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রাজধানীেত িষ মাির, তাও বষায়! - িবিবএেসর জিরপ- মািরেত সীমাহীন 
টপাট-গািফলিত 

 

একবার ভা ন তা, পিরবার-পিরজন িনেয় িথ  হেয় আপিন বসবাস করেছন রাজধানী শহের। আচমকা একিদন আপনার বাসায় 
একজন এেস বলেলন, ‘আমরা সরকােরর লাক। িষ মাির করেত এেসিছ।’ তারপর হােত এক  ফরম িনেয় সরকাির লাক  
বলেলন, ‘দয়া কের বলেত থা ন, আিম রণ কের িনই।’ ফরেমর িদেক তািকেয় লাক  এেক এেক  করেত থাকেলন—
আপনার খানার (এক রা ায় যতজন খাবার খায় এবং একসে  বসবাস কের) সদ সং া কত, িষকােজ িনেয়ািজত সদ  কত; 
বসতিভটার জিম কত, আবািদ জিম কত, অনাবািদ কত, র-িদিঘ-নাসাির কত, হ স রিগ ক তর কােয়ল কত, গ  ছাগল মিহষ 
ভড়া কত; আ  পেটাল ড়স য়াজ কত  জিমেত; আম িল  ল ক ঠাল কত; া র পাওয়ার লার নল প কত ... ইত ািদ 

ইত ািদ। 

এসব  েন কী করেবন আপিন? লাক েলার েখর িদেক তািকেয় িক বলেত ই া করেব না—‘এরা িক পাগল! ইটপাথর 
লাহাল েড়র এই মহানগের জীবনযাপন আমার। এখােন িষকাজ আসেব কাে েক!’ 

এই ঘটনা বা েব ঘেটেছ জাতীয় িষ মািরর ে । বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস) রাজধানী ঢাকা, ব রনগর চ ামসহ 
বশ কেয়ক  িস  করেপােরশন এলাকায় িষ মাির চািলেয়েছ। ঢাকার এক  এলাকার বশ কেয়ক  ফরম কােলর ক ’র হােত 

এেসেছ। স েলােত হকতার নামধাম, মাবাইল ফান ন র ও খানার সদ সং া ছাড়া আর সব ঘর ফ কা। সংগত কারেণই 
আমরা এলাকা ও হকতার নামধাম ছাপলাম না। তেব রণ করা এক  ফরেমর মাবাইল ন ের গতকাল সামবার রােত ফান 
করেল ওপার থেক একজন ফান ধের হকতা পিরচয় িদেয়  েন বেলন, ‘হ , গত ন মােস আমার বাসায় একজন 
এেসিছেলন। ওই সব  েন আিম ত েক বেলিছ, ভাই, আিম একটা গােমে  চাকির কের খাই। এসব  িনেয় ােম যান, এ েলা 
শহেরর জ  না।’ 

গত ৯ থেক ২০ ন পয  দশ েড় সবেশষ িষ মাির কের িবিবএস। মািরর আেগ মাঠকম েদর িতন িদেনর িশ ণ এবং 
দিনক ১২৫ টাকা কের িশ ণ ভাতা দওয়ার কথা। িশ ণ ও ভাতা কমেতা হেয়েছ িক না অ স ােনর জ  গত ৪ সে র 

নামধাম জাগাড় কের ফান দওয়া হয় রাঙামা  সদেরর পারভাইজর অিনল কাি  চাকমােক।  েন িতিন িব েয়র ের 
বেলন, ‘দাদা, এত ক  করার পরও আমার িল াল টাকাটা আিম পাই নাই। এেদর মানিসকতা এমন কন দাদা!’ আপনার তা ছাতা, 

-শাট, ক াপ এসব পাওয়ার কথা— পেয়েছন?’ অিনল কাি  চাকমা ভাব লভ সরলতায় বলেলন, ‘কী য বেলন দাদা! িল াল 
টাকাটাই পাইিন আর ছাতা, -শাট পাব!’ 

টাকার অ  এবং একজন অিনল কাি র টাকা না পাওয়ার ঃখ অিত সামা  মেন হেলও ত র কে ই যন িনত হেলা—কী 
অরাজক অব া চলেছ িবিবএেসর করা জাতীয় ণ সব জিরপ- মািরর নপে , সই র। 



দেশর ষক- জেল-খামািরেদর সহেযািগতার পিরক না ও কম িচ নওয়া হয় িবিবএেসর িষ মািরর মা েম; বর করা হয় 
দেশ িষিভি ক খানার (হাউসেহা ) সং া কত, কী কী ধরেনর শ  উৎপাদন হয়, িমর বহার, জিমেত চােষর কারেভদ, 

চােষর প িত, গবািদ প  ও হ স- রিগর সং া, মৎ  ও ািণস েদর ত -উপা । 

দশবাসীর ায় সব ধরেনর উ য়ন ও সবা খােতর পিরক নার জ  জানা দরকার দেশর জনসং া কত। আর িবিবএেসর করা 
আদম মািরর মা েমই সটা জানা যায়। িবে র দরবাের বাংলােদেশর অব ান-মযাদাও িনভর কের এই জনসং ার ওপর। 
িবিবএেসর আেরক  ণ কাজ অথৈনিতক মাির। এর মা েম িষ খােতর বাইের দেশর িশ  ও বসা িত ােনর সং া, 
স েলার বিশ  জানা যায় এবং তার িভি েত অথৈনিতক উ য়েনর পিরক না ও ক  হােত নওয়া হয়। িবিবএেসর করা 
মশি  জিরেপর মা েম জানা যায় দেশ বকারে র হার, কম ম মা েষর সং া, মশি েত নারী- েষর হার, বাসী 
মশি র সং া ইত ািদ। আর তার িভি েতই করা হয় কমসং ান, িশ ায়ন, িবিনেয়াগসহ ত ণ জনেগা ীর জ  নানা পিরক না। 

িবিবএস দেশ থমবােরর মেতা জাতীয় খানা ডাটােবইস জিরপ (এনএইচিড) কেরেছ এবার। 

কােলর ক ’র অ স ান বলেছ, এসব জতীয় ণ জিরপ- মািরর নােম চলেছ ফ িকবািজ, গািফলিত, খামেখয়ািল আর টাকা 
টপােটর ম ব। 

িষ মািরেত ব মার টপাট : গত ৯ ন থেক ২০ ন পয  দশ েড় িষ মাির করার কথা থাকেলও সটা গড়ায় ২৮ ন 
পয । দেশর মাট সােড় িতন কা  খানা (১৬ কা  ৫৫ লাখ মা ষ— িত খানার আওতায় ৪.০৬ জন) থেক ত  সং হ করেত 
এক লাখ ৪৪ হাজার ২১১ জন গণনাকারী (৯ হাজার টাকা কের) ও ২৪ হাজার ৭০০ জন পারভাইজর (১০ হাজার টাকা কের) 
িনেয়াগ িদেয় ত েদর িতন িদেনর িশ ণও দওয়া হেয়িছল গত রমজােনর সময়। অ স ােন পাওয়া নিথপ  েট দখা গল, 

িশ ণ বাবদ েত ক গণনাকারীর জ  িতিদন ১২৫ টাকা কের সােড় চার কা  টাকা স ানী রাখা িছল। পারভাইজরেদর 
জ ও িশ ণ বাবদ িতিদন ১২৫ টাকা কের রাখা িছল। িক  িশ েণর পর সােড় িতন মাস পিরেয় গেলও ল ী র সদেরর 
এমরান আহেমদ, নায়াখালীর মা দ আহেমদ, রাঙামা  সদেরর সিবনা চাকমা ও কলিভন চাকমা, চ ােমর রা  আহেমদসহ 
অ ত ১০ জন গণনাকারীর সে  গত ৭ ও ৮ আগ  ফােন কথা বেল জানা গল, ত রা কউই িশ েণর টাকা পানিন। একইভােব 
ল ী র সদেরর কাজী দেলায়ার হােসনসহ চারজন পারভাইজেরর সে  যাগােযাগ করেল ত রাও জানান, কউ িশ েণর টাকা 
পানিন। পিরসং ান কমকতােদর সে  ঝােমলা করেল ভিব েত আর কােনা কাজ পােবন না এমন ভয় থেক কউ টাকা পাওয়ার 
চ াও কেরনিন। রাঙামা  সদেরর পারভাইজর অিনল কাি  চাকমার ঃেখর কথা আেগই বলা হেয়েছ। রাঙামা েত অিতির  

দািয়  পালন করা পিরসং ান কমকতা এ এইচ এম ওিহ ামান গত মােস কােলর ক েক বেলন, ‘এ জলায় কউ িষ মািরর 
টাকা পানিন, আমার কােছ এমন অিভেযাগ আেসিন। তার পরও আিম খ জ িনেয় দখব।’ 

এর আেগ ১ সে র রােত িম ার চৗ াম উপেজলা িনয়র পিরসং ান সহকারী আ  সা অিভেযাগ কেরন, এবােরর 
িষ মািরেত অেনক সীমাব তা িছল। স ানী ও আ ায়ন িবল পেত অেনক দির হেয়েছ। -শাট, ক াপ ও ছাতা পানিন বেল 

অিভেযাগ কেরন িতিন। জামাল েরর সােবক িষ কমকতা আব স সালাম, িযিন ওই িষ মািরর সে  স ৃ  িছেলন, ওই রােত 
কােলর ক ’র কােছ একই অিভেযাগ েল ধেরন। 

িষ মািরেত মা ষ যােত স কভােব ত  দয়, স জ  সারা দেশর ই হাজার িশ া িত ান ও মসিজেদ চার- চারণার 
খরেচর জ  ৪০ লাখ টাকা রাখা িছল। িক  গত ১৫, ১৬ ও ১৭ আগ  িম া, জামাল র, ল ী র, রাঙামা  ও ময়মনিসংহ—
প চ  জলার জানাল অিফসার ও পারভাইজরেদর কােছ খবর িনেয় জানা গল, এ ধরেনর কােনা চার- চারণা সখােন হয়িন। 

সাধারণত কােনা জিরপ ও মাির চালােনার জ  মা ম সময় হেলা িডেস র থেক ম মাস। তখন আবহাওয়া ভােলা থােক। িক  
সবেশষ িষ মািরর কাজ  হয় গত ৯ ন থেক ২৮ ন। সময়  িছল ভরা বষা। কখেনা ি , কখেনা তী  দাবদােহ গণনাকারী ও 

পারভাইজররা মা েষর বািড় বািড় যেত পােরনিন। াধীনতার পর এখন পয  য চারবার িষ মাির হয়, িত ই িডেস র থেক 
ম সময়কােল হেয়িছল। িক  এবােররটা কন বষায় করা হেলা, স এক রহ । তার চেয় বড় রহ  হেলা, এই িষ মাির চালােনা 

হেয়েছ খাদ ঢাকা িস  করেপােরশনসহ অ  বড় িস েলােতও। এই রাজধানী শহের ষক কাথায় আর িষজিম কাথায়?—এই 
 রেছ িবিবএেসর মে ই। এবােরর িষ মািরর বরা  ৩৪৫ কা  টাকার েরাটাই জেল গেছ—িবিবএেসর পিরচালক ও 

উপপিরচালক পযােয়র অ ত প চজন কমকতা এ ম  কেরেছন। িক  ত রা কউ সংগত কারেণই নাম কাশ করেত রািজ নন। 



িষ মাির শহরা ল িঘের করা উিচত িক না এই  গত রােত রাখা হয় িবিশ  িষ অথনীিতিবদ ড. সা ার ম েলর কােছ। িতিন 
বেলন, শহরা েল িষ মাির করা সমেয়র অপচয় মা । সই সে  তে র িব াি ও ঘটেত পাের। কারণ শহরা েল তা 

িষকােজর সে  স ৃ  কউ থােক না। শহের কউ গ -ছাগল, হ স- রিগ পালন িকংবা জিম চাষবাস কের না। যেকােনা জিরপ-
মাির পিরচালনার সময় অব ই খয়াল রাখেত হেব, কার কাছ থেক ত  নওয়া হেব। মািরর সে  কারা স ৃ  স ও 

ণ। তাই শহেরর িদেক মেনােযাগী না হেয় ওই জনবল ােম দওয়া উ ম বেল মেন কেরন এই িবেশষ ।  াধীনতার আেগ ও 
পের িষ মাির েলা কান সময় করা হেয়েছ তা জানেত গত ১৩ অে াবর খ জ করা হয় িবিবএেসর লাইে িরেত। সব মািরর 

িতেবদন েট দখা যায়, িডেস র থেক ম—এই সমেয়ই হেয়িছল সব মাির। পািক ান আমেল থম িষ মাির হেয়িছল 
১৯৬০ সােলর ১ ফ য়াির থেক ২১ মাচ। াধীন বাংলােদেশ থম িষ মাির হয় ১৯৭৭ সােল, ১৪ এি ল থেক ৩১ ম পয । 
১৯৮৩ সােল ি তীয়  হয় মাচ মােস। তীয়  হয় ১৯৯৬ সােল ২৫ িডেস র থেক ২৫ জা য়াির পয । ওপেরর এক  

িষ মািরেতও শহরা ল অ  করা হয়িন। ২০০৮ সােলর ১১ থেক ২৫ ম চ থ িষ মািরেত থম শহরা ল আনা হয়।  

িষ মাির করার স ক সময় আসেল কখন জানেত চাইেল ময়মনিসংেহর বাংলােদশ িষ িব িব ালেয়র িষ অথনীিত িবভােগর 
অ াপক ড. ফিকর আজমল দা গতকাল সামবার বেলন, বশাখ- জ  িষ মািরর জ  মা ম সময়। কারণ বশােখর আেগই 
সব ফসল উেঠ যায়। আষাঢ় মােস মাির করেল ভােলা ফল আশা করা যায় না। কারণ তখন গণনাকারীরা মাঠ পযােয় ত  আনেত 
যেত পােরন না। 

িড় ােমর ামারী উপেজলার জানাল অিফসার মা ািফ র রহমান গত রােত বেলন, ন মােস মাির করার কারেণ দাবদােহ 
অেনক গণনাকারী অ  হেয় যান। আবার টানা ই িদন ি ও িছল। তাই মাির করেত সম া হেয়েছ। িষ মািরর উপকরণ ছাতা 
ও -শাট পানিন বেল িতিনও অিভেযাগ কেরন। 

জানেত চাইেল এবােরর িষ মািরর ক  পিরচালক (  সিচব) জাফর আহেমদ গত ২০ আগ  কােলর ক েক বেলন, 
‘ পারভাইজর ও গণনাকারীরা কন টাকা পানিন, আিম খবর নব।’ তেব অথ ম ণালয় থেক টাকা পেত এবার দির হেয়েছ বেল 
জানান িতিন। অসমেয় কন মাির করা হেলা জানেত চাইেল জাফর আহেমেদর জবাব, ‘ ফ য়ািরেত করার কথা িছল। িক  বােজট 
না পাওয়ায় দির হেয়েছ।’ মাঠকম েদর অেনেক টাকা ও উপহারসাম ী কন পানিন  লেল জাফর আহেমদ বেলন, ‘ কউ 
আপনােক আমার পছেন লািগেয়েছ। আমার অিফেস এেস চা খেয় যােবন।’ এই বেল িতিন ফান কেট দন। 

শষ হয় না ধনী-গিরেবর তািলকা : দেশর -অসহায়-দির  জনেগা ীর জ  সরকােরর ১৪৫  সামািজক র া কম িচর 
আওতায় উপ েদর বদেল স লেদর ভাতা পাওয়ার অিভেযাগ দীঘিদেনর। সরকােরর নীিতিনধারকেদর মত, এই অিনয়েমর ধান 
কারণ দেশ ধনী-দিরে র কােনা তািলকা না থাকা। চলিত অথবছেরর ৭৪ হাজার কা  টাকাসহ সামািজক র া খােত বরা  
টাকার তা আনেত ২০১৩ সােল িত  খানা থেক ত  সং েহর কােজ হাত দয় িবিবএস। উে  িছল জাতীয় খানা 
ডাটােবইস জিরপ (এনএইচিড) চািলেয় দেশ থমবােরর মেতা এক  ধনী-দিরে র তািলকা তির করা। সই তািলকা ধের 
সমাজক াণ ম ণালয়, েযাগ ব াপনা ম ণালয়, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়সহ সংি  ম ণালয় েলা সিত কােরর 
দির েদর ভাতা দেব। ৩২৮ কা  টাকা েয় সােড় িতন কা  খানার ত  সং হ করার ক  এনএইচিড ২০১৭ সােলর েন শষ 
করার কথা থাকেলও এখন পয  সটা পােরিন পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ। উপর  পিরক না কিমশেনর কােছ আেবদন 
কের আেরা ই বছর অথাৎ ২০২১ সাল পয  সময় বািড়েয় িনেয়েছ সং া ।  তাই নয়, ৩২৮ কা  টাকার কে র য় বািড়েয় 
৭২৭ কা  টাকা করা হেয়েছ। 

এই অ স ােনর জ  িবিসএস (পিরসং ান) ক াডােরর অ ত ১০ জন কমকতার সে  কথা বেল জানা গল, থম ধােপর ত  
সং েহর সে  ি তীয় ধােপর সমেয়র পাথক  অেনক বিশ— ায় এক বছর। এ কারেণ  ধােপর তে র সম য় করা অত  
ক ন কাজ। তা ছাড়া ২০১৭ সােল মাঠ পযায় থেক সং হ করা তে র ণগত মান এত িদন ধের রাখাও অস ব। ২০২১ সােল যখন 
এই কে র আওতায় ড়া  ফল ঘাষণা করা হেব, তখন তার হণেযা তা িনেয়ও  থাকেব। 

অ স ােন দখা গেছ, িত  খানা থেক ত  আনার বা বাধকতা থাকেলও এই কে  তা করা হয়িন। িবেশষ কের ঢাকা ও 
চ াম শহের অেনক খানা থেক ত  আনা হয়িন বেল এই কে র ি য়ািরং কিম র িবিভ  সভায় আেলাচনা হেয়েছ। এ ধরেনর 
কেয়ক  সভার কাযিববরণী কােলর ক ’র সং েহ আেছ। স েলা থেক এসব ত  জানার পর রাজধানীর িমর ের কেয়ক  দির  
পিরবােরর সে  যাগােযাগ করা হয়, যারা সরকােরর দওয়া বয়  ভাতা পাওয়ার যা । তালতলায় ৫২৭ ন র বাসায় ভাড়ায় 



থােকন ষােটা  হািলমা খা ন। এক  টং দাকান িদেয় সংসার চেল ত র। গত ৫ আগ  হািলমার দাকােন িগেয় ‘সরকােরর কউ 
বাসায় এেস ত  িনেয়েছ িক না’ জানেত চাইেল িতিন বেলন, ‘ কউ কােনা িদন আমার নামটাও জানেত আেসিন।’ সরকােরর 
কােনা িবধাই িতিন পান না বেল জানােলন। একই িদন পি ম শওড়াপাড়ার ৪৭৩ ন র বাসায় ভাড়া থাকা নাজমা আ ারও একই 

কথা জানােলন। নিথ েট দখা যায়, সারা দেশ সােড় িতন কা  খানা থেক ত  আনেত আদম মাির, িষ মািরসহ অ  
জিরেপ টানা ২০ িদন িকংবা এক মােসর মে  ত  সং হ কের ফলা হয়। প ম আদম মাির হেয়েছ সাত িদেন। িক  এনএইচিডর 

ে  সােড় িতন কা  পিরবার থেক ত  নওয়া হয় িতন ধােপ। থম ধােপ ২০১৭ সােলর এি েল; ি তীয় ধােপ ৯ মাস পর 
২০১৮ সােলর জা য়ািরেত এবং তীয় ধােপ আেরা ৯ মাস পর সে ের। পিরসং ােনর িনয়ম হেলা— কােনা মাির ও জিরেপর 
সময় মাঠ পযায় থেক ত  সং হ করার ছয় মােসর মে  াথিমক ফল ঘাষণা করেত হয়। িত  ক  দিলেল এ কথা লখা 
থােক। িক  ছয় মাস েরর কথা, ছয় বছেরও এনএইচিড কে র ফল ঘাষণা করেত পােরিন সং া । এর কারণ জানেত চাইেল 

ক  পিরচালক সিফউল আলম গত আগ  মােস বলেলন, ‘কাজ  অেনক বড়। িত  খানা থেক ত  সং হ করেত হেয়েছ। 
বাংলােদেশ এই ধরেনর কােজর অিভ তা আেগ িছল না। মাঠ থেক ত  এেন আমরা এখন ডাটা ানা র করিছ। আমােদর আেরা 
িক  সময় লাগেব।’ 

‘িক  সব খানা থেক ত  আনা হয়িন বেল আমােদর অ স ান বলেছ’ জানােল সিফউল আলম বেলন, ‘শহর এলাকা থেক ত  
আনা ব ক ন। আমােদর দশবাসীর মােঝ এখেনা ত  দওয়ার বণতা ও আ হ গেড় ওেঠিন। তাই িক টা সম া হেয়েছ।’ গত 
ছয় বছের প চজন ক  পিরচালক কাজ করার পাশাপািশ িস া  হেণও দির হওয়ায় কে র এমন বহাল বেল জানান সিফউল 
আলম। 

অথহীন অথৈনিতক মাির: ১৭৮ কা  টাকা েয় করা অথৈনিতক মািরর ফল িনেয়ও  উেঠেছ। ই বছর আেগ ক  
পিরচালক িদলদার হােসন অথৈনিতক মািরর য ফল িদেয়েছন, স  এ বছর হালনাগাদ করেত িগেয় আেগর মািরর অসংগিত 
েঁজ পেয়েছন িবিবএেসর িশ  শাখার পিরচালক ঘাষ ব ত। আেগর মািরেত দখা গেছ, ১০ জেনর বিশ জনবল আেছ এমন 
ায়ী অথৈনিতক িত ান সারা দেশ পাওয়া গেছ এক লাখ ৫৫ হাজার। স  এবার কেম হেয়েছ এক লাখ ৩৪ হাজার। ই বছেরর 
বধােন াভািবকভােব যখােন অথৈনিতক িত ান বাড়ার কথা, সখােন কন কেমেছ জানেত চাইেল ঘাষ ব ত বেলন, সারা 

দেশ রা াঘাট ও সড়ক উ য়ন কােজর কারেণ অেনক দাকান উে দ হেয় গেছ। স কারেণ অথৈনিতক িত ােনর সং া কমেত 
পাের। ই কমকতার পাওয়া ই ধরেনর তে র  ধের অেনক চ াচির  কের অথৈনিতক মািরর ক  াব ই (িডিপিপ) 
সং হ কের ফলা হয়। স  পযােলাচনা কের দখা গল, থম দফার মািরেত সারা দশ থেক দাকানপাট, িশ -কারখানা 
িমিলেয় এক কা  ১০ লাখ অথৈনিতক ইউিনেটর তািলকা সং হ কেরিছেলন ক  পিরচালক িদলদার হােসন। িক  িতেবদেন 
িতিন ৮৫ লাখ ইউিনেটর কাড ন র িদেয়েছন এবং তা কি উটাের ধারণ করা হেয়েছ। বাদ পেড়েছ ২৫ লাখ ইউিনট। এরপর 
অথৈনিতক মািরর ড়া  ফল যখন কাশ করা হয়, তখন ক  পিরচালক িদলদার ৭৮ লাখ অথৈনিতক ইউিনেটর ত  কাশ 
কেরন। এবার বাদ পড়ল আেরা সাত লাখ ইউিনট। আর আেগর বাদ পড়া ২৫ লােখর তা খবরই নই। এভােব ই বছর আেগর ফল 
ও এবােরর ফল— ই িব  হেয়েছ। অথচ ানীয় পযােয় যসব অথৈনিতক পিরক না হয়, তা এই মাির থেক ত  িনেয়ই 
করা হয়। এই েত দেশ কান িশ  উদীয়মান;  ও মাঝাির িশে র কী অব া; কান জলায় িশ  কম, কান জলায় বিশ; 
কান িশ  লাকসােন আেছ আর কান িশ েক েণাদনা দওয়া জ ির—এসব ণ ত  এই মাির থেক জানা যায় এবং 
সইমেতা িস া  ও পিরক না নওয়া হয়। িব  ফেলর িভি েত এ রকম রা ীয় ণ িস া -পিরক নার পিরণিত য কী হয়, 

তা বলাই বা । জানেত চাইেল গত ২৩ সে র রােত অথৈনিতক মািরর ক  পিরচালক উপসিচব িদলদার হােসন বেলন, 
‘আিম য মাির কেরিছ, সখােন দেশর বিশ জনবলিবিশ  ায়ী অথৈনিতক ইউিনট িছল এক লাখ ৫৫ হাজার। স  এখন কন 
কেম এক লাখ ৩৪ হাজাের নেম এেসেছ, তা দখেত হেব; জানেত হেব। এবার যারা হালনাগাদ ত  বর কেরেছ, তারা কী ি য়ায় 
সটা কেরেছ, আিম জািন না।’ 

  

 


