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ধভমীয় দভৌরফোদ এফং ফোজোরয দভৌরফোন্দদয রফপ্রতীন্দ, তোন্দদয দযোখফোয তোরিন্দদ োভোনয রিছু প্রয়ো চোররন্দয়রছরোভ। 

রনন্দচয রবরিওরি তোযআ এিিো নভুনো। 

রিবোন্দফ ফোনোন্দনো য় দোঙ্গো? িোয স্বোন্দথম? দোঙ্গো দযোখফোয রনদোনআ ফো রি? িোন্ধীফোফোয িথোয় রি এফোন্দয এিিু িোন 

রদন্দত ন্দফ? 

I strove to make incessant attack upon religious as well as market fundamentalism by 

means of the following video collage.  

How is a riot manufactured, and for whose benefit? What is the antidote to these ever-
continuing riots? Should we lend our ears to the voice(s) of Gandhi?  

মুদু্ধ, দোঙ্গো, োনোোরন আতযোরদ িন্দয িোয ভুনোপো? 

১.০  
--স্ত্রফযফোয়ীয।  
--রিন্তু, স্তযস্তয রিনন্দত দতো য়ো রোন্দি? এআ য়ো "জরঙ্গ"-যো োয় দিোন্দেন্দি?  
-- ফযোংি। ভোরনরন্ডোরযং-এ ওস্তোদ। 
--ফযোংন্দিয রোব?  
--যোষ্ট্রীয় ঋণ ততরয িযো-- জরঙ্গ োভরোন্দত যোষ্ট্রন্দি ধোয িযন্দত য় ফন্দ ো ফযোংন্দিয িোন্দছ। রফরিন্দয় 
মোয় স্ববূরভ, দিননো ঋণ দোধ নো িন্দয ফন্ধিী দদন্দয ম্পদ উত্তভন্দণময োন্দত তুন্দর রদন্দত য়। 

১.১  
ন্ত্রোী-জঙ্গী ততরয য় দিভন্দন?  
দন্দি রোথ খোওয়ো ভোনুল ন্দয় ওন্দে দিঞ্জোযো ক্লো।  
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খুফ ন্দজআ তোযো িোিো-রচন্দেয ভোররিন্দদয রিোয ন্দয় মোয়, োয়!  
তোন্দদয োন্দত স্তয তুন্দর ংিরেত ুুঁরজফোদ ততরয িন্দয বোনফমস্ব রফন্দযোধ।  
িখন্দনো তোন্দদয িোন্দজ রোিোন্দনো য় এরোিো পোুঁিো িযন্দত (ভোরিয তরোয ম্পদ অযণ িযন্দত ন্দফ 
দতো! রপ্ররভরিব এিুভুযন্দরন্দনয দিোন ভুূতম!), িখন্দনো ফো দোঙ্গো ফোুঁরধন্দয় অন্দফন্দিয দিো োয় ু ুর  
রদন্দত! 

২.  
অয রোব রররিিোর োরিময।  
রফন্দল দর দোঙ্গো ফোুঁরধন্দয় ফো দোঙ্গো/মুদ্ধ-রযরিরত ফোরনন্দয় জোতযরবভোন, স্বন্দদন্দপ্রভ আতযোরদয ধুন্দয়ো 
তুন্দর দবোি-ফযোঙ্ক ভৃদ্ধ িন্দয। 
অয ভৃদ্ধ িন্দয োরিম-পোন্ড!  
প্রচুয ভোনুন্দলয এফং নো-ভোনুন্দলয প্রোণ মোয়।  
(মুদ্ধ বোন, দভরি রনভমোণ-- রিন্তু ভৃতুয যভ ফোস্তফ।)  
এআ ুন্দমোন্দি বুখো ভোনুন্দলয অরর আুযগুন্দরো দরোোি োয়।  
ভন্দনোন্দমোি মোয় ঘুন্দয— 

তোআ, নো-োরিময দরোি অয নো-দনন্দনয ফোরন্দ্ এি ভোনুল রন্দন্দফ রফনীত অন্দফদনঃ  
দজোয়োন্দয িো নো বোরন্দয়  
এন্দেিোর ন্দয়ন্দছ দম ভোনুন্দলয  
(যোুঁ ভোনুল, নয রযচয় নয়)  
তোন্দি দপয অরন রপরযন্দয়! 

চরুন, দছোট্ট এিিো ছরফ দদরখ ফযং--- 

 
নীরযঙো  রন্দযোনোভ োআোযররঙ্কি–-োত রদন্দয় ফো ভোউ রদন্দয় ছুুঁন্দরআ খুন্দর মোন্দফ।  
Kindly click upon the following hyperlink (blue-colored titles).  
 

এখোন্দন দদখুন VIEW HERE 
 
Duration: 16 minutes and 15 seconds 
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