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উত্তরাখণ্ডের জমম সেখানকার রাজননমতক অমিরতার একটি প্রধান সকন্দ্রমবন্দু । ২০১৮ োণ্ডে রাজয
েরকাণ্ডরর জামর করা মবতমকচ ত আইনটি অনুযায়ী এখন বমিরাগতরাও মিমাোয় পবচতাঞ্চণ্ডের এই রাণ্ডজয
জমম মকনণ্ডত পারণ্ডবন। ২০১৮ োণ্ডে, এই আইনটির প্রচেণ্ডনর েময় আমম এ মবষণ্ডয় ভীম নাণ্ডমর একজন
বয়স্ক মনম্নবণ্ডণচর বযমিণ্ডক তাাঁর মতামত মজজ্ঞাো কমর। আমরা তখন েণ্ডবমাত্র চাণ্ডষর কাণ্ডজ প্রণ্ডয়াজনীয়
শমি উৎপাদণ্ডনর জনয রাণ্ডজযর ভতুচমকণ্ডত মপমভ পযাণ্ডনে িাপন করণ্ডত অনুণ্ডরাণ্ডধর উণ্ডেণ্ডশয পমরচামেত

অক্ষয় েু যচ (সেৌর শমি)-এর উপর একটি কমচশাোয় অংশগ্রিণ কণ্ডরমি।
ধাপ চাণ্ডষর জনয ততমর করা মাণ্ডের মণ্ডধয মদণ্ডয় িাাঁটণ্ডত িাাঁটণ্ডত ভীম বণ্ডেমিণ্ডেন, “আমার কাণ্ডি সকন ওরা জমম চাইণ্ডি? জে-জঙ্গে-জমম
েবই োকুরণ্ডদর (উচ্চবণচ) েম্পমত্ত। উমন (এমিও) বণ্ডেন সয জেবায়ুর অবিা বদণ্ডে যাণ্ডে আর এই পদণ্ডক্ষপগুণ্ডো সেই বযাপাণ্ডর োিাযয
করণ্ডব। মকন্তু প্রকৃমতর আেে জে আর বায়ুণ্ডত মক বদে িণ্ডে? আমরা এখনও জীবনধারণ্ডণর জনয োকুরণ্ডদর খামণ্ডখয়ােীপনার উপর মনভচ র
কণ্ডর আমি। যাই বদণ্ডে যাক না সকন, আমার জীবনণ্ডক সতা তা সকানভাণ্ডবই প্রভামবত করণ্ডি না। আর এখন ওরা আমাণ্ডক খাবাণ্ডরর বদণ্ডে
মবদ্যযৎ উৎপাদন করণ্ডত বেণ্ডি? না, ধনযবাদ”।
ইন্টারগভনচণ্ডমন্টাে পযাণ্ডনে অন ক্লাইণ্ডমট সচঞ্জ (আইমপমেমে)-এর সয মববৃ মত অনুযায়ী মিমােয় পবচতাঞ্চণ্ডে জেবায়ু পমরবতচ ণ্ডনর প্রভাব তীব্র
িওয়ার েম্ভাবনা অণ্ডনক সবমশ, ভীণ্ডমর উণ্ডেগ সেই অবমধ সপৌাঁিয় না। এবং েরকারী, সবেরকারী ও অোভজনক েংিাগুমের োরা পমরচামেত
দ্যবচেতার মূেযায়ণ্ডনও এই উণ্ডেগণ্ডক যণ্ডেষ্ট জায়গা সদওয়া িয় না। দমক্ষণ এমশয়ার গ্রামাঞ্চণ্ডের পমরবারগুমে অেংখয ঐমতিামেক প্রমক্রয়ার
(বণচ, মেঙ্গ, সেণী ও ধমচ) েঙ্গণ্ডম বাে কণ্ডরন। এই পমরবারগুমে প্রমতমনয়ত সয অমনশ্চয়তার মুণ্ডখামুমখ িণ্ডে তা েম্পণ্ডকচ র সয জটিে জাে
ক্ষমতামবনযাণ্ডের দীর্চিায়ী অোমযণ্ডক বিন কণ্ডর চণ্ডে তার মভতর সেণ্ডকই উণ্ডে আণ্ডে। গ্রামীণ উত্তরাখণ্ডে সয োমামজক ও রাজননমতক
বঞ্চনা মানুষ ও অনযানয প্রাণীণ্ডক েমানভাণ্ডব মনপীমিত করণ্ডি, জেবায়ু ও েমাণ্ডজর পমরবতচ নশীে পারস্পমরক েম্পণ্ডকচ র সটকণ্ডনামযাণ্ডনজামরয়াে েমাধান প্রমতমনয়ত সেই ঐমতিামেক আর্াণ্ডতর োক্ষী িণ্ডে। ভীণ্ডমর পমরবার আেণ্ডে সেই অমিপরীক্ষার আধার যার
অভযন্তণ্ডর এগুমে র্ণ্ডট চণ্ডেণ্ডি।
২০০০ োণ্ডে উত্তরাখে আোদা রাজয মিণ্ডেণ্ডব প্রমতমিত িয়। েমতণ্ডের বামেন্দাণ্ডদর িাণ্ডত সশামষত িওয়া মনণ্ডয় দীর্চকােীন আঞ্চমেক
উণ্ডেগ সেণ্ডকই আোদা রাণ্ডজযর দাবীণ্ডত আণ্ডন্দােন শুরু িয়। ১৯৯০-এর দশণ্ডক সয মিংোত্মক প্রমতবাণ্ডদর র্টনাগুমে র্ণ্ডটমিে তার ফণ্ডে
এই আণ্ডন্দােন আণ্ডরা সজারদার িয় ও বণচমভমত্তক েংরক্ষণ আইন মনণ্ডয় উচ্চবণ্ডণচর দ্যমশ্চন্তা তাণ্ডক আরও তীব্র কণ্ডর সতাণ্ডে। তণ্ডব, জীমবকা,
জমম ও উন্নয়ন – আণ্ডন্দােণ্ডনর এই মতনটি মবষয় – এখনও অমধকাংশ পমরবাণ্ডরর কাণ্ডি গুরুতর মচন্তার মবষয়। মিমােয় অঞ্চণ্ডের উত্তরাখণ্ডে
জমম বহু কল্পনার সযাগফে।

অভাবনীয় “ভঙ্গু রতা” ও “মবপজ্জনকতার” আখযান মনমচাণ করণ্ডত এই “েম্ভাবয মবপণ্ডদর সদশ” বমিরাগতণ্ডক অভযেচনা না করার
ঔপমনণ্ডবমশক সকৌশণ্ডের েণ্ডঙ্গ মেণ্ডয়ামর অফ মিমােয়ান মিণ্ডগ্রণ্ডিশান (টিএইচইমি)-এর পমরণ্ডবশ মনণ্ডয় পমরমাণবাদী উণ্ডেগণ্ডক মমমেণ্ডয় সদয়।
চরম মবপযচণ্ডয়র ভমবষযোণী করণ্ডত এই রকম িামনক বযমতক্রমণ্ডক সকন্দ্র কণ্ডর মিমােণ্ডয়র পমরণ্ডবশগত পমরবতচ ণ্ডনর েমোমময়ক বণচনাগুমে
মনমমচত িয়।
সদণ্ডশর সভৌণ্ডগামেক পমরেণ্ডরর মনরাপত্তা বজায় রাখার জনয রক্ষাপ্রাচীর মিণ্ডেণ্ডব মিমােণ্ডয়র ঐমতিামেক ভূমমকা ও আধু মনক রাণ্ডের
োম্প্রমতকতম ভূ-রাজননমতক আশঙ্কা – এই দ্যই মদকই “অশান্ত েীমানা প্রণ্ডদশ” – এই বণচনাণ্ডত প্রমতধ্বমনত কণ্ডর।
পবচতাঞ্চে ও েমতণ্ডের মণ্ডধয সশাষণমূেক েম্পকচ প্রমতফমেত িয় “মনষ্কাশনক্ষম েীমান্ত অঞ্চে” মববরণ্ডণ। ঔপমনণ্ডবমশক কাণ্ডে এর অেচ
মিে কাে ও মানবেম আিরণ, মকন্তু উপমনণ্ডবশ-পমরবতী ভারণ্ডত খমন, বাাঁধ ও বামণমজযক উদযানপােণ্ডনর মত মবষয়ও উণ্ডে এণ্ডেণ্ডি। এর
ফণ্ডে, েমতণ্ডের মশণ্ডল্পর সোেু প যণ্ডের ক্ষুধা সমটাণ্ডত েু মবশাে পমরমাণ্ডণর জমমর “বমেদান” করা িণ্ডে।
এবং েব সশণ্ডষ, “মিন্দু ণ্ডদর পমবত্র ভূমম” মিণ্ডেণ্ডব এই অঞ্চে অেংখয তীেচিাণ্ডনর সপৌরামণক ও জাগমতক প্রভাব িমিণ্ডয় একটি আঞ্চমেক
মিন্দু স্বণ্ডদণ্ডশর ধারণাণ্ডক আহ্বান করা িয়। এই ধারণাণ্ডত জাতীয় োবচণ্ডভৌমত্বণ্ডক মবপণ্ডদ সফেণ্ডত েীমাণ্ডন্তর ওপার সেণ্ডক আো হুমমকর েণ্ডঙ্গ
যুি িণ্ডয়ণ্ডি েংখযাগমরিণ্ডকমন্দ্রক রাজনীমত যা প্রধানত রাণ্ডের উচ্চবণ্ডণচর মিন্দু ণ্ডদর উণ্ডেণ্ডগ োিা সদয়।
তািণ্ডে মক ভাণ্ডব জেবায়ুর ক্রমাগত পমরবতচ নশীে বাস্তবতার েণ্ডঙ্গ জমম েম্পণ্ডকচ এই মভন্ন মভন্ন ধারণা জমিণ্ডয় পণ্ডি? এর েণ্ডঙ্গ আরও যুি
িয় অমতমরি মশোবৃ মষ্ট, তুষার বা বৃ মষ্টপাণ্ডতর ক্রমবধচমান র্টনা, জমমণ্ডত োর সদওয়ার েমণ্ডয় বদে, প্রমত দশণ্ডক শীতকাণ্ডে তুষারপাণ্ডতর
পমরমাণ কণ্ডম যাওয়া, অমির বষচাকাে। উপরন্তু, গ্রামীণ জনণ্ডগািীর অন্তমনচমিত ঐমতিামেক অোমযণ্ডক এই সযাগাণ্ডযাগগুমে মক ভাণ্ডব প্রশ্ন
কণ্ডর বা পু নগচেন কণ্ডর?
প্রেমত, ট্রান্সমিউমযান্স সেণ্ডক ট্রান্সণ্ডোকামেটিণ্ডত (অেচাৎ, একটি জায়গার উপর তার েণ্ডঙ্গ েম্পমকচ ত অনয একটি জায়গার সকান অবিা বা
র্টনার প্রতযক্ষ প্রভাব) পমরবতচ ন। পামেত গবামদ পশু েি একটি চারণভূমম সেণ্ডক আণ্ডরকটি চারণভূমমণ্ডত, যা অণ্ডনক েময়ই সযৌেেম্পমত্ত,
মরেু মম পমরযাণ বা ট্রান্সমিউমযান্স বহুে পমরমাণ্ডণ হ্রাে সপণ্ডয়ণ্ডি। িানীয় উমিদণ্ডদর উপর শীতকাণ্ডের তুষারপাণ্ডত হ্রাে ও তাপমাত্রার বৃ মির
নানা প্রভাণ্ডবর পাশাপামশ েীমান্তবতী বু মগয়াণ্ডের (মশকার বা চারণ্ডণর জনয বযবহৃত উন্মু ি তৃণভূমম) োমমরকীকরণ, জীবনযাত্রার
ক্রমপমরবতচ নশীে আকাঙ্ক্ষা, উচ্চতম স্তর সেণ্ডক েংরক্ষণ নীমত/প্রকণ্ডল্পর মনধচারণ ও পমরচােনা, পযচটনমশণ্ডল্পর প্রোর ইতযামদ মবমভন্ন কারণ্ডণ
এখানকার পমরবারগুমের মণ্ডনাণ্ডযাগ পাবচতয অঞ্চে সেণ্ডক েমতণ্ডের মদণ্ডক েণ্ডর যাণ্ডে। তরুণবয়স্ক অমভবােীরা তাাঁণ্ডদর মশক্ষা,
সটমেণ্ডযাগাণ্ডযাগ ও অবকাোণ্ডমা মবষয়ক েমক্রয়তা ও জ্ঞানণ্ডক কাণ্ডজ োমগণ্ডয় িমরোর আর িেণ্ডদায়ামনর মত বযস্ত শিরগুমের কািাকামি
মশল্পণ্ডকন্দ্রগুমের মূেধন ও েমজাণ্ডের অংশ িণ্ডয় উণ্ডেণ্ডিন। গ্রাণ্ডমর পমরবারগুমে অণ্ডনক েময়ই এই সযাগাণ্ডযাণ্ডগর েূ ত্রগুমের েু মবধা মনণ্ডয়
তাাঁণ্ডদর তপতৃক জমম মবমক্র কণ্ডর মবদযােয় ও কেকারখানার কািাকামি বেমত িাপন কণ্ডরন ও ভারণ্ডতর অনযানয অংশ আর অনয সদশ সেণ্ডক
আো অমভবােীণ্ডদর েণ্ডঙ্গ জায়গার জনয প্রমতেমিতায় নাণ্ডমন। আেন্ন জেবায়ুর মতই, এই োমময়ক গৃ িিােীগুমেও এখন অণ্ডনকটাই
অমনমশ্চত এবং অমনয়মমত কাণ্ডজর কমাবািা, এনআরমজএ-র পামরেমমক এবং মশণ্ডল্পর দাোেণ্ডদর খামণ্ডখয়াণ্ডের েণ্ডঙ্গ জমিণ্ডয় সগণ্ডি। পাবচতয

গ্রামগুমেণ্ডত িাজার িাজার একর কৃমষণ্ডযাগয জমম “পমরতযি” অবিায় পণ্ডি আণ্ডি যাণ্ডদর ভমবষযৎ মনধচামরত িণ্ডব এই নতুন গৃ িিােীর
আকাঙ্ক্ষার োরা।
মেতীয়ত, সকণ্ডন্দ্রর মিন্দু ত্ববাদী রাজনীমতর িাত ধণ্ডর একটি আঞ্চমেক মিন্দু েংখযাগমরিতাবাণ্ডদরও উত্থান িণ্ডে। এই রাণ্ডজযর স্বাতেেূ চক
উচ্চবণ্ডণচর জনণ্ডগািী, মবমভন্ন তীেচিাণ্ডনর পমবত্র সভৌণ্ডগামেক অবিান ও উত্তর প্রণ্ডদশ সেণ্ডক বণ্ডয় আো “সপ্রম ও জমম মজিাণ্ডদর” রূপ মনণ্ডয়
একটি উৎকট ইেোমমবণ্ডেণ্ডষর উপর মনভচ র কণ্ডরই এই উত্থান র্টণ্ডি। এই িানীয় মিন্দু ণ্ডত্বর কারণ্ডণ বণচ ও ধণ্ডমচর সভদাণ্ডভদ গভীরতর িয়
উেণ্ডি। এর অবেণ্ডর একটি বযস্ত জমমর বাজারও ততমর িণ্ডয়ণ্ডি। এই রাণ্ডজযর মকিু মকিু জায়গায় উচ্চবণ্ডণচর যুবকরা জমমর দাোণ্ডের কাজ
করণ্ডিন এবং েমতণ্ডের ধনী উচ্চবণ্ডণচর পমরবারগুমেণ্ডক প্রচুর জমম মবমক্র কণ্ডর মদণ্ডেন। আপাতদৃমষ্টণ্ডত এই প্রমক্রয়াগুমের উণ্ডেশয িে,
অেচননমতক ও আদশচগত দ্যইণ্ডয়র েংমমেণ্ডণ এই অঞ্চণ্ডের বাতাবরণ্ডণর উন্নমতোধন। আধযামত্মকতা, জাতীয়তাবাদ ও পুাঁজীবাণ্ডদর সরামাঞ্চকর
মমেণ্ডণর প্রমতমনমধ বাবা রামণ্ডদণ্ডবর মত বযমিণ্ডত্বর প্রমতও এাঁণ্ডদর গভীর ভমি। নবয উদারননমতক মিন্দু রাে মনমচাণ্ডণ রত পতঞ্জেীর মত
“স্বণ্ডদশী” েংিাগুমেণ্ডক এাঁরা চুনাপাের, ওষমধ গািগািিা এবং বামে ইতযামদ কাাঁচামাে েরবরাি কণ্ডরন। এবং সেই রাণ্ডেই বন গুজ্জণ্ডরর মত
মুেমেম ধমচাবেম্বী েম্প্রদায়ণ্ডদর িাত সেণ্ডক তাাঁণ্ডদর পরম্পরাগত চারণভূমম সকণ্ডি সনওয়া িয়।

একই েমণ্ডয়, নমঃশুদ্র (এেমে)

পমরবারগুমেণ্ডক জমমর বযবিার েংক্রান্ত মেিান্ত সনওয়ার প্রমক্রয়ার বাইণ্ডর সরণ্ডখ সদওয়া িণ্ডে এবং তাাঁণ্ডদর সয োমানয জমম আণ্ডি বাজার
মূণ্ডেযর সেণ্ডক অণ্ডনক কম দাণ্ডম তা মবমক্র করণ্ডত বা ইজারা মদণ্ডত উৎোি সদওয়া িণ্ডে। ভূমমক্ষয়, প্লাবনভূমমণ্ডত জনবেমতর প্রোর,
এণ্ডগ্রাইণ্ডকােমজর পরম্পরাগত চচচাকারীণ্ডদর িাত সেণ্ডক দাময়ত্ব সকণ্ডি সনওয়ার মত কাণ্ডজ োিাযয কণ্ডর জমমর মামেকানা ও বযবিাণ্ডরর
সক্ষণ্ডত্র এই জাতীয় পমরবতচ ন পমরবার ও েম্প্রদায়ণ্ডক জেবায়ুর মবকাণ্ডরর োমণ্ডন অেু রমক্ষত কণ্ডর তুেণ্ডি। এর েণ্ডঙ্গ েণ্ডঙ্গ, এই জাতীয়
পমরবতচ ণ্ডনর ফণ্ডে আেচ-োমামজক মদক সেণ্ডক মপমিণ্ডয় োকা পমরবারগুমের িাত সেণ্ডক তাাঁণ্ডদর সমৌমেকতম েম্পদটি চণ্ডে যাণ্ডে ও তার
ফণ্ডে এই পমরবারগুমে সদবভূমমর উপর তাাঁণ্ডদর তবধ জাগমতক দাবীর অমধকার িারাণ্ডেন।
তৃতীয়ত, “পমরণ্ডবশগতভাণ্ডব ভঙ্গু র” মিমােয় জেবায়ু পমরবতচ ণ্ডনর সক্ষণ্ডত্র একটি মবপজ্জনক িে মিণ্ডেণ্ডব মণ্ডনাণ্ডযাণ্ডগর সকণ্ডন্দ্র আোয়
অমভণ্ডযাজন েংক্রান্ত মবতকচ , নীমত ও তার প্রণ্ডয়াণ্ডগর মণ্ডধয সেণ্ডক েংণ্ডযাজন প্রমক্রয়া েংক্রান্ত পরষ্পরমবণ্ডরাধী মবষয় উণ্ডে আেণ্ডি। জেবায়ু
ও েমাণ্ডজর পমরবতচ নশীে েম্পণ্ডকচ র জবাণ্ডব এখানকার বামেন্দাণ্ডদর জীবনযাত্রা ও অভযাণ্ডে অণ্ডনকগুমে বদে আনান িণ্ডয়ণ্ডিঃ শীতকােীন
গণ্ডমর মত তুষারণ্ডকমন্দ্রক শণ্ডেযর চাষ কমান, েবমজ ফোনর জনয পমে িাউণ্ডের বযবিার, সবশ মকিু শেয মনধচামরত েমণ্ডয়র আণ্ডগ বা পণ্ডর
সরাপণ, ক্রমবধচমান ঝণ্ডির আর্াত েিয করার জনয িাদ ততমরর সকৌশণ্ডে বদে এবং িানীয় খাদযাভযাণ্ডে নতুন প্রজামতর ফে ও ফু ে সযাগ
করা ইতযামদ। তণ্ডব, জেবায়ু পমরবতচ ণ্ডনর মবষয়টিণ্ডক েরােমর েণ্ডম্বাধণ্ডন অগ্রামধকার মদণ্ডত বযেচ িওয়ায় “মবণ্ডশষজ্ঞরা” অণ্ডনক েময়ই এই
প্রমতমক্রয়াগুমেণ্ডক মতরস্কার কণ্ডর োণ্ডকন।

এখানকার বামেন্দাণ্ডদর ফণ্ডের বদণ্ডে েবমজ চাণ্ডষর েণ্ডর আো র্টনাটি ক্রমশ সবণ্ডি চো

বেন্তকােীন মশোবৃ মষ্টর প্রমতমক্রয়ার পাশাপামশ বাজাণ্ডরর চামিদা, আঞ্চমেক এবং জাতীয় কমচপন্থা, োম্প্রদাময়ক ও ধমীয় পমরমচমতণ্ডকমন্দ্রক
মববাদ এবং নাগমরক েমাণ্ডজর নানা অমভণ্ডনতার আকাঙ্ক্ষার মত মবষণ্ডয়রও প্রমতমক্রয়া। সটকণ্ডনা-মযাণ্ডনজামরয়াে মনমচাণ্ডণর পমরমধণ্ডত, এই
ধরণ্ডনর গ্রামীণ অমভণ্ডযাজন “মবশৃ ঙ্খে” ও কণ্ডোর অমভণ্ডযাজণ্ডনর িস্তণ্ডক্ষপ সমণ্ডন মনণ্ডত নারাজ বণ্ডে ধণ্ডর সনওয়া িয়। মকন্তু, যখন আমরা
রােণ্ডক আখযানবস্তু মিণ্ডেণ্ডব ধমর, তখন এই বাস্তবতা এণ্ডকবাণ্ডরই অনযরকম িণ্ডয় দাাঁিায়। োরা রাজয জু ণ্ডি জেমবদ্যযৎ ও অরণযায়ণ্ডণর েণ্ডঙ্গ
জমিত পমরেন্ন উন্নয়ন প্রমক্রয়া েংক্রান্ত কমচপন্থা েম্প্রোমরত িণ্ডে। এই প্রকল্পগুমে আন্তজচামতক কাবচন মযাণ্ডনজণ্ডমণ্ডন্টর মনমদচ ষ্ট অংশ পূ রণ

করার পাশাপামশ অমির েীমান্ত অঞ্চণ্ডের উপর মনয়েণ ও নজরদামর েু রমক্ষত করণ্ডত রােণ্ডক েিায়তা কণ্ডর। উপরন্তু, উত্তরাখে সেট
অযািাণ্ডেশান প্লযাণ্ডনর মাধযণ্ডম পযচণ্ডবমক্ষত জেবায়ুর পমরবতচ ণ্ডনর র্টনায় িস্তণ্ডক্ষপ করার জনয মবজ্ঞান ও বাজার েম্বন্ধীয় নানা পন্থাণ্ডক
বযবিার করা িয়। মবশ্ববযাপী কাবচন মযাণ্ডনজণ্ডমন্ট এবং নবয উদারপন্থী রাে মনমচাণ্ডণর প্রণ্ডয়াজনীয়তাণ্ডক োমণ্ডন এণ্ডন এগুমে অণ্ডনক েময়ই
(ইোকৃতভাণ্ডব) অোবধানতাবেত গ্রামবােীণ্ডদর এই অমভণ্ডযাজণ্ডনর প্রণ্ডচষ্টাণ্ডক দ্যবচে কণ্ডর সদয়।
উত্তরাখণ্ডের জেবায়ু ও েমাণ্ডজর মণ্ডধয পমরবতচ নশীে েম্পণ্ডকচ র েণ্ডঙ্গ ঐমতিামেক ক্ষমতার েমাণ্ডবশ যা জমমর বযবিার ও মামেকানার
বস্তুগত ও োংস্কৃমতক বাস্তবতাণ্ডক মনধচারণ কণ্ডর তা অমবণ্ডেদযভাণ্ডব জমিত। উত্তরাখণ্ডের ভূমম মভন্ন মভন্ন কল্পনা সেণ্ডক উণ্ডে এণ্ডেণ্ডি এবং
এই কল্পনা জেবায়ু-েমাণ্ডজর মণ্ডধয েম্পকচ এবং ধমীয়, রাজননমতক এবং পুাঁমজবাদী প্রমক্রয়ার উত্থাণ্ডনর েণ্ডঙ্গ েমিমেতভাণ্ডব মকিু মনমদচ ষ্ট
আঞ্চমেক বাস্তবতার জন্ম সদয়। অযানণ্ডরাণ্ডপাণ্ডেন (সয েময়কাণ্ডে মানুণ্ডষর নানা কাজকমচ ও িস্তণ্ডক্ষণ্ডপর কারণ্ডণ প্রকৃমত, জীবজগৎ ও
আবিাওয়ায় নানা পমরবতচ ন এণ্ডেণ্ডি) এই রাণ্ডজয মকভাণ্ডব প্রকাশ সপণ্ডয়ণ্ডি এবং ভীণ্ডমর পমরবাণ্ডরর মত আেচোমামজক পমরেণ্ডর েব সেণ্ডক
মপমিণ্ডয় োকা বামেন্দাণ্ডদর জীবণ্ডনর অমনশ্চয়তাণ্ডক আমরা মকভাণ্ডব েণ্ডম্বাধন করণ্ডত পামর তা সবাঝার জনয এই ধরণ্ডনর বাস্তবতা যা আেণ্ডে
এই পমরবতচ নশীে পমরণ্ডবশগত েূ চকগুমের উপর মণ্ডনাণ্ডযাণ্ডগর পমরমধ অমতক্রম কণ্ডর যায় তা মনণ্ডয় অনুেন্ধান করা প্রণ্ডয়াজন।

ঋতধী চক্রবতী আওণ্ডতয়াণ্ডরায়া মনউমজেযাণ্ডের কযান্টারণ্ডবমর মবশ্বমবদযােণ্ডয়র মিউমযান মজওগ্রামফর সেকচারার।

