আগামী দিনগুল ালে দি উপালে দিপর্য ে-পূ িযিেী উৎপািনপ্রদিোর প্রেযািেয ন ঠেিালনা সম্ভি?1
ব্রুলনা ােু র

এই মুহূর্তে আমার্ের চিন্তা-ভাবনার্ে চবপর্েয়-পরবতী ভচবিষর্ত অচভর্েপ েরাটা হয়র্তা এেটু মুশচেল, চবর্শষত যর্খার্ন স্বাস্থ্িেমীৱা এখনও
প্রচতচনয়ত এই অচতমারীর সার্ে লড়াই ের্র ির্লর্েন, অগুনচত শ্রচমে েমেহারা, এবং অর্নের্ের্ে মানুর্ষর যশষেৃতিটু কুও ঠিেভার্ব সম্পন্ন
েরা র্ার্ে না। অেি, এখনই আবার সবর্ির্য় উপর্ুক্ত সময় চনচিত েরার যর্ অচতমারী-পূবে জলবায়ু ও প্রােৃচতে সংেট সম্বর্ে উোসীন
অেেননচতে বিবস্থ্ায় আমরা যর্ন চির্র না র্াই। বস্তুত, এই স্বাস্থ্ি সংেট যোর্না বৃ হত্তর সংের্টর যেবল অংশমাে নয় (োরণ সংেট সততই
পচরবতে নশীল), বরং চনরচবচেন্নভার্ব হর্য় িলা জলবায়ু পচরবতে র্নর এেটি প্রোশ। স্বাস্থ্ি সংেট যের্ে র্চে বা 'যবচরর্য় আসা' র্ায়, জলবায়ু
সংেট এড়ার্না অসম্ভব। র্চেও দুর্টা সংের্টর মাো এে নয়, তবু ও এেটির সাহার্র্ি অনিটির্ে যবাঝা গুরুত্বপূণ।ে এই স্বাস্থ্ি সংেট যের্ে চশো
চনর্য় আমরা র্চে জলবায়ু সংের্টর যমাোচবলায় র্োর্ত সর্িতন ও সজাগ না হই, তাহর্ল যসটা র্র্েষ্ট আপর্শার্সর োরণ হর্ব।
এই স্বাস্থ্িসংের্টর প্রেম চশোটা যবশ চবস্ময়েরও বর্ট: এটা প্রমাণ হর্য় র্াওয়া যর্ ের্য়ে সপ্তার্হর মর্যি এে পৃ চেবীবিাপী অেেননচতে বিবস্থ্া,
র্া চেনা এেরেম অপচরহার্ে বর্লই মানিতা যপর্য় োর্ে, তার্েও স্থ্চগত, স্তব্ধ ের্র যেওয়া সম্ভব। এর্াবৎ র্তবারই পচরর্বশচবর্েরা আমার্ের
জীবনর্াো পাল্টার্নার পরামশে চের্ত যগর্েন, প্রগচত, উন্নচত ইতিাচের অচনবার্েতার যোহাই চের্য় তার্ের যিরার্না হর্য়র্ে। বলা হর্য়র্ে,
চবশ্ববিাপী চবশ্বায়র্নর েলিার্ণ নাচে যোর্নাচেেু যবলাইন হওয়ার আশঙ্কা যনই। অেি, আমরা ভুর্ল র্াই যর্ চবশ্বায়র্নর এই বিাপে, অচনয়চিত
চবস্তার তোেচেত উন্নয়র্নর ভীতটুকু এতটাই নড়বর্ড় ের্র যরর্খর্ে যর্ তার্ত উন্নচতর উর্ল্টাটা হওয়ারই সম্ভাবনা যবচশ।
চবশ্বায়ন যর্ শুযু মাে বৃ হৎ বহুজাচতে সংস্থ্া, বাচণচজিে যজাট, ইন্টারর্নট বা টু ির অপার্রটরগুর্লার হাত যর্রই হয় যতমনটা চেন্তু নয়। পৃ চেবীর
সমস্ত সত্তা এবং বস্তুই যোনও না যোনওভার্ব এর্ে অপর্রর সার্ে সংর্ুক্ত হর্য় চবশ্বজু র্ড় অদ্ভুত সব সমচষ্টর সৃচষ্ট ের্র ির্ল। এই জু র্ড় র্াওয়া
যর্মন পৃ চেবীবিাপী উষ্ণতা বাড়ার্না োবেনডাইঅক্সাইড বা পচরর্ায়ী পাচখর্ের সার্ে সার্ে নতু ন রের্মর জীবাণু েচড়র্য় পড়ার যের্ে সচতি,
যতমনটাই সচতি ের্রানাভাইরার্সর জীবাণু এেজর্নর শরীর যের্ে অনিজর্নর শরীর্র চনেে োচশর সাহার্র্ি েচড়র্য় র্াওয়ায়। এেচেে যের্ে
যেখর্ত যগর্ল, এরেম যর্র্োর্না জীবাণু এর্েবার্র 'সু পার-যলাবালাইজার': লে- যোটি মানুষর্ে জু র্ড় যেওয়ার বিাপার্র এর্ের জু চড় যমলা
ভার।
এর িল, এে অতিাির্যে আচবষ্কার: হঠাৎই যর্ন এে ঝটোয় এতচেন আমার্ের সবার যিার্খর আড়ার্ল োো এেটা লাল যবাতামওয়ালা যমচশন
যবচরর্য় পর্ড়র্ে। র্ার চির্লর হাতল যটর্ন রাষ্ট্রনায়েরা চেচবি সমস্ত উন্ননয়ন যিার্খর চনর্মর্ষ স্থ্চগত ের্র চের্ত পার্রন। োর্জই, ের্য়ে মাস
আর্গও র্া হয়র্তা চনেে েল্পেোর মর্তা যশানার্তা, আজ তা প্রখর বাস্তব। র্তই যহাে, সাোৎ দুর্েটনা যের্ে বাাঁির্ত র্চে গাচড় যর্ারার্নার
েরোর পর্র, তর্ব যতা আর্গ চিড এেটু েচমর্য় চনর্তই হয়।
তর্ব মর্ন রাখা েরোর যর্ এই সামচয়ে চবরচত চেন্তু চবশ্বায়র্নর পৃ ষ্ঠর্পাষের্ের োর্েও এেটা সু র্র্াগ। চবর্শষত, র্ারা গত শতাব্দীর মাঝামাচঝ
যের্েই নানা অচেলায় পৃ চেবীর 'মায়া' োটার্ত বিস্ত, এই স্বাস্থ্িসংের্টর অজু হার্ত তারা সবরেম ভার্ব চনর্জর্ের আর্খরটুকু আর্রা এেটু
গুচের্য় যনওয়ারই যিষ্টা েরর্বন। যসটা চেরেম? এে হর্ত পার্র, েলিাণমূলে রার্ষ্ট্রর সবরেম োয়বদ্ধতা বা েচরদ্রতম মানুর্ষর চনরাপত্তাবলর্য়
নূনিতম অবোর্নর োচয়ত্ব যের্ে সম্পূ ণভ
ে ার্ব চনর্জর্ের চবচেন্ন ের্র যনওয়া। অনি অর্নর্ে হয়র্তা যিষ্টা েরর্বন পচরর্বশ দূষর্ণর চবরুর্দ্ধ
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https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-productiondavant-crise/। ইংর্রচজ অনুবাে যের্ে বাংলায় উপমনুি যসনগুপ্ত দ্বারা অনূচেত।

র্তটুকু র্া আইন আর্ে যসগুর্লার্ে পাোপাচেভার্ব বাচতল েরার্নার। অেোৎ, আর্রা িষ্ট চেন্তু চতক্তভার্ব বলর্ত যগর্ল, পৃ চেবীর্ত র্ত
অচতচরক্ত, পরমুখার্পেী মানুষ আর্েন, তার্ের এর্েবার্র উৎখাত, চনর্েশ ের্র যেওয়ার চবচভন্ন রেম প্রয়াস আগামী চেনগুর্লার্ত যেখা
যর্র্ত পার্র।2
চবশ্বায়র্নর পৃ ষ্টর্পাষর্েরা যর্ জলবায়ু পচরবতে ন বা এর প্রভাব সম্বর্ে সর্িতন নন এমনটা চেন্তু মর্ন েরা ভুল। বরং, চবগত প্রায় পঞ্চাশ বের
যর্র তাাঁরা চবচভন্ন উপার্য় এেচের্ে এই সমস্ত প্রভাব অস্বীোর ের্র যগর্েন ও এেইসার্ে এই চবপর্েয় যের্ে চনর্জর্ের বাাঁিার্ত সবরেম
বিবস্থ্াও ের্র যরর্খর্েন। বলা বাহুলি, এসব চবলাসবহুল, সু রচেত দুর্গে সাযারণ অসহায় মানুর্ষর প্রর্বশ র্াাঁরা এর্েবার্রই চনচষদ্ধ ের্র যরর্খর্েন
তাাঁর্েরই যরাজ িক্স চনউর্জর চবতেে গুর্লার্ত আমরা অংশ চনর্ত যেচখ। শ্রর্মর িসল যর্ সবার উন্নচতসাযন েরর্ব, যসরেম যোর্না
যের্লর্ভালার্না আযু চনেতার আেশেবার্ে চেন্তু এাঁর্ের যোর্না চবশ্বাস যনই। উপরন্তু, এই সমর্য় যর্টা ভয়াবহভার্ব সতি, যসটা হর্ে এই
সু চবযার্ভাগীর্ের যসই অচবশ্বাসটার্ে যগাপন েরার তাচগে বা িেুলজ্জার েের্ে অভাব।3 অনিচের্ে, উর্দ্বগজনেভার্ব, জলবায়ু পচরবতে ন চবষর্য়
সংশয়ী মর্নাভাবও নীচত প্রণয়র্নর যের্ে যবশ চেেু টা প্রভাব যিলর্ে, তা যস মর্কা, ব্রাচসচলয়া, নতু ন চেল্লী বা ওয়াচশংটন, যর্খার্নই যহাে
না যেন।
িাচরচের্ের এই মৃ তুিচমচেল বতে মান পচরচস্থ্চতর ভয়াবহতার এেটা চেে মাে। উন্নচতর, প্রগচতর চবশ্বায়র্নর সামচয়ে চবরচতর্ত র্াাঁরা এর সবেগ্রাসী
ধ্বংসাত্মে চেেগুর্লা যের্ে চনর্জর্ের বাাঁিার্ত সেম, তাাঁরা এই অিলাবস্থ্ার সু র্র্াগ চনর্য় চেন্তু সবরেম বাচজ যখলর্বন। ভুলর্ল িলর্ব না এাঁরা
যবশ যবার্ঝন যর্ জলবায়ু পচরবতে নর্ে অস্বীোর ের্র খু ব যবচশচেন পার পাওয়া সম্ভব নয়, এবং যসই লড়াইটা এাঁরা আর্গ োের্তই যহর্র বর্স
আর্েন। তাাঁর্ের উন্নচতর আখিান যোর্নাভার্বই েীর্ের্ময়াচে যটেসই উন্নয়র্নর যোর্না পচরেল্পনার সার্ে খাপ খায় না। আর ঠিে যসই োরর্ণই
এাঁরা চনর্জর্ের এবং চনর্জর্ের সন্তান-সন্তচতর জনি যর্ভার্ব সম্ভব র্তটু কু সম্ভব এর্েবার্র চনংর্ড় এই অেেননচতে বিবস্থ্া যের্ে আত্মসাৎ ের্র
যনওয়ার যিষ্টা ের্র র্ার্বন। আর আজর্ের এই অেেনীচতর িাোর সামচয়ে যের্ম র্াওয়াটা এাঁর্ের োর্ে চনর্জর্ের অন্তযোনটু কু গুচের্য় যনওয়ার
এে অপ্রতিাচশত সু র্র্াগ এর্ন চের্য়র্ে।4 অদ্ভুত এই সমর্য়র চবপ্লবী যর্ন এাঁরাই।
ঠিে এখার্নই চবর্শষভার্ব উর্েিাগী হওয়া প্রর্য়াজন। এই সুর্র্াগ চেন্তু আমার্েরও। এই স্তব্ধ স্থ্চগত সময় সবচেেু র্ািাই-বাোই ের্র, র্া
প্রর্য়াজন নয়, চনিঃসংর্োর্ি বজেন েরার। এভার্বই যতা র্ুর্র োাঁড়ার্না, এচগর্য় িলা সম্ভব। সাযারণ বু চদ্ধর্ত র্চে মর্ন হয়, "আবার আর্গর
উৎপােন বিবস্থ্ায় র্তটা সম্ভব তাড়াতাচড় যিরা র্াে", তর্ব প্রতির্য়র সার্ে "না" বলাটাও েরোর, োরণ আর্গর যসই ভুলগুর্লার পুনরাবৃ চত্ত
আমরা যেউই চনিয়ই আর েরর্ত িাইব না।
চেনের্য়ে আর্গ যর্মন টিচভর্ত যেচখ এে অবস্থ্াপন্ন ডাি িু লচবর্িতা হাহাোর েরর্েন তাাঁর টাটো টিউচলপগুর্লা যির্ল চের্ত হর্ব বর্ল।
যসগুর্লার পৃ চেবীর চবচভন্ন জায়গা যের্ে অডোর চেল, চেন্তু যপ্লন িলািল বে োোয় সবটাই বাচতল হর্য় র্ায়। দুিঃখজনে সর্েহ যনই, এবং
এসব যের্ে উপর্ুক্ত েচতপূরণ এাঁর্ের প্রর্য়াজন এবং নিার্ি অচযোর। চেন্তু, তারপর্র র্খন েিার্মরায় যরা পড়র্লা চেভার্ব অর্নেটা জায়গা
জু র্ড় েৃচেম আর্লায় আর মাটি োড়া উচন এই িু লগুর্লার িাষ ের্রন, আমার মর্ন হর্লা সচতিই চে এই যরর্ণর অপিয়ী এবং এেমুখীভার্ব

Matt Stoller,"The coronavirus relief bill could turn into a corporate coup if we are not careful”, The
Guardian, (Tuesday 24 March 2020): https://bit.ly/3ac2btn
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Bruno Latour, “We don’t live on the same planet”: http://www.bruno-latour.fr/node/782

Danowski, Déborah, and Eduardo Viveiros de Castro. The Ends of the World (Translated by Rodrigo
Nunes). London: Polity Press, 2016.
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মুনািার্েচিে উৎপােন িাচলর্য় র্াওয়ার যোর্না মার্ন আর্ে? তার ওপর আবার র্খন এই িু লগুর্লা চশর্িাল চবমানবের যের্ে পৃ চেবীর
চবচভন্ন প্রার্ন্ত যপ াঁর্ে চের্ত না জাচন েত হাজার হাজার গিালন জ্বালাচন যপাড়ার্ত হয়!
যর্র্োর্না বৃ হত্তর পচরবতে র্নর মূর্লই েুদ্রাচতেুদ্র অবোনটু কুও ভীষণ গুরুত্ত্বপূণে। োর্জই, আমরা প্রর্তির্ে র্চে চনর্জর্ের পচরচযর মর্যিই
বতে মান উৎপােন বিবস্থ্া চবষর্য় েতগুর্লা জরুচর প্রশ্ন তু লর্ত পাচর, চবশ্বায়র্নর এেমুখী আগ্রাসনর্ে যবশ যমােমভার্ব সমচষ্টগত এেটা বাযা
চের্ত পারর্বা। এই ভাইরাসটা যর্মন িমান্বর্য় চনর্জর সংখিাবৃচদ্ধ ের্র এেইসার্ে চবশ্বায়র্নর এে অবাচিত শচরে এবং শত্রু হর্য় উর্ঠর্ে,
যসরেম আমরাও আলাো আলাো ের্র সাযারণ, দেনচেন জীবনির্োয় এর্েবার্র আটর্প র্রভার্ব এই সামচগ্রে উৎপােনবিবস্থ্ার র্াচিেতার্ে
চনবৃ ত্ত েরর্ত পাচর। আবার, এটাও মর্ন রাখা েরোর যর্ এই প্রশ্নগুর্লা যতালার পাশাপাচশ ঠিে চেরেম সামাচজে-অেেননচতে সু রোবিবস্থ্া
আমরা যেখর্ত িাই, যস সম্বর্েও এেটা সমিে যারণা োো প্রর্য়াজন।
অতএব, বিাপারটা এখন আর উৎপােন বাড়র্লা চে েমর্লা তার মর্যি সীমাবদ্ধ রাখর্ল িলর্ব না। এই উৎপােনচভচত্তে বিবস্থ্া ও চনভে রতা
যের্ে চেভার্ব এর্েবার্র যবচরর্য় আসা সম্ভব যসটা ভাবর্ত হর্ব।5 পৃ চেবী, প্রেৃচত, এগুর্লার সার্ে আমার্ের সম্পেে চে শুযু মােই
উৎপােনচনভে র? এটা যোর্না চবপ্লর্বর েো নয়, বরং অল্প অল্প ের্র চনর্রট এেটা োঠার্মার্ে স্থ্ানিূিত ের্র যেওয়ার প্রয়াস। চপর্য়র
শাবচনর্য়র্রর েশেন এই ভাবযারার এেটি উৎেৃষ্ট উোহরণ: গত এে শতাব্দী যর্র সমাজতি যর্খার্ন শুযু মাে শ্রর্মর িসল পুনবেন্টণ েরার
মর্যিই চনর্জর্ে সীমাবদ্ধ যরর্খর্ে, এবার তার যের্ে ের্য়ে যাপ এচগর্য় চিন্তা েরা েরোর যর্ পৃ চেবীটা চে শুযু মােই আমার্ের অপচরচমত
যলাভ আর যভার্গর উৎপাের্নর ভান্ডার? অেোৎ, আর উৎপাের্নর পুনবেন্টণ নয়, বরং উৎপাের্নর যর্ চক্তেতা চনর্য়ই প্রশ্ন তু লর্ত হর্ব।6 এটা
চেন্তু চনেে যরামাচন্টেতা নয়, বরং এেটা েুরযার, চনরচবচেন্ন চবিারপ্রচিয়া। তোেচেত অপচরহার্ে এই উৎপােনবিবস্থ্ার প্রর্তিেটা অংর্শর
ওপর প্রশ্নচিহ্ন বচসর্য় িুলর্িরা চবর্েষণ ের্র পরীো েরর্ত হর্ব যসটা আমার্ের োর্ে আের্প েতটা প্রর্য়াজনীয়। পুঙ্খানুপুঙ্খভার্ব এই
চবর্েষণ েরাটা খু বই জরুচর।
অতএব, আমার্ের জীবনর্াোর অপচরহার্ে ও বজেনীয় চেেগুর্লা সম্বর্ে সমিে এবং চবশে এেটা চববরণ খু ব র্র্ের সার্ে দতরী েরর্ত হর্ব।
প্রের্ম বিচক্ত ও পর্র সমচষ্টর স্তর্র এই িিোই হর্ব বতে মার্নর বাযিতামূলে বচেেশার উপর্ুক্ত সদ্বিবহার।7 চবশ্বায়র্নর যহাতার্ের োর্ে চেন্তু এই
চহর্সবগুর্লা আর সংেট-পরবতী সমর্য়র েচবটা খু ব পচরষ্কার: আর্গর অবস্থ্ার এেটা যজারার্লা প্রতিাবতে ন। উপচর পাওনা, আর্রা যবচশ ের্র
জীবাশ্ম জ্বালাচন ও চবশাল সব প্রর্মােতরণীর র্র্েে বিবহার। এেটা চবেল্পবিাবস্থ্ার োঠার্মা চের্য় এই প্রতিাবতে নর্ে প্রচতহত েরার োচয়ত্ব
চেন্তু আমার্ের। র্চে মাস দুর্য়র্ের মর্যি যোটি যোটি মানুষ এর্ে অপরর্ে সু স্থ্, সু রচেত রাখার তাচগর্ে সামাচজে দূরর্ত্বর পাঠ আয়ত্ত ের্র
যিলর্ত পার্রন, বা স্বাস্থ্িবিবস্থ্ার উপর অপ্রর্য়াজনীয় িাপ েমার্নার জনি চনর্জর্ের এে লহমায় র্রবচে ের্র যিলর্ত পার্রন, তাহর্ল এই
োঠার্মা চনমোণ ও উৎপােনর্েচিেতার আমূল পচরবতে নও সম্ভব। শুযু তাই নয়, এর ির্ল যর্ সংহচতপূণে সামাচজে-অেেননচতে সু রোবিাবস্থ্ার
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Dusan Kazic, Plantes animées- de la production aux relations avec les plantes, thèse Agroparitech, 2019.

Pierre Charbonnier, Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques. Paris: La
Découverte, 2020.
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বতে মান আেে-সামাচজে বিবস্থ্ার চবরুর্দ্ধ "ledger of complaints" সংেলন েরার এই অনুযাবন পদ্ধচতর্ে যলখে "auto-description" বর্ল

অচভচহত ের্রর্েন এই বইটির্ত: Bruno Latour, Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime. Cambridge, UK:
Polity Press, 2018। পরবতী সমর্য় যলখে এই পদ্ধচতর আর্রা চবশে বিাখিা ও প্রর্য়াগ Où atterrir যগাষ্ঠীর সেসি চহর্সর্ব ের্রর্েন।

উদ্ভাবন হর্ব, তা সচিয়ভার্ব আর্গর অবস্থ্ায় আমার্ের যিরত র্াওয়া আটোর্ত পারর্ব, আর চবত্তবানর্ের সবরেম সামাচজে োয়বদ্ধতা
যের্ে চনর্জর্ের চবচেন্ন ের্র যনওয়ার প্রবণতার্েও প্রচতহত েরর্ত পারর্ব।
যর্র্োর্না তত্বর্ে এেটু র্াচির্য় যনওয়ার তাচগে যের্েই পাঠের্ের অনুর্রায েরচে নীর্ির ের্য়েটি ‘auto-descriptive’ প্রর্শ্নর উত্তর
চের্ত। খু বই ভার্লা হয় র্চে আপনারা উত্তরগুর্লার্ে চনর্জর্ের দেনচেন অচভজ্ঞাতার সার্ে সম্পৃ ক্ত েরর্ত পার্রন। তর্ব শুযু চনর্জর্ের
মতামত প্রোশই নয়, বরং এই অচভজ্ঞতাগুর্লার্ে এেটা সুচিচন্তত েমেপ্রণালীর রূপ যেওয়ার্তই এর সােেেতা। পরবতী সমর্য় এই
উত্তরগুর্লার্ে এেচেত ের্রই হয়র্তা এর্েবার্র বাস্তর্ব চনচহত এে নিায়সঙ্গত েমেপন্থা চনরূপণ েরা সম্ভব হর্ব।

এই সামচয়ে েমেচবরচতর সু র্র্ার্গ আসু ন আমরা বতে মান আেে সামাচজে বিবস্থ্ার চবচভন্ন চেেগুর্লার এেটা মূলিায়ন েরার যিষ্টা েচর। নীর্ির
প্রশ্নগুচলর প্রের্ম বিচক্তগত ও পর্র সমচষ্টগতভার্ব উত্তর যেওয়া র্ায় চেনা যেচখ:
প্রশ্ন ১: আপনার মর্ত, স্থ্চগত হর্য় র্াওয়া যোন যোন অেেননচতে েমেোন্ড পুনরায় িালু হওয়া উচিত নয়?
প্রশ্ন ২: চে োরর্ণ আপনার এই োমেোন্ডগুচলর্ে অপ্রর্য়াজনীয়/েচতের বর্ল মর্ন হয়? এর চবলুচপ্তেরণ/পচরবতে ন চেভার্ব অনি অর্নে
যবচশ উপোরী েমেোর্ন্ডর সাহার্ি েরর্ব বর্ল আপনার মর্ন হয়? (এোচযে েমেোর্ন্ডর যের্ে আলাো আলাো ের্র চলখু ন)
প্রশ্ন ৩: চবচভন্ন েমেোণ্ড স্থ্চগত/বাচতল হর্য় র্াওয়ার ির্ল যর্ শ্রচমর্েরা েমেহারা হর্য় পড়র্বন তাাঁর্ের চে চে উপার্য় অনি চশর্ল্প/োর্ের্ের্ে
পুনবোসন েরা সম্ভব?
প্রশ্ন ৪: স্থ্চগত হর্য় র্াওয়া, এমনচে এর্েবার্র নতু ন, যোন যোন েমেোন্ড শুরু হওয়া উচিত বর্ল আপনার মর্ন হয়?
প্রশ্ন ৫: এই েমেোন্ডগুর্লা চে োরর্ণ প্রর্য়াজনীয় বর্ল আপনার মর্ন হয়? এর ির্ল চে অপ্রয়জনীয়/েচতোরে োমেোন্ডগুচলর প্রভাব
রে েরা সম্ভব হর্ব? (এোচযে েমেোর্ন্ডর যের্ে আলাো আলাো ের্র চলখু ন)
প্রশ্ন ৬: এই নতু ন োমেোন্ডগুচলর্ত চনর্ুক্ত/আগ্রহী ের্র যতালার জনি শ্রচমে/েমেিারী বা চশল্পেিাগীর্ের চে উপার্য় উপর্ুক্ত প্রচশেণ যেওয়া
বা সাহার্ি েরা সম্ভব?
(এবার আপনার উত্তরগুর্লা বাচের্ের সার্ে চমচলর্য় চনন ও আর্লািনা েরুন। এর ির্ল, যমাটামুটিভার্ব মনতর্েি এবং মতাননর্েির এেটা
তু লিমূলি যারণা পাওয়া সম্ভব হর্ব)

