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িআউলনন ফোদজট ২০১৮ – লক্ষো

লক্ষোদক্ষদে দুদে োন্ত উ উনতিলতয কথো ফদর িণ ণ ফজটলর তোয 
২০১৮-১৯ োদরয ফোদজদটয বোলদণ জোনোদরন ফম যকোয 
এফোয ধীদয ধীদয ‘ব্ল্যোক ফফোডে ’ ফথদক ‘লডলজটোর ফফোডে ’-এয 
লদদক এদেোদফ। এিআ ফোদজদট লক্ষোদক্ষদে ফভোট ফযোদ্দ 

দদছ ৮৫,০১০ ফকোটি টোকো, মো ২০১৭-১৮ োদরয ফোদজদটয লযবোিআস ড 
এস টিদভট (RE)-এয ফথদক ৩.৮% ফফী এফিং এিআ ফতে ভোন ফছদয 
কদেোদযটদদয ফম ফভোট ৮৫,০৬২ ফকোটি টোকোয ছোড় ফদওো দদছ তোয 
ফথদক কভ। এছোড়োও, ফযোদ্দ িদথে ফম ফৃলধি  টটোদনো দদছ তো ২০১৭ োদরয 
ফোললেক ভূরযফৃলধি য োদযয ফথদক িদনক কভ, কোযণ েতফছদযয  ভূরযফৃলধি য োয 
লছর ৪% এফিং ফটো বলফলযদত িঅযও ফোড়দফ ফদর ভদন কযো দে। 
লক্ষোদক্ষদেয মূ্পণে ফোদজদটয ভদধয ৫০,০০০ ফকোটি টোকো ফযোদ্দ কযো 
দদছ সু্করলক্ষো এফিং স্বোক্ষযতোয খ্োদত, মো িঅদেয ফছদযয ফথদক ৬.৩% 
ফফী। িনযলদদক, উচ্চলক্ষোয জনয ফযোদ্দ িথে ০.৫% ফৃলধি  ফদ দদছ 
৩৫,০১০.২৯ ফকোটি টোকো। ভূরযফৃলধি য লনযীদখ্ ফবদফ ফদখ্দর মো িতযন্ত উ 
রজ্জোজনক। গ্র ফডোদভলস্টক ফরোডোক্ট (GDP)-য লনযীদখ্ ফবদফ ফদখ্দর 
ফদখ্ো মোদফ লক্ষোদক্ষদে ফযোদ্দ ফমখ্োদন ২০১৭-১৮ োদর লছর GDP-য 
০.৪৯%, ফখ্োদন িঅনতি ফছদয তো কদভ দদছ GDP-য ০.৪৫%। সু্করলক্ষো 
এফিং স্বোক্ষযতো খ্োদত ফযোদ্দ িথে GDP-য ০.২৮% ফথদক কদভ দদছ 
০.২৭%, এফিং উচ্চলক্ষোয ফক্ষদে ফযোদ্দ িথে GDP-য ০.২৫% ফথদক কদভ 
দদছ ০.১৯%। 

ফেলক্ষো িলবমোদনয জনয ফযোদ্দ িথে েত ফছদযয ২৩,৫০০ ফকোটি টোকো 
ফথদক িল্পভোেো ফৃলধি  ফদ দদছ ২৬,১২৮ ফকোটি টোকো। একিআবোদফ, 
যোষ্ট্রী ভোধযলভক লক্ষো িলবমোদনয জনয ফযোদ্দ িথে েত ফছদযয ৩,৯১৫ ফকোটি 
টোকো (RE) ফথদক ফৃলধি  ফদ দদছ ৪,২১৩ ফকোটি টোকো। নযোনোর 
িআন্সটিটিউট িফ্  োব লরক লপনোন্স িযোন্ড লরল-য ুকনযো ফফো জোলনদদছন 
– ‚িঅভোদদয েদফলণো ফথদক জোনো লেদদছ ফম যোিআট্  টু এডুদকন (RTE)-
এ ফরো ফলকছু ঠিকঠোক কদয ফোস্তফোলত কযদত ফেদর লফোয যোদজযয 
একোযিআ রদোজন ৩০,০০০ ফকোটি টোকো‛। ফম লভড্  ফড লভর রকদল্পয ভোধযদভ 
যকোযী লফদযোরদ ১০০০ রক্ষ লশুদক দুুদয েযভ খ্োফোয লযদফন কযো 
, তোয খ্োদত ফযোদ্দ িথে ৫% ফৃলধি  ফদদছ, মো েতফছদযয ভূরযফৃলধি য 
োদযয ফথদক ১% ফফী। একলদদক িথেভন্ত্রী িঅলদফোী িধুযললত এরোকোয জনয 
একরফয সু্কদরয ফটোলণো কযদছন, িথচ িনযলদদক তোয ফকোনও উদেখ্িআ 
সু্করলক্ষোয ফোদজদট ফনিআ, এফিং ফটো মূ্পণে িঅলদফোী-লফলক উনতিদনয 
খ্োদত ফযোদ্দ িদথেয ভদধয ধযো দদছ ফমখ্োদন লফদযোর ছোড়োও যদদছ 
িিংখ্য িনযোনয রকদল্পয রস্তোফনো। লফশ্বভোদনয রলতষ্ঠোন লযকল্পনো ফযোদ্দ 
দদছ ২৫০ ফকোটি টোকো। এিআ লযকল্পনো িনমোী বোযদতয ১০-টো লফশ্বভোদনয 
রলতষ্ঠোদন লফদদদয ছোেছোেীদদয জনয ৩০% িংযক্ষদণয রস্তোফ ফদওো 
দদছ। িথচ, িনযলদদক ফকন্দ্রী লফদযোরগুদরো এফিং নদবোদ 
লফদযোরগুদরোয ফযোদ্দ িদথেয লযভোণ কভোদনো দদছ মথোক্রদভ ৩.৮% এফিং 

৭.৭%। লডলজটোর রমুলি লনদ িজস্র বোলদণয দড়ও লডলজটোর িআলন্ডো িআ-
রোলনেিং এয জনয ফযোদ্দ িথে ৫১৮ ফকোটি টোকো ফথদক কদভ দদছ ৪৫৬ ফকোটি 
টোকো। একলদদক ফজটলর ভো ফরদছন – ‚লক্ষকদদয গুণভোদনয উনতিলত 
দর তদফিআ ফদদয লক্ষোফযফস্থোয উনতিলত দফ‛, িঅয িনযলদদক ভদন ফভোন 
ভোরফয নযোনোর লভন িন্  টিচোে িযোন্ড টিলচিং-এয জনয ফযোদ্দ িদথেয ফকোনও 
লযফতে ন টটোদনো লন। 

ফোদজদট লযবোিআটোরোিআলিং িআনফ্রোস্ট্রোকচোয িযোন্ড লদস্টম  িআন 
এডুদকন (RISE) নোদভ একটো রকল্প ফটোলণো কযো দদছ এফিং যফতী চোয 
ফছদযয জনয ফভোট ১ রক্ষ ফকোটি টোকোয একটো রলি ফযোদ্দ কযো দদছ। মলদও 
এিআ টোকো িনুদোদনয ভোধযদভ িঅদফ নো। এিআ টোকো িঅদফ োোয এডুদকন 
লপনোলন্সিং এদজলন্স (HEFA) নোদভয একটো নন্ -ফযোলকিং িঅলথেক িংস্থোয কোছ 
ফথদক, ফম িংস্থো ফফযকোযী ফক্ষদে রলিয ভোধযদভ িথে ফজোেোয কযদফ এফিং 
লক্ষো রলতষ্ঠোনগুদরোদক ঋণদোন কযদফ। ২০১৭ োদর ভোনফম্পদ উনতিন 
ভন্ত্রক এফিং কোনোড়ো ফযোদকয ফমৌথ রদচষ্টো ততযী ওো HEFA-য িধীদন 
ঋণ গ্রণকোযী রলতষ্ঠোনগুদরোদক িঅদরয টোকো ফপযত লদদত দফ এফিং 
যকোয ফন কযদফ ুদদয খ্যচ। ২০১৭-১৮ োদর এিআ HEFA-য জনয ফযোদ্দ 
িথে ফমখ্োদন লছর ২৫০ ফকোটি টোকো ফখ্োন ফথদক ২০১৮-১৯ োদর এয জনয 
ফোদজট ফোলড়দ কযো দদছ ২৭৫০ ফকোটি টোকো। লফযীদত, িআউলনবোলেটি 
গ্রোন্ট   কলভদনয জনয ফযোদ্দ িথে েতফছদযয লযবোিআস ড এলস্টদভট ৪৯২২.৭৪ 
ফকোটি টোকো ফথদক কলভদ ২০১৮-১৯ োদর কযো দদছ ৪৭২২.৭৫ ফকোটি 
টোকো। িআলন্ডোন িআন্সটিটিউট িফ্  ফটকদনোরলজয (IIT) জনয ফযোদ্দ িথে 
েতফছদযয ৮২৪৪.৮০ ফকোটি টোকো ফথদক এিআফছয োঙ্ঘোলতকবোদফ কদভ 
দদছ ৬৩২৬ ফকোটি টোকো। একিআবোদফ নযোনোর িআন্সটিটিউট িফ্  
ফটকদনোরলজয (NIT) জনয ফযোদ্দ িথে ৩৬৬৮.১৭ ফকোটি টোকো ফথদক কদভ 
দদছ ৩২০৩.৪০ ফকোটি টোকো। ফকন্দ্রী লফশ্বলফদযোরগুদরোয ফযোদ্দ িথে 
৭২৬১.৪ ফকোটি টোকো ফথদক কদভ দদছ ৬৪৪৫.২ ফকোটি টোকো। লফজ্ঞোদনয 
উয বোযদতয খ্যচ এখ্নও ফিআ GDP-য ০.৮%-ফতিআ িঅটদক যদদছ। 

এিআ লযিংখ্যোন ভোযপৎ স্পষ্টিআ ফফোঝো মোদে ফম ফতে ভোন রফণতো র 
লক্ষোদক্ষে ফথদক যকোযী োোময লযদ লনদ ফিআ লক্ষোয ফোজোদয 
ফফযকোযী ফযফোীদদয ফযফো কযোয ুদমোে কদয ফদওো। এছোড়োও 
ফফযকোযী ঋণ-দোনকোযী িংস্থোয ুদ ফেোনো দফ কয-দোনকোযী িঅভজনতোয 
কষ্টোলজে ত টোকো। ১৯৯৫ োদর কিংদগ্র যকোদযয ভদ বোযত WTO – 
GATS চুলিদত িআ কদয লক্ষো, স্বোস্থয-য ভত লফলবনতি লযদলফোয 
ফফযকোযীকযদণয ফম দোলত্ব বোযত কোাঁ দধ তুদর লনদলছর, এিআ ফোদজট র 
ফিআ দোলত্ব োরন কযোয লদদকিআ িঅযও একটো দদক্ষ। জনেদণয কোদছ 
লক্ষোয খ্যদচয ক্রভোেত ফৃলধি য োযদক এিআ ফোদজট লনিঃদেদ িঅযও ফোলড়দ 
তুরদফ এফিং লক্ষোদক ফদদয ফভনতী জনতোয ফথদক লফলেনতি কদয লনদ 
মোদফ িঅযও দূদয। 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদে িঅদেদকোয বেৎ লিং স্টোলড োদকে র, িআুয – ৭, ফপব্রুোযী ২০১৮ 

িআউলনন ফোদজট ২০১৮ – স্বোস্থয

স্বোদস্থযয লফলদ ফদথদক ফড় রলতশ্রুলতটো এদলছর 
২০১৭ োদর, মখ্ন নদযন্দ্র ফভোদী ফটোলণো কযদরন 
নযোনোর ফল থ লরল (NHP)। ফরো দদছ এিআ 
রকদল্পয ভোধযদভ ২০২৫ োদরয ভদধয স্বোস্থযখ্োদত 

যকোদযয খ্যচ GDP-য ১.১৫% ফথদক ফৃলধি  ফদ দফ ২.৫%। মলদও, 
িথেভন্ত্রী িণ ণ ফজটলর িআউলনন ফোদজট ২০১৮-ফত িঅুষ্মোন বোযত 
রকদল্পয িধীদন দুদটো ফড় উদদযোে লনদদছন, মোয জনয ফযোদ্দ িথে 
২০১৭-১৮ োদরয ৫০,০৭৯ ফকোটি টোকোয লযবোিআস ড এলস্টদভট ফথদক 
ভোে ৫% ফৃলধি  ফদ ২০১৮-১৯ োদর দদছ ৫২,৮০০ ফকোটি টোকো। 
তোও মলদ ভূরযফৃলধি য লোফটো এয ভদধয ধযো  তোদর ফফোঝো মো ফম 
এিআ ফৃলধি য রকৃত লযভোণটো র এদকফোদযিআ নেণয। একটো িঅনুভোলনক 
লোফ িনুমোী ফদখ্ো ফেদছ ফম NHP-য ভস্ত উদদ্দয মলদ ূযণ 
কযদত  তোদর শুধুভোে ফকন্দ্রী যকোদযয স্বোস্থয ফোদজটদকিআ 
রলতফছয িন্ত উত ২০% কদয ফৃলধি  কযো রদোজন। 

২০১৮ োদরয স্বোস্থয ফোদজদটয রথভ ফড় ফটোলণো র যকোয 
বোযদতয স্বোস্থয ফযফস্থোয লবলি লোদফ ১.৫ রক্ষ ফল থ িযোন্ড 
ওদল দন ফকন্দ্র স্থোন কযদফ। মলদও, এয জনয ফযোদ্দ ফভোট িদথেয 
লযভোণ ১২০০ ফকোটি টোকো, মোদত রলত ফকদন্দ্রয বোদে ড়দছ 
৮০,০০০ টোকো। এিআ ফকন্দ্রগুদরোদক চোরোদনোয ফযোোদয িণ ণ ফজটলর 
ফফযকোযী ফক্ষে ফথদক CSR ভোযপৎ োোময এফিং লফলবনতি জনলতকয 
িংেঠন ফথদক িঅলথেক োোদমযয িঅভন্ত্রণ জোলনদদছন। এধযদণয 
ফমভস্ত ফকন্দ্র িআলতভদধযিআ িঅদছ ফখ্োদন িমেোপ্ত লযকোঠোদভো এফিং 
রদোজনী ফরোকফদরয িবোদফ তোদদয িফস্থো িতযন্ত উ ফোচনী। 
এগুদরোয ২০%-এয কোদছ এখ্নও লনলভত জদরয ফজোেোন ফনিআ, এফিং 
২৩%-এয কোদছ এখ্নও লফদুযৎফযফস্থো ফৌাঁছোলন। ৬০০০-এয ফথদকও 
িলধক ফকদন্দ্র এখ্নও ফকোনও ভলরো স্বোস্থযকভী ফনিআ, রো এক রক্ষ 
ফকন্দ্র িঅদছ ফমখ্োদন ুণ ল স্বোস্থযকভী ফনিআ, এফিং ৪,২৩৪-টো ফকদন্দ্র 
ফকোনও স্বোস্থযকভীিআ ফনিআ। 

এিআ স্বোস্থয ফোদজদটয লিতী ফড় ফটোলণো র নযোনোর ফল থ 
ফরোদটকোন লস্কভ (লফভো রকল্প), ফমটোদক এখ্ন ‘ফভোদীদকোয’ ফরো 
দে। এটো নোলক ১০ ফকোটিযও ফফী দলযদ্র এফিং িুযলক্ষত লযফোযদক 
(রো ৫০ ফকোটি জনেণ) লযদলফো ফদদফ। এিআ লযদলফোয িঅওতো 
রলতটো লযফোয রদতযক ফছদয ফদকন্ডোলয িঅয টোলেোলয ফকোয 
স লটোরোিআদজোদনয জনয ৫ রক্ষ টোকোয কবোদযজ োদফ। ফজটলর 
ফটোলণো কদযদছন এফিং দোলফ কদযদছন ফম এিআ রকল্প দফ ‚যকোযী 
িনুদোদন চরো ৃলথফীয ফৃিভ স্বোস্থয রকল্প‛। িথচ লচদনয লফযোট স্বোস্থয 
লফভো রকল্প এয ফথদকও ফফী জনিংখ্যোদক লযদলফো রদোন কদয। 
মলদও ফটো খু্ফ একটো কোমেকযী ন। এছোড়ো, িঅদভলযকো মুিযোষ্ট্রদক 
ফোদ লদদ ৃলথফীয রো কর লদল্পোনতিত ফদদয কোদছিআ োফেজনীন স্বোস্থয 
রকল্প িঅদছ মো ফিআফ ফদদয ১০০% জনেণদকিআ লযদলফো রদোন 
কদয িঅদছ। 

এিআ ধযদণয রকল্প এয িঅদেও ফহুফোয ফটোলণো কযো দদছ। ফমভন 
– যোষ্ট্রী স্বোস্থয লফভো ফমোজনো (RSBY)। দয মোয নোভ লযফলতে ত দ 
র যোষ্ট্রী স্বোস্থয ুযক্ষো ফমোজনো (RSSY)। এছোড়োও িঅদছ নযোনোর 
ফল থদকোয ফরোদটকোন লস্কভ (NHPS), মো ফভোটোভুটি এদফযিআ 
লযফলতে ত রূ। যোদজযয স্তদযও দলযদ্রদদয জনয এধযদণয একোলধক 
রকল্প যদদছ। ফমভন – িন্ধ্র রদদদয িঅদযোগ্রোশ্রী, কণেোটদক ফোজদল 
িঅদযোগ্রোশ্রী, যোজস্থোদন বোভোো স্বোস্থয লফভো ফমোজনো, ভোযোদষ্ট্র ফজযোলতফো 
পুদর জন িঅদযোেয ফমোজনো (MJPJAY), ফেোোদত দীন দোর স্বোস্থয 
ফফো ফমোজনো িআতযোলদ। ফতে ভোন ফোদজদটয এিআ রকল্প িঅদর এিআ 
ফলকছুযিআ লফফলধেত রূ এফিং িঅদেয ফকটোয ফথদক িঅকোদয িদনক 
ফড়। ফমখ্োদন RSBY / RSSY রদতযক লফভোকোযীদক ৩০,০০০ টোকোয 
কবোদযজ রদোন কদযলছর, ফমটো NHPS ফোলড়দ কদযলছর ১ রোখ্, 
এখ্ন ফটোিআ নতুন লযকল্পনো িনুমোী দদছ ৫ রোখ্। লকন্তু এটো 
ফোস্তফোলত ঠিক লক কদয দফ ? উিযটো র – ‚এিআ রকল্পদক ুষু্ঠবোদফ 
ফোস্তফোলত কযদত মেোপ্ত িদথেয ফমোেোন ফদওো দফ‛। 

ফমভস্ত স্বোস্থয রকল্প িআলতভদধযিআ িঅদছ তোয িধীদন থোকো ৫০% 
িথেও েত ফছযগুদরোদত খ্যচ কযো লন। এিআ ুদযো িথে খ্যচ কযো 
দরও ফতে ভোন রকদল্পয জনয রদোজনী লযকোঠোদভো ততযী কযো মোদফ 
নো। ফদক্ষদে, এিআ নতুন রকল্প িঅদর ফফযকোযী লফভো রদোনকোযী এফিং 
ফফযকোযী োোতোদরয োদতিআ ভস্তলকছু িেণ কযদত চদরদছ। 
২০১৬ োদরয জুন ভোদ রযোদন্সট ভযোেোলজদন রকোলত একটো রফদে 
ফদখ্ো ফেদছ ফম RSBY রকদল্পয ভোধযদভ ৮০%-এযও ফফী লযদোধ 
এবোদফিআ চদর লেদদছ ফফযকোযী ফক্ষদেয োদত। RSBY-এয জনয 
যকোয ৭২২৬-টো োোতোরদক তোলরকোবুি কদযদছ, মোদদয ভদধয 
িদধেদকয ফফী (৪২৯১-টো) ফফযকোযী। তোিআ এিআফ রস্তোলফত 
রকল্পগুদরো ফম িঅদর ফফযকোযী স্বোস্থয লদল্পয রোব ফৃলধি  কযোয 
উদদ্দদযিআ ততযী কযো দদছ ফটো লফশ্বো কযোয মদথষ্ট কোযণ যদদছ। 
ফল মেন্ত উ, লযদলফো রদোনকোযী ফছোদটো ফছোদটো িংস্থোদক লেদর ফখ্দ 
ফড় কদেোদযট স্বোস্থয লযদলফো রদোনকোযীদদয োত ি কযদফ এিআ 
রকল্প। এিআভস্ত স্বোস্থয লফভো রকদল্পয ভোধযদভ িঅদর তফলভয-
যলতবোদফ োফেজনীন স্বোদস্থযয জনয জনেদণয ফম িঅর দোলফ ফখ্োন 
ফথদক দৃলষ্ট ফটোযোদনোয ফচষ্টো কযো দে। 
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খ্োদয একরকোয ম্পদ, লকন্তু খ্োদয উৎোদন ফমন 
দুদে োযিআ নোভোন্ত উয। লফদলত কু্ষদ্র কৃলক, মোযো বোযদতয 
ভগ্র কৃলক ম্প্রদোদয ফফীযবোেটোিআ জুদড় িঅদছন, 
তোদদয জনয একথো িদনকোিংদিআ লতয। িন্ত উত লফেত 

২৫-৩০ ফছদযয কথো বোফদর ফতো এটো ফরোিআ চদর। রচলরত েণভোধযভ 
এফছদযয িআউলনন ফোদজদটয রিংো ঞ্চভুখ্, কোযণ এিআ ফোদজট 
নোলক কৃললদক্ষেদক ভোথো ফযদখ্ ফোনোদনো দদছ এফিং এয রক্ষয ২০২২ 
োদরয ভদধয কৃললদক্ষদে িঅদয লিগুণ ফৃলধি  টটোদনো। ফমভস্ত দদক্ষ 
ফনওো দদছ ফগুদরোয ভদধয রক্ষযণী র খ্োলযপ দযয ভূরয 
চোদলয খ্যদচয ১.৫ গুণ লোদফ লনধেোযণ কযো, কৃললজোত উৎোদদনয 
একটো িনরোিআন ফোজোয ততযী কযো, য ফীভোয খ্োদত ফম লযভোন িথে 
ফযোদ্দ লছর তোয ২১% ফৃলধি , কৃললদক্ষদে রোলতষ্ঠোলনক ঋদণয জনয 
১১,০০০ ফকোটি টোকো ফযোদ্দ কযো, কৃললজোত যপ্তোনীদক উনু্মি কযো, 
কৃললজোত উৎোদদনয োদথ মুি িংস্থোগুদরো, মোদদয ফভোট িঅ ১০০ 
ফকোটিয কভ, তোদদয রবযোিং ফথদক ১০০% কয িঅদো কযো, কৃলল-
উজোত লফলবনতি দ্রদফযয ফযফোয ফক্ষদে লনভকোনুন ললথর কযো। 

ফেোড়োদতিআ এটো ভদন যোখ্ো রদোজন ফম রো ৬৪% বোযতী কৃললয 
উয লনবে যীর, এফিং ফভোট উৎোলদত খ্োদযদযয এক-তৃতীোিং 
যকোয লভলনভোভ োদোটে  রোিআ (MSP)-এ ফকদন। নতুন MSP-ফক 
ফফোঝোয িঅদে উৎোদদনয  খ্যদচয লফলদ জোনোটো িতযন্ত উ দযকোয। 
দজ ফফোঝোয জনয িঅভযো ধদয লনরোভ, ক = কোাঁ চোভোর ফমভন ফীজ, 
োয িআতযোলদয ভূরয, খ্ = োলযফোলযক শ্রদভয িঅদযোলত ভূরয, ে = 
কৃললজোত উৎোদদনয ফভোট খ্যচ, ট = জলভ বোড়োয িঅদযোলত ভূরয, 
এফিং ঙ = িলধকৃত জলভ ও ম্পদদয উয ুদ। স্বোভীনোথন কলভদনয 
ুোলয িনুমোী, ে = ক + খ্ + ট + ঙ। তদফ, িঅদযকটো জনলর 
লোফ র, ে = ক + খ্। িথেভন্ত্রীয ফোদজট বোলদণ মলদও এটো লযষ্কোয 
লন ফম ফকোন লোফটো ধোমে কযো দফ। স্বোবোলফকবোদফিআ, ফতে ভোন 
লযলস্থলতদত, ক + খ্ –এয ফভোট লযভোণ ক + খ্ + ট + ঙ –এয ফথদক 
িদনকটোিআ কভ। তোিআ, মলদ িথেভন্ত্রীয লোফ িঅদেয িংজ্ঞো িনুমোী  
তোদর ফরোিআ ফোহুরয ফম এিআ দদক্ষদয পদর খ্োতো-করদভও 
কৃলকদদয ফকোনও রোবিআ দফনো। এিআ ূে ফথদক ফম ফভোট লযভোণ 
োওো মোদে তোয ফথদক ফতে ভোন MSP-টোিআ ফফী, িঅয তোদতিআ 
িঅভোদদয কৃলকদদয ফকোনও রোব থোদকনো। লনদজয উৎোদন লফলক্র 
কযোয ফক্ষদে একজন কু্ষদ্র কৃলকদক গ্রোদভয ফৃৎ জলভদোদযয উয 
লনবে য কদয থোকদত । এিআ ধযদণয লনবে যতো বোযতী কৃলকদদয উয 
চদর িঅদত থোকো ফোলদণয ভোেো িঅযও ফোলড়দদছ। 

দযয ভূরয, লফদলত খ্োদয দযয ভূরয লক দফ তো লনধেোযণ কযোয 
রলক্রো এদকফোদযিআ িননলতক এফিং িভোনলফক। ভোনুদলয িলস্তত্ব টিলকদ 
যোখ্োয জনয রদোজনী একটো ফস্তু র খ্োদয, িঅয ফিআ খ্োদয মখ্ন 
রোদবয লছদন ছুটদত থোকো িংস্থোগুদরোয স্বোথে ূযদণয খ্োলতদয একটো 
দণয লযণত , তখ্ন ফটো একটো োঙ্ঘোলতক লফমেদয লদদকিআ 
িঅভোদদয ফঠদর ফদ, ফমখ্োদন খ্োদদযয ভূরয দ ওদঠ িলফশ্বোয। 
দুবে োেযফত, িঅভযো ফিআ লদদকিআ এলেদ চদরলছ। একটো িনরোিআন 
ফোজোদযয উয মূ্পণে লনবে যীরতো ঠিক এিআ লফমেিআ ফডদক িঅনদত 
চদরদছ। এয োদথ মুি দফ কৃলল-উজোত দ্রদফযয ফযফো লনমুি 

ফযলিযো, মোদদয উৎোদন রলক্রোয োদথ ফকোনও ম্পকে িআ ফনিআ। মতিআ 
তোদদয িিংগ্রণ ফৃলধি  োদফ ততিআ লযলস্থলত িঅযও খ্োযো দফ। (লনভ 
িনুমোী এিআ কৃলল-উজোত দ্রদফযয ফযফো লকছুটো লনবে য কদয ফম 
বলফলযদত একটো লনলদ্দে ষ্ট লযভোণ কৃলল উৎোদদনয ভূরয লকযভ দফ)। ফম 
পোটকো ুাঁলজ এিআ উজোত দ্রদফযয ফোজোদয খ্োটদছ ফটো কৃললজোত 
উৎোদদনয ভূরয লনন্ত্রদণ একটো গুণ ত্বূণে বূলভকো োরন কদয। 
উজোত-দ্রদফযয ফযফোী লনদজয িঅযোভদোক িলপদ ফদ শ্রদভয 
ভূরয লনধেোযণ কদয, ফম শ্রভটো একজন কৃলক তোয জলভদত ফয কদয। 

পর বোদরো নো পরোয কোযদণ ফমভস্ত কৃলক দুদে োগ্রস্ত তোদদয 
ক্রভোেত য লফভোয লদদক ফঠরদছ যকোয। মলদও, স্বোবোলফকবোদফিআ এয 
ভোধযদভ িঅদর রোবফোন দফ লফভো ফকোম্পনীগুদরো। বোযদতয 
কম্পট্ররোয িযোন্ড িলডটয ফজনোদযর (CAG)-এয ২০১৭ োদরয একটো 
লযদোদটে  একথো স্পষ্টবোদফ রভোলণত। রঙ্গত ভদন যোখ্ো দযকোয র এিআ 
লফভো ফকোম্পোনীগুদরোিআ র স্টক্  ভোদকে দট  ফদথদক ফড় রলিকোযী। খু্ফ 
োধোযণবোদফিআ, য লফভোয জদনয ফম লরলভোভগুদরো ফয কযো  
ফগুদরো স্টক এক্সদচদেয ফড় ফড় ফকোম্পোনীয কোদছ ুাঁলজয জ 
উৎ লোদফ কোজ কদয। এিআ রলক্রো ফম কৃলক লতযিআ খ্োযো পর 
পরোয জনয ক্ষলতগ্রস্ত লতলন যকোদযয ফথদক রতযক্ষযবোদফ ফকোনও 
োোময োন নো ফরদরিআ চদর। লফভো ফথদক তোদদয ফমটো রোয ফটোও 
তোযো ঠিকভত োননো, কোযণ এিআ ফযফস্থো েদে তোদদয ূণেোঙ্গ ফকোনও 
ধোযণো ফনিআ, এফিং দলযদ্র জনেণ ফযোফযিআ এিআ ধযদণয লযলস্থলতয লকোয। 
মলদও, ভোঝখ্োন ফথদক কদেোদযটদদয স্বোথে ঠিক ুযলক্ষত থোদক। 

বোযদতয কু্ষদ্র কৃলদকযো কৃলল-ঋণ ভোযপৎ উকৃত দেন একথো 
িলধকোিং ফক্ষদেিআ িলতকথো ভোে। কৃলল-ঋদণয জনয দফেোচ্চ িঅলথেক 
রলতষ্ঠোন নযোফোডে  এিআ লফলদ একটো গুণ ত্বূণে বূলভকো োরন কদয। 
২০১৬-১৭ োদর ভোযোদষ্ট্রয জনয নযোফোদডে য ঋণ-িংক্রোন্ত উ ফম লযকল্পনো 
লছর ফগুদরোয ৫৩%-িআ ফযোদ্দ লছর ভুেিআ য এফিং তোয চোযোদয 
এরোকোয জনয, ফমখ্োদন কৃললজলভিআ খু্াঁদজ োওো দুষ্কয। ফম ফকউ 
িঅেোজ কযদত োযদফন ফম িঅদর কৃললফযফোয োদথ মুি লফলবনতি 
িংস্থোয দকদটিআ এিআ ঋণ ঢুকদছ। রোলন্ত উক কৃলক এফিং কু্ষদ্র কৃলদকযো 
ভূরত ফম ঋণ লনত তো ২৫০০০ টোকোয কভ, িঅয ২০০৫ ফথদক ২০১৩ 
োদরয ভদধয এিআ ধযদণয ঋণ ফদওোয রফণতো এদকফোদয কদভ 
লেদদছ। ফমটো ফফদড়দছ ফটো র ১ ফকোটি টোকোযও ফফী লযভোণ 
ফরোন ফদওোয টটনো। িথেভন্ত্রীয ফটোলণোয দযিআ কৃলল-ফযফোয োদথ 
মুি িংস্থোগুদরোয ফোয-ভূরয ফম িঅকোদছোাঁ ো দদছ ফ ফযোোদয 
িঅশ্চদমেয লকছুিআ ফনিআ। 

২০১৮ োদরয িআউলনন ফোদজট এদকফোদযিআ িফোক কযো লকছু ন, 
লফদলত কৃললদক্ষদেয রদঙ্গ। রদতযক যকোদযয ভত এিআ যকোযও 
বোযদতয কু্ষদ্র কৃলকদদয শ্বোদযোধ কদয ভোদজয মোযো লনন্ত্রক তোদদয 
ক্ষভতোদক ুযলক্ষত কযোয মোফতী দদক্ষ গ্রণ কদযদছ। ফিআ একিআ 
উদোযীকযণ, ফফযকোযীকযণ, এফিং লফশ্বোদনয নীলতগুদরো রলতটো 
ভুহুদতে িআ তোদদয লনদজদদয ফচোযো উদন্মোলচত কযদছ, িঅয এিআ ফোদজট 
র ফটোযিআ একটো রলতপরন। 

 

 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদে িঅদেদকোয বেৎ লিং স্টোলড োদকে র, িআুয – ৭, ফপব্রুোযী ২০১৮ 

িআউলনন ফোদজট ২০১৮ – ফভনতী ফশ্রণী

একটো িঅন্ত উজে োলতক িলধকোয যক্ষো িংেঠদনয ম্প্রলত 
রকোলত এক ভীক্ষো িনুমোী লফেত দুিআ ফছদয 
বোযদতয ফদথদক ধনীদদয, মোযো জনিংখ্যোয লনযীদখ্ 
ভোে ১%, তোদদয ম্পদ ২০১৬ োদর ফদদয ফভোট 

ম্পদদয ৫৮% ফথদক ফৃলধি  ফদ ২০১৭ োদর ৭৩%-ফত লযণত 
দদছ। ২০১৭ োদর ফমখ্োদন ২ ফকোটি জনেণ চোকলযয ফখ্োাঁ জ কযলছর 
ফখ্োদন ভোে ২০ রক্ষ চোকলয ততযী দলছর। চোকলয ততযীয উো 
লোদফ লতযিআ ফমন জনেণদক দকোড়ো ততযীদত ফোধয কযো দে। 

ধুাঁকদত থোকো িঅয এদকয য এক ফে দত থোকো লফলবনতি লল্প – 
এদন লযলস্থলতদত একটো কঠিন িথেননলতক কদটযিআ লযচ োওো 
মো। এয রতযক্ষ পর বোযী ভোেো জীলফকো োযোদনো। লকন্ত উ লফলবনতি ফক্ষদে 
বোদরো ভোদনয জীলফকোয ফযফস্থো কযোয ফযোোদয ২০১৮ োদরয ফোদজট 
রস্তোদফ ফকোনও দৃঢ় দদক্ষ ফচোদখ্ দড়নো। প্তভ ফকন্দ্রী ফ 
কলভদনয ুোলয িনুমোী যকোয রলতশ্রুলত লদদলছর ফম ফেলনম্ন 
ফফতন লোদফ ধোমে কযো দফ ১৮,০০০ টোকো। মলদও ফিআ রলতশ্রুলত 
োরদন যকোয ফযথে। এছোড়ো, ফমবোদফ লফলবনতি যকোযী িংস্থোয 
ফফযকোযীকযণ কযো দে ফটোযিআ রলতধ্বলন ফোনো মো এিআ ফোদজদট। 
ফরোিআ ফোহুরয এযভ একটো লযলস্থলত ভোদজয তফলভযদক িঅযও ফোলড়দ 
তুরদফ। 

BJP যকোদযয ২০১৮-১৯ োদরয ফোদজট রস্তোদফ দোলফ কযো 
দদছ ফম এিআ যকোয নোলক িংেঠিত ফক্ষদে ৭০ রোখ্ চোকলয ততযী 
কদযদছ। রলবদডন্ পোন্ড-এয তথযদক লবলি কদয এিআ দোলফ কযো 
দদছ। িথচ এিআ তথয ফথদক লকছুদতিআ চোকলযয ধোযোফোলকতো েদে 
ফো এম প্লোযদদয তযপ ফথদক রলপদডন্ পোন্ড ফদভদন্য ধোযোফোলকতো 
েদে ফফোঝো ম্ভফ ন। ফযিং লফযীদত এিআ তথয ফথদক এটোও জোনো 
মোদে ফম এম প্লদভন্ ফস্টট্  িআনুযদযন্স-এয িঅওতো নতুন কদয ভোে 
৫ রক্ষ কভী নলথবুি দদছন। ভস্ত ফক্ষদে লপক্সট ড টোভে কন্ ট্রোক্ট 
(FTC)-এয ফভোদ ফৃলধি  কযোয জনয এফিং নতুন চোকলয ততযী কযোয জনয 
লফলবনতি িংস্থোয টযোক্স িআন্ দলন্ব ফোড়োদনোয জনয িআন্ডোলস্ট্রোর 
এম প্লদভন্ (স্টযোলন্ডিং িডে োে) ফন্ট্রোর ণ ল , ১৯৪৬-ফত একটো 
িংদমোজদনয রস্তোফ িঅনো দদছ এিআ ফোদজদট। এিআ টযোক্স িআনদলন্ব 
এফিং FTC-গুদরো ভোলরকদদয স্বল্পদভোদদয চোকলয ততযী কযদত িঅযও 
িনুরোলণত কযদফ, এফিং বোযতদক িলনলভত কভেিংস্থোদনয একটো 
যোদজয লযণত কযদফ। ফতে ভোদন চুলিফধি  চোকলযয উয ফম লযভোণ 
ফজোড় ফদওো দে ফটোিআ এখ্ন ফভনতী ভোনুলদদয োভদন একটো 
ফড় চযোদরে। এয পদর ফফতন এফিং িনযোনয ুলফধোয িঅযও ফোচনী 
দো, জীলফকোয ফক্ষদে ুযক্ষোয িঅযও িবোফ এফিং দফেোলয শ্রলভকদদয 
ঙ্ঘফধি  ওোয িলধকোদযয উয িঅযও িঅটোত িআতযোলদ দফ 
িফযম্ভোফী। 

রলতটো নতুন কভীয জনয তোদদয এম প্ললস  রলবদডন্ পোদন্ডয 
(EPF) ভদধয ফম বোে টো এম প্লোযদদয থোদক ফটোয রথভ লতন ফছদযয 

ফযবোয যকোয তোয লনদজয কোাঁ দধ লনদদছ। এয পদর ফফতনখ্োদত 
লফলবনতি িংস্থোয ফম খ্যচ  তো কদভ লেদ িঅযও কভী লনদোদেয 
তোদদয ফম ক্ষভতো তো ফৃলধি  োদফ। কর নতুন কভীয জনয EPF-এ 
এম প্লোেদদয বোদেয ফম টোকো ফটোয ফমোেোন ফদওোয রকৃত িথে র 
রক্ষযণীবোদফ কযদোতোদদয টোকো কদেোদযটদদয দকট বলতে  কযো। 
ফমদতু এিআ োোময ফকফর লতন ফছদযয জনয, তোিআ এটো খু্ফিআ িস্পষ্ট 
ফম লতন ফছদযয য মখ্ন এিআ বতুে লক রতযোোয কদয ফনওো দফ তখ্ন 
িঅদদৌ চোকলযটো থোকদফ লকনো। 

ভলরো কভীদদয EPF-এ রদি টোকোয বোে ১২% ফথদক কলভদ 
৮% কযো দদছ মোদত তোদদয ফক্ষদে োদত োওো ফফতদনয লযভোণ 
ফৃলধি  ো। এয োদথ এটোও ভদন যোখ্ো রদোজন ফম EPF-এয এিআ ৪%-
এয টোটলত লকন্তু িনয ফকোদনোবোদফ ূযণ কযো দেনো। এিআ ‘োদত-
োওো’ ফফতন ফোড়োদত লেদ দীটেদভোদী ঞ্চ স্বোবোলফকবোদফিআ 
কভদফ। পদর িফদযয য ফম ুদমোে-ুলফধো ভলরো কভীদদয রোয 
লছর ফগুদরো কদভ লেদ ফৃধি  ফদ তোদদয ুণ লদদয রলত লনবে যীর 
থোকদত দফ। বোযদতয কভেদক্ষদে ভলরোদদয িিংগ্রণ এদকফোদযিআ 
কভ এফিং ুণ ল িঅয ভলরো কভীয ফফতদনয ভদধয লফস্তয পোযোক ফতে ভোন 
– িআকনলভক োদবে  িআতযোলদ ফভদন ফনওোয দযও এিআ ভস্ত লনভ 
চোলদ ফদওো দে। 

এফযোোদয ফকোনও দে ফনিআ ফম ফকন্দ্রী যকোয ফফতনবুক 
কভেচোযীদদয লনোনো কদযদছ। যকোয িদনক ফছয য ফফতনবুক 
কভেচোযীদদয জনয স্টযোন্ডোডে  লডডোকোন ুনযো চোরু কযদরও, ৪০০০০ 
টোকোয এিআ স্টযোন্ডোডে  লডডোকোন-এয এিআ টোটলত ূযণ কযো দে 
ট্রোদবর িযোরোওদন্স এফিং ফভলডকোর লযিআেোেদভন্দক ফোদ লদদ (মোয 
ফভোট িঅলথেক ভূরয ৩৪,০০০ টোকো)। িথেোৎ ফফতনবুক কভেচোযীযো 
ফকফরভোে ৬০০০ টোকো োশ্র কযোয একটো োলন্ত উ ফবোে কযদত 
োযদফন। 

‘ফভক িআন িআলন্ডো’ শুণ  দলছর এক লফযোট ঢক্কোলননোদদয োদথ, 
মোয লকছুটো এখ্নও িঅদছ। িথচ ফোস্তদফ একটো লফযোট িংখ্যক স্টোটে -
িঅ িআলতভদধযিআ ফে দ লেদদছ ফো ফে ওোয ভুদখ্। ফম তরূণ 
রজন্মদক স্বপ্ন ফদখ্োদনো দলছর ফম তোদদয জনয চোকলয ততযীয ফযফস্থো 
কযো দফ, তোদদয োদথ লফশ্বোটোতকতো কযো দদছ। ফোয োদথ, 
ফোয লফকো – লযণত দদছ এিআ ভদয ফদথদক ফড় তোভোো। 

 

 

 

 

 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদে িঅদেদকোয বেৎ লিং স্টোলড োদকে র, িআুয – ৭, ফপব্রুোযী ২০১৮ 

TISS ভুেিআ-এ ছোে-ধভেটদটয োদথ িংলত রকো কদয COSTISA-য তযপ ফথদক লফফৃলত 

এিআ ফদদয ছোেছোেীদদয উয বোযত যকোয ফম ধোযোফোলক িঅক্রভণ চোলরদ মোদে তোদত োম্প্রলতকতভ িংদমোজন র টোটো 
িআনলস্টটিউট িপ ফোোর োদন্স (TISS) কতৃে ক SC, ST, OBC ছোেছোেীদদয ‘েবনেদভন্ িপ িআলন্ডো ফোস্ট ফভট্রিক স্করোযল’ 
নোদভ ফম িঅলথেক োতো রদোন কযো ত ফটো ফে কদয ফদওো। ফকোিলডে দনোন িপ োদন্স িযোন্ড ফটকদনোরলজ িআনলস্টটিউট 
সু্টদডন্ট   িযোদোলদোন (COSTISA) এিআ জটনয দদক্ষদয তীব্র লনেো জোনো, এফিং এয রলতফোদদ TISS-এ ফমকর ছোেছোেী 

ধভেটটযত তোদদয োদথ িংলত রকো কদয। 

রথদভিআ ভদন যোখ্দত দফ ফম ছোেছোেীযো তোদদয ফল উো লোদফ ধভেটদটয থ িফরেন কদযদছ। TISS-এয ছোে িআউলনন লনদজদদয ফোদন 
জোলনদদছ ফম লফেত কদক ভো ধদয তোযো কতৃে দক্ষয োদথ ভধযস্থতোয ফচষ্টো চোলরদদছ। ২০১৮ োদরয ১২-িআ জোনুোযী িযোকোদডলভক কোউলন্সদরয 
লভটিিং-এ একটো িঅদরোচয লফল লোদফ ছোেছোেীদদয উদিদেয কোযণগুদরো িঅদরোচনো কযোয ফকোনও ুদমোে তোদদয ফদওো লন। ভোদজয িতযন্ত উ দলযদ্র 
িঅয িুযলক্ষত িিং ফথদক িঅো রো ৫০০ ছোেছোেীয জীফদনয জনয ফকোনও লচন্ত উোবোফনো কতৃে ক্ষ কদযলন, এফিং ফতে ভোন লযলস্থলতয জনয মূ্পণেবোদফ 
দোী র কতৃে ক্ষ। 

রো িদনক ফছযিআ দ ফের এিআ রলতষ্ঠোদন ফফযকোযীকযদণয োওো ফিআদছ। খ্যচ িদনক গুণ ফফদড় এখ্ন দদছ ফলভস্টোয রলত ৭০,০০০ টোকো – 
৮০,০০০ টোকো। এটো একটো ‘িলবজোত’ রলতষ্ঠোন এযভ একটো মুলি লদদ এিআ বোফ খ্যচদক রলতষ্ঠোন নোমযতো লদদত চোিআদছ। িংখ্যোেলযষ্ঠদক জ্ঞোন রোব 
এফিং জ্ঞোন উৎোদদনয রলক্রো ফথদক মূ্পণেবোদফ ফোদ লদদ ফদওোটো এখ্ন িঅলবজোদতযয লনদেন লোদফ চোউয কযো দদছ। ব্রোক্ষ্মণযফোদ ছোড়ো এ িঅয 
লকছুিআ ন। 

উিদযোিয ফোড়দত থোকো লক্ষোয খ্যচ লনদ ফকোনও িথেফ িঅদরোচনোিআ ভূখ্য বূলভকো থোকো ফকন্দ্রী যকোযদক ফোদ ফযদখ্ কযোটো ম্ভফ ন। লফেত 
লতন দক ধদয ফকদন্দ্র ফম যকোযিআ িঅুক নো ফকন ফেদো তোয নীলত এটোিআ ফথদকদছ ফম লক্ষো যকোযী োোময রতযোোয কদয ফফযকোযী রলতষ্ঠোন 
ফোলড়দ তুরদত দফ। যফতী রজদন্ময কথো নো ফবদফ এদকয য এক িঅন্ত উজে োলতক চুলি োক্ষয কযো দদছ, ফমগুদরোয ভূর উদদ্দযিআ র লধি োন্ত উ 
ফনওোয ক্ষভতোদক লফলবনতি ফহুজোলতক রলতষ্ঠোদনয োদত তুদর ফদওো। বোযদত লক্ষো খ্োদত যকোযী খ্যচ GDP-য ভোয ১%। উনতিত ফদগুদরোয কথো মলদ 
ফছদড়ও ফদওো , ভুখ্য উনতিনীর ফদগুদরোয োদথ তুরনো কযদরও এিআ লযভোণ বকয যকভ কভ। লক্ষোদক িগ্রোয কদয বোযত লফদশ্ব লিোরী 
একটো যোষ্ট্র দত চো। এিআ স্বল্প লযভোণ যকোযী োোমযও ফতে ভোন োনকোদর িদনকোিংদিআ রতযোোয কযো দদছ। লক্ষো ফোদজট ফমটো ২০১৩-১৪ োদর 
GDP-য ০.৬৩% লছর ফটো ২০১৮-১৯ োদর কদভ লেদ দদছ ০.৪৫%-ফত। লক্ষো খ্োদত খ্যচ কযোয ভত টোকো যকোদযয কোদছ ফনিআ এটো এদকফোদয 
ডোাঁ ো লভথযো কথো। UGC এফিং ফকন্দ্রী লফশ্বলফদযোর গুদরোদক এিআফছয ফভোট ১১,২১৮ ফকোটি টোকো ফদওো দদছ। ভোে একটো িঅলথেক ফকদরকোলযদকিআ 
মলদ যকোয ঠিকঠোক বোদফ িঅদে থোকদত ফযোধ কযদত োদয তোদরিআ এিআ িদথেয ফজোেোয দ মো। 

এিআ িনযোদয লফণ দধি  রড়োিআদয ভদোদন িঅভযো ুনযো িঅভোদদয ভথেন এফিং িংলত জোনোলে TISS-এয ফিআফ ছোেছোেীদদয রলত মোযো ফকফর 
লনদজদদয জদনযিআ রড়দছ নো, ফযিং রড়োিআ চোলরদ মোদে ফদদয ফেোটো ছোে ম্প্রদোদয জনযিআ। িঅভযো দোলফ জোনোিআ ফম TISS কতৃে ক্ষ ফমন SC, ST, 
OBC ছোেছোেীদদয িঅলথেক োোময ফজো যোখ্ো দভত ছোেছোেীদদয িনযোনয মুলিমুি দোলফয রলত ভদনোদমোে ফদ। রলতষ্ঠোদনয উোজে ন এফিং খ্যদচয 
লোফ িংক্রোন্ত উ ফমভস্ত কোেজে ছোেছোেীযো ফচদদছ ফগুদরো রলতষ্ঠোনদকিআ িফযিআ লদদত দফ। ক্ষভতোোরী লিগুদরো, মোযো লনদজদদয ভদধয 
বোদরোবোদফ িংদমোে ফজোয ফযদখ্ ধোযোফোলকবোদফ িনযো কোজকদভেয োদথ লরপ্ত, তোদদয োদস্তো কযোয ফযোোদয োভোনযতভ ফভণ দন্ড ফতে ভোন যকোদযয 
ফনিআ। িথচ এিআ যকোযিআ োভোলজক নযোদয দোলফদত িংেঠিত ফমদকোদনো িঅদেোরনদক যোষ্ট্রমদন্ত্রয োোদময ফমন ফতন রকোদযণ দভন কযদত লফেুভোে 
লিধোগ্রস্ত নো। মলদও এিআ লযভোণ নৃিংতোও এিআ ফদদয লফুর িফদলরত জনেদণয িঅকোঙ্খোদক দভন কযদত োদযনো। এদদয কদরয োদ এিআ 
রড়োিআদত িঅভযো িঅলছ। 

 
ফকোিলডে দনোন িপ োদন্স িযোন্ড ফটকদনোরলজ িআনলস্টটিউট্  সু্টদডন্ িযোদোলদোন (COSTISA) 
(www.facebook.com/supportcostisa) 
 
িঅদেদকোয ফলযোয স্টোলড োদকে র (APSC), IIT ভোদ্রো 
িঅদেদকোয ফলযোয পুদর স্টোলড োদকে র (APPSC), IIT ফদে 
সু্টদডন্ট   পয ফচে (SFC), IIT BHU 
িঅদেদকোয বেৎ লিং স্টোলড োদকে র (ABSC), IIT খ্ড়েুয 
কনোনে, IISc ফফঙ্গোরুণ  

 

http://www.facebook.com/supportcostisa

