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বিশেষ বনিন্ধ

র্য়ান্ডময়াইজড কন্ট্য়াল ট্য়ায়য়াল

তথ্যভিভতিক গন্েষণয়ায় গুরুত্বপূণ্ণ অেদয়ান
মমত্রীশ ঘটক 

কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উন্নয়ত্তের েীকতর মূল্ায়ত্তে 
র্ান্ডমাইজড িত্তট্াল ট্ায়াল োমি গত্তবষণাপদ্ধকত 
এি যুগান্তসৃকটিিারী ভূকমিা কেত্তয়ত্তে

করপ ভ্াে উইঙ্কল যকি এিজে অর্থেীকতকবি 
হত্ততে, আর িীর্থ দু-িশত্তির রুম থরত্তি হঠাৎ থজত্তগ 
উত্তঠ থিখত্ততে থয অর্থেীকতত্তত থোত্তবল থপত্তয়ত্তেে 
অকভকজৎ ব্াোকজ্থ, এস্ার দুত্ত্া এবং মাইত্তিল থরেমার, 
উন্নয়ে অর্থেীকতত্তত র্ান্ডমাইজড িত্তট্াল ট্ায়াল 
(আরসিসি) ব্বহাত্তরর জে্, তাহত্তল হতবাি হত্তয় 
থযত্ততে ১৯৯০-এর িশত্তির থশষ ভাত্তগ গত্তবষণায় এই 
পদ্ধকতর ব্বহার থতা ভুত্তলই যাে, এই শব্দবন্ধটাই অ- 
পকরকিত কেল অর্থেীকতর 
জগত্তত  অর্থনেকতি  
গত্তবষণা থসই সময় 
প্রধােত তাক্বেি স্তত্তরই 
সীমাবদ্ধ কেল, যকিও 
তার মত্তধ্ই তত্ত্বের সাত্তর 
তর্ কবত্তলেষত্তণর িি্থার 
(empirical study) 
কিত্তি থ�াঁি এিটু এিটু 
িত্তর বাড়কেল 

কিকিৎসা জগত্তত 
র্ান্ডমাইজড পরীক্া কে-
রীক্ার পদ্ধকতকট যত্তরটি 
পকরকিত ১৯৩০-এর 
িশত্তি পকরসংখ্াে-
কবি থরাোল্ড কিশার 
প্ররম এই পদ্ধকতর 
িরা বত্তলে আরসিসি 
এইভাত্তব িাজ িত্তর – 
প্ররত্তম যাঁত্তির ওপর থিাে ওষুধ বা কিকিৎসা পদ্ধকত 
পরীক্া িরা হত্তব থসরিম থলাত্তিত্তির থবত্তে কেত্তয় তাতঁ্তির 
দুই িত্তল ভাগ িরা হল সম্ূণ্থ সমসম্াবোমূলি িয়ে 
পদ্ধকতর মাধ্ত্তম এবার এর মত্তধ্ এিকট িত্তলর ওপর 
ওষুধ বা কিকিৎসা পদ্ধকত প্রত্তয়াগ িরা হল এঁত্তির 
“পরীক্ামূলি” িল বলা হয় আর অে্ িলকটর উপর 
থসই কিকিৎসা বা ওষধু প্রত্তয়াগ িরা হল ো, কিন্তু তাতঁ্তির 

কেরীক্ার মত্তধ্ রাখা হল এঁত্তির “কেরীক্ামূলি” িল 
বলা হয় এবার পকরসংখ্ােগতভাত্তব যকি থিখা যায় 
থয দুকট িত্তলর মত্তধ্ স্াত্তস্্র উন্নকতর পার্থি্ যত্তরটি 
তত্তব থবা�া যাত্তব ওষুধ বা কিকিৎসা পদ্ধকত সিল, 
আর তা ো হত্তল, তা কবিল 

১৯৮০-র িশত্তির থশষ ভাত্তগ মাইত্তিল থরেমার 
থিকেয়া সিত্তর যাে থসখাত্তে এিকট থোট এেকজও- 
পকরিাকলত স্কুত্তল কতকে বেরখাত্তেি স্ােীয় োত্রত্তির 
পড়াে থসই সময় খাকেিটা আিকমিিভাত্তবই এই স্কুল- 
গুত্তলার পঠেপাঠে পদ্ধকতর কিভাত্তব উন্নকত িরা যায় 
থসই আত্তলািোয় হঠাৎই আরসিসি প্রত্তয়াত্তগর িরা তারঁ 

মারায় আত্তস গ্াত্তমর 
ঐ ধরত্তের স্কুত্তল আরও  
ক্াসরর বাোত্তো উকিত 
ো েতুে পাঠ্বই ও 
স্কুত্তলর থপাশাি থিওয়া 
উকিত, এই ধরত্তের 
কসদ্ধান্ত থেওয়ার সময় 
কতকে ঐ এেকজও-থি 
থবা�াে এই িাজগুত্তলা 
ধাত্তপ ধাত্তপ এবং ‘র্ান্ডম’  
বা  সমসম্াবোমূলি 
িয়ে পদ্ধকতত্তত িরা 
থহাি এত্তত তাত্তির িল 
ভাত্তলা িত্তর থবা�া যাত্তব 
মাত্তে কিছু স্কুত্তল ক্াস 
রুম বাোত্তো থহাি, কিছু 
স্কুত্তল েতুে পাঠ্বই ও 
স্কুত্তলর থপাশাি থিওয়া 
থহাি, আর কিছু স্কুল 

থরত্তখ থিওয়া থহাি শুধ ুকেরীক্ত্তণর জত্তে্ আর থিারায় 
িী িরা হত্তব তা কঠি িরা থহাি সমসম্াবোমূলি 
কেব্থািে পদ্ধকতত্তত  এত্তত থবা�া যাত্তব থিাে পদ্ধকত 
বাচ্াত্তির স্কুত্তল আসা এবং কশক্ালাত্তভর থক্ত্তত্র থবকশ 
সিল ওষুধ বা কিকিৎসা পদ্ধকতর মূল্ায়ত্তে ব্বহৃত 
পদ্ধকত থিাে সরিাকর বা থবসরিাকর প্রিল্প বা েীকতর 
মূল্ায়ত্তেও ব্বহার িরা যায় এই সৃজেশীল কিন্তার 

২০১৯ সাত্তল অর্থেীকতত্তত থোত্তবল পুরস্ার থপত্তয়ত্তেে 
অকভকজৎ কবোয়ি বত্ত্দ্াপাধ্ায়, এস্ার দুত্ত্া এবং 
মাইত্তিল থরেমার এঁত্তির পুরস্ার পাওয়ার িারণ 
কবত্তবের িাকরদ্্ দূরীিরত্তণ তঁাত্তির র্ান্ডমাইজড িত্তট্াল 
ট্ায়াল পদ্ধকত আকবষ্ার ও প্রত্তয়াগ 
এখাত্তে তঁাত্তির এই র্ান্ডমাইজড িত্তট্াল ট্ায়াল পদ্ধকত 
বা আরসিসি কেত্তয় আত্তলািো িরা হল 

অকভকজৎ কবোয়ি  বত্ত্দ্াপাধ্ায়, এস্ার দুত্ত্া এবং 
মাইত্তিল থরেমার
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মত্তধ্ই কেকহত আত্তে উন্নয়ে অর্থেীকতত্তত আরসিসি-র 
প্রিলত্তের মূল িারণ   

এই আপাত ক্ুদ্-পকরসত্তর থয ধারণাকটর জন্ম 
ও প্রত্তয়াগ হল, তা তারপর আত্তস্ত আত্তস্ত কিত্তি কিত্তি 
েকড়ত্তয় পড়ল  পরবততী দু িশত্তি তাঁর ও তাঁর দুই 
সহিমতী অকভকজৎ ব্াোকজ্থ ও এস্ার দুত্ত্ার থেতৃত্তবে 
সারাকবত্তবের বহু গত্তবষি এই েতুে পদ্ধকতর প্রত্তয়াত্তগ 
পরীক্া কেরীক্া িালাে োো েীকত ও প্রিত্তল্পর িলা-
িত্তলর মূল্ায়ত্তে উন্নয়ে অর্থেীকত ও সংকলেটি থক্ত্তত্র 
তর্কভকতিি িাত্তজর জে্ এই পদ্ধকত এখে অে্তম 
গুরুবেপূণ্থ হাকতয়ার হত্তয় িাঁকড়ত্তয়ত্তে কববে ব্াঙ্ক ও বহু 
সরিার এবং বড় এেকজওগুকল এখে থযখাত্তে সম্ব 
থসখাত্তেই আরসিসি পদ্ধকত প্রত্তয়াত্তগ থজার কিত্তছে 
উন্নয়ে েীকতর মূল্ায়ত্তে এই পদ্ধকত থয এি যুগান্তর 
রকটত্তয়ত্তে তা বলত্তল থমাত্তটই অতু্কতি িরা হত্তব ো 

েয়াস্তে জরীেন্ন মূল্য
‘র্ান্ডমাইজ’ িরার এই পদ্ধকতগত ধারণার আকবষ্ার 
এত্তক্ত্তত্র প্রধাে কবষয় েয় বাস্তব জগত্তত গকরব মােুত্তষর 
জীবত্তে থিাে প্রিল্প বা িাজ িী প্রভাব থিলল থসটার 
মূল্ায়ত্তে এই পদ্ধকতর উপত্তযাকগতা  থিখাই এই 
পদ্ধকত প্রত্তয়াত্তগর থক্ত্তত্র 
প্রধাে উত্তদেশ্ এখে ব্কতি, 
পকরবার, গ্াম, বা প্রকতষ্াে 
যার ওপত্তরই থিাত্তো প্রিল্প 
বা েীকতর প্রভাত্তবর িল 
কবত্তলেষণ আমাত্তির উত্তদেশ্ 
থহাি, থসটা প্রিকলত প্ররায় 
মূল্ায়ে িরার কিছু সমস্া 
আত্তে  হয়ত থিখা যাত্তব 
থয অঞ্চত্তল এই মূল্ায়ত্তের 
থিটিা িলত্তে থসখাত্তে অে্ 
থিাত্তো প্রিল্প িলত্তে এবং 
তাই তার প্রভাব, আর আমরা থয েীকতর প্রভাব 
মূল্ায়ে িরত্তত থিটিা িরকে থসটা আলািা িরা 
মুশকিল বা এমেও হত্তত পাত্তর থয প্রশাসকেি বা 
রাজনেকতি থিাে িারত্তণ ঐ অঞ্চত্তল সমস্ত প্রিল্পই 
ভাত্তলাভাত্তব রূপাকয়ত হত্তছে, তাই িতটা এই প্রিত্তল্পর 
প্রভাব আর িতটা অে্ থিাত্তো উপািাত্তের, থসটা 
থবা�া শতি এই িারত্তণ আমরা যকি এই প্রিত্তল্পর 
িারত্তণ এই িলািল থিখা যাত্তছে এই রিম কসদ্ধাত্তন্ত 
থপৌঁেই এই সমস্াগুত্তলার ভাল িত্তর থমািাকবলা ো 
িত্তর, তাহত্তল মারাত্মি ভুল থরত্তি থযত্তত পাত্তর এই 
সমস্ার সমাধাে হত্তত পাত্তর ‘আরসিসি’ প্রত্তয়াত্তগ, 
িারণ তাত্তত প্রিল্পগুত্তলা থিান্ জায়গায় রূপাকয়ত 

হত্তব, থিান্ জায়গায় েয়, থসই কসদ্ধান্ত থেওয়া হত্তব 
সমসম্াবোমূলি িয়ত্তের মাধ্ত্তম তাই অে্ সম্াব্ 
উপািােগুত্তলার প্রভাব আলািা িরা যাত্তব, িারণ 
থসগুত্তলার প্রভাব পরীক্ামূলি ও কেরীক্ামূলি দুই 
িত্তলর মত্তধ্ই গড়পরতা এিই রিম হত্তব   

তত্তব হ্া,ঁ সবত্তক্ত্তত্র এই পদ্ধকত প্রত্তয়াগ িরা সম্ব 
েয় ‘আরসিসি’ প্রধােত ‘মাইত্তরো’ বা আত্তপকক্িভাত্তব 
ক্ুদ্ পকরসত্তর এবং সীকমত সংখ্ি থলাি বা অঞ্চত্তলর 
ওপর প্রত্তয়াগ িরা যায় এই সব থক্ত্তত্র, থিাত্তো এিকট 
কেকি্থটি প্রিল্প ‘র্ান্ডম’ ভাত্তব গ্হণ িরার িত্তল ঐ প্রিত্তল্পর  
প্রভাব সম্ত্তিকে পকরসংখ্ােগত ভাত্তব কেভ্থরত্তযাগ্ 
কসদ্ধাত্তন্ত উপেীত হওয়া সম্ব কিন্তু অত্তেি বড় বা  
‘ম্াত্তরো’ পকরসত্তর (থযমে থগাটা থিশত্তজাড়া) আরসিসি 
প্রত্তয়াগ িরা মুশকিল এত্তক্ত্তত্র অে্াে্ কবষত্তয়র প্রভাব 
মুতি িত্তর থিাে কবত্তশষ প্রিত্তল্পর মূল্ায়ে পদ্ধকতত্তি 
আরও পত্তরাক্ ও জকটলতর পদ্ধকত গ্হণ িরত্তত হয় 

আরসিসি-র শকতি এবং দুব্থলতা দুত্তটাই এইখাত্তেই 
থযখাত্তে আরসিসি প্রত্তয়াগ িরা সম্ব, থসখাত্তে একট 
এিকট িারুণ হাকতয়ার কিন্তু বহৃতির অর্থনেকতি থক্ত্তত্র 
(যাত্তি পকরভাষায় ‘ম্াত্তরো থলত্তভল’ বলা হয়) এবং 
িীর্থিালীে সমত্তয়র থপ্রক্াপত্তট অর্থনেকতি উন্নয়ে ও 

প্রাকতষ্াকেি পকরবত্থত্তের 
থয সমস্ত কবষয় উন্নয়ে 
অর্থেীকতর মূল িি্থার 
কবষয়, তার মূল্ায়ে থতা 
আর আরসিসি কিত্তয় সম্ব 
েয় একিত্তি আবার থয 
থিাত্তো েতুে গত্তবষণার 
পদ্ধকত তরুণ গত্তবষি-
থির (এবং গত্তবষণার 
জত্তে্ অেুিাে) থি টাত্তে, 
যা আরসিসি-র থক্ত্তত্রও 
হত্তয়ত্তে তাই অত্তেত্তিরই 

আশঙ্কা হয় তাক্বেি ও তর্কভকতিি গত্তবষণার আরসিসি 
বাি কিত্তয় থয ধারাগুত্তলা আত্তে, থসই সব থক্ত্তত্র গত্তবষণা 
থযে কপকেত্তয় ো পত্তড় 

মূল্যয়ায়ন্নর েয়াইন্র
যাইত্তহাি এই কববাি-কবসংবাি এত কিছু সাঙ্াকতি 
েয় এখে এি েতেু প্রজন্ম আরসিসি প্রিল্প-মলূ্ায়ত্তের 
সঙ্কীণ্থ সীমাোর বাইত্তর থবত্তরাত্তত িাইত্তে মূলধারার 
উন্নয়ে অর্থেীকতত্তত িৃকষত্তত ভাগিাত্তষর ভূকমিা 
এিকট বহুিকি্থত কবষয় মূল প্রশ্ন হল, িসত্তলর এিটা 
অংশমাত্র পায় বত্তল ভাগিাষী কি িম উৎসাহ কেত্তয় 
বগ্থার জকম িাষ িত্তর? সম্প্রকত এিকট আরসিসি-থত 

যেখানে আরসিসি প্রন�াগ করা িম্ভব, 
যিখানে এসি একসি দারুণ হাসি�ার 
সকন্তু বৃহত্তর অর্থনেসিক যষেনরে (োনক 
পসরভাষা� ‘ম্ান্া যেনভে’ বো হ�) 
এবং দীর্থকােীে িমন�র যপ্রষোপনি 
অর্থনেসিক উন্ন�ে ও প্রাসিষ্াসেক 
পসরবি্থনের যে িমস্ত সবষ� উন্ন�ে 
অর্থেীসির মূে চচ্থার সবষ�, িার 
মূে্া�ে যিা আর আরসিসি সদন� 
িম্ভব ে�
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ভাগিাত্তষর থক্ত্তত্র শস্ ভাত্তগর পকরমাত্তণর অেুপাত 
(িাকষর ভাত্তগ) বাড়াত্তল তার প্রভাব উৎপািে বৃকদ্ধর 
হাত্তর িী প্রভাব থিত্তল তা থিখত্তত শস্ ভাত্তগর 
পকরমাণ কবকভন্ন থরত্তখ ‘র্ান্ডম’ পদ্ধকতত্তত তা কবকভন্ন 
থক্ত্তত্র প্রত্তয়াগ িরা হয় এত্তক্ত্তত্র থিখা যাত্তছে শস্ 
ভাত্তগর পকরমাত্তণর অেুপাত বাড়াত্তল উৎপািে বৃকদ্ধর 
হার যত্তরটি  বাড়ত্তে, যা অেুত্তপ্ররি কহত্তসত্তব িসত্তলর 
ভাত্তগর গুরুবেত্তি ইকগিত িত্তর মজার ব্াপার হল, এই 
গত্তবষণা অতীত্ততর আত্তরিকট গত্তবষণাত্তি সকঠি প্রমাণ 
িরত্তে ১৯৭০-এর থশষভাগ ও ১৯৮০-র প্ররম কিত্তি 
পকচিমবত্তগির বামফ্রন্ট সরিার ভাগিাত্তষর থক্ত্তত্র কিছু 
সংস্ার িত্তর যা ‘অপাত্তরশে বগ্থা’ োত্তম পকরকিত  এই 
সংস্াত্তর ভাগিাকষত্তির িসত্তলর ভাত্তগর পকরমাণ বাড়াত্তো 
হয় এবং উত্তছেত্তির ভয় থরত্তি কেরাপতিা থিওয়া হয় 
‘আরসিসি’-পূব্থ জমাোয় িরা ঐ গত্তবষণায় যুতি কেত্তলে 
স্য়ং অকভকজৎ ব্াোকজ্থ, সত্তগি কেলাম আকম আর পল 
গাটকেলার থসই সমত্তয় পঞ্চাত্তয়তগুকলর ক্মতায়েসহ 
অে্াে্ কবষয় উৎপািে বৃকদ্ধত্তত িী প্রভাব থিত্তলত্তে 
তা অপাত্তরশে বগ্থার িলািত্তলর থরত্তি আলািা িত্তর 
কবিার িরার উপায় কেল ো প্রিল্প মূল্ায়ত্তের সীমা 
োকড়ত্তয় আরসিসি থয উন্নয়ে অর্থেীকতর আরও মূল-
ধারার কবষয়গুকলর থক্ত্তত্রও প্রত্তয়াগ িরা থযত্তত  পাত্তর, 
এই গত্তবষণা তার এিকট উিাহরণ মাত্র 

তত্তব আরসিসি-র আত্তরিটা সমস্াজেি কিি 
উত্তলেখ িরা প্রত্তয়াজে থসটা হল থিাে পদ্ধকত িাজ 
িরত্তে আরসিসি থসটা বলত্তত পাত্তর, কিন্তু িী িরত্তল 
আত্তরা ভাত্তলা িল কমলত্তত পাত্তর বা সম্ূণ্থ অে্ 
পকরত্তবত্তশ এই পদ্ধকত িাজ িরত্তব কিো, আরসিসি 
তা বলত্তত পাত্তর ো  সমস্াটা শুধু আরসিসি-র েয়, 
থয থিাত্তো তর্কভকতিি িাত্তজর থক্ত্তত্রই এটা এিটা 
সমস্া– কবত্তশষ এিকট পকরত্তবত্তশ যা জাো যাত্তছে, তা 
কি সাধারণভাত্তব অে্াে্ থক্ত্তত্রও প্রত্তযাজ্? কবত্তশষ 
থরত্তি সাধারত্তণ যাওয়া যায় কিো তা কেধ্থারণ িরত্তত  
ত্বে আমাত্তির সাহায্ িরত্তত পাত্তর  তাই সমাধাত্তের 
পর আরসিসি-থি বাি কিত্তয় েয় বরং তত্ত্বের সত্তগি 
আরসিসি-র থমলবন্ধে রকটত্তয় থিখা িরিার কবকভন্ন েীকত 
বা কভন্ন কভন্ন পকরত্তবত্তশ িী রটত্তত পাত্তর তার মূল্ায়ে 
থয থিাত্তো েতুে পদ্ধকতর থক্ত্তত্রই এিকিত্তি থযমে 
িালু পদ্ধকত সকরত্তয় থরত্তখ েতুে পদ্ধকতত্তি একগত্তয় কিত্তত 
হয়, থতমেই েতুে ও পুরত্তো দুই পদ্ধকতর মত্তধ্ সমন্বয় 
রকটত্তয় দুকট পদ্ধকতত্তিই শকতিশালী িত্তর থতালা যায়

অ্ািাত্তডকমি গত্তবষণার জগৎ থরত্তি যকি আমরা 
থবকরত্তয় আকস, তত্তব থিখব আরসিসি ব্বহার িত্তর 
তর্কেভ্থর েীকত গ্হত্তণর থক্ত্তত্র আরও অত্তেি সমস্া 
রত্তয়ত্তে থিাে ধেী ব্কতি বা থবসরিাকর জেকহনতষী 

প্রকতষ্াত্তের িাে িরা থমাটা অেুিাে িী ধরত্তের প্রিত্তল্প 
প্রত্তয়াগ িরা হত্তব তার গকতপ্রিৃকত বিত্তল কিত্তত পাত্তর 
তা থয সব সমত্তয় সামাকজি থরত্তি িাম্ তা েয় 
এোড়াও শুধুমাত্র আরসিসি-কেভ্থর েীকত গ্হত্তণর িত্তল 
অে্ অত্তেি গুরুবেপূণ্থ কবষয় আমাত্তির েজর একড়ত্তয় 
থযত্তত পাত্তর, িারণ সব থক্ত্তত্র আরসিসি প্রত্তয়াগ িরা 
যায় ো এটা অত্তেিটা থসই হাত্তত এিটা হাতুকড় 
রািত্তল শুধ ুথঠািার মত থপত্তরি থখাজঁার এিটা প্রবণতা 
এত্তস যায়, তার মত সবত্তশত্তষ এিিল সমাত্তলািত্তির 
মত্তত থয রাজনেকতি পকরত্তবত্তশর মত্তধ্ েীকত গ্হণ 
ও তার বাস্তবায়ে হয়, তার পকরবত্থে ো িত্তর শুধু 
িাকরদ্্ দূরীিরণ প্রিত্তল্পর েিশার উন্নকত িত্তর তাত্তির 
িায্থিাকরতা বাড়াত্তো প্রাকতি কহত্তসত্তব সামাে্ই এই 
সমাত্তলািোকট সকত্ কিন্তু খাকেিটা অে্ায্, িারণ 
কেখুঁত সমাধাত্তের আশায় বত্তস থরত্তি আংকশি কিছু 
উন্নকতর মূল্ত্তি উকড়ত্তয় থিওয়া খাকেিটা “হয় সবটা 
িাই েয়ত কিছু ো” ধরত্তের মােকসিতার লক্ণ, যা 
বাস্তবসম্মত েয় 

এর লয়াি ককয়াথয়ায়
এই দুকচিন্তাগুত্তলা থিােটাই পুত্তরাপুকর থ�ত্তড় থিলার 
উপায় থেই তবু এই সব সমাত্তলািো সত্ত্বেও আরসিসি 
কবপ্লব থয িারত্তণ সমীহ আিায় িত্তর থেয়, থসকট হল, 
েীকত গ্হত্তণর প্রত্তশ্ন তত্তর্র গুরুবেত্তি সব্থমাে্ িরত্তত 
সক্ম হত্তয়ত্তে একট আর কবকভন্ন প্রিত্তল্পর খরি এবং 
লাভত্তি অত্তঙ্কর কহসাত্তব কবিার িত্তর তুলো িরত্তত 
পাকর আমরা সাধারণ মােুত্তষর জীবত্তে আরসিসি-র 
সম্বত একটই সবত্তিত্তয় গুরুবেপূণ্থ অবিাে  

থশষ কবিাত্তর তর্ই আমাত্তির থশখায় আমরা িী 
জাকে আর িী জাকে ো দুত্তটাই খুব গুরুবেপূণ্থ, কিন্তু 
বাস্তত্তব তা অত্তেি সমত্তয়ই অগ্াহ্ িরা হয় কবত্তশষ 
িত্তর ভারত্ততর থক্ত্তত্র, থযখাত্তে েীকত রূপায়ণ ও তার 
বাস্তবায়ে হয় অত্তেিটা থিন্দীভূতভাত্তব এবং তাও 
থিাত্তো তত্তর্র কিত্তি তাকিত্তয় বা থিাত্তো পরীক্া- 
কেরীক্ার মাধ্ত্তম তর্-সংগ্ত্তহর মধ্ কিত্তয় েয়, 
থযমেটা আমরা কবমুদ্ািরণ বা কজএসকট িালু িরার 
সমত্তয় থিত্তখকে থরাগ কেণ্থয় ো িত্তর থযমে ওষুধ 
থিওয়া কবপজ্জেি, থতমেই তর্ ও পকরসংখ্াে 
োড়া েীকত রূপায়ণ িরা অন্ধিাত্তর কিল থোড়ারই 
মত আরসিসি েীকত কেণ্থত্তয়র আত্তলািোর থিত্তন্দ তর্ 
ও পকরসংখ্াত্তের গুরুবেত্তি প্রশ্নাতীতভাত্তব প্রকতকষ্ত 
িত্তরত্তে আর সব কিছু থেত্তড় শুধু এই জত্তে্ই তঁাত্তির 
এই সম্মাে ও স্ীিৃকত প্রাপ্

১৮ অত্ত্াবর, ২০১৯ দ্য সিন্দু দিকেি সংবািপত্তত্র 
প্রিাকশত উতির সম্ািিীয় প্রবত্তন্ধর অেুবাি


