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ভারত  ীমান্ত রাজনীতত: পাতিস্তান  চীননর ানে ম্পনিের তনরীনে এিতি 

ঐততাতি পযোনাচনা 

তন্ময় দে 

এম.তি গনেি, িযানী তেশ্বতেেযায়, আততা তেভাগ, িযানী, নেীয়া এেং  

তততে ধ্যাপি. আততা তেভাগ, ুধ্ীরঞ্জন াীড়ী মাতেেযায়, মাজতেয়া 

 

ভতূমিা: দিাননা দেনলর বেনেতলি নীতত দআনেনলর অন্তজোততি দেনে েস্থান বততর িরার দেনে পতরাযে, 

অোর ঈক্ত বেনেলীি নীততর প্রধ্ান ংল জুনড় ননি ময় ীমান্ত নীতত প্রধ্ান নয় োাঁড়ায়। ীমান্ত েনত দুতি 

দেনলর মধ্যেতেী দয অন্তজোততি ীমানরো তানি দোঝায়। ভারনতর পতরনপ্রতেনত েনত দগন প্রেনমআ ঈনেে 

িরা েরিার এর ীমানার তেয়তি। ভারনতর দয ি দেনলর ানে এর স্থীমানা রনয়নে তার মনধ্য 

ঈনেেনযাগয  পাতিস্তান, চীন, মায়ানমার, োংানেল, দনপা, ভুিান আতযাতে। ভারত  পাতিস্তাননর মনধ্য ততনতি 

ীমান্ত (Working Boundary  Line of Control Radcliffe Line) রনয়নে যার মনধ্য ১৯৪৭ ান বততর 

য়া র যাডলিফতি াআন এেং ১৯৭২ ান পাতিস্তান তধ্িৃত িাশ্মীর  ভারনতর ন্তভুেক্ত িাশ্মীনরর মানঝ বততর 

য়া াআন ে িনরা প্রধ্ান। ১৯১৪ ান তমা িননভনলন নুযায়ী চীনা ততব্বত  ঈত্তর-পূেে ভারনতর 

তেভাজননরো তননে মযািনমান াআন বততর নয়নে, দযতি ভারত  চীননর মনধ্যিার অন্তজোততি ীমানরো 

তননে তেনেতচত য়।
১ 
ভারত  মায়ানমানরর মধ্যেতেী ১৬২৪ তিনাতমিার েীর্ে ীমান্ততি ভারত-মায়ানমার 

দেতরয়ার নানম পতরতচত।
২ 
ভারত  োংানেনলর মনধ্য রনয়নে ৪১৫৬ তিনাতমিার েীর্ে ীমান্ত, যা ভারনতর 

অাম, তেপুরা, তমনজারাম, দমর্ায়, পতিমেঙ্গ  োংানেনলর ময়মনতং, েুনা, রাজলাী, রংপুর, তনি 

এেং চট্টগ্রামনি স্পলে িনর অনে। ঈক্ত দেলগুতর ীমান্ত েরাের নানান মযা দেো তেন দনপা, ভূিান প্রভৃতত 

দেনলর ীমান্ত এািা দমানির ঈপর লাতন্তপূর্ে ো দযনত পানর। 
 

     ভারত  পাতিস্তান এেং ভারত  চীন এআ দুতি ীমান্ত মযার তেনিআ তধ্ি েৃতি তননেপ িরা েরিার। 

ভারত  পাতিস্তাননর মনধ্য জন্মগ্ন দেনিআ িাশ্মীর মযানি দিন্দ্র িনর নানান ন্ত্রাোেী ামা নয়নে 

ভারনত, অোর দুতি দেনলর  মনধ্য এিাতধ্িোর যুদ্ধ নয়নে, যো-১৯৪৭ ান, ১৯৬৫ ান, ১৯৭১ ান  

১৯৯৯ ান। যুদ্ধ দলন তনয়ম দমনন লাতন্তচুতক্ত স্বােতরত নয়নে এেং লাতন্তপূর্ে ভানে ীমান্ত মযা দমিাননার 

িো ো নয়তে, তনে পাতিস্তাননর ন্ত্রাোেী দতার্নীতত ঈক্ত প্রনচিায় োরোর জ দেননে।
৩ 
পাতিস্তাননর 

ন্ত্রাোে দতার্নীততর তে নদ্ধ প্রততোে জাতননয় াম্প্রততিিান ািে েযনেলগুত আামাোনে ানিের 

নেন োতত িনরনে। চীন দেলতির ানে ভারনতর তমেতার ম্পিে তে যার তনেলেন তননে ১৯৫৪ ানর 

২৮ এতপ্র ভারত  চীননর মনধ্য স্বােতরত পঞ্চলী নীততর িো েন দযনত পানর, দযোনন এআ দুতি দেল 

নাক্রমর্ নীতত েজায় রাোর পালাপাতল লাতন্তপূর্ে েস্থাননর িো েনতে।
৪ 
তনে ১৯৬১ ানর ২০দল 

ননভম্বনর যুদ্ধতেরতত ঙ্ঘন িনর ভারত ীমানন্ত প্রনেল িরন শু  য় যুদ্ধ, যুনদ্ধ ভারত পরাতজত য়; ঈক্ত 
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পরাজনয়র গ্লাতন ভারত অজ দভানতন। তাআনতা তত াম্প্রততিিান চীনা দনাপ্রধ্ান হুমতি তেন ভারত 

চীননি হুাঁতলয়াতর তেনয় জাতননয়নে দয ভারত ১৯৬২ ানর পযোনয় দনআ, দ এেন ননি ঈন্নত। েুঝনত ুতেধ্া 

য় না দয এআভানে হুমতি  পাল্টা হুমতির িন পতরতস্থতত লান্ত োনিনা।
৫ 

 

গনের্ার দপ্রোপি: ১৯৪৭ ান ভারনতর স্বাধ্ীনতা অআন (The Indian independence Act 1947 is an 

act of the parliament of the United Kingdom that partitioned British India into the two new 

independent dominions of India and Pakistan) নুযায়ী ১৯৪৭ ানর ১৪আ অগস্ট পাতিস্তান  ১৫আ 

অগস্ট ভারত রাষ্ট্র গনর নে, প্রেমতি তে মুতম ধ্ুযতত দেল এেং দলনাক্ততির দেনে এমন দিান ধ্নমের 

দগাাঁড়াতম দনআ।
৬ 
১৯৪৭ ান ভারত  পাতিস্তান অত্মপ্রিাল িরার পূনেে ৫৬৫ তি দেলীয় রাজয তে তিতিল ভারতীয় 

ঈপতননেনল। এআ রাজযগুতনি পূননে স্বাধ্ীনতা দেয়া নয়তে এেং তারা চাআন ভারত ো পাতিস্তান দযনিাননা 

পনে দযাগ তেনত পারত, অোর তারা চাআন স্বাধ্ীন োিনত পারত; তনে তনরাপত্তার োততনর দেলীরভাগ দেলীয় 

রাজযআ ভারত  পাতিস্তান রানষ্ট্রর ানে যুক্ত নয় পনড়তে। তনে জুনাগড়  িাশ্মীর এআ দুতি রাজয তননয়আ তধ্ি 

মযা র্নীভূত নয়তে। জুনাগনড়র নোে মােত োন তেনন মুতম, যতে এর দেলীরভাগ মানু তে তন্দু, 

তাআ জুনাগর পাতিস্তাননর ানে যুক্ত নত চাআন এর াধ্ারর্ নাগতরিরা এর তেনরাতধ্তা িনরতে। তাোড়া 

ভারত অপতত্ত জাতননয়তে, িারর্ এর িন ভারনতর তনরাপত্তা তেতিত নত পারনতা, যতে পাতিস্তাননর যুতক্ত 

তে ১৯৪৭ এর ভারনতর স্বাধ্ীনতা অআন নুানর জুনাগনড়র লানির পূর্ে তধ্িার অনে পে তনেোচননর দেনে। 

যাআনাি িাতেম্ব না িনর ভারনতর তৎিাীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী েোর েেভোআ পযানি জুনাগড় তধ্গ্রনর্র জনয 

দনাোীতননি তননেেল তেনয়তেনন এেং দআমনতা দনাোতনী ১৯৪৭ ানর ২৬ দল নটাের মংনরা  

োেতরয়াড় েে িনর দনয়। ঐ েেনরআ জুনাগড় ঈচ্চ নযায়ানয়র তননেেলমনতা ভারত রিার জুনাগড় তধ্গ্রর্ 

িনর তননয়তে, পাতিস্তান এর তে নদ্ধ প্রততোে িরন দিাননা াভ য়তন।
৭ 
১৯৪৭ ান িাশ্মীর তননয় মযা 

অনরা প্রে নয়তে। িাশ্মীর এিতি মুতম ধ্ুযতত রাজয ন এর লাি মারাজা তর তং তেনন তন্দু, 

তযতন প্রােতমিভানে দিান পনে না তগনয় স্বাধ্ীন োিনত দচনয়তেনন এেং দভনেতেনন ভারত  পাতিস্তান তার এআ 

োতে দমনন দননে।
৮
 মারাজা তর তং তন্দুনের নুিূ পতরনেল গনড় দতাার জনয েহু মুতম জনগর্নি তযা 

িনরন  েহু মানুনি তেতাতরত িনরতেনন, তনে তিেু তিেু জায়গার মুতম জনগর্ এর তেনরাধ্ীতা িনরতে।
৯ 

পাতিস্তাতন অধ্াামতরি োতনী এনের াাযয এতগনয় এনতে, শু  নয়তে “পানরলন গুমাগে”, ২৫দল 

নটাের োরামুা ঞ্চ এনের েেন চন তগনয়তে। এআ পতরতস্থততনত মারাজা তর তং ২৬দল নটাের 

ভারনতর ানে ংযুতক্তর প্রস্তানে স্বাের িনরন দযতি ২৭ দল নটাের ভারনতর গভনের দজনানর গ্রর্ িনরতে। 

ভারত িাতেম্ব না িনর ২৭দল নটাের অিালপনে শ্রীনগনর েতরর্ িনর এেং তেস্তীর্ে এািা েেমুক্ত 

িনরতে। পতরনলন ঈভয়পে লাতন্তচুতক্ত ম্পােন িনর, যতে পাি তধ্িৃত ঈত্তর-পতিম িাশ্মীনরর ংল ১৯৫৭ 

া দেনি অজাে িাশ্মীর নানম পতরতচত নয় নে। িাশ্মীর তননয় তেোে অজ দমনিতন, েরং তা অর মারাত্মি 

অিার ধ্ারর্ িনরনে। 
 

     ভারত  চীননর মনধ্য ুদুর তীত দেনিআ এি েযতাপূর্ে ম্পিে গনড় ঈনেতে এেং দেৌদ্ধধ্মে এআ দুআ 

দেনলর মনধ্য বমেীভাে গনে দতাার দেনে েোন দরনেতে। তনে মযা র্নীভূত য় যেন চীন  র্াচ 

প্রনেনলর ানগায়া তিেু ঞ্চনি তনজ এািা েন োতে িরনত শু  িনর এেং ১৯৫৪ ান স্বােতরত পঞ্চলী 

চুতক্তর অেলে দেনি চীন নর অন। ভারত ১৯৫৪ ান এিতি মানতচে প্রিাল িনরতে দযতিনত দ অিাআ 

চীননি তননজর ন্তভুেক্ত েন দেতেনয়তে, যা চীননি েুব্ধ িনরতে; তপরঃ চীন এআ ঞ্চন রাস্তা তনমোর্ শু  

িরন পতরতস্থতত অনরা ঈত্তপ্ত নয় ঈনেতে। চীনা প্রধ্ানমন্ত্রী দচৌ-এন-াআ ১৯৫৯ ান ভারনতর প্রধ্ানমন্ত্রী 

জরা দনন নি তনেতেনন দয চীন রিার ১৯১৪ ানর তমা প্রস্তাোনুানর তনতেেি য়া মযািনমান 

াআননি মাননত রাজী নয়। ঐ েেনরআ ততব্বতত ধ্মেগু  ১৪-তম োাআ ামা ততব্বত দেনড় ভারনতর তমাচ 
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প্রনেনলর ধ্মেলাানত অশ্রয় গ্রর্ িনরন এেং তার ানে েহু ততব্বতত ধ্মেপ্রার্ মানুরা এোনন চন এনতে। 

চীন এআময় তভনযাগ িরনত োনি দয ভারত চীনন ম্প্রারনর্র িাজ চাানে এেং ভারতীয় মানতচনে দেোননা 

ঈত্তর-পূেে ভারনতর ১,০৪,০০০ েগেতিনাতমিার ঞ্চ চীননর ন্তভুেক্ত।  
 

     ীমান্ত মযার িারনর্আ ১৯৬২ ানর ২০দল নটাের ভারত  চীননর মনধ্য ীমান্ত ংর্ে নয়তে। এআ 

ড়াআনত চীন ভারতীয় দনাোীতননি তপেু েনত োধ্য িনরতে এেং পালাপাতল দ অিাআ চীন  দেমচি 

এািা েে িনর তননয়তে, ২১ দল ননভম্বর চীন স্ত্র তেরতত দর্ার্া িরন এর োন র্নি। এআময় 

ভারনতর িতমঈতনস্ট েনর দেলতিেু দনতানি িারা দ্ধ িরা নয়তে এআ তভনযানগ দয তারা চীননর ানে নানা 

তেনয় তনরন্তর দযাগানযাগ দরনে চননে। যাআনাি ১৯৭০-এর েলনি চীন পাতিস্তাননি াাযয িরনত োিন 

এেং ভারত তেনরাধ্ী িানজ তপ্ত য়ার জনয স্ত্র দজাগান তেনত োিন তা ভারত-চীন ম্পিেনি ততক্ত িনর 

তুনতে। ভারত-চীন-পাতিস্তান এআ ততনতি রানষ্ট্রর মনধ্য যতে ভারত  চীননর িো েনত য় তনে ো দযনত 

পানর দয চীন এলীয় ভূেনে েচাআনত ঈন্নত দেল এেং ভতেযনত এোনন তার প্রততদ্বন্দী তননে ভারনতর ঈনে 

অার ম্ভােনা ননি দেতল; দআ িারনর্ চীন ভারনতর স্বাভাতেি গ্রগততনি োাঁধ্া দেয়ার জনয পাতিস্তাননি 

নানান ভানে াাযয িনর োনি, পালাপাতল দ নানান ভারতীয় ঈপজাতত  ন্ত্রাোেীনের ভারত তেনরাধ্ী িানজ 

তপ্ত য়ার জনয েে  স্ত্র রেরা িনর োনি।
১০ 
এর িন স্বভােতআ ভারতনি পাতিস্তান  চীন ঈভয় দেল 

ম্পনিে তেনল তচন্তা ভােনা িরনতআ য়।  
 

যদু্ধ-চতুক্ত  প্রভাে: পাতিস্তাননর ানে ভারতনি এিাতধ্িোর যুনদ্ধ েতীর্ে নত নয়নে। ১৯৪৭ ান িাশ্মীর 

েেনি দিন্দ্র িনর যুদ্ধ, ১৯৬৫ ান চীননর মেনত পুনরায় িাশ্মীরনি দিন্দ্র িনর যুদ্ধ, ১৯৭১ ান পূেে 

পাতিস্তাননি পতিম পাতিস্তাননর াত দেনি মুক্ত িরার জনয মুতক্তযুনদ্ধ ংলগ্রর্  ১৯৯৯ ান িাতগে ঞ্চন 

ভারত-পাি যুদ্ধ।   
 

     পাতিস্তান ১৯৬৫ ান জন্মু-িাশ্মীনর রাজিতা ৃতির নেয দনা প্রনেল িরানত স্বনচি য়, শু  িনর 

িুেযাত “পানরলন তজিাল্টার”। ২৬০০০-৩৩০০০ পাতিস্তাতন বনয েদ্মনেনল াআন ে িনরা ততক্রম িনর 

িাশ্মীনর প্রনেল িনরতে। ভারত ১৫আ অগস্ট ীমান্ত ততক্রম িনর এেং পাতিস্তাননর এািায় েুনি পনর-শু  

য় পূননোেযনম যুদ্ধ। ভারনতর ততেয়া, ঈতর  পুঞ্চ ঞ্চন পাতিস্তাতন দনা গ্রর য়, পরতেনি ভারত 

অজাে িাশ্মীনরর াজী পীর তগতরপে েে িনর তননয়তে।
১১ 
ভারতীয় দনাোতনীর রে রেরা েন্ধ িরার জনয 

১া দনেম্বর পাতিস্তান “পানরলন গ্রযান্ড স্ল্যাম” শু  িনর এেং ঐতেন রাত ৩িা ৩০ তমতনি নাগাে চম্ব ঞ্চনর 

ঈপর পািননা েযাপিানর দগাােের্ িনরতে। এআ অক্রমনন ভারতীয় দনা তচতিত নয় পনরতে এেং দলন 

তেমানোতনীনি িানজ াগানত োধ্য নয়তে। ভারত ৬আ দনেম্বর র যাডলিফতফ লি াআন ততক্রম িনর 

অনুষ্ঠাতনিভানে যুনদ্ধর ূচনা িনরতে। এিতেনি ভারত ানানরর তেমানেন্দনরর িাোিাতে চন এনতে  

নযতেনি পাতিস্তাতন দনা ভারনতর দেমিারান ঞ্চ েে িনর তননয়তে। যুনদ্ধ ভারনতর ৩০০০ দনা মারা 

তগনয়তে  নননিআ অত নয়তে, পরতেনি পাতিস্তাননর ৩৮০০ দনা মারা তগনয়তে এেং তানের 

নননিআ অত নয়তে।  এআ যুনদ্ধ তেনল িৃততত্ব প্রেলেননর জনয পাতিস্তান ৬ দনেম্বর “প্রততরো তেে” 

পান িনর োনি, এআ যুদ্ধতি তে মীমাংতত। 
 

     এরপর ১৯৭১ ান পূেে পাতিস্তান যুদ্ধ শু  ন তার দেঈ ভারনত অেনড় পনরতে। ১৯৭১ ান ৩রা 

তডলিফনম্বর পাতিস্তাতন দনা “পানরলন দচতঙ্গজ োাঁ” নানম তভযান চাতনয় ভারনতর ১১তি এয়ারনেন ানা 

তেনয়তে, এরিন ভারত মুতক্তোতনীর পে তননয় পাতিস্তাননর তে নদ্ধ যুদ্ধ দর্ার্া িনর।
১২  
পতিম

 
পাতিস্তান পেূে 

পাতিস্তান তো োংানেনল েহু াধ্ারর্ মানুনি েুন িনর প্রায় ৪,০০,০০০ নারীনি ধ্ের্ িনরতেনা, এরিন 

ভারত পাতিস্তাননর ঈপর চরম অর্াত দননতে। ভারনতর যুদ্ধ জাাজ অআ.এন.এ তেলাোপত্তনম চট্টগ্রামনি 
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পািননা মুক্ত িনরতেনা এেং ১৯৭১ ২৬দল তডলিফনম্বর পাতিস্তাননর অত্মমপেন োধ্য িনরতেনা। ৭৯,৭০০ জন 

পািননা  ১২,০০০ াধ্ারন নাগতরি যুদ্ধেন্দী তননে দর্াতত নয়তে।
১৩  
এআ যুনদ্ধর পতরনানম পূেে পাতিস্তান 

োংানেল নানম পতরতচত নয় নে এেং অন্তজোততি দেনে ভারনতর মযোো দেনড়তে। তনে েহু াধ্ারর্ মানু 

পূেে পাতিস্তান ো োংানেল দেনি ভারনত চন এনতে ঈদ্বাস্তু তননে।
১৪ 

 
 

     ১৯৯৯ ানর দম-জুাআ মান পাতিস্তাতন দনা পুনরায় তনয়ন্ত্রর্ দরো ততক্রম িনর ভারনত প্রনেল িনর, তারা 

তেতেন্নতাোেীনের মেেন িরন যুদ্ধ শু  য়। ভারত িাতগে ঞ্চনি পাি প্রভােমুক্ত িরার জনয পাতিস্তাতন 

“পানরলন েের”-এর পাল্টা তননে “পানরলন তেজয়” শু  িনরতে। পারমার্তেি লতক্তধ্র রাষ্ট্র তননে এআ 

প্রেম পাতিস্তান  ভারত মুনোমুতে নয়তে। ঈভয়পনেআ েযাপি তানতর র্িনা র্নিতে এেং অনমতরিা  

রাতলয়ার মধ্যস্থতায় ভারত-পাতিস্তান যুদ্ধতেরতত চুতক্ত স্বাের িনর। ামতরি তেি দেনি িাতগে তে গু ত্বপূর্ে স্থান, 

তাআ এআ যুনদ্ধর গু ত্ব তে ননি। যাআনাি ভারত  পাতিস্তাননর মনধ্য এরপর দেনি যুদ্ধ না ন ীমান্ত 

মযা দমিাননা ম্ভে য়তন। 
 

     এেন ১৯৬২ ানর ২০দল নটাের দেনি ২১দল ননভম্বর পযেন্ত ংর্তিত ভারত-চীন যুনদ্ধর িো ো দযনত 

পানর। ঈত্তর-পূেে ভারনতর ীমান্ত এািায় েীর্েতেন ধ্নরআ এিতি মযা চতে, ভারত-চীন ঈভয়পে অনাচনা 

িনর মযা মাধ্ানন ি য়তন, তাআ চীন ১৯৬২ ানর ২০দল নটাের াোনে প্রনেল িনর এেং তেস্তীর্ে 

ঞ্চ েে িনর দনয়। মূদ্র দেনি ৫০০০ তমিার ঈচ্চতায় েতস্থত অিাআ চীনন যুদ্ধ নয়তে। যুনদ্ধ ভারতীয় 

দনার বনযে চীননর তুনায় ননি িম তে (ভারতীয় দনা তে ১২০০  চীনা দনা ৮০০০) এেং পালাপাতল 

েস্থাগত তেি দেনি চীনা দনারা তধ্ি ুতেনধ্ দপনয়তে।
১৫ 
এআময় তিঈোন দেপর্াস্ত্র ংিনির িন 

অনমতরিা  দাতভনয়ত রাতলয়া দিাননা পেআ ভারত-চীন যুনদ্ধ স্তনেপ িরনত পানরতন। ১৯৬১ ান জরা 

দনন  িীজনমান িনি দনাপ্রধ্ান তনযুক্ত িনরতেনন এেং এআময় প্রততরোমন্ত্রী তে তভ.নি. িৃষ্ণনমনন; এরা 

দিঈআ চীননর যুদ্ধ প্রস্তুতত ো গতততেতধ্ ম্পনিে য়াতিো তেনন না, যারনিন ১৯৬১ ানর যুনদ্ধ চীনা দনারা 

প্রস্তুত ভারতীয় দনানের পরাতজত িরনত ি নয়তে। ১৩৮৩-৩২৫০ জন দনা মারা যায়  নননি অত 

য় এেং তন নেল নয় যায় পরতেনি চীনা পনে তানতর পতরমার্ তে িম (৭২২ জন মারা তগনয়তে এেং 

১৬৯৭ জন অত নয়তে)।
১৬
 চীন তার িাতিত এািা েে িরনত ি য়ায় অর ভযন্তনর প্রনেল িরার 

প্রনয়াজননোধ্ িনরতন, তাআ ২১দল ননভম্বর দঝৌ-এন-াআ স্ত্রতেরতত দর্ার্া িনরন; অনমতরিা যতে ভারতনি 

াাযয িরার িো েনতে, তনে দিাননাপেআ অর যুদ্ধ চাতনয় দযনত রাতজ তে না। এরপর দেনি ননি জ 

গতড়নয় দগনে, তনে ভারত-চীন িেননাআ যুনদ্ধ েতীর্ে য়তন। তনে চীন নানাভানে পাতিস্তাননি াাযয িনর 

চননে যা পনরানে ভারত-চীন ম্পিেনি ততক্ত িনর তুনে। 
 

ন্ত্রাোে  ভারত: পাতিস্তানী দনা  গুপ্তচর ংস্থা অআ.এ.অআ তেতভন্নভানে ন্ত্রাোেী ংস্থা অ িানয়ো, 

জনয়ল-আ-মেে প্রভৃততনি াাযয িনর োনি। এনেনে তানের মূ ঈনেলয িাশ্মীনরর পতরতস্থতত স্বাভাতেি িনর 

দেয়া, যতে পাতিস্তান এনন োেীনি নযাৎ িনর তেনয় েননে দয এতি িাশ্মীনরর তেতেন্নতাোেীনের 

নন্তানর েতঃপ্রিাল।
১৭ 
েহু ন্ত্রাোেী তলতের অজাে িাশ্মীনর েতস্থত যা পাতিস্তানী োেীনি নযাৎ িনর দেয়। 

গডলিফেন েমা েননেন-“ Pakistan still sponsored terrorist groups in the state of Kashmir, funding, 

training and arming them in their war on attrition against India.”
১৮ 
াংোতেি তস্টনিন

 
ুনমযান 

দলায়ািেজ েননেন-“ Backed by senior officers in the Pakistan army, the Country’s ISI 

intelligence establishment and other armed bodies of the state.” 
 

     িাশ্মীর তো ভারনত দয ন্ত্রাোেী ানা নয়নে তার াম্প্রততিতম িনয়িতি র্িনার িো তুন ধ্রা দযনত 

পানর। ১৯৯৭ ানর ২১দল মাচে ংগ্রামনপারা তযািাে র্নিতে, দযোনন েূড়গাম দজার ৭ জন িাশ্মীতর 
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পতেতনের তযা িরা নয়তে। ১৯৯৮ ানর জানুআয়াতর মান য়ানধ্ামা লনরর ২৪ জন িাশ্মীতর পতেতনের 

তযা িরা নয়তে। ২০০৩ ানর ১৩আ জুাআ শ্রীনগনরর তনিিেতেী িাতলমগর োজানর স্কর-আ-বতয়ো-এর 

জঙ্গীরা দোমা তননেপ িরন  গুত চাান ২৭ জন াধ্ারন মানু তনত য়  অনরা নননি অত 

নয়তে। এর তিেুময় পর েেেীয় হুতরয়ত িনিানরনের দনতা অেদু র্াতন দান শ্রীনগনর পেভা িরার 

ময় জ্ঞাত পতরচয় েন্দুিধ্ারীর ানত তনত নয়তে। তজেু মুজাতেীন জঙ্গীনগাষ্ঠী ২০০৫ অনর ২০দ 

জুয়াত েম্ব ভততে এিতি গাতড় শ্রীনগনরর চাচেনন এািায় ভারনতর দনাোীতনর তলতেনরর িানে তেনফারর্ 

র্িাননার পালাপাতল ুআাআডলিফ দোমা েযাোর িরা নয়তে, িন ৪ জন দনা  ১ জন াধ্ারন মানু দমাি ৫ 

জন মারা তগনয়তে। ২০০৫ ানর ২৯দল জুাআ শ্রীনগনরর িানে োেলাচনি অনরিতি ন্ত্রাোেী ংগেন 

ামা চাতনয়তে, যার িন ২ জন মারা যায়  ১৭ জন অত নয়তে। ঐ েেনরআ ১৮আ নটাের জে-ু

িাশ্মীনরর তলোমন্ত্রী গুাম নতে দান ন্ত্রাোেী ানায় তনত নয়তেনন। ২০১৬ ানর ১৮আ দনেম্বর ৪ জন 

ন্ত্রাোেী ঈতর ঞ্চন অক্রমর্ চাায়, এর িন ১৮ জন তনত য় এেং ২০ জন অত নয়তে। এতিনি 

ভারতীয় দনাতলতেনরর ঈপর গত িনয়ি েলনি র্িা েচাআনত মারাত্মি অক্রমর্ ো দযনত পানর।
১৯ 

 

     এোড়া অনরা দেলতিেু ন্ত্রাোেী িাযেিানপর িো ঈনেে িরা দযনত পানর। ১৯৯৯ ানর ২৪দল 

তডলিফনম্বর পাি জঙ্গীরা তনঈ তেেী দেনি িােমান্ডুগামী অআ.ত ৮১৪ তেমানতি তেতে োড়ার ১ র্ন্টার মনধ্য াআজযাি 

নয় যায়, দযতি মৃতর নয় ানানর দপৌাঁোয় এেং এোন দেনি দত ভরার পর দতি দুোআ যায়  দলন 

িান্দাানর দপৌাঁোয়। িুেযাত জঙ্গী দনতা দমৌানা মাুে অজাারনি দেনড় দেয়ার লনতে ন্ত্রাোেীরা 

তেমানযােীনের মুক্ত িনরতে, তনে এআ মাুে অজাারআ জয়ীল-আ-মেে নানম জঙ্গী ংগেন গনড় তুনতে, 

দযতি ভারনত এিাতধ্ি নালিতামূি ামা চাতনয়নে। ২০০০ ানর ২২দল তডলিফনম্বর স্কর-আ-বতয়োর তিেু 

জঙ্গী ােূনগে অক্রমর্ িনরতে, তারা তনরাপত্তার দর্রানিাপ পার িনর িতেেযরত দুআজন দনানি তযা িনরতে। 

২০০২ ানর ২৫দল দনেম্বর জয়ীল-আ-মেনের পতরচানায় ন্ত্রাোেীরা অনমোোনের স্বামী নারায়র্ মতন্দর 

চত্বনর অক্রমর্ চাতনয়তে, যারিন ১৮ জন নারী  ৫ জন তলশু দমাি ৩০ জন মানু মারা তগনয়তে। 

ন্ত্রাোেীনের োতে তে গুজরাি োঙ্গায় াজার াজার মুতমনি তযার প্রততনলাধ্ তননতআ এআ অক্রমর্ িরা 

নয়তে। ২০০৩ ানর ২৫দল অগস্ট দগিনয় ে আতন্ডয়া  জানভতর োজানর দুতি দোমা তেনফারর্ র্তিনয়তে। 

এআ েূর্েিনায় ৪৮ জন মারা তগনয়তে এেং ১৫০ জন মানু অত নয়তে। দিাননা ন্ত্রাোেী ংগেন এর 

োয়ভার স্বীিার না িরন মুম্বাআ পুতল  “র”-এর ধ্ারর্া এর তপেনন স্কর-আ-বতয়োর ভূতমিা অনে। ২০০৫ 

ানর ৫আ জুাআ জঙ্গীরা নযযাধ্যায় রাম জন্মভূতম এািায় দোমা তননেপ িনরতে।
২০ 

 
 

     জে-ুিাশ্মীর তো ভারনতর তনরাপত্তা তেতিত িরার জনয জেু-িাশ্মীর তোনরলন ফ্রন্ট (১৯৭৭), ারিত-ঈ-

তজাে-অ-অাতম (১৯৮৪), ারিত-ঈ-মুজাতেীন (১৯৮৫), স্কর-আ-বতয়ো (১৯৮৬), অিানয়ো 

(১৯৮৮), তজেু মুজাতেীন (১৯৮৯), অ-েের (১৯৯৮), জইল-আ-মেে (২০০০), অআ.এ.অআ.এ-দি.তপ 

(২০১৫) আতযাতে জঙ্গীনগাষ্ঠী তক্রয় রনয়নে। তেতভন্ন মনয়র তনে দেনি দেো দগনে দয ৩৫০০-৫০০০ জঙ্গী 

এআিানজ তক্রয় রনয়নে এেং এনের দনতৃনত্বর ভূতমিায় রনয়নে িুেযাত াতিজ ইে, দমৌানা অজার, আতয়া 

িাশ্মীতর, ইে াুঈতেন, িজুর রমান োী, িা ি িাশ্মীতর, অরিীন ভাআ, মানুো োন, েেত জামীন  

োঈে অনমে দাতি প্রমুেরা।
২১ 

 

     চীন ভারনতর ঈপর জঙ্গী ামা চাায়তন িনোনআ, তনে মযা  দ পাতিস্তাননি অতেেি  ামতরি তেি 

তেনয় াাযয িনর পনরানে ভারনতর ঈপর চাপ োতড়নয় চননে। চীন-পাতিস্তাননর এআ ম্পনিের ূচনা নয়নে 

১৯৫০-এর েলি দেনিআ, চীন ১৯৬৬ া দেনি পাতিস্তাননি ামতরি াাযয তেনয় োনি এেং ১৯৭৯  া 

দেনি ধ্ারাোতিভানে অতেেি াাযয তেনয় চননে। এআভানে েতেমানন চীন পাতিস্তাননর নযতম স্ত্র 
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রেরািারী দেল  োতর্তজযি তমনে পতরর্ত নয়নে।
২২ 
পাতিস্তান  চীন দযৌে নযাগীতায় তেতভন্ন যুদ্ধ তেমান, 

তমাআ,  যুদ্ধ জাাজ বততর িনর চননে। পাতিস্তাননি এভানে চীননর াাযয পনরানে ভারতনি চানপ রাোর 

দিৌল, তা ভারনতর েুঝনত ুতেধ্া য়তন। এরিন ভারত  চীননর ানে তনজ ম্পিেনি (োতর্তজযি ম্পিে) 

াততয়ার িনর চীননর ঈপর চাপ োতড়নয়নে, যার াম্প্রততিতম তনেলেন দেো দগনে ২০১৭ ান দডলিফািাম মযা 

চািাীন চীন দেনি ভারনত অমোনীিৃত পননযর র্ািতত। 
 

দডলিফািাম মযা: দডলিফািাম ো দডলিফাংাং এিতি ঈপতযিা যার ঈত্তনর ততব্বনতর চুতম্ব ঈপতযিা, পূনেে ভূিাননর া 

ঈপতযিা এেং পতিনম ভারনতর ততিম েতস্থত। ১৯৬১ া দেনিআ এতিনি ভুিাননর ংল তননে দেোননা 

নয়নে, তনে চীন এআ ঞ্চনর ঈপর তনজ োতে েজায় রােনত প্রয়াী। এআ ীমান্ত তননয় এিাতধ্ি বেেি নয়নে, 

তিন্তু দিাননাভানেআ ময়ার পূর্ে মাধ্ান িরা যায়তন। ২০১৭ ান চীনা দনা এআ ঞ্চন তনজ দিৌলগত 

ুতেনধ্ োড়াননার জনয রাস্তা বততর শু  িরন তেোনের ুেপাত র্নি। ভূিাননর ীমান্ত রোয় ভারত তেনলভানে 

চুতক্তেদ্ধ, িারর্ ২০০৭ ানর ৮আ দিব্রুয়াতর নতুন তেেীনত ভারত-ভূিান বমেী চুতক্তর পূনঃনেীিরর্ নয়নে(১৯৪৯ 

ান প্রেম এআ চুতক্ত স্বােতরত নয়তে)। এআ চুতক্তনত ১০ তি ধ্ারা রনয়নে এেং এর ২ নং ধ্ারা নুানর ো 

নয়নে-“ In keeping with the abiding ties of close friendship and cooperation between 

Bhutan and India, the Government of the Kingdom of Bhutan and the Government of the 

Republic of India shall cooperate closely with each other on issues relating to their national 

interests. Neither Government shall allow the use of its territory for activities harmful to the 

national security and interest of the other.” ২০১৭ ান চীন দডলিফািানম রাস্তা তনমোর্ শু  িরন ভারত 

তার তেনরাধ্ীতা িনরনে যা চীননি ন্তুি িনরনে। চীন এরপর ভারতনি নানাভানে হুমতি তেনত শু  িনরতে 

এেং এর পাল্টা তননে ভারত নানান িড়া জোে তেনত শু  িনরতে, িন স্বাভেতআ পতরতস্থতত ঈত্তপ্ত নয় 

পনড়তে।  ভূিাননর রাজতাতন্ত্রি রিারএর তেনেলমন্ত্রি ঈপরন্তু চীননি ১৯৮৮  ১৯৯৮ ান ভূিান-চীন চুতক্তর 

িো স্মরর্ িতরনয় দেয়, তানের তরনি ো নয়নে-“ Boundary talks are ongoing between Bhutan 

and China and we have written agreement of 1988 and 1998 stating that the two sides agree 

to maintain peace and tranquility in their border areas pending a final settlement on the 

boundary question and to maintain status quo on the boundary as before March 1959. The 

agreements also state that the two sides will refrain from taking unilateral action, or use of 

force, to change the status quo of the boundary.”
২৩ 

 

     যাআনাি চীন ২০১৭ ানর জুন মান আয়ােং দেনি দডলিফািাম পযেন্ত রাস্তা তনমোর্ শু  িরন ভূিান অপতত্ত 

জাতননয়তে অোর চীন এভানে ভারনতর তলতগুতড় িতরনডলিফার  ভূিাননর যনম্পতর এািার ঈপর তনজ নজরোরী 

োড়ানত চাআন তা ভারনতর পনে দমনন দনয়া ম্ভে তে না। ১৮আ জুাআ ভারতীয় দনাোতনী দডলিফািানম প্রনেল 

িরনত োধ্য নয়তে, িারর্ ভারত তেশ্বা িরত দয দডলিফািাম ভুিাননর ন্তভুেক্ত। ঈক্ত র্িনার পুনেে চীন ২৯দল 

জুাআ এিতি মানতচে প্রিাল িনর তানত দডলিফািামনি চীননর ন্তভুেক্ত তননে দেতেনয় তে। চীনা রিানরর োতে 

তে ১৮৯০ ানর তিনিন-চীন চুতক্তর তননে এআ দডলিফািাম চীননরআ ংল। চীননর াধ্ারর্  মানু এআ ঞ্চন 

পশুচারর্ িনর োনি এেং ১৯৬০ ানর অনগ ভূিানী পশুচারর্িারীরা এআ ঞ্চন পশুচারনর্র জনয চীনা 

প্রলাননি ির তেত। যাআনাি অন্তজোততি জগনতর চানপ পনর চীন তপেু েনত োধ্য য়, দ ২৮দল অগস্ট 

দর্ার্া িরা য় দয চীন  ভারত েুে লীঘ্রআ ঈক্ত মযার লাতন্তপূর্ে মাধ্ানন প্রয়াী নে। 
 

পারমার্তেি স্ত্র প্রততনযাতগতা: যেন দিাননা দেনলর ানে এি ো এিাতধ্ি দেনলর ীমান্ত তেোে োনি তেন 

তানেরনি ভতেযৎ প্রততনরানধ্র িো দভনে স্ত্র তনমোনর্র িাজ িরনতআ য়, যা এিময় প্রততনযাতগতার পযোনয় 

চন যায়। ভারত ১৯৭৪ া দেনি পারমার্তেি স্ত্র পরীো শু  িনরনে এেং ৫০০০-৬০০০ তিনাতমিার েূনরর 
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েয েস্তুনত অর্াত াননত েম তগ্ন-৫ দেপর্াস্ত্র তনমোর্ িনরনে। চীন ১৯৬৪ ান প্রেম পারমার্তেি স্ত্র 

পরীো িনর এেং েতেমানন ১৪,০০০ তিনাতমিার েূনরর েযেস্তুনত অর্াত াননত েম দেপর্াস্ত্র তনমোর্ 

িনরনে। পাতিস্তান চুপ দনআ, দ ১৯৯৮ ান প্রেম পারমার্তেি স্ত্র পরীো িনরনে এেং দ েতেমানন ২,৭৫০ 

তিনাতমিার দুনরর েযেস্তুনত অর্াত াননত েম াীন-৩ তনমোর্ িনরনে। তেতভন্ন দেনলর তনজ তনরাপত্তার 

স্বানেেআ পারমার্তেি স্ত্র তনমোর্ িনর, তিন্তু যেন এআ স্ত্র তনমোর্ েযাতক্তগত চাতোর মাো ততক্রম িনর লত্রু রানষ্ট্রর 

মনন ভীতত ঞ্চানরর মাধ্যনম পতরর্ত য়, তেনআ মযা র্নীভূত য়। ভারত-পাতিস্তান  চীন ততনতি দেলআ 

েযাপানর পারমার্তেি স্ত্র মজুত দরনেনে। ভারনতর নস্ত্রর অতায় রনয়নে পাতিস্তান  চীন, পাতিস্তাননর নস্ত্রর 

অতায় রনয়নে ভারনতর তেস্তীর্ে ংল এেং চীননর অতায় রনয়নে মগ্র ভারত, পাতিস্তান, জাপান 

অনমতরিার তিেু ংল। েতেমানন ি তেি দেনিআ চীন ননি ঈন্নত নয়নে এেং দ এলীয় ভূেনে তার প্রততদ্বন্দী 

ভারতনি পোনত িনর রােনতআ পাতিস্তান, োংানেল, শ্রীঙ্কা আতযাতে দেলনি অতেেি ায়তার নানম দআ 

দেলগুতনত তনজ প্রভাে েয় গনড় তুনত েম নয়নে এেং এনেনে দ েচাআনত তধ্ি ি নয়নে 

পাতিস্তানন। চীননর তরনি পাতিস্তাননর ানে বমেীভাে প্রেলেননর জনয- all weather friend, deeper than the 

deepest  ocean sweeter than honey আতযাতে ঈপমা েযোর িরা নয়নে।
২৪ 
পাতিস্তান দযমন চীননর িাে 

দেনি স্ত্র তিনন োনি, দতমনআ ভারত রাতলয়া, অনমতরিা, ফ্রাে, আজরানয় আতযাতে দেনলর িাে দেনি স্ত্র 

দিনার পালাপাতল দমি আন আতেয়া প্রিনে েহু স্ত্র তনমোর্ িনর চননে। েুঝনত ুতেধ্া য় না দয এর িন 

পতরতস্থতত ক্রমল ঈত্তপ্ত নয় পনড়নে। 
 

ভতেযৎ পতরর্াম: ীমান্ততেোে তননয় ঈপনরাক্ত দেলগুত িমনেতল রাজনীতত িনর োনি যার পতরর্াম দমানিআ 

শুভপ্রে নয়। পারস্পতরি তেোে দযমন প্রভাতেত িনর অতেেি ম্পিেনি দতমনআ মরাস্ত্র তনমোনর্র প্রততনযাতগতায় 

েতীর্ে য়ায় পতরতস্থতত এমন োতড়নয়নে দয যুদ্ধ োধ্ন মগ্র তেশ্বআ প্রভাতেত নে। চীননর রিার 

এিনায়িতাতন্ত্রি রিার এেং তজ তজনতপং অজীেননর জনয রাষ্ট্রপতত তননে মননানীত য়ায় চীননর রাজননততি 

দিৌল ভতেযনত িমনেতল এমনআ ভারত তেনরাধ্ী োিনে এমন ভাোিাআ স্বাভাতেি। তাআ ভারতনি তনজ 

অত্মরোর জনয প্রততরোেযেস্থানি অনরা দেতল মজেুত িনর তুনত নে, যার িন এআ োনত েযয় দেনড়আ 

চনে। তনে প্রততরো োনত তযতধ্ি েযয় নানয োনতর ঈপর প্রভাে দিন োনি অোর রিার যতে এআ 

েযায়ভার দমিাননার জনয জনগনর্র ঈপর রাজনস্বর মাো োতড়নয় তুন তনে জন নন্তা ধ্ূমাতয়ত নয় ঈেনে। 

পাতিস্তাননর প্রলাতনি েযেস্থা গর্তাতন্ত্রি পদ্ধততনত গনড় ঈনেনে, তনে পাতিস্তাননর প্রলানন দযভানে দনাোতনী 

 অআ.এ.অআ এর দেৌরাত্ম দেনড় চননে তা ভানা আতঙ্গত নয়। পাি দনাোতনী  অআ.এ.অআ জঙ্গীনের 

াাযয িনর োনি, তাআ প্রলানন পাি দনাোতনী  অআ.এ.অআ-এর প্রভাে োড়ার েেআ  জঙ্গীনের প্রভাে 

দেনড় যায়া। েতেমানন পািজঙ্গী দনতা াতিজ ইে, দয মুম্বাআনত তাজ দানিন অক্রমনর্র মূ চতক্র দ মুতম 

ীগ ে গেন িনরনে এেং ২০১৮ ানর তনেোচনন দেতলরভাগ অননআ প্রােেী তেনয়নে; এমন পতরতস্থতত দমানিআ 

শুভপ্রে নত পানরনা।
২৫ 
এমন জঙ্গীরা যতে রিাতর েযেস্থা তো প্রলাননর ানে যুক্ত নয় পনর তনে পাতিস্তাননর 

ভারত তেনরাধ্ী নীতত অনরা দজাড়ানা নে। 
 

     ভারত রিার পাতিস্তাননি তননধ্ িরন পাতিস্তান রিার তার জঙ্গী দতার্ নীতত দেনি নর অনত 

রাজী নয়। ভারনতর প্রধ্ানমন্ত্রী ননরন্দ্র দমােী জাততপুনঞ্জ তেতভন্ন অন্তজোততি  জাতীয় নেনন ন্ত্রাোনের 

মযানি তননয় ভােনত োধ্য িনরনেন। তততন েননেন দয ন্ত্রাোনের দিাননা ীমানরো দনআ, এতি অজ 

ভারতনি দতা িা নয দিাননা দেলনি েততগ্রস্থ িরনে। িান, পযাতর  অনমতরিার তেতভন্ন স্থানন 

াম্প্রততিিান ন্ত্রাোেী ানা নয়নে; যার িন তেনশ্বর েরোনর ন্ত্রাোে তেনরাধ্ী দেল তননে ভারত  এর 

দনতা প্রধ্ানমন্ত্রী ননরন্দ্র দমােীর গু ত্ব দেনড়নে। েনত দগন এিপ্রিার ভারনতর চানপআ অনমতরিা ২০১৮-২০১৯ 

এআ েেেনে পাতিস্তাননি দেয়া তার ামতরি ায়তার পতরমার্ িতমনয় তেনয়নে। চীন অন্তজোততি চানপ পনড় 
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পাতিস্তাননর তিেু পরাধ্মূি িানজর প্রততোে িরনত োধ্য নয়নে। যাআনাি পারস্পতরি প্রভাে েয় গনড় 

দতাার মনধ্য তেনয় ভারত-পাতিস্তান-চীন ীমান্ত রাজনীতত অন্তজোততি দেনে এি নতুন মীিরর্ গনে তুননে। 
 

     লাতন্তপূর্ে ভানে েস্থান  নীতত তনধ্োরনর্র মাধ্যনম মগ্র তেনশ্ব লাতন্তর পতরনেল গনড় ঈেনে এমনিাআ 

েতেমানন াধ্ারর্ মানু অলা িনর। তাআ ভারত-পাতিস্থান-চীন ীমান্ত তননয় দয মযা েীর্ে িনয়ি েলি ধ্নর 

চনে তার মাধ্ানিনে তনননাক্ত পেনেপ গ্রর্ িরা দযনত পানর। 
 

১) ততনতি দেল  তানের পাশ্বেেতেী দেলগুতর মনধ্য তচরস্থায়ী লাতন্তচুতক্ত ম্পােন  তার লতোেী পান। 

২) দেলগুতর মনধ্য তলো-ংস্কৃতত-ক্রীড়ার পারস্পতরি অোন প্রোননর মাধ্যনম পারস্পতরি দ্ভাে গনড় ঈেনত 

পানর। 

৩) ীমান্ত ংক্রান্ত মযাগুত পারস্পতরি অনাচনার মাধ্যনম দমিাননার দচিা িরনত নে। 

৪) ন্ত্রাোে দয ি দেল তো মানুনর েততির এিতি তেয়, তা নুধ্ােন িরনত নে এেং পারস্পতরি 

নযাতগতার মাধ্যনম ন্ত্রাোনের তনমূেীিরনর্র িাজ িরনত নে, দিাননা দতার্ িরা চনে না। 

৫) েুদ্র রাজনীততর ঈনদ্ধে ঈনে প্রনতযিতি দেলনি জনগনর্র তনরাপত্তা  ুতনিয়তার িো ভােনত নে এেং 

দআিারনর্ পারস্পতরি  তেোেনি যুদ্ধ নয়, লাতন্তর দ্বারা েূর িরার দচিা িরনত নে। 

৬) প্রনতযিতি দেলআ তননজর তেিালাধ্ননর দচিা িনর োনি, এতি েুেআ স্বাভাতেি তেয়। তনে মযা য় যেন 

দেলগুত নযনেনলর চাআনত তনজনেনলর তেিালনি তধ্ি গু ত্ব দেয় এেং এআ স্বাস্থযির প্রততনযাগীতায় 

দননম পনর। ভারত এিতি ম্ভােয ঈন্নত দেল, এআ তেয়তি চীননর পনে দমনন দনয়াআ ভানা এেং তাআ 

ভারনতর স্বাভাতেি তেিালনি োধ্া না তেনয় তার ঈতচত তনজনেনলর ঈন্নয়ননর গততনি অনরা ত্বরাতিত 

িরা- এনতআ ঈভনয়র মঙ্গ নে। 

৭) পাতিস্তান ১৯৪৭ ানর ২৬দল নটাের িাশ্মীনরর মারাজার ভারনতর ানে িাশ্মীনরর ন্তভুেতক্তিরনর্র 

তেয়তিনি মানযতা তেনআ মযা ননিাংনল তমনি যানে, ভারনতর স্বাধ্ীনতা অআননি োন জানাননাআ 

এনেনে োঞ্ছর্ীয়। 
 

     নেোপতর যুদ্ধ নয়-লাতন্ত চাআ, ধ্বং নয়-ৃতি চাআ, স্ত্র নয়-ন্ন চাআ এআ ধ্রননর মনন্ত্রর ঈপর তভতত্ত িনর 

পাতিস্তান-চীন-ভারনতর জনগর্ তনজ তনজ দেনলর প্রলাননি প্রভাতেতিরনর্র িাজ িরন, ঈক্ত দেলগুতর রিার 

 দআমনমে প্রয়াী নে েনআ মনন য়। 
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