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রিন: অমেরিকাি োনিিা রিমিাধী যুদ্ধািাধ-
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এআ অলরোঘনোটি অলভটযওোন লরঔও, ঈআটরয়োভ ব্ল্যোভ (William Blum) এয 

ফআ Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower লথলও 

ঘয়ন ওযো লয়লঙ। লরঔও ফআটি টরলঔলঙন ২০০০ ই. লন। ফআটিয অলরোঘয টফলয় 

লরো, স্নোয়ু মুলেয ভয় লোটবলয়ত আঈটনয়লনয টভত্র লদগুলরোয ফযোোলয, 

অলভটযওোয কৃীত যযোষ্ট্রনীটতয মযোলরোঘনো। এআ ফআটি দ্বোযো অলভটযওোয 

ভোনটওতোয ঙটফ পুলি ঈলে এফং এিো স্পষ্ট লয় ঈলে লম, অলভটযওোয 

নীটতটনধযোযও, লদ টযঘোরনোওোযী; দযোয অড়োলরয োও  ফযোংওোযযো 

ভোনফতোয ওত ফড় দুভন এফং ওী টযভোণ লনোংযো ঘটযলত্রয টধওোযী। তোলদয 

চনয ভোনফতোয যক্ত প্রফোটত ওযো ঔুফআ স্বোবোটফও  তযন্ত চ। 

এচনযআ বফটিও টচোদী অলদোরলনয প্রটতষ্ঠোতো, োআঔ ঈোভো টফন রোলদন য. 

১৯ চোনুয়োটয ২০০৬ ই. -এ অলভটযওোন চনকলণয ঈলেলয তোয এও বোললণ 

এআ ফআলয়য লযপোলযন্স টদলয়লঙন এফং তঔনওোয লপ্রটলেন্ট চচয ফুলও রক্ষ্য ওলয 

ফলরলঙন, “মটদ ফু টভথযো ওথো, চুরুভ তযোঘোয  ওততযত্বফোদী োলনয ঈয 

টবটি ওযো তোয টরট চোটয যোলঔ, তোলর তোয চনয চরুযী এআ ‘Rouge 

State’ ফআটি লড় লনয়ো (মোলত ওলয ল তোয োভলনয ভয়গুলরোয ওোমযক্রভলও 

নুভোন ওযলত োলয)”। 

োআঔ য. োযো টফলি োটন্ত  টনযোিো প্রটতষ্ঠোয েটতয লক্ষ্লত্র লপ্রটলেন্ট 

ফুলও রক্ষ্য ওলয এ ফলরলঙন, “মটদ অটভ অলভটযওোয লপ্রটলেন্ট তোভ, 

তোলর অটভ অলভটযওো এফং অলভটযওোয চনকলণয টফরুলে ঘরো ন্ত্রোী 

োভরোগুলরোলও ভোত্র ওলয়ও ভুূলতযয ভলধয [টঘযস্থোয়ীবোলফ] ফন্ধ ওলয টদতোভ। ফোয 

অলক অটভ ঔোলর টনয়লত, লঔোরো ভলন চনকলণয োভলন টনলচয বুরগুলরো 

স্বীওোয ওযতোভ  টনলচয ীভোরঙ্ঘলনয চনয ক্ষ্ভো ঘোআতোভ। ঐ ওর টফধফো, 

এটতভ, ক্ষ্টতগ্রস্ত  রোঔ রোঔ বুক্তলবোকীলদয ওোলঙ অটভ ক্ষ্ভো ঘোআতোভ, মোযো 

অলভটযওোন ঈটনলফলয টওোয লয়লঙ ফো মোলদয ঈয টনমযোতন ওযো লয়লঙ। 

তঃয অটভ এআ লখোলণো ওযতোভ লম, অচ লথলও অলভটযওোয োভটযও 

দঔরদোটযলত্বয ফোন ওযো লরো”। 

ফআটিয লফটযবোক খিনো, [লমগুলরো ংলক্ষ্ল অটভ এআ অলরোঘনোয় ঈলেঔ 

ওযলফো] স্নোয়ু মুলেয ভয় অলভটযওোন ঈটনলফলয ক্ষ্ লথলও খলিলঙ। ঈটঘৎ 



 

 

টঙর, অলভটযওো এফ লথলও টক্ষ্ো টনলয় বটফলযলতয চনয টনলচয নীটতলও শুে 

ওলয টনলফ। থঘ অচ ল ভস্ত চরুুভ, তযোঘোয  ীভোরঙ্ঘন, ভুটরভ 

ঈম্মোয টফরুলে োযো টফলি চোটয লযলঔলঙ। আলদোলনটয়ো, ভোরলয়টয়ো, টপটরোআন 

লথলও শুরু ওলয টতঈটনটয়ো, টভয, টরটফয়ো মযন্ত এফং লোভোটরয়ো, ুদোন, 

নোআলচটযয়ো, লওটনয়ো লথলও শুরু ওলয ঈভোলদ তথো োটওস্তোন, টদুস্তোন এফং 

অপকোটনস্তোন মযন্ত এআ এওআ খিনো খলি ঘরলঙ।  

এআ ফগুলরো লদলয ঈয অলভটযওোন ঈটনলফ টরট এচনয ওোমযওয লে 

লম, প্রথভত: অলভটযওো ফতযভোন লযোভোন লকোষ্ঠীয প্রধোন এফং ওুপুযী টফলিয যোচো। 

অয তোয অর  এওভোত্র রক্ষ্য  ঈলেয লরো, আরোভ  ভুরভোনলদযলও 

ঔতভ ওযো। টদ্বতীয়ত: এআ লদগুলরোয লে অলভটযওোন ফোটণচয  যোষ্ট্রীয় 

ীভোটতটযক্ত ওোমযক্রভ টযঘোরনো। তোলদয ভোলছ এআ টক্তোরী ম্পলওযয ভূর 

ঈলেয লরো, টওঙু লদঔো যোচননটতও ফন্ধুয লমোকীতোয় টফি স্ত্র টলেয ঈয 

অলভটযওোনলদয টযূণয এওলঘটিয়ো অটধতয ওোলয়ভ ওযো। এঙোড়ো স্থোনীয় 

ওোযফোটয  োওলদয লমোকীতোয়, ভুটরভ লদগুলরো ুযো টফলিয ওুদযটত 

ম্পদগুলরোয ঈয ভো যোধভূরও রুিোি ঘোরোলনো। ুতযোং এিো এঔন স্পষ্ট 

ফোস্তফতো লম, অচ অলভটযওো টফি ভোনফতোয এও টফযোি প্রটতফন্ধও। তোয 

টনষ্ঠতো ফুছো, তোয টফরুলে ন্তলয খৃণো লোলণ ওযো এফং তোয টফরুলে দোাঁড়োলনো 

প্রলতযও ফুছভোন, অত্মভমযোদোলফোধ  রজ্জোলফোধ ম্পন্ন ফযটক্তয ঈয প্রথভ গুরু 

দোটয়ত্ব। 

অভোলদয লদ োটওস্তোলন এভন লনও লনতো অলঙন, মোযো ঔোাঁটি ভলন অলভটযওোয 

টফলযোটধতো ওলযন। টওন্তু তোলদয ওোচওভয  ঘোরঘরন, তোলদয ফস্থোন টফলযোধী। 

তোযো ন্তলয ন্তলয অলভটযওোয প্রটত খৃণো লোলণ ওলযন, টওন্তু এয ফোস্তফ ঘোটদো 

লভোতোলফও ঘরলত ত্রুটি ওলযন। এচনযআ অভোলদয লদলয ধভয টফলযোধী লনও 

ফুটেচীফী টঘৎওোয ওলয ফলর লফড়োন, “ধভযীয় লকোষ্ঠীয দোরোলরযো লকো(Go) 

অলভটযওো লকো(Go) (অলভটযওো ঘলর মো)”। থফো “অলভটযওোয ফন্ধুযো ফ 

কোেোয কোেোয”।  

এআ ললোকোন তোযো লদয় টেও, টওন্তু এযয অফোয এযোআ ফোআ টভলর অলভটযওোন 

দূতোফোলয ফোআলয অলভটযওোয টবো োয়োয চনয রোআলন দোাঁটড়লয় ধোক্কোধোটক্ক 



 

 

ওলয। অভযো এিো চোটন লম, ধভযীয় গ্রুগুলরোয ফযোোলয এআ টফলল ওথোটি 

ফযোওবোলফ টেও নয়। ওোলযো ওোলযো লক্ষ্লত্র টেও লত োলয। অফোয ফযোও 

ফস্থোিো লম লনও ধযলনয তো নয়। ওোযণ, অভোলদয োধোযণ চনকণ অলভটযওো 

 অলভটযওোন ভদদুষ্ট োও লকোষ্ঠী এফং কোেোয অটভয লচনোলযরলদয প্রটত এআ 

টযভোণ ন্তুষ্ট লম, লটদন লফট দূলয নয় লমটদন এআ চনকণ অলভটযওোয 

প্রোণটপ্রয় লোটন লভোফোযও, মোআনুর অলফদীন টফন অটর, অটর অব্দুেো 

োলরলদয ভত দোরোরলদয টফরুলে লমভন অলদোরন লয়টঙর, লতভটনবোলফ লঔোদো 

প্রদি এআ োটওস্তোলন এওটি আরোভী ফন্ত ওোলয়ভ ওযলফ।  

ুতযোং অভোলদয লদলয ওর এওটনষ্ঠ ফযটক্তলও এিো টযষ্কোযবোলফ ফুছলত লফ 

লম, অচ অলভটযওোআ লরো োযো টফলি লপতনো পোোলদয ‘লভৌটরও’ ঈৎ এফং 

ওুপুয  নোটস্তওতোয ভূরলওন্দ্র। তোয প্রটত খৃণো লোলণ প্রলতযও অত্মভমযোদোফোন 

ভুরভোলনয ইভোলনয ং য়ো ঈটঘৎ। তোয টফরুলে “টওতোর পী োটফটরেো” 

পযলম অআন। তোলও প্রলতযওিো চোয়কোয় িোলকযি ওযো; োলয ভোথোয় অখোত ওযোয 

ভতুরয। নুরূবোলফ আরোভী লদগুলরোয ঈয লঘল ফো তোয ঘোভঘো লচনোলযর 

 যোচনীটতটফদলদয টফরুলে টওতোর পী োটফটরেো তযোফযও। 

এঔোলন অভযো চরুযীবোলফ এিো স্পষ্ট ওলয টদটে লম, নযোনয টফিটক্তয টফরুলে 

অলভটযওোন োভরো  চুরভু টনমযোতলনয লমআ খিনোগুলরো ফআটিলত ঈলেঔ ওযো 

লয়লঙ, অভযো এআ অলরোঘনোয় লগুলরো ফণযনো ওযোয দ্বোযো, অলভটযওোয 

লভোওোলফরোয় নয লওোন অন্তচযোটতও ম্প্রদোলয়য প্রটত ভলফদনো প্রওো ঈলেয 

নয়। ঘোআ লোটবলয়ত আঈটনয়ন লোও, ঘীন লোও, থফো আঈলযোলয টেওোদোয লোও 

- দুটনয়োলত টনযোিোীনতো ৃটষ্ট এফং চুরভু তযোঘোয ঙড়োলনোয লক্ষ্লত্র ফোআ 

ংীদোয। তলফ যোাঁ, অলভটযওো তোলদয ূঘীয ‘এও’ নোম্বোলয অলঙ। টফি 

যোচনীটতলত টনলচয অটধতয প্রটতষ্ঠো ওযোয চনয প্রলতযলওআ টনলচয ফিুওু 

ক্ষ্ভতোলও ওোলচ রোটকলয়, োভথযয নুমোয়ী ং লনয়োয লঘষ্টো ওযলঙ। লওঈলতো 

ভোথো মযন্ত চুরভু অয নযোয়-তযোঘোলয েুলফ অলঙ, অয লওঈ কদযোন মযন্ত। 

তোলদয ফোয চুরুলভয টওোয লরো, টফি ভোনফতো। ঘোআ ভুরভোন লোও ঘোআ 

ওোলপয, ল ফযআ ভলফদনো োয়োয লমোকয। তোলদয ঈয লথলও চুরভ 

প্রটতলযোধ ওযো প্রলতযও ভোনুললয টচম্মোদোটয। ফযআ োযো টফলি ফোস্তফ 



 

 

‘টনযোিোয’ টনশ্চয়তো অলঙ, শুধুভোত্র আরোভী লনততত্ব প্রটতষ্ঠোয ভলধয। মো 

প্রটতষ্ঠোরোব ওযলত োলয এওভোত্র অেোবীরু এফং আরোলভয ঈয টযূণযবোলফ 

ঘরো ভুটরভ লনততফৃলদয োলত। 

এ মযোলয় অভযো োেওলদযলও ফআটিয টওঙু অলরোঘনোয প্রটত দটৃষ্ট অওলযণ ওযফ।  

একঃ আমমররকার রবমেল ীরি – মা বিার ধ্বোংীা 
১৯৯৪ ই. লনয ওংলগ্র টযলোিয নুমোয়ী অলভটযওো দুটি যোোয়টনও কযো; 

ভোস্টোেয (mustard) কযো  টব্ল্স্টোয (blister) কযো যীক্ষ্োয চনয ৬০ োচোয 

বনযলও শুয টযফলতয ফযফোয ওলযলঙ। যীক্ষ্ো ললল এআ ওর ফযটক্তলও লওোন 

ধযলণয েোক্তোটয োয়তো লদয়ো য়টন। ঈলটো তোলদযলও হুভটও ধভটওয োলথ ফলর 

লদয়ো লয়লঙ, এআ টফলয়টি টনলচয ভো, ফোফো, স্ত্রী এভনটও োটযফোটযও েোক্তোযলও 

ফরলত োযলফ নো। নযথোয় তোলদযলও লরলবনয়োথয (Fort Leavenworth) 

লচলর ফটদ ওলয যোঔো লফ। এআ যীক্ষ্োয পলর এয দযযো টফটবন্ন যওভ 

টফওরোেতো  ভোনটও ভযোয় অক্রোন্ত ন।  

১৯৯০ ই. লন ‘ঈোকযীয় মুু্ে’ লপযত টধওোং লনো দয ক্ষ্টতওোযও 

যোোয়টনও  ভযণখোতী টফটবন্ন দোলথযয প্রবোলফ স্নোয়টফও ভযো, স্মযণটক্ত ওলভ 

মোয়ো, ভোযোত্মও ঔুচটর োাঁঘড়ো, পুপু চটনত লযোক, লী  টকযোয় প্রঘণ্ড ফযথো 

য়ো আতযোটদ লযোলক অক্রোন্ত য়। মঔন অলভটযওোন চনকণ ফোআ এয টফরুলে 

প্রটতফোদ শুরু ওযর, তঔন লন্টোকন (Pentagon) এিো চোনোলরো লম, ‘এআ মুলে 

অভোলদয যোোয়টনও লস্ত্রয গুদোলভ অক্রভণ ওযো লয়টঙর, মোয ওোযলণ টফলটক্রয়ো 

অফোয়োয োলথ টভল টকলয়টঙর। অয অভোলদয অলভটযওোন বনযলদযলও 

এভন চোয়কোগুলরোলত লভোতোলয়ন ওযো লয়টঙর লমঔোলন এআ টফলটক্রয়ো ঙটড়লয়টঙর’। 

এআ বনযলদয ংঔযো প্রথলভ লকোন ওযো লয়টঙর, টওন্তু লয চোনো মোয়, ওভলক্ষ্ 

২০ োচোয ৮ ত ৬৭ চন টফটবন্ন ভযোয় অক্রোন্ত লয়টঙর। টফলয়টি ধীলয ধীলয 

অলযো স্পষ্ট য়োয য চোনো মোয়, ঈোকযীয় মুলেয ওোযলণ ওভলক্ষ্ ১ রক্ষ্ 

অলভটযওোন বনয এফং ওভযঘোযীয ভলধয োটযন (sarin) কযো [যোোয়টনও 

োভরোয় ফযফহৃত এও প্রওোয ভযণখোতী কযো] এয লতচটিয়তো োয়ো লকলঙ।  



 

 

এঙোড়ো এন্ত্রোক্স (anthrax) এফং স্নোয়ু অক্রোন্তওোযী কযোলয টঘটওৎোয়, 

বটনওলদযলও এভন বযোওটন গ্রলণ ফোধয ওযো লয়লঙ মো অলভটযওোয ঔোদয  

লধ প্রোন এপ.টে.এ (Food and Drug Administration) লথলও 

নুলভোটদত টঙর নো। এআ বযোওটন গ্রলণ স্বীওোযওোযী লনও ফযটক্তলও োটস্ত 

লদয়ো লয়লঙ। লওভন লমন তোযো লযোক এফং োটস্ত; এওোলথ দুআ ভযোয় লড়লঙ। 

োটস্ত তোলদযলওআ লবোক ওযলত লয়লঙ, অয যোধীযো ম্পূণয ধযো-লঙোাঁয়োয 

ফোআলযআ যলয় লকলঙ। ললল ১৯৯৯ ই. লন অলভটযওোন টনযোিো টফবোক এিো 

স্বীওোয ওলযটঙর লম, বটনওলদয নোনোন লযোলক অক্রোন্ত ফোয লক্ষ্লত্র [তোলদয 

ঈয প্রলয়োক ওযো] বযোওটলনয টওঙু নো টওঙু ম্পওয টঙর।  

তোয ূলফয টদ্বতীয় টফিমুলে অলভটযওোন বনযলদযলও ফোধয ওযো লয়লঙ, তোযো লমন 

প্রথলভ জ্বলযয (yello fever) বযোওটন গ্রণ ওলয লনয়। মোয পরশ্রুটতলত ১৩ 

রক্ষ্ ৩০ োচোয বটনও লোিোআটি (টফ) বোআযোল অক্রোন্ত লয়লঙ।  

থযোৎ, ১৯৪০ ই. লথলও ১৯৯১ ই. মযন্ত অলভটযওো যওোয টনলচয 

নোকটযওলদয োলথ তযন্ত োটফও অঘযণ ওলযলঙ। বটনওলদযলও শুয 

স্থরোটবটলক্ত ওলয যীক্ষ্োয় ফযফোয ওযো লয়লঙ। তোলদযলও মুলে এভন চোয়কোয় 

যোঔো লয়লঙ, লমঔোলন োযভোনটফও লতচটিয়তো ঙটড়লয়টঙর। োআরিলদযলও 

যোোয়টনও লভলখয ভোলছ ঈড়লত ফোধয ওযো লয়লঙ। টনলচয চনকলণয ঈয ভযণোস্ত্র 

যীক্ষ্ো ওযো লয়লঙ। ভোনুললও টফওরোেওোযী লধ টনলচয নোকটযওলদয ঈয 

যীক্ষ্ো ওযো লয়লঙ; মোয ওোযলণ ফহু ভোনুললয লেন নষ্ট লয় লকলঙ। এফ যীক্ষ্োয 

ফযোোলয অলভটযওোন চনকণলও টওঙুআ ফকত ওযো য়টন এফং যফতযীলত তোলদয 

লওোন টঘটওৎোয ফযফস্থো ওযো য়টন।  

এআ োভোনয টওঙু আটতো ফণযনোয ঈলেয লরো, লমআ অলভটযওো টনলচয চনকণ  

বটনওলদয প্রটত লঔয়োর যোলঔ নো ল নয লদলয লরোওলদয প্রটত অয ওী লঔয়োর 

যোঔলফ?  

টতব্বলতয টফটেন্নতোফোদী লনতো  অধযোটত্মও লনতো; দোরোআরোভো (Dalai Lama) 

-লও টঅআএ এয এও ওভযওতযো টচজ্ঞোো ওলযলঙন লম, ‘টতব্বতীলদযলও োোময 

ওলয অভযো বোলরো ওলযটঙ নো ঔোযো ওলযটঙ’?  



 

 

তোয চফোফ টঙর, “লআ োোমযলতো ঘীন টফলযোধীলদয চনয ঈওোযী টঙর; টওন্তু 

ফোস্তলফ অলভটযওোন োোময ভূরত টতব্বতীলদয চনয টঙর নো। ফযং লিো টঙর স্নোয়ু 

মুলেয প্রঘটরত টনয়ভ নুমোয়ী ঘীনলও ধভলওয ঈয যোঔোয ঈলেলয। মোআলোও 

এআ ুলযো লঔরোয় োচোয োচোয প্রোণ টফনো লয়লঙ। (তোলর এআ লফয 

টচম্মোদোটয ওোয ঈয ঘোোলনো লফ?”  

চোটতংলখ টনমকু্ত অলভটযওোন দূত ‘লভটেটরন এরেোআি’ (Madeleine 

Albright) এয লআ আন্টোযটবঈ ওোয স্মৃটত লথলও ভুলঙ মোলফ? মঔন টযলোিযোয 

লরটর (Lesley Stahl) তোলও প্রশ্ন ওলযটঙলরন লম, ‘এও টযলোিয নুমোয়ী 

ঈোকযীয় মুলে এঔন মযন্ত ধয টভটরয়ন টশু ভোযো লকলঙ অয এআ ংঔযো 

টলযোটভোয ভৃত টশুলদয লঘলয় লফট! এ লক্ষ্লত্র অনোয লঔয়োর ওী? এভন য়ো 

টও ঈটঘৎ টঙর’? তঔন ল টফলল বটেলত ভ্রু ওুটিত ওলয চফোফ টদর, “অভোয 

ভলত মটদ এিো এও ভোযোত্মও ওোচ; টওন্তু এভন য়োযআ দযওোয টঙর”।  

এআ এরেোআিলও ১৯৯৮ ই. এয লপব্রুয়োযীলত ওরম্বোলয এও োধোযণ বোয় 

মঔন টতযস্কোয ওযো য়, তঔন লঔোলন ল আযোলও অলভটযওোয কণতযোয ক্ষ্ 

টনলয় ফলর, “অভযো টফলিয ভলধয টফযোি ফড় ভমযোদোয টধওোযী চোটত (থযোৎ, 

অভোলদয লম লওোন দলক্ষ্লওআ নযোয়  আনোপ বোফলত লফ)”।  

য়োর্ল্য ফযোংলওয ঘীপ আলওোলনোটভস্ট রলযন্স োভোময (Lawrence Summers) 

এওটি প্রস্তোফনো ল ওলযলঙন লম, দূটলত দোথয ঈৎোদনওোযী টেগুলরোলও 

নুন্নত ফো ঈন্নয়নীর লদগুলরোলত স্থোনোন্তয ওযোয প্রটত ঈৎো লদয়ো ঈটঘৎ। 

লওননো এলত দটূলত দোলথযয ওোযলণ খিো ভৃতুয এফং ুস্থতোয ভোধোলন, অভোলদয 

লদলয ঔযঘ ওলভ মোলফ। এযআ োলথ ঐ ওর লদলয ক্ষ্টতগ্রস্ত শ্রটভওলদযলও 

প্রদোন ওযো থয ওলভ অলফ। লওননো লফ লদল শ্রটভওলদয োটযশ্রটভও 

এভটনলতআ ওভ। এআ ফটদও টফলফঘনোয় অভোয ভলন লে, এআ প্রস্তোফনো অভোলদয 

চনয লনও বোলরো লফ।  

রলযলন্সয এআ প্রস্তোফনোয ঈয অলভটযওোয় লনও ভোলরোঘনো লয়লঙ, টওন্তু 

তোলে ১৯৯৯ ই. লন লপ্রটলেন্ট টিন্টন (Clinton) রলযন্স োভোমযলও োদলয 



 

 

গ্রণ ওলয তোলও অন্তচযোটতও টফলয়ও ‘অন্ডোয ললক্রিোটয’ লথলও প্রলভোন টদলয় 

‘থয ললক্রিোযী’ ফোটনলয় লদন।  

টিন্টন োনোভলরয বোআ লপ্রটলেন্ট এফং ২০০০ ই. এয টনফযোঘলন ফুলয 

প্রটতদ্বন্দ্বী; ‘অরফোিয লকোয’ (Albert Gore) এয ফস্থোিো লদঔুন। ১৯৯৮ ই. 

লন মঔন দটক্ষ্ণ অটিওো তোলদয টধফোীলদয চনয এআে ুযক্ষ্ো যঞ্জোভ স্তো 

ভূলরয টফতযণ ওযোয টেোন্ত টনলরো, তঔন এআ ফযটক্ত দটক্ষ্ণ অটিওোয ঈয 

ফোটণটচযও টনললধোজ্ঞো অলযোলয হুভটও টদলয় তোলদযলও টফযত যোঔোয লঘষ্টো ওযর। 

লওননো দটক্ষ্ণ অটিওোয এআ দলক্ষ্ অলভটযওোন লধ লওোম্পোটনগুলরোয 

লরোওোলনয ওোযণ টঙর। লয এও োধোযণ ভোলফল মঔন তোয ওোলঙ এআ 

অঘযলণয চফোফ ঘোয়ো য়, তঔন ল ফরলরো, ‘অটভ টনলচয লদলও বোলরোফোট 

(তোআ লদলয ঈওোলয ফআ ওযলত োটয)’।  

১৯৯১ ই. লন আযোলওয ঈয অলভটযওোয লফোভো ফলযলণয ভয় োধোযণ 

নোকটযওলদয এভন এও অশ্রয়লওন্দ্রলও চোটরলয় ঙোআ ওলয লদয়ো য়, লমঔোলন শুধ ু

ভটরো  টশুযো অশ্রয় টনলয়টঙর। এআ খিনোয ফযোোলয লোয়োআি োঈলয ভুঔোত্র 

ভোটরযন টপিচয়োিোয (Marlin Fitzwater) এওদভ টনষ্পো লঘোযোয় ফলর 

টদলরন, “অভোলদয চোনো টঙর নো। লঔোলন নোকটযওযো লওন থোওলফ? অয ভোনফ 

চীফলনয ভূরয ভমযোদো োেোভ লোোআলনয ঘোআলত অভোলদয ভলধয লফট”।  

টবলয়তনোভ মুলেয ভয় অলভটযওোয ঔুন-তযো ঔুফ ঘরটঙর। তঔনওোয 

অলভটযওোন লপ্রটলেন্ট চনন (Johnson) ফোআলও এিো অিস্ত ওযলত ফযস্ত 

টঙলরন লম, “ভোনটফও চীফলনয প্রটত ম্মোন অভোলদয লঘলয় লফট এীয়লদয ভলধয 

লনআ”। এআ ওথোিো তঔনআ ফরো টের মঔন অলভটযওোয লফোভো, চটে টফভোন  

লটরওপ্টোযগুলরো টবলয়তনোভীলদয চীফন ঈচোড় ওলয ঘরটঙর। এআ ভয়আ 

অলভটযওোন োংফোটদও লেটবে রলযন্স (David Lawrence) তোয এওটি 

টযলোলিয টরলঔলঙন লম, ‘অলভটযওোনযো টবলয়তনোলভ মো টওঙু ওলয ঘরলঙ, তো 

ভোনটফও ভলফদনোয এভন এও ঈজ্জ্বর দৃষ্টোন্ত মো প্রথভ দটৃষ্টলত ফুছো মোলফ নো’। এয 

টবটিলত অটভ তোয ওোলঙ টবলয়তনোলভ অলভটযওোয ওততওলভযয ঈয টরটঔত এওটি 

টত্রওো োটেলয় টদরোভ এফং টত্রওোটিয নীলঘ টরলঔ টদরোভ লম, অভোলদয দুচলনয 

ভলধয লওোন এওচন োকর। অয এিো ফলর টদরোভ লম, টনলচয ফক্তফয টরঔোয 



 

 

অলক অলভটযওোয এআ যোধগুলরো কবীযবোলফ লড় টন। লতো টফওতত ভটস্তলষ্কয 

এআ োংফোটদলওয চফোফ টঙর, ‘অভোয ভলত এআ টত্রওোটি অভোয টফলয়টিলও 

অলযো স্পষ্ট ওযলঙ লম, ঈৃঙ্খর  যক্তটোু লরোওলদযলও বয চীফলনয টেও 

ফুটনয়োদগুলরো টঔোলনো দযওোয’।  

অলভটযওোয ভন ভোনটওতো লরো, লম লওোন ভোনটফও ওোচ মটদ অলভটযওোয 

টনযোিোয চনয ওযো য়, তোলর লিো টফযোি ূলণযয ওোচ লয় মোয়। এয ভলধয 

ুযো দুটনয়োয টফটবন্ন টফললয় নোওকরোলনো, লফোভো ফলযণ, টনষ্পো লরোওলদয যলক্ত 

লোটর লঔরো ফআ ন্তবুযক্ত।  

চোোলনয ‘টলযোটভো’  ‘নোকোোটও’ লযয ঈয োযভোনটফও লফোভো লপরোয 

ফযোোলয দুটনয়োফোীলও এআ বফধতো লদঔোলনো লয়লঙ লম, চোোনলও স্থর োভরো 

লথলও টফযত যোঔলত এফং োচোলযো অলভটযওোলনয চোন ফোাঁঘোলনোয চনয তযন্ত 

োযক লয় এআ ওোচটি ওযো লয়লঙ। যফতযীলত প্রওো োয়ো তথয লথলও চোনো 

মোয় লম, চোোন ওলয়ও ভো মোফত োটতয়োয লঙলড় লদয়োয লঘষ্টোয় টঙর, টওন্তু 

অলভটযওো শুধু এচনযআ তো এটড়লয় মোটের লম, তোয োযভোনটফও টফলফোযলণয 

এওটি বফধতোয প্রলয়োচন টঙর। ফোস্তলফ োযভোনটফও টফলফোযণ চোোটনলদযলও 

দস্ত ওযোয চনয টঙর নো; ফযং যোটয়োলও বীত ওযোয চনয ওযো লয়লঙ। অয 

এচনযআ তঔন এআ ওথোটি ফরো লয়টঙর লম, ‘এিো টফিমুলেয লল োভরো নয়; ফযং 

স্নোয়ু মুলেয প্রথভ োভরো’।  

েইু: আমমররকার পররাষ্ট্র ীরির মূরভরি-  
অলভটযওোয ফযদো নযলও টনলচয ঘোটদোয নুোযী ফোনোলনোয টবটি ওলয 

যযোষ্ট্রনীটত ফোটনলয়লঙ এফং ল নুমোয়ীআ ওোচ ওলযলঙ। টওন্তু ফভয় োযো 

টফিলও এফং টনচ চনকণলও লধোাঁওোফোটচয োলথ এিোআ টফিো ওটযলয়লঙ লম, 

তোলদয ঈলেয লরো টফিলও এফং টফলিয ফ চোটত  তোলদয বযতোলও যক্ষ্ো 

ওযো, অয ল টনঃস্বোথযবোলফ এআ ঈলেযলও টনলচয স্বোলথযয ঈয প্রোধোনয লদয়।  

প্রথভ টফিমুলেয য নফচন্মো লোটবলয়ত আঈটনয়ন মঔন দুটনয়োয টওঙু এরোওোলও 

ুাঁটচফোদীয় অটধতয লথলও লফয ওযর, তঔন তোয ঈয অক্রভণওোযীলদয 



 

 

তোটরওোয ীললয টঙর অলভটযওো। অলভটযওো টনলচয ুাঁটচফোদীয় স্বোথয যক্ষ্োয চনয 

লোটবলয়ত আঈটনয়লনয লভোওোলফরোয় টফটবন্ন গ্রুলও োোময োয়তো টদলয়লঙ। 

টওন্তু, মঔন টফলয়টি টযষ্কোয লয় লকলরো তঔন অলভটযওোন লনোফোটনীয প্রধোন 

লখোলণো ওলয ফরলরন, ‘অভোলদয এআ প্রঘোযণো আজ্জত-ম্মোন, টনঃস্বোথয  টনলরযোব 

ওোমযক্রলভয লক্ষ্লত্র ভোনফ আটতোলয ফলঘলয়লয় স্বে দৃষ্টোন্ত লম, অভযো টনলচলদয 

লরোওলদয ফোআলয এভন লরোওলদযলও োোময ওযটঙ মোযো টনলচলদয স্বোধীনতোয চনয 

লঘষ্টো প্রলঘষ্টো ঘোটরলয় মোলে’।  

এয টেও ৭০ ফঙয য ল ভলয়য অলভটযওোন লনোফোটনীয লঘয়োযভযোন চলয়ন্ট 

ঘীপ ‘লচনোলযর ওটরন োলয়র’ (Colin Powell) োনোভোয (Panama) 

চনকণলও কণতযোয টওঙু টদন য ওযোটরলপোটনযয়োয এও নুষ্ঠোলন ফলরন, 

অভোলদয টনলরযোব, টনঃস্বোথযতো  ম্মোন ভমযোদোয ওোযলণ প্রোন্ত ভোোকলয 

অভোলদয লনও ফন্ধ ুযোষ্ট্র অলঙ’।  

অলভটযওোয এআ লঘোযোলও টফলললণ ওলয অলভটযওোন োংফোটদও লকটয টয়ল্চ 

(Garry Wills) টরলঔলঙন, ‘অভযো ভলন ওটয, লনযয ফযোোলয দযদী লয় 

তোলদযলও ফোস্তলফ তযো ওযো মোয় ফো ওোঈলও প্রঘণ্ড বোরফোলর তোলদয ঈয 

টনলচয ফদুও ঈেোলনো মোয়। তএফ, অলভটযওো মঔন টনলচয টনঃস্বোথয ভুলে 

থোলও তঔন নযোনয চোটতলদয চনয এিোআ ঈিভ  টনযোদ লম, তোযো লমন দুকয 

ফটদ লয় থোলও’।  

এলত ফুছো মোয়, অলভটযওোয টফলদনীটতয ভূলর ভোনফতোয প্রটত লওোন ধযলণয দযদ 

ফো টষ্ঠোঘোয লনআ। ফযং তোলদয আটতো মযোলরোঘনোয় চোনো মোয়, অলভটযওোয 

টফলদনীটতয টবটি নীলঘয ঘোয স্তলেয ঈয প্রটতটষ্ঠত:  

১. ললোফোরোআলচন: থযোৎ োযো টফলি অলভটযওোন ভোটট নযোনোর 

লওোম্পোটনগুলরোয ফস্থোন ফোড়োলনো  ভচফুত ওযো।  

২. লদলয বযন্তযীণ প্রটতযক্ষ্ো টেওোদোযলদয ম্পদ ক্ষ্ভতো ফোড়োলনো, মোযো 

ওংলগ্র দযলদযলও এফং লোয়োআি োঈল ক্ষ্ভতোীনলদযলও লভোিো ংলও 

নুদোলনয লক্ষ্লত্র টফযোি বূটভওো োরন ওলয।  



 

 

৩. এভন ওর লদলয ঈন্নটতলও থোভোলনো মোয ফযোোলয নুভোন লফ লম, ল 

ুাঁটচফোদীয় ফযফস্থোয লভোওোলফরোয় পর লত োলয।  

৪. োযো টফলি যোচননটতও, থযননটতও এফং োভটযও অটধতযলও এআ টযভোণ 

ফোড়োলত লফ, লমন লওোন অিটরও টক্ত অলভটযওোয ফড়লত্বয চনয হুভটও লত নো 

োলয এফং এভন টফিনীটত ফোনোলত লফ, লমিো টফলিয তথোওটথত এওও ুোয 

োয়োলযয ন্তুটষ্ট  স্বোথয লভোতোলফও লফ।  

ওংলগ্রলয োভলন অলভটযওোন লন্টওলভয (CENTCOM) টপোয ‘নযভযোন 

োয়োযচলওোপ’ (Norman Schwarzkopf) এয লদয়ো এওটি বোলণ, 

অলভটযওোন লনোফোটনীয ভন-ভটস্তষ্কলও স্পষ্ট ওলয লদয়। টতটন ফলরন, “অভযো 

টফটবন্ন লদলয টনযোিোয চুোলত লম োোলমযয অঞ্জোভ লদআ, এিো অভোলদয 

চনয ঐ ওর লদল লৌঙোয ফলঘলয় গুরুত্বূণয ভোধযভ। মটদ অভোলদয লওোন ফন্ধ ু

লআ োোলমযয নুভটত নো লদয়, তোলর অভোলদয চনয অলভটযওোন 

লনোফোটনীলও ওোটিত লআ এরোওোয় লৌাঁঙোলনো েফ লয় মোয় এফং তঔন 

অভযো এও টফলল ভয় মযন্ত টনলচলদয লনোফোটনীলও লঔোলন অয যোঔলত 

োটয নো। এিো ফোস্তফ লম, অভোলদয োভটযও োোলমযয লপ্রোগ্রোভ মটদ ফন্ধ ওলয 

লদয়ো য়, তোলর টফলিয ঈয অভোলদয প্রবোফ-প্রটতটি লল লয় মোলফ এফং 

অভযো ঐ চোয়কোয় টপলয মোলফো, লমঔোলন অভোলদয ওোলঙ স্ত্রগুলরোয ফযফোয এফং 

ত্রুলও ওোফু ওযোয ুলমোকগুলরো ঔুফ ওভআ থোওলফ। অভোলদয ওোমযক্রলভয টদ্বতীয় 

েটত লরো, ‘ঈটস্থটত’। এিো লওোন এরোওোলও টক্তোরী ওযোয চুোলত 

লঔোলন অলভটযওোয স্বোথয  ওোমযক্রভলও ফোস্তফোটয়ত ওলয। লন্টওলভয 

(CENTCOM) ওোমযক্রলভয তততীয় েটত লরো, ‘টম্মটরত োভটযও ভড়ো’। 

এিো টফটবন্ন এরোওোয় অভোলদয দোটয়ত্ব  টেোন্তগুলরোলও ফোস্তফোটয়ত ওলয এফং 

যস্পলযয লমোকীতোলও ফোড়োয় এফং অভোলদয ফন্ধুলদয োলথ ঐওয  বনওলিযয 

টযলফল ওোচ ওযোয ওোযলণ অভোলদয লমোকযতোলও লনও ফোটড়লয় লদয়”।  

রি : আমমররকার মা বিা রবমরাধী যুদ্ধাপরাধ-  
এঔোলন অভযো োযো টফলি অলভটযওোয ক্ষ্ লথলও খিো মুেোযোলধয োভোনয টওঙু 

ঈলেঔ ওযলফো।  



 

 

ক. আমমররকার নবামা বষমের রকছু ঘট া  
মুলকোললোটবয়োয (Yugoslavia) ঈয লফোভো োভরো:  

অলভটযওোয প্রটতযক্ষ্ো টফবোলকয টযলোিয নুমোয়ী ১৯৯৯ ই. লন মুলকোললোটবয়োয় 

োভরোয ভয় অলভটযওোয চটে টফভোনগুলরো লঔোলন ১১০০টি িোস্টোয লফোভো 

লপলরলঙ, মোয প্রটতিো লফোভো টঙর ২০২টি লফোভোয ভটষ্ট। তোলর লভোি 

(২,২২,২০০) দুআ রক্ষ্ ফোআ োচোয দুআ ত লফোভো লপরো লয়লঙ। তোলদয 

টযলোিয লভোতোলফও এআ লফোভোগুলরোয ভলধয লওলচো টঙর ৫%, থযোৎ ন্তত 

একোয োচোয এওত (১১,১০০) লফোভো পোলিটন; লমগুলরো যফতযীলত রযোন্ড 

ভোআলনয ওোচ টদলয়লঙ এফং এয ওোযলণ ফহু লরোও টনত লয়লঙ। িোস্টোয লফোভো 

প্রজ্বটরত লরোোয ঔলণ্ডয ভত য় লমগুলরো ন্ধওোলযয ভত দ্রুত ঙটড়লয় ফ টদলয় 

অগুন রোটকলয় লদয়। লরৌ ধোতফলও কটরলয় লদয়োয ক্ষ্ভতোফোন এআ লফোভোগুলরো, 

িযোংও  োাঁলচোয়ো চোনগুলরোলও টঙদ্র ওলয লপলর এফং এলতোিো তীক্ষ্ণ ধোযোলরো  

তীে য় লম, এওঘতুথযোংলয লরোোয লেি ফো ভোনফলদলয লকোত  োটিলও 

িুওযো িুওযো ওলয লপলর।  

মুলকোললোটবয়োয এওচন লথযোলটেও টফললজ্ঞ েোক্তোয ফলরলঙন, ‘অটভ এফং 

অভোয েোক্তোয েীযো অচ মযন্ত এভন বয়োনও চঔভ লদটঔটন মো িোস্টোয লফোভোয় 

অত লরোওলদয লয়লঙ। এলতো ভোযোত্মও চঔভ য়, মো টফযোি ধযলনয প্রটতফন্ধী 

য়োয ওোযণ লয় মোয়। োটি এভনবোলফ ঘূণয য় লম, ংটলষ্ট েলও যীয লথলও 

অরোদো ওযো ঙোড়ো অয লওোন ঈোয় থোলও নো’।  

রোলয (Laos) ঈয লফোভো োভরো:  

রোল ১৯৬৫ ই. লথলও ১৯৭৩ মযন্ত ঘরভোন অলভটযওোয লফোভো োভরোয় 

ওভলফট ২ টভটরয়ন িন ফোরুলদয লফোভো, ওোলযি লফোভো োভরোয ভত ফলযণ ওযো 

লয়লঙ। এয ভলধয ৩০% লফোভো পোলিটন এফং এগুলরোয ওোযলণআ এঔন মযন্ত ১১ 

োচোয দুখযিনো খলিলঙ।  

ঈোকযীয় মুলে (Gulf War) আযোলওয ঈয লফোভো োভরো:  



 

 

ঈোকযীয় প্রথভ মুলে, এও টযলোিয নুমোয়ী ২৪ লথলও ৩০ টভটরয়ন িোস্টোয 

লফোভো ফলযণ ওযো লয়লঙ। মোয ভলধয ১.২ লথলও ১.৫ টভটরয়ন লফোভো পোলিটন এফং 

এঔন মযন্ত লগুলরো ১,২২০ চন ওুলয়টত এফং ৪০০ চন আযোওী নোকটযলওয 

টনলতয ওোযণ লয়লঙ।  

খ. রবরভন্ন নেমলর উপর আমমররকার রাায়র ক ও মরোমের 
ামা  
ফোোভো ঈদ্বী (Bahama Islands):  

৪০ এয দলওয লললয টদলও এফং ৫০ এয দলওয শুরুয টদলও অলভটযওো, 

ওোনোেো  টেলিলনয লমৌথ টিভ স্বোলস্থযয চনয ক্ষ্টতওয এভন ফযোওলিটযয়ো 

(bacteria) এআ এরোওোয় ঙটড়লয়লঙ, মো প্রোন্ত ভোোকলযয এআ এরোওোয চনয 

ভোযোত্মও ছুাঁটওূণয টঙর। তোলদয এআ যীক্ষ্োয ওোযলণ োচোয োচোয চোলনোয়োয ভোযো 

লকলঙ, অয ভোনুললয ক্ষ্য় ক্ষ্টতয নুভোন টঙর েফ। এ ম্পটওযত টফলয়োটদ 

অচ লকোন অলঙ।  

ওোনোেো (Canada):  

অলভটযওো ১৯৫৪ ই. লন ওোনোেোয ‘ঈআটনলক’ (Winnipeg) লয ট্রোও 

টদলয় ‘টচংও লওেটভয়োভ োরপোআে’ (zinc cadmium sulfide) টঙটিলয়লঙ মো 

তোলদয যোোয়টনও  ভযণোস্ত্র যীক্ষ্োয ং টঙর।  

ঘীন (China) এফং লওোটযয়ো (Korea):  

১৯৫২ ই. এয শুরুলত মঔন লওোটযয় মুে ঘরটঙর তঔন ঘীন টবলমোক ওযর লম, 

অলভটযওো লওোটযয়ো এফং দটক্ষ্ণ ূফয ঘীলন টফযোি ংঔযও টফটবন্ন ধযলণয 

ফযোওলিটযয়ো, লোওোভোওড়, ফহু চোলনোয়োয  ভোলঙয ঘো-করো ং এফং তযন্ত 

অশ্চমযচনও অলযো টফটবন্ন টচটন লপরলঙ; লমগুলরো টফটবন্ন লযোলকয ওোযণ লে। 

ঘীন যওোয এ চোটনলয়লঙ লম, এন্থ্রোক্স ভোভোটয এফং এনটফ্লোআটি 

(encephalitis) এয ওোযলণ তযন্ত দ্রুততোয োলথ ভৃতুয ফোড়লঙ। এআ 

টবলমোলকয প্রভোণ স্বরূ ঘীন যওোয ১৩৬ চন অলভটযওোন ফোয়ু লনোলও 



 

 

লগ্রপতোয ওলয তোলদয োক্ষ্য স্বীওোলযোটক্ত প্রঘোয ওলযলঙ; মোযো ধ্বংোত্মও ঈওযণ 

বটতয টফভোন ঈড়োলতো। এভনটও চীফোণু লফোভো  লোওোভোওলড়য ঙটফ তোযো প্রওো 

ওলযলঙ। োআরিযো ফোআ এআ টবলমোক স্বীওোয ওলযটঙর, লয টনচ লদল টকলয় 

লওোিযভোযোলরয বলয় তোযো টনলচলদয লদয়ো চফোনফটদ টপটযলয় টনলয়লঙ। লআ 

োআরিলদয ভলধয লওঈ লওঈ এিো চোনলতো নো লম, ল মো লপরলঙ তো টও 

টিওুণ্ড োওোলনো ফোরুদ নোটও চীফোণু, তোযো তঔন ওটেন ভোনটও ঘোলয ভলধয 

ঘরলতো। 

 

অলভটযওো লওোটযয়োলত তযটধও টযভোলণ ‘লনোভ’- (napalm) লপলরলঙ। 

এও নুভোন নুমোয়ী ১৯৫২ ই. লন বদটনও প্রোয় ৭০ োচোয কযোরন টফলোক্ত 

দোথয লপরো লতো। ১৯৮০ ই. লত চনম্মুলঔ এিো প্রওো োয় লম, ১৯৬৭ ই. 

লথলও ১৯৬৯ ই. মযন্ত ভলয় অলভটযওো, দটক্ষ্ণ  ঈিয লওোটযয়োয ভোছোভোটছ 

ঈিলযয ীভোলন্ত লফোভটযও লচোলনয লতআ োচোয ঙয়ত োত এওয 

(২৩,৬০৭) বূটভয পর নষ্ট ওযোয চনয ‘এলচন্ট লযঞ্জ’ (agent orange) 

নোভও টফলোক্ত দোথয টঙটিলয়লঙ।  

টবলয়তনোভ (Vietnam):  

১৯৬০ ই. এয শুরু লথলও প্রোয় এআ ুযো দ চুলড়, অলভটযওো ঈিয 

টবলয়তনোলভয ৩০ রক্ষ্ এওয বূটভয ঈয (এয ভলধয রো  ওলম্বোটেয়োয টওঙু 

এরোওো ন্তবুযক্ত অলঙ) রক্ষ্ রক্ষ্ িন লযটফোআে (herbicide) টঙটিলয়লঙ। 

মোয ঈলেয টঙর পর নষ্ট ওযো এফং ঐ ফ খন কোঙকোঙোটরলও টযষ্কোয ওযো, 

লমগুলরো দুভলনয অত্মযক্ষ্োয় লমোকী টঙর। োযটফোআলেয ফযফোয এফং 

টফললত এলচন্ট লযলঞ্জয ফযফোয টবলয়তনোভলও দূটলত ওলয লপলরলঙ। এযআ 

োলথ ৫০০ োঈন্ড েোআ টক্সলনয (dioxin) ফযফোয ধ্বংোত্মও টফলটক্রয়ো ৃটষ্ট 

ওলযলঙ। এিো তযন্ত টফলোক্ত দোথয। এলতোিো টফলোক্ত লম, লমভনিো ‘নোবয কযো’ 

ভোনফ চীফলনয চনয টফলোক্ত। এয ফযফোলয লমআ ভযোগুলরো টফস্তোয রোব ওলয 

তোয ভলধয লযোক প্রটতলযোধ ক্ষ্ভতো নষ্ট য়ো, ভোনুললয যীলয ুটষ্ট বতটযলত ভযো, 

চন্ম প্রটতফন্ধী য়ো এফং ভোনটও ভযোগুলরো ন্তবুযক্ত। এও কলফলণো 



 

 

নুমোয়ী টনঈআয়লওযয চনংঔযো ঔতভ ওযোয চনয, লয োেোআওতত োটনয ভলধয 

ভোত্র ৩ অঈন্স েোআটক্সন (dioxin) মলথষ্ট।  

টবলয়তনোলভ এআ টফলোক্ত োভরোয ওোযলণ ২০ রক্ষ্ ভোনুল অক্রোন্ত লয়লঙ। 

টবলয়তনোভ যওোলযয নুভোন নুমোয়ী টফল টঙিোলনো এরোওোয ৫ রক্ষ্ টশু, 

চন্মকত প্রটতফন্ধী লয় চন্ম টনলয়লঙ। তোঙোড়ো অলভটযওোন বনযযো টবলয়তনোভ 

চনকলণয ঈয ‘টএ’  ‘টেএভ’ এফং ‘টএন’ নোভও কযো োভরো ওলযলঙ। 

তফু অলভটযওোয ওভযওতযোযো ফোয ফোয এিোআ ফুছোলত লঘলয়লঙ লম, এিো লওোন 

যোোয়টনও মুে নয় ফযং দোেো োেোভো দভলনয োটতয়োয ভোত্র। এআ কযোগুলরো 

টবলয়তনোলভ টদ্বধোীনবোলফ ফযফোয ওযো লয়লঙ। ‘টএ’ কযো প্রঘণ্ড অক্রোন্তওোযী 

কযো। এয ওোযলণ টনয়ন্ত্রণীন প্রঘণ্ড ফটভ শুরু লয় মোয়। টবলয়তনোলভ এআ 

কযোগুলরোয ওোযলণ কটণত ভটরোয ফোচ্চো নষ্ট লয়লঙ। এআ কযোলয টক্রয়োয় 

লঘোলঔয োতো ছযো, লঘোযোয ঈয লপোওো ড়ো, লপোড়ো লপলি মোয়ো এফং ঘোভড়ো 

ছরল মোয়ো আতযোটদ ন্তবুযক্ত। অলভটযওোন প্রটতযক্ষ্ো প্রটতভন্ত্রী ‘োআযো লবন্স’ 

(Cyrus Vance) এিো স্বীওোয ওলযলঙন লম, এফ োভরোয় োআনোআে 

(cyanide ) এফং অলযটনও (arsenic) ফযফহৃত লয়টঙর। লনোভ এফং 

লনপথরীন (naphthalene) নোভও যোোয়টনও দোলথযয ফযফোয এআ টোলফয 

ফোআলয টঙর।  

রো (Laos):  

অলভটযওোন বনযযো ‘োলযন লিআরঈআন্ড’ (Operation Tailwind) এয 

ধীলন ১৯৭০ ই. লনয ললপ্টম্বলয রোলয ঈয অক্রভণ ওলয। এআ 

োলযলনয ভয় অলভটযওোন বনযযো ‘রোটিয়োন’ গ্রোলভ এওটি লনোখোাঁটিয 

ঈয োভরোয় ‘োটযন কযো’ ফযফোয ওলযলঙ। এআ োটযন কযো এলতোিো টফলোক্ত 

টঙর লম, মটদ এয ফোষ্প িো-প্রিোলয দ্বোযো ভোনফ লদল প্রলফ ওলয, তোলর 

ওলয়ও টভটনলিআ তোয ভৃতুয লত োলয। এয োভোনয এও লপোিো ভোনফ লদ স্পয 

ওযলর এলতআ ভৃতুয লত োলয। এিো এভনটও ওোড় লঘোড় লবদ ওলয অক্রোন্ত 

ওযলত োলয।  



 

 

অলরোঘয োলযলনয ভয় অলভটযওোনযো প্রথলভ মঔন োভরোয ঈমুক্ত থ 

ঔুাঁচটঙর, তঔন তোলদযলও ঈিয টবলয়তনোভী এফং রো টোীলদয লে ওটেন 

লভোওোলফরোয ম্মুঔীন লত লয়লঙ। তঔন তোলদয োোলমযয অলফদলনয লপ্রটক্ষ্লত 

টফভোন ফোটনী ‘োটযন কযো’ এয টিন লপরো শুরু ওলয লদয়। এয পলর টবলয়তনোভী 

এফং রো লমোেোলদয যীয োড় লয় মোয় এফং তোযো ফটভ শুরু ওলয লদয় অয 

লওঈ লওঈ ভোযো মোয়। এআ কযো টওঙু অলভটযওোন বনযলও অক্রোন্ত ওলয লপলর, 

মোলদয ভলধয এওচন অচ মযন্ত তোলত বুকলঙ। এআ োলযলনয পলর ’এয 

ঈলয ভোনুল টনত লয়লঙ, মোলদয ভলধয লনো  োধোযণ ফোআ অলঙ। এভনটও 

অলভটযওোয বনয টনত লয়লঙ।  

অলভটযওোন চলয়ন্ট ঘীপ প স্টোলপয োলফও লঘয়োযভযোন ‘এযোেটভযোর থভো 

ভুযোয’ (Thomas Moorer) ৭ চুন ১৯৯৮ ই. -লত ‘টএনএন’ (CNN) এয 

লপ্রোগ্রোভ ‘টনঈচস্টযোন্ড টএনএন এন্ড িোআভ’ (NewsStand CNN & Time) 

এয ভলধয এআ খিনোলও ত্বোয়ণ ওলযন। এলত ওলয তঔন অলভটযওোলত বনঘ লড় 

মোয়, ফড় ফড় রুআ-ওোতরযো [লনটয টওটঞ্জোয, ওটরন োলয়র] এয টফরুলে 

ঈলেলড় রোলক, লনোফোটনী ঈচ্চফোঘয শুরু ওলয, অলভটযওোন ভদদ ুষ্ট 

োংফোটদওযো ো-হুতো শুরু ওলয, লন্টোকন এয টফরুলে ছোাঁটলয় লড়। লল 

মযন্ত টএনএনলও টফলয়টি প্রতযোোয ওযলত য়, এযোেটভযোরলও টনলচয ওথো 

প্রতযোোয ওযলত য়, তঃয এআ লপ্রোগ্রোলভয ঈস্থোওলদযলও ঙুটি টদলয় লদয়ো 

য়।  

োনোভো (Panama):  

১৯৪০ ই. লথলও ১৯৯০ ই. মযন্ত অলভটযওো ফধযলনয যোোয়টনও স্ত্র 

[লমভন, ভোস্টোেয কযো, টবএক্স (VX), োটযন, োআলরোলচন োয়োনোআে 

(hydrogen cyanide) আতযোটদ] যীক্ষ্োয চনয, োনোভোলও যীক্ষ্োকোয টোলফ 

ফযফোয ওলযলঙ। োচোয োচোয িন যোোয়টনও দোথয যলওি, ওোতুযচ এফং 

রযোন্ডভোআলনয ুযলত ফযফহৃত লয়লঙ। ১৯৬০ এফং ১৯৭০ এয দলও 

অলভটযওোন বনযযো োনোভোলত ‘এলচন্ট লযঞ্জ’ এফং পর ধ্বং ওযোয অলযো 

নযোনয টফলোক্ত যোোয়টনও দোথয লমভন, োযটফোআে (Herbicides) এয 

লকোন যীক্ষ্ো ঘোটরলয়লঙ। লনও নোকটযও  বনয এআ ধ্বংোত্মও যোোয়টনও 



 

 

দোলথয অক্রোন্ত লয়লঙ। এলচন্ট লযঞ্জ ভৃে েোআটক্সন বটতয োচোয োচোয ট্রোও 

ভুদ্র চোোলচয ভোধযলভ োনোভোয় োেোলনো লয়লঙ। লঔোলনয ফন চের এফং টঘি 

টফলনোদলনয চোয়কোগুলরোলত লগুলরো টঙিোলনো লয়লঙ। ঈলেয টঙর এঔোন লথলও 

এগুলরোয লতচটিয়ো মোঘোআ ওযো এফং এিো ফুছো লম, মঔন এগুলরো ঈিয ূফয 

এীয় িলন্ট ফযফোয ওযো লফ তঔন এয টক্রয়ো লওভন লফ? 

 

নুরূবোলফ ১৯৮৯ ই. লন োনোভোয ঈয অলভটযওোন োভরোয ভয়, 

লঔোনওোয ‘োওুযো’ (Pacora) গ্রোলভয ঈয অলভটযওোন দটক্ষ্ণ ওভোন্ড, 

লটরওপ্টোয  টফভোলনয োোলময যোোয়টনও োভরো ওলয। লঔোনওোয টধফোীযো 

ফলরলঙন লম, এভন দোথয লপরো লয়লঙ মোয ওোযলণ তোলদয ঘোভড়ো জ্বরো শুরু 

লয়লঙ এফং তোলদয েোআটযয়ো শুরু লয়লঙ। অলভটযওোয এওোচটি ওযোয ঈলেয 

টঙর, এআ এরোওোয ফোটদোলদযলও োনোভী লনোফোটনীলও োোময ওযো লথলও 

টফযত যোঔো।  

টওঈফো (Cuba):  

টওঈফো লথলও লোটবলয়ত আঈটনয়লনয অভদোটন ওযো টঘটনলত অলভটযওোয টঅআএ 

এলচন্টযো টফটবন্ন ুলমোলক টফল টভটশ্রত ওলযলঙ। এয ঈলেয টঙর, লোটবলয়ত 

আঈটনয়ন টফলযোধী ফো ভোচতন্ত্র টফলযোধী োলযন টযঘোরনো ওযো। টঅআএ’য 

এও ওভযওতযো টমটন টওঈফোয টফরুলে অলভটযওোয টফি ফযোী দলক্ষ্ল যোটয 

টযও টঙলরন, টতটন এআ টফলয়টি স্বীওোয ওলয ফলরন, ‘টওঈফো লথলও লমআ টফোর 

টযভোলণয টঘটন টফি ফযোী টফটক্র লয়লঙ, লগুলরোলত অভযো টফল টভটশ্রত 

ওলযটঙরোভ’।  

নুরূবোলফ ১৯৬২ ই.-লত অলভটযওো এও লকোলয়দো ওভযওতযোয ভোধযলভ এওচন 

টবজ্ঞ ওতটলটফদলও [টমটন টওঈফো যওোলযয ঈলদষ্টো টোলফ ওোচ ওযলতন] 

৫০০০ েরোয টদলয়লঙ শুধ ুএআ ওোলচয চনয লম, ল টওঈফোয ‘এটরপযোন্ট ফোেয’ 

[ঈিোটঔয ভত টফোরোওোলযয োটঔ] এয ভলধয ‘টনঈওযোলর’ নোভও 

(Newcastle disease) চীফোণ ু ঢুটওলয় টদলফ। এয পলর ৮ োচোলযয লফট 

এটরপযোন্ট ফোেয ধ্বং লয়লঙ। ১৯৬৯ ই. এফং ১৯৭০ ই. এয ভোছোভোটছ লথলও 

টঅআএ টওঈফোয টঘটনয পর ধ্বং ওযো এফং তোলদয থযনীটত ধ্বং ওযোয 



 

 

চনয, লভৌুলভয ভলধয ওতটত্রভ টযফতযন অনোয নতুন লিওলনোরটচ ফযফোয ওলযলঙ। 

ওযোটরলপোটনযয়োলত ফটস্থত লনৌ স্ত্র লওন্দ্র (China Lake Naval Weapons 

Center) লথলও [লমঔোলন এআ নতুন লিওলনোরটচ বতটয ওযো য়] টফভোন ঈড়ত 

এফং ওোটিত স্থোলন লভখ বতটয ওলয ঘলর লমলতো। এআ ওতটত্রভ লভখ নোফোদী 

চটভলত তুপোলনয ভত ফৃটষ্ট ফলযণ ওযলতো অয অলঔয লক্ষ্ত  পর ফৃটষ্ট লথলও 

ভোরূভ থোওত।  

১৯৭১ ই. এয এও োলযলন টঅআএ টওঈফো ীভোলন্ত এভন চীফোণু টনলক্ষ্ 

ওলযলঙ মো ‘অটিওোন শুওলযয জ্বয’ (African Swine Fever) নোভও লযোলকয 

ওোযণ য়। এআ চীফোণু োভরোয ৬ প্তো য টওঈফোলত ভোভোযী লদঔো টদর এফং 

যওোযলও এআ বলয় ৫ রক্ষ্ শুওয, টনলচ লথলও তযো ওযলত লয়লঙ। মোলত ওলয 

লওোথো চোতীয়বোলফ নয শুয ভোলছ এআ লযোক ঙটড়লয় নো লড়।  

এয ১০ ফঙয য এআ ভোভোটয োভরোয িোলকযি ওযো লয়লঙ চনকণলও এফং তঔন 

‘টেএআঘএপ’ (Dengue Hemorrhagic Fever) তথো ‘লেেু জ্বয’ লযোকটি 

ঈদ্বীল ঙটড়লয় লড়। এআ লযোক যক্ত লঘোলো লোওো [োধোযণত ভো] এয ভোধযলভ 

ঙড়োয়। ভোযোত্মও েোণ্ডো  টদয, োটিলত য ফযথো; এআ লযোলকয অরোভত। 

১৯৮৭ ই. োলর লভ লথলও লটোফয মযন্ত টওঈফোলত ১ রক্ষ্ ৩০ োচোয লরোও 

এআ লযোলক অক্রোন্ত লয়লঙ। এয ভলধয ভৃলতয ংঔযো ১৫৮ চলন লৌাঁলঙলঙ। মোয 

ভলধয ১০১ চলনয ফয় টঙর ১৫ ফঙলযয নীলঘ।  

১৯৫৬ ই.  ১৯৫৮ ই. এয ভোছোভোটছলত চটচযয়োয় (Georgia) এফং 

লফ্লোটযেোয় (Florida) ভোয ছোাঁলওয ঈয ঘোরোলনো অলভটযওোন বনযফোটনীয 

যীক্ষ্ো টনযীক্ষ্ো, এআ লযোকলও ঙড়োলনোয লক্ষ্লত্র ফড় বূটভওো োরন ওলযলঙ। এফ 

যীক্ষ্োয দ্বোযো অলভটযওোনলদয এিোআ চোনো ঈলেয টঙর লম, লোওো ভোওলড়য 

ভোধযলভ ঙড়োলনো লযোক চীফোণু, ভযণখোতী মুলে োটতয়োয টোলফ ফযফোয ওযো মোয় 

টও নো? এআ োটরত ভোগুলরো ‘এটে এটচটপ্ট’ (aedes aegypti) গ্রুলয 

োলথ ম্পৃক্ত মো নযোনয লযোলকয োলথ োলথ লেেু জ্বলযয টফলল ওোযণ লয় 

থোলও।  



 

 

১৯৬৭ ই. লত এআ টযলোিয প্রওো লর লম, লভটযরযোন্ড (Maryland) এয লপোিয 

টেটট্রও (Fort Detrick) এয যওোটয প্রধোন টপল লমআ লযোকগুলরো 

কলফলণোধীন টঙর, তোয ভলধয লেেু জ্বয ন্তবুযক্ত টঙর। তঔন কলফলণো ওযো 

টের লম, এআ লযোকগুলরোলও ভযণখোতী োটতয়োয টোলফ ফযফোয ওযো মোয় টও 

নো?  

২১ লটোফয ১৯৯৬ ই. এয অওো ঔুফআ টযষ্কোয টঙর। টওঈফোয লভিোনমো 

(Matanzas) প্রলদলয ঈয টফভোন ঈড়োলত টকলয় টওঈফোয এও োআরলিয দৃটষ্ট 

ড়র এভন এও টফভোলনয ঈয, লমিো অওোল ৭ ফোয লওোন এও দোলথযয লকোেো 

লপলরলঙ। োলথ োলথ ল ওলরোর িোয়োলযয োলথ লমোকোলমোক ওলয টফলয়টি 

চোটনলয় টদর। তঔন চোনো লকর লম, লিো টঙর অলভটযওোন টফভোন। গ্রযোন্ড ওোয়ভোন 

ঈদ্বীলয (Grand Cayman Island) রুলি ওরটম্বয়ো (Columbia) মোয়োয 

চনয লিোলও টওঈফোয ঈয টদলয় টতক্রভ ওযোয নুভটত লদয়ো লয়টঙর। 

তঃয ১৮ টেলম্বয ১৯৯৬ ই. লন টওঈফোলত েোৎ ঈটিদ বক্ষ্ও ভোভোটয 

‘টিপ্স োটি’ (Thrips palmi) নোভও লোওোয ভোধযলভ ঙটড়লয় ড়োিো প্রওো 

লর। এয ূলফয এআ লোওো ওঔলনোআ টওঈফোলত লদঔো মোয়টন। এআ লোওো পরলও 

শুধু ুযোুটয ধ্বংআ ওযলতো নো; ফযং এয োলথ োলথ এগুলরোয টফরুলে 

প্রটতলযোধভূরও ওর ফযফস্থো লভোওোলফরোয টক্ত যোঔলতো।  

টওঈফোয টফরুলে অলভটযওোয যোোয়টনও  ভযণখোতী মুলেয টযূণয টফস্তোটযত 

টযলোিয অচ মযন্ত োভলন অল নোআ। তলফ তীলত ওোলস্ত্রো (Castro) 

টওঈফোলত টফটবন্ন ধযলণয ভোভোটয ঙড়োলনোয লক্ষ্লত্র অলভটযওো যওোযলও 

লদোলোলযো ওলযলঙন। লম ভোভোটযগুলরোলত ংঔয কফোটদ শু ভোযো লকলঙ এফং 

ীভোীন পর ধ্বং লয়লঙ।  

গ. আমমররকার র জ নেমল রাায়র ক ও মরেঘািী ারিয়ামরর 
বযবার  
ঈলযয খিনোগুলরো ঙোড়ো অলভটযওো যওোয এফং টঅআএ, টদ্বতীয় টফিমুলেয 

য টনচ লদলয টফটবন্ন যোলষ্ট্র টনলচয চনকণ  বনযলদয ঈয টফটবন্ন লতচটিয়, 

যোোয়টনও  ভযণখোতী দোথয টঙটিলয় টঙটিলয় তোয প্রবোলফয টেও তথয টনলয়লঙ। 



 

 

তঃয তো টনলচলদয লস্ত্রয ষ্টলও ন্তবুযক্ত ওলযলঙ। এফ যীক্ষ্োয ঈলেয টঙর 

এআ টফলয়গুলরো চোনো লম,  

১. এআ দোথয টনলক্ষ্লয টেও টযভোণ টও লফ?  

২. এআ দোলথযয লতচটিয়ো দূয লত লওভন ভয় রোলক?  

৩. টফটওযণ  ভযণখোতী মুলেয েোফনো ওতিুওু?  

৪. এআ নোবয লেওোয কযোগুলরো এফং লতচটিয়  ভযণখোতী দোথযগুলরো ওতিুওু 

প্রবোফ ৃটষ্ট ওলয?  

৫. এিটভও লতচটিয় দোথয টফললত েুলিোটনয়োভ (plutonium) এয োলথ এআ 

দোথয ফযফোলয লওভন প্রবোফ ৃটষ্ট য়?  

৬. ভোনফ ভটস্তষ্কলও অয়লি অনোয লভটেটন ‘এরটটে’ টওবোলফ প্রবোফ ৃটষ্ট 

ওলয?  

োনিোটন্সলওো োভুটদ্রও এরোওো (San Francisco Bay Area):  

১৯৫০ ই. লন ললপ্টম্বলযয ২০ লথলও ২৭ মযন্ত এওটি োভুটদ্রও চোোলচয 

ভোধযলভ অলভটযওোন লনোযো ‘োনিোটন্সলওো’য ভুদ্র ীভোয় ৬ টি ভযণখোতী 

োভরোয যীক্ষ্ো ওলযলঙ। মোয ভলধয দুআ ধযলণয ফযোওলিটযয়ো তথো লফীরো 

ললোটফটচ (Bacillus globigii) এফং টযোটিয়ো ভোলযলন্স (Serratia 

marcescens) ফযফোয ওযো লয়লঙ। এআ যীক্ষ্োয ঈলেয টোলফ ফরো লয়লঙ, 

‘ঈওূরীয় লওোন লযয ঈয ভুলদ্রয টদও লথলও ফোতোলয ভোধযলভ ওযো 

ভযণখোতী োভরোয ক্ষ্য় ক্ষ্টতয মযলফক্ষ্ণ ওযো’।  

২৯ ললপ্টম্বয লথলও স্টোনলপোেয (Stanford) আঈটনবোটযটি; োনিোটন্সলওো 

োোতোলর অো রুকীলদযলও টযোটিয়ো ভোলযলন্স ফযোওলিটযয়োয় অক্রোন্ত োয়ো 

মোয়। এআ োোতোলর এলদয ভত ংক্রভলণয রুকী অলক অয ওঔলনো লদঔো মোয়টন। 

১১ চন রুকীয ভোলছ এআ ংক্রভণ টনণযয় ওযো লয়লঙ মোলদয এও চন ভৃতুয ফযণ 

ওলযলঙ। ১৯৭৭ ই. লত টনঈআয়লওযয লস্টি আঈটনবোটযটিয ভোআলক্রোফোলয়োরটচয 



 

 

প্রলপয এআ ফযোোলয এওটি টযলোিয ল ওলযন এওচন টলনি ওটভটিয োভলন। 

এআ টযলোিয লভোতোলফও টযোটিয়ো ভোলযলন্স ফযোওলিটযয়োয ংঔযো ফৃটে োয়োিো, 

এওচন ুস্থ ভোনুললও ুস্থ ফোনোলনো এফং অলকয রুকীলও ভোযোত্মও রুকী 

ফোনোলনোয ওোযণ লত োলয।  

টভনয়োলোটর (Minneapolis):  

১৯৫৩ ই.-লত এআ লযয ঘোয চোয়কোয় টচংও লওেটভয়োভ োরপোআে (zinc 

cadmium sulfide) ৬১ ফোয টঙিোলনো লয়লঙ। অলভটযওোয টযলফ ংযক্ষ্ণ 

ংস্থো ‘আটএ’ (Environmental Protection Agency) এয টযলোিয 

নুমোয়ী, এআ দোলথয লওেটভয়োলভয ঈটস্থটতয ওোযলণ এিো ভোযোত্মও ক্ষ্টতওোযও 

লয় মোয়। ১৯৭২ ই. লত অলভটযওোন োলফও এওচন লনো টফজ্ঞোনী এওটি 

প্রফলন্ধ টরলঔলঙন লম, টচংও লওেটভয়োভ োরপোলয়লেয োলথ লওেটভয়োলভয টভশ্রলণ 

লিো টফলোক্ত লয় মোয় এফং লঔোরো অওোল এিোলও যীক্ষ্োয় ফযফোয ওযো, 

স্বোলস্থযয চনয ভোযোত্মও ছুাঁটওয ওোযণ লত োলয। এয টফজ্ঞোনীয ওথো নুমোয়ী 

টচংও লওেটভয়োভ োরপোআে পুপু নষ্ট য়ো, টওেটনয তীে প্রদো, এফং মওতত 

দুফযরতোয ওোযণ লত োলয।  

য়োটংিন (Washington):  

১৯৬০ ই. এয শুরুলত অলভটযওোন বনযযো লকোনবোলফ ‘য়োটংিন নযোনোর 

এয়োযলোিয’ -এ টফযোি ংঔযও ফযোওলিটযয়ো লঙলড়লঙ। এআ যীক্ষ্োয ঈলেয টঙর 

এিো চোনো লম, টফভোন মোত্রীলদয ভোধযলভ দুভলনয লওোন এলচলন্টয চনয, োযো লদল 

গুটি ফলন্তয চীফোণু ঙড়োলনো ওতিুওু েফ লফ? এআ যীক্ষ্োয় ‘লফটরো 

োফটিটর’ (bacillus subtilis) ফযোওলিটযয়ো ফযফোয ওযো লয়লঙ। ‘চচয িোঈন 

লভটেলওর লন্টোলযয’ ভোআলক্রোফোলয়োরটচয এওচন প্রলপলযয টযলোিয নুমোয়ী 

এআ ফযোওলিটযয়ো ফোচ্চো, ফৃে, দুফযর লযোক প্রটতলযোধ ক্ষ্ভতোয লরোও, ওওযিযোট, 

োলিযয রুকী এফং এচোতীয় নযোনয রুকীলদয চনয ভোযোত্মও ক্ষ্টতওোযও লত 

োলয। এ চোটতয় যীক্ষ্ো য়োটংিলনয লগ্রোঈন্ড (Greyhound) ফো লস্টলন 

ওযো লয়লঙ।  



 

 

লফ্লোটযেো (Florida):  

১৯৫৫ ই.-লত টঅআএ ‘িোম্পো’ ঈোকয (Tampa Bay) ীভোয় লঔোরো 

অওোলয ভলধয ‘হুটং ওোটয’ ফযোওলিটযয়ো ঙড়োলনোয যীক্ষ্ো ওলয। এআ যীক্ষ্োয 

অলক ১৯৫৪ ই. লত হুটং ওোটয রুকী ংঔযো টঙর ৩৩৯ চন, মোলদয ভলধয 

এওচলনয ভৃতুয লয়লঙ। এআ যীক্ষ্োয য ১৯৫৫ লত ‘হুটং ওোটয রুকী ংঔযো 

লৌাঁলঙলঙ ১০৮০ চলন। এলদয ভলধয ১২ চলনয ভৃতুয লয়লঙ।  

ঘ. আমমররকা  ন াবার ী কিৃষক অ য নেলমক রাায়র ক ও 
মরোে যুমদ্ধর প্ররলক্ষে  
টভয (Egypt):  

১৯৬৯ ই. লন এআ টফলয়টি প্রওোলয অল লম, অলভটযওোন লনোযো কত ওলয়ও 

ফঙয মোফত টফলদী টফললজ্ঞলদযলও যোোয়টনও  ভযণোস্ত্র মুলেয প্রটক্ষ্ণ টদলে। 

৩৬টি লদ; মোলদয ভলধয টভয, আযোআর, আযোও, লরফোনন, লৌটদঅযফ, 

মুলকোললোটবয়ো এফং ঈিয টবলয়তনোভ ন্তবুযক্ত টঙর। তোলদয ৫৫০ চন ফযটক্তলও 

‘যোরফোভো’য (Alabama) লপোিয ভযোওটিলরলন (Ft. McClellan) 

লনোফোটনীয লওটভওযোর স্কুলর এআ প্রটক্ষ্ণ লদয়ো টের। টভযীয় টফললজ্ঞযো 

এআ প্রটক্ষ্ণ গ্রলণয য ১৯৬৭ ই.-লত আলয়লভলনয ঈয টফলোক্ত কযো োভরো 

ওলযলঙ। অন্তচযোটতও ংস্থো ‘লযে ক্র’ (Red Cross) এিো তযোয়ণ ওলযলঙ লম, 

টভযীয় টফভোলনয ভোধযলভ টফলোক্ত কযো বটতয লনওগুলরো টিন আলয়লভলনয ঈয 

লপরো লয়লঙ। এআ োভরোয ওোযলণ ১৫০ চন লরোও দভ অিটওলয়, প্রঘণ্ড ওোটলত 

এফং টতটযক্ত যক্ত ক্ষ্যলণয ওোযলণ ভোযো লকলঙ। যফতযীলত অলভটযওোন 

প্রটতযক্ষ্ো টফবোক এআ খিনো তযোয়ণ ওলযলঙ।  

দটক্ষ্ণ অটিওো (South Africa):  

১৯৯৮ ই. লন এআ টফলয়টি এওটি ওটভলনয োভলন এললঙ লম, অলভটযওো 

যওোয দটক্ষ্ণ অটিওোয         টনলফযোধ যওোযী দরলও ঈৎো টদলয় ঘরলঙ 

লম, তোযো লমন লদলয ওতষ্ণোে চনলকোষ্ঠীয টফরুলে যোোয়টনও  ভযণখোতী 

োটতয়োয ফযফোয ওলয। দটক্ষ্ণ অটিওোয লচনোলযর েোক্তোয ঈিোয লফন 



 

 

(Wouter Basson) এআ টফলয়টিলও তযোয়ণ ওলয ফলরন, ‘অলভটযওোয লভচয 

লচনোলযর ঈআটরয়োভ কোযন (William Augerson) অভোলও এআ ওোলচ 

ঈদু্বে ওলয ফলরলঙন, ‘ফতযভোন টযটস্থটতলত যোোয়টনও মুে ফলঘলয় ঈিভ 

ওভযেটত, লওননো এলত এরোওোয ফওোেোলভো এফং ভস্ত ম্পটি টেও থোলও; 

শুধুভোত্র ভোনুল ভোযো মোয়। অটিওোয কযভ অফোয়ো এআ োটতয়োয ফযফোলযয চনয 

ফলঘলয় ঈমুক্ত, লওননো এঔোলন টফলটক্রয়ো বোরবোলফ ঙড়োলত োযলফ। থযোৎ 

িোলকযলিয লরোওলদয খোভ  যলক্তয ভোধযলভ টফলটক্রয়ো ঔুফ লচ ুযো যীয অক্রোন্ত 

ওলয লপরলফ’।  

দটক্ষ্ণ অটিওোয যোোয়টনও  ভযণোস্ত্র যীক্ষ্োয লপ্রোগ্রোভ, অলভটযওোয যীক্ষ্োয 

ওথো ন্তলয তোচো ওলয টদর। লফ লভটেটন যীক্ষ্োয় ওতষ্ণোে বটনওলদযলও 

শুয স্থরোটবটলক্ত টোলফ ফযফোয ওযো লয়টঙর। তঔন এভন এও টফল বতটয ওযো 

লয়টঙর লমিো েোৎ োিয এিোলওয ওোযণ য় এফং এয প্রলয়োলক তযোয লওোন নোভ 

কন্ধ ফুছো মোয় নো, ম্পূণয স্বোবোটফও ভৃতুয ভলন য়। এঙোড়ো টফটবন্ন লযোলকয 

চীফোণুয ভোধযলভ োন ওযোয োটনলও টফলোক্ত ওযো লয়টঙর।  

আযোও (Iraq):  

চোনুয়ো   ১৯৯৮ ই. লন চোটতয ঈলেলয এও বোললণ লপ্রটলেন্ট টিন্টন 

আযোওলও এআ টফলয়টি স্পষ্ট ওযোয লঘষ্টো ওলযলঙন লম, তোযো লমন যোোয়টনও  

ভযণখোতী এফং       োটতয়োয ফোনোলনো লথলও টফযত থোলও। টওন্তু এঔোলন এআ 

টফলয়টি ঔুফআ গুরুত্বূণয লম, আযোলও োেোভ লোোআনলও ভযণোস্ত্র মুলেয 

ঈওযণগুলরো এআ অলভটযওোন টফজ্ঞোনীযোআ ফযফস্থো ওলয টদলয়টঙর।  

১৯৯৪ ই. লন অলভটযওোন টলনলিয টযলোিয নুমোয়ী ১৯৮৫ লথলও ১৯৮৯ ই. 

মযন্ত *অলভটযওোয ফোটণচয টফবোলকয রোআলন্স প্রোপ্ত এওটি          

অলভটযওোন যফযোওোযী         বচটফও ভূর ঈোদোন আযোলও       ওলযলঙ। 

এআ ঈোদোন        চীফোণু ভেৃ টঙর, লমগুলরো ভোযোত্মও ধ্বংোত্মও লযোলকয 

ওোযণ লয় থোলও –  



 

 

* লফটরো এনিোট (Bacillus Anthracis); এিো এনিোক্স লযোলকয ওোযণ 

য়।  

* লিোটট্রটেয়োভ লফোিুটরনোভ (Clostridium Botulinum); এিো টফলটক্রয়োয 

নযতভ ঈোদোন।  

* টলস্টোেোচভো লওুলরিোভ (Histoplasma Capsulatum); এিো পুপু, 

ভটস্তষ্ক,      , োটি এফং োলিযয লযোলকয ওোযণ য়।  

* লেোটরো টভটরলিনটচ (Brucella Melitensis); এআ ফযোওলিটযয়ো যীলযয 

গুরুত্বূণয েগুলরোলও ক্ষ্টত ওলয।  

* লিোটট্রটেয়োভ োযটিংলকন্স (Clostridium Perfringens); এিো ভোযোত্মও 

টফলোক্ত ফযোওলিটযয়ো, মো         কটত প্রওতটতলত ভোযোত্মও টফঘ্নতো ৃটষ্ট ওলয।  

* লিোটট্রটেয়োভ টিিোটন (Clostridium Tetani); এিো ভোযোত্মও টফলটক্রয়ো ৃটষ্ট 

ওলয এফং টঔাঁঘুটন (Tetanus) লযোলকয ওোযণ য়।  

গ. োযো টফলি ভোদও ঙড়োলনোলত অলভটযওোয বূটভওো  

দটক্ষ্ণ ূফয এটয়োয লদ থোআরযোন্ড, রো এফং ফোভযো [মোযো টফলিয অটপভ 

ঈৎোদলনয ফড় ঈৎ এফং ভোদও বতটযয তযোওতযো] এফ এরোওোগুলরো লথলও 

টঅআএ’য টযূণয ৃষ্ঠলোলওতোয় ‘এয়োয অলভটযওোয’ ভোধযলভ যুো দটক্ষ্ণ ূফয 

এটয়োয় ভোদও োেোআ ঘরলঙ। এআ টফভোনগুলরো অটপভ টনলয় লআ চোয়কো মযন্ত 

অল লমঔোলন      টলযোআলন টযফতযন য়। তঃয এগুলরো ভুদ্র চোোলচয 

ভোধযলভ টশ্চভো লক্রতোলদয ওোলঙ           য়। এলত প্রথভত, টঅআএ’য 

োভটযও  যোচননটতও টভত্রলদয টনচস্ব  নযোনয প্রলয়োচন ুযো য়। টদ্বতীয়ত, 

লঔোদ টঅআএ’য রওোয বযো য়। নুরূবোলফ টঅআএ’য লকোন োলযলনয 

চনয ফোলচলিয টতটযক্ত ূাঁটচ এঔোন লথলও টচযত লয় মোয়। এফ ওোচ ওভযআ 

ঈিয ূফয এটয়োয টধওোং ফযটক্তলও টলযোআলনয অক্ত ফোটনলয়লঙ। টলযোআনলও 

‘দটক্ষ্ণ রোল’ ফটস্থত টঅআএ’য                এও রযোফলযিটযলত 

টফশুেবোলফ প্রস্তুত ওযো য়। অথযোৎ, এআ ফ ওোলচয দ্বোযো দটক্ষ্ণ ূফয এটয়ো 



 

 

টফলিয ৭০% নফধ অটপভ ঈৎোদন লওন্দ্র এফং অলভটযওোয ফোচোলয টলযোআলনয 

ক্রভফধযভোন ঘোটদোলও ুযো      টফযোি ফড় যফযোওোযী লয় লকলঙ। 

 

োনোভো (Panama):  

৭০ এফং ৮০ ই.-য দলও োনোভোয প্রধোন, লচনোলযর          লনোটযকো 

(General Manuel Noriega) টঅআএ’য ুযোতন ওভযঘোযী টঙর এফং তোলদয 

ওলয়ওটি লকোন এলচন্ডোয অ       টঙর। এআ ফযটক্ত টফযোি ফড় ভোদও োঘোযওোযী 

টঙর এফং ওোলরোিোওোলও োদো ওযোয ওোলচ চটড়ত টঙর। তোয এআ ওোলচ 

টঅআএ’য টযূণয ৃষ্ঠলোলওতো টঙর। এভনটও ১৯৮১ ই.-লত টঅআএ’য 

েোআলযটয, ঈআটরয়োভ লওট (William J. Casey) এআ লখোলণো ওযর লম, ‘অটভ 

লনোটযকোলও ভোদও            োলথ ম্পলওযয ফযোোলয এচনয টতযস্কোয ওযতোভ 

নো লম, োনোভোফোীযো ভধয অলভটযওোলত টফললত ‘টনওোযোগুয়ো’লত 

(Nicaragua) অভোলদয টরটয টযূণয যক্ষ্ও টঙর এফং অভোলদযলও বযুয 

লমোকীতো ওযটঙর”।  

ভধয অলভটযওো (Central America):  

অলভটযওোয লভৌটরও এওটি দযন লরো, ‘লরোওলদযলও ভোদও োঘোয ওযলত দো; 

তযো, টমনো, ধলযণ, যণ  চুরুভ টনমযোতন ওযলত দো; স্কুর  োোতোর 

জ্বোরোলত দো; মতক্ষ্ণ তোযো অভোলদয লয় মুে ওযলঙ, ততক্ষ্ণ তোযো অভোলদযআ 

লরোও। অভোলদয দীখযটদলনয ফন্ধ’ু।  

‘ন্ডুযো’ (Honduras) এয ক্ষ্ লথলও অলভটযওোলও এ টফললয়য নুভটত 

লদয়ো লয়লঙ লম, অলভটযওো তোলদয লদলও এওটি টফযোি োভটযও খোটি ফোনোলত 

োযলফ। এয টফটনভলয় টঅআএ এফং টেআএ (Drug Enforcement 

Administration) এয ক্ষ্ লথলও ন্ডুযোলয ঐ ওর লনো টপোয  

যওোযী ওভযওতযো এফং নযোনয গুরুত্বূণয ফযটক্তলদযলও স্বোধীনবোলফ ঙোড় লদয়ো 

লয়লঙ, মোযো ভোদও োঘোলয টরপ্ত টঙলরন। টঅআএ যোটয টনলচ ন্ডুযোল 

ভোদলওয টফযোি ফড় ফযফোয়ী ‘এযোরন োআে’ (Alan Hyde) -লও ভস্ত যোধ 

ভূরও ওোলচয কেপোদোয টোলফ স্বীওতটত টদলয় মোটের। োআলেয ভোদও লরোে ওযো 



 

 

লনৌওোগুলরোয [লমগুলরো োঘোলযয ওোলচ ফযফহৃত লতো] টনযোিোয ূণয টচম্মোদোটয 

গ্রণ ওলযটঙর টঅআএ।  

গুলয়লতভোরো (Guatemala) -য বনযলদয এও লকোন দলযয োলথ 

টঅআএ’য দীখযটদলনয ফন্ধুত্ব ম্পওয টঙর। এআ লকোন দয লনও ভোদও 

ফযফোয়ীলও অশ্রয় টদলয় লযলঔটঙর।  

‘এযোর োরবোেলয’ (El Salvador) ফটস্থত ‘আলরোোংলকো’ (Ilopango) 

টফভোন খোটি, লঔোনওোয লকটযরো লমোেোলদয োলথ রড়োআ ওযোয চনয অলভটযওোয 

ওোলঙ তযন্ত গুরুত্বূণয টঙর। অলভটযওোন ‘টেআএ’ এয ওভযওতযো ‘টওটরটযলনো 

ওোটস্টলরো’ (Celerino Castillo) ফণযনো ওলযলঙন, টওবোলফ টওবোলফ লওোলওন 

বটতয টফভোন লঔোন লথলও ঈড়লতো এফং লওোন যওভ বয়বীটত ঙোড়ো টওবোলফ 

অলভটযওোয টফটবন্ন চোয়কোয় লযলঔ লমলতো, তঃয অফোয নকদ িোওো টনলয় টপলয 

অলতো, অফোয এআ ফ টওঙু খিলতো অলভটযওো যওোলযয টনযোিোয়। 

‘আলরোোংলকো’ এয়োযলোলিযয এওটি লেোয টঙর টঅআএ’য ভোটরওোনোয়, 

অলযওটি টঙর চোটতয় টনযোিো         ওোলঙ। মঔন ‘ওোটস্টলরো’ এবোলফ 

টফস্তোটযতবোলফ যওোযলও ফকত ওযলরন, তঔন এয ঈয লওোন দলক্ষ্আ 

লনয়ো য়টন। ঈলটো তোলও ঘোওটয লথলও ফলয োেোলনো লয়লঙ। নুরূবোলফ 

‘টেআএ’-এয নয এওচন টপোয মঔন টবমোন ঘোটরলয় ভোদও ঈেোয ওযলরন 

এফং টচটনত্র চব্দ ওযলরন তঔন টওঙু লদঔো টক্তোরী োত এআ লও 

টনলচলদয ওব্জোয় টনলয় টনলরো এফং লআ টপোযলও          ওলয টদর। 

নুরূ অলযওচন টপোযলও লিক্সো (Texas) লথলও য়ো   িন লেলও অনো 

য়, লওননো ল লআ ভোদও োঘোলযয ঈয তদন্ত ওযটঙর।  

অলযওটি ওোযফোয টঙর, ন্ডুযোলয লচনোলযর লচোট ফুআলো লযোলচো’য (Jose 

Bueso Roso), মোয ঈয ন্ডুযোলয লপ্রটলেন্টলও তযোয লড়মলন্ত্রয টবলমোক 

টঙর। এআ তযো টযওেনোয চনয থয োয়তো ভোদলওয লনও ফড় ঘোরোন লথলও 

অদোয় ওযো লয়টঙর। এআ ুযো টযওেনো টঅআএ’য ৃষ্ঠলোলওতোয় বতটয 

লয়টঙর এফং তোলদযআ স্তলক্ষ্ল এআ লচনোলযলরয োচো আেো ভত োরওো ওযো 

লয়টঙর।  



 

 

অলভটযওোয ‘দটক্ষ্ণ টফভোন টযফণ’ (South Air Transport) [লমিো প্রথলভ 

টঅআএ’য ভোটরওোনোয় টঙর, তঃয ুনযোয় লন্টোকলনয োলথ তোলদয ঘুটক্ত 

লয়লঙ] টযূণযবোলফ ভোদও োঘোলয চটড়ত টঙর। ভোদও এঔোন লথলও লঔোলন 

লৌাঁঙোলনো, এআ টফভোন লওোম্পোটনয দোটয়লত্ব টঙর।  

দটক্ষ্ণ অলভটযওো (South America) ৯০ এয দলও:  

১৯৯৬ ই. -লত টভয়োটভয (Miami) লপেোলযর লওোিয ‘লবটনচুলয়রো’য 

(Venezuela) লচনোলযর লযভন কোআলরন েোটবরো’য (Ramon Guillen 

Davila) ঈয ১৯৮৭ ই. লথলও ১৯৯১ এয ভোছোভোটছ মযন্ত ২২ িন লওোলওন 

অলভটযওোয় োঘোয ওযোয টবলমোক ওলযলঙ। মঔন ল এআ ওোচটি ওলযলঙ তঔন 

ল লবটনচুলয়রোয ‘নযোনোর কোেয এটন্ট রোক ফুলযো’য (National Guards 

Anti-drug Bureau) প্রধোন টঙলরো এফং তোলও লবটনচুলয়রোলত টঅআএ’য 

ফলঘলয় ফড় টফিস্ত লরোও টোলফ ঈোটধ লদয়ো লয়টঙর। 

নুরূবোলফ ৯০ এয দলও লরু (Peru), ওরটম্বয়ো (Columbia) এফং 

লভটক্সলওো’য (Mexico) োভটযও  যওোটয ওভযওতযোলদয ভোদও োঘোলয চটড়ত 

য়োয লক্ষ্লত্র, অলভটযওো এলওফোলয লঘোঔ এটড়লয় ঘলরলঙ। মোয ফলঘলয় ফড় 

ওোযণ টঙর, ফোভটিলদয টফরুলে লআ প্রঘোযণো লমিো অলভটযওো এটয়লদয 

োয়তোয় তোলদয লদভূল ঘোরোটের।  

োআটত (Haiti), ১৯৮৬ ই. লথলও ১৯৯৪ মযন্ত:  

টঅআএ োআটতয        লনোফোটনী  যোচননটতও লনতোলদয ক্ষ্ভতো প্রটতটষ্ঠত 

যোঔোয চনয তোলদয ভোদও ওোযফোযলও টযূণযআ লঘোঔ এটড়লয় ঘলরলঙ। োআটতয 

োভটযও যওোলযয এওচন গুরুত্বূণয      , লচোলপ টভলঘর লিনলওোআ  

(Joseph Michel Francois) [লম টনলচ এওচন ফড় ভোদও ফযফোয়ী টঙর] 

অলভটযওোন ‘টেআএ’ এয ক্ষ্ লথলও টনলদযনো ললতো লম, ল লমন লদবোচন 

ভোদও োঘোয ম্পটওযত লকোন তথয ংগ্র ওলয। এআ ফযটক্ত টঅআএ’য আোযোয় 

লঔোলন লওোলওলনয ফযফো  োঘোলয চটড়ত টঙর।  



 

 

ঘ. অলভটযওোয ফদভোট; কণতন্ত্র             অড়োলর স্নোয়ুমুে লল য়োয য 

লথলও অলভটযওোন টফটষ্ট থযনীটত টফললজ্ঞযো  টপনোন্সোযযো, টশ্চভ আঈলযো  

লোটবলয়ত আঈটনয়লনয ফটষ্ট ং এফং ভুটরভ লদগুলরোলও ‘কণতন্ত্র’  

‘ভুক্ত থযননটতও ফোচোয’ প্রটতষ্ঠো ওযোয যোভয টদলয় মোটের। অলভটযওো 

যওোলযয থয োয়তোয় ঘরো ‘এনআটে’ (National Endowment for 

Democracy) থযোৎ চোটতয় কণতন্ত্র টক্ত, টফলিয টফটবন্ন চোয়কোয় এআ ওোলচআ 

ফযস্ত টঙর। এআ প্রটতষ্ঠোনটিয নোভ অয তোয ভস্ত ওোচওভয ুযোআ ঈলটো। এআ 

প্রটতষ্ঠোনটি       অর রক্ষ্য টঙর, টঅআএ ওলয়ও দও মোফত লকোলন লম 

ফ োলযন ওলয অটঙর, লগুলরো এঔন এআ প্রটতষ্ঠোলনয নোলভ চন ম্মুলঔ 

লঔোরোলভরো ওযলফ। এচনয এআ প্রটতষ্ঠোনটি োযো টফলিয টফটবন্ন যওোলযয টফরুলে 

প্রওোযবোলফ              দোাঁড় ওটযলয়লঙ। য়োয টফটনভলয় লরোওলদযলও 

টওলনলঙ অয টনলচয ঔুট ভত যওোয ফোটনলয়লঙ।  

এযোটরন টয়ন্সিোআন (Allen Weinstein) [টমটন এআ প্রটতষ্ঠোন প্রটতষ্ঠোওোলর এয 

ংটফধোন প্রলণতোকলণয ভলধয টঙলরন] ১৯৯১ ই.-লত ঔুফ স্পষ্টবোলফ ফলরন, 

‘অচলও অভযো এআ প্রটতষ্ঠোলনয অন্ডোলয মো টওঙুআ ওযটঙ, টঅআএ ওভলফ ২৫ 

ফঙয মোফত এগুলরোআ এওিু লকোনীয়বোলফ ওলয অলঙ। ফোস্তফতো লরো, এআ 

প্রটতষ্ঠোলনয ভোধযলভ টঅআএ টনলচলদয ওোলরো ধযোয়লও োদো ওযলঙ’।  

এআ প্রটতষ্ঠোনটি ১৯৮৪ ই. লন োনোভো, ১৯৯০ ই. লন টনওোযোগুঅ 

(Nicaragua) এফং ১৯৯৬ ই. লন ভলেোটরয়ো’য (Mangolia) টনফযোঘলন 

ওোযোটচ ওলয টনলচলদয ঔুট ভত পরোপর চযন ওলযলঙ। ১৯৯০ ই. লন 

ফুরলকটযয়ো (Bulgaria) এফং ১৯৯১ লন অরলফটনয়োয (Albania) টনফযোটঘত 

কণতোটন্ত্রও যওোলযয ক্ষ্ভতোয কটদ ঈটোলনোয লক্ষ্লত্র তোযো গুরুত্বূণয বূটভওো 

োরন ওলযলঙ। নুরূবোলফ োআটতলত টনফযোটঘত যওোলযয টফরুলে ঐওযফে 

য়ো           যক্ষ্ও টোলফ তোযোআ ওোচ ওলযটঙর। অলভটযওোয দ্বোযো 

প্রবোটফত টফি ফযোংও (World Bank) এফং অন্তচযোটতও থযননটতও পোন্ড 

(IMF) স্পষ্ট ওলয ফলর টদলয়লঙ লম, তোযো এভন লওোন লদলও থযননটতও 

োয়তো ওযলফ নো, মোযো ভুক্ত ফোচোয থযফযফস্থোলও (Free Market 

Economy) োলোিয ওলয নো।  



 

 

১৯৯৪ ই. লন অলভটযওো ‘োআটত’য টফলযোটধতো লঙলড় টদলয় তোলদযলও টনলচলদয 

টভত্রলদয ন্তবুযক্ত ওলয টনলয়লঙ এচনয লম, োআটতয লপ্রটলেন্ট লচন ফোিযলযন্ড 

এটযস্টোআে (Jean-Bertrand Aristide) অলভটযওোলও টনশ্চয়তো টদলয়লঙ লম, 

ল ভোচতলন্ত্রয থ লঙলড় টদলয় ভকু্ত ফোচোয থযফযফস্থোয় ন্তবুযক্ত লয় মোলফ।  

পরররলষ্ট  
এিো টওবোলফ েফ লম, অলভটযওো োযো দুটনয়োয থযফযফস্থো  ভোচফযফস্থোলও 

      ওলয যোঔলফ? কণতন্ত্রীলদযলও ঈলটো টদলও ওলয যোঔলফ? স্বোধীন 

যওোযলদয     ঈলট টদলফ? তোলদয ঈয োটফও ক্ষ্ভতো ঔোিোলফ? তোলদয ঈয 

যোোয়টনও  ভযণোস্ত্র োভরো ওযলফ? তোলদযলও লতচটিয়তো যীক্ষ্োয টনোনো 

ফোনোলফ? এফং এআ ফটওঙু      ল টভটেয়োয লঘোলঔ লঘোঔ যোঔোয টম্মত ওযলফ? 

এআ ফটওঙু লত্ব ল োযো টফলি ওলেোয টনদোয ম্মুঔীন লফ নো? োভোটচও 

নুবূটত ম্পন্ন ফযটক্তযো তোয টনদো ওযলফ নো? এফং অলভটযওোয নীটতটনধযোযওযো 

ওঔলনোআ ভোনফতোটফলযোধী যোলধয টবলমোলক অন্তচযোটতও ট্রোআফুনোলরয 

ভুলঔোভুটঔ লফ নো?  

অলর এআ লড়মন্ত্র         যযচনও লওোন টফলয় নয়। এগুলরো শুধু টওঙু 

ফযটক্তলও টওলন লনয়োয টফলয়। মোযো ওঔলনো চটে টফভোলনয বলয় ফো থযননটতও 

লওোন *স্বোলথয [লমভন: কলভয ফযফো, ঋণ ভোপ ওযো, য়োর্ল্য ফযোংও  

অআ.এভ.এলপয ধভটও, খুল, লচোয চফযদটস্ত, রোঞ্ছনো আতযোটদয োভলন] দুফযর লয় 

মোয় এফং নত লয় মোয়। অফোয ওঔলনো এআ ফদভোলয ক্ষ্ লথলও এফ লদলও 

     তোফোলদয এফং ক্ষ্ভতো চযলনয ঈৎো টদলয় থফো তোলদযলও ‘      ’ 

(NATO), ‘য়োর্ল্য লট্রে কযোনোআলচন’ (WTO)  ‘আঈলযোীয় আঈটনয়ন’ 

(EU) এয দযলদয লরোব লদটঔলয়, টওলন লনয়ো য়।  

ফযআ ফযআ োভলনয ভয়গুলরোলত এভন লফ লম, োআঔ ঈোভো টফন 

রোলদলনয ভত লওোন টনবযীও ফযটক্ত দোাঁটড়লয় মোলফন, টতটন টফলিয লফযোচ্চ ‘’-

ম্মোটনত ‘অন্তচযোটতও োআ লোোআটি’য ফৃলি ন্তবুযক্ত য়োলও স্বীওোয 

ওযলফন এফং অলভটযওোয লঘোলঔ লঘোঔ লযলঔ তোলও োোলফন অয ফরলফন-  



 

 

“ল চোলরভ! দটুনয়োলত          যোচত্ব ওযোয টফদুভোত্র টধওোয লতোয লনআ”!!!  

অয তঔন এিোআ লফ ফয টেও ওভযিো। 

 

************* 


