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ভূরমকা 

 মাটি জীব জগতের টিটি, উটিদ সরাসটর মাটির উপর টিিভরশীল- মাটি থেতেই 
থবশীর িাগ পুটি সংগ্রহ েতর। আর প্রাণীেুল থবেঁতে োোর জিয, খাবাতরর জিয 
প্রেযক্ষ বা পতরাক্ষিাতব উটিতদর উপর টিিভরশীল। োতজই মাটির স্বাতযযর উপর 
উটিদ ও প্রাণী জগতের স্বাযয টিিভর েতর। 

 থোটি থোটি বছতরর টববেভতির ফতল সৃটি হতেতছ মাটি। বতে এতসতছ প্রাণী 
জগতের ধারা মাটির উপর টিটি েতর। টেন্তু বিভমাতি মািুতের থলাি ও অজ্ঞািোর 
ফতল মাটি হতে পতেতছ দুবভল। সৃটিতে সূযােী, থিেসই েরতে হতল মািুতেরই দাটেত্ব 
টিতে হতব। টশখতে হতব সুষ্ঠ, পটরতবশমূখী মাটির বযবহার। বুঝতে হতব মাটির জীবি। 

এই পুটিোতে মাটিতে থবাঝার ও সুযােী বযবহাতরর িাবিা ও থেৌশল টিতে 
আতলােিা েরা হতেতছ। 

িারে সরোর ও পটিম বঙ্গ রাজয সরোতরর অন্তগভে ‘আজীটবো টমশি’ ও 
‘আিন্দধারা’-র থ ৌে উতদযাতগ ‘মটহলা টেোণ সশটিেরণ পটরত াজিা’ প্রেল্পটি থলাে 
েলযাণ পটরেদ সারা রাতজযর ৫টি টজলা, ১১টি ব্লে ও ৫০টি গ্রাম পঞ্চাতেে এলাোে 
৬০ হাজার মটহলা টেোিতদর সাতে টিতে রূপাটেে েরতছ। এই প্রটশক্ষণ সহাটেো-
টি প্রেল্পিূি মটহলা টেোণ সম্প্রদাে ও েৃিমূল িতরর প্রটশক্ষণ েমভী টস.আর.টপ / 
টপ.টপ. –থদর জিয বযবহৃে হতব। 

অমতলনু্দ থ াে 

সম্পাদে 

থলাে েলযাণ পটরেদ  



মটহলা টেোণ সশটিেরণ পটরত াজিা (MKSP) 

এেটি জােীে গ্রামীণ জীটবো টমশি (NRLM) এর উপপটরেল্পিা 

 গ্রামীণ েৃেে পটরবাতরর মটহলাতদর ‘মটহলা টেোণ’ টহসাতব সামাটজে পাটরবাটরে 

ও অেভনিটেে ক্ষমোেতির মাধযতম খাদয ও পুটি টিরাপিা টিটিেেরণ ও জীটবোর উন্নেি। 

উন্নেি উতদযাতগর প্রটিোাঃ 

ে) ‘মটহলা টেোণ’ সংগটিে হতবি এবং থ ৌে টসদ্ধান্ত থিতবি –যািীে বযবহারত াগয 

প্রােৃটেে সম্পদগুটল টেিাতব বযবহার েরতবি এবং টে ধরতির উৎপাদি বযবযা গতে 

েুলতবি। 

খ) খরা প্রবণ অঞ্চতলর উপ ুি বৃটি টিিভর ও সুযােী েৃটে বযবযাপিাাঃ থ মি – েম জতলর 

ফসল েি, অপ্রেটলে উপ ুি বহুবেভজীবী ফসল, উপ ুি ঐটেহযপূণভ বতিদী ফসলগুটলর 

পুিাঃপ্রেলি, ডাল ও থেলবীজ ইেযাটদর উৎপাদি, প্রোর, প্রসার ও প্রেলতির সহােো। 

গ) োেতে সুযােী েরার লতক্ষয টিটবে, বহুমূখী ও সুসংহে (Integrated System) 

প্র ুটির বযবহাতর সহােো েরা। 

 ) সরোটর, থবসরোটর জলািূটম, জটম ইেযাটদতে অংশীদাটরর টিটিতে দলগুটলতে থ ৌে 

োে বযবযার প্রোর ও প্রসার  িাতিাে টিতোটজে েরা। 

ঙ) খাদয দ্রবয সংরক্ষণ, মূলযমাি বাোতিা ও বযবসাতের মাধযতম আে বাোতিার উতদযাতগ 

এেটি টযটেশীল উপ ুি বাজার বযবযা গতে থোলা। 

উি প্রটিোগুটলর সটিেিাতব সম্পাদিার ফতল খাদয ও পুটি টিরাপত্ত্বার সাতে সাতে মটহলা 

টেোতণর আে বাোতিা সম্ভব হতব। 

উন্নেি উতদযাতগর টবেে টিটিে থেৌশলাঃ 

ে) মাটি ও জটমর স্বাযয উদ্ধার ও উন্নেি 



 জটমর আল বােঁধা, পুেুতরর পাে বােঁধা ও বযবহার থ াগয েরা, সারা বছর িূটমর 

উপর জজব ও ফসতলর ঢােিা, মাল তের বযবহার ইেযাটদ 

 জটমর টিোশী বযবযার উন্নেি 

 খামাতরর বজভয পুিিভটবেরণ ও বযবহার, সবুজ সার, জজব সার ইেযাটদর বযবহার 

বাোতিা 

 শসয প ভাতে ডাল জােীে ফসতলর অন্তিুভটি 

খ) িূটম ও জল সংরক্ষণ – ১০০ টদতির োতজর মাধযতম উন্নেি 

 জটমর সতমান্নে আতল ফসতলর ঢােিা, উৎপাদি 

 জটমর সতমান্নে আল জেটর, আল শিতপাি েরা 

 মজা জলাশে উদ্ধার ও িেুি জলাশে খিি 

 মাি েুো, থশােে েুো, (তসাে টপি), জলধারণ বযবযা জেটর 

গ) বযে সাশ্রেোরী সুযােী োে প্র ুটি 

 থিেজ েীিিাশে দ্বারা টিেন্ত্রণ বযবযা 

 রাসােটিে সার, বীতের বযবহার েটমতে িমান্বতে বন্ধ েরা 

 জজব সার, জীবাণু সার উৎপাদি ও বযবহার বাোতিা – আে েরা 

 ) ঝুেঁটেপূণভ, টবপদজিে োতজর টবেল্প 

 টবেমুি োে ও খাদয বযবযা গতে থোলা 

 রাসােটিে টবতের পটরণটে সম্পতেভ সতেেি েরা, মুতখাস, হযান্ড গ্লাভ স,  ন্ত্র 

ইেযাটদর বযবহার সম্পতেভ সতেেি েরা 

ঙ) জীব জবটেত্র সুরক্ষা – সতেেিো বৃটদ্ধ ও অিুশীলি 

 পছন্দ সই, উপ ুি বতিদী ফসতলর প্রেলি, পুিাঃপ্রেলি 



 মটহলা টেোতণর দলীে বীজ িাণ্ডার জেটর, প্রসার – েন্দ, মূল, থছাি দািা শসয 

ইেযাটদ 

ে) পরম্পরাগে জ্ঞাি ও থেৌশতলর প্রসার ও প্রোর 

 মটহলা টেোণতদর জিয পরম্পরাগে সুযােী োতের পটরতবশ সম্পতেভ অিুশীলি 

 বহুেল োে বযবযাপিা, বহুমূখী সুযােী োে বযবযাপিা – অিুশীলি, প্রোর ও প্রসার 

ছ) পটরতবশ পটরবেভি, উষ্ণােণ ইেযাটদ টিরসতি বহুমূখী প্রােৃটেে সম্পদ বযবযাপিার 

প্রোর ও প্রসার 

 েৃটে টিটিে বিসৃজি – রািা, খাল, িদী, থরল পাে, পটেে জটম ইেযাটদতে টেোণ 

বি (ফল, পশুখাদয, জ্বালািী, সার উৎপাদিোরী, আসবাবী বৃক্ষাটদ) জেটর 

জ) উপতরাি টবটবধ ো ভিম টবটিন্ন সরোটর দপ্ততরর েমভসূেীর সতঙ্গ মটহলা টেোণতদর 

অংশগ্রহতণর মাধযতম জীবি ও জীটবোর মাি উন্নে েরা 

ঝ) সমি ো ভিম পটরোলিা ও প্রসাতরর জিয উপত াগী প্রটেষ্ঠাি সমূহ েৃণমূল ির থেতে 

থজলা ির প ভন্ত টিটবেিাতব সটিে েরা 
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l°¸W°Â \·≥, \Ï∫π "Æ°‡§ ?

ã‡ç π“Ïππ ·≥≈¯ W°‡» ˙
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"‡Qç ≥‡ÏŒ "‡≥ç Î≈Ï»
ã‡Ïçπ \·≥ Å‡ÏA°“¸ öÏÿ

≥ÂŒÂπ, Î[‡∫‡, ŒπÏ», ·t°·Œ
·[·i°Ï⁄ É‡* ö⁄π‡ A°Ïπ

ÎJŒ‡π„ "‡π ÎQ‡ÏŒ‡ ≥i°π
A°‡i°‡π "‡ÏKπ É≈≥·ÉÏç,
ŒπÏ», ≥ÂŒÂπ, ≥i°π, ·t°·Œ

A°‡i°‡π "‡ÏKπ ö‡ÚW°·i° P°Ïo ˙

«°ãÂ“¸ ÎA°§∫ §„Ï\π JπW° !
≥‡·i°π πÏŒ“¸ ¢°∫Ï§ ÎŒ‡ç‡,
ÎŒW° ∫‡UÏ∫π Îç“¸ÏA°‡ JπW°
& A°Å‡ Ît°‡ Œ§‡π \‡ç‡ !

·§Ï≈» A°Å‡ π‡JÏ§ ≥Ïç
·≥≈¯ W°‡Ï» c°ÂÚ·A° A°≥

ö⁄π‡ W°‡Ï» Œ≥⁄* §‡ÚÏW°
∫‡Æ° Î§≈„ "‡π JπW° A°≥ ˙

A°‡ÏÉ‡π ∑·É §Ú‡ãÏt° ö‡Ïπ‡
K≥, "‡∫ÂÏt°* Î∑Ït° ö‡Ïπ‡

ç‡ç‡ πA°≥ Œ§Ù·\ Æ°‡“¸
"ø "ø A°πÏ§ t°‡“¸ ˙

öÚ‡A°·i° Î∑≥ç πŒ‡⁄ ≥‡·i°
n°‡A°ç‡ ¢°Œ∫ Ît°≥·ç JÚ‡·i°
Ó\§ Œ‡Ïππ "ÏçA° P°o

\∫·i° ãÏπ ÎW°‡ÑP°o
"‡π* \∫ ãπÏt° W°‡* ?
Œ§Â\ Œ‡π A°Ïπ ç‡* ˙

Œ‡Ïππ ≥Ïã∏ ÎA°ÚÏW°‡ Œ‡π
¢°∫ç "‡ÏŒ Î§≈„ §‡π ˙
ç„≥ A°πgπ ÎÅÚÏt°‡ πŒ,

Îπ‡K Îö‡A°‡ Œ§ Å‡A°Ï§ §≈ ˙
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§[Ïππ ÎA°‡ç Œ≥⁄ ·A° ·A° ≈‡A°-Œ§Ù\„, ≥≈∫‡ ∫‡K‡Ïç‡ ∑‡Ï§
Ó§≈‡J - ≈‡A° : A°‡Ïi°‡⁄‡ l°Ú‡i°‡, W°Ú‡ö‡çÏi°, Œ‡É‡ öÚÂ“̧, öÂ·Éç‡, ö‡∫Ò, ∫‡∫ l°Ú‡i°‡ ≥ÂÏ∫‡ ≈‡A , l°‡U‡ A°∫≥„°˙

Œ§Ù·\ :   l°¸ÏZ[, A°π∫‡, ∫‡l°¸, ≈Œ‡, ·c°ÏR°, Î§P°o, AÂ ≥Ïÿ‡, *∫, J‡≥‡∫Â, W°‡∫ AÂ ≥Ïÿ‡,
ãÂñÉÂ∫, ∫S°‡, AÂ ÉÙπ„, ·≈≥Ë∫ "‡∫Â°, öe°≥ÂJ„ A°W°Â, P°·ÿ A°W°Â, P°Ú⁄‡π≈Â·i°˙

¢°∫ : Jπ≥Â\, t°π≥Â\, A°Ú‡AÂ°ÿ, ÎöÚÏö, ≈Œ‡, ≈Ú‡A°‡∫Â, ö‡A°‡ A°∫‡, A°Ú‡W°‡ A°∫‡˙
≥≈∫‡ : "‡É‡, “∫ÂÉ ̇

Ó\À° - ≈‡A° : A°‡Ïi°‡⁄‡ l°Ú‡i°‡, W°Ú‡ö‡çÏi°, öÚÂ“¸, ∫‡∫ çÏi° ŒÂÏπ≈¨̈π l°Ú‡i°‡, l°‡U‡ A°∫≥„, ÎÉ‡ö‡·i° ö‡∫Ò ̇
Œ§Ù·\ : Î§P°o, §»Û‡·t° AÂ ≥Ïÿ‡, ãÂñÉÂ∫, ≥ËÏ∫‡, ≥‡W°‡π ·c°ÏR°, ·Œ≥,  A°Ú‡A°Ïπ‡∫, ·W°·W°ÏU, *∫,

P°Ú·ÿ A°W°Â, AÂ ÉÙπ„, ·≈≥Ë∫ "‡∫Â, öe°≥ÂJ„ A°W°Â, ≥‡çA°W°Â, P°Ú⁄‡π≈Â·i°°˙
¢°∫ ≥Ë∫ : ÎöÚÏö, Jπ≥Â\, A°Ú‡AÂ ÿ, ≥‡W°‡π ≈Œ‡, ≈Œ‡, ö‡A°‡ A°∫‡, A°Ú‡W°‡ A°∫‡˙
≥≈∫‡ : "‡É‡, “Â∫É, ŒË∑Û≥ÂJ„ ∫ÒA°‡˙

"‡»‡Ÿ- ≈‡A° : öÚÂ“¸, W°Ú‡ö‡çÏi°, ∫‡∫≈‡A°, ÎÉ‡ö‡·i° ö‡∫Ò, l°‡U‡ A°∫≥„ “¸t°∏‡·É˙
Œ§Ù·\ : A°π∫‡, l°¸ÏZ[, ∫‡l°¸, §π§·i°, §»Û‡·t° Œ‡É‡ ≥ÂÏ∫‡, ·c°ÏR°, ÎÉ≈„ ·Œ≥, *∫, P°·ÿ

A°W°Â,≥‡çA°W°Â, A°Ú‡A°Ïπ‡∫, În°ÚÿŒ, ·≥·  AÂ ≥Ïÿ‡, W°‡∫ AÂ ≥Ïÿ‡, ·W°·W°ÏU, Î§P°o˙
¢°∫ : ≥‡W°‡π ≈Œ‡, ≈Ú‡A°‡∫Â, ÎöÚÏö ̇ °
≥≈∫‡ : "‡É‡ ̇

≈̄‡§o- ≈‡A° : ∫‡∫≈‡A°, A°‡Ïi°‡⁄‡ l°Ú‡i°‡, W°Ú‡ö‡çÏi°, ·“Ïe° ̇
Œ§Ù·\ : Œ⁄‡·§ç, ·Œ≥, ≥ÂÏ∫‡, i°Ï≥Ïi°‡, §π§·i°, În°ÿŒ, ∫‡l°¸, ∫ÒA°‡, ≥‡çA°W°Â ̇
≥≈∫‡ : π‡ÚãÂ·ç ̇

Æ°‡É̄- ≈‡A° : W°„ç‡π‡“¸, A°‡Ïi°‡⁄‡ l°Ú‡i°‡, Œ‡É‡ öÚÂ“¸, W°Ú‡ö‡çÏi°, ö‡∫Ò,ŒπÏ» ≈‡A° ̇
Œ§Ù·\ : §π§·i°, ·§i°, ·§·§ AÂ ≥Ïÿ‡, ¢°Â∫A°·ö, §Ú‡ã‡A°·ö, ≈‡∫K≥, ≥ÂÏ∫‡, Î∫i°ÂŒ, i°Ï≥Ïi°‡,

∫‡l°¸, öi°∫, În°ÿŒ, *∫A°·ö, ∫ÒA°‡,Œ™„ "ÿ“ÿ˙
¢°∫ : A°‡·v ÛA° ≈Œ‡, ÎöÚÏö˙
≥≈∫‡ : ãÏç, ∫ÒA°‡ ̇

"‡·≈̈̈ç- ≈‡A° : W°„ç‡π‡“¸, c°‡ÿ ö‡∫Ò, Î≥·Å, ·ö·ÿÒ “¸t°∏‡·É ç‡ç‡ç —Ç‡ç„⁄ ≈‡A°˙
Œ§Ù·\ : Œ§πA°≥ §Ú‡ã‡A°·ö * ¢°Â∫A°·ö, i°Ï≥Ïi°‡, ·§i°, ≈‡∫K≥, ∫‡l°̧, "‡∫Â, ≥i°π«°Ú·i°, K‡\π,

≥ÂÏ∫‡, *∫A°·ö, ÎöÚ⁄‡\ ̇
¢°∫ : ≈„Ït°π ≈Œ‡ ̇
≥≈∫‡ : Î≥Ôπ„, ·\Ïπ, ãÏç, Î≥·Å, Î∑‡⁄‡ç, πŒÂç ̇

A°‡·v ÛA°- ≈‡A° : W°„ç‡π‡“¸, ö‡∫Ò, Î≥·Å, ·ö·ÿÒ, ŒπÏ», Î§ÏÅ‡ “¸t°∏‡·É ̇
Œ§Ù·\ : *∫A°·ö, ·§i°, AÂ ≥Ïÿ‡, ≈‡∫K≥, K‡\π, i°Ï≥Ïi°‡, Î§‡¥¨‡“¸ ≥ÂÏ∫‡, ç‡§„\‡t° ¢°Â∫A°·ö

* §Ú‡ã‡A°·ö, "‡∫Â, Œ⁄‡·§ç, Î¢°¯e°°§„ç, öi°∫, A°çA° çÏi°, ≥‡·i°π A°π∫‡,ÏöÚ⁄‡\ ̇
¢°∫ : ≈„Ït°π ≈Œ‡ ̇
≥≈∫‡ : Î≥Ôπ„, ·\Ïπ, ãÏç, Î≥·Å, πŒÂç˙
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"K̄“‡⁄o-≈‡A° : ö‡∫Ò, çÏi°, Î∫i°ÂŒ, π‡“¸ , Î≥·Å, ŒπÏ» ≈‡A° ̇
Œ§Ù·\ : ÎöÚ⁄‡\, A°π∫‡, l°̧ÏZ[, ∫‡l°̧, "‡∫Â, ·§i°, ≥i°π, Î¢°̄e°§„ç, 12ö‡t°‡ ·c°ÏR°, Œ⁄‡·§ç,

öi°∫, K‡\π ̇
¢°∫ : ≈Œ‡, A°Ú‡AÂ ÿ ̇
≥≈∫‡ : ãÏç, Î≥·Å, πŒÂç, Î≥Ôπ„, Î∑‡⁄‡ç ̇

ÎöÔ»- ≈‡A° : ö‡∫Ò, π‡“¸ ŒπÏ», Î≥·Å, Î∫i°ÂŒ, Î§ÅÂ⁄‡, öÚÂ“¸, ≥i°π, ·ö·ÿÒ≈‡A°, ŒπÏ» ≈‡A° ̇ °
Œ§Ù·\ : 12 ö‡t°‡ ·c°ÏR°, În°ÿŒ, Î§P°o, K‡\π, ÎK‡∫≥ÂÏ∫‡, ãÂñÉÂ∫, ∫‡l°¸, Î§P°o, A°π∫‡,

≥i°π ̇ °
¢°∫ : t°π≥Â\, Jπ≥Â\, ¢°Â·i°, A°Ú‡AÂ ÿ, 12 ö‡t°‡ ≈Œ‡ ̇
≥≈∫‡ : ãÏç, Î≥·Å ̇

≥‡Q- ≈‡A° : öÚÂ“¸, ∫‡∫ l°Ú‡i°‡, Î≥·Å, W°Ú‡ö‡ çÏi°, ö‡∫Ò, ãÏç ̇
Œ§Ù·\ : l°¸ÏZ[, A°π∫‡, Î§P°o, ≈Œ‡, În°ÿŒ, ·c°ÏR°, ∫ÒA°‡, ∫‡l°¸, AÂ ≥Ïÿ‡, §π§·i°, ãÂñÉÂ∫,

c°Â·ö §„ç,·≥·  "‡∫Â ̇
¢°∫ : ≈Œ‡, ¢°Â·i°, A°Ú‡AÂ ÿ ˙
≥≈∫‡° : ãÏç ̇

¢°‡ºÂç- ≈‡A° : W°Ú‡ö‡ çÏi°, öà çÏi°, A°‡Ïi°‡⁄‡ l°Ú‡i°‡, ö‡∫Ò, Î≥·Å, l°‡U‡ A°∫≥„, ÎÉ‡ö‡·i° ö‡∫Ò ̇
Œ§Ù·\ : ·c°ÏR°, AÂ ≥Ïÿ‡, ∫‡l°¸, l°¸ÏZ[, A°π∫‡, Î§P°o, În°ÿŒ, ∫ÒA°‡, §π§·i°, ãÂñÉÂ∫, W°‡∫ AÂ

≥Ïÿ‡, ·W°·W°ÏU, *∫, AÂ ÉÙπ„ ˙°
¢°∫ : t°π≥Â\, A°Ú‡AÂ ÿ, ¢°Â·i°, Jπ≥Â\, ≈Œ‡ ˙
≥≈∫‡ : "‡É‡, “∫ÂÉ ̇

ÓW°y- ≈‡A° : W°Ú‡ö‡ çÏi°, A°‡Ïi°‡⁄‡ l°Ú‡i°‡, öÚÂ“¸, ∫‡∫ l°Ú‡i°‡, öà çÏi°, l°‡U‡ A°∫≥„, ÎÉ‡ö‡·i° ö‡∫Ò ̇
Œ§Ù·\ : Î§P°o, În°ÿŒ, ∫ÒA°‡, §π§·i°, ãÂñÉÂ∫, W°‡∫ AÂ ≥Ïÿ‡, ∫‡l°¸, ·W°·W°ÏU, A°π∫‡,l°¸ÏZ[,

*∫, Î≥Ïi° "‡∫Â, J‡≥‡∫Â, ŒË∑Û≥ÂJ„ ∫ÒA°‡, AÂ ÉÙπ„, ·≈≥Ë∫ "‡∫Â, A°Ú‡W°‡ A°∫‡°˙
¢°∫ : ≈Œ‡, t°π≥Â\, Jπ≥Â\, ö‡A°‡ A°∫‡ ̇
≥≈∫‡ : "‡É‡, “∫ÂÉ ̇

ÎÉ‡ö‡·i° ö‡∫Ò

P°Ú⁄‡π≈Â·i°
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28/8, ∫‡“¸Ï§¯π„ Îπ‡l°, A°∫A°‡t°‡- 700 026
  2465-7107, 5529-1878

Î∫‡A° A°∫∏‡o ö·π»É

73 t°≥ ŒÒ·§ã‡ç ŒÒÏ≈‡ãç„π ≈·v°˚°Ït° —Ç‡ç„⁄ —¨‡⁄v°≈‡Œç A°≥ Î§≈„
Œ§ \‡⁄K‡Ït°“¸ ã„Ïπ ã„Ïπ —Ç‡⁄„ —Ç‡ç A°Ïπ ·çÏZ[˙ ö·ΔW≥§ÏU öe°‡Ï⁄t°
"‡“¸ç 1973 ŒÒÏ≈‡ãç A°Ïπ t°ıo≥Ë∫ —zÏπ ¤°≥t°‡π ·§ÏA°ñÉ¯„A°πÏoπ
ö¯·y˚°⁄‡ É‡ç‡ Î§ÚÏã l°¸k°Ï[˙ K¯‡≥ l°¸è⁄ç Œ·≥·t° Kk°ç A°Ïπ &§Ò t°‡ÏÉπ
l°¸ÏÉ∏‡ÏK —¨·çÆ°Ûπ É∫ KÏÿ  Œ‡·§ÛA° K¯‡≥ l°¸è⁄Ïçπ A°‡Ï\ ·≈¤°‡, —¨‡—Ç∏,
\„·§A°‡, ö·πÏ§≈, ŒÒ—Hı·t° Œ“ ... \„§ç ã‡πo * \„§ç ∑‡öÏçπ
ŒA°∫ Î¤°Ïy“¸ K¯‡≥„o \çÏK‡À°„π ö¯t°∏¤° "Ò≈K¯“Ïoπ ≥‡ã∏Ï≥“¸ &·KÏ⁄
∑‡*⁄‡π ö¯ÏW° ‡ «°πÁ° “Ï⁄Ï[˙ ö¯‡A°ı·t°A° Œ¥öÏÉπ ŒÂÀ°Â §∏§“‡Ïππ ≥‡ã∏Ï≥
—Ç‡ç„⁄ W°‡·“É‡, É¤°t°‡ * ·§ÏA°ñÉ¯„A°ıt° ö¯‡A°ı·t°A° Œ¥öÉ ·çÆ°Ûπ \„·§A°‡
·§A°‡Ï≈π ŒÂÏ∑‡K "‡Ï[ * &ÏŒÏ[˙ &“¸ A°‡Ï\  Œ“\, ö·πÏ§≈≥ËJ„
Î∫‡A°‡⁄t° ·§`°‡ç * ö¯∑Â·v°˚° t°ıo≥Ë∫ —zÏπ ÎöÔÚÏ[ ·ÉÏt° Î∫‡A° A°∫∏‡o
ö·π»É §á˝° ö·πA°π˙ —¨≈‡ŒÏçπ  Œ“‡⁄t°‡ ÎA°ñÉ¯ ·“Œ‡Ï§ Î∫‡A° A°∫∏‡o
ö·π»ÏÉπ ŒA°∫ ö¯A°‡≈ç‡“¸ "‡ö‡Ï≥‡π \çŒ‡ã‡πÏoπ ¤°≥t°‡, ≈·v°˚°
* \„§Ïçπ ≥‡Ïçπ Œ≥ı·á˝° Qi°‡Ï§ &i°‡“¸ ∫¤°∏˙  &“¸ ö¯A°‡≈ç‡·i° ÎŒ“¸
öÏÅ W°∫‡π &A°·i° ö‡ÏÅ⁄ ≥‡y˙
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