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বচগতন বফচফৰুৱো 

চনগকোষ্ঠীসভূহৰ বফষগয় বঘন্তো-ঘঘচোই অসভত আবচ বওন্দ্ৰীয় গুৰুত্ব বোৱো বমন নোলোগক। অসভৰ 

সভোচচীৱনৰ অন্তবনচবহত বওতগফোৰ গুৰুতৰ আগসোোঁৱোহৰ বৰণবতৰ ফোগফই বম চনগকোষ্ঠীয় আগদোলনসভূহ উবি 

আবহগঙ বসই ওথো ফুবচফ বনোৱৰোৰ ফোগফই হয়গতো ফহুগত ইয়োও সভোচচীৱনৰ প্ৰোন্তীয় অঞ্চলৰ বফষয় ফুবল 

বোগফ। সৃবিশীল সোবহতযত চনগকোষ্ঠীসভূহৰ চীৱনপ্ৰৱোহ তুবল ধৰোৰ বেত্ৰত মগথি প্ৰশংসনীয় ওোভ হহগঙ। বওন্তু 

বফশ্ববফদযোলয়গওবন্দ্ৰও বফদযোয়তবনও ঘঘচোত চনগকোষ্ঠীয় বোষো-সোবহতয আৰু সংস্কৃবতগয় প্ৰোধোনয োগল তোৰ 

অবধও বেত্ৰগত ঘঘচোওোৰীসওলৰ ভোচত বনগফবশও ভোনবসওতোগহ বৰলবেত হয়। চনগকোষ্ঠীয় চীৱনৰ প্ৰবত 

এইসওলৰ উৎসোহৰ ওোৰণ চনগকোষ্ঠীয় ৰোইচলল আন্তবৰওতো তথো বতোঁগলোওৰ চীৱন-মন্ত্ৰণো ফুবচফ বঔোচোৰ 

ভহোনতো নহয় –  বতোঁগলোওৰ বোষো-সোবহতয-সংস্কৃবতও চঔলো বহঘোগ হল বনচৰ বফদযোয়তবনও বওবৰয়োৰৰ 

সগফচোচ্চ শৃংকত আগৰোহণ ওৰোগহ। বসগয় প্ৰোয়গেত্ৰগত এইসওলৰ ঘঘচো উৰুৱো সোংফোবদওতোধভচী স্তৰগত 

সীভোফদ্ধ, এইসভূগহ চনগকোষ্ঠী সম্পওচীয় বঘন্তো-ঘঘচোলল বভৌবলও অৱদোন আক ফঢোফ বনোৱৰোগ োগৱই স্বোবোবৱও। 

ভুবিগভয় প্ৰকবতশীল ফুবদ্ধচীৱীও ফোদ বদগল ফোওী ফহুচন বিত-ফুবদ্ধচীৱীগয়ই হয়গতো আবচ 

উগ্ৰচোতীয়তোফোদী বফতঘওুগৰই চনগকোষ্ঠীয় আগদোলনসভূহও মচগফেণ ওগৰ, ভোত্ৰ ইবতহোসৰ ওগিোৰ বশেোই 

বতোঁগলোওৰ দৃবিলল এওপ্ৰওোৰ ফোধযতোভলূও উদোৰতো আবন বদগঙ। আনবগন, ববন ববন চোবত-বকোষ্ঠীৰ ওলো-

ওুশলী লক লোবক এগওঔন ভঞ্চগত কীত-নৃতয ওবৰগলই সওগলোগৰ ভোচত সভন্বয় সোধন হ’ফ ফুবল বপোোঁগোলো 

ধোৰণো এ ো ফৰ চনবপ্ৰয় হহগঙ। চনগকোষ্ঠীয় দোফীৰ প্ৰবত অৱজ্ঞোসূঘও অৱস্থোন হল অহো ঘৰওোগৰ এগন 

সভন্বয়ভুঔী অনুষ্ঠোনৰ ৃষ্ঠগোষওতো ওবৰ বনচৰ বফপলতো তথো সভসযোগ োৰ বয়োৱহতো লুওৱুোই ৰোবঔফ বফঘোগৰ। 

এগন বৰবস্থবতত আবভ বোগফো, চনগকোষ্ঠীয় আগদোলনৰ প্ৰশ্নগ ো ঔোব গঔোৱো ৰোইচৰ স্বোথচ আকত ৰোবঔ 

সভোচচীৱনৰ সোভবগ্ৰও বপ্ৰেো ত মুবিবনষ্ঠবোগৱ বফঘোৰ ওৰোগ ো ফৰ চৰুৰী হহ বৰগঙ।  

বিব ঙ সোম্ৰোচযফোদৰ ঙত্ৰঙোয়োত লোবলত-োবলত বহোৱো হীনফল অসভীয়ো ভধযবফত্ত বেণীগ ো স্বোধীনতোৰ োঙগতো 

অথচলনবতও সোভথচযবফহীন ৰচীৱী-ৰভুঔোগেী হহগয়ই ৰ’ল। ূগফচ ই বিব ঙৰ ফদোনযতোৰ ৰত বমদগৰ 

বনবচৰশীল আবঙল, এবতয়ো বওন্দ্ৰৰৰো অহো সো-সুবফধোগফোৰ হস্তকত ওৰোৰ ৰত ইয়োৰ চীৱন-ভৰণ বিও 

এগওদগৰই বনবচৰ ওগৰ। উগ্ৰচোতীয়তোফোদ আবঙল এই বেণীগ োৰ সোৰবথ, মোৰ সহোগয়গৰ বনচৰ এওোবধতয 

বঘৰস্থোয়ী ওৰোৰ ৰোচনীবতত ই অগ্ৰসৰ হ’ল। বওন্তু এই ৰোচনীবতগয়ই ক্ৰভোৎ অসভৰ সভোচচীৱনত বোগগোন 

আবন চনগকোষ্ঠীসভূহও আোঁতৰোই িোগল। বফংশ শবতওোৰ প্ৰথভোধচললগও অসভৰ বফববন্ন চনগকোষ্ঠীসভূহ অসভীয়ো 

চোতীয় চীৱনৰ হসগত আত্মীওৰণৰ বফববন্ন স্তৰত আবঙল। বোগলভোন চনগকোষ্ঠীৰ ভোচত বশবেত মুৱওসওলৰ 

ভোধযগভগৰ স্বওীয় বঘতনো, সভোচ সংস্কোৰ তথো ৰোচনীবতৰ বফওোশ হহবঙল মবদ বসয়ো বফবিন্নতোওোভী নোবঙল। 

বীভফৰ বদউৰী বনতৃত্বোধীন ট্ৰোইগফল বলগক চনগকোষ্ঠীসভূহ অসভীয়ো চোবতগৰ অববন্ন অংক ফুবল স্পি বস্থবত 

গ্ৰহণ ওবৰবঙল। বফষ্ণুপ্ৰসোদ ৰোবোগয়ো বতগনওুৱো সভয়গত অসভৰ ৰোচনীবতজ্ঞ আৰু সভোচগনতোসওলও এইফুবল 



সওীয়োই বদবঙল বম অসভৰ অতযোঘোবৰত আৰু অৱনত চোবত-চনগকোষ্ঠীসভূহও সভভমচোদোৰ বববত্তত সভবফওোশৰ 

সুগমোক বনবদগল, ফৰং অৱজ্ঞো ওবৰগল অসভত কৃহওদলৰ ফোহ সোবচ বদয়োগহ হ’ফ। ফণচবহদুপ্ৰধোন অসভীয়ো 

ভধযগেণীগয় বওন্তু অবধও উৎসোগহগৰ উগ্ৰচোতীয়তোফোদী দোবিওতোগৰ অনযোনয চোবত-বকোষ্ঠীসভূহৰ ৰত 

বনচৰ আবধতয চোব বদফ বফঘোবৰগল। পলত চনগকোষ্ঠীসভূগহো বনচো বনচো বকোষ্ঠীকত ৰোচনীবতত নোবভ 

বৰফলল ফোধয হ’ল। ষোবি-ফোসত্তৰৰ আগদোলন আৰু অসভ আগদোলন আবঙল চনগকোষ্ঠীয় বঘতনোৰ ৰত 

বনভচভ ওুিোৰোখোত –  অসভীয়ো ভুঙলভোনসওলও, ফোংলোবোষী ফো ফোংলো-বনও  ওোঙোৰ-বকোৱোলোৰোৰ 

অসভীয়োসওলগওো এই আগদোলনসভূগহ কবীৰবোগৱ আহত ওবৰবঙল। আগ্ৰোসী অসভীয়ো চোতীয়তোফোদও 

অস্বীওোৰ ওবৰ চনগকোষ্ঠীসভূগহ স্বোবোবৱওগতই আত্মবৰঘয় আৰু স্বগকোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ সওুীয়ো থ গ্ৰহণ 

ওবৰবঙল। অসভীয়ো ভধযবফত্ত সোবহবতযও, ফুবদ্ধচীৱী, সোবহতয সবো আবদ চোতীয় অনুষ্ঠোন, অসভীয়ো প্ৰঘোৰ 

ভোধযভ, ভধযগেণীৰ স্বোথচৰেোওোৰী ঘৰওোৰ –  সওগলোগৱই চনগকোষ্ঠীয় বঘতনো তথো আগদোলনসভূহৰ প্ৰবত 

আক্ৰভণোত্মও বূবভওো োলন ওবৰ আবহবঙল। এইগেত্ৰত ফোোঁন্থীসওলৰ বস্থবত কণতোবন্ত্ৰও আবঙল, বওন্তু 

অসভীয়ো ভধযগেণীৰ স্বোথচৰ ফো ত প্ৰবতফন্ধওতো সবৃি ওৰো ফোোঁন্থীসওলৰ এগনধৰণৰ বফববন্ন ওোমচৰ ফোগফই 

অসভ আগদোলনত উগ্ৰচোতীয়তোফোগদ ফোোঁন্থীসওলও খোই শত্ৰু বফগফঘনো ওবৰগল আৰু বতোঁগলোওৰ ফহুতগও 

ভোবৰ-ওোব  অসভত ফোোঁ ৰোচনীবতৰ ওোঁওোল বোবগ বদগল।  

আবচ চনগকোষ্ঠীয় আগদোলন ফহুদূৰ আক ফোবঢ হকগঙ। বওইফো ো চনগকোষ্ঠীগয় স্বশোসন লোব ওৰোৰ বফৰীগত 

বওইফো োই অনুসঘূীওৰণৰ দোফী তুবলগঙ, ৃথও ৰোচযৰ দোফী উবিগঙ, বকোষ্ঠীকত ৰোচনীবতৰৰো সশস্ত্ৰ 

সংকিনৰ চন্ম হহগঙ। অসভৰ বফববন্ন চনগকোষ্ঠীৰ ৰোইচৰ দোবৰদ্ৰ্য, শ্চোদদতো তথো বশোষণ-ফঞ্চনোচবনত 

বেোব বমদগৰ ৰূঢ ফোস্তৱ, চনগকোষ্ঠীয় আগদোলনসভূগহ ওৰো সোংবফধোবনও সৰুেোৰ দোফী এগওদগৰই 

মুবিসংকত আৰু আদৰণীয়। ৰোইচৰ সতওচ দৃবিগয় আগদোলনৰ বনতৃত্ব তথো স্বোয়ত্তশোসনোবদৰ 

ওোমচফোহীসওলও বনয়ন্ত্ৰণত ৰোবঔফ োবৰগল এগন ফযৱস্থোৰ চবৰয়গত ৰোইগচ অথচলনবতও-সোভোবচওবোগৱ িন ধবৰ 

উবিফলল ফহুবঔবন সবুফধো বনিঃসগদগহ োফ োগৰ। বওন্তু বকোষ্ঠীফোদী ৰোচনীবতগয় বওভোনললগও আৰু বওদগৰ দোফী 

ওৰোগ ো সভীঘীন, তোৰ উত্তৰ বফঘোগৰোগত বনশ্চয় সভোচচীৱনৰ সোভবগ্ৰও বপ্ৰেো  তথো বকোষ্ঠীফোদী 

আগদোলনগ োৰ হসগত বকোষ্ঠীগ োৰ ৰোইচৰ সম্পওচগ োৰ ৰগতো ঘওু বদফ লোবকফ।  

অসভীয়ো উগ্ৰচোতীয়তোফোগদই হও ফো বকোষ্ঠীফোগদই হও, দুইবফগধই ভূলতিঃ ভধযবফত্ত বেণীৰদ্বোৰো বৰঘোবলত 

ৰোচনীবত। ভধযবফত্তীয় বেণীঘবৰত্ৰৰ স্ববোৱকত সবুফধোফোদ তথো স্বোথচগলোগব বসগয় বকোষ্ঠীকত আগদোলনসভূহও 

প্ৰবোবৱত ওৰোগ ো স্বোবোবৱও। বম বনীব ত ৰোইচৰ শবিও সন্মঔুত হল বকোষ্ঠীফোদী ৰোচনীবতৰ বনতৃত্বই ঘৰওোৰৰ 

হসগত দৰদোভ ওগৰ, বসই ৰোইগচ মচোগলোঘনো ওবৰফৰ হ’ল : আগদোলন, সোংবফধোবনও সৰুেোভলূও ফযৱস্থো 

তথো স্বোশোসগন আবন বদয়ো সো-সুবফধোসভূহ বতোঁগলোওৰ প্ৰওৃত উন্নয়ন সোধনত বওভোনবঔবনললগও ফযৱহৃত 

হহগঙ, দোবৰদ্ৰ্য আৰু শ্চোদদতোই বওোগো ওবৰ ৰঔো বতোঁগলোওৰ চীৱনলল এই গথবদগয়ই ভবুি আবহফ ফুবল 

বতোঁগলোও আশ্বস্ত হ’ফ োবৰগঙগন? আবভ ইয়োত ভোত্ৰ আগলোওোত ওবৰফ ঔুবচগঙো দু োভোন উলভহতীয়ো সভসযোৰ 

বফষগয়  –  বমগওই োৰ সভোধোন এওভোত্ৰ চোবত-বকোষ্ঠী-বনবফচগশগষ সগদৌ ৰোইচৰ ঐওযফদ্ধ প্ৰগঘিোগৰগহ সিৱ 

হ’ফ োগৰ। 



চনগকোষ্ঠীসভূহৰ ভধযগেণীগয় ভূল শত্ৰু কণয ওবৰ আবহগঙ ফণচবহদুপ্ৰধোন অসভীয়ো ভধযবফত্ত বেণীও। বওন্তু 

অসভীয়ো ভধযবফত্ত বেণীগয় এগওদগৰই বশোষণওোৰী ফুবল অববগমোক বতোগল অবতগওবন্দ্ৰও বওন্দ্ৰ ঘৰওোৰৰ ৰূত 

বশোষণ ঘগলোৱো বোৰতৰ ফৃহৎ ফুগচচোৱোৰ বফৰুগদ্ধ। প্ৰওৃতগত সভগ্ৰ অসভফোসীগয়ই বওন্দ্ৰৰদ্বোৰো বশোবষত আৰু 

অৱগহবলত। বওন্দ্ৰৰ অবতগওবন্দ্ৰওতোৰ বফৰুগদ্ধ ফযোও কণ আগদোলনৰ বনতৃত্ব বদ অসভৰ প্ৰোয আদোয় ওবৰ 

বলোৱো আৰু চোতীয় বফওোশৰ ফোগফ স্বোধীন অথচলনবতও বববত্ত স্থোন ওৰোৰ দুিঃসোহস বওন্তু ফণচবহদু/চনগকোষ্ঠীয় 

ভধযবফত্ত বনতৃত্বই ওবৰফ বনোৱোগৰ। বদল্লীশ্বৰও ূচো-অঘচনো ওবৰ লোব ওৰো প্ৰসোগদগৰ বনচো বেণীস্বোথচ ূৰণ 

হ’বলই বতোঁগলোও সন্তুি। গদযোকীওৰণ ফুবলগল বতোঁগলোগও থলুৱো ফো বনচো বনচো বকোষ্ঠীৰ অবধওোংশ বলোওও 

ঘোওবৰ বদয়োৰ দোফীগহ বতোগল, বওোগন বওোগন বিওো োফ তোৰগহ বহঘো ওগৰ। বওন্তু অসভত বনঙও 

গদযোকীওৰণতলও গদযোকীওৰগণ ৰোইচৰ সষুভ আথচ-সোভোবচও উন্নয়নত বওোগনোপ্ৰওোগৰ সহোয় নওৰোগ োগহ 

বফোধওগৰো আঘল সভসযো। অসভৰ উগদযোকৰ লোবোংশ ফোবহৰলল গুবঘ ক’বল অসভত আৰু অবধও  োগৰ উগদযোক 

স্থোন ওৰোৰৰো বওঙুসংঔযও বিওোদোৰ-ভধযগবোকীও ফোদ বদ বফুল ৰোইচৰ বওোগনো লোব নহ’ফ। অনুন্নত 

উৎোদনপ্ৰণোলীও প্ৰবতষ্ঠোবত ওবৰ গদযোকীওৰগণ ৰোইচৰ চীৱনপ্ৰৱোহৰ সষুভ উন্নয়নৰ ফোগফ এও আথচ-

সোভোবচও প্ৰবক্ৰয়োৰ সূঘনো ওবৰফ োবৰগলগহ বস সোথচও গদযোকীওৰণ হ’ফ। তোৰ ফোগফ অসভৰ সম্পদৰ 

অবধওোৰ অসভফোসীৰ হোতলল আবহফ লোবকফ। বওন্তু অসভৰ আঞ্চবলওতোফোদী ৰোচনীবত আবচ ঘূ োন্তবোগৱ 

বফপল হহগঙ। আনহোগত, আলপোফোদী বফবিন্নতোফোগদো ইয়োৰ উমুি উত্তৰ নহয় ফুবল প্ৰভোবণত হহগঙ। 

এগনস্থলত সওগলো চোবত-বকোষ্ঠীৰ ঐওযফদ্ধ কণতোবন্ত্ৰও কণসংগ্ৰোভৰ গথই বনশ্চয় প্ৰওৃত থ। বওন্দ্ৰৰ 

অবতগওবন্দ্ৰও বশোষণ বমগহতু বওৱল অসভগৰ সভসযো নহয়, কবতগও এগন কণসংগ্ৰোভত বোৰতৰ অনযোনয ৰোচযৰ 

বনীব ত ৰোইচগওো ঘোবভল ওবৰফ োবৰফ লোবকফ। বওোৱো ফোহুলয বম চোতযববভোনীসওগল কণতোবন্ত্ৰও প্ৰভূলযৰ 

ঘৰত ভৰূ বদোোঁৱোফই লোবকফ। বতোঁগলোগওই চনগকোষ্ঠীয়সওলও ভমচোদোসহ এই সংগ্ৰোভলল আদবৰ আবনফ 

লোবকফ।  

অসভৰ বফুল ওৃবষচীৱী চনকণও ওৰোল দোবৰদ্ৰ্য আৰু অবোফনীয় শ্চোদদতোই বহোঁবঘ ধবৰ আগঙ। এই সভসযো 

বমভোন বকোষ্ঠীকত, তোতলও বফবঙ আঞ্চবলও –  দৰোঘলগত ই ৰোচযফযোী সভসযো। মুক মুক ধবৰ েভওোৰী ৰোইগচ 

বূবভবত-চবভদোৰ-ভহোচনৰ বনভচভ বশোষণৰ বফোচো ফহন ওবৰ আবহগঙ। তোৰ লকগত আগঙ সোভোবচও হফষভয, 

বমগ ো চনগকোষ্ঠীয় ৰোইচৰ বেত্ৰত দুগুণ বফবঙ। বওৱল বকোষ্ঠীকত সভোধোগনগৰই এই সভসযো বনভূচল ওৰো 

অসিৱ। আভূল বূবভসংস্কোৰ তথো ওৃবষ উন্নয়নৰ ফোগফ অসভৰ সভূহ ওৃবষচীৱী চনকণৰ ঐওযফদ্ধ সংগ্ৰোগভই 

ইয়োৰ সভোধোনৰ এওভোত্ৰ ফোস্তৱসন্মত আৰু অফযথচ থ। আনহোগত, নফয সোম্ৰোচযফোগদ আবচ আভোৰ 

সভোচচীৱন কবীৰবোগৱ সংও োন্ন ওবৰ তুবলগঙ। সোম্ৰোচযফোদী ুোঁবচগয় শোসনোসীন ঘৰওোৰৰ বিওোদোবৰত্বত 

বদশৰ অথচনীবত আৰু সভোচও গ্ৰোস ওবৰ বন আগঙ। বনীব ত ৰোইচৰ প্ৰবতফোদও কণতন্ত্ৰৰ নোভ হলগয়ই 

ওগিোৰহগস্ত দভন ওৰো হহগঙ। ইয়োৰ সভোন্তৰোলবোগৱ সোংস্কৃবতও বফশ্বোয়গন উৎও  ফযবিগওবন্দ্ৰওতো, ববোকফোদৰ 

বফষোি ওী  সভুুৱোই বদ মুৱপ্ৰচন্মৰ ৰোচলনবতও বঘতনো সভূগল ধ্বংস ওৰোত লোবকগঙ, মোগত সোম্ৰোচযফোদী 

বশোষণৰ ফো  ওোললল বনষ্কণ্টও হহ থোগও। ববোকফোদ আৰু উগবোিোফোদৰ তীি ৰোবক সনু্মঔৰ বয়ংওৰ 

দুগমচোগক গুঘোফ ৰো নোই ভধযবফত্তৰ ভগনোচকতৰৰো। বফশ্বোয়নৰ অববশোগ আ োইতলও বফবঙলও চুৰুলো 



ওবৰগঙ চোবত-ফণচ-ধভচ-বনবফচগশগষ ঔোব গঔোৱো ৰোইচও। এগন সভয়গত বদঔো হকগঙ বম উত্তৰোধুবনওতোফোদী 

ফীেোই সোভবগ্ৰওতোও নসযোৎ ওবৰ েুদ্ৰ্ েুদ্ৰ্ সত্তো-বৰবঘবতৰ স্বতন্ত্ৰ-বফবিন্ন অবস্তত্ব, বসইচোতীয় আগদোলন 

আবদও উৎসোবহত ওবৰগঙ। ইয়োৰ ৰোচলনবতও তোৎমচ বও? ওথো হ’ল, সভোচঔন ববন ববন বকোষ্ঠী-ধভচ-

বৰবঘবতৰ োৰস্পবৰও বতি দ্বন্দ্বগৰ ঔি-বফঔি হহ থোবওগল বশোষও বেণীগৰ সবুফধো। ফতচভোন বোৰতৰ ফৃহৎ 

ফুগচচোৱো আৰু আন্তচচোবতও সোম্ৰোচযফোগদ ৰভ বভত্ৰতোগৰ ফোন্ধ ঔোইগঙ, আৰু অসভ ৰোচযৰ দগৰ বকোষ্ঠীফোদী-

বফবিন্নতোফোদী আগদোলনসভূহ ঘবল থোবওগল এই দুই বশোষও েৰ উলভহতীয়ো বশোষণ অফোগধ আৰু ূৰোদগভ 

ঘবল থওোৰ ফো  ভওুবল হয়। কবতগও চনগকোষ্ঠীয় আগদোলনৰ এই সোম্প্ৰবতও তোৎমচগ ো আওোণ ওৰো বনশ্চয় 

সভীঘীন নহ’ফ।  

এগন বৰবস্থবতত প্ৰবতগ ো চনগকোষ্ঠীৰ ৃথও ৃথও আগদোলনতলও সওগলো চনগকোষ্ঠীৰ ম ুীয়ো আগদোলনৰ 

প্ৰোসংবকওতোগহ হয়গতো বফবঙ। এই ওথো অনস্বীওোমচ বম অসভৰ সংবভবেত চনকোোঁথবনত বফববন্ন চোবত-বকোষ্ঠীৰ 

বলোও পোবল আবনফ বনোৱৰোলও সোনবভহবল হহ আগঙ  (বওঙুভোন িোইত বওোগনো চনগকোষ্ঠীৰ সংঔযোবধওয থোবওগল 

তোত আন বকোষ্ঠীৰ বলোগওো নকণয নহয়), আৰু আথচ-সোভোবচও অৱস্থোৰ পোলৰৰো অসভৰ েভচীৱী ৰোইচৰ 

ভোচত চোবত-বকোষ্ঠীগবগদ বফগশষ তপোৎ বৰলবেত নহয়। প্ৰবতগ ো চনগকোষ্ঠীগৰ বনচো সভসযো তথো তোৰ 

সভোধোনৰ ফোগফ সোংবফধোবনও সৰুেোৰ ফযৱস্থো বফগফঘনীয় আৰু আদৰণীয়। বওন্তু এগন আগদোলনসভূগহ চোবত-

ধভচ-ফণচ-বনবফচগশগষ সভূহ বনীব ত চনতোৰ সোভন্তফোদ-বফগৰোধী, সোম্ৰোচযফোদ-বফগৰোধী তথো বওন্দ্ৰীয় 

ঘৰওোৰৰ অবতগওবন্দ্ৰওতো-বফগৰোধী ঐওযফদ্ধ কণতোবন্ত্ৰও কণসংগ্ৰোভৰ বৰূৰও বহঘোগ ওোভ ওৰোগ ো সভোগন 

প্ৰগয়োচনীয়। চনগকোষ্ঠীসভূহৰ অবধওোৰ আৰু সভভমচোদোও ভিুওগে স্বীওৃবত বদ অসভীয়োই চনগকোষ্ঠীয় ৰোইচৰ 

বফশ্বোস অচচন ওবৰফ োবৰগলগহ বতোঁগলোও ঐওযফদ্ধ সংগ্ৰোভৰ থোৰলল অহোৰ ফো  ভওুবল হ’ফ।   

(‘চনসোধোৰণ’ ওোওতৰ ৩ এবপ্ৰল, ২০১২ সংঔযোৰ সম্পোদওীয় ৃষ্ঠোত প্ৰওোবশত) 
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