
সর্বশিক্ষা অশিযান ভারত সরকাররর একটি প্রধান প্রকল্প 
যা অটলবিহারী িাজরেযী দ্বারা আরম্ভ করা হয, বনবদিষ্ট সমরযর মরধে 
প্রথবমক বিক্ষা সিিজনীন করার উরেরিে অবভযান প্রকল্পটি আরম্ভ করা 
হয, ভারতীয সংবিধারনর ৮৬তম সংরিাধনীরত বনরদিি করা হরযরে, যয 
৬-১৪ িের িযসীরদর (২০০১ সারল ২০৫ বমবলযন আনুমাবনক) 
বিনামূরলে এিং িাধেতামূলক বিক্ষা বিধান যমৌবলক অবধকার বহরসরি 
ির্িনা করা হরযরে। প্রকল্পটির প্রধান উরেিে ২০১০ সাল 
েযিন্ত সরন্তাষজনক মারনর প্রাথবমক বিক্ষা সিিজনীন করা। এই অবভযারন 
যমাট ৮টি প্রমুখ যযাজনা গ্রহর্ করা হরযরে। অঙ্গনওযাব়ি ও 
আইবসবিএস ইতোবদ এই অবভযারনর অন্তভুি ক্ত। এো়িাও 
যকবজবিবভওযাই (KGBVY)ও এই অবভযারনর অন্তভুি ক্ত করা হয। 
কস্তুরিা গান্ধী িাবলকা বিদোলয যযাজনা যা সমস্ত যমরযরদর বিবক্ষত 
করর যতালার উরেরিে ২০০৪ সারল শুরু করা হয তাও এই 
অবভযারনর অন্তভুি ক্ত করা হরযরে। 

উরেিে 

1. ২০০৫ েযিন্ত, সি সু্কল। 

2. ২০০৫ েযিন্ত, প্রাথবমক বিক্ষা যথরক ৫ িের সম্পূর্ি করার জনে, এিং 
২০১০ সাল েযিন্ত সু্করল ৮ িের সম্পূর্ি করার জনে। 

3. সরন্তাষজনক গুর্মান এিং জীিন বিক্ষা প্রদান উের দৃবষ্টোত। 

4. ২০০৭ সাল েযিন্ত প্রাথবমক স্তর এিং ২০১০ এ প্রাথবমক স্তররর সি বলঙ্গ 
এিং সামাবজক িেিধান। 

5. ২০১০ দ্বারা, ইউবনভাসিাল ধারর্া। 

অবভযারনর কাযিক্রম অনুযাযী যসসি গ্রারম নতুন বিদোলয স্থােন করা হরি যযখারন বিক্ষার 
সুবিধা উেলব্ধ যনই, এিং েুররনা বিদোলারয অবতবরক্ত যের্ীকক্ষ, টযরলট, োনীয জল, 
রক্ষর্ারিক্ষর্ অনুদান এিং সু্করলর উন্নযন অনুদান মাধেরম বিদেমান সু্করলর অিকাঠারমা উন্নযন 
করা। যয সকল বিদোলরয েযিাপ্ত বিক্ষক যনই তার জনে অবতবরক্ত বিক্ষক প্রদান করা এিং 
বিদেমান বিক্ষকরদর িোেক প্রবিক্ষর্, উন্নযনিীল বিক্ষর্ যিখার উোদান প্রদান এিং ব্লক ও 
যজলা স্তররর উের একটি ক্লাস্টাররর উের একারিবমক সমথিন প্রদান। িবক্তিালী কাঠারমা গঠরনর 
জনে অনুদান দ্বারা এই অবভযান আরও সুদৃঢ় করা হরে।সিিবিক্ষা অবভযান, জীিন দক্ষতা সহ 
উঁচুমারনর প্রাথবমক বিক্ষা প্রদান করর। সিিবিক্ষা অবভযান দ্বারা যমরযরদর এিং যযসি বিশুরা 
বিরিষভারি অক্ষম তারদর উের বিরিষভারি যখযাল রাখা হরে। বিবজটাল োথিকে দূরকররত 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%9F%E0%A6%B2_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%80
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87_%E0%A6%AE%E0%A7%8C%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0


অবভযারনর আওতায কবম্পউটার বিক্ষাদারনরও যচষ্টা করা হরে। বিশুরদর উেবস্থবত যারত না 
করম এর জনে বমি-রি বমরলরও িেিস্থা করা হরযরে। 

ভারলা ফলাফল যেরত, অবভযান প্রকরল্পর িারজট ২০০৫-০৬-এর ৭১৫৬ যকাটি টাকা (₹) যথরক 
২০০৬-০৭-এর িারজরট তা িৃবি করর ১০,০০৪ যকাটি করা হরয বেল। যসই সারথ ৫০০,০০০টি 
অবতবরক্ত যেবর্কক্ষ ও ১,৫০,০০০ জন অবতবরক্ত বিক্ষক বনযুক্তও করা হয। ২০০৬-০৭ সারল, 
বিক্ষা উেকররর মাধেরম রাজস্ব যথরক প্রাথবমক বিক্ষা তহবিল ৮৭৪৬ যকাটি টাকা হস্তান্তর করার 
বসিান্ত যনওযা হরযরে। 

েটভূবম 

প্রাথবমক বিক্ষা সািিজবনক করার জনে সাংবিধাবনক, আইনগত ও জাতীয য াষর্া 

1. সাংবিধাবনক অধোরদি, ১৯৫০ - "সাংবিধান কাযিকররর্র ের ১০ িরের 
মরধে রাজে সরকার, ১৪ িের েূরর্ না হওযা েযিন্ত, সকল িশুরদর 
বিনামূরলে এিং িাধেতামূলক বিক্ষা প্রদান কররি।" 

2. জাতীয বিক্ষা নীবত ১৯৮৬ - "এটা বনবিত হরি যয, একবিংি িতাব্দীরত 
প্ররিি করার আরগ, ১৪ িের িযসী সি বিশু, সরন্তাষজনক গুর্মান, 
বিনামূরলে এিং িাধেতামূলক বিক্ষা প্রদান করা হরি।" 

3. উবন্নকৃষ্ণান অধোরদি, ১৯৯৩ - "এই যদরির ১৪ িের িযসী প্রবতটি 
বিশু/নাগবররকর বিনামূরলে বিক্ষা অজি রনর অবধকারা আরে।" বিশুরদর 
উেবস্থবত কমরত থাকায এই িের বিদোলরয মধোহ্ন যভারজর িেিস্থা করা 
হয। 

লক্ষে 

• ২০০৩ েযিন্ত, বিক্ষার বনিযতা যকন্দ্র, বিকল্প সু্করল, সি বিশুরদর বিদোলরয 
হাবজর করা। 

• ২০০৭ েযিন্ত, সি বিশুরদর দ্বারা োঁচ িেররর প্রাথবমক সু্কলজীিন সম্পন্ন 
করা। 

• ২০১০ েযিন্ত, সি বিশুরদর ৮ িেররর সু্কলজীিন সম্পন্ন করা। 

• জীিরনর জনে বিক্ষার উের যজার বদরয, সরন্তাষজনক গুর্মান, প্রাথবমক 
বিক্ষা অজি ন করা। 

• ২০০৭ সাল েযিন্ত প্রাথবমক স্তর এিং ২০১০ সারলর মরধে সিধররনর 
সামাবজক ও ললবঙ্গক যভদারভদ বনমূিল করা। 

https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE_%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6&action=edit&redlink=1


হস্তরক্ষে 

এসএসএ মরধে েরনর হস্তরক্ষে করা হয 

1. BRC (ব্লক বররসাসি যসন্টার) 

2. বসআরবস (ক্লাস্টার বররসাসি যসন্টার) 

3. Mgls ও AIE - সি বিশুরদর প্রাথবমক বিক্ষা বদরত এসএসএ অোরেস বদরত 
একটি প্রধান হস্তরক্ষরের বিকল্প এিং উদ্ভািনী বিক্ষা (AIE). উেজাতীয ও 
উেকূলীয এলাকায অনগ্রসর ও প্রাবন্তক গ্রুে, হয বিশুরদর অংিগ্রহর্ বনবিত 
করার জনে বিবভন্ন যকৌিল বিকবিত হরযরে. 

4. বসবভল কাজ - বসবভল কাজ করম্পারনন্ট অধীরন এসএসএ গুরুত্বেূর্ি. এই 
উোদান, বিষয, যস্কল উের যমাট প্রকল্প িারজট এর মরধে 33% বিবনরযাগ. 
সু্কল এর যমৌবলক সুবিধা যথরক বিশুরদর আে প্রদান করার বিধান এিং 
িজায রাখা তারদর সাহাযে করার জনে, উভয এসএসএ একটি গুরুত্বেূর্ি 
উরেিে. উে-রজলা েযিারয বররসাসি যসন্টার এর বিধান জনে, অিকাঠারমা, 
যা যয বিক্ষাগত সমথিন সাহাযে করর, যার ভূবমকা মারনর উন্নবতর বদক 
একটি অনু টক বহসারি ফাংিন. বনম্নবলবখত বনমিারর্র বসবভল কাজ অধীরন 
আরযাবজত হয. 

5. বিনামূরলে োঠে িই 

6. উদ্ভািনী কাযিক্রম - উদ্ভািনী যপ্রাগ্রাম সু্করলর িাস্তিাযন কররত ভূবমকা 6-
14 িের িযস সি বিশুরদর জনে দরকারী এিং প্রাসবঙ্গক প্রাথবমক বিক্ষা 
প্রবক্রযা যেরত, এিং কবমউবনটি সবক্রয অংিগ্রহর্, সামাবজক, আঞ্চবলক এিং 
বলঙ্গ মরধে ফাঁক লতবর কররত যসতু বহসারি একটি অনু টক. এই যপ্রাগ্রাম 
বিক্ষার প্রবত বিক্ষাথীরদর আগ্রহ উৎোবদত হয সফল, তারদর গরিষর্ায 
িজায রাখরত সাহাযে. উদ্ভািনী প্রকল্প কমিসূবচর আওতায িাস্তিাবযত হয: 
* প্রারবম্ভক লিিি যত্ন ও বিক্ষা, যমরযরা বিক্ষা, এসবস / এসটি, বিক্ষা ও 
কবম্পউটার বিক্ষা 

7. IEDC 

8. িেিস্থােনা ও এমআইএস (MIS) 

9. Randi (R&E) (গরিষর্া ও মূলোযন)- এই হস্তরক্ষে গরিষর্া, মূলোযন, 
েযিরিক্ষর্ ও তত্ত্বািধারন. একটি কাযিকর EMIS এ উন্নযরনর জনে ক্ষমতা এিং 
সম্পদ/গরিষর্া প্রবতষ্ঠারনর মাধেরম প্রবত সু্কল 1,500/- েবরমার্ হয 
সাধারর্ত প্রস্তাবিত. যনই, গাহি স্থে তথে হালনাগাদ করার জনে বনযবমত সু্কল 
মোবেং/মাইরক্রা েবরকল্পনা বিধান. যয েবরমার্ িেিহৃত সরকারী এিং 



সরকারী সাহারযের যেরযবে, উভয সু্করলর জনে িেিহার করা যযরত োরর. 
বনম্নবলবখত কাযিক্রম হস্তরক্ষে অধীরন প্রস্তাবিত. 1) কাযিকর এলাকা বভবিক 
তদন্ত সম্পদ িেবক্তরদর জনে একটি সাহচযি বনমিার্ করা, 2) কবমউবনটি-
বভবিক তথে এর বনযবমত প্রকািনা প্রদান, 3) কৃবতত্ব েরীক্ষা আিহ 
মূলোযন গরিষর্া, 4) গরিষর্া কাযিকলাে উরদোগটা 5) কম মবহলা 
সাক্ষরতা এিং যমরযরা বিরিষ েযিরিক্ষর্, তফবসবল জাবত, তফবসবল উেজাবত 
ইতোবদ. করার জনে বিরিষ টাস্ক যফাসি প্রবতষ্ঠার 6) বিক্ষা মোরনজরমন্ট 
ইনফররমিন বসরস্টম, প্রবতবক্রযািীল িেয 7) চাকু্ষষ েরীক্ষা বসরস্টম, চাটি , 
যোস্টার, যস্কচ, কলম, OHP কলম ইতোবদ আনুষবঙ্গক খরচ উরদোগটা 8) 
গ্রুে স্টাবি আিহ. 

10. সু্কল গ্রান্ট - প্রকরল্পর অধীরন সু্কল-2,000 / - প্রবত সু্কল অনুদান যদওযা 
হয. সু্কল গ্রান্ট এর 1000, সু্কল, লাইরেবর সুবিধা উন্নবতর জনে যদওযা হয. 
িাবক ফান্ড যথরক যয অ-কাযিকরী সরঞ্জাম কররত কাযিকরী সু্কল, 
বিউটিবফরকিন, যমরামত ও আসিািেত্র রক্ষর্ারিক্ষর্, িাদেযন্ত্র এিং সু্করলর 
সমগ্র েবররিি উন্নযন িেয বেল. 

11. বিক্ষক অনুদান - ক্লাস-কমি উন্নযন এিং বিক্ষক সারোটি  এর প্রস্তুবত এর 
জনে, যারত 500 টাকা অনুদান সি এলবে/আে বিক্ষক. কাযিকর যের্ীকক্ষ 
কমি দ্বারা বিক্ষক অনুদান জনে িেিহার, উৎোদন ও tlm প্রদান. সময 
2007-2008, এলবে/আে, উভয সামবগ্রক 547590 বিক্ষক উেকৃত. 

12. বিক্ষক প্রবিক্ষর্ - বিক্ষা মারনর আনযন এসএসএ এর সিরচরয গুরুত্বেূর্ি 
যগাল. প্রবিক্ষর্ উন্নত করার অরনক যকৌিল আরে: 1) বিক্ষকরদর প্রবিক্ষর্ 
ও punchpress, 2) নতুন োঠেক্রম ও োঠেিই সরঙ্গ উেলবব্ধ প্রবিক্ষর্, 3) 
জাতীয cariculum যেম ওযাকি  (ncf 2005) উেলবব্ধ প্রবিক্ষর্, 4) েরীক্ষা 
উন্নবত, 5) িূনে বসরস্টম, এিং িূনে বসরস্টম প্রভারির মূরলের 6) বিক্ষাগত 
এিং অ বিক্ষাগত এলাকায উন্নত, 7) বিরিষ dhyanyogi বিশুরদর জনে 
সরমত বিক্ষা, প্রবিক্ষর্, বিক্ষক, 8) মানসম্মত বিক্ষা মানদণ্ড েবরকল্পনা 
এিং মারনর বিক্ষা িাস্তিাযন 9) সম্পদ দরলর সি েযিারয বনভি ররযাগেভারি 
(প্রবতটি বিষয জনে েৃথক সম্পদ গ্রুে) 300-350 সম্পদ িেবক্তর প্রবত 
যজলা) যা কাযিক্রম, অিস্থান, সমথিন এিং েযিারলাচনা লিঠক হরে 
বনবিত. খাদে েরীক্ষার প্ররযাজনীযতা বচবহ্নত করর প্রবিক্ষর্ মবিউল উন্নত. 
এই প্রবক্রযায প্রবিক্ষর্ মান উন্নত কররত সাহাযে করর. প্রবিক্ষক এিং ব্লক 
যপ্রাগ্রাম যথরক কমিকতি ারদর প্রবিক্ষর্ অনুবষ্ঠত হয. 

13. সংরিাধনমূলক বিক্ষা 

14. কবমউবনটি যস্টাররজ 



15. দূরত্ব বিক্ষা - দূরত্ব বিক্ষা যপ্রাগ্রাম (ড্রাইভাররদর প্ররযাজনীয প্রবিক্ষরর্রও) 
এর sarva shiksha abhiyan জাতীয উোদান, যা যয জাতীয মানি সম্পদ 
মন্ত্রর্ালয, ভারত সরকার দ্বারা স্পন্সর. এটি ভাররতর সি 
রাজে/রকন্দ্রিাবসত অঞ্চল বদরয সহাযতা যথরক ইবিরা গান্ধী নোিনাল ওরেন 
ইউবনভাবসিটি (ignou) প্ররযাগ করা হরযরে. প্রাথবমক বিক্ষা এলাকার বিক্ষক 
বনযুবক্ত-বিক্ষা এিং অনোনে কমীরদর মরধে এই class এর DEP-এসএসএ একটি 
গুরুত্বেূর্ি ইনেুট. অবিও-বভবিও যপ্রাগ্রাম, যরবিও সম্প্রচার, 
যটবলকনফাররবন্সং ইতোবদ যযমন মাবি বমবিযা িেিহার করর েোরকজ যফস 
টু যফস প্রবিক্ষর্ কাজী নজরুল ইসলাম. প্রবিক্ষর্ বররমাট যমাি, শুধুমাত্র 
সিরচরয মরধে োত্র সংখো প্রবিবক্ষত না, বকন্তু প্রবিক্ষর্ ইনেুট মরধে 
অবভন্নতা এিং উেলব্ধ যপ্ররর্ কমায ক্ষবত হয, যা সাধারর্ত যয Fes-

যথরক-Fes প্রবিক্ষর্, বনর্ি র, মরিল অবভজ্ঞতা. 

কাযিক্রম 

• নাগবরক অিকাঠারমা উন্নযন এিং উন্নবত 

এই অন্তভুি ক্ত করা হরযরে যের্ীকক্ষ বনমিার্, োবন সুবিধা, যযৌগ, প্রাচীর, ওযাি রুম, আলাদা 
যদযাল, বিদুেতাযন ও বসবভল যমরামত এিং বিদেমান সুবিধা েুনগিঠন অন্তভুি ক্ত মাথা তহবিরলর 
অংি এই খরচ করা হয, কারর্ অবধকাংি গ্রারমর সু্কল যিাচনীয অিস্থার এিং অবনরােদ 
অিস্থায. স্থানীয সরকার সংস্থা এিং বেটিএ (বেতা িা মাতা-teurs এরসাবসরযিন) সাহারযে, 
বসবভল বনমিার্ কাজ সম্পন্ন করা হয. Sarva shiksha abhiyan গ্রামাঞ্চরল বিক্ষা মাত্রা উন্নবত হয, 
যকার এর অিকাঠারমা উন্নত কররত গুরুত্বেূর্ি মানা. সু্কল সুবিধা ো়িাও, উন্নবত, বিদেমান সু্কল 
সুবিধা িন্ধ কররত একই বসআরবস (ক্লাস্টার বররসাসি যসন্টার) এিং BRC (ব্লক বররসাসি যসন্টার) 
বনমিার্ করা হয. 

• বিক্ষক প্রবিক্ষর্ 

এসএসএ এর প্রধান উরদোগ. প্রাথবমক বিক্ষক বিক্ষর্ েিবত, বিশু মরনাবিজ্ঞান, বিক্ষা, মূলোযন 
েিবত, এিং বেতা িা মাতা উের প্রবিক্ষর্ একটানা বিক্ষক প্রবিক্ষর্ যদওযা হয. এই ধররনর 
প্রবিক্ষর্, প্রাথবমক বিক্ষক বনিিাবচত বিক্ষক গ্রুে, যা প্রদান করা হয েরর বররসাসি োসিন িলা 
হয. বিক্ষক প্রবিক্ষর্ প্রভািিালী বেেরন ধারর্া অধোেনা এিং যিখার প্রবক্রযা, নতুন উন্নযন 
সরঙ্গ বিক্ষক হালনাগাদ কররত. 

কস্তুরিা গান্ধী িাবলকা বিদোলয 

সমসোসঙু্কল অঞ্চরল তফবিবল জাবত, উেজাবত, অনোনে বেবেরয থাকা অংি এিং সংখোল ু-
যেবর্ভুক্ত যমরযরদর িুবনযাবদ বিক্ষার জনে আিাবসক বিদোলয প্রবতষ্ঠা করার লরক্ষে ২০০৪ সারলর 
আগস্ট মারস ভারত সরকার কস্তুরিা গান্ধী িাবলকা বিদোলয প্রকল্পটি চালু করররে। যকবজবিবভ 
প্রকল্পটি প্রথম দু’ িের, সিি বিক্ষা অবভযান (এসএসএ), প্রাথবমক স্তরর যমরযরদর বিক্ষার জনে 
জাতীয কমিসূবচ (এনবেইবজইএল) এিং মবহলা সমখোর সরঙ্গ সঙ্গবত যররখ আলাদা ভারিই চালারনা 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE_%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80


হবেল। বকন্তু ২০০৭ সারলর ১ এবপ্রল যথরক এটিরক সিি বিক্ষা অবভযারনর েৃথক অংি বহরসরি 
যুক্ত করর যদওযা হরযরে। 

সাফলে 

এই প্রকল্পটি গ্রাম েযিারয উরেখরযাগে সাফলে অজি ন করররে। ২০০৪ সারল ভাররতর করযকটি 
গ্রারম এই অবভযান শুরু করাহয এিং প্রাথবমক বিক্ষা যকন্দ্রও যখালা হয। 

এই প্রকল্পটি সিিপ্রথম দবক্ষর্ ভাররতর, তাবমলনা়িু রারজের একটি গ্রারম, সফলভারি প্ররযাগ করা 
হয। সিার জনে বিক্ষা বনরয রাজে সরকাররর সহাযতায দবরদ্র বিশুরদর জনে বিরকরল খািার 
েবরকল্পনা করা হয এিং এর ফরল সাক্ষরতার হারর উরেখরযাগে অগ্রগবত যদখা বদরযরে। 
যিসরকাবর সংগঠনগুবল অকুণ্ঠবচরি দবরদ্র মানুরষরর জরনে জবম দান করর এিং গ্রাম 
েঞ্চারযত কতৃি ক বিদোলয বনমিার্কাযিও সমূ্পর্ি করা হয। 

 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A7%81
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%80_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%93_%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A4_%E0%A6%85%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B0_%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE_%E0%A6%AA%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%A4
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE_%E0%A6%AA%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%A4
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