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বঙ্গাপসাগঙ্ে ঘূর্ণচঝড় বা সাইঙ্লাঙ্নে হাে মবঙ্ড় যাওয়াে সঙ্গ সঙ্গ ময মনানা জল ঢুঙ্ে গ্রামগুর্লঙ্ে 

ধ্বংস েঙ্ে র্িঙ্ে তা মবসেোেী বযবসায়ী যাাঁ ো বার্ণর্জযেভাঙ্ব র্র্ংর্ড়মাঙ্েে অ্যাঙ্োয়াফার্মচঙ্ে আগ্রহী 

তাাঁ ঙ্িে োঙ্ে এেটি আের্চনীয় দৃশ্য হঙ্য় উঠঙ্ে। বহু িশ্ে ধঙ্েই বাংলাে বদ্বীপীয় অ্ঞ্চঙ্লে 

গ্রামবাসীো জীর্বো অ্জচ ঙ্নে জনয স্বল্প পর্েমাঙ্ণ র্র্ংর্ড় র্ার্ েেঙ্েন। মসখাঙ্ন আেও বযাপেভাঙ্ব 

বার্ণর্জযে উঙ্েঙ্শ্য অ্যাঙ্োয়াোলর্াঙ্েে এই সাম্প্রর্তে র্বস্তাঙ্েে এেটি লক্ষণীয় ববর্শ্ষ্ট্য হল, 

সমাঙ্জে ময মগাষ্ঠীগুর্ল ইর্তমঙ্ধযই নানা সুর্বধা মেঙ্ে বর্ঞ্চত মসগুর্লঙ্েই মবসেোেী বার্ণর্জযে 

সংস্থাে মার্লেো লক্ষযবস্তু েঙ্েঙ্েন। দুভচ াঙ্গযে মুঙ্খামুর্খ হঙ্য় এই মগাষ্ঠীগুর্ল তাাঁ ঙ্িে জর্ম মনানাজল র্াঙ্র্ে জনয ইজাো র্িঙ্ত বাধয হন। ধানর্ার্ 

েো মেঙ্ে অ্যাঙ্োয়াোলর্াঙ্েে র্িঙ্ে র্ঙ্ল যাওয়াই এই মগাষ্ঠীগুর্লে অ্বস্থানঙ্ে িীঘচস্থায়ীভাঙ্ব দুবচল েঙ্ে মিওয়াে র্িঙ্ে প্রেম পিঙ্ক্ষপ। 

বঙ্গাপসাগঙ্েে ঘূর্ণচঝড়প্রবণ অ্ঞ্চলগুর্লঙ্ত ক্ষর্তগ্রস্ত অ্েচনীর্তঙ্ত ভােসাময আনঙ্ত র্র্ংর্ড়মাে র্াঙ্র্ উৎসাহ মিওয়া হয়। বাংলাঙ্িশ্ ও উর্ড়র্যাে 

উপকূলবতী গ্রামগুর্ল মিখঙ্ল মবাঝা যায় ময প্রােৃর্তে ভােসাময ধ্বংঙ্সে পাশ্াপার্শ্ র্র্ংর্ড়মাঙ্েে র্নর্বড় র্ার্ ির্েদ্র জর্মমার্লেঙ্িে আেও 

িার্েঙ্দ্রে র্িঙ্ে মঠঙ্ল মিয়।     

 

নর্প বনের পূর্বাভাস  

বাংলাঙ্িে ও উর্ড়র্যায় র্র্ংর্ড়র্াঙ্র্ে প্রভাব র্নঙ্য় িীঘচঙ্ময়ািী গঙ্বর্ণা মেঙ্ে প্রোশ্ মপঙ্য়ঙ্ে, র্র্ংর্ড়মাে েপ্তানী েঙ্ে জাতীয় স্তঙ্ে প্ররু্ে র্বঙ্ির্শ্ 

মুদ্রা উপাজচ ন হওয়াে পাশ্াপার্শ্ র্র্ংর্ড়র্াঙ্র্ে োেঙ্ণ সমুদ্রতীেবতী অ্ঞ্চলগুর্লে আেচসামার্জেভাঙ্ব দুবচলতম বার্সন্দাো বযাপেভাঙ্ব গৃহরূ্যত হন 

এবং স্থানীয় প্রেৃর্তে ভােসাঙ্মযে উপঙ্েও এে এেটি প্রবল মনর্তবার্ে প্রভাব বতর্ে হয়। ১৯৮৬ সাঙ্ল বাংলাঙ্িঙ্শ্ র্র্ংর্ড়ে উৎপািন র্েল 

১৪,৭৭৩ টন যা ২০১৬ সাঙ্লে মঙ্ধয মবঙ্ড় হঙ্য়ঙ্ে ১৩২,৭৩০ টন এবং ১৯৮৬ সাঙ্ল র্র্ংর্ড়র্াঙ্র্ে জনয বযবহৃত জর্মে পর্েমাণ ২৭২ বগচমাইল 

মেঙ্ে মবঙ্ড় ২০১৬ সাঙ্লে মঙ্ধয হয় ১,০৬৪ বগচমাইল। এই দ্রুত র্বস্তাে এবং র্বঙ্শ্র্ভাঙ্ব র্র্ংর্ড়র্াঙ্র্ে জনয মভর্ড় বতর্ে েোে জনয মযানঙ্গ্রাভ 

অ্েণয ধ্বংস হঙ্ে। এই মনানাজলপূণচ মভর্ড়গুর্ল বহু বেে ধঙ্েই ভূর্মে গুণমাঙ্নে অ্পূেণীয় ক্ষর্ত েঙ্ে র্ঙ্লঙ্ে যাে ফঙ্ল জর্ম বযবহাঙ্েে নেশ্া 

এমনভাঙ্ব বিঙ্ল যাঙ্ে যাে সংঙ্শ্াধন অ্সম্ভব। শ্াপান আিনান মির্খঙ্য়ঙ্েন, ময বার্ণর্জযেভাঙ্ব র্র্ংর্ড়র্াঙ্র্ে জনয অ্সংখয ির্েদ্র েৃর্েঙ্ে 

র্েন্নমূল েঙ্ে ময জর্ম জবেিখল েো হয়, তাে র্পেঙ্ন আঙ্ে আন্তজচ ার্তে বযাংে এবং উন্নয়নোেী সংস্থা। ক্ষর্তগ্রস্ত অ্েচনীর্তঙ্ে পুনগচঠন েোে 

উপায়  র্হঙ্সঙ্ব বার্ণর্জযেভাঙ্ব র্র্ংর্ড়ে অ্যাঙ্োয়াফার্মচং-মে তুঙ্ল ধো হয় বঙ্লই সাহাযযোেীঙ্িে মঙ্ধয আর্েচে সহায়তা িাঙ্নে আগ্রহ বতর্ে 

হয় এবং সেোেী-মবসেোেী অ্ংশ্ীিার্েত্ব মবঙ্ড় র্লঙ্ত মিখা যায়। োর্সয়া পাপঙ্োর্ে ও সার্লমুল হে র্লঙ্খঙ্েন ময, এে োেণ র্হঙ্সঙ্ব ময 

অ্ন্তর্নচর্হত যুর্ি মিখান হয় তা হল "উপকূলবতী অ্ঞ্চঙ্লে ক্রমবধচমান দুবচলতা ও মাটিে মবঙ্ড় র্লা লবণািতাঙ্ে বাজাের্ভর্িে উন্নর্ত এবং 

েপ্তানীঙ্ের্িে উন্নয়ঙ্নে সুঙ্যাঙ্গ পর্েণত েো হয়"।       

 

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


তঙ্ব, বসুধাো মোঙ্ে ও মজা র্হল তাাঁ ঙ্িে সাম্প্রর্তে নর্জের্ভর্িে গঙ্বর্ণাঙ্ত মযমন মির্খঙ্য়ঙ্ে, এই বাজােঙ্ের্িে উন্নর্ত ও মুনাফার্ভর্িে 

উন্নয়ঙ্নে োর্হনীে র্নঙ্র্ র্াপা পঙ্ড় আঙ্ে ক্রমবধচমান িার্েঙ্দ্রে আঙ্েেটি োর্হনী। উর্ড়র্যাে মহা ঘূর্ণচঝড় এেসামাইন ১৯৯৯-এে পেবতী সমঙ্য়ে 

র্নোময় প্রর্ক্রয়াে র্বর্ঙ্য় তাাঁ ঙ্িে গঙ্বর্ণাটিঙ্ত তাাঁ ো মির্খঙ্য়ঙ্ে ময, র্বধ্বস্ত অ্েচনীর্তে ভােবহন েোে জনয অ্যাঙ্োয়াোলর্াঙ্েে উপায় অ্বলম্বন 

েো মেৌশ্ল র্হঙ্সঙ্ব শুধু ত্রুটিপূণচই নয়, বেং এই উপায়টি অ্র্তর্েি র্বপযচয়ঙ্ে আমন্ত্রণ েঙ্ে ও বার্ড়ঙ্য় মতাঙ্ল। ঘূর্ণচঝঙ্ড়ে সময় ঢুঙ্ে পড়া 

মনানাজল, সমুদ্রতঙ্লে অ্স্বাভার্বে স্ফীর্ত এবং বনযা র্র্ংর্ড়মাঙ্েে লাভচ া র্বনষ্ট্ েঙ্ে। এোড়াও, েীটনাশ্ে, েৃর্েম সাে, মাটি ও জঙ্লে 

স্বাস্থযেক্ষাে জনয বযবহৃত োসায়র্নে পিােচ, এবং সংক্রামে মোঙ্গে বীঙ্জে ের্ড়ঙ্য় পড়া প্রর্তঙ্োধ েেঙ্ত অ্যার্িবাঙ্য়াটিঙ্েে বযবহাে স্বাস্থয ও 

প্রােৃর্তে ভােসাঙ্মযে উপে িীঘচস্থায়ী ও প্রর্তকূল প্রভাব মফঙ্ল। বযােঙ্টর্েয়া ও ভাইোঙ্সে প্রাদুভচ াঙ্বে ফঙ্ল েৃর্েো শুধু আন্তজচ ার্তে পুাঁর্জবািী 

অ্েচনীর্তে মতজী-মন্দাে ধাোবার্হে বৃঙ্িে মুখাঙ্পক্ষী হঙ্য় পঙ্ড়ন এমন নয়, এে ফঙ্ল তাাঁ ো তাাঁ ঙ্িে েৃর্র্খামাে ও এেিা উবচে ও েৃর্র্ঙ্যাগয জর্ম 

পর্েতযাগ েেঙ্ত বাধয হঙ্য়ঙ্েন। োঙ্েে পর্ের্ালনায় অ্যাঙ্োয়াফার্মচং র্ভর্িে উন্নয়ঙ্নে ফঙ্ল র্ঙ্ক্রে মত বােংবাে ঘুঙ্ে আসা িার্েঙ্দ্রে ক্রমবধচমান 

প্রসাে ও অ্নুৎপািে র্বঙ্বর্না েঙ্ে ভূর্মতযাগ েোে ঘটনা ময আসঙ্ল অ্নুৎপািনশ্ীলতাঙ্েই আেও মজােিাে েঙ্ে, বাংলাঙ্িঙ্শ্ে অ্বস্থাে েো 

পুনোবৃর্ি েঙ্ে মোঙ্ে ও র্হল তাে বণচনা েঙ্েঙ্েন। এই জাতীয় বাজােঙ্ের্িে অ্র্ভঙ্যাজঙ্নে োর্হনী আসঙ্ল আেও িার্েদ্রেেণঙ্ে মঢঙ্ে 

োখাে উপায়। েঙ্পচাঙ্েঙ্টে স্বাঙ্েচ োে ময ভাঙ্ব বার্ণর্জযে অ্যাঙ্োয়াোলর্াঙ্েে র্র্চ াঙ্ে মমঙ্ন র্নঙ্ে, তা মেঙ্ে মঙ্ন হয় ময, েৃর্েঙ্িে আেও 

মবর্শ্ েঙ্ে িার্েঙ্দ্রে মঠঙ্ল মিওয়াে পাশ্াপার্শ্ তটভূর্মে ক্ষঙ্য়ে মক্ষঙ্েও োঙ্েে সর্ক্রয় ভূর্মো আঙ্ে। পর্িমবঙ্গে উিাহেণগুর্ল আসঙ্ল আেও 

র্বপযচঙ্য়েই পূবচাভাস। র্বশ্ববাজাঙ্েে অ্র্স্থেতা, মোঙ্গে প্রঙ্োপ এবং দ্রবযমূঙ্লযে উত্থান-পতঙ্নে োেঙ্ণ এই োঙ্জযে উিে ২৪ পেগণা মজলাে 

অ্ঙ্নে অ্যাঙ্োয়াোলর্াঙ্েে মেিঙ্ে ইটভাাঁ টিঙ্ত পর্েণত েো হঙ্য়ঙ্ে। এে ফঙ্ল জর্ম বযবহাঙ্েে নেশ্ায় এমন পর্েবতচ ন এঙ্সঙ্ে যাে সংঙ্শ্াধন 

অ্সম্ভব ও মসই োেঙ্ণ স্থানীয় পর্েঙ্বশ্ গভীেভাঙ্ব ক্ষর্তগ্রস্ত হঙ্য়ঙ্ে।     

 

দানরনের সুন াগ নেনে লুন্ঠে 

পর্িমবঙ্গে ির্ক্ষণতম প্রাঙ্ন্তে সমুদ্রতটবতী গ্রামগুর্লঙ্ত, র্র্ংর্ড়ে অ্যাঙ্োয়াোলর্াঙ্েে পাশ্াপার্শ্ আেও এেটি উঙ্দ্বগজনে প্রবণতা মিখা যায়। 

২০২১ সাঙ্লে মার্চ  মাঙ্স আর্ম ির্ক্ষণ ২৪ পেগণাে এেটি উপকূলবতী গ্রাঙ্ম র্গঙ্য়র্েলাম। এই সময় আর্ম আর্বষ্কাে ের্ে ময, র্নিঃস্বতম 

পর্েবােগুর্লঙ্েই  র্র্ংর্ড়র্াঙ্র্ে জনয জর্ম ইজাো র্িঙ্ত োর্জ েোনে মর্ষ্ট্া েো হঙ্ে। োর্লিাসপুে - স্থান ও পাঙ্েে নাম বিঙ্ল মিওয়া হঙ্য়ঙ্ে - 

মগাসাবা ব্লঙ্েে অ্ন্তগচত এেটি দ্বীঙ্প অ্বর্স্থত এেটি মুসর্লম প্রধান অ্ঞ্চল। এখাঙ্ন আর্ম ইর্দ্রশ্ মশ্খ নাঙ্মে এেজন মধযবয়স্ক র্ার্ীে সঙ্গ সাক্ষাৎ 

ের্ে, র্যর্ন গত পাঁর্র্শ্ বেে ধঙ্ে ধানর্ার্ েেঙ্েন। দ্বীঙ্পে মযর্িঙ্ে তাাঁ ে বাসস্থান মসর্িেটিঙ্ত মাোর্তর্েি ভােন ধঙ্েঙ্ে; ২০২০ সাঙ্লে আম্ফান 

মহা ঘূর্ণচঝঙ্ড়ে পে বাাঁ ঙ্ধ এেটি নতুন ফাটল মিখা মগঙ্ে যাে ফঙ্ল আেও মবশ্ী পঙ্ে মনানাজল প্রঙ্বশ্ েেঙ্ে। আম্ফাঙ্নে তাণ্ডঙ্বে প্রায় এে 

বেে পঙ্ে, আমাঙ্িে ময সময় মিখা হয়, তখন র্তর্ন তাাঁ ে জর্মঙ্ে র্র্ংর্ড়ে অ্যাঙ্োয়াোলর্াঙ্েে জনয বতর্ে েেঙ্েন এবং "র্শ্র্লগুর্ড়ে এেজন 

বযবসায়ী" অ্ঙ্নেবাে তাাঁ ঙ্ে (এবং তাাঁ ে প্রর্তঙ্বশ্ীঙ্িে মঙ্ধয আেও অ্ঙ্নেঙ্ে) গত েঙ্য়ে বেঙ্ে ময মভনার্ম র্র্ংর্ড় েপ্তানীে হাে বহু গুণ মবঙ্ড় 

মগঙ্ে, মসই র্র্ংর্ড় র্াঙ্র্ে জনয জর্ম ইজাো মিওয়াে জনয োর্জ েোনে মর্ষ্ট্া েেঙ্েন। র্শ্র্লগুর্ড়ে এই বযর্ি এেশ্ র্বঘা (কুর্ড় এেে) জর্মে 

মখাাঁ ঙ্জ র্েঙ্লন। ইজাোে মময়াি শুরুঙ্ত পাাঁ র্ বেে এবং তা পঙ্ে আেও বাড়ান মযঙ্ত পাঙ্ে। তঙ্ব র্াঙ্র্ে জর্ম এবং র্নজস্ব র্মর্ষ্ট্ জঙ্লে পুকুেঙ্ে 

মনানাজঙ্লে মভর্ড়ঙ্ত পর্েণত েো র্নঙ্য় মশ্খ শুরুঙ্ত যঙ্েষ্ট্ র্দ্বধাগ্রস্ত র্েঙ্লন। ঘূর্ণচঝঙ্ড়ে পঙ্ে মনানাজল ঢুঙ্ে তাাঁ ে জর্মে উবচেতা ইর্তমঙ্ধযই 

েঙ্ম র্গঙ্য়র্েল। অ্যাঙ্োয়াোলর্াঙ্েে জনয জর্ম ইজাো র্িঙ্ল মসই ভূর্মঙ্ত আে ধান বা অ্নয মোন শ্ােসবর্জ ফলান সম্ভব হঙ্ব না। মভনার্ম 



র্র্ংর্ড় মলাবাল নঙ্েচে স্বাি ও র্ার্হিাঙ্ে পূেণ েঙ্ে - ইউএস, র্ীন, ই.ইউ ও জাপানসহ ির্ক্ষণপূবচ এর্শ্য়াে অ্নয অ্ঙ্নে মিঙ্শ্ই এই মাঙ্েে েপ্তানী 

হয়। র্েন্তু স্থানীয় খািযাভযাঙ্সে সঙ্গ এই মাঙ্েে মোন সংঙ্যাগ মনই বা তা গ্রামাঞ্চঙ্লে ির্েদ্র জনঙ্গাষ্ঠীে পুর্ষ্ট্ে র্ার্হিাঙ্েও পূেণ েঙ্ে না। 

উপকূলীয় অ্ঞ্চঙ্লে প্রােৃর্তে ভােসাঙ্মযে িীঘচস্থায়ী সহনশ্ীলতা ও অ্র্ভঙ্যাজন ক্ষমতাে উপে এেটি র্নর্িচ ষ্ট্ জাঙ্তে র্র্ংর্ড়মাঙ্েে র্ার্ বা 

মমাঙ্নাোলর্াে ও বংশ্বৃর্িে র্বপজ্জনে প্রভাব পঙ্ড়।  

 

মশ্খ প্রেঙ্ম ওই বযর্িে প্রস্তাঙ্ব োর্জ হন র্ন। মসই সময় তাাঁ ঙ্ে র্বঘা প্রর্ত মার্সে র্াে হাজাে টাো মিওয়াে েো বলা হঙ্য়র্েল। র্শ্র্লগুর্ড়ে ওই 

বযবসায়ী আবাে আঙ্সন এবং এবাে প্রর্ত র্বঘায় েয় হাজাে টাো মিওয়াে প্রস্তাব েঙ্েন। মভনার্ম র্াঙ্র্ে মক্ষঙ্ে িীঘচস্থায়ী সমসযা োো সঙ্েও 

বােংবাে ঘূর্ণচঝঙ্ড়ে োেঙ্ণ বতর্ে হওয়া দুিচ শ্াে সঙ্গ মোর্ভড-19 অ্র্তমােীে োেঙ্ণ র্ালু হওয়া লেডাউন যুি হঙ্য় তাাঁ ো ময অ্র্নিয়তাে 

মুঙ্খামুর্খ হঙ্য়র্েঙ্লন তাে তাড়নাঙ্তই মশ্খ, তাাঁ ে ভাই ও অ্নযানয প্রর্তঙ্বশ্ীঙ্িে পঙ্ক্ষ এই প্রস্তাব প্রতযাখযান েো সম্ভব হয় র্ন।      

 

োর্লিাসপুে এই দ্বীঙ্পে ির্েদ্রতম অ্ঞ্চলগুর্লে মঙ্ধয এেটি। এই অ্ঞ্চঙ্লে মমাটামুটি পঞ্চাশ্টি পর্েবাঙ্েে সামার্জে সূর্ে মেঙ্ে এেটি 

উঙ্দ্বগজনে প্রবণতাে েো মবাঝা যায়। এাঁঙ্িে মঙ্ধয মর্ৌর্েশ্টি পর্েবাে সেোেী জর্মঙ্ত বাস েঙ্েন এবং এই জর্মে উপে তাাঁ ঙ্িে িখলোেীে 

অ্র্ধোে (খাসজর্মন) আঙ্ে, বােটি পর্েবাঙ্েে োঙ্ে জর্মে িখল-স্বত্ব আঙ্ে (োয়র্ত জর্মন) এবং আটটি পর্েবাে নমিঃশূ্দ্র (এসর্স) মগাষ্ঠীভুি 

(মজঙ্ল বাগিী ও মতাঁ তুল বাগিী)।   

 

সুন্দেবন অ্ঞ্চঙ্ল মযমন মিখা যায়, োর্লিাসপুঙ্েে মুসর্লম পর্েবােগুর্লে "সংখযালঘু পর্ের্য়" আঙ্ে র্েন্তু তাাঁ ো নমিঃশুদ্র মেণীভুি নন। তাই 

অ্তযন্ত িার্েঙ্দ্রে মঙ্ধয োো সঙ্েও এই পর্েবােগুর্ল অ্নযানয র্পর্েঙ্য় পড়া মগাষ্ঠীে মত জনেলযাণমূলে সাহাযয পাওয়াে অ্র্ধোেী নন। এই 

অ্ঞ্চঙ্লে এই িার্েদ্র ও ঘূর্ণচঝড় আে সমুদ্রস্তঙ্েে অ্স্বাভার্বে স্ফীর্তে োেঙ্ণ হওয়া ক্ষয়ক্ষর্তই এখানোে বার্সন্দাঙ্িে মবসেোেী বযবসািােঙ্িে 

মর্াঙ্খ আের্চনীয় েঙ্ে মতাঙ্ল। ধঙ্ে মনওয়া হঙ্ে এই েেম দুিচ শ্ায় পঙ্ড় মশ্খ ও তাাঁ ে প্রর্তঙ্বশ্ীঙ্িে মর্েয়া হঙ্য় উঙ্ঠঙ্েন। তাই তাাঁ ঙ্িে র্াঙ্র্ে 

জর্মঙ্ে মনানাজঙ্লে মভর্ড়ঙ্ত পর্েণত েেঙ্ত োজী েোন এই সময় সহজ হঙ্ব মঙ্ন েঙ্েই বযবসায়ীো তাাঁ ঙ্িে লক্ষযবস্তু েঙ্ে তুলঙ্েন। 

পর্িমবঙ্গ প্রােৃর্তে এেটি র্বপযচয়ঙ্ের্িে পুাঁজীবািী অ্েচনীর্ত গঙ্ড় উঠঙ্ে এবং আেচসামার্জে র্িে মেঙ্ে সব মর্ঙ্য় র্পর্েঙ্য় পড়া জনঙ্গাষ্ঠীে 

মঙ্ধয মবশ্ েঙ্য়েটি ইর্তমঙ্ধযই ময দুিচ শ্াে মঙ্ধয র্িঙ্য় যাঙ্েন তাে সুঙ্যাগ মনওয়া হঙ্ে। পর্িমবঙ্গে এই দ্রুত বিঙ্ল মযঙ্ত োো ভূর্র্ঙ্ে 

অ্বর্স্থত অ্ঙ্নে উিাহেঙ্ণে মঙ্ধয এেটি এই োর্লিাসপুে।   

 

র্র্ংর্ড়ে অ্যাঙ্োয়াোলর্াে আিঙ্ত এেটি সামর্য়ে সমাধান। মনানাজল মাটিে র্ভতঙ্ে প্রঙ্বশ্ েোয় পানীয় জঙ্লে দূর্ণসহ অ্যাঙ্োয়াোলর্াঙ্েে 

সঙ্গ যুি আেও অ্ঙ্নে পর্েঙ্বশ্গত র্বপঙ্িে মত িীঘচস্থায়ী প্রর্তকূল প্রভাঙ্বে োেঙ্ণ আেও মবশ্ী িার্েদ্রেেণ ঘটঙ্ব। বগীয় বদ্বীপীয় অ্ঞ্চঙ্ল 

ঘূর্ণচঝড় ও সমুদ্রতঙ্লে স্ফীর্তে মত সমসযাে পাশ্াপার্শ্ আঙ্ে তুমুল িার্েদ্র ও দুবচল আেচসামার্জে অ্বস্থাঙ্নে সুঙ্যাগ র্নঙ্য় মুনাফাসন্ধানী 

বার্ণর্জযে েৃর্র্ যা র্বপযচস্ত অ্েচনীর্তঙ্ে তুঙ্ল ধোে উপায় র্হঙ্সঙ্ব প্রর্ার্েত হঙ্লও পঙ্ে আেও বড় র্বপযচঙ্য়ে োেণ হঙ্য় উঠঙ্ব।    

 



মমঘনা মমহতা ভােঙ্তে নতুন র্িল্লীে িয এম.এস মমর্েয়ান - আে মটঙ্গাে ইিােনযাশ্নাল মসিাে অ্ফ অ্যাডভান্স স্টার্ডজ "মমটামেঙ্ফার্সস 

অ্ফ িা পর্লটিেযাল" (আইর্সএএসিঃএমর্প)-ে এেজন মফঙ্লা। 


