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1.

পট িম

“aসম কৃিষ বয্ৱসায় আ
াময্ পা ৰ ক ” (আচাম েজক্ট ফৰ æি িবজেনচ æ
েৰল
ে ফৰেমচন সংেক্ষেপ æপাটৰ্)
ািৱত ক েটা পািয়ত কৰাৰ বােব aসম চৰকােৰ ভাৰত
চৰকাৰৰ সহেযাগত িব েবংকক 200 িনযুত মািকৰ্ন ডলাৰ ধনৰ আেবদন কিৰিছল ৷ æe
ক ৰ মূল লক্ষয্ হ’ল কৃিষ সাম ী ণগতভােৱ uৎপাদন কৰা, িকছু কৃিষ সাম ীৰ মান
িবেশষ প িতৰ সহায়ত বৃি কৰা,
েখিতয়ক আ িজলাৰ uপা কৃষক আ
কৃিষ
uেদয্াগীক
দান, uপা ,
, মজলীয়া খ ৰ কৃষক আ uেদয্াগীসকলৰ বােব
আ মজলীয়া কৃিষিভি ক বয্ৱসয্ায় িত ান াপন কৰা আ কৃিষৰ uৎপাদন বৃি
ক
চিল থকা িজলাত জলবায়ু পিৰৱতৰ্নৰ ফলত েহাৱা বািনিজয্ক ক্ষিতৰ শংকা েৰাধ কৰা তথা
uৎপাদন বৃি ৰ ি িত াপকতাৰ বয্ৱ া নন কৰা æe ক ৰ আন æটা uে শয্ ৷ ক েটাত
িনিদৰ্ কৰা িজলাসমূহৰ বােব থূপ (cluster) বয্ৱ াপনা হণ কৰা ৈহেছ ৷ eয়াৰ াৰা
িজলাসমূহত aথৰ্ৈনিতক u য়নৰ হাৰ বৃি হব ৷ ানীয় কৃিষ িভি ক বয্ৱসায় িত ান সমূহৰ
মাজত uল আ সমানুপািতক েযাগসূ
াপন েহাৱাৰ লগেত কৃিষৰ েক্ষ ত ন ন েদখা
যাব ৷ বািহয্ক েযাগসূ ৰ ভাৱ পৰাৰ লগেত ন ন ৰ েক্ষ ত িতেযািগতা বািঢ় বজাৰৰ চািহদা
সঘনাe তথা ফলদায়কভােব সলিন হব আ চৰকাৰী সহেযািগতা াপন হব ৷
aসমৰ মুঠ 16 খন িজলাক æe ক ত সামিৰব েখাজা ৈহেছ ৷ æe িজলােকeখন হ’ল
বৰেপটা, কাছাৰ, দৰং, ধুবুৰী, েগাৱালপাৰা, েগালাঘাট, েযাৰহাট, কাম প, কািবৰ্ আংলং,
েকাকৰাঝাৰ, লক্ষীমপুৰ, মিৰগাঁo, নগাঁo, নলবাৰী, িশৱসাগৰ আ েশািণতপুৰ ৷ কৃিষৰ
uৎপাদন আ uেদয্াগৰ িভি ত æe িজলােকeখন িচনাক্ত কৰা ৈহেছ ৷ æপাটৰ্ত থকা চািৰটা
মূল uপাদান হ’ল - uপাদান (ক): কৃিষ িভি ক বয্ৱসায় িত াৰ u য়ন কৰা, uপাদান (খ):
আ িলক কৃিষ u য়নত সহেযািগতা কৰা, uপাদান (গ): বজাৰীকৃত uৎপাদনত uৎসাহ
েযােগাৱা আ ি িত াপকতা বৃি আ uপাদান (ঘ): ক পিৰচালনা, সমাকৰণ আ
িশকন ৷

2.

সামািজক মূলয্ায়ন aধয্য়নৰ সুিবধা

ক েটাৰ সুিবধাসমূহ হ’ল সামািজক মূলয্ায়ন িন পণ কৰা আ
সামািজক পিৰচালনাৰ
গাঁথিন
ত কৰা ৷
ািবত uপ- ক ৰ কাযৰ্কৰণৰ বােব
ত কৰা নমুনা িকছুমানৰ
oপৰত িভি কিৰ সামািজক মূলয্ায়ন িন পণ কৰা ৈহেছ ৷ eয়াৰ িভতৰত কৃিষ, মৎসয্
বয্ৱসায়, দু বয্ৱসায়, গাহিৰ পালন, হ -তাঁত আ ব িশ , েৰচম িশ আ বয্ৱসায়
িত ান আিদেয়e ধান ৷

3.

কমৰ্প িত আ পদেক্ষপ

াথিমক আ ি তীয় ৰৰ তথয্ সং হ প িতেটা সামািজক পিৰচালনাৰ গাঁথিন
তৰ
িভতৰত সামিৰ েলাৱা হয় ৷ ৰািজয্ক আ েক ীয় পযৰ্য্ায়ৰ uৈমহতীয়া আেলাচনা তথা

াসংিগকতা থকা সামািজক আ িবভাগীয় নীিত-িনেদৰ্শনা পু তথা সাংিবধািনক গাঁথিন æe
মূলয্ায়নৰ a ৰ্ক্ত ৷ েক্ষ পিৰদশৰ্নৰ াৰা সং হ কৰা তথয্
ািবত ক েটাত বয্ৱহাৰ কৰা
ৈহেছ ৷
ক েটাত আথৰ্-সামািজক পযৰ্য্ােলাচনাৰ বােব 9 (ন) খন িজলাক নমুনা িহচােব িচনাক্ত কৰা
ৈহেছ আ েসeেকeখন হ’ল : কাছাৰ, দৰং, েযাৰহাট, কাম প, কািবৰ্ আংলং, মিৰগাঁo,
নগাঁo, িশৱসাগৰ আ েশািণতপুৰ ৷ িজলাসমূহৰ িত ান থূপ আ uৎপাদন থূপৰ মূলয্ায়নৰ
aৱ ান aনুসিৰ æe িজলােকeখন বাচিন কিৰ েলাৱা ৈহেছ ৷

4.

আথৰ্-সামািজক িবে ষণ

ৰাজয্খনৰ জনসংখয্া, দিৰ তা, িলংগ aনুপাত, মানৱ u য়ন পিৰচায়ক, সাক্ষৰতা, ধমৰ্,
জনমুিৰ আয়, কমৰ্ সং িত, aথৰ্নীিত, মািট aিধকাৰৰ আকাৰ, মিহলাৰ আথৰ্-সামািজক aৱ া
আ aনুসূিচত জািত আ aনুসূিচত জনজািতৰ েলাকৰ aৱ াৰ oপৰত িভি কিৰ ি তীয়
তথয্ িবে ষণ কৰা ৈহেছ ৷ সামািজক িবে ষণৰ বােৰ বাচিনকৃত ক িজলাসমূহৰ uৎপাদন
আ বয্ৱসািয়ক িত ান েক ত াথিমক তথয্ সং হ আ িবে ষণ কৰা ৈহেছ ৷
িবে ষণৰ মূল িদশেবাৰ হ’লঃ পু ষ আ মিহলাসকলৰ aিধক সাক্ষৰতাৰ হাৰ (আনিক
জনজাতীয় a লেতা), সৰহভাগ ঠাe
আ uপা কৃষক সকলৰ aধীনত আেছ, aিধক
সংখয্ক মিহলাe গাহিৰ পালনত জিৰত, িব ীয় বয্ৱ ােটা aিত সীিমত, মধয্েভাগী/
æেজ /সুিবধােভাগীসকল aৱি িত, কৃিষ সাম ী মজুতকৰণৰ বয্ৱ াৰ aভাৱ, কৃষকসকলৰ
বােব আধুিনক িশক্ষণ তথা দক্ষতা বৃি ৰ বয্ৱ াৰ aভাৱ eতয্ািদ ৷

5.

িবিধগত বয্ৱ া আ নীিত-িনেদৰ্শনাৰ গাঁথিন

aসম তথা ভাৰত চৰকােৰ িবিভ আeন আ নীিত িনেদৰ্শনা
ত কিৰেছ ৷ æe নীিতিনেদৰ্শনােবাৰ কলপেটাৰ বােব খাপ েখাৱা ৷ ৰািজয্ক, েক ীয় আ িব েবংেক সমেয় সমেয়
আেৰাপ কৰা িবিভ িবিধগত বয্ৱ াসমূহ æe ক
পায়নৰ েক্ষ ত পালন কৰা হব ৷

6.

েন

ানীয় েলাকৰ ৈসেত পযৰ্য্ােলাচনা

ক
ত কৰাৰ সময়ত a লেটাত চিল থকা িবিভ সমসয্ােবাৰ, a লেটাৰ িবিভ
েন ানীয় েলাকসকলৰ ৈসেত আেলাচনা কৰা ৈহেছেন নাe েসeেটা লক্ষয্ কিৰব লািগব ৷
uৎপাদনৰ পৰা আৰ কিৰ বজাৰৈল বতৰ্মান চিল থকা বয্ৱ ােবাৰৰ কথা চািলজািৰ েচাৱা
ৈহেছ ৷
æপাটৰ্ৰ aধীনত
ািৱত িবিভ মধয্ তাকৰণৰ লাভালাভ uপল হব ৷ িব ীয় েসৱাৰ
সুিবধা হব ৷ া য্ স কৰ্ীয় সমসয্ােবাৰৰ েক্ষ ত সজাগতাৰ সৃি হব ৷ চৰকাৰী আঁচিনসমূহৰ
েক্ষ ত সজাগতা বািঢ়ব ৷ িবগত ক ত েদখা িদয়া aসুিবধা, স সাৰণ েসৱা তথা
aিভ তাসমূহৰ িবষেয় জনা যাব ৷ মুঠ 9 (ন) খন িজলাৰ পৰা নমুনা সং হ কৰা হব ৷ নমুনা
সং হৰ বােব আেলাচনা কৰা েন ানীয় েলাকসকলৰ িভতৰত াথিমক uৎপাদনকাৰী
(েখিতয়ক, আ সহায়ক েগাটৰ মিহলা সদসয্, aনুসূচীত জািত আ aনুসূচীত জনজািতৰ

কৃষক, সামািজক েনতা), ানীয় িত ান (মিহলা,aনুসূচীত জািত আ aনুসূচীত
জনজািতৰ েলাক, uপা কৃষক আ
বয্ৱসায়ত িনেয়ািজত েলাক), আ মূলয্ িন িপত
েলাক (মূলধন েযাগানধাৰী, পু ী ক্ত েলাক, বয্ৱসায়ী, খাদয্ সংসাধন েগাট, সামািজক সংগঠন,
কৃষক েগাট, আ িলক েগাট, uৎপাদনকাৰী েকা ানী আিদ আ æe িবভাগৰ িবষয়া) থািকব ৷
তলৰ uে শয্েবাৰ আগত ৰািখ সামািজক পৰামশৰ্ েলাৱা ৈহিছল (i) u ত সম য় আ
æক ীকৰণ (ii) াস া জিটলতা (iii) u ত েযাগােযাগ আ aংশ হন (iv) কাযৰ্য্কৰী মািটৰ
বয্ৱহাৰ িনয় ণ (v) আঁচিন
ত আ পযৰ্য্ােলাচনাৰ বােব কাযৰ্য্কৰী প িতৰ u য়ন ৷
আনু ািনক পযৰ্য্ায়ত পযৰ্য্ােলাচনাৰ েক্ষ ত চৰকাৰী িবিভ িবভাগৰ িবষয়ববীয়াৰ ৈসেত
আেলাচনা কৰা ৷ েসeেবাৰৰ িভতৰত (i) ক িজলাত িবিভ েলােক িক িক কৃিষকাযৰ্য্ কিৰ
আেছ, (ii) ণমূল পযৰ্য্ায়ত িবিভ িবভাগৰ েলাকৰ কাযৰ্য্কৰী প িত (iv) পথ u য়নৰ েক্ষ ত
িম aিধ হনৰ চিলত বয্ৱ া িক আ (v) ৰাeজৰ িম েক্ষ ত দখলী
বা বয্ৱহািৰক
aিধকাৰ প িত ৷

7.

আনু ািনক িবে ষণ আ কাযৰ্য্কৰী বয্ৱ া

æচ æম æফৰ নীিত-িনেদৰ্শনা aনুসিৰ ক েটাৰ uপাদানসমূহ বয্ৱ ত ৈহেছ েন নাe তাক
িনি ত কিৰবৈল æক ণালীব আনু ািনক বয্ৱ া
ত কৰা ৈহেছ ৷ eয়াৰ বােব æপাটৰ্ৈল
æিৰয়াছ সিমিতেয় æক সাংগিঠনক বয্ৱ া
াৱ কিৰেছ ৷ æe বয্ৱ াত ৰািজয্ক, িজলা আ
আ িলক পযৰ্য্ায়ত সমাকৰণ কৰা হব ৷ সংি
িবভাগ আ aনু ানেবাৰ িবিভ পযৰ্য্ায়ত
কাযৰ্য্কৰী কৰা ৈহেছ ৷ eয়াৰ uপিৰo ক েটাৰ সামািজক িদশেবাৰ চািলজািৰ েচাৱাৰ বােব
সামািজক পিৰচালনা েকাষ গঠন কৰা হব ৷ সামািজক পিৰচালনা স কৰ্ৰ সমসয্ােবাৰ সমাধান
কিৰবৈল আগভাগ েলাৱা িবিভ িবভাগ/æেজ ী িনেয়াগ কৰা হব ৷
æছ æম æফৰ কাম কাজ কাযৰ্য্কৰী কৰাৰ বােব আ কৃষক/uৎপাদনকাৰীসকলৰ uৈমহতীয়া
কৃিষ বয্ৱসায়ৰ সজাগতা বৃি ৰ বােব æপাটৰ্ৰ æক িবেশষ বয্ৱ া আেছ ৷ সামািজক িহচাব েগাট
(চিচেয়ল aিডট িটম)/সামািজক িহচাব সিমিত (চিচেয়ল aিডট কিমিট) গঠন কৰা হব ৷ æছ
æম æফৰ কাম কাজ পযৰ্য্েবক্ষন কৰাৰ বােব æক বািহৰৰ সমাকৰণ æেজি থািকব ৷
ক েটাৰ aধীনত েন ানীয় েলাকৰ কাম-কাজৰ মাজত সম য় ৰক্ষা কৰাৰ বােব æক ক
তথয্ পিৰচালনা বয্ৱ া ( েজক্ট েমেনজেম eনফৰেমচন িচে ম) থািকব ৷

8.

িমৰ বয্ৱহাৰ

িম aিধ হন কিৰবলগীয়া েকােনা কাম ক ত সি িব নহব ৷ সামািজক পিৰচালনাৰ িবিধৰ
আধাৰত িমৰ বয্ৱহাৰ আ পুনৰ সং াপনৰ কাম কৰা হব ৷

9.

জনজািত u য়নৰ েকৗশল

মুক্ত, আগতীয়া আ aনানু ািনক আেলাচনােৰ িখল ীয়া েলাকৰ িচ া ভাৱনা িচনাক্ত কৰাৰ
লগেত æe ক ত েতoঁেলাকৰ সহেযািগতা িনি ত কিৰব লািগব ৷ িখল ীয়া েলাকৰ সমসয্া

নাeকীয়া কৰাৰ বােব ৰাজয্, েক
পিৰক না
ত কিৰব লািগব ৷

10.

আ

িব

েবংকৰ নীিতৰ আধাৰত জনজািত u য়নৰ

া য্ আ সুৰক্ষাৰ পিৰক না আ িনমৰ্ানৰ নীিত

কমৰ্ীৰ া য্ আ সুৰক্ষা িতেটা ৰেত বজাe ৰািখবৈল চিলত বনুৱা আeন মািন চলােটা
েয়াজন ৷ ক
পায়ণ সিমিতেয় eয়াৰ সমাকৰণ সমেয় সমেয় কিৰব ৷ ৈদিনক কমৰ্ৰ সময়,
িদবলগীয়া দৰমহা আিদ eয়াৰ িভি ত কিৰব ৷

11. িলংগ u য়ন েকৗশল
মূল জৰীপ িবে ষণ, মিহলা েগাটৰ ৈসেত েহাৱা আেলাচনা আ েন ানীয় েলাকৰ ৈসেত েহাৱা
পযৰ্য্ােলাচনাe িলংগ স কৰ্ীয় থকা সমাসয্ােবাৰ িচনাক্ত কৰাত সহায় কিৰিছল ৷ ক েটাত
eয়াৰ

aিধক ৷ æe আেলাচনাৰ ফলত েদখা েপাৱা মূল িদশেকeটা হ’ল – িযেকােনা

u য়ন আঁচিনত মিহলাৰ কম aংশ হন,
কাযৰ্য্ৱলী িচনাক্ত কিৰব েনাৱাৰা, কৃিষজাত
aভাৱ আ পু ষতৈক কম মজুিৰ দান ৷

পূণৰ্ভােব জিৰত ৈহ থকা ে o কৃিষগত
িমৰ
হীনতা, বজাৰ স কৰ্ত সময্ক ানৰ

ক েটাত িলংগ ৈবষময্ দূৰ কৰাৰ বােব বয্ৱ া হণ কৰা ৈহেছ আ সামািজক জিৰতকৰণ
বয্ৱ াৰ িনি িত দান কৰা ৈহেছ ৷ মিহলা জিৰতকৰণৰ সুিবধাৰ জিৰয়েত েতoঁেলাকৰ
aিধকাৰ সাবয্ কৰাৰ বােব ক েটাত বয্ৱ া েলাৱা ৈহেছ ৷
িলংগ স কৰ্ত থকা সমসয্ােবাৰ দূৰ কৰাৰ বােব æক িলংগ কাযৰ্য্প া আঁচিন (িজ æ িপ)
ত
কৰা ৈহেছ আ
ক েটাৰ আঁচিন
ত, পায়ণ আ বয্ৱ া হণ িতেটা ৰেত মিহলা
aনু িত িনি ত কৰা ৈহেছ ৷

12. নাগিৰকৰ aংশ হন
æপাটৰ্ত সামািজক খিতয়ান আ uপেভাক্তাৰ মতামত æক aিবে দয্ aংগ ৷ সামািজক
খিতয়ােন সামািজক u য়নত
তা আ আ হ বৃি কেৰ ৷ æপাটৰ্ৰ uেদয্াগত ব েটা ানীয়
aনু ান, েযেন – æকক uে শয্ েগাট (িচ আe িজ), কৃষক uৎপাদন সং ান (æফ িপ o),
সামুিহক েসৱা েক , িবল u য়ন সিমত, uৎপাদক সমবায় সিমিত/aনু ান/েগাট আিদ গঠন
হব ৷ eয়াৰ ফলত সামািজক খিতয়ানৰ সময়ত ক
পায়ণত সহায়ক ৷ ানীয় পযৰ্য্ায়ত
সকেলা aনু ান/ িত ানৰ সামািজক খিতয়ান েলাৱা হব ৷
uপেভাক্তাৰ মতামত প িত ক
পায়ণত েয়াজন ৷ eয়াৰ বােব ক ৰ েসৱা সংেশাধনী
বয্ৱ া, কল্পৰ ণা- ণ িনধৰ্াৰণ আিদ স ৱ হব ৷

13. aিভেযাগ িবধান প িত
aসম ৰাeট পাি ক চািভৰ্চ æক্ট, 2012 aনুসিৰ aিভেযাগ িবধান প িত ৱিতৰ্ত হব ৷
ক ৰ িত পযৰ্য্ায়েত aিভেযাগ িবধান িবষয়া æেকাজন থািকব ৷ aিভেযাগৰ িবচাৰৰ বােব

িজলা আ ৰািজয্ক পযৰ্য্ায়ত আপীল ক ৰ্পক্ষ থািকব ৷ ক
aিভেযাগ িবধান প িত সংল হব ৷

পিৰচালনা আ

তথয্ৰ ৈসেত

14. আঁচিন চকর্
æপাটৰ্ আঁচিন চকর্ত সামািজক u য়ণৰ মান িবিভ পযৰ্য্ায়ত কাশ পাব লািগব ৷ আঁচিন চকর্ৰ
লক্ষয্েবাৰ ৈহেছ –
(i)

আঁচিন পায়ণৰ

তা ৷

(ii)

ক

পায়ণ িবিভ পযৰ্য্ায়ৰ সিমিতৰ জবাবিদিহ থািকব ৷

(iii)

েয়াজনীয় সময়ত িনধৰ্ািৰত aনু ােন কাম কৰাৰ পিৰেবশ থািকব ৷

15. সমাকৰণ, মূলয্ায়ন আ

িতেবদন দািখল

ক
পায়ণ সিমিতেয় সামািজক পিৰচালনা িবিধৰ নীিতৰ আধাৰত সমেয় সমেয় ক ৰ
মূলয্ায়ন কিৰব ৷ িতেবদনত কিৰব েনাৱাৰা কাম সমূহৰ কথাo িলিপব কিৰব ৷ েয়ােজানত
নীিতৰ িভি ত া য্, সুৰক্ষা, æeচ আe িভ/æeডচ, জনজািত u য়ন, আিদৰ কথাo থািকব ৷

16. দক্ষতা িবকাশৰ আঁচিন
æেকাটা ক ৰ সফলতা কমৰ্ীৰ পাৰদিশৰ্তা, প তা, িবসংগিতহীনতা, িনপুনতা, িবচক্ষণতা,
িশক্ষণল aথবা িনজৰ ানৰ oপৰত িনভৰ্ৰশীল হয় ৷ েসeবােব ক ৰ কমৰ্ীৰ িশক্ষণ
িনয়মীয়া েহাৱা েয়াজন ৷ িনয়মীয়া িশক্ষেনেহ কমৰ্ীৰ দক্ষতা বৃি কেৰ ৷ েসe েহ েক ক ৰ
াথিমক িতেবদনত িবিভ পযৰ্য্ায়ৰ কমৰ্ীৰ িশক্ষণৰ oপৰত
দান কৰা ৈহেছ ৷
জনজাতীয় েলাকৰ বােব েসেয় æe ক ত ৰাজয্, ৰা আ িব েবংকৰ নীিতৰ আধাৰত
u য়ন কৰাত
দান কৰা ৈহেছ ৷

17. সামািজক পিৰচালনা িবিধ
মূল ক ৰ পিৰক না,
িত আ
পায়নৰ বােব স ুখীন হবলগীয়া পিৰেবশ আ
সামািজক তয্া ানৰ িত লক্ষয্ কিৰ সামািজক পিৰচালনা িবিধ
ত কৰা ৈহেছ ৷ ক ৰ
িতিনটা ৰ aথৰ্াৎ
িত, পায়ন আ কাযৰ্য্ক্ষম ৈহ থকাৈল িচ া কিৰ সামািজক পিৰচালনা
িবিধ সামৰা ৈহেছ ৷ িতেটা ৰৰ পিৰেবশৰ স াবয্ তয্া াহসমূহ িচনাক্ত কৰা ৈহেছ আ
eয়াৰ িতেৰাধৰ বােব বয্ৱ াৱলীo যু ত কৰা ৈহেছ ৷ eয়াত পুনৰবসিত, পুনৰসং াপন,
িলংগৰ সমতা, জনজািত u য়ন, কীটনাশক দৰৱৰ বয্ৱহাৰ, দক্ষতা বৃি আ
েয়াজনীয়
aনু ানৰ বয্ৱ া কৰাৰ কথাo আেছ ৷ æe িবিধত uপ ক ৰ a েয়াজনীয় আ aবাি ত
সাম ী বাদ িদয়াৰ িনয়ম নীিত, সমাকৰণ সি িব কৰা ৈহেছ ৷ aবাি ত সাম ী িনয়মমািফক
তয্াহাৰ কৰাৰ প িতৰ বয্ৱ া আগবঢ়াবৈলেয় eয়াৰ পৰামশৰ্ আগবেঢ়াৱা ৈহেছ ৷

18. সামািজক পিৰচালনা িবিধ পায়নৰ বােজট
সামািজক পিৰচালনা িবিধ পায়নৰ বােব েয়াজনীয় বােজট
িতত জনজাতীয় u য়ন,
া য্ আ সুৰক্ষাৰ িবিধ, æeচ আe িভ/ æeডচৰ িতেৰাধ পিৰক না, æম æ e আ
িশক্ষণ আ দক্ষতা বৃি থািকব ৷ সামািজক পিৰচালনা িবিধ পায়নৰ বােব েসেয় আনুমািনক
16.90 েকািট টকা ধাযৰ্য্ কৰা ৈহেছ ৷

19. সাবৰ্জনীন uে াচন
æe ক ত জিৰতসকলৰ বােব খচৰা িতেবদনৰ চমু আভাষ কাশ কৰা হব ৷ æিৰয়াচ
চছাeিটৰ কাযৰ্য্ালয়ত িতেবদনৰ িতিলিপ সহজলভয্ েহাৱাৰ লগেত æিৰয়াচ চছাeিটৰ
েৱবচাeটেতা æeেবাৰ uপল হব ৷

