে দযন্দয ঠনন্য় এআ র্ভুূচীন্ত উঠিত থার্ন্ত।  

ঠঠজএভ এয র্ান্ছ স্মাযর্ঠরঠ প  

গতর্ার প্রান্দঠর্ াখায বা পথন্র্ ঠদ্ধান্ত পনওয়া পম অগাভী ২৮প ঠিন্ম্বয পজরা র্ঠভঠিগুঠর পথন্র্ প্রাপ্ত 

স্বাযর্ঠরঠয ঠবঠত্তন্ত প্রান্দঠর্ স্তন্য স্বাযর্ঠরঠ ততঠয র্ন্য ঠঠজএভ এয র্ান্ছ জভা পদওয়া ন্ফ ঠফলয়গুঠরয 

ঠনস্পঠত্তয দাঠফন্ত। প্রান্দঠর্ াখা অহুত এআ র্ভুূচী র্ৃষ্ণনগয, যায়গঞ্জ এফং গযাংির্ ারন র্যন্ত ান্য ঠন 

িানীয় র্াযন্ণ। মাযা র্ভুূচী ারন র্ন্যন্ছ তান্দয ভন্ধয দুগুাকয, র্কচঠফায ও জরাআগুঠড় পথন্র্ পর্ান 

স্মাযর্ঠরঠ প্রান্দঠর্ াখায দপ্তন্য অন্ ঠন। 

ঠআঠ বায জনয বযথুনা ঠভঠত গঠিত 

আঠতভন্ধয ভস্ত পজরা র্ঠভঠিগুঠরন্র্ জাঠনন্য় পদওয়া ন্য়ন্ছ পম অগাভী ১৪আ জানকয়াযী ২০১৬ প্রান্দঠর্ র্ামুর্ঠয 

র্ঠভঠিয ফঠধুত ঠধন্ফন নকঠিত ন্ফ। এআ উদ্দন্য এর্ঠি বযথুনা ঠভঠত গঠিত ন্য়ন্ছ। 

বাঠত-  দীর্ ঠভত্র (৯৪৩৩০৪০৭০৮) 

ম্পাদর্-  ঠজত নদন (৯৪৩৩০৬১৮৯৪) 
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পর্ালাধযে-  পদফব্রত দাফক্সী (৯৪৩৪০০১২২৭) 

নযানয ফযফিানা-  ঙ্কজ াা (৯৪৩৩১৫৪৯৭০) 

   পগাঠফদ দা (৯৪৩৩৩৫৫২০১) 

   এঠ ান্ন্ড (৯৪৩২৮১৫৪১২) 

ঠআঠ’য অন্ন বা ম্পন্র্ ু ঠর্ছক জানায থার্ন্র বযথুনা ঠভঠতয র্ভুর্তুান্দয ন্ঙ্গ পমাগান্মাগ র্রুন ২২প 

ঠিন্ম্বয ভঙ্গরফায পথন্র্। 

খড়্গকয ও তভরকর্ াখা গিন 

১২আ ঠিন্ম্বয খড়্গকয পিঠরন্পান এক্সন্চন্ঞ্জ নকঠিত র্নন্বনন্নয ভধয ঠদন্য় খড়্গকয পজরায ন্তবূকু্ত খড়্গকয 

াখা গঠিত য়। র্নন্বনন ঠযচারনা র্ন্যন ংর্য প্রাদ ধফর ও দুরার চন্দ্র ঠভতন্র্ ঠনন্য় গঠিত 

বাঠতভন্ডরী। উন্বাধন র্ন্যন প্রান্দঠর্ ম্পাদর্ কান্ত পঘাল। এছাড়া ফক্তফয যান্খন ভধক পনগুপ্ত পজরা  

ম্পাদর্, ঙ্কজ জানা পজরা ম্পাদর্ ঠফএএনএরআআউ, ঞ্জীফ পদফনাথ পজরা ম্পাদর্ ঠএভআউ, ফীন্যন ভাআঠত 

ঠঠজঠএ, তকর ভাান্তা, নন্গন ঠনা ও এঅআঠফঠিঠএ পজরা ম্পাদর্ নকভ াা। প্রান্দঠর্ াখায ন্ে 

ফক্তফয যান্খন ীমূল চক্রফতুী। র্নন্বনন পথন্র্ দুরার চন্দ্র ঠভত্র, স্বন র্কভায পদ এফং তফদযনাথ দা পর্ মথাক্রন্ভ 

বাঠত, ম্পাদর্ ও পর্ালাধযে ঠনফুাঠচত র্যা য়। 

খড়্গকয পজরায ন্তবূুক্ত তভরকর্ াখা গিন্নয উন্দ্দন্য াাঁর্কড়ায় এর্ র্নন্বনন নকঠিত য় গত ১৫আ  

ঠিন্ম্বয। র্নন্বনন ঠযচারনা র্ন্যন পদফঠপ্রয় পচৌধকযী ও ঠভরনঠর্ন্ায পগাস্বাভী পর্ গঠিত বাঠতভন্ডরী। 

উন্বাধন র্ন্যন প্রান্দঠর্ ম্পাদর্ কান্ত পঘাল। ফক্তফয যান্খন পজরা ম্পাদর্ নকভ াা, খড়্গকয াখায 

বাঠত দুরার চন্দ্র ঠভত্র, পভঠদনীকয াখায  ম্পাদর্ পদফ র্কভায ার, ঠফএএনএরআআউ এয তভরকর্ াখা 

ম্পাদর্ বন্ফ চক্রফতুী, ঠএভআউ তভরকর্ াখা ম্পাদর্ ঠনতাআ ভন্ডর। র্নন্বনন পথন্র্ ভূরয চযণ জানা, 

কধাংশু পখয অচামু ও পগৌযঠয জানা মথাক্রন্ভ বাঠত, ম্পাদর্ ও পর্ালাধযে ঠনফুাঠচত ন।  

ফুবাযতীয় ন্েরন্নয জনয ঠফজ্ঞান 

ফুবাযতীয় ন্েরন্নয বযথুনা ঠভঠত ও ঠএআচঠর্উ পজরা ও প্রান্দঠর্ র্ঠভঠিগুঠরন্র্ নকন্যাধ জাঠনন্য়ন্ছ 

ফুবাযতীয় ন্েরন্নয জনয ঠফজ্ঞান ংগ্র র্যন্ত। পজরা ম্পাদর্গণ ঠনিয়আ আঠতভন্ধয বযথুনা ঠভঠত পপ্রঠযত 

ঠফজ্ঞান্নয ায ম্বঠরত যঙীন ঠরপন্রি পন্য়ন্ছন। প্রান্দঠর্ াখা পথন্র্ও নকন্যাধ র্যা ন্ে ন্তত এর্িা 

ঠফজ্ঞান ংগ্র র্যায উন্দযাগ ঠনন্ত। এ ঠফলন্য় ঠফএএনএরআআউ এয ায়তা ঠনন।  

ঠআঠ বায় অায ভয় ঠনম্নঠরঠখত তথযগুঠর ঠনন্য় অকন  

১) পিঠর পননাু মাযা ান্েন না তান্দয নান্ভয তাঠরর্া। 

২) নতকন দয ংগ্রন্য ঠর্ ঠযর্ল্পনা র্ন্যন্ছন, ২০১৫ পত র্তজন নতকন দয ংগ্র র্ন্যন্ছন, ফতুভান্ন 

পজরায পভাি দয ংখযা র্ত। 

৩) পর্ািা ও প্রান্দঠর্ াংগিঠনর্ তঠফন্রয িার্া ফন্র্য়া অন্ছ ঠর্,  র্ন্ফ পথন্র্।  

৪) ঠঠএ স্তন্য র্তগুঠর পর্ন্য এখনও ভীভাংা য় ঠন, তায তাঠরর্া। 

৫) পজরাস্তন্য ঠনজস্ব উন্দযান্গ পর্ান র্ভুূচী ারন র্ন্যন্ছন ঠর্ না।  

৬) ঠনয়ঠভত াধাযণ বা এফং র্ামুর্ঠয র্ঠভঠিয বা য় ঠর্না। 

৭) াখা গিন্নয ঠযঠিঠত এফং প্রন্য়াজনীয়তা অন্ছ ঠর্ না। 

৮) ংগিন ঠযচারনায় পমৌথ উন্দযাগ অন্ছ ঠর্না।        
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