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রমে�ামদাবংস র্ডোপসি   রদেধিনিতি� নেয়�উ াত�দ  নধা�েউ রালাশর্মক  

 রাকরস য্জার  রমে�ামদাবংস করি�আ �থেয �জ রনেয়�উ কর্বিাস   : ী�ম তি�ংস ও �ত  
 
 ।াশপে ৎহম �য্তঅ টিকএ াতকদিাবংাস  �েহ ময্ধামদাবংস �� র্থতুচ র�েতণগ  ।  ইাত

রআ কোশপে নাহম ইএ  ও রদেকদিাবংাস �য়িাদ রারক �ৃমস ও বেহ তেনি  ।  রাকরস নামর্তব
 ।রাকরস ছেয়েদি রজন ষশেবি ওনেয়�উ রমেয্ধামদাবংস ।ব�াব ায়ডিমি  রালতরগআ জআ

 র্ডোপসি ররেগনীত�রুঅ রমেয্ধামদাবংস   রদেধিনিতি�  তজিায়েআ য্�েল রনেয়�উ াত�দ
।ীরধুৗচে �াশসু ী�ম তিৃ�ংস ও য্থত নলেব াথকএ রেক নধা�েউ রালাশর্মক রনেদিদু   নিতি

নলেব ওরআ  , াবংাস তরর্মক য্ধেমতিই  রদেকদি  �জ য্�া�  ম রারক ামীব  াতে  �া�সি র্ণূপ�রুগু
নি ছেয়ে  রাকরস য্জার  । া�  য়ামীব য্�  ৩  ।বেকাথ গাযেসু রাবষেরিপ �র্যপ াকাট �ল  নিতি

নলেব  ,  রদেকদিাবংাস ায্অ রানোড়াব ায্খংস রর্ডোক নশটেডি�ি  ও  �া�সি  ায়ওনে  ।ছেয়েহ
য্খ�েউ ,  গোয্দেউ ররে�দ তিৃ�ংস ও য্থত ররোকরস য্জার  ও  য়াতগিাযেহস রর্ডোপসি  মথ�

 রায়ডিমি টন্�ি য়োর্যপ হ ারক নজায়েআ রালাশর্মক ীপায্বনদিদু য়েনি রদেকদিাবংাস য়।  ীমাগআ
 ১১  ও  ২১  ংবএ কদিাবংাস রমেয্ধাম রাচ� নতিয্দুবৈ ইালুজ  ৪১  ও  ৫১  রায়ডিমি বয়েও ইালুজ

।বেহ ত�িনুঅ ালাশর্মক র�িৃব াত�দ য়োর্যপ য়ীতৃত ও য়ীত�ি য়েনি রদেকদিাবংাস   
াশর্মক  ী�ম তিৃ�ংস ও য্থত য়াল রআ  ও নলেব  ,  ও ায়ডিমি বয়েও াব লাটজিডি

লেই ক  য়ায়ডিমি কনি�  লুভ ওনাকে তগয্থত তরিাচ� লেএ রেজন   াত  গাযেসু রারক নধাশেংস
 াত য়হ তশিাক� ায তোয়ডিমি টন্�ি ণরাক ।য়ন ব�স তোয়ডিমি টন্�ি াটএ �কি ।কোথ

 য়েহ তশিাক� রাবকএ ।কোথ য়েহ থিন ীয়া� াব টন্নোর্মাপ রোবকেএ  য়েরিফি রআ াটসে লেগে
 দাবংস ইরেক ইাচায াতয্তস ংবএ রেক ানচবেবি কদি �মস ইাত ।ান য়হ ব�স ানআ

 ।নজায়ে� ারক নশবেরিপ নলেব নিতি  ,  রাকরস য্জার  রমেয্ধামদাবংস  �জ রনেয়�উ কর্বিাস
নলেব ীরুধৗচে �াশসু ী�ম তিৃ�ংস ও য্থত ।করি�আ �থেয  , য়েনি �িভ�িৃদ কচাবতিই  

 রজোমস �ে�ে �ভিবি াতকসিনাম কচাবতিনে ।রাকরদ ারক নশবেরিপ রবখ রদেকদিাবংাস
 রপউ রারক দাবংস নেমে ধাবে�য়িাদ কতিনৈ �ে�েএ ।লেফে বাভ� পরূবি রপউ  নিতি �রুগু  

রেক পারেআ নলেব নিতি ।ন  ,  য্জার রপ রণেহ� �য়িাদ বেসেহি ী�ম ররে�দ তিৃ�ংস ও য্থত
ালাশথিতিঅ নোখসে ।ছেয়েহ ানচালেআ য়েনি রদেধিনিতি� রমেয্ধামদাবংস �ভিবি য়  

রআ �ে�ে তগাশপে রদেকদিাবংাস  ও  ।ছেয়েহ �া�সি �জ রারক ালাশর্মক য্�েল রনেয়�উ
চিূসর্মক ইএ য়েমসাথয ণেরাক রতি�িরিপ ডভিাকে �কি  নজায়েআ র  ও য্থত ।নিয়হ ব�স ারক

নলেব ী�ম তিৃ�ংস  ,  ারক াতকদিাবংাস য়েনি য়�আ রায্থমি  য্মাক নাকে ।য়ন  ও �িয্ব  য়েনি কে
 র�িয্ব ইসে লেরক রবখ তচিউ াকাথ দোবংস ওয্ব�ব  ।  াতকদিাবংাস রণেরধএ ইাত

াকে ানে  ইএ ী�ম তিৃ�ংস ও য্থত ।বেহ তেকাথ রেূদ কেথে াতণব� �মসএ ।য়ন য্মাক ইতেম
ফাস রালাশর্মক ণেরধএ তেীমাগআ রেক ানমাক য্ল রআ র  ও চিূসর্মক  নজায়েআ র  রপউ রারক

।নরেধ লেতু �রুগু   
 ররেুপয়ার থিতিঅ ত�িমআ ষশেবি য়েগি তেখার য্ব�ব র্বেপ ীনধা�েউ রালাশর্মক

াশকু াভ অ টিসিার্ভনিউই রেকাঠ উ  ব  মজলিার্নাজ ায্অ  ডন্  রল�োয্চ সইাভ রনেশকেনিউমিক সাম
 �ভিবি রমেয্ধামদাবংস ার্মশ ইাভ ওদেলব রসফে� ।নরেক ানচালেআ য়েনি কদি র্ণূপ�রুগু  

২- য়াতাপ রএ  
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নলেব নিতি  , পে ইএ রআ �জ রষেনুাম বোভকি কেথে য়াশ  ও  য়ায ারক জাক ালোভ
 রক�িা�বি াব জউনি কইফে ।বেহ তেরক জাক �জ রণেরগাজ রজোমস ।বেহ তেবাভ াটসে

 ছোক রষেনুাম রবখ য্থেমি ণরাক ।বেহ তেকাথ রেূদ কেথে রবখ  নেম ।য়ারাহ াতয্গাযেণহ�
 ।য়হ তেরক জাক রদেকদিাবংাস কেথে য্ধেম র�বি ইদু ইএ য্থত ংবএ য্তস বেহ তেখার
 কর্বিাস রজোমস ইাত ।ছেয়ের াসরভ াশআ কনেঅ ও সা�বি রণেগনজ রপউ রদেকদিাবংাস
 ।বেহ তেখার টুটঅ কেসা�বি রষেনুাম তি� রমেয্ধাম দাবংস ।বেহ তেরক জাক �জ রণোয্লক

াম  মত�অ রদেকদিাবংাস ইারধ লেুত �েমসনজ াটসে য়হ রাচবিঅ য়া�অ যে থোস রষেনু
।য্বর্তক    

 টির্সিাভনিউই লানশা� ীদর্বেুতচ লালনখাম রলোপাভে য়েগি তেরক ানচালেআ য়ালাশর্মক
অ  ব নলেব শরেসু জি কে রল�োয্চ সইাভ রনেশকেনিউমিক সাম ডন্ায্অ মজলিার্নাজ  ,  রয়েমস

 থোস থোস তি�উ কনেঅ র�িুয�   ও  য়েমস নামর্তব ওায়ডিমি লাটজিডি ।�েহ নর্তবরিপ
াম তি� রায়ডিমি টন্�ি য্তস াটএ �কি ।ছেখার াকমিূভ াটকনেঅ নখএ সা�বি রষেনু  ও  টুটঅ

ছেয়ের  । গুাখলে রায়ডিমি টন্�ি ণরাক  লি  য়হ াখলে ায তোয়ডিমি টন্�ি ইাত ।কোথ ত�িরংস
াভা�চি কনেঅ াটসে রআ শরেসু ী� ।য়হ াখলে রেক ানব ও নলেব  ,  ানটঘ নুতন নুতন ইনদিয্তনি

।ছেয়ের রাখশে ইনবীজারাস য়াশপে ইএ ।রদেকদিাবংাস য়হ তেহ নীখু�স রতি�িরিপ ংবএ  
 নো�নুঅ ীনধা�েউ নলেব লাপ সনাম কদিাবংাস �শিবি য়েগি তেখার য্ব�ব  ,  াব �পদাবংস

 �োপ ইনদিতি� ��ে রায়ডিমি  তর্তিবরিপ ওরদেজেনি থোস থোস রয়েমস ইাত ।�োয
 রালাশর্মক ইএ তজিায়েআ গোয্দেউ ররে�দ তিৃ�ংস ও য্থত ।বেহ তেখার রিতৈ তেতি�িরিপ

।নিতি নরেক াসংশ�   
 ।সা�বি নতর ার্তকধিঅ ররে�দ তিৃ�ংস ও য্থত নখোর ণষাভ তগা� নো�নুঅ ীনধা�েউ

নলেব নিতি  ,  র�দ তিৃ�ংস ও য্থত  ররোস� রতিৃ�ংস  শিাপাশাপ  দাবংস কলূমনয়�উ
 রনেশবেরিপ রএ ।রেক জাক   ।র�দ ছেরেক জাক ণোয্লক রদেকদিাবংাস য়েমস �ভিবি ওগেআ

 য়েনি রদেকদিাবংাস ইরেধ নদিকনেঅ ।লছিয়েহ ারক নজায়েআ রালাশর্মক বো� স�ে
লচ তি�� রনেজায়েআ ালাশর্মক বোভরত্তহৃব  য়েমস ণেরাক রতি�িরিপ তনিজডভিাকে �কি ।লছি

দেকদিাবংাস য়োর্যপ নতি রাবএ ইাত ।নিয়ায ারক াটসে হ ারক া�বয্ব রালাশর্মক য়েনি র ালে  ।
ায়ডিমি টন্�ি মেথ�  ,  রায়ডিমি বয়েও য়োর্যপ য়ীতৃত ংবএ ায়ডিমি কনি�কলেই য়োর্যপ য়ীত�ি

া�বয্ব রালাশর্মক য়েনি রদেকদিাবংাস   ারক য়েহ  াতয়াহস �থেয �পরৃ্তক র্ডাপসি �জএ ।ছে
ছেরেক ন।  

ানচালেআ য়হ ত�িনুঅ য়েনি রদেকদিাবংাস ষেশে র্বপ ীনধা�েউ �চ  ।  তেচিূসর্মক ইএ
াশকু ররেুপয়ার নরেক ানচালেআ য়েনি শংঅ াভ অ টিসিার্ভনিউই রেকাঠ উ  ব  মজলিার্নাজ ায্অ  ডন্

 য়ষবি রানচালেআ রঁাত ।ার্মশ ইাভ ওদেলব রসফে� রল�োয্চ সইাভ রনেশকেনিউমিক সাম
 লছি - ' অ লারে  ব  সম�ি লাটন্মের্নভগ নঅ ায়ডিমি ায্অ সমা�া�ে পশিগায্� ডন্ '  । '  উনি

অ স�েলোয্চ  ব মজলিার্নাজ  '  ।ত্তদ রখশে কদিাবংাস �শিবি নরেক ানচালেআ য়েনি '  �থিএ
ায্অ  ডন্ ম টিলিার  মজলিার্নাজ নই  '  ীদর্বেতুচ লালনখাম রলোপাভে নরেক ানচালেআ য়েষবি

অ টির্সিাভনিউই লানশা�  ব  জি কে রল�োয্চ সইাভ রনেশকেনিউমিক সাম ডন্ায্অ মজলিার্নাজ
 ।শরেসু লাকীমাগআ   রয়োর্যপ মথ�  য়েনি য়ষবি র্ণূপ�রুগু �ভিবি নেদি য়ীত�ি রালাশর্মক

ণগা�ব �শিবি নবেরক ানচালেআ ।  
*****  


