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ার্করুায নং ৯ 

 

াধাযণ ম্পাদর্ র্ভরযড কর্জি িয়যারিয বা 

এআইজফজডজএ এয চাযজি ারর্রুরয (জিভফঙ্গ, জজিজড, র্রিুা এফং কটাু  পযাক্টজয) কমৌথ উরদযারে ৮ই নরবম্বয 

জজি জি আই রর এর্ বা অনকজিত য়। ফক্তা জিররন াধাযণ ম্পাদর্ র্ভরযড কর্জি  িয়যাি। জতজন তাাঁয 

দীর্ু বালরণ আন্তিুাজতর্  িাতীয় জযজিজতয জফস্তাজযত ফযাখ্যা র্রয ফররন আভারদয কদ  ভস্ত ৃজথফী িকরে 

র্ীবারফ াধাযণ কভনতী ভানকল জনরেজলত র্যরি। জফএএনএর  এভজিএনএর  যাষ্ট্রায়ত্ত ংিাগুজরয প্রজত 

ক্ষজতর্য ভরনাবারফয তীব্র জনন্দা র্রয এয জফরুরে আরন্দারন েরে কতারায আহ্বান িানান। ৭৮. ২% আইজডএ 

ংমকজক্তর্যণ এফং ৬০:৪০ তু্ত প্রতযাায এই দুজি দাজফরত এআইজফজডজএ রাোতায রোই চাজররয় কেরি। এই 

দাজফগুজর আদায় ধাযাফাজর্ আরন্দাররনয পর ফরর জতজন উরেখ্ র্রযন। জতজন স্মযণ র্জযরয় কদন কম এখ্ন 

অরনর্ দাফী ূযণ হুয় জন। এিাো ২০০৭ এয িানকয়াযী কথরর্ মাযা অফযগ্রন র্রযরিন ঐ ভয় কথরর্ই ফরর্য়া 

জদরত রফ এফং গ্রাচকযইজি, র্ভকযরিন এফং জরব এনর্যারভন্ট ভঞ্জকয র্যরত রফ। 

আন্ন প্রারদজর্ রেরন ম্পরর্ু র্রয়র্ি জ্ঞাতফয জফলয় 

ইজতভরধয র্ররই অফেত রয়রিন কম আোভী ১১  ১২ই কপব্রুয়াযী ২০১৭ কভজদনীকয রয তৃতীয় প্রারদজর্ 

রেরন অনকজিত রফ। এ ম্পরর্ ুর্রয়র্জি জফলয় উরেখ্ র্যা রে। 

১) ১১ই কপব্রুয়াযী র্ার দিায় রেরন শুরু রফ এফং ১২ই কপব্রুয়াযী জফরর্র ারে জতনরিয ভরধয এই 

রেরন কল রফ। 

২) প্রজতজনজধরদয অফযই ১০ই কপব্রুমাযী রযযয ভরধয রেরন িরর াজিয রত রফ। ই ভয় কথরর্ই খ্ায়া 

 থার্ায ফযফিা থার্রফ। 

৩) কিরা জবজত্তর্ প্রজতজনজধ –  র্কচজফায- ২, িরাইগুজে- ৫, েযাংির্- ৩, জজরগুজে- ১০, যায়েঞ্জ- ২, ভারদ- ৩, 

জউেী- ১০, ফযভকয- ৪, র্ৃষ্ণনেয- ৪, র্রর্াতা- ১৫, ফধুভান- ৬, দুেুাকয- ৫, আানরার- ৫, করুজরয়া- ২, 

ফাাঁর্কো- ৩ এফং খ্ড়্গকয- রয িানারনা রফ। কিরায় মাযা প্রারদজর্ দাজধর্াযী আরিন তারদয ফাদ জদরয় এই 

প্রজতজনজধ ংখ্যা ধযা রয়রি। এ ম্পরর্ু আয জর্িক জিজ্ঞায থার্রর প্রারদজর্ াখ্ায রঙ্গ কমাোরমাে র্যরত রফ। 

কডজররেি জপ ৩০০ িার্া।  

ফার্ী ভস্ত জ্ঞাতফয জফলয় অবযথুনা জভজতয ক্ষ কথরর্ কিরাগুজররর্ িানারনা রফ। 

াখ্া  কিরা রেরন 

কম ভস্ত াখ্া  কিরায রেরন ফরর্য়া আরি তারদযরর্ অফযই ারর্রু রেররনয আরে রেরন কল র্যরত 

রফ। যায়েঞ্জ কিরা েঠরনয য (৩/১১/১৩) এখ্ন কর্ান রেরন র্রয জন। র্ষৃ্ণনেয কল রেরন র্রযজির 

২১/১২/১৩। ভারদারত ২১/৯/১৪ তাজযরখ্ জফেত রেরন অনকজিত রয়জির। ফযভকয, আানরার  ফাাঁর্কোয় 

কল রেরন রয়জির মথাক্ররভ ৮/২/১৫, ১/২/১৫  ১/২/১৫ তাজযরখ্। রেররনয ভয় এখ্ন অজতক্রভ না 

র্যরর  আোভী কপব্রুয়াযীরত যফতুী রেররনয ভয় এর মারফ।  র্ররর্ই উরদযাে জনরত অনকরযাধ র্যা 

রে। 
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নরবম্বয জফপ্লফ –ততভ ফলু উদমান 

আনাযা র্ররই অফেত আরিন কম এ ফিয ৭ই নরবম্বয শ্রজভর্ কশ্রণীয কনতৃরে জফরেয প্রথভ ভািতাজির্ জফপ্লফ 

পর ফায ততভ ফলু। াযা ফিয ধরয শ্রজভর্ কশ্রণী  ভস্ত অংরয কভনতী ভানকল এই জদনজি উদমান 

র্যরফন। আভারদয কিরা র্জভিীগুজররর্ এই জদনজি কজভনায, য়ার্ু, াধাযণ বা, াংস্কৃজতর্ অনকিারনয 

ভাধযরভ উদমান র্যরত অনকরযাধ র্যা রে। কিরা র্জভজিগুজররর্ই জোন্ত জনরত রফ কর্ান তাজযরখ্ এফং র্ী 

ধযরণয র্ভুূচী তাযা ারন র্যরফন। এই অনকিানগুজররত  কিরায র্ভুর্তুা  দযরদয জনরয় আররাচনা বা 

র্যরত ারযন, এআইজফজডজএ এয ফাইরয কিরায জফদগ্ধ ফযাজক্তফেু  অথফা প্রারদজর্ াখ্ায র্ভুর্তুা কর্ আহ্বান 

র্যা কমরত ারয তরফ ফিাই স্বাধীনবারফ জোন্ত জনরত রফ কিরা র্জভজিরর্ই। এই র্ভুূচী প্রজতাররনয য 

প্রারদজর্ াখ্ায র্ারি জরজখ্ত জযরািু াঠারত রফ।  

জএইচজর্উ আহুত কডারনন এফং ফরর্য়া চাাঁদা  াংেঠজনর্ পান্ড  

এয আরেই কিরাগুজররর্ িানারনা রয়জির কম জএইচজর্উ াংেঠজনর্ পারন্ডয িনয দয জিক ১০০০ িার্া 

কডারনন প্রদারনয আহ্বান িাজনরয়রি। এই ১০০০ িার্া বাে রফ এরু- জএইচজর্উ- ৩০০ িার্া, ারর্রু- ৩০০ 

িার্া এফং কিরা- ৪০০ িার্া। এখ্ন কথরর্ই কডারনন ংগ্ররয প্ররচটা গ্রন র্রুন। 

প্রারদজর্ রেররনয আরেই ফরর্য়া ারর্রু াংেঠজনর্ পান্ড  ফাজলুর্ চাাঁদা জভজিরয় কদফায উরদযাে গ্রন র্রুন। 

ডার্র্রয জফররম্ব প্রদত্ত আইজডআয 

এয আরে ২০১৩ াররয জডরম্বরয চীপ জএভজি’য র্ারি প্রারদজর্ াখ্ায ক্ষ কথরর্ জচজঠ জদরয় আইজডআয 

প্রদান জনয়জভত র্যায িনয দাজফ র্যা রয়জির। জএভজি’য তযপ কথরর্ উরদযাে কনয়া রয়জির এফং  যফতুী 

র্ারর কফ জর্িকজদন এ জফলরয় কর্ান অজবরমাে জির না। জর্ন্তু ম্প্রজত অরনর্গুজর কিরা কথরর্ অজবরমাে আরি কম 

আইজডআয ভয়ভত ায়া মারে না। প্রারদজর্ াখ্া কথরর্ জচপ জএভজিয র্ারি জচজঠ াঠারনা রয়রি। কযাা না 

রর জচপ জএভজিয াক্ষাৎ র্যায ফযফিা র্যা রফ। 

ডি করর কনন ংক্রান্ত ভযা ভাধারন জফরম্ব রে 

র্রয়র্ভা মাফৎ কনন ংক্রান্ত ভযাগুজরয ভাধান রে না। পরর ভযা ক্রভ কফরয চরররি। কিজররপারন 

কমাোরমাে র্রয, জচজঠ জদরয়, াক্ষাৎ র্রয কর্ান কযাা রে না। অফয গ্ররনয য প্রায় িয় াত ভা কররে 

মারে কনন ভঞ্জকয রত, কদজয রে গ্রাচকযইজি, র্ভকযরিন, জরব এনর্যারভরন্টয িার্া করত। অরনর্ কক্ষরে 

কনন ায়া কেরর জজ ফই করত কদজয রে। এই বারফ ভযায াাে িভরি। প্রারদজর্ াখ্া মত ীঘ্র 

ম্ভফ জজএ এয ারথ কদখ্া র্রয ভাধান দাজফ র্যরফ। 

৮ই জডরম্বয জজিএভ অজপ চররা অজবমান 

প্রাজনর্ নযায়নীজত, জনযরক্ষ অফিান জফিুন জদরয় জিভফঙ্গ ারর্রুরয জজিএভ কমবারফ স্বস্বযাচাযী র্ামুর্রা 

চারারেন তায জফরুরে প্রজতফাদ ধ্বজনত র্যরত জফএএনএরইইউ, এআইজফজডজএ  জএভইউ আোভী ৮ই 

জডরম্বয “জজিএভ অজপ চররা” র্ভুূচীয ডার্ জদরয়রি। তায আরে ভস্ত কিরায় এএএ প্রধানরদয র্ারি 

জফরক্ষাব র্ভুূচী াজরত রফ। কিরা ম্পাদরদদয এই জফলরয় জফএএনএরইইউ এয ারথ কমাোরমাে র্রয 

র্ভুূচী পর র্যরত উরদযাে জনরত রফ। 

 

 

 

        প্রারদজর্ ম্পাদর্ 
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