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গ োর্খ োল্যোন্ড হচ্ছে ভারচ্ছের একটি প্রস্তাবিে রাজ্য, যা দাবজ্িব িং পাহাড় এিিং
দাবজ্িব িং পাহাচ্ছড়র জ্নচ্ছ াষ্ঠী এিিং পবিমিচ্ছের ডু যাচ্ছসির ভারেীয গ ার্িা জ্নচ্ছ াষ্ঠী
দীর্িবদন গেচ্ছক জ্াবে ে-ভাষা ে অবিকাচ্ছরর বভবিচ্ছে দািী কচ্ছর আসচ্ছেন।[২]
গ ার্িা যান্ড আচ্ছদা ন জ্াবে-ভাষা-সািংস্কৃবেক অনুভূবের কারচ্ছে বে গপচ্ছযচ্ছে গসই
সক মানুচ্ছষর মাচ্ছে যারা বনচ্ছজ্চ্ছদরচ্ছক ভারেীয গ ার্িা বহচ্ছসচ্ছি পবরচয বদচ্ছে
স্বােদয গিাি কচ্ছর।[৩] গ ার্িা নযাশনা

ব িাচ্ছরশন ফ্রন্ট (১৯৮৬-১৯৮৮) এিিং

গ ার্িা জ্নমুবি গমাচিার (২০০৭–িেি মান) অিীচ্ছন গ ার্িা যাচ্ছন্ডর জ্নয দুটি িৃহৎ
আচ্ছদা ন সিংর্টিে হচ্ছযচ্ছে।
দোবির ইবিহোস
দাবজ্িব িং এর জ্নয পৃেক প্রশাসবনক অঞ্চচ্ছ র দািী ১৯০৭ সা গেচ্ছক যর্ন বনচ্ছন্টামব ি সিংস্কার কবমটির কাচ্ছে দাবজ্িব িংচ্ছযর পাহাবড় মানুচ্ছষর অযাচ্ছসাবসচ্ছযশন পৃেক
প্রশাসবনক িযিস্থার জ্নয স্মারকব বপ প্রদান কচ্ছর।[৪] ১৯১৭ সাচ্ছ পাহাবড় জ্নচ্ছ াষ্ঠী
অযাচ্ছসাবসচ্ছযশন ভনির অভ গিে , দযা গসচ্ছেটাবর অভ গেট অভ ইবন্ডযা এিিং
ভাইসরচ্ছযর কাচ্ছে দাবজ্িব িং গজ্ া ও সিং গ্ন জ্ পাইগুবড় গজ্ াচ্ছক বনচ্ছয পৃেক
প্রশাসবনক ইউবনট ঠচ্ছনর জ্নয স্মারকব বপ গপশ কচ্ছর।
দাবজ্িব িং এর দৃশয গযর্াচ্ছন গ ার্িা যান্ড আচ্ছদা ন শুরু হয
১৯২৯ সাচ্ছ সাইমন কবমশচ্ছনর কাচ্ছে পাহাবড় মানুষ পূনরায একই দািী গপশ
কচ্ছর। ১৯৩০ সাচ্ছ পাহাড়ীমানুচ্ছষর এচ্ছসাবসচ্ছযশন, গ ার্িা অবিসাসি এচ্ছসাবসচ্ছযশন
এিিং কুরচ্ছসওিং গ ার্িা াইচ্ছেরী গযৌেভাচ্ছি গেট অভ ইবন্ডযার গসচ্ছেটাবর সযামুচ্ছয
গহাযাচ্ছরর কাচ্ছে িািং া গেচ্ছক পৃেক করার বপটিশন জ্মা গদয। ১৯৪১ সাচ্ছ রূপ
নারাযন বসনহার গনেৃ চ্ছে বহ মযানস এচ্ছসাবসচ্ছযশন গেট অভ ইবন্ডযার গসচ্ছেটাবর
ডি গপবেক চ্ছরচ্ছের প্রবে িািং া প্রচ্ছদশ গেচ্ছক দাবজ্িব িংচ্ছক পৃেক কচ্ছর প্রিান
কবমশনাচ্ছরর রাজ্য বহচ্ছসচ্ছি তেরী করার আহিান জ্ানান।

১৯৪৭ সাচ্ছ অবিভি ভারচ্ছের কবমউবনে পাটিি (বসবপআই) সািংবিিাবনক কবমটির
কাচ্ছে দাবজ্িব িং গজ্ া, বসবকম ও গনপাচ্ছ র সমন্বচ্ছয গ ার্িাস্থান ঠচ্ছনর দাবিচ্ছে
একটি স্মারকব বপ গপশ কচ্ছর যার কবপ গদওযা হয অন্তিিেীকা ীন সরকাচ্ছরর উপরাষ্ট্রপবে জ্ওহর া গনচ্ছহরু এিিং অেি মন্ত্রীব যাকে আব র্ানচ্ছক।
স্বািীন ভারচ্ছে এই অঞ্চচ্ছ
অবর্
ভারেীয গ ার্িা ব
(ABGL) প্রেম
রাজ্ননবেক দ বহচ্ছসচ্ছি আত্মপ্রকাশ কচ্ছর যারা এই সম্প্রদাচ্ছযর অেিননবেক স্বািীনো
এিিং নৃোবিক পবরচচ্ছযর দািীচ্ছক সমেিন কচ্ছর। ১৯৫২ সাচ্ছ এন.বি. গুরুিং এর
গনেৃ চ্ছে দ টি ভারচ্ছের েৎকা ীন প্রিানমন্ত্রী জ্ওহর া গনচ্ছহরুর সাচ্ছে কাব ম্পিংচ্ছয
সাক্ষাৎ কচ্ছর এিিং িািং া গেচ্ছক পৃেক হওযার দািী জ্ানায।
১৯৮০ সাচ্ছ ইন্দ্র িাহাদুর রাইচ্ছযর গনেৃ চ্ছে দাবজ্িব িংচ্ছযর প্রান্ত পবরষদ েৎকা ীন
ভারচ্ছের প্রিানমন্ত্রী ইবদরা ান্ধীচ্ছক দাবজ্িব িংচ্ছয নেু ন রাজ্য প্রবেষ্ঠার প্রচ্ছযাজ্নীযো
ব চ্ছর্ পাঠায।
১৯৮৬ সাচ্ছ গ ার্িা যাচ্ছন্ডর জ্নয পৃেক রাষ্ট্র প্রবেষ্ঠার দািীচ্ছে সুভাষ বর্বসিং এর
গনেৃ চ্ছে গ ার্িা নযাশনা
ব িাচ্ছরশন ফ্রন্ট (GNLF) সবহিংস আচ্ছদা ন শুরু
কচ্ছরবেচ্ছ া। যার িচ্ছ ১৯৮৮ সাচ্ছ দাবজ্িব িং গজ্ ার বনবদি ষ্ট এ াকা শাসচ্ছনর জ্নয
দাবজ্িব িং গুর্িা বহ কাউবে (DGHC) নাচ্ছম একটি আিাস্বাযেশাবসে প্রবেষ্ঠান
ঠন করা হয। েচ্ছি ২০০৭ সাচ্ছ
একটি নেু ন দ
গ ার্িা জ্নমুবি গমাচিা
(বজ্টিএ) পূনরায গ ার্িা যাচ্ছন্ডর জ্নয পৃেক রাচ্ছষ্ট্রর দািী উথাপাপন কচ্ছর।[৫] ২০১১
সাচ্ছ বজ্চ্ছজ্এম রাজ্য ও গকন্দ্রীয সরকাচ্ছরর সিংচ্ছ একটি চু বিচ্ছে স্বাক্ষর কচ্ছর যার
অিীচ্ছন DGHC এর পবরিচ্ছেি গ ার্িা যান্ড আঞ্চব ক প্রশাসন নাচ্ছম একটি
আিাস্বাযেশাবসে প্রবেষ্ঠান ঠিে হচ্ছি।
অঞ্চন্ল্র ইবিহোস
১৭৮০ সাচ্ছ র পূচ্ছিি দাবজ্িব িংচ্ছযর এ াকা বসবকচ্ছমর গো যা চ্ছদর মাব কানািীন বেচ্ছ া
যারা গনপাচ্ছ র গ ার্িাচ্ছদর বিরুচ্ছে অসি সিংর্াচ্ছে জ্বড়চ্ছয বেচ্ছ া। ১৯৮০ সাচ্ছ
গ ার্িারা বসবকম আেমন কচ্ছর এর অবিকািংশ অঞ্চ দর্ কচ্ছর গনয যার মচ্ছিয
দাবজ্িব িং এিিং বশব গুবড় বেচ্ছ া। ১৯ শেচ্ছকর প্রেম বদচ্ছক োরা বসবকচ্ছমর এ াকা
পূিিবদচ্ছক বেস্তা নদী পযিন্ত িাড়াচ্ছে োচ্ছক এিিং েরাই অঞ্চ বজ্চ্ছে বনচ্ছয এর সিংচ্ছ
যুি কচ্ছর।
এরই মচ্ছিয বেটিশরা পুচ্ছরা উির সীমাচ্ছন্ত গ ার্িাচ্ছদর শাসন িন্ধ করচ্ছে প্রবেচ্ছরাি
যুে শুরু কচ্ছর। ১৮১৪ সাচ্ছ এিংচ্ছ া-গ ার্িা যুে শুরু হয এিিং গ ার্িারা পরাবজ্ে
হয। ১৮১৫ সাচ্ছ সু াউব চু বি স্বাক্ষবরে হয। চু বি অনুযাযী গ ার্িারা বসবকচ্ছমর

গচা যা চ্ছদর কাে গেচ্ছক গয অঞ্চ (চ্ছমবচ নদী এিিং বেস্তা নদীর মিযকার অঞ্চ )
কচ্ছরচ্ছে ো গনপা চ্ছক বেটিশ ইে ইবন্ডযা গকাম্পাবনর কাচ্ছে হস্তান্তর করচ্ছে হচ্ছি।
দাবজ্িব িং ১৮৮০
পরিেীচ্ছে ১৮১৭ সাচ্ছ বেোব যা চু বির মািযচ্ছম সীমাচ্ছন্ত গ ার্িাচ্ছদর শাসন িন্ধ
করচ্ছে প্রবেচ্ছরাি যুে শুরু কচ্ছর। ১৮১৪ সাচ্ছ এিংচ্ছ া-গ ার্িা যুে শুরু হয এিিং
গ ার্িারা পরাবজ্ে হয। ১৮১৫ সাচ্ছ সু াউব চু বি স্বাক্ষবরে হয। চু বি অনুযাযী
গ ার্িারা বসবকচ্ছমর গচা যা চ্ছদর কাে গেচ্ছক গয অঞ্চ (চ্ছমবচ নদী এিিং বেস্তা নদীর
মিযকার অঞ্চ ) কচ্ছরচ্ছে ো গনপা চ্ছক বেটিশ ইে ইবন্ডযা গকাম্পাবনর কাচ্ছে
হস্তান্তর করচ্ছে হচ্ছি।
পরিেীচ্ছে ১৮১৭ সাচ্ছ বেোব যা চু বির মািযচ্ছম বেটিশ ইে ইবন্ডযা বসবকচ্ছমর
গচা যা চ্ছদর অঞ্চ পুনরুোর কচ্ছর এিিং এর সািিচ্ছভৌমে বনবিে কচ্ছর।
বিেকি এর্াচ্ছনই গশষ হযবন। ১৮৩৫ সাচ্ছ বসবকম দানপচ্ছের মািযচ্ছম দাবজ্িব িং
পাহাচ্ছড়র ১৩৮ ি িমাই (৩৬০ বকবম২) এ াকা বেটিশ ইে ইবন্ডযা গকাম্পানীচ্ছক
বদচ্ছয গদয। ১৮৬৪ সাচ্ছ র নচ্ছভম্বর মাচ্ছস বসঞ্চু া চু বি পাশ হয, যা িািং া ডু যাসি,
যা মূ ে কুচবিহার রাচ্ছজ্যর অিীচ্ছন বেচ্ছ া এিিং আঠাচ্ছরাচ্ছ া শেচ্ছকর বিেীযাচ্ছিি
ভু টান অবিগ্রহে কচ্ছর, কাব ম্পিংসহ বকেু পাহাবড় অঞ্চ ভু টান বেটিশচ্ছদর কাচ্ছের
প্রেযপে কচ্ছর। িেি মান দাবজ্িব িং গজ্ া ি া গযচ্ছে পাচ্ছর ১৮৬৬ সাচ্ছ ই োর
িেি মান রূপ অজ্িন কচ্ছর মানবচচ্ছে যার আযেন ১২৩৪ ি িমাই ।
১৮৬১ সা এিিং ১৮৭০-১৮৭৪ পযিন্ত দাবজ্িব িং গজ্ া বে একটি "অ-বনযবন্ত্রে
এ াকা" (চ্ছযর্াচ্ছন বেটিশ রাচ্ছজ্র আইন এিিং প্রবিিান ভারচ্ছের অনযানয অঞ্চচ্ছ র
মে একইভাচ্ছি এই গজ্ ায স্বযিংবেযভাচ্ছি প্রচ্ছযা হচ্ছো না, যবদ না বিচ্ছশষভাচ্ছি
ো িবিিে করা হচ্ছো)। ১৮৬২ গেচ্ছক ১৮৭০ পযিন্ত অঞ্চ টিচ্ছক একটি "বনযবন্ত্রে
এ াকা" বহচ্ছসচ্ছি বিচ্ছিচনা করা হয। ১৮৭৪ সাচ্ছ "অ-বনযবন্ত্রে এ াকায" শব্দটি
পবরিেি ন কচ্ছর "বনিিাবরে গজ্ া" করা হয এিিং ১৯১৯ সাচ্ছ পুনরায িযাকওযাডি
ট্রাক্টস করা হয। ১৯৩৫ গেচ্ছক ভারচ্ছের স্বািীনো পযিন্ত এ াকাটি "আিংবশক
িবহভূি ে এ াকা" বহসাচ্ছি পবরবচে বেচ্ছ া।
বিএনএল্এন্ের অধীন্ন আন্দোল্ন এিং বিবিএইচবস ঠন
১৯৮০ সাচ্ছ সুভাষ বর্বসিং ভারচ্ছের মচ্ছিয দাবজ্িব িং পাহাড় এিিং দাবজ্িব িং সিং গ্ন
ডু যাসি অঞ্চ , বশব গুবড় েরাই এ াকা বনচ্ছয একটি রাজ্য তেবরর দাবি উথাপাপন

কচ্ছরন। দাবিটি সবহিংসোয রূপ গনয এিিং ১২০০ এর গিবশ মানুষ বনহে হয। এই
আচ্ছদা চ্ছনর গপ্রক্ষাপচ্ছট ১৯৮৮ সাচ্ছ দাবজ্িব িং গুর্িা বহ কাউবে (DGHC)
ঠিে হয। এই (DGHC) ২৩ িের িচ্ছর দাবজ্িব িং পাহাচ্ছড় এক প্রকার
স্বাযিশাসন চা ায।
২০০৪ সাচ্ছ চেু েি DGHC বনিিাচন বপবেচ্ছয যায। সরকার বসোন্ত গনয বনিিাচন
আচ্ছযাজ্ন না করার এিিং সুভাষ বর্বসিংচ্ছক DGHC একমাে েিািিাযক করার
পবরিচ্ছেি একটি নেু ন ষষ্ঠ েিবস উপজ্ােীয কাউবে প্রবেষ্ঠা করা হয। DGHC
এর সাচ্ছিক কাউবে রচ্ছদর মচ্ছিয বিরবি দ্রুে িৃবে পায। োচ্ছদর মচ্ছিয সুভাষ এর
সহাযকচ্ছদর একজ্ন বিম গুরুিং GNLF গেচ্ছক গিবরচ্ছয যাওযার বসোন্ত গনয।
প্রশান্ত োমািং দাবজ্িব িং গেচ্ছক ইবন্ডযান আইড প্রবেচ্ছযাব োয অিংশ গনয এিিং
বিপু পবরমাচ্ছন আঞ্চব ক জ্নসমেিন অজ্িন কচ্ছর। বিম দ্রুে প্রশান্তচ্ছক সমেিন
কচ্ছরন এিিং জ্ন ে োর পক্ষ গনয। িচ্ছ বেবন সুভাষচ্ছক ক্ষমোর বসিংহাসনচু যে
করচ্ছে সমেি হন। বেবন গ ার্িা যাচ্ছন্ডর পচ্ছক্ষ দািীর জ্নয গ ার্িা জ্নমুবি গমাচিা
প্রবেষ্ঠা কচ্ছরন।[৬]
গ োর্খ ো িনমুবি গমোচখোর অধীন্ন আন্দোল্ন
২০০৯ সাচ্ছ সািারে বনিিাচচ্ছনর আচ্ছ ভারেীয জ্নো পাটিি আিার গর্াষো কচ্ছর
োচ্ছদর নীবে হচ্ছে ক্ষু দ্র রাজ্য প্রবেষ্ঠার পচ্ছক্ষ এিিং োরা ক্ষমোয গ চ্ছ আচ্ছরা দুটি
রাজ্য গে োনা এিিং গ ার্িা যান্ড প্রবেষ্ঠা করচ্ছি। বজ্চ্ছজ্এম বিচ্ছজ্বপ প্রােী যচ্ছশািন্ত
বসিংচ্ছক সমেিন কচ্ছর বযবন দাবজ্িব িং গ াকসভা আসন গেচ্ছক ৫১.৫% গভাট গপচ্ছয
জ্যী হন। জ্ু াই ২০০৯ সাচ্ছ িাচ্ছজ্ট অবিচ্ছিশচ্ছন সিংসচ্ছদ বেন সিংসদ সদসয—
রাজ্ীি প্রোপ রুবড, সুষমা স্বরাজ্ এিিং যচ্ছশািন্ত বসিং গ ার্িা যান্ড প্রবেষ্ঠার পচ্ছক্ষ
দৃঢ় অিস্থান গনন।
অবর্ ভারেীয গ ার্িা ীচ্ছ র গনো মদন োমািং আচ্ছোোযীর হাচ্ছে বনহে হচ্ছ
গ ার্িা যাচ্ছন্ডর দািী নেু ন গমাড় গনয। ২১ গম ২০১০ এ োচ্ছক গ ার্িা জ্নমুবির
সমেিচ্ছকরা কুবপচ্ছয হেযা কচ্ছর িচ্ছ অবভচ্ছযা েু চ্ছ দাবজ্িব িং এর বেন পািিেয উপবিভাচ্ছ র দাবজ্িব িং, কাব ম্পিং এিিং কাবশিযািংচ্ছয বেন বদচ্ছনর অিচ্ছরাি জ্ারী করা
হয।[৭][৮] মদন োমািং হেযার পর পবিমিে সরকার গ ার্িা জ্নমুবি গমাচিার
বিরুচ্ছে িযিস্থা গনওযার হুমবক গদয, যার উর্ধ্িেন গনোচ্ছদর নাম পুব চ্ছশর
এিআইআর র্াোয বেচ্ছ া।[৯]
৮ গিব্রুযাবর ২০১১ সাচ্ছ পুব চ্ছশর গুব চ্ছে বেনজ্ন বজ্চ্ছজ্এম কমী বনহে হয,োরা
বিম গুরুিং এর গনেৃ চ্ছে রুিাোনরা গেচ্ছক জ্য াাঁ অিংশ বনচ্ছে জ্ পাইগুবড়চ্ছে

প্রচ্ছিচ্ছশর গচষ্টা কচ্ছর। এর িচ্ছ দাবজ্িব িং পাহাচ্ছড় সবহিংসো েবড়চ্ছয পচ্ছড় এিিং
বজ্চ্ছজ্এম অবনবদি ষ্টকাচ্ছ র জ্নয িমির্ট ডাচ্ছক যা ৯ বদন স্থাযী হয।[১০]
১৮ এবপ্র ২০১১ গে পবিমিে রাজ্য বিিানসভা বনিিাচন অনুবষ্ঠে হয গযর্াচ্ছন
বজ্চ্ছজ্এম প্রােী বেনটি দাবজ্িব িং পািিেয পবরষচ্ছদর আসচ্ছন জ্য াভ কচ্ছর িচ্ছ
দাবজ্িব িংচ্ছয গ ার্িা যাচ্ছন্ডর দািী গয শবিশা ী ো প্রমাবেে হয। বজ্চ্ছজ্এম প্রােী
বেচ্ছ াক গদওযান দাবজ্িব িং আসন গেচ্ছক[১১] হরকা িাহাদুর গেেী কাব ম্পিং বনিিাচনী
এ াকা গেচ্ছক এিিং গরাবহে শমিা কাবশিযিং বনিিাচনী এ াকা গেচ্ছক জ্য াভ কচ্ছর।[১২]
বজ্চ্ছজ্এম সমবেিে স্বেন্ত্রপ্রােী উই সন চামপ্রামাবর ডু যাচ্ছসির কা বচবন আসন গেচ্ছক
জ্য াভ কচ্ছর।[১৩]
গ োর্খ োল্যোন্ড আঞ্চবল্ক প্রশোসন
১৮ জ্ু াই ২০১১ সাচ্ছ
দাবজ্িব িং পাহাচ্ছড়র জ্নয একটি আিা-স্বাযিশাবসে
প্রশাসবনক প্রবেষ্ঠান গ োর্খ োল্যোন্ড আঞ্চবল্ক প্রশোসন (বিটিএ)
ঠচ্ছনর জ্নয
[১৪]
সমচ্ছোো স্মারক চু বি করা হয।
এর আচ্ছ , পবিমিে বিিানসভা বনিিাচন
(২০১১) প্রচারোকা ীন সমচ্ছয মমো িযানাবজ্ি প্রবেশ্রুবে গদন গয গ ার্িা যান্ড
সমসযার সমািান করা হচ্ছি। যর্ন মমো এচ্ছক গ ার্িা যান্ড আচ্ছদা চ্ছনর সমাবি
িচ্ছ িযি কচ্ছরন ের্ন বিম গুরুিং মন্তিয কচ্ছরন গয এটা রাজ্য াচ্ছভর পচ্ছে
আচ্ছরা একটি পদচ্ছক্ষপ। বশব গুবড়র বনকটিেী বপনচ্ছটই গ্রাচ্ছম োরা একই স্থাচ্ছন
প্রকাচ্ছশয এই িিিয প্রদান কচ্ছরন গযর্াচ্ছন বেপক্ষীয চু বি স্বাক্ষবরে হচ্ছযবেচ্ছ া।[১৫] ২
গসচ্ছেম্বর ২০১১ সাচ্ছ বজ্টিএ সৃবষ্টর জ্নয একটি বি বে পাশ কচ্ছর পবিমিে
বিিানসভা।[১৬] ১৪ মাচি ২০১২ পবিমিে সরকার বজ্টিএ আইচ্ছনর জ্নয একটি
গ চ্ছজ্ট বিজ্ঞবি জ্ারী কচ্ছর, বজ্টিএ বনিিাচচ্ছনর প্রস্তুবের সিংচ্ছকচ্ছের জ্নয।[১৭] ২০১২
সাচ্ছ র ২৯ জ্ু াই বজ্টিএ বনিিাচচ্ছন অনুবষ্ঠে হয, বজ্চ্ছজ্এম প্রােী ১৭টি বনিিাচনী
এ াকা গেচ্ছক জ্য াভ কচ্ছর এিিং িাবক ২৮টি আসন বেচ্ছ া প্রবেিদীহীন।[১৮]
৩০ জ্ু াই ২০১৩, গুরুিং বজ্টিএ গেচ্ছক পদেযা

কচ্ছরন।[১৯]

২০১৩ কোর্খ ক্রম
৩০ জ্ু াই ২০১৩, কিংচ্ছগ্রস ওযাবকি িং কবমটি অন্ধ্রপ্রচ্ছদশ গেচ্ছক পৃেক গেচ্ছ োনা রাজ্য
প্রবেষ্ঠার জ্নয আইএনবস গনেৃ োিীন গকন্দ্রীয সরকাচ্ছরর কাচ্ছে সুপাবরচ্ছশর গরজ্ ুযশন
সিিসম্মবেেচ্ছম পাশ কচ্ছর।[২০] এর িচ্ছ ভারচ্ছের মচ্ছিয দািী আদাচ্ছয আশার সঞ্চার
হয বিচ্ছশষ কচ্ছর যারা পবিমিিংচ্ছ গ ার্িা যান্ড এিিং আসাচ্ছম গিাচ্ছডা যান্ড রাচ্ছজ্যর
জ্নয দীর্িবদন আশা কচ্ছর বেচ্ছ া।

৩ বদচ্ছনর িচ্ছন্ধর গশচ্ছষ,[২১] বজ্চ্ছজ্এম ৩ আ ে অবনবদি ষ্ট কাচ্ছ র জ্নয িন্ধ গর্াষো
কচ্ছর।[২২] পবিম িচ্ছের সরকাচ্ছরর পচ্ছক্ষ ক কাো উচ্চ আদা ে িন্ধচ্ছক অনিি
গর্াষো কচ্ছর, সরকার োচ্ছদর অিস্থান কচ্ছঠার কচ্ছর সবহিংস প্রবেিাদ দমন ও
বিবশষ্ট বজ্চ্ছজ্এম গনো ও কমীচ্ছদর গগ্রিোচ্ছরর চ্ছক্ষয ১০ গকাম্পাবন আিা সামবরক
িাবহনী পাঠায।[২৩] প্রবেিাচ্ছদ বজ্চ্ছজ্এম অননয একটি পেবে জ্নো িচ্ছন্ধর আশ্রয
গনয, যাচ্ছে গকান বপচ্ছকটিিং যা ি প্রচ্ছযা করা হচ্ছি না, পাহাচ্ছড়র মানুষচ্ছক শুিু
১৩ ও ১৪ আ ে গস্বোয র্চ্ছরর বভের অিস্থান করচ্ছে আহিান করা হয।[২৪]
এটা িড় একটি সাি য এিিং সরকাচ্ছরর জ্নয জ্জা বহচ্ছসচ্ছি প্রমাবেে হয।
১৬ আ ে গ ার্িা জ্নমুবি গমাচিা (বজ্চ্ছজ্এম) কেৃি ক দাবজ্িব িংচ্ছয আহূ ে একটি
মযারােন 'সিিদ ীয তিঠক' এর পচ্ছর গ ার্িা যাচ্ছন্ডর দ গুচ্ছ া অনাড়ম্বরভাচ্ছি
'চ্ছ ার্িা যান্ড জ্চ্ছযন্ট অযাকশন কবমটি'(GJAC) ঠন কচ্ছর।[২৫] এিিং গযৌেভাচ্ছি
বসোন্ত গনওযা হয আচ্ছদা ন এিিং বভন্ন নাচ্ছম িন্ধ চাব চ্ছয যাওযার। ১০৬ িেচ্ছরর
ইবেহাচ্ছস প্রেমিাচ্ছরর মে পাহাচ্ছড়র সি প্রিান রাজ্ননবেক দ একসচ্ছে আসচ্ছে
এিিং গযৌেভাচ্ছি আচ্ছদা ন এব চ্ছয বনচ্ছে সম্মে হয।
গকন্দ্রীয সরকার হস্তচ্ছক্ষচ্ছপর দািীচ্ছে GJAC আচ্ছদা ন চাব চ্ছয যাওযার গর্াষো গদয
এমনবক ১৮ আ চ্ছের পচ্ছরও, 'র্র বভচ্ছে জ্নো' (র্চ্ছরর মচ্ছিয জ্ন চ্ছের
অিস্থান), গসই সচ্ছে জ্ােীয মহাসড়চ্ছক কাচ্ছ া বিো পবরিান কচ্ছর মশা বমবে
ও বিশা মানি িন্ধচ্ছনর আচ্ছযাজ্ন কচ্ছর।

