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ার্কুরায-৯/১৭-১৮ 

 

দুর্ুাকরয অনকষ্ঠিত ফষ্ঠঘুত ারর্ুর এষ্ঠিষ্ঠর্উষ্ঠিব বা  

১৭ এফং ১৮ই ভাচু ২০১৮ দুর্ুাকরয অনকষ্ঠিত রে গর্র ফষ্ঠঘুত ারর্ুর এষ্ঠিষ্ঠর্উষ্ঠিব বা। 

১৬ষ্ঠি গজরায ভরধে যাের্ঞ্জ গজরা অরনর্ষ্ঠদন মাফৎ ষ্ঠনষ্ঠিে।। ফার্ী ১৫ষ্ঠি গজরায ভরধে উষ্ঠিত ষ্ঠছর 

১২ষ্ঠি গজরা। অকিতায জনে গল ভূহুরতু না আায ষ্ঠদ্ধান্ত ষ্ঠনরত ফাধে রেরছ র্োংির্ ও ভারদা। 

ফযভকরযয গজরা ম্পাদর্ ষ্ঠদল্লীরত থার্ায দরুন অনে এর্জনরর্ দাষ্ঠেত্ব গদওো রেষ্ঠছর বাে 

উষ্ঠিত থার্ায জনে ষ্ঠর্ন্তু তাাঁয স্ত্রী অকি রে ড়ায জনে ষ্ঠতষ্ঠনও আরত ারযন ষ্ঠন। 

তার্া উরতারন ও ীদ গফষ্ঠদরত ভারেদারনয য প্রর্াে ভারফ উরবাধন র্রযন ষ্ঠআইষ্ঠিইউ গনতা 

অরদ্ধুন্দক দাক্ষী। উক্ত ভারফর ফক্তফে যারেন িানীে ষ্ঠফধাের্ রন্তাল গদফযাে, ষ্ঠফপ্লফ দা ম্পাদর্ 

ষ্ঠফএএনএরষ্ঠষ্ঠ, ঞ্জীফ ফোনাজুী ারর্ুরর গক্রেিাযী এআইষ্ঠফষ্ঠিষ্ঠএ র্রর্াতা গিষ্ঠররপান এফং 

অষ্ঠেরর ফোনাজুী র্াযী ারর্ুর ম্পাদর্ ষ্ঠএভইউ।  

প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধ অষ্ঠধরফন উরবাধন র্রযন ফুবাযতীে বাষ্ঠত অনন্ত বট্টাচামু। আররাচনা ত্র ও 

আেফোরেয অন্তফুতুীর্ারীন ষ্ঠাফ গ র্রযন মথােগভ ীমূল চেফতুী ও ষ্ঠরর্ নন্দী। গজরায 

প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধ ষ্ঠারফ মাাঁযা ফক্তফে যারেন তাাঁযা ররন ভৃদুর চোিাজুী (আানরার), ষ্ঠিরর্ রাই (ফাাঁর্কড়া), 

এ ষ্ঠ যাে (ফধুভান), গর্াষ্ঠনকয গনগুপ্ত (র্কচষ্ঠফায), ওরর্ ফোনাজুী (দুর্ুাকয), প্রফীয গঘাল  

(জরাইগুষ্ঠড়), অষ্ঠজত নন্দন (র্রর্াতা), অনকভ াা (েড়্গকয), অরার্ ফোনাজুী (র্ৃষ্ণনর্য), 

রক্ষীর্ান্ত ফার্ (করুষ্ঠরো), যাভরর্দায মাদফ (ষ্ঠষ্ঠরগুষ্ঠড়) এফং ভদনরভান গঘাল (ষ্ঠউড়ী)। র্রের্ষ্ঠি 

াোয ক্ষ গথরর্ও প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধযা ফক্তফে যারেন তাাঁযা ররন যােদ গুছাইত (র্াাঁষ্ঠথ), নাযােণ গর্াস্বাভী 

(রফারকয), অষ্ঠত গফা (র্রর্াতা ইষ্ঠঞ্জনীোষ্ঠযং) এফং প্রদী াা (র্ৃষ্ণনর্য)। 

বা গথরর্ আর্াভী ষ্ঠদরনয র্ারজয অষ্ঠবভকে  র্ভুূচী ম্পষ্ঠর্ুত প্রস্তাফ গ র্রযন ঙ্কজ 

াা এফং ভথুন র্রয ফক্তফে যারেন ভীয নন্দী। ষ্ঠত্রকযায ফতুভান অফিায উয প্রস্তাফ গ র্রযন 

ষ্ঠি দাফিী এফং ভথুন র্রয ফক্তফে যারেন এষ্ঠ ারে। 

র্ভুর্তুাভেরীয রক্ষ ষ্ঠতনজন  বাষ্ঠত ষ্ঠদরী দা, ভষ্ঠন গছত্রী এফং ষ্ঠফ আয গঘাল ফক্তফে 

যারেন।  প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধ অষ্ঠধরফরন ফক্তফে যারেন ষ্ঠফএএনএরইইউ এয ারর্ুর ম্পাদর্ অষ্ঠনরভল ষ্ঠভত্র। 

অবেথুনা ষ্ঠভষ্ঠতয রক্ষ বালণ গদন ধনঞ্জে র্াঙ্গকরী। ম্ভাফনা নািেরর্ািী এর্ষ্ঠি ভরনাজ্ঞ নাির্ ভঞ্চি 

র্রয। র্ণংর্ীত ষ্ঠযরফন র্রযন ওভপ্রর্া ও চষ্ঠর্তা ার এফং রমার্ীতাে ষ্ঠছররন অষ্ঠজত নন্দন। 

আররাচনা গরল জফাফী বালণ গদন যাজে ম্পাদর্ ীমূল চেফতুী।  

বা ষ্ঠযচারনা র্রযন যাজে বাষ্ঠত কান্ত গঘাল 
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বা গথরর্ র্ৃীত ষ্ঠদ্ধান্তভূ 

 

ফতুভান াভষ্ঠির্ াভাষ্ঠজর্ ও যাজননষ্ঠতর্ গপ্রক্ষারি;- 

১) াম্প্রদাষ্ঠের্তায ষ্ঠফরুরদ্ধ ও র্ণতন্ত্র যক্ষা এফং অথুননষ্ঠতর্ আেভণ প্রষ্ঠতরযারধ  াধাযণ 

ংিারভ এআইষ্ঠফষ্ঠিষ্ঠএ দের্ণ গফী গফী র্রয াষ্ঠভর রফ। মকক্তভঞ্চ ও ষ্ঠফষ্ঠএভও এয 

র্ভুূচীগুষ্ঠররর্ আযও গুরুত্ব ষ্ঠদরত রফ। 

২) ষ্ঠফএএনএররর্ যক্ষা র্যা এফং গর্ন্দ্রীেবারফ দাষ্ঠফগুষ্ঠর অজুরনয জনে যাষ্ঠয ফা 

ংষ্ঠতভূরর্বারফ গমৌথ ংিারভ াষ্ঠভর রত রফ।  

৩) ারর্ুরস্তরয ষ্ঠফএএনএর এয ষ্ঠনেষ্ঠভত, অষ্ঠনেষ্ঠভত এফং গননাযরদয মকক্ত আরন্দারন 

প্রারযয ররক্ষে এআইষ্ঠফষ্ঠিষ্ঠএ ক্রেে উরদোর্ িন র্যরফ। 

৪) মকক্ত আরন্দাররনয র্ভুূচী ছাড়াও গননাযরদয ষ্ঠনজস্ব িানীে ভো ভাধারনয জনে 

ারর্ুর ও গজরাস্তরয র্ভুূচী িণ র্যরফ এআইষ্ঠফষ্ঠিষ্ঠএ। 

 

াংর্ঠষ্ঠনর্ র্তুফে ষ্ঠারফ এই বা ষ্ঠিয র্যরছ গম - 

১) গজরা / াো র্ষ্ঠভষ্ঠিয বা গথরর্ কষ্ঠনষ্ঠদুষ্ট ষ্ঠযর্ল্পনা র্রয ধাযাফাষ্ঠর্ বারফ দেদ 

অষ্ঠবমান চারারত রফ। 

২) র্ষ্ঠভষ্ঠি বায (াধাযণ বা / ইউষ্ঠনি বা) ভাধেরভ দেরদয ভরধে ংর্ঠন আরন্দারন 

ম্পরর্ু প্রচায র্যরত রফ এফং তাাঁরদয অবাফ অষ্ঠবরমার্ ও যাভু শুনরত রফ। 

 

আর্াভী (৩ে) ফুবাযতীে রেরন - 

১)  আর্াভী ফুবাযতীে রেরন (৩ে) র্রর্াতাে অনকষ্ঠিত র্যায গম প্রস্তাফ ারর্ুর 

এরাষ্ঠরেন গথরর্ উত্থান র্যা রেষ্ঠছর ফষ্ঠধুত ারর্ুর এষ্ঠিষ্ঠর্উষ্ঠিব এয এই বা গথরর্ গই প্রস্তাফ 

ফুেষ্ঠতেগভ অনকরভাষ্ঠদত ে। 

২)  এআইষ্ঠফষ্ঠিষ্ঠএ ষ্ঠিভফঙ্গ ারর্ুর, র্রর্াতা গিষ্ঠররপান ও গষ্টায ও পোক্টষ্ঠয এফং র্রিুা 

ষ্ঠভষ্ঠরতবারফ আররাচে ফুবাযতীে রেরন ংর্ষ্ঠঠত র্যরফ। 

৩) রেরন অনকষ্ঠিত র্যরত ছেজরনয এর্ষ্ঠি গর্ায র্ষ্ঠভষ্ঠি র্ষ্ঠঠত রেরছ। এাঁযা ররন ীমূল 

চেফতুী (ারর্ুর ম্পাদর্ ষ্ঠিভফঙ্গ ারর্ুর), ঞ্জীফ ফোনাজুী (ারর্ুর ম্পাদর্ র্রর্াতা 

গিষ্ঠররপান), অধীয গন (ারর্ুর ম্পাদর্, গষ্টায এে পোক্টযী), ষ্ঠি ফাক (াধাযণ ম্পাদর্, 

র্রিুা), ষ্ঠভষ্ঠয দাগুপ্ত (র্রর্াতা গিষ্ঠররপান) এফং ষ্ঠদরী দা (ষ্ঠিভফঙ্গ ারর্ুর)। 

৪) রেরন অনকষ্ঠিত র্যরত আনকভাষ্ঠনর্ েযচ ধযা রেরছ ৩২ রক্ষ িার্া। এয ভরধে 

ষ্ঠিভফঙর্, র্রর্াতা, গষ্টায ও পোক্টষ্ঠয এফং র্রিুারর্ ফন র্যরত রফ মথােগভ ১১ রক্ষ, ১১ 

রক্ষ, ৪ রক্ষ ও ৬ রক্ষ র্রয।  

৫) আভারদয গক্ষরত্র এই ১১ রক্ষ িার্া তকররত ারর্ুর গথরর্ প্রস্তাফ র্যা রেরছ ারর্ুর ও 

গজরা র্ভুর্তুাভেরীয দেযা গদরফন ২০০০ িার্া র্রয এফং াধাযণ দেেরদয প্রদান র্যরত রফ 

১০০০ িার্া র্রয। এই বাে এই প্রস্তাফষ্ঠি ফুেতেগভ র্ৃীত ে। 

৬)   ২০১৯ াররয গপব্রুোযীয গরল ষ্ঠর্ংফা ভারচুয প্রথরভ এই রেরন অনকষ্ঠিত র্যরত রর 

গভ ভারয ভরধে র এফং আফানির ষ্ঠিয র্রয গপররত রফ। গর্ায র্ষ্ঠভষ্ঠি এই উরেরে র এফং 

আফানির র্তৃুরক্ষয রঙ্গ প্রাথষ্ঠভর্ র্তাফাতুা শুরু র্রয ষ্ঠদরেরছ। গজরা র্ষ্ঠভষ্ঠিগুষ্ঠররর্ গভ ভারয 

ভরধে ষ্ঠনধুাষ্ঠযত িার্ায অন্তত অরধুর্ তকরর ারর্ুররয র্ারছ জভা ষ্ঠদরত রফ। 

গজরা র্ষ্ঠভষ্ঠিয ম্পাদর্রদয অনকরযাধ র্যা রে গম অষ্ঠফররে এষ্ঠিষ্ঠর্উষ্ঠিব/ াধাযণ বা 

গিরর্ ারর্ুর এষ্ঠিষ্ঠর্উষ্ঠিব বায ষ্ঠদ্ধান্তভক ফোেো র্রুন এফং আষ্ঠথুর্ তষ্ঠফর ংি অষ্ঠবমান 



শুরু র্রয ষ্ঠদন। গজরা র্ষ্ঠভষ্ঠিয বাে মষ্ঠদ ারর্ুর গনতারদয উষ্ঠিষ্ঠতয প্ররোজনীেতা থারর্ ফরর 

আনাযা  ভরন র্রযন তরফ গরক্ষরত্র ারর্ুর গথরর্ প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধ াঠারনা রফ।  

 

গমৌথ আরন্দাররনয াপরে 

র্ত ২৬গ গপব্রুোযী ২০১৮ এআইষ্ঠফষ্ঠিষ্ঠএ, ষ্ঠফএএনএরইইউ এফং ষ্ঠএভইউ এয ারর্ুর 

র্ভুর্তুাভেরীয গমৌথ বা গথরর্ ষ্ঠদ্ধান্ত ে গম অভীভাংষ্ঠত দাষ্ঠফগুষ্ঠর আদারে মুােেষ্ঠভর্ আরন্দারন 

ংর্ষ্ঠঠত র্যরত রফ। গই অনকমােী ৮ই ভাচু অনকষ্ঠিত ে ষ্ঠষ্ঠজএভ এয ঘরযয াভরন ষ্ঠতনষ্ঠি ারর্ুর 

ম্পাদর্ভেরীয দেরদয অনন অফিান র্ভুূচী। যফতুীর্ারর ১৪ই ভাচু অনকষ্ঠিত ে এর্ গমৌথ 

র্নরবনন। র্নরবনন গথরর্ ষ্ঠিষ্ঠযর্ৃত ে ২৮গ ভাচু অনকষ্ঠিত ে ষ্ঠষ্ঠজএভ অষ্ঠপর ফোর্ 

জভারেত, অফিান – ষ্ঠফরক্ষাব। ষ্ঠতনষ্ঠি ংর্ঠন আরাদা আরাদা বারফ তারদয দাষ্ঠফগুষ্ঠর ষ্ঠষ্ঠজএভ এয 

র্ারছ ষ্ঠরষ্ঠেতবারফ গ র্যা ে। 

আভারদয দাষ্ঠফগুষ্ঠর ষ্ঠছর - 

১) অন্তত এর্ষ্ঠি র্োরর কায গোষ্ঠরষ্ঠি নাষ্ঠুং গারভ ষ্ঠচষ্ঠর্ৎায করমার্ যােরত রফ। 

২) ফরর্ো গভষ্ঠিরর্র ষ্ঠফর ও গভষ্ঠিরর্র বাতা অষ্ঠফররে গরভরেয ফেফিা র্যরত রফ 

৩) অফরযয য এর্ভারয ভরধে গনন চারক র্যরত রফ। 

৪) অফরযয ষ্ঠদন গপোযওরেররয ফেফিা র্যরত রফ। 

২৮গ      র্ার ১১িা গথরর্ ষ্ঠষ্ঠজএভ অষ্ঠপ ংরগ্ন র্ষ্ঠযিয দেরদয উষ্ঠিষ্ঠতরত উরছ রড়। ঘন 

ঘন গলার্ারন ভকেষ্ঠযত ে ওরঠ র্ষ্ঠযিযষ্ঠি। র্ার ১১িাে ষ্ঠষ্ঠজএভ অষ্ঠপর এরই গনতৃফৃন্দরর্ গিরর্ 

াঠান। ষ্ঠতনষ্ঠি ংর্ঠন গথরর্ আরাদা আরাদা বারফ ষ্ঠষ্ঠজএভ এয রঙ্গ াক্ষাৎ র্রয দাষ্ঠফগুষ্ঠর ষ্ঠনরে 

আররাচনা র্রয এফং ষ্ঠরষ্ঠেত আশ্বা গদফায দাষ্ঠফ জানাে। আভারদয ংর্ঠন গথরর্ আররাচনাে 

অংিন র্রযন ীমূল চেফতুী, ঙ্কজ াা ও দীর্ ষ্ঠভত্র।  

আরর্ই ষ্ঠিয রেষ্ঠছর গম মতক্ষণ না র্তৃুক্ষ আভারদয দাষ্ঠফ গভরন ষ্ঠনরে ততক্ষণ আভযা িান তোর্ 

র্যরফা না। গল মুন্ত ষ্ঠষ্ঠজএভ ষ্ঠফরর্ররয ষ্ঠদরর্ আভারদয গিরর্ াঠান এফং ষ্ঠতনষ্ঠি ংর্ঠরনয ক্ষ 

গথরর্ই প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধদর ষ্ঠষ্ঠজএভ এয রঙ্গ আররাচনা র্রযন এফং ষ্ঠষ্ঠজএভ আভারদয ভস্ত দাষ্ঠফ গভরন 

ষ্ঠনরে ষ্ঠরষ্ঠেত বারফ আশ্বা প্রদারন যাজী ন এফং ষ্ঠরষ্ঠেত প্রষ্ঠতশ্রুষ্ঠত অষ্ঠনরভল ষ্ঠভরত্রয ারত তকরর গদন। 

যাষ্ঠত্র ৮.৩০ এ আভারদয র্ভুূচী গল ে। 

ষ্ঠফরক্ষাব চরার্ারীন বা অনকষ্ঠিত ে। বাষ্ঠতত্ব র্রযন গর্াষ্ঠফন্দ দা, তন গঘাল ও নারজ নওরযাজ 

গর্ ষ্ঠনরে র্ষ্ঠঠত বাষ্ঠতভেরী। ফক্তফে যারেন অষ্ঠনরভল ষ্ঠভত্র, অষ্ঠভতাব চরট্টাাধোে, অষ্ঠনন্দে যর্ায, 

ঙ্কজ াা, ষ্ঠদরী দা, অষ্ঠজত নন্দন, তা গঘাল, অষ্ঠেরর ফোনাজুী, তাযর্ র্কেূ প্রভকে গনতৃফৃন্দ। 

গজরাগুষ্ঠর গথরর্ প্রাপ্ত েফয অনকারয গোরনও বারবারফই এই র্ভুূচী াষ্ঠরত রেরছ।  ূফুার্ায 

ষ্ঠদ্ধান্ত ভত ফধুভান এফং র্ৃষ্ণনর্য গজরার্ত বারফ র্ভুূচী ারন না র্রয র্রর্াতায র্ভুূচীরত াষ্ঠভর 

ে। 

 

 

 

         ীমূল চেফতুী 

         ারর্ুর ম্পাদর্ 

 

 

  

 

 



 


