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ভারকে ন ানভড 19-এর  ারকে ঘটা ি ডাউকির সময় পনরযায়ী শ্রনম , যাাঁ রা এ নেকের বানসন্দাকের মকযয এ টা বড় 

অংে, োাঁ কের অকেষ  ষ্ট নভাগ  রকে হয়। নভন্রাজ্য নথক  নিকজ্র বানড় নিরকে এবং অেযাবেয  পনরকষবাগুনি 

পাওয়ার নেকে োাঁ রা চরম অসুনবযার সমু্মখীি হি। ভারকে এখি দ্রুেগনেকে িগরায়ি ঘটকে এবং োর িকি  াকজ্র 

সন্ধাকি গ্রাম নথক  েকি েকি মািুষ েহর ও িগরগুনিকে চকি আসকেি।  ভারকের অথথনিনে  নব াকের নেকে এই 

নডকমাগ্রানি  বা জ্িপনরসংখযািগে পনরবেথ কির গুরুত্ব নিকয় খুব নবনে সকন্দহ নিই। ো সকেও, অনেমারীর শুরুর 

নেক র নেিগুনিকে স্পষ্ট হকয় যায় নয এই চিমাি নগাষ্ঠীর প্রনে আসকি  েটা  ম মকিাকযাগ নেওয়া হয়।   

আর এই ঘটিা নয এই প্রথম এবং নেষ বারই ঘটি োও িয়। উত্তরপূবথ ভারকের পনরযায়ী শ্রনম রা মূি ভূখকের নয 

েহকরই  াজ্  রকে নগকেি নসখাকিই োাঁ রা ন  যরকির েত্রুোপূেথ আবহাওয়ার মুকখামুনখ হকয়কেি ২০১৪ সাকির 

‘নবজ্বড়ুয়া নরকপাটথ ’্ো আকিাচিার ন কে নিকয় আকস। সাম্প্রনে  াকি, মযযপ্রকেে, অন্ধ্রপ্রকেে সহ অকি  রাজ্যই 

জ্ন্মসূকে নসই রাকজ্যর বানসন্দাকের  াজ্ পাওয়ার সুকযাগ নিরাপে  রকে এবং বনহরাগেকের  াকজ্র সুকযাগ পাওয়া 

নথক  নিরস্ত  রকে ‘শুযুমাে স্থািীয় শ্রনম কের’্ জ্িয সংরেে চািু  করকে। নমনর  াটকজ্িস্টাইি এবং মায়রি 

ওকয়িার ১৯৭০ সাকিই ভারকের ‘ভূনমপুেকের’্পনরচানিে রাজ্নিনে  েিগুনির পনরযায়ী শ্রনম  নবকরাযী  মথপন্থা নিকয় নবেকে নিকখকেি।   

ভারকের যুক্তরাষ্ট্রীয় চুনক্তর নে  নথক  নেখকি, এই সব টি উোহরেই উকেগজ্ি  পনরনস্থনের ইনিে। এগুনি নথক  নয সমস্ত গুরুত্বপূেথ প্রশ্ন উকে আকস 

নসই প্রশ্নগুনিই আমাকের গকবষোর আকিাচয নবষয়ক  অিুপ্রানেে  করকে। ভারকের অভযন্তরীে পনরযায়ী শ্রনম রা নয ববষকমযর নে ার ো ঠি   েটা েীব্র 

ও সংগঠিে? ঠি  ন াি নশ্রেীর পনরযায়ী শ্রনম রা নিকজ্কের প্রাপয সম্মাি ও অনয ার নথক  বনিে হকয় সমাকজ্র প্রাকন্তই নথক  যাি? ন কসর োড়িায় 

পনরযায়ী শ্রনম কের প্রনে এই অসম আচরে  রা হয়?  

পূৈেৈেী নানা গতৈষণা থেতক উতে আসা রকছু েত্ত্ব  

নয নবষয়গুনি আভযন্তরীে পনরযাে নিকয় জ্িমেক  পনরচািিা  কর নসগুনিক  নবাঝাই আমাকের প্রাথনম  িেয। স্থািীয় মািুষরা ন ি িেুি আগন্তু কের 

প্রনে নবরূপ, োর প্রযাি  ারে নহকসকব এর আকগ সমাজ্নবজ্ঞািনভনত্ত  গকবষোগুনি দুই প্রস্ত বযাখযা েুকি যকরকে। প্রথমে, নবকেনেকের প্রনে অকহেু  ভয় ও 

সুগভীর ঘৃো বা নজ্কিাকিানবয়া। এই প্রথম  ারেটি বনহরাগেকের প্রনে নিনেবাচ  অিুভূনের ভূনম াক  সামকি একি নেয়। এই মকিাভাব নথক ই স্থািীয় 

মািুষরা নিকজ্কের অনয ৃে িাগনর  সমাকজ্র প্রচনিে সাংসৃ্কনে নবনেষ্টয ও জ্ানেগেনবিযাস বা এথনি  নম আপক  রো  রকে নচষ্টা  করি। বহুসংখয  

পনরযায়ী মািুষ যনে ওই অনয ৃে অংকে ঢুক  পকড়ি োহকি জ্ানে ও সাংসৃ্কনে  নবিযাকস ‘নেনথিো’্বেনর হওয়ার ঝুাঁ ন  নথক  যায়। এনেক  নেেীয়  ারেটি 

আবার নজ্ার নেয় আথথিীনে  উকেকগর উপর। ভারকে নব ারকত্বর হার এখকিা অকি  নবনে।  াকজ্র নখাাঁ কজ্ এ  রাকজ্যর শ্রনম  অিয রাকজ্য একস শ্রকমর 

বাজ্াকর প্রকবে  রকি স্থািীয় মজু্নরর হার  কম যাকব বা স্থািীয় শ্রনম রা োাঁ কের  াজ্ হারাকবি এর ম এ টা সম্ভাবিা নথক  যায়। এর মও হকে পাকর নয, 

পনরযায়ী শ্রনম রা হয়ে রাজ্কের েহনবকি খুব নবনে ন েু নজ্াগাি নেকবি িা অথচ অকি  অনেনরক্ত সুকযাগসুনবযা নিকয় নিকবি।    

https://casi.sas.upenn.edu/iit/gaikwadnellis


আমরা নেখব নয, এই নবষয়গুনির গুরুত্ব অপনরসীম ন ন্তু এরা পুকরা গল্পটা বকি িা। নেকের আভযন্তরীে পনরযায়ী শ্রনম কের সকি আন্তজ্থ ানে  অনভবাসী 

শ্রনম কের মকযয এ টি মুখয নবষকয় পাথথ য আকে। এই পাথথ যটি হি, আভযন্তরীে পনরযায়ী শ্রনম কের নভাটানয ার যা ন িা ভারেীয় সংনবযাি োরা সযকে 

িানিে। োাঁ রা নয রাকজ্যই যাি িা ন ি োাঁ কের নভাট নেওয়ার অনয ার  খকিাই েুণ্ণ হয় িা। ভারকের মে ঘটিাবহুি ও প্রনেেনিোমূি  গেেকে সব 

সময়ই নভাট বযাং  নহকসকব পনরযায়ী শ্রনম কের সুনবোি সম্ভাবিা আকে। সম্ভাবয নভাট বযাং  নহকসকব োাঁ কের এই অবস্থািই নিযথারে  কর নেকের িাগনর  ও 

রাজ্নিনে  বযনক্তত্বরা পনরযায়ী শ্রনম কের আত্মী রকের পকে িা নবপকে  াজ্  রকবি োর নসদ্ধান্তক ।  

সংগৃহীে প্রিাণ ও োি উপস্থাপনাঃ পরিযায়ী শ্ররিকতেি রভন্ন রভন্ন থগাষ্ঠী সম্বতে স্থানীয় িানুষিা রক ভাতৈন?  

আমাকের প্রথম নিরীোর জ্িয আমরা মুম্বাইক  নবকে নিকয়নেিাম। এই েহরক  বিা নযকে পাকর ভারকের আনে নেেজ্ জ্ীবিচচথ ার মোেকেথ নবশ্বাসী বা 

নিটিনভস্ট রাজ্িীনেচচথ ার ন েস্থি আর নেব নসিা আর োর োখা মহারাষ্ট্র িবনিমথাে নসিার খাস জ্নম। সাম্প্রনে  াকি নয পনরযায়ী শ্রনম রা মুম্বাইকে 

 াকজ্র নখাাঁ কজ্ একসকেি োকের প্রনে মুম্বাই ারকের মকিাভাব ঠি  ন কসর োরা নিযথানরে হয় ো নবাঝার জ্িয েহকরর মািুষকের প্রনেনিনয নহকসকব ন েু 

িমুিা নবকে নিিাম ও োাঁ কের মকযয এ টি সমীোমূি  গকবষো পনরচািিা  রিাম। োাঁ কের সামকি এ জ্ি  কর  নল্পে পনরযায়ী শ্রনমক র বেথিা েুকি যরা 

হি। এই  নল্পে শ্রনম ক  সুেে বা েেোহীি  মী নহকসকব বেথিা  রা হয় এবং োাঁ ক  নহনু্দ বা মুসনিমিাকম েিাক্ত  রা হয় (অন্তে ১৯৯০ সাকির বাবনর 

মসনজ্ে ভাঙা নিকয় োিার পর নথক ই মুম্বাইকে নগাষ্ঠীপনরচকয়র মকযয নবকভকের নবড়া েুকি নেওয়ার জ্িয যমথই প্রযািে োয়ী। এরপর আমরা োাঁ কের 

নজ্জ্ঞাসা  রিাম নয োাঁ রা এই পনরযায়ী শ্রনম ক  েহকর থা কে নেকবি ন িা এবং ওই শ্রনম  মুম্বাইকে নভাট নেওয়ার অিুমনে নপকি ো োাঁ রা সমথথি 

 রকবি ন িা।     

এই নিরীোর িিািি, পনরযায়ী শ্রনম  নবকরাযী মোমেক  সমথথকির  ারে অথথনিনে  – এই যুনক্তরই ববযো প্রমাে  কর। সামনগ্র ভাকব, অেে বা েল্পেে 

শ্রনম  িয়, বরং সুেে শ্রনম কের প্রনেই জ্িমে অকি  নবনে অিুকূি। যনেও িেেীয় নবষয় হি, েল্পেে উত্তরোোই আবার েল্পেে পনরযায়ী শ্রনম কের 

প্রনে নবরূপ। এই উত্তরোোরা হকিি নসই শ্রনম রা শ্রকমর বাজ্াকর যাাঁ কের অবস্থাি অনিনিে এবং যাাঁ রা সর ানর পনরকষবার উপর সব নচকয় নবনে নিভথ রেীি। 

সুেরাং, জ্ীবিযারকের জ্িয প্রকয়াজ্িীয় িািা উপাোি সম্বকন্ধ িযাযয উকেগই পনরযায়ী শ্রনম কের প্রনে নবরূপোয় ইন্ধি নযাগাকে।   

 



মুম্বাই-এর েল্প আকয়র উত্তরোোরা নবকেষ  কর েে পনরযায়ী শ্রনম কের মকিািীে  রকেি। উচ্চ আয় সম্পন্ন উত্তরোোরা এ নবষকয় নিসৃ্পহ।    

পনরযায়ী শ্রনমক র জ্ানেগে ও সাংসৃ্কনে  পনরচয়নভনত্ত  প্রকশ্নর উত্তকর িািা অসামঞ্জসয নেখা নগকে। সংখযাগনরষ্ঠ নহনু্দ সম্প্রোকয়র উত্তরোোকের মকযয 

ন াি জ্ানে ও সংসৃ্কনেনভনত্ত  পেপানেত্ব নেখা যায় নি। োাঁ রা পনরযায়ী শ্রনম কের যমথপনরচয় নিকয়ও নবব্রে িি। সংখযািঘু মুসনিম সম্প্রোকয়র 

উত্তরোোকের মকযয প্রবিভাকব েজ্ানের প্রনে পেপানেত্ব িেয  রা নগকে। েদুপনর, মুম্বাইকে েীঘথনেি বসবাস ারী মুসনিমরা নহনু্দ পনরযায়ী শ্রনম কের 

েেোর মাি নবকবচিা  করকেি ন ন্তু মুসনিম পনরযায়ী শ্রনম কের েেোর পনরমাপ োাঁ কের  াকে অপ্রাসনি ।   

এই েথযগুনি নবচার  রকি আমরা বুঝকে পানর নয, নগাষ্ঠীর নিবথাচিী েমো গুরুত্বক  নবকবচিা  রার প্রবেোক  নবচার  রকিই সংখযাগুরু-সংখযািঘু 

নবভাজ্ি  রার নয মকিাভাব োর বযাখযা পাওয়া যাকব। রাজ্নিনে ভাকব সনিয় মুসনিম উত্তরোোকের মকযযই েজ্ানের প্রনে নবনে পেপাে নেখা নগকে। 

এোড়াও, নবকেষভাকব মুসনিম (নহনু্দকের বেকি) পনরযায়ী শ্রনম কের নিবথাচিী পনর ল্পিায় সমূ্পেথভাকব অন্তভুথ ক্ত  রকে ইেু  বযনক্তর সংখযা মুসনিম 

উত্তরোোকের মকযযই নবনে। িাগনর  জ্ীবকি এই সংখযািঘু নগাষ্ঠীর অবস্থাি দুবথি এবং প্রোসনি  বা সর ারী নেকের সমস্ত এিা াকেই োাঁ কের উপনস্থনে 

িামমাে। এর নথক ই মকি হয় নয েজ্ানেভুক্ত পনরযায়ী শ্রনম কের আগমিক  োগে জ্ািাকিা আসকি ‘বড় েকি থা া মাকি সুরনেে থা া’্– এই িকেয 

নপ াঁেকিার উপায়।  

িাজননরেক ৈযরিত্বিাও রক পরিযায়ী শ্ররিক-রৈতিাধী িতনাভাতৈি প্ররে পক্ষপােদুষ্ট? 

আমাকের মুম্বাই  মথসূচী পনরযায়ী এই েহকর একস পড়া শ্রনম কের িেুি িেুি নঢউ সম্পক থ  স্থািীয় বানসন্দাকের প্রনেনিয়ার উপর আকিা পাে  করকে। 

েকব, জ্িমেক  প্রভানবে  রার রাস্তাটি, পনরযায়ী শ্রনম কের বজ্থ ি  রার নয সহজ্েম প্রনিয়াটি আকে োর মাে এ টি নে । অন্তেপকে এ ই র মভাকব 

জ্রুনর রাজ্নিনে  বযনক্তত্বকের মকিাভাব ও আচরে। আমরা জ্ািকে নচকয়নেিাম নয, নয পনরকষবা প্রোি ারীরা এই যুদ্ধ ািীি পনরনস্থনেকে সামকির 

সানরকে নথক   াজ্  রকেি োাঁ রা পনরযায়ী শ্রনম কের নথক  মুম্বাই-এর েীঘথ াকির বানসন্দাকের  ম সুনবযা নেকেি ন িা। এর ম ঘটিা নয সম্ভব োর 

সপকে ন েু প্রবি যুনক্ত নপকয়নে আমরা।   

স্থািীয় বানসন্দাকের মকোই, রাজ্িীনেনবেরাও বনহরাগেকের নিকয় নবরূপ মকিাভাব নপাষে  রকে পাকরি। োাঁ রা েহকরর েীঘথনেকির বানসন্দাকের আথথ-সামানজ্  

পেন্দ অপেন্দগুনিক ও চানিে  রকে পাকরি। োহকি আকরা এ বার রাজ্নিনে   িাক  েি এই অকের মকযয ঢুক  পকড়। আমরা যকর নিই নয, 

সাহাযযপ্রাথী িাগনর কের সহায়ো  রা ও োাঁ কের যা মূি িেয, অথথাৎ সহায়োর িকি ওই িাগনর রা নভাট নেকয় োাঁ কের নিবথাচকি নজ্োকবি – 

রাজ্িীনেনবেরা এই দুটি ঘটিাক  পরস্পকরর নবপরীকে োাঁ ড়  রাি ও নসগুনির মূিয নবকবচিা  করি। নযকহেু, অনয াংে পনরযায়ী শ্রনম ই শুযুমাে  াকজ্র 

মরশুকম েহকর আকসি আর প্রনেবার িেুি ন াি েহকর নগকয় নসখাি ার নভাটোো নহকসকব নিকজ্কের িাম আবার িনথভুক্ত  রাকিা নবে ঝাকমিার নবষয় 

োই রাজ্িীনেনবেকের আেো হকেই পাকর নয েীঘথনেকির বানসন্দাকের েুিিায় অকি   ম সংখয  পনরযায়ী শ্রনম  নভাট নেকে চাইকবি। োই, 

রাজ্িীনেনবেকের এই আেো যনে সনেয হয় োহকি শ্রনম রা ন াি র ম সাহাকযযর জ্িয আকবেি জ্ািাকি রাজ্িীনেনবেকের নে  নথক  অনিরকপে বযবহার 

পাওয়ার সম্ভাবিাই োাঁ কের নবনে।  

এই োনবগুনির মূিযায়ি  রার জ্িয আমরা এ টি পরীোমূি  গকবষো চািু  রিাম। আমরা আোেটি েহকরর নপ রসভার নিবথানচে সেসয বা  াউনিিারকের 

উকেকেয ২,৯৩৩টি নচঠি পাোিাম। প্রনেটি নচঠিকে োাঁ কের নিবথানচে এিা ায় সাযারেভাকব নেওয়া হয় এমি নয ন াি এ টি পনরকষবার সম্বকন্ধ সাহাযয চাওয়া 

হয়। এই সাযারে পনরকষবার উোহরে নহসাকব বিা যায়, রাস্তার আকিা ঠি   রা বা আকয়র প্রমােপকের বযবস্থা  রা। নচঠিগুনিকে সাহাযযপ্রাথী ( াল্পনি ) 



িাগনরক র সম্বকন্ধ নবনভন্ন পনরনচয়জ্ঞাপ  েথয নেওয়া হয়। গুরুত্বপূেথ নবষয় নযটি নেওয়া হয় ো হি, একের মকযয অকযথ  অংে নিকজ্কের েহকরর ‘আনে 

বানসন্দা’ যাাঁ রা সারা জ্ীবি ওই েহকরই বসবাস  করকেি বকি নচনিে  করি এবং বান রা ‘ভারকের অিয ন াি রাজ্য নথক  এই েহকরর একসকেি’ বকি 

জ্ািাি। নচঠির নেকষ এ টি স্থািীয় নটনিকিাি িাম্বার নেওয়া হয় এবং নিাি  রার জ্িয অিুকরায জ্ািাকিা হয়।  

নেখা নগি নয, েথা নথে আনে বানসন্দাকের অিুকরাকযর উত্তকর  াউনিিাকরর  াে নথক  নিাি পাওয়ার সম্ভাবিা েথা নথে পনরযায়ী শ্রনম কের নথক  

অকি  নবনে – দুটি প্রনেনিয়ার মকযয পাথথ য চনিে েোংকের। এর নথক  মকি হয়, পনরযায়ী শ্রনম কের নযক াকিা র ম সাহাকযযর বৃকত্তর বাইকর নরকখ 

নেওয়া আেকে এ টি সংগঠিে ঘটিা এবং এই নবষয়টি ভারকের রাজ্নিনে  পটভূনমকে উকপনেেই হকয় আকে। েকব িেেীয় নবষয় হি নয, এই নিরীোর 

িিািি নথক  নবাঝা যায় নয রাজ্িীনেনবেরা আসকি পনরযায়ী শ্রনম কের প্রনে ন াি নিজ্ে  ারকে েত্রুভাবাপন্ন এমি িয় বা োাঁ রা োাঁ কের এই বযবহাকরর 

মকযয নেকয় আনে নেেজ্ জ্ীবিচচথ ার মোেকেথ নবশ্বাসী স্থািীয় বানসন্দাকের মোমকের প্রনেধ্বনিও  রকেি িা। 

বরং, এর  ারে নহসাকব সােয েথযগুনি নসাজ্াসুনজ্ নিবথাচকি জ্য়িাকভর বযাখযাটিক  নিকেথ ে  কর। এই সমীোটির নপ্রনেকে পরবেী অনডকট এসএমএকসর 

নটক্সট নমকসকজ্র মাযযকম আমরা আনে বানসন্দা/পনরযায়ী শ্রনম কের সাহাযযপ্রাথীকের সামানজ্  অবস্থাি শুযু িয়, োাঁ কের রাজ্নিনে  অবস্থািও বেকি নেিাম। 

সকবথাপনর নয েথযটি নেওয়া হয় ো হি, োাঁ রা স্থািীয়ভাকব নভাট নেওয়ার জ্িয িাম িনথভুক্ত  করকেি ন িা। এই নবকেষ েথযটি োাঁ কের আকবেকির 

প্রনেনিয়ায় অভূেপূবথ প্রভাব নিকি। ‘িনথভুক্ত’্ পনরযায়ী শ্রনম রা নয শুযু ‘অিনথভুক্ত’্ পনরযায়ী শ্রনম কের নচকয় নবনে সাড়া পাি ো িয়, োাঁ কেরক  

‘িনথভুক্ত’্ আনে বানসন্দাকের সকি সমািভাকবই নেখা হয়। অিযভাকব নেখকি, নভাকটর জ্িয িাম িনথভুক্ত  রার িকি পনরযায়ী শ্রনম  নবকরাযী মকিাভাব 

নথক  সাযারেে নয নবরূপো বেনর হয় ো অদৃেয হকয় যায়।  

আনে বানসন্দাকের েুিিায়  মসংখয  পনরযায়ী শ্রনম  নিবথাচকি অংেগ্রহে  করি – এই নবশ্বাস নথক  রাজ্িীনেনবেরা োাঁ কের অবকহিা  করি ন িা ো 

চূড়ান্তভাকব নবাঝার জ্িয রাজ্িীনেনবেকের নথক ই এ টি বাোই  রা অংকে এ টি নোট সমীো চািাকিা হয়। এই সমীোয় এ জ্ি  াল্পনি  িাগনরক র 

বেথিা নেওয়া হয় এবং শুযু নজ্জ্ঞাসা  রা হয় নয নভাটোো নহসাকব এই র কমর এ জ্ি িাগনর ক  োাঁ কের নিবথাচি এিা ায় িনথভুক্ত  রা হকব ন িা। নয 

রাজ্িীনেনবেকের  াকে ওই িাগনর ক  স্থািীয় বানসন্দা নহকসকব নপে  রা হকয়কে োাঁ রা অকিক ই ওই িাগনর ক  নিকজ্র এিা ার নভাটার নহসাকব িনথভুক্ত 

 রকে রানজ্ হি। নয রাজ্িীনেনবকের  াকে এ জ্ি পনরযায়ী শ্রনম  নহকসকব ওই িাগনর ক  বেথিা  রা হকয়কে এই প্রকশ্নর পনরকপ্রনেকে োাঁ কের উত্তর ও 

প্রথম েকির রাজ্িীনেনবেকের প্রনেকূি উত্তকরর মকযয পাথথ য গকড় নেচনিে েোংে নবনে।  



 

েহরািকির নবনভন্ন যরকির িাগনর রা নভাকটর জ্িয িনথভুক্ত ন িা ো নিকয়  াউনিিারকের মোমে  

 

এি পি রক? 

এই সমীোগুনি নথক  পনরষ্কারভাকব পরবেী  মথপন্থা ন  হকে পাকর োর ন েু ন েু ইনিে পাওয়া যায়। নভাকট পনরযায়ী শ্রনম কের উপনস্থনের হার  ম বকি 

প্রচনিে যারোটি নয োাঁ কের োকথথর জ্িয েনে র হকে পাকর নস নবষকয় ওই শ্রনম কের এবং এবং যাাঁ রা এই পনরযায়ী নগাষ্ঠীক  নিকয়  াজ্  রকেি োাঁ কের 

সবাইক ই সে থ  থা কে হকব। পনরযায়ী শ্রনম কের স কি েি নবাঁকয েহকরর নিবথাচকির জ্িয িাম িনথভুক্ত  রকি এবং এই ঘটিাক  জ্িসাযারকের নগাচকর 

আিকি ো পনরযায়ী শ্রনম কের নহে ও উন্ননের নেকে অিুকূি প্রভাব নিিকব। নিবথাচকি িাম িনথভুক্ত  রার প্রনিয়াক  সহজ্  কর নেকি পনরযায়ী 

শ্রনম কের জ্িয এই প্রনিয়া  ম  ষ্টসাযয হকব। নয সব েহকর পনরযায়ী শ্রনম রা সাযারেে  াজ্  রকে যাি নসখাি ার  মথসংস্থাকির পনরনস্থনে এবং অকি  

স্থািীয় বানসন্দা, নবকেষে যাাঁ রা অেে শ্রনম ,  াজ্ পাওয়া নিকয় োাঁ কের মকি নয গভীর নিরাপত্তাহীিো থাক  োর উপর িেুি  কর মকিাকযাগ নেকে হকব। 

োকে পনরযায়ী শ্রনম কের জ্িয পনরনস্থনে হয়ে বেিাকব িা, ন ন্তু েহকরর স্থায়ী বানসন্দাকের নেকে জ্ীনব ার সুকযাগ বাড়কব।  

এখাকি বকি রাখা উনচে নয, আমাকের সমীোর িিািি এ টি অগ্রপিাৎহীি েূিযোর উপর প্রনেনষ্ঠে িয়। এই সমীোটি েহকরর অসংগঠিে জ্ীবিচযথা 

(উোহরে, অযাডাম আউরবা  আর োনর  থানচকির  াজ্), রাকষ্ট্রর  াকে িাগনর কের োনব (নজ্নিিার বুকসি আর গযানব্রকয়ি িুক্স-ওয়াইসিার), নিবথাচকি 

ভারে ও ভারকের বাইকর বসবাস ারী সব নগাষ্ঠীর অন্তভুথ নক্তক  উৎসাহোি – এই যরকির নবষয় নিকয় অগ্রগেয ন েু গকবষোর সকি সংযুক্ত। ন াি ন াি 

নবনু্দকে গেেকের সকি এই সবথো চিমাি নগাষ্ঠীগুনির  নমিি হকে নস নবষকয় আমরা যেটুকু জ্ঞাি অজ্থ ি  রকে নপকরনে ভনবষযকের গকবষোমূি  

 াজ্গুনিক  নসই জ্ঞাকি আকরা েথয ও েে নযাগ  রার  থা মাথায় রাখকে হকব। 

নিনখি গায়ক ায়াড়  িনম্বয়া ইউনিভানসথটিকে রাষ্ট্রনবজ্ঞাকির অযানসস্টযান্ট অযযাপ । 

গযাকরথ নিনিস সাি নডকয়কগার ইউনিভানসথটি অি  যানিকিানিথয়াকে রাষ্ট্রনবজ্ঞাকির অযানসস্টযান্ট অযযাপ । 

 


