
দিত্বীয় অধ্যায়

১। ছ াদিয়য়ট সংঘক সংস্কাৰৰ সুচনা কদৰবলৈ দিখাইৈ গববায়চিক ছকান দবৈাক কাৰয়ক বাধ্য কৰাইদ ৈ

উত্তৰঃ ১৯৮৫ চনত গৰ্বাচচভ ছ াভভচেট সংঘৰ সাম্যৰ্াদী দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈভ ল। ছ াভভচেট সংঘক সংস্কাৰৰ সুচনা কভৰৰ্লল ভম্খাইল গৰ্বাচচভক ভক ুম্ান কাৰচক ৰ্াধয
কৰাইভ ল। তাৰ ভভতৰত-

ক) তথ্য আৰু প্ৰযুভিভৰ্দযাৰ ছেত্ৰত এক ভৰ্প্লৱৰ সুচনা কভৰৰ্ ভৰ্চাভৰভ ল যাচত পভিম্ীো ছদশসমূ্ৈৰ হসচত প্ৰভতচযাভগতাত অৱতীণব ৈৰ্ পাচৰ।
খ) পভিম্ীো ছদশসমূ্ৈৰ হসচত স্বাভাভৱক সম্পকব গভ়ি ছতালাৰ ওপৰত ছ াৰ ভদভ ল।
গ) ছ াভভচেট সংঘত গণতাভিক শাসন ৰ্যৱস্ৈা প্ৰভতষ্ঠাৰ  ভৰেচত পভৰৱতব ন সাভধৰ্ খুভ ভ ল।
ঘ) সাধাৰণ  নাতাক ভৰ্চশষাভধকাৰৰ পৰা ৰ্ভিত কৰা প্ৰশাসনীে ৰ্যৱস্ৈাক সৰল কভৰৰ্ ভৰ্চাভৰভ ল।
২। ছ াদিয়য়ট বযৱস্হাৰ দুববৈতাসিূহ দক দক

উত্তৰঃ ছ াভভচেট ৰ্যৱস্ৈাই  নগণৰ ৰ্হু পভৰম্াচণ আশা পূৰণ কভৰভ ল যভদও ৰ্হু ছেত্ৰত দুৰ্বলতা আভ ল। তাৰ ভভতৰত-

১। আচম্ালাতাভিক আৰু অভধক ছকন্দ্ৰীেকৰণৰ প্ৰভাৱ
২। নাগভৰকৰ ৰ্াক্ স্বাধীনতা নাভ ল
৩। ছকৱল এটা ৰা লনভতক দলৰ সচৰ্বাচ্চ ভনেিণ
৪। ১৫ খন অংগৰা যৰ ভভতৰত ৰাভ োই অতযাভধক প্ৰাধানয লাভ।
৩। ছ াদিয়য়ট সংঘ িায় াণৰ বা খদিতকৰণৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ পদৰণদতসিূহ দৈখা।

উত্তৰঃ ভাচ াণৰ কাৰণসমূ্ৈ-
১। অৰ্বলনদতক স্হদবৰতা-

• অথ্বলনভতক ছেত্ৰত ছৈাৱা আভযন্তৰীণ দুৰ্বলতাৰ ৰ্াচৰ্  নগনৰ আশা-আকাংো পূৰণ কৰাত ৰ্যথ্ব হৈভ ল।
• অথ্বলনভতক ম্ন্দাৱস্ৈাই  নগণৰ ভনতয প্ৰচো নীে পণয সাম্গ্ৰীৰ নাটভনৰ সৃভি কভৰভ ল।
২। ৰাজলনদতক আৰু প্ৰশাসনীয় দুববৈতা-

• ৭০ ৰ্ ৰ ধভৰ শাসন কৰা সাম্যৰ্াদী দল ছ াভভচেটৰ্াসীৰ ওচৰত উত্তৰদােী নাভ ল।
• প্ৰশাসনীে কাম্-কা ৰ ম্ন্ৈৰ গভত আৰু দুৰ্বলতাৰ ৰ্াচৰ্  নগণ সুচযাগ –সুভৰ্ধাৰ পৰা ৰ্ভিত ৈৰ্ লগা হৈভ ল।
• ভনেিণৈীন দুণীভত আৰু আচম্ালাসকলৰ ছভাগ-ভৰ্লাসৰ ৰ্াচৰ্ প্ৰশাসন ৰ্যৱস্ৈাক সংস্কাৰ কৰাত ভৰ্ফল হৈভ ল।
•  নগণৰ অনাংশগ্ৰৈণৰ ফলশ্ৰুভতত  নসম্থ্বন ছৈৰুৱাইভ ল আৰু ভুল সংচশাধনৰ ৰ্াচৰ্ ছকাচনা পে নাভ ল।



৩। গববায়চিৰ সংস্কাৰ নীদতিঃ পূৰ্ব উত্তৰত ছচাৱা। সংস্কাৰৰ গভত ছলচৈম্ আৰু এই নীভতসমূ্ৈৰ ছৰ্চম্ াভলৰ ফলত  নগণ অভতষ্ঠ হৈভ ল।
৪। জাতীয়তায়বাধ্ আৰু সাববয়িৌিত্বৰ উত্থানিঃ- ছ াভভচেট ৰ্যৱস্ৈাৰ অংশ ভৈচাচপ থ্কা প্ৰ াতিচৰ্াৰৰ ম্া ত গভ়ি উঠা  াতীেতাৰ্াদ আৰু সাৰ্বচভৌম্ত্ব লাভৰ আকাংোৰ ৰ্াচৰ্।
অথ্বাত ম্ধয এভ োৰ প্ৰ াতি আৰু আন আন প্ৰ াতিচৰ্াৰৰ ম্া ত  াভতগত আৰু ধম্ীে প্ৰচভদ তথ্া অথ্বলনভতক অনগ্ৰসৰতা।

পভৰণভতসমূ্ৈঃ
১। শীতল যুদ্ধৰ পভৰসম্াভি ৰ্া আদশবগত সংঘাতৰ সম্াভি
২। আচম্ভৰকা একক শভি ভৈচাচপ প্ৰভতষ্ঠা লাভ- একচম্ৰু ৰ্যৱস্ৈাৰ প্ৰৱতব ন। আচম্ভৰকাৰ পুভ িঁ ৰ্াদী অথ্বলনভতক ৰ্যৱস্ৈাই আভধপতয ভৰ্স্তাৰ কচৰ। IMF, World bank etc.

৩। নতুন ৰািৰ সৃভি- ১৫ খন নতুন ৰাষ্ট্ৰৰ  ন্ম হৈভ ল
৪। সাম্ভৰক হম্ত্ৰীৰ অৱসান আৰু ভৰ্শ্ব শাভন্ত আৰু ভনৰাপত্তাৰ ৰো
৫। ৰাভিক আৰু পূৰ্ ইউচৰাপীে ৰাষ্ট্ৰসমূ্চৈ ইউচৰাপীোন ইউভনেত ছযাগদান কভৰ নাচটাৰ সদসযপদ গ্ৰৈণ কচৰ।
৬। ম্ধয এভ োৰ ৰাষ্ট্ৰসমূ্চৈ আচম্ভৰকা আৰু চীনৰ হসচত সম্পকব স্ৈাপন কভৰৰ্ ভৰ্চাচৰ।
৭। ৱাশ্বব চুভিৰ ভংগ।


