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I.        ( INTRODUCTION ) 
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II. দেবাগ  শ্চিভফঙ্গে াশ্চবফান: ঐশ্চিাশ্চক 
কামযকাযণ 

 

বালাগি, াাংসৃ্কশ্চিক, জাশ্চিগি একিা এফাং 
যাজননশ্চিক শ্চিশ্চিীরিায ঙ্গে শ্চিভফঙ্গেয দবৌগশ্চরক শ্চভর, 
বাঙ্গরা াঅঙ্গ়েয ুঙ্গমাগ ফভ়োআ শ্চিভফঙ্গে ফাাংরাঙ্গেী 
াশ্চবফাীঙ্গেয াঅকৃষ্ট কঙ্গয এঙ্গে। ফাাংরাঙ্গে দেঙ্গক বাযঙ্গি 
ভূরি শ্চিভফঙ্গে াঅন্তাঃীভান্ত াশ্চবফান একশ্চি শ্চফিশ্চকযি 
শ্চফল়ে; এশ্চি দকফর জািী়েিাফােী শ্চফঙ্গযাধাআ ন়ে, দেঙ্গয 
ভঙ্গধে, ডান  ফাভ, শ্চনু্দ-ভুশ্চরভ ধাযণা এফাং দভৌরফাে  
ধভযশ্চনযঙ্গক্ষিায ভঙ্গধে শ্চফঙ্গযাধ  ৃশ্চষ্ট কঙ্গয (েত্ত, ২০০৪) ।  

১৯৭১ াঙ্গরয াঅঙ্গগ ১৯৪৮-৫২ াঙ্গর াশ্চবফান প্রচুয 
শ্চযভাঙ্গণ শ্চযরশ্চক্ষি ়ে (ভজুভোয,২০০৩) মা ভূরি শ্চেঙ্গরা 
২ শ্চি কাযঙ্গণ। প্রেভি দেবাগ  শ্চিিী়েি শ্চনু্দ 
দনশ্চিফাচকিা। িঙ্গফ মশ্চে ফযাশ্চধক াশ্চবফাঙ্গনয ভ়েকার 
ধযা ়ে িা শ্চেঙ্গরা ১৯৭১ এ। এয শ্চেঙ্গন প্রধান কাযণ 
শ্চেঙ্গরা (েত্ত, ২০০৩)ফাাংরাঙ্গেঙ্গ ভুশ্চিমুঙ্গেয ভ়ে 
যাজননশ্চিক াশ্চিযিা, মুঙ্গেয জনে শ্চনু্দ শ্চযফাযগুশ্চরয ভঙ্গধে 
ুযক্ষা  শ্চনযাত্তায াবাফ, ফাাংরাঙ্গেঙ্গ ােযননশ্চিক াংকি, 
ধভযী়ে  াপ্রদাোশ্চ়েক কণকঠা , কমুি নশ্চে োড়া াঅগি 
াশ্চবফাীঙ্গেয শ্চিভফঙ্গে ফনু্ধ  াঅত্মী়ে-শ্চযজনঙ্গেয িাযা 
াঅশ্র়েোন াআিোশ্চে। িঙ্গফ নেী োড়া ফাাংরাঙ্গে দেঙ্গক 
শ্চিভফঙ্গেয শ্চযব্রাজন শ্চের একশ্চি চরভান প্রশ্চি়ো।  ১৯৯০ 
এয েঙ্গক ােযননশ্চিক কাযঙ্গণ াঙ্গনঙ্গক 
এখাঙ্গন  এঙ্গঙ্গেন,  এয ভঙ্গধে শ্চনু্দ  ভুশ্চরভ  কব়োআ 
শ্চেঙ্গরা,  িঙ্গফ শ্চনু্দঙ্গেয াংখোশ্চধকে শ্চের দফশ্চ।  ফাাংরাঙ্গেঙ্গয 
খাঙ্গরো শ্চজ়োয (১৯৯১-১৯৯৬) ানকাঙ্গর  ভূরি 
শ্চনযাত্তাজশ্চনি কাযঙ্গণ শ্চনু্দযা এ দেঙ্গ এঙ্গঙ্গে। 
াশ্চবফাীঙ্গেয াঙ্গনঙ্গকাআ িা়েীবাঙ্গফ এখাঙ্গন ফফা িান 
কঙ্গযঙ্গে াঅফায দকক াভশ্চ়েকবাঙ্গফ দোন্তশ্চযি ঙ্গ়েশ্চের। 
২০০২ এয য ফাাংরাঙ্গেঙ্গয যাজননশ্চিক াশ্চিযিায 
েরুন  দোন্তঙ্গযয এাআ প্রশ্চি়ো চরঙ্গে। ভ়ে প্রা়ে কুশ্চড় 
াজায ফাাংরাঙ্গেশ্চ  শ্চিভফঙ্গে চঙ্গর এঙ্গঙ্গে। (চট্টযাজ, 
২০১৮ )। বাযি ফাাংরাঙ্গে  ীভান্ত াশ্চবফাঙ্গনয 
দেঙ্গন  াঙ্গনকাাংঙ্গ ো়েী ফঙ্গর ভঙ্গন কযা ়ে।  শ্চফস্তীণয 
ভির বূশ্চভ, নে-নেীয াঅশ্চধকে,  স্বল্প ীভান্তযক্ষী ফাশ্চনী 
দফাঅাআশ্চন ানুপ্রঙ্গফ দক কণাশ্চি কঙ্গযঙ্গে।  এোড়া 
যাজননশ্চিকবাঙ্গফ দবাি ফোাংক শ্চঙ্গঙ্গফ শ্চিভফঙ্গে 
ানুপ্রঙ্গফকাযীঙ্গেয ফেফায কযা ঙ্গ়েঙ্গে (িভা এপ দাভায 
শ্চেস্কন, ১৯৯৪) । ঙ্গফ ঙ্গফযাশ্চয যাজননশ্চিক  
ােযননশ্চিকবাঙ্গফ মযেুস্ত ফাাংরাঙ্গেশ্চযা বাযঙ্গিয বূশ্চভকা 
িাঙ্গেয শ্চনযাে াঅশ্র়ে শ্চঙ্গঙ্গফ দফঙ্গে শ্চনঙ্গ়েঙ্গে। 
 
III. ফাাংরাঙ্গে দেঙ্গক শ্চিভফঙ্গেয দজরাগুশ্চরঙ্গি াশ্চবফান:  
 

দেবাঙ্গগয য ১৯৪৭ াঙ্গরয ঙ্গয প্রচুয শ্চযভাঙ্গন 
ফাাংরাঙ্গেী াশ্চবফান শ্চযরশ্চক্ষি ঙ্গ়েঙ্গে মশ্চে ১৯৭১ 
াঙ্গরয ২৫দ ভাঙ্গচযয াঅঙ্গগ মযন্ত দগুশ্চরঙ্গক বফধ ফঙ্গর 
দঘালণা কযা ়ে বাযি যকাঙ্গযয ঙ্গক্ষ। ফাাংরাঙ্গেঙ্গয 
ীভাঙ্গন্ত শ্চিভফঙ্গেয ন়েশ্চি দজরা যঙ্গ়েঙ্গে। শ্চযাংখোন 
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দেঙ্গক াঅভযা দেখঙ্গি াশ্চি কব়ে াঅেভশুভাশ্চয ফেঙ্গয, 
ফঙ্গচঙ্গ়ে দফশ্চ ফাাংরাঙ্গেশ্চ নেী়ো এফাং কত্তয চশ্চি যগনা 
এরাকা়ে এঙ্গে। ানেশ্চেঙ্গক ফঙ্গচঙ্গ়ে কভ শ্চযব্রাজন দেখা 
মাঙ্গি  ফীযবূভ, ফাাঁকুড়া, ুরুশ্চর়ো এফাং দভশ্চেনীুঙ্গয। 
োশ্চজযশ্চরাং, জরাাআগুশ্চড়, েশ্চক্ষণ শ্চেনাজুয, হুগশ্চর এফাং েশ্চক্ষণ 
চশ্চি যগণা়ে, াশ্চবফাীঙ্গেয াংখো কঙ্গ়েক ফেয ধঙ্গয 
ধাযাফাশ্চক বাঙ্গফ  দফঙ্গড়ঙ্গে। িঙ্গফ দকাচশ্চফায, েশ্চক্ষণ 
শ্চেনাজুয, ভারে, ভুশ্চযোফাে, ফধযভান, করকািা এফাং 
দভশ্চেনীুঙ্গয ফাাংরাঙ্গেী াশ্চবফাীঙ্গেয াংখো কঙ্গভঙ্গে। 
 
দিশ্চফর ১: ফাাংরাঙ্গে দেঙ্গক শ্চিভফঙ্গে াশ্চবফাীঙ্গেয 
াঅগভন এয শ্চযাংখোন (২০০১ -২০১১ ) 

স্থানের োম 
পূর্ণ সময়কাল 

২০০১ শেষ ১০ বছর পূর্ণ সময়কাল ২০১১ শেষ ১০ বছর 

বাাঁ কুড়া ৬৪৪২ ৬৩৯ ৫৪৩৯ ৫৩০ 

বর্ণমাে ১৩০৪৮১ ১৩৯৮৮ ৯৭২৭০ ৬৭৩২ 

বীরভুম ৮২৭৯ ৬০১ ৫৮১৭ ২৬৬ 

দক্ষিে ক্ষদোজপুর ১৪৪২২৫ ২১৭৫৬ ৯৭০৯৯ ৬৯২০ 

দাক্ষজণ ক্ষলিং ৫০২১৩ ৬০১ ৪৭৩৩১ ৬৪৯৪ 

হাওড়া ৩০২৬৫ ১৬৬৩ ২২৬৪৯ ২০৩৭ 

হুগলী ১১২২২৫ ১১০৯৮ ১০৬১২৩ ১২১১০ 

জলপাইগুক্ষড় ১৭২৬৫১ ১৪৯২৩ ১৪৮০৮৪ ৮৯৪৮ 

কুচক্ষবহার ১৬৭০১১ ৯১৩৩ ১০৮৪৬৮ ৩৩১৭ 

কলকাতা ১৭১৪০২ ৭১০৮ ১০১১৫২ ৭০৮৩ 

মালদা ৭৭৬১২ ৭৭৭৬ ৫৩৮৬৫ ৩০৪৯ 

শমক্ষদেীপুর ১৫০২১ ৮১৫ ৯৭১৫ ৬৫১ 

মুক্ষেণদাবাদ ৪৭৪৫০ ৪১০৪ ৩১৮১২ ১৬৪২ 

েক্ষদয়া ৫০৩১৮৬ ৫০৩৫৫ ৩৪৯৭৬২ ১৭৭৫৯ 

উত্তর ২৪ পরগো ৭১০৫৭৮ ৭১৫৬০ ৫৬৮৩৬৬ ৫৬৪০৪ 

পুরুক্ষলয়া ১০৭৭ ১০১ ৫৮৯ ৮৫ 

দক্ষিে ২৪ পরগো ৮৪৫৩৫ ১২৬৩০ ৬৫৭৫২ ৯০৬৫ 

উত্তর ক্ষদোজপুর ৯৬৩২১ ১২১৩৯ ৭৭২৬২ ৮১৭৫ 

      :        আ        ২০০১ ও ২০১১ 
 

াঅভযা মশ্চে শ্চিভফঙ্গে  াশ্চবফাঙ্গনয য এফাং গ্রাঙ্গভয 
ভঙ্গধে ােযকে শ্চফঙ্গফচনা কশ্চয িাঙ্গর দেখঙ্গি াফ দম, 
গ্রাভাঞ্চঙ্গর এাআ াশ্চবফাঙ্গনয প্রফণিা াঙ্গনক দফশ্চ। মশ্চে 

কত্তযফঙ্গেয দক্ষঙ্গে াশ্চবফাঙ্গনয প্রফণিা গ্রাভাঞ্চঙ্গর 
দফশ্চ,  শ্চিক শ্চফযীি শ্চচে াঅভযা দেখঙ্গি াাআ েশ্চক্ষণফঙ্গে 
(হুগশ্চর াড়া এফাং কত্তয ২৪ যগনা) দমখাঙ্গন াশ্চবফাীযা 
যাঞ্চঙ্গর িাঙ্গেয ফশ্চি িান কঙ্গযঙ্গে। (োবো ১৯৯৪: 
২০-২৫) 
ভূরি ােযননশ্চিক কামযকাযণ াশ্চবফাীঙ্গেয এাআ প্রফণিা 
ােযকে বিযী কঙ্গয। কত্তযফঙ্গেয দজরাগুশ্চরঙ্গি শ্চল্প  
ােযননশ্চিক  ুঙ্গমাগ-ুশ্চফধা কভ, এফাং ভূরি কৃশ্চলকাময িাযা 
শ্চনধযাশ্চযি। িাাআ দখাঙ্গন াশ্চবফাীযা ভূরি  গ্রাঙ্গভ োকঙ্গি 
েন্দ কঙ্গয।  ানেশ্চেঙ্গক েশ্চক্ষণফঙ্গে  াঙ্গনক দফশ্চ শ্চল্প 
দকশ্চিকিা  শ্চযঙ্গলফা দক্ষঙ্গেয াঅকলযঙ্গন াশ্চবফাীযা 
যাঞ্চঙ্গর োকায শ্চেঙ্গক ভঙ্গনাশ্চনঙ্গফ কঙ্গযন। কত্তয ২৪ 
যগনায যাঞ্চঙ্গর াশ্চবফাীঙ্গেয ফঙ্গচঙ্গ়ে দফশ্চ শ্চযভাঙ্গণ 
দেখা মা়ে। (ো ২০১৭: ১৪-১৮) 
 

াঅন্তজযাশ্চিক শ্চযব্রাজন শ্চফঙ্গফচনায জনে বাযঙ্গিয 
াঅেভশুভাশ্চয একশ্চি ািেন্ত গুরুত্বূণয িঙ্গেেয াঅধায। 
াঅভযা মশ্চে শ্চফগি ৫০ ফেঙ্গযয াশ্চবফাঙ্গনয স্বরূ 
মযাঙ্গরাচনা কশ্চয িাঙ্গর দেখঙ্গি াফ ১৯৭১ দেঙ্গক ২০১১ 
ার মযন্ত াশ্চবফাীঙ্গেয াংখো িভ কভঙ্গে। াঅভযা জাশ্চন 
বাযঙ্গিয ানোনে যাঙ্গজেয দেঙ্গক  ফাাংরাঙ্গেঙ্গয ঙ্গে 
শ্চিভফঙ্গেয ীভান্ত বেঘযে  ফযাশ্চধক।  এফাং ফঙ্গচঙ্গ়ে দফশ্চ 
াশ্চবফান ফাাংরাঙ্গে দেঙ্গক শ্চিভফঙ্গোআ  ঙ্গ়েঙ্গে। গি 
েু'েক িায প্রভান ফন কযঙ্গে।  শ্চিভফঙ্গেয কমুি 
শ্চযশ্চিশ্চি এাআ াশ্চবফাঙ্গনয জনে ফযাশ্চধক বূশ্চভকা শ্চনঙ্গ়েঙ্গে। 
(প্রাভাশ্চনক ২০০৫ : ১০-১২ ) 
 
IV. শ্চিভফঙ্গে ীভান্তফিযী দজরাগুশ্চরয জনাংখো ফৃশ্চেয 

কয াশ্চবফাঙ্গনয প্রবাফ : 
 
শ্চিভফঙ্গেয ীভান্তফিযী দজরাগুঙ্গরাঙ্গি জনাংখোয ফৃশ্চেঙ্গি 
ফাাংরাঙ্গেশ্চ াশ্চবফাীঙ্গেয প্রবাফ প্রশ্নািীি। কশ্চিশ্চখি 
শ্চযাংখোন দেঙ্গক দেখা ম্ভফ  শ্চিভফঙ্গে জনাংখোয 
স্বাবাশ্চফক ফৃশ্চে ়োয শ্চের  িা  শ্চযব্রাজন িাযা শ্চযফশ্চিযি 
ঙ্গ়েঙ্গে । ১৯৮১ ার দেঙ্গক শ্চযাংখোঙ্গন স্পষ্ট জন্ম-ভৃিুে 
শ্চন়েশ্চিি স্বাবাশ্চফক ফৃশ্চেয িুরনা়ে শ্চিভফঙ্গেয 
জনাংখো  ফৃশ্চেয ায দফশ্চ। মা ভূরি শ্চযব্রাজন এয ধাযা 
াশ্চবফাীঙ্গেয এঙ্গেঙ্গ িা়েীবাঙ্গফ ফফাঙ্গয ধাযাঙ্গকাআ 
ুশ্চনশ্চিি কঙ্গয।  
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দিশ্চফর ২ : শ্চিভফঙ্গে জনাংখোয ফৃশ্চে  স্বাবাশ্চফক ফৃশ্চে 

সময়কাল 

 

জেসিংখা 

('০০০০০০) 

দেক অেুসানর 

জেসিংখযার বৃক্ষি 

('০০০০০০) 

দেক অেুসানর 

পক্ষরবতণ ে 

প্রক্ষত হাজানর স্বাভাক্ষবক বৃক্ষি 

(জন্ম - মৃতুয ) 

১৯৪১ ২৩২ ৪৩ ২২.৯ 

সুত্র 

:   সযাম্পল  শরক্ষজনেেে 

সানভণ  ক্ষরনপার্ণ  

(চট্টরাজ,২০১৮ ) 

 

১৯৫১ ২৬৩ ৩১ ১৩.২ 

১৯৬১ ৩৪৯ ৮৬ ৩২.৮ 

১৯৭১ ৪৪৩ ৯৪ ২৬.৯ 

১৯৮১ ৫৪৬ ১০৩ ২৩.২ ২২.২ 

১৯৯১ ৬৮০ ১৩৪ ২৪.৬ ১৯.২ (১৯৯০ ) 

২০০১ ৮০১ ১২১ ১৭.৬ ১৩.৭ 

২০১১ ৯১৩ ১১২ ১২.২৭ ১০.৮ 

      :        আ        
 

পক্ষিমবঙ্গ সরকানরর অেুমাে প্রায় সানড়  ৪৪  লি অক্ষভবাসী ১৯৪৬- 

১৯৭০ সময়কানল পক্ষিমবনঙ্গ এনসনছ। ১৯৭১ শেনক ১৯৮১ সানলর মনর্য 

এই সিংখার্া কুক্ষড় লনিযর শবক্ষে।  এ সময় প্রচুর ক্ষহনু্দ জেসিংখযা বািংলানদে 

শেনক পক্ষিমবনঙ্গ  এনসনছ ।   ক্ষেনজর পক্ষরসিংখযাে শেনকই তা সুস্পষ্ট।  

 

টেবিল ৩: বািংলানদক্ষে ক্ষহনু্দ জেসিংখযার পক্ষরবতণ ে (১৯৪১ - ২০১১ ) 

সময়কাল ১৯৪১ ১৯৫১ ১৯৬১ ১৯৭১ ১৯৮১ ১৯৯১ ২০০১ ২০১১ 

ক্ষহনু্দ জেসিংখযার পক্ষরবতণ ে 

(েতািংে) 
৫ ২২ ১৮.৫ ১৩.৫ ১২.১৩ ১০.৫২ ৯.২ ৮.৯৬ 

      : ই                 , আ                  (     , ২০১৮) 
 

ীভান্তফিযী দজরাগুশ্চরঙ্গি  জনাংখোয শ্চযফিযন ািেন্ত 
িাণমযূণয। প্রচুয শ্চযভাঙ্গণ দফাঅাআশ্চন ানুপ্রঙ্গফ  জািী়ে 
শ্চনযাত্তা,  াভাশ্চজক ুভেিা   ােযননশ্চিক স্বািেঙ্গক 
শ্চন়েিণ কঙ্গয। (নাে,২০০৩ )িঙ্গফ াশ্চবফাীঙ্গেয িাযা শ্চকেু 
াআশ্চিফাচক শ্চযফিযন ঘঙ্গিঙ্গে। শ্চযশ্রভী  াশ্চবফাীঙ্গেয 
স্তা শ্রভ শ্চেঙ্গ়ে ীভান্ত াঞ্চঙ্গরয কৃশ্চল গঙ্গড় কঙ্গিঙ্গে। িানী়ে 
শ্রশ্চভকঙ্গেয াঙ্গে কঙ্গিায প্রশ্চিঙ্গমাশ্চগিায কাযঙ্গণ, িাযা কভ 
ভজুশ্চযঙ্গি কাজ কযঙ্গি ফাধে ঙ্গ়েঙ্গে  (প্রাভাশ্চনক, ২০০৩) 
।াঅফায ফাস্তুচুেি ফেশ্চিযা এাআ যাঙ্গজেয কন্ন়েঙ্গন একশ্চি ভানফ 
ম্পঙ্গেয বূশ্চভকা ারন কযঙ্গে। কুশ্চিয এফাং কু্ষদ্র শ্চল্প, 
প্রােশ্চভক শ্চক্ষা, ভশ্চরা শ্চক্ষা, নগয কন্ন়েন, যাস্তা াআিোশ্চে 

এভন শ্চকেু দক্ষে দমখাঙ্গন কিাস্তুযা একশ্চি স্বিি শ্চচহ্ন বিশ্চয 
কঙ্গযঙ্গে (কয, ২০০৩) । 
V. কাংায:  
 

কন্নি ােযননশ্চিক াঞ্চঙ্গর াশ্চবফান জীফঙ্গনয একশ্চি 
স্বাবাশ্চফক াাং, শ্চকন্তু বফধ ভ়েীভায য ফাাংরাঙ্গেশ্চঙ্গেয 
বাযঙ্গি াঅায শ্চফল়েশ্চি যাজননশ্চিক  ধভযী়ে েৃশ্চষ্টবশ্চেঙ্গি 
ািেন্ত িাণমযূণয। বাযঙ্গিয ফঙ্গচঙ্গ়ে ঘনফশ্চিূণয 
যাজেগুশ্চরয ভঙ্গধে একশ্চি র শ্চিভফে, প্রশ্চি 
ফগযশ্চকঙ্গরাশ্চভিাঙ্গয ১০২৯ জন। ানফধ াশ্চবফান শ্চিভফঙ্গেয 
ভঙ্গিা ঘনফশ্চিূণয যাঙ্গজে বূশ্চভয কয শ্চফযাি দফাঝায ৃশ্চষ্ট 
কঙ্গয। কভযাংিাঙ্গনয ুঙ্গমাঙ্গগয কাযঙ্গণ নিুন াশ্চবফাীঙ্গেয 
ঙ্গয  াঅগভন ফশ্চস্ত এফাং হুঙ্গয মানজি ভো  দ্রুি 
ফাড়াঙ্গি। িঙ্গফ ফাাংরাঙ্গেী িা়েী াশ্চবফাীঙ্গেয 
িুরনা়ে  ানফধ ািা়েী াশ্চবফাীযা  দেঙ্গয জনে দফশ্চ 
শ্চফেজনক। শ্চিভফঙ্গেয ীভান্ত দজরা়ে, ািা়েী 
াশ্চবফাীযা প্রা়োআ শ্চফশ্চবন্ন াযাধ দমভন দচাযাচারান, 
ডাকাশ্চি এফাং াংশ্চিষ্ট াযাধ, শ্চিিাফৃশ্চত্ত এফাং নাযী  
শ্চশুঙ্গেয াচাঙ্গযয ঙ্গে মুি  োঙ্গক। ীভান্ত াঞ্চঙ্গর 
াশ্চিযিায ুনযাফৃশ্চত্ত শ্চনযাত্তাঙ্গক ঝুাঁশ্চকয ভঙ্গধে দপঙ্গরঙ্গে। 
শ্চিভফঙ্গে দবািায াংখা প্রাশ্চযি কযায জনে যাজননশ্চিক 
এখানকায েরগুশ্চর কঙ্গিায াঅাআনৃঙ্খরা প্রঙ্গ়োগ কযঙ্গি 
াঙ্গযশ্চন। িাাআ যাজননশ্চিক েরগুঙ্গরা মশ্চে িাঙ্গেয 
ভানশ্চকিায শ্চযফিযন না কঙ্গয, িাঙ্গর প্রান ভো 
ভাধান কযঙ্গি াযঙ্গফ না কখঙ্গনাাআ। মশ্চে গি েুশ্চি 
াঅেভশুভাশ্চযয পরাপর াশ্চফবাী শ্চযশ্চিশ্চিয একশ্চি বার 
শ্চযফিযঙ্গনয াআশ্চেি দে়ে, শ্চকন্তু কি শ্চযাংখোন শ্চভনঙ্গরয 
চূড়া ভাে। াঅয বাঙ্গরা ুঙ্গমাঙ্গগয জনে, ফাাংরাঙ্গে দেঙ্গক 
াপ্রদাশ্চিক াশ্চবফাীযা ফিযভাঙ্গন বাযঙ্গিয ানোনে ফড় য 
দমভন ভুম্বাাআ, শ্চেশ্চি, া়েদ্রাফাে প্রবৃশ্চি িঙ্গন েশ্চড়ঙ্গ়ে ড়ঙ্গে। 
াশ্চফবাী ভো  েূযীকযঙ্গণয জনে কব়ে দেঙ্গয যকাঙ্গযয 
কশ্চচি াশ্চফরঙ্গম্ব কমুি কামযকযী কভযূশ্চচ শুরু কযা, িঙ্গফাআ 
ীভান্ত াঞ্চঙ্গর এাআ শ্চনিে িানাঙ্গড়ঙ্গনয াফান ঙ্গফ।  
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