
 

 

 

 

ঈাননয কথা  

১১ বফাখ ১৪২৮ / 25 April 2021 

 

ফাাংরা নতূন ফছয  রৄরু ন গগর।  

কর যকনভয রৄনবচ্ছা, আা-উদ্দীনা নননই থ চরনত রৄরু কযর আয একটা ফৎয।  

ফছনযয গনল আফায নফ ননফ-নননক। গদনা-ানায এই দয  কলাকনলনত নক গরাভ, 

আয নক গম াযারাভ! 

ফছনযয রৄরুনতই নকন্তু কনযানা আফায নতুন কনয ভাথা চাড়া নদন উঠনছ। বফজ্ঞাননকনদয ভনত 

নতুন নতুন বযানযনন্ট-এয আনফবভাফ ঘনটনছ। চরগছ গনকন্ড গপজ, থাডভ গপজ। নদনি, 

ভাযাষ্ট্র-এয ভত যাজয এই নযনিনত াভরানত নানজার। অনিনজননয অবাফ বাফ রূ 

ধাযণ কনযনছ। াাতানরয গফনড, াাতানরয ফাইনয ভভুলূভু গযাগীয ঢর।  গল কনৃতযয 

জন্য অনক্ষা ানযানয ভতৃনদ। াংফাদনেয াতা প্রকানত এইফ খফয, নটনব'য 

দভা এই দৃশ্য ীড়াদাক। তুরনাভরূক বানফ এই যানজযয নযনিনত এখননা আনে আনছ। 

নকন্তু আত্ম তুনিনত বুগনর চরনফ না। নতা ফা, গণতনেয ফভ ফৃৎ অনুষ্ঠান "গবাট" 

আনাজনন অননক বুর ত্রুনট ন গগনছ। আাকনয, বুনরয ুনযাফৃনে নফ না। কনরয 

নিনরত প্রনচিা আভযা আফায গফনযন আনত াযফ এই নযনিনত গথনক। বযাকনন গ ৌঁনছ 

গদা মানফ প্রনত নট নযফানয। 

নতুন ফছনয "ঈান কথা" নফ  কনরফনয আত্ম প্রকা কনযনছ। ফাঙানর তথা এতদঞ্চনরয কর 

বালানগাষ্ঠীয কনৃি াংসৃ্কনত তুনর ধযায জন্য আভযা প্রনতননত গচিা কযনছ। গচিা চরনছ 

উন্নততয  প্রকানায। এয জন্য উদ্ভতূ কানযগযী ভস্যায জন্য আভযা রৃুঃনখত। ভরূতুঃ ফাাংরা 
ভাধযনভ প্রকানত নর, "ঈান কথা" ফ বালানক শ্রদ্ধা কনয। আভযা নফশ্বা কনয 

ভাতৃবালায অনধকানয। নফনযাধীতা কনয গম গকান ধযনণয আগ্রাননয। ম্প্রনত গফা  াায 

গনকন্ডানয কাউনির নযচানরত যীক্ষায ননঘভণ্ট অনুমাী ১৯গ গভ গত যীক্ষা ননধভানযত 

নছর। এয প্রনতফানদ ভখুয   ফযাক উতযকায নফনবন্ন াংগঠন। এখানন গক অগ্রণী বূনভকা 
ারন কযনছন, তা নফচামভ ন।  প্রনাজন নছর এক নিনরত প্রনতফানদয। ফযাক উতযকায 

জনগনণয বালা ননন এই আনফগ গক যকায কতৃভক িান প্রদভন কনয অফশ্যই ফানতর কযা 
উনচত ঐ নদননয যীক্ষা। এছাড়া, যকানয উচ্চ নদ আীন গকান আনধকানযক-এয বালায ভত 

াংনফদনীর ফযাানয াংনফধান নফনযাধী অফানিত আরটকা ভন্তনফযয জন্য তাৎক্ষনণক ানিয 

নফধান থাকা উনচত। ননযনক্ষতা প্রভানণ, উনচত দনক্ষ নননত যকায-এয দৃঢ়তা থাকা 
দযকায। অনফরনে ১৯গ গভ'য  একাদ বালা ীদ  কর বালা ীদ-গক যকায 



 

 

ভান্যতা নদক। তাৌঁনদয আত্মতযাগ গক শ্রদ্ধা জাননন নরচয গযর গেন-এয নাভকযণ কযা 
গাক 'বালা ীদ গেন '।  অনত ুনযাননা, নকন্তু ন্যাময এই দানফ গুনরয ানথ ফযানকয প্রনতনট 

ভানুল, নফনল কনয ফৃেভ বানলক জননগাষ্ঠী ফাঙানরয আনফগ জনড়ত যননছ। অনতনযক্ত 

অাংনফাধ  তরৃনয জনগনণয আকাঙ্ক্ষা গক অফনরা, অতীনত এই যানজযয ভাননচে গক 

ফাযফায খনন্ডত কনযনছ। অফানিত এই নযনিনত আটকানত ফ নক্ষযই অনতনযক্ত অাং গফাধ 

গথনক াংমত থাকা উনচত। আিা যাখা উনচত "নফহু-বানটানর"য  নভরনন। 

ফাইনক নতুন ফছনযয অননক অননক রৄনবচ্ছা। সুি থাকনফন। বানরা থাকনফন। 

 


