
ଏସଆି ବକିାଶ ବୟାଙ୍କ(ADB)ର ଜନବରିରାଧୀ ଋଣ ନୀତ ିବରିରାଧରର  ଗଣ ପ୍ରତବିାଦ 

ଭୁବରନଶ୍ଵର,ତା ୭-୫-୧୭: ବଶି୍ଵ ବୟାଙ୍କ ଓ ଜାପାନ ବୟାଙ୍କ ପରର ବତି୍ତୀୟ ବନିରି ାଗ ରେତ୍ରରର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତର ବୟାଙ୍କ 
ଭାରବ ଉଭା  ରହାଇଥିବା 'ଏସଆି ବକିାଶ ବୟାଙ୍କ'(ADB) ର ୫୦ତମ ବର୍ଷ ପୂତି୍ତ ପାଳନ ତଥା ଜନବରିରାଧୀ ଋଣ ନୀତକୁି 
ବରିରାଧ କରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବରନଶ୍ଵର ରର ଏକ ଗଣ ପ୍ରତବିାଦ ଅନୁଷି୍ଠତ ରହାଇ ାଇଛ ି। ଏଡବି ିର ଋଣ ଗୁଡକି ଭାରତ 
ସରମତ ବଭିିନ୍ନ ରଦଶର ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁବନିରି ାଗ କରା ାଇଛ ି,  ାହାର ପ୍ରଭାବରର ପ୍ରଭାବରର ସାଧାରଣ ର ାକଙ୍କର 
ଜୀବନ-ଜୀବକିା ଅଭୂତପୂବଷ ଭାରବ େତଗି୍ରସ୍ତ ରହାଇଛ ି। ଜଳ-ଜମ-ିଜଙ୍ଗ  ଉପରର ର ାକଙ୍କର ଅଧିକାର େୁଣଷ ରହବା ସାରଥ 
ସାରଥ ଉଦାରୀକରଣ, ଘରରାଇକରଣ ଅଥଷନୀତ ିର ାଗୁଁ ଆଦବିାସୀ, ଦଳତି ଓ ବଭିିନ୍ନ ପାରମ୍ପରକି ବୃତି୍ତ ରର ଜୀବକିା ନବିଷାହ 
କରୁଥିବା ରଗାଷ୍ଠୀ ଙ୍କ ରଗାଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ଧୂଳସିାତ ରହାଇଛ ି । ଏହ ି ତଥାକଥିତ ବକିାଶ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବନିରି ାଗ ବଭିିନ୍ନ 
ରଦଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ବଧିି-ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ ିଏକ ବପିଦ ତଥା ଆହଵାନ ଭାବରର ଉଭା ରହାଇଛ ିରବା ି ପ୍ରତବିାଦକାରୀ 
ମାରନ ଅଭିର ାଗ କରଛିନ୍ତ ି।   

ର ାକଶକି୍ତ ଅଭି ାନ, ଇନସାଫ, ଅଖିଳ ଭାରତ ଜନମଞ୍ଚ , ଭୂମି ଅଧିକାର ଆରଦାଳନ ଓ ନୟାସନା  ହକସଷ ରଫରଡରରସନ 
ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନ ମାରନ ଆରୟାଜତି ଏହ ିପ୍ରତବିାଦରର ଏସଆି ବକିାଶ ବୟାଙ୍କର ଧ୍ଵଂସାଭିମୁଖୀ, ରବୈର୍ମୟ ପୂଣଷ ତଥାକଥିତ 
ବକିାଶ କୁ ବରିରାଧ କରିବା ସାରଥ ସାରଥ ବୟାଙ୍କର ଏପରି   ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରକି , ଅସ୍ଵଚ୍ଛ , ରଘାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ଵ ର ଅଭାବ ଏବଂ 
ବରିଶର୍ କରି ପରରିବଶ ଅସନୁ୍ତଳନ କର ିଋଣ ତଥା ବନିରି ାଗ ବରିରାଧରର ପ୍ରତବିାଦ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନଷି୍ପତି୍ତ ରନଇଛନ୍ତ ି। 
ଏସଆି ବକିାଶ ବୟାଙ୍କ ର ଏହ ି ଜନବରିରାଧୀ ଋଣ ନୀତ ି ଫଳରର  ଆଦବିାସୀ, ଦଳତି, ମହଳିା, ଭୂମିହୀନ, ବସି୍ତବାସଦିା, 
ମଛୟଜୀବୀ, ବୁଣାକାର ଇତୟାଦ ିବରିଶର୍ ଭାରବ େତଗି୍ରସ୍ଥ ରହାଇ ରଦଶାନ୍ତର ବା ଦାଦନ  ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହଉଛନ୍ତ ି।  

ବକିାଶ ନାମରର ବସି୍ଥାପନ ପ୍ରକି୍ରୟାରର ନୟିମଗିରୀ ର ଡ଼ଙ୍ଗରିଆ ଆଦବିାସୀ ମାନଙୁ୍କ ରସମାନଙ୍କ ଜୀବନ-ଜୀବକିା ରୁ ଉରଚ୍ଛଦ 
କରିବାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଚକ୍ରାନ୍ତ କୁ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ତଥାକଥିତ ବକିାଶ ର ଏକ ଅଙ୍ଗ ରବା ି ରସମାରନ ଦଶଷାଇଛନ୍ତ ି । 
ନୟିମଗିରରି ଗଣ ଆରଦାଳନ ଉପରର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦମନ କୁ ଦୃଢ ନଦିା କରିବା ସହତି ଏସଆି ବକିାଶ ବୟାଙ୍କ ଭଳ ିଅଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ଓ 
ଜନବରିରାଧୀ ସଂସ୍ଥା ମାନଙୁ୍କ ତୁରନ୍ତ ରଦ୍ଦ କରି ଏକ ର ାକାଭିମୁଖୀ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି, ପାରଦଶଷୀ ଓ ସମତାମଳୂକ ବକିାଶ ନୀତ ି
ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓ ପ୍ରଣୟନ କରବିାକୁ ରସମାରନ ଦାବ ି କରିଥିର  । ବଭିିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପେରୁ ସବଷଶ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ,ି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ 
ସାମନ୍ତରା, ସୁରରଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜୟନ୍ତ ଦାସ, ମରହନ୍ଦ୍ର ପରିଡା, ଚତି୍ତ ବାରକି,  ିଙ୍ଗରାଜ, ବଶି୍ଵପି୍ରୟ କାନୁନରଗା, ଜୟନ୍ତ ଦାସ, 
କ ୟାଣ ଆନଦ,ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ, ଅମିୟ ପାଣ୍ଡବ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମହାନ୍ତ,ି ନତୁି ଚାକଆି, ଡଃ ଶ୍ରୀଚରଣ, ସଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ 
ସାହୁ, ତପନ ପାଢୀ,ରାଜନାରାୟଣ ଡାଳୁଆ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାହାକ, ରସୌରମନ ରାୟ, ରାଧାକାନ୍ତ ରସଠୀ, ବଶି୍ଵନାଥ ପାତ୍ର ଓ 
ବଂଶଧିର ପରଡିା ପ୍ରମୁଖ ଏହ ିପ୍ରତବିାଦର ରନତୃତ୍ଵ ରନଇଥିର  ।  
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