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প্রে বফফৃ বি
করকািাাঃ প্রাভফায, ২৪প্র প্রভ, ২০২১
জনবফরযাধী বিন কারা কৃবল আইন  পররয নূ ূনিভ ায়ক ভূ ররূয আইনী ু যক্ষায দাফীরি বদবিয ীভান্তফিতী
অঞ্চরগুবররি ২৬প্র নরবম্বয ২০২০ প্রেরক অফস্থানযি করয়ক রক্ষ কৃলরকয ঐবিাবক আরদারন ছয়ভা অবিক্রান্ত কযরি
চরররছ। এই বিন কারা কানু ন যরদয দাফীয ভাধূরভ াধাযণ ভানু রলয খাদূ বনযাত্তায দাফীরক অিূন্ত প্রাচ্চায করয িুরর
এই আরদারন াধাযণ জনিায াভবিক অবধকায যক্ষায আরদাররন বযণি রয়রছ।
একবদরক যকারযয বফশ্বস্ত ংফাদভাধূভগুবরয অবফযাভ কুৎা  অেচায এফং অনূবদরক াকদররয ক্ষ প্রেরক
‘খাবরস্তানন্থী’, ‘চীন াবকস্তারনয দারার’ ইিূাবদ অববধা বদরয় আরদারনরক বাঙা  জনগণরক বফভ্রান্ত কযায প্রচষ্টা চরররছ।
িা রে াযারদ জুরে কৃলক আরদাররনয রক্ষ ংবিভূ রক আরদারন গরে উরেরছ। আরদাররনয চার যকায
কৃলকরক্ষয ারে বফেরক ফররছ বকন্তু করয়কবি ংরাধন ছাো প্রকারনা যকভ দাফী না ভানায প্রক্ষ অনে প্রেরকরছ।
২৬প্র জানু য়াযীয বদবি ভারফর যকাযী ভদরি  বযকল্পনায় ংঘবিি বফবিন্ন বফৃ ঙ্খরারক প্রকন্দ্র করয
ংগেনগুবরয প্রনিৃত্বরক বফববন্ন ভাভরায় জোরনা, বয় প্রদখারনায প্রচষ্টা কযা  িাযয কাাঁিািায, প্ররযক বদরয় অফস্থানস্থররক
ফূাবযরকড করয প্রযরখ চযভ উরক্ষা – প্রকাপ্রনািাই আরদারনযি কৃলকরদয ভরনাফর বাঙরি ারযবন।
স্বাধীনিাযফিতী ভরয়য এই অবূ িূ ফত আরদারন কিকগুবর গুরুত্বূ ণত বফবষ্টূ বনরয় আভারদয াভরন উবস্থি রয়রছ।


করতারযি িো বফরজব যকারযয নয়রনয ভবণ আদানী আম্বানী প্রগাষ্ঠীয ারি বাযিীয় কৃবলফূফস্থায বনয়ন্ত্রণ িুরর
প্রদয়াই এই বিন কৃবল আইরনয ভূ র রক্ষূ – এই িূরক েেভ প্রেরকই অিূন্ত প্রজারযয রে জনগরণয াভরন
উদ্ঘািন করযরছ এই আরদারন।



কৃবলরি কভতযি ভবরা কৃলক  কৃলকবযফারযয ভবরারদয ফূাক  বক্রয় অংিণ এফং আরদাররনয েেভ
াবযরি আক্রভরণয ভুরখ িাাঁরদয াী অফস্থান আরদারনরক অননূাধাযণ ভাত্রা বদরয়রছ।



ম্প্রদায়গি ফৃ ত্ত প্রবরঙ কৃলক জনিায আরদাররন প্রমাগদান বফরলিাঃ দাো-যফিতী ভরয় বদু-ভুরভারন
আোআবে বফবাবজি ভুজপপযনগরয কৃলকরদয বফবাজন প্রবরঙ আরদাররন প্রমাগদান পূাীফাদী বগবযক আিারনয
বফরুরে ভানু রলয আরদারনরক নিুনিয বি েদান করযরছ।



েেভবদরক ধনী  ভধূ চালীরদয আরদারন বররফ শুরু রর প্রছাি, োবন্তক কৃলক  কৃবলভজুযরদয ক্রভাঃ
প্রমাগদান বফরলিাঃ দবরি কৃবলভজুযরদয অংিণ আরদারনরক ফহুভাবত্রক করয িুরররছ।

বফববন্ন েরদরয নাযী-ুরুল বনবফতররল কৃলরকয অংিণই শুধু নয়, ভারজয বফববন্ন স্তরযয ভানু লরদয স্বিাঃপূিত
প্রমাগদান এই আরদারনরক জনিায উৎরফ বযণি করযরছ। বকন্তু দু বতাগূজনক রর এিা ঘিনা প্রম আভারদয
ংগেরনয এক ভবরা অবধকাযযক্ষাকভতী আরদারনস্থরর প্রমৌন প্রনস্থায বকায রয়রছন  যফিতীকারর প্রকাববরড
আক্রান্ত রয় ভাযা প্রগরছন। ংমু ি বকলাণ প্রভাচতা অিূন্ত দৃ ঢ়বারফ অযাধীরদয াবস্তয দাফী করযরছ এফং আইনী িদরন্ত
াামূ কযরছ। প্রভাচতা ববফলূরি এইধযরনয ঘিনা প্রযাধ কযা এফং ঘিনা ঘিরর ফূফস্থা িরণয কামতক্রভ বনরয়রছ।
এববডআয আা করয, ংক্রাভক প্রকাববড বযবস্থবি াফধানিায রে অবিক্রভ করয এই আরদারন আফায াযা
বাযরি েফর জনভেতন আদায় করয বনরি াযরফ। াধাযণ ভানু রলয স্বারেতই ফাংরা বাযরিয ফ যারজূই এই
আরদাররনয দাফীগুবরয রক্ষ প্রজাযাররা আয়াজ োয েরয়াজন আরছ ফরর এববডআয ভরন করয।
এববডআয দাফী করয প্রকন্দ্রীয় যকায অবফররম্ব ংমু ি বকলাণ প্রভাচতায রে আররাচনায় ফর িারদয দাফীগুবরয
ভীভাংা করুক এফং কৃলক আরদারন বাোয চক্রান্ত প্রেরক রয আু ক।
ধীযাজ প্রনগুপ্ত

