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এও নচরয শ্চিভফঙ্গ 

শ্চিভফঙ্গ ফরঙ্গোোকয ফযোফয বোযরতয ূফব অঞ্চররয এওশ্চি যোচয। আদভশুভোশ্চয 2011 অনুোরয শ্চিভফরঙ্গয চনংঔযো 

আনুভোশ্চনও 9.13 কওোশ্চি িোওো এফং শ্চিভফঙ্গ যোচযশ্চি 88,752 ফকব শ্চওররোশ্চভিোয চুর়ে শ্চফসৃ্তত। এশ্চি বোযরতয ঘতুথব ফৃত্তভ 

চনফহুর যোচয।  

এও নচরয শ্চিভফঙ্গ যোচয 

কবৌকশ্চরও এরোওো 88752 sq km 

বোযরতয বূঔরেয োররে যোরচযয তওযো এরোওো 2.74% 

ক়ে ফোশ্চলবও ফৃশ্চিোত 1666 mm 

কচরোয ংঔযো 20 

উ-শ্চফবোরকয ংঔযো 66 

ব্লরওয ংঔযো 341 

কৌযবোয ংঔযো 120 

শ্চভউশ্চনশ্চযোর ওরবোরযরনয ংঔযো 6 

গ্রোরভয ংঔযো 37945 

গ্রোভ ঞ্চোর়েরতয ংঔযো 3354 

যোচধোনী Kolkata 

ংঔযোরখু অধুযশ্চলত কচরোভূরয ংঔযো 12 # 

প্রধোন বোলো Bengali 

শ্চফদুযতোশ্চ়েত গ্রোভভূ 83.60% 

শ্চিভফরঙ্গয ঐশ্চতোশ্চও িবূশ্চভ 

প্রোঘীন ফোংরো 

 

ফোংরোয প্রোঘীনতভ উরেঔ ো়েো মো়ে ভোবোযরত 'বোঙ্গো' শ্চররফ। কই ভ়ে, অঞ্চরশ্চি কঙোি কঙোি যোরচয শ্চফবক্ত শ্চঙর এফং 

দবোযরদয দ্বোযো োশ্চত র়েশ্চঙর। বফশ্চদও োশ্চরতযয প্রোঘীন কযওর্ব অনুোরয, এশ্চি শ্চফশ্চবন্ন ফরণবয করোওরদয কফ ওর়েওশ্চি 
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ককোষ্ঠীয দ্বোযো ফো ওযত। ফোংরোয আশ্চদ অশ্চধফোীযো আমব শ্চঙর নো, ফযং দ্রোশ্চফ়ে (ম্ভফত) শ্চঙর। বফশ্চদও মুরকয য আমবযো 

ফোংরো়ে আর। এিো অনুভোন ওযো ়ে কম ফোংরোয ব্রোহ্মণ এফং অনযোনয উচ্চফরণবয আমবরদয ফংধয শ্চঙর, মোযো তোরদয 

ংসৃ্কশ্চতরও ফোংরোয আশ্চদভ ফফবয উচোশ্চতরদয উয ঘোশ্চর়ে শ্চদর়েশ্চঙর। 

 

ভধযমুকী়ে ফোংরো 

বোযরত যোচতন্ত্র মঔন এরশ্চঙর তঔন অরনও যোচফং ফোংরোয উয তোরদয শ্চন়েন্ত্রণ প্রর়েোক ওরযশ্চঙর। 3়ে তোব্দীরত কভৌমব 

 গুপ্তযো ফোংরো়ে তোরদয োন প্রশ্চতষ্ঠো ওরযন। গুপ্ত োম্রোরচযয প্রশ্চতষ্ঠোয পরর ফোংরো়ে উচোতী়ে প্রধোনরদয দ্বোযো োশ্চত 

ভস্ত কঙোি কঙোি যোরচযয ভোশ্চপ্ত খরি। োরযো গুপ্তরদয রয আর এফং প্রো়ে 800 শ্চিস্টোব্দ কথরও 11 তও মবন্ত এই 

অঞ্চরর তোরদয শ্চক্তোরী োন প্রশ্চতষ্ঠো ওরয, মোয রয কনযো ফোংরো়ে যোচত্ব ওরয। কন যোচফং ত্রর়েোদ তোব্দীয 

শুরুরত শ্চদশ্চেয ুরতোন ওুতুফ-উদ-ইন-আইফরওয ওোরঙ ফোংরোয যোচয োযো়ে। শ্চদশ্চে ুরতোশ্চনয অং ়েোয য ফোংরোয এই 

অঞ্চরশ্চি ভুখররদয অধীরন ঘরর আর। ভুশ্চরভ ংসৃ্কশ্চতয প্রবোফ শ্চোরফ, যোরচয রূোন্তয খিরত শুরু ওরয এফং ফোংরো শ্চল্প, 

ংসৃ্কশ্চত এফং ওুশ্চিয শ্চরল্পয শ্চফওো প্রতযে ওরয। ভশ্চররনয ভরতো শ্চচশ্চনরয উৎোদন ফোংরোরও রোইভরোইরি শ্চনর়ে 

এরশ্চঙর, ওোযণ শ্চফকেয অনযোনয অংর তোরদয প্রঘুয ঘোশ্চদো শ্চঙর। ভুশ্চরভ যোচরত্বয এই মবো়েশ্চি অফযই ফোগোশ্চর ংসৃ্কশ্চতয 

উয শ্চঘযস্থো়েী প্রবোফ কপররশ্চঙর। 

 

আধুশ্চনও ফোংরো 

 

ফোংরোয আধুশ্চনও ইশ্চতো প্তদ তোব্দীয করলয শ্চদরও ঔুুঁরচ ো়েো মো়ে, মঔন শ্চফরদী প্রবোফগুশ্চর যোরচয ফযোফোয রেয 

শ্চনর়ে আরত শুরু ওরয। তুবশ্চকচ, রন্দোচ, কর্শ্চন পযোশ্চ এফং শ্চব্রশ্চি প্রবোফ, ফই প্তদ তোব্দীরত শুরু র়েশ্চঙর এফং 

তোয ক্রভফধবভোন কিক্সিোইর ফোচোয এফং কওৌরকত অফস্থোরনয ওোযরণ কই ভ়ে ফোংরো শ্চফরে ঔযোশ্চত অচবন ওরযশ্চঙর। 

শ্চব্রশ্চিযো 1690 োরর ফযফো়েী শ্চোরফ ফোংরো়ে আর এফং প্রো়ে 60 ফঙরযয ভরধয ভগ্র যোরচযয উয তোরদয ওতৃবত্ব 

প্রোশ্চযত ওরয। অনযশ্চদরও, ভুখর যোচফং যোরচযয উয তোরদয ওতৃবত্ব োযোরত শুরু ওরয। 

শ্চিভফরঙ্গয বূপ্রওৃশ্চত 

 

উত্তরয শ্চক্তোরী শ্চভোর়ে কথরও শুরু ওরয দশ্চেরণ ফরঙ্গোোকয মবন্ত, শ্চিভফঙ্গ শ্চবন্ন প্রোওৃশ্চতও বফশ্চরিযয এওশ্চি গুচ্ছ। ভরু 

অঞ্চর ঙো়েো ফযওরভয বূপ্রওৃশ্চত শ্চিভফরঙ্গ যর়েরঙ। আভযো শ্চতনশ্চি বোরক  শ্চিভফরঙ্গয বূপ্রওৃশ্চতরও বোক ওযরত োশ্চয -  

 

উত্তরযয োফবতয অঞ্চর  

মূ্পণব দোশ্চচবশ্চরং কচরো এফং চরোইগুশ্চ়েয শ্চওঙু অং এই বূপ্রওৃশ্চতয অন্তকবত। উুঁঘু উুঁঘু ফবত, শ্চকশ্চযঔোত, এই অঞ্চররয প্রধোন 

বফশ্চিয।  
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● োন্দোওপু শ্চভোরর়েয শ্চঙ্গোশ্চররো শ্চযরচ অফশ্চস্থত যোরচযয রফবোচ্চ ৃঙ্গ। শ্চভোরর়েয শ্চঙ্গোশ্চররো শ্চযচ, শ্চিভফঙ্গ, শ্চশ্চওভ 

এফং কনোররয ীভোকন্ত অফশ্চস্থত।  

● এই শ্চযরচয অনযোনয ৃঙ্গগুশ্চর র পোরুি (3,600 শ্চভিোয)। িংরু (3,036 শ্চভ)। ফযগ্রোভ (3,543 শ্চভ)।  

● িোইকোয শ্চর (2,590 শ্চভিোয) বোযরতয শ্চিভফঙ্গ যোরচযয দোশ্চচবশ্চররগ অফশ্চস্থত এওশ্চি ফবত। এশ্চি কথরও ভোউন্ট 

এবোরযস্ট এফং ভোউন্ট ওোঞ্চনচঙ্ঘোয এওশ্চি যোরনোযোশ্চভও দৃয কদঔো মো়ে। 

শ্চিভফরঙ্গয ভোরবূশ্চভ  

শ্চিভফরঙ্গয শ্চিভ অং ভোরবূশ্চভ দ্বোযো কফশ্চিত। এয ভরধয যর়েরঙ ভুশ্চবদোফোদ, ফধবভোন, ফোুঁওু়েো, ফীযবূভ  কভশ্চদনীুয কচরোয 

ভগ্র ুরুশ্চর়েো কচরো। এশ্চি এওশ্চি শ্চনম্ন ভোরবূশ্চভ মোয ক়ে উচ্চতো 300 শ্চভিোয। 

● ুরুশ্চর়েো কচরোয ওোুঁোই  ুফণবরযঔোয ভধযফতবী চশ্চভশ্চি ভোরবূশ্চভয ফরঘর়ে উুঁঘু অং। অরচোধয ফবতশ্চি তোয ঘূ়েো 

ককোকবফুরু (677 শ্চভিোয), মো ভোরবূশ্চভয রফবোচ্চ শ্চফনু্দ।  

● অরনও োো়ে আরঙ। এয ভরধয শুশুশ্চন়েো োো়ে (447 শ্চভিোয) এফং শ্চফোশ্চযনোথ (439 শ্চভিোয) গুরুত্বূণব।  

● োরঞ্চত োো়ে ুশ্চযয ওোরঙ ফরক্রেরযয উয অফশ্চস্থত, ভোরবূশ্চভয োধোযণ ঢোর ূফব শ্চদরও।  

● ভোরবূশ্চভ অরনও নদী দ্বোযো শ্চফশ্চচ্ছন্ন র়েরঙ; তোরদয ভরধয গুরুত্বূণব র দোরভোদয, অচ়ে, ভ়ূেযোেী, শ্চরোই, ওোুঁোই 

এফং ুফণবরযঔো। এই নদীগুশ্চর ফৃশ্চি-শ্চনববয এফং তোযো ূফব শ্চদরও প্রফোশ্চত ়ে। 

শ্চিভফরঙ্গয ভবূশ্চভ অঞ্চর 

শ্চিভফরঙ্গয শ্চফস্তীণব অং ভতররয দঔরর। এশ্চি উত্তরযয তযোই-রু়্েোব কথরও দশ্চেরণ ফ-দ্বী এফং শ্চিরভ ভোরবূশ্চভ কথরও 

ূরফব ফোংরোরদ ীভোন্ত মবন্ত শ্চফসৃ্তত এওশ্চি শ্চফোর স্তরযয বূশ্চভ। এশ্চি অতযন্ত উফবয এফং চনফহুর। শ্চিভফরঙ্গয ভবূশ্চভরও 

বূশ্চভয কবৌত বফশ্চিয অনুোরয শ্চনরম্নোক্ত শ্চফবোকভূর শ্চফবক্ত ওযো কমরত োরযেঃ 

● তযোই-রু়্েোব অঞ্চর :- তযোই-রু়্েোব দোশ্চচবশ্চরং শ্চভোরর়েয োদরদ ফযোফয শ্চিভফরঙ্গয উত্তয অংর অফশ্চস্থত। 

তযোই-রু়্েোব অঞ্চরশ্চি অযনয কফশ্চিত এওশ্চি ভতর। এশ্চি শ্চভোর়ে এফং উত্তয ফঙ্গ ভতর ভবূশ্চভয ভরধয উচ্চ 

ভবূশ্চভয এওশ্চি ট্রোনশ্চচনোর কফল্টরও প্রশ্চতশ্চনশ্চধত্ব ওরয। 

● উত্তয ভবূশ্চভ:-এশ্চি কঙ্গোয উত্তয শ্চদরও এফং তযোই-রু়্েোব অঞ্চর মবন্ত শ্চফসৃ্তত। এশ্চিয দশ্চেণশ্চদরও এওশ্চি ভৃদু ঢোর 

যর়েরঙ। কওোঘশ্চফোরযয ভবূশ্চভ উত্তরযয তযোই-রু়্েোব অঞ্চররয অনুরূ। ভোনন্দোয (দশ্চেণ শ্চদনোচুয  ভোরদো 

কচরোয) ূফব শ্চদরও ভতরশ্চি তুরনোভূরওবোরফ ুযোরনো আরুশ্চব়েোরভয রোর ভোশ্চিয ভোশ্চি দ্বোযো কশ্চিত এফং এশ্চি 

'ফরযন্দ্রবূশ্চভ' নোরভ শ্চযশ্চঘত।  

● ভোনন্দোয শ্চিরভ ভবূশ্চভশ্চি ভোনন্দোয এওশ্চি উনদী ওোশ্চরন্দী নোরভ এওশ্চি নদী দ্বোযো নদী শ্চফরধৌত ়ে। ওোশ্চরন্দী 

অঞ্চরশ্চিরও দুশ্চি বোরক শ্চফবক্ত ওরয; ওোশ্চরন্দীয উত্তযঅং এওশ্চি চরোবূশ্চভ এফং এশ্চি 'তোর' নোরভ শ্চযশ্চঘত। এয 

দশ্চেণ অং উফবয এফং বোর চনফহুর, এফং এই অঞ্চরশ্চিরও 'শ্চদ়েোযো' ফরো ়ে। 

● দশ্চেরণয ভবূশ্চভ :- .বোকীযথী-হুকরী মো এই ভবূশ্চভয ভধয শ্চদর়ে প্রফোশ্চত ়ে, দশ্চেণ ভবূশ্চভরও দুশ্চি উ-অঞ্চরর 

শ্চফবক্ত ওরয, যো়ে ভতর  ফোকশ্চয ভবূশ্চভ। 
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শ্চিভফরঙ্গয আদভশুভোশ্চয 

2011 োররয আদভশুভোশ্চযয শ্চফফযণ অনুমো়েী, শ্চিভফরঙ্গয চনংঔযো 9.13 কওোশ্চি, মো 2001 োররয আদভশুভোশ্চযয 8.02 

কওোশ্চি কথরও ফৃশ্চি কর়েরঙ। 

 

চনংঔযো (2011 োররয আদভশুভোশ্চয অনুমো়েী) 

চনংঔযো 913.48 lac 

গ্রোভীণ চনংঔযো 657.97 lac 

গ্রোভীণ চনংঔযো % 72.03% 

ুরুল চনংঔযো 469.27 lac (51.37%) 

নোযী চনংঔযো 444.21 lac (48.69%) 

শ্চরঙ্গ অনুোত 1056 :1000 

শ্চশু শ্চরঙ্গ অনুোত  প্রশ্চত 1000 চন শ্চশুুরত্র 956 চন ওনযো শ্চশু। 

চনংঔযো ফৃশ্চিয োয 2001-201 ভ়েওোরর 13.84 তোং 

কভোি কৃস্থোশ্চরয ংঔযো 157.16 lac 

গ্রোভীণ কৃস্থোশ্চরয ংঔযো 111.62 lac 

হুরয কৃস্থোশ্চরয ংঔযো 45.54 lac 

SC চনংঔযো 184.53 lac 

ST চনংঔযো 44.06 lac 

চনংঔযোয খনত্ব 1029 per sq Km 

নকযো়েন অনুোত 27.97% 

োেযতোয স্তয 626.14 lac ( 68.55%) 

ভোথোশ্চঙু শ্চনি আ়ে Rs. 41469/- 

শ্চিভফরঙ্গয ীভোন্তফতবী কদ এফং যোচযগুশ্চর 

 

ংওীণব উত্তযভুঔী ম্প্রোযরণয ওোযরণ শ্চিভফঙ্গ শ্চতনশ্চি কদরয োরথ তোয ীভোনো বোক ওরয কন়ে। কই কদগুশ্চর র- 

ূরফব ফোংরোরদ এফং উত্তরয কনোর  বুিোন। ফোংরোরদ রচ্ছ কই কদ মোয োরথ বোযরতয এফং শ্চিভফরঙ্গয ফরঘর়ে 
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ফ়ে ীভোন্ত যর়েরঙ। শ্চিভফঙ্গ বোযরতয োুঁঘশ্চি যোরচযয ীভোনো়ে যর়েরঙ, কগুশ্চর র শ্চ়েো, ছো়েঔে, শ্চফোয, শ্চশ্চওভ এফং 

আোভ।  

শ্চিভফরঙ্গয শ্চফধোনবো 

শ্চিভফঙ্গ শ্চফধোনবো এওওেশ্চফশ্চি। এশ্চি ওরওোতোয শ্চফ ফো শ্চদ ফোক এরোওো়ে অফশ্চস্থত। কভোি দয - 294 চন। প্তদ 

শ্চিভফঙ্গ শ্চফধোনবোয ফতবভোন শ্চিওোয ররন শ্চফভোন ফরন্দযোোধযো়ে এফং কর্ুশ্চি শ্চিওোয ররন আশ্চ ফরন্দযোোধযো়ে।  

 

শ্চিভফরঙ্গয যোচযোর 

বোযরতয অনযোনয যোচযগুশ্চরয ভরতোই, যোরচযয োংশ্চফধোশ্চনও প্রধোন যোচযোর কওন্দ্রী়ে যওোরযয ুোশ্চয অনুোরয যোষ্ট্রশ্চত 

ওতৃবও শ্চনফবোশ্চঘত ন। তরফ তোয দশ্চি ভূরত আনুষ্ঠোশ্চনও। 

শ্চিভফরঙ্গয ফতবভোন যোচযোর রো. করনন। এয োরথ োরথ শ্চতশ্চন ভশ্চনুয যোরচযয যোচযোর শ্চোরফ দোশ্চ়েত্ববোয 

োভরোরচ্ছন। 

 

শ্চিভফরঙ্গয ভুঔযভন্ত্রী  

ভভতো ফযোনোচবী শ্চমশ্চন 2011 োররয 20 ক কভ কথরও বোযরতয শ্চিভফঙ্গ যোরচযয অিভ এফং ফতবভোন ভুঔযভন্ত্রী শ্চোরফ দোশ্চ়েত্ব 

োরন ওযরঙন, শ্চমশ্চন প্রথভ ভশ্চরো শ্চমশ্চন এই রদ অশ্চধশ্চষ্ঠত র়েরঙন। 

 

শ্চিভফরঙ্গয ভুঔযভন্ত্রীরদয এওশ্চি তোশ্চরওো শ্চনরম্ন কদ়েো র  

 

ভুঔযভন্ত্রীরদয নোভ From To 

প্রপুেঘন্দ্র কখোল আকস্ট 15, 1947 চোনু়েোযী 14, 1948 

শ্চফধোনঘন্দ্র যো়ে চোনু়েোযী 14, 1948 1 চুরোই 1962 

যোষ্ট্রশ্চত োন চুরোই 1, 1962 চুরোই 8, 1962 

প্রপুেঘন্দ্র কন চুরোই 8, 1962 ভোঘব 15, 1967 

অচ়ে ওুভোয ভুঔোচবী ভোঘব 15, 1967 নরবম্বয 2, 1967 
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প্রপুেঘন্দ্র কখোল নরবম্বয 2, 1967 কপব্রু়েোযী 20, 1968 

যোষ্ট্রশ্চত োন কপব্রু়েোযী 20, 1968 কপব্রু়েোযী 25, 1969 

অচ়ে ওুভোয ভুঔোচবী কপব্রু়েোযী 25, 1969 ভোঘব 19, 1970 

যোষ্ট্রশ্চত োন ভোঘব 19, 1970 এশ্চপ্রর 2, 1971 

প্রপুেঘন্দ্র কখোল এশ্চপ্রর 2, 1971 চুন 28, 1971 

যোষ্ট্রশ্চত োন চুন 28, 1971 ভোঘব 19, 1972 

শ্চিোথব ঙ্কয যো়ে ভোঘব 19, 1972 চুন 21, 1977 

কচযোশ্চত ফু চুন 21, 1977 নরবম্বয 6, 2000 

ফুিরদফ বট্টোঘোমব নরবম্বয 6, 2000 কভ 13, 2011 

ভভতো ফরন্দযোোধযো়ে কভ 20, 2011 কভ 25, 2016 

ভভতো ফরন্দযোোধযো়ে কভ 26, 2016 কভ 04, 2021 

ভভতো ফরন্দযোোধযো়ে কভ 05, 2021 ফতবভোন 

 

শ্চিভফরঙ্গয ফতবভোন ভন্ত্রীশ্চযলদ 

ভুঔযভন্ত্রী যওোরযয প্রধোন, এফং তোয োরতই যোরচযয প্রওৃত োনেভতো নযস্ত থোরও। ওরওোতো শ্চিভফরঙ্গয যোচধোনী এফং 

এঔোরনই যোরচযয আইনবো শ্চফধোনবো  শ্চঘফোর়ে ভোওযণ অফশ্চস্থত। নীরঘ শ্চিভফরঙ্গয ফতবভোন ভন্ত্রীশ্চযলদ এয এওশ্চি 

আরর্কির্ তোশ্চরওো কদ়েো র। 

 

শ্চিভফরঙ্গয ফতবভোন ভন্ত্রীশ্চযলদ (As on October 2022) 

শ্চর্োিবরভন্ট দোশ্চ়েত্বপ্রোপ্ত ভন্ত্রী 

অথব শ্রীভতী ঘশ্চন্দ্রভো বট্টোঘোমব  

ঔোদয যফযো  শ্রী যথীন কখোল  

ফন শ্রী কচযোশ্চত শ্চপ্র়ে ভশ্চেও 

স্বোস্থয  শ্চযফোয ওরযোণ  ভভতো ফরন্দযোোধযো়ে  



www.byjusexamprep.com 
 

উচ্চ শ্চেো শ্রী ব্রোতয ফু 

তথয  োংসৃ্কশ্চতও শ্চফল়েও  ভভতো ফরন্দযোোধযো়ে  

কঘ  চরথ শ্রী োথব কবৌশ্চভও  

শ্চফঘোশ্চযও শ্রী ভর়ে খিও 

শ্রভ শ্রী ভর়ে খিও 

বূশ্চভ  বূশ্চভ ংস্কোয এফং উদ্বোস্তু ত্রোণ  ুনফবোন ভভতো ফরন্দযোোধযো়ে  

শ্চল্প, ফোশ্চণচয  উরদযোক র্েঃ ী োুঁচো 

আইন শ্রী ভর়ে খিও 

অশ্চতেুদ্র, েুদ্র  ভোছোশ্চয উরদযোক এফং কিক্সিোইর শ্রী ঘন্দ্রনোথ শ্চনো 

ঞ্চোর়েত  গ্রোরভোন্ন়েন শ্রী প্রদী কও আয ভচুভদোয 

ংদ শ্চফল়েও শ্রী কোবনরদফ ঘরট্টোোধযো়ে 

ওভবী  প্রোশ্চনও ংস্কোয ভভতো ফরন্দযোোধযো়ে  

শ্চক্ত শ্রী অরূ শ্চফেো 

কণূতব শ্রী ুরও যো়ে 

সু্কর শ্চেো শ্রী ব্রোতয ফু 

মবিন শ্রী ফোফুর ুশ্চপ্র়ে 

শ্চযফণ শ্রী কেোশ্চ ঘক্রফতবী 

নকয উন্ন়েন  কৌয শ্চফল়েও শ্চপযোদ োশ্চওভ 

চর ম্পদ  উন্ন়েন শ্রী ভোন যঞ্জন বুশ্চন়েো 
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নোযী  শ্চশু উন্ন়েন  ভোচ ওরযোণ র্েঃ ী োুঁচো 

মুফ কফো  কঔরোধুরো শ্রী অরূ শ্চফেো 

দুরমবোক ফযফস্থোনো  কফোভশ্চযও প্রশ্চতযেো চনোফ চোরবদ আরভদ ঔোন 

কবোক্তো শ্চফল়েও শ্রী শ্চফপ্লফ শ্চভত্র 

শ্চফজ্ঞোন  প্রমুশ্চক্ত এফং বচফ-প্রমুশ্চক্ত শ্রী উজ্জ্বর শ্চফেো 

ওৃশ্চল শ্রী কোবনরদফ ঘরট্টোোধযো়ে 

 

 

শ্চিভফরঙ্গয োেযতোয োয 

শ্চিভফরঙ্গ োেযতোয োয 2011 োররয আদভশুভোশ্চয অনুমো়েী 76.26 তোং। এয ভরধয ুরুল োেযতোয োয 81.69 

তোং এফং নোযী োেযতোয োয 70.54 তোং। 2001 োরর শ্চিভফরঙ্গ োেযতোয োয শ্চঙর 68.64  তোং, মোয ভরধয 

ুরুল  ভশ্চরো শ্চঙর মথোক্ররভ 77.02 তোং এফং 59.61 তোং। ূফব কভশ্চদনীুরয োেযতোয োয ফরঘর়ে কফশ্চ এফং 

উত্তয শ্চদনোচুরয োেযতোয োয ফরঘর়ে কফশ্চ। 

শ্চিভফরঙ্গয ধভবী়ে তথয 

শ্চিভফঙ্গ যোরচয শ্চনু্দ ধভব ংঔযোকশ্চযষ্ঠ ধভব, মোয অনুোযী ংঔযো 70.54 %। ইরোভ শ্চিভফঙ্গ যোরচযয শ্চদ্বতী়ে ফবোশ্চধও 

চনশ্চপ্র়ে ধভব, মোয প্রো়ে 27.01 % এয অনুোযী। শ্চিভফঙ্গ যোরচয, শ্চিস্টোন 0.72%, বচন ধভব 0.07%, শ্চঔ ধভব 0.07% এফং 

কফৌিধভব 0.07% অনুযণ ওরয। প্রো়ে 1.03% 'অনযোনয ধভব' , প্রো়ে 0.25% 'কওোন শ্চনশ্চদবি ধভব কনই'। 

 

শ্চিভফরঙ্গয বোলোভূ 

ইংরযশ্চচ এফং ফোংরো র যোরচযয দুশ্চি যওোযী (ম্ভফত, প্রথভ যওোযী) বোলো। রয মুক্ত ়েো শ্চিভফরঙ্গয অশ্চতশ্চযক্ত 

দোপ্তশ্চযও বোলো র উদুব, গুযভুঔী, কনোশ্চর, র শ্চঘশ্চও, শ্চ়ে়েো, শ্চশ্চন্দ, ওোভতোুযী, যোচফংী, ওুযভোশ্চর। 
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শ্চিভফরঙ্গয শ্চফঔযোত নৃতয রূ  

শ্চিভফঙ্গ, বোযরতয এওশ্চি অশ্চফেোয যোচয, তোয ংসৃ্কশ্চত, শ্চল্প, ঙ্গীত এফং ুস্বোদু ঔোফোরযয চনয শ্চফঔযোত। শ্চিভফঙ্গ শ্চফশ্চবন্ন 

প্রোঘীন করোওনৃতয  ঙ্গীরতয আফোস্থর।  

● শ্চব্রিো নোঘ ফো ফৃত্ত নোঘ র শ্চিভফরঙ্গয এওশ্চি ঐশ্চতযফোী করোওনৃতয মো ঈেরযয ওোঙ কথরও আীফবোদ প্রোথবনো ওরয 

এভন ভশ্চরোরদয দ্বোযো ঞ্চোশ্চরত ়ে মোরত তোরদয ন্তোনরদয ইচ্ছো ূযণ ়ে। কওোন ফযশ্চক্ত ফো তোরদয শ্চপ্র়েচনযো 

মঔন কওোন ংক্রোভও ফো প্রোণখোতী কযোক কথরও ুস্থ র়ে রি তঔন নোঘশ্চি ঞ্চোশ্চরত ়ে। 

● কম্ভীযো নৃতয এওশ্চি নৃতয মো ভূরত যোরচযয উৎরফয ভ়ে ঞ্চোশ্চরত ়ে। এই বশ্চক্তভূরও করোওনৃরতযয শ্চফল়েফস্তু 

ভোভশ্চ়েও ভোরচয োভোশ্চচও, যোচননশ্চতও  বনশ্চতও ভযোয উয শ্চবশ্চত্ত ওরয। উত্তযফরঙ্গয কচরোগুশ্চররত 

চনশ্চপ্র়ে, নোঘশ্চি এওশ্চি এওও অনুষ্ঠোন কমঔোরন অংগ্রণওোযী োযপভব ওযোয ভ়ে এওশ্চি ভুরঔো রযন।  

● োুঁতোর নৃতয এওশ্চি অতযন্ত প্রোণফন্ত এফং প্রপুে নৃতয মো োুঁতোশ্চর উচোশ্চতয ুরুল  ভশ্চরো উবর়েয দ্বোযো 

ঞ্চোশ্চরত ়ে। নোরঘয শ্চথভশ্চি শ্চরঙ্গ ভযো এফং চশ্চভয অশ্চধওোয ম্পশ্চওবত। এশ্চি ফন্ত উৎফ উদমোরনয চনয 

ঞ্চোশ্চরত ়ে।  

● নোরঘয ফরঘর়ে ুশ্চযশ্চঘত পভবগুশ্চরয ভরধয এওশ্চি র রোশ্চি নোঘ। ভুশ্চরভ উৎফ ভযরভয প্রথভ দ শ্চদরন 

ঞ্চোশ্চরত, এশ্চি অনুরোঘনো, উদমোন, কক্রোধ, ফযথো এফং বোরফোোয ভরতো ভোনফ চীফরনয শ্চফশ্চবন্ন আরফক প্রওো 

ওরয।  

● কঙৌ যোরচযয ফরঘর়ে ফযোওবোরফ প্রঘশ্চরত উচোতী়ে নৃরতযয পভবগুশ্চরয ভরধয এওশ্চি। নৃতযশ্চি ভোবোর আিব, 

অযোরযোশ্চফক্স এফং অযোথররশ্চিক্স উদমোন কথরও শুরু ওরয বফফোদ, শ্চক্তভ এফং বফষ্ণফধরভব ো়েো ধভবী়ে শ্চথভগুশ্চরয 

োরথ এওশ্চি ওোিোরভোকত নোঘ মবন্ত শ্চফসৃ্তত। নৃরতযয দ্বোযো প্রণীত কল্পগুশ্চর যোভো়েণ এফং ভোবোযরতয ভোন ভোওোফয 

কথরও কন়েো র়েরঙ। 

শ্চিভফরঙ্গয যোচয প্রতীও 

শ্চিভফরঙ্গয প্রতীও র যওোরযয যওোশ্চয শ্চররভোয।  

প্রতীও: এশ্চি এওশ্চি ফৃত্ত শ্চনর়ে কশ্চিত মো ফোংরো ফণবভোরোয এওশ্চি উস্থোনো দ্বোযো োইরোইি ওযো শ্চিভফঙ্গ যোরচযয োরথ 

এওশ্চি কলোফ শ্চঘশ্চত্রত ওরয। শ্চিভফরঙ্গয চোতী়ে প্রতীও ৃশ্চথফীয উরয প্রদশ্চবত ়ে এফং প্রতীওশ্চিরত ইংরযশ্চচ অথবোৎ West 

Bengal এফং ফোংরো বোলো অথবোৎ "শ্চিভফঙ্গ" এ যোরচযয নোভ অন্তবুবক্ত যর়েরঙ।  

শ্চিভফরঙ্গয যোচয প্রতীও 

● শ্চিভফরঙ্গয যোচয প্রোণী: ভোঙ ধযো শ্চফ়েোর ফো ককরঙো শ্চফ়েোর 
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● শ্চিভফরঙ্গয যোচয োশ্চঔ: োদো করোয শ্চওংশ্চপোয 

● শ্চিভফরঙ্গয যোচয পুর: যোরত পুর কপোিোরনো চুুঁই  

● শ্চিভফরঙ্গয যোচয ফৃে: ঙোশ্চতভ কোঙ 

 

শ্চিভফরঙ্গয উৎফ 

শ্চিভফঙ্গ উৎরফয কেত্র। ফোংরো়ে এওশ্চি প্রঘশ্চরত প্রফোদ আরঙ 'ফোরযো ভোর কতরযো োফবণ': এয আেশ্চযও অথব ফোরযো ভোর 

কতরযোশ্চি উৎফ। ফ ধরভবয প্রো়ে ফ উৎফই এঔোরন ভোন ধভবী়ে অনুবূশ্চত  উদ্দীনোয োরথ উদমোশ্চত ়ে। শ্চিভফরঙ্গয 

ভোনুল কম উৎফগুশ্চর উদমোন ওরয তোরত তোয কদরয ঐশ্চতয  ংসৃ্কশ্চত ফচো়ে যোঔোয চনয ওরিোয শ্চযশ্রভ ওরয। শ্চফুর 

ংঔযও কভরোয আর়েোচন ওযো ়ে।  

● শ্চিভফরঙ্গ উদমোশ্চত ফরঘর়ে চনশ্চপ্র়ে উৎফ র দুকবো ূচো কমঔোরন ভস্ত ভোনুল যোস্তো়ে কফশ্চযর়ে আর এফং এই 

ঘোয শ্চদরনয উৎফশ্চি উদমোন ওরয। 

● শ্চিভফরঙ্গ উদমোশ্চত অনযোনয উৎফগুশ্চর র ওোরী ূচো, ফন্ত ঞ্চভী, শ্চফচ়েো দভী, বোই কপোন্টো, কোশ্চর, ভোফীয 

চ়েন্তী, ফুি চ়েন্তী, যথমোত্রো এফং শ্চক্রভো।  

● ফোংরো নফফলবরও ফরো ়ে বরো বফোঔ। উৎফশ্চি কফশ্চযবোকই এশ্চপ্রররয ভোছোভোশ্চছ ভর়ে র়ে এফং এশ্চি এওশ্চি 

দুদবোন্ত আনরন্দয ভ়ে। 

● কৌল ংক্রোশ্চন্ত ফো ফোংরোয পররয উৎফ আয এওশ্চি দুদবোন্ত অনুষ্ঠোন। এই শুব শ্চদরন কদফী রক্ষ্মীয আযোধনো ওযো 

়ে।  

● ফোংরো়ে ফন্ত উৎফ উদমোরনয ুন্দয ঐশ্চতযশ্চি কনোরফর শ্চফচ়েী যফীন্দ্রনোথ িোওুয প্রথভ শুরু ওরযশ্চঙররন, তোুঁয 

দ্বোযো প্রশ্চতশ্চষ্ঠত শ্চফেশ্চফদযোর়ে শ্চফেবোযতী োশ্চন্তশ্চনরওতরন।  

● িুু এওশ্চি ধভবী়ে উৎফ কমঔোরন গ্রোরভয কভর়েযো এফং ভশ্চরোযো ীরতয প্রথভ ভো কৌল ভোর িুু কোন কো়ে। কৌল 

ভোরয কল শ্চদন 'ভওয ংক্রোশ্চন্ত'য োযো যোত িুু কোন কো়েো ়ে। ভশ্চরোযো ভোরো শ্চফশ্চনভ়ে ওরযন এফং আি 

ধযরণয র্োর ফ্রোই ওরযন মো কদফী িুুরও বনরফদ্ম শ্চোরফ কদ়েো ়ে। 

● ওরওোতো ফো শ্চিভফরঙ্গয ভস্ত ফইরপ্রভীযো ওরওোতো ফইরভরোয আওলবণী়ে উৎরফয চনয অধীয আগ্রর অরেো 

ওরযন।  

● ভওয ংক্রোশ্চন্ত উররে চোনু়েোশ্চযয ভোছোভোশ্চছ ভর়ে ফরঙ্গোোকরযয োকয দ্বীুরঞ্জ (দশ্চেণ ২৪ যকণো) কঙ্গোোকয 

কভরো অনুশ্চষ্ঠত ়ে। 

শ্চিভফরঙ্গ চোতী়ে ়েও  যোচয ়েও 

শ্চিভফঙ্গ যোরচযয এওশ্চি বোর ়েও কনি়েোওব যর়েরঙ। বোযরতয শ্চিভফঙ্গ চুর়ে যোচয ়েরওয বদখবয প্রো়ে 3.3 োচোয 

শ্চওররোশ্চভিোয।  শ্চনরম্ন আভযো শ্চিভফঙ্গ যোরচযয চোতী়ে ভো়েওগুশ্চররও তোশ্চরওোবুক্ত ওরযশ্চঙ  
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শ্চিভফরঙ্গয চোতী়ে ভো়েকওয তোশ্চরওো 

S.No. NH-No. রূি বদখবয (শ্চওশ্চভ)। 

1 2 

ছো়েঔন্ড ীভোন্ত কথরও ফযোওয-আোনরোর-যোশ্চনকঞ্জ-
দুকবোুয-োনোক়ে-োরশ্চি-র্োনওুশ্চন কথরও 
ওরওোতো/ওরওোতোয ওোরঙ 

235 km (146 
mi) 

2 6 
ছো়েঔন্ড ীভোন্ত-ঔ়েকুয-কর্ফযো-োুঁওু়েো-কওোরোখোি-
ফোকনোন-র্োনওুশ্চন কথরও ওরওোতোয ওোরঙ 

161 km (100 
mi) 

3 31 

র্োররঔোরো-ওোুঁশ্চও-োশ্চঞ্জো়েো-ইরোভুয-ফোকরর্োকযো-
করবোও-ভ়েনোগুশ্চ়ে-বকযওোিো-পোরোওোিো-কওোঘশ্চফোয-
তুপোনকঞ্জ মবন্ত অভ ীভোন্ত মবন্ত 

366 km (227 
mi) 

4 31A শ্চশ্চওভ ীভোন্ত মবন্ত কবও-নোভথোং 30 km (19 mi) 

5 31C 
কোরকোশ্চর়েো-নওোরফোশ্চ়ে-ফোকরর্োকযো-ঘোরো-নোকযোওোিো-
কর়েযওোিো-আশ্চরুযদূযো মবন্ত অভ ীভোন্ত মবন্ত। 142 km (88 mi) 

6 32 
ছো়েঔন্ড ফর্বোয-ককৌযীনোথধোভ-ুরুশ্চর়েো- ওোন্তোশ্চর্-উযভো-
ফরযোভুয কথরও ছো়েঔন্ড ীভোন্ত মবন্ত 72 km (45 mi) 

7 34 
র্োররঔোরো-ওযণশ্চদশ্চখ-যো়েকঞ্জ-োেু়েো-ইংযোচ ফোচোয-
কভোযগ্রোভ-ফযভুয-রোশ্চ-ওৃষ্ণনকয-ফোযোোত-ওরওোতো 

443 km (275 
mi) 

8 35 
বোযত-ফোংরোরদ ীভোরন্ত ফোযোত-কোইখোিো-ফনকোুঁ-
কট্রোরোর। 61 km (38 mi) 

9 41 
োুঁওু়েো-তভরুও-ভশ্চলোদর-রশ্চদ়েো ফন্দরযয ওোরঙ 
এনএইঘ-৬-এয রঙ্গ চংন। 51 km (32 mi) 

10 55 শ্চশ্চরগুশ্চ়ে-ওোশ্চব়েোং-দোশ্চচবশ্চরং 77 km (48 mi) 

11 60 

শ্চ়েো ীভোন্ত-দোুঁতন-কফরদো-ঔ়েকুয-কভশ্চদনীুয-ফোুঁওু়েো-
কভশ্চচ়েো-যোশ্চনকঞ্জ কথরও এফং 2 নং চোতী়ে ়েরওয 
ংরমোকস্থরর শ্চকর়ে কল ়ে 

389 km (242 
mi) 

12 60A ফোুঁওু়েো-ঙোতনো-হুযো-রোনু্ধযওো-ুরুশ্চর়েো 100 km (62 mi) 

13 80 পোযোক্কো শ্চফোয ীভোন্ত মবন্ত 10 km (6.2 mi) 

14 81 শ্চফোয ীভোন্ত-শ্চযিন্দ্রুয-ওুভঙ্গোযচ-ভোরদো কথরও 55 km (34 mi) 

15 117 কতু-ওরওোতো-র্ো়েভন্ড োযফোয-ওুরশ্চ-নোভঔোনো-ফওঔোশ্চর 138 km (86 mi) 

16 116B নন্দওুভোয - ওন্টোই - শ্চদখো - ঘন্দরনেয 91 km (57 mi) 
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শ্চিভফরঙ্গয শ্চফঔযোত ফযশ্চক্তত্বযো 

বোযরতয োংসৃ্কশ্চতও যোচধোনী শ্চফশ্চবন্ন কেরত্রয কফ ওর়েওচন শ্চফশ্চি ফযশ্চক্তয আফোস্থর। এই তযশ্চি বুরর ককরর ঘররফ নো 

কম কনোরফর শ্চফচ়েীরদয কফশ্চযবোকই এই যোচয কথরও  - যফীন্দ্রনোথ িোওুয, অভতবয কন, ভোদোয কিরযচো (মশ্চদ চন্মকতবোরফ 

ফোগোশ্চর ন়ে, শ্চতশ্চন ওরওোতোরও তোয ওোরচয চো়েকো ওরয তুররশ্চঙররন) এফং যোয শ্চ শ্চব যভন। 

 

ফোংরোয শ্চওংফদন্তী ম্পশ্চওবত তথয 

শ্রী শ্রী বঘতনয ভোপ্রবু 
বঘতনয ভোপ্রবু শ্চঙররন এওচন ফোগোশ্চর আধযোশ্চিও শ্চেও এফং ভোচ ংস্কোযও শ্চমশ্চন ককৌ়েী়ে 
বফষ্ণফধভব প্রশ্চতষ্ঠো ওরযশ্চঙররন। 

যোচো যোভরভোন যো়ে 

ফবম্মশ্চতক্ররভ তোরও প্রথভ 'আধুশ্চনও ভোনুল' শ্চররফ শ্চফরফঘনো ওযো ়ে। আধুশ্চনও বোযরত 
োভোশ্চচও-ধভবী়ে  যোচননশ্চতও ংস্কোয আরন্দোররনয শ্চথওৃৎ যোভরভোন যো়ে চীফরনয প্রশ্চতশ্চি 
কেরত্র ভোনশ্চফও মুশ্চক্ত  কমৌশ্চক্তওতোয উয কচোয শ্চদর়েশ্চঙররন। 

ঈেযঘন্দ্র শ্চফদযোোকয 

শ্চেত ঈেযঘন্দয্ ফরন্দোোধযো়ে, শ্চমশ্চন শ্চফদযোোকয নোরভ শ্চযশ্চঘত, শ্চতশ্চন শ্চঙররন এওচন ভোন 
ভোনফতোফোদী, এওচন প্রঔযোত শ্চেত এফং এওচন শ্চক্তোরী ভোচ ংস্কোযও। শ্চতশ্চন নোযী 
শ্চেোয কেরত্র ফযোও অফদোন যোরঔন এফং অ-ব্রোহ্মণরদয চনয ংসৃ্কত ওরররচয দযচো ঔুরর 
কদন। 

ভোইরওর ভধুূদন দত্ত 
ভোইরওর ভধুূদন দত্ত শ্চঙররন ফোগোশ্চর ওশ্চফ  নোিযওোয। শ্চতশ্চন আধুশ্চনও ফোংরো োশ্চরতযয প্রথভ 
ভোন ওশ্চফ শ্চঙররন। 

শ্রীযোভওৃষ্ণ যভং 
তোুঁয ুরযো চীফন আেশ্চযও অরথবই ঈেরযয প্রশ্চত এও শ্চনযফশ্চচ্ছন্ন শ্চঘন্তো-বোফনো শ্চঙর। শ্চতশ্চন ঈেয-
কঘতনোয এও কবীযতো়ে কৌঁরঙশ্চঙররন। 

ওশ্চফগুরু যফীন্দ্রনোথ িোওুয 
যফীন্দ্রনোথ িোওুয শ্চঙররন বোযরতয অনযতভ কশ্রষ্ঠ োশ্চতয ফযশ্চক্তত্ব। শ্চতশ্চন শুধু এওচন করঔও  
ওশ্চফই শ্চঙররন নো, শ্চঙররন এওচন শ্চেোশ্চফদ, এওচন ভোন ভোনফতোফোদী  দোবশ্চনও। 

ফশ্চঙ্কভঘন্দ্র ঘরট্টোোধযো়ে 
ফশ্চঙ্কভঘন্দ্র ঘরট্টোোধযো়ে ফশ্চঙ্কভঘন্দ্র ঘরট্টোোধযো়ে নোরভ শ্চযশ্চঘত শ্চঙররন বোযরতয অনযতভ কশ্রষ্ঠ 
নযোশ্চও  ওশ্চফ। শ্চতশ্চন বোযরতয চোতী়ে ঙ্গীত ফরন্দ ভোতযভ-এয করঔও শ্চররফ শ্চফঔযোত। 

ভো োযদো কদফী 

যোভওৃষ্ণ যভংরয স্ত্রী  আধযোশ্চিও ভওে, ঊনশ্চফং তোব্দীয ফোংরোয এও যযভ়েী। 
যোভওৃষ্ণ ন্নযোীরদয অনুোযীরদয দ্বোযো োযদো কদফীরও শ্চফত্র ভো শ্চোরফ শ্রিোয োরথ রম্বোধন 
ওযো ়ে। 

স্বোভী শ্চফরফওোনন্দ 
শ্চফরফওোনন্দ শ্চঙররন তোুঁয মুরকয শ্চফঔযোত আধযোশ্চিওতোফোদী যোভওৃষ্ণ যভংরয অনযতভ কশ্রষ্ঠ 
শ্চলয। 
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কওফঘন্দ্র কন কওফঘন্দ্র কন শ্চঙররন এওচন বোযতী়ে ফোগোশ্চর দোবশ্চনও  ভোচ ংস্কোযও। 

আঘোমব চকদী ঘন্দ্র কফো 
শ্চতশ্চনই প্রথভ প্রোওৃশ্চতও শ্চফজ্ঞোনী শ্চমশ্চন উশ্চিরদয শ্চিুযরত তযরঙ্গয শ্চক্র়েো এফং তোরদয প্রশ্চতশ্চক্র়েো 
শ্চনর়ে করফলণো ওরযশ্চঙররন। শ্চতশ্চন কক্ররওোগ্রোপ আশ্চফষ্কোয ওরযন। 

বশ্চকনী শ্চনরফশ্চদতো 
বশ্চকনী শ্চনরফশ্চদতো শ্চঙররন এওচন স্কশ্চি-আইশ্চয ভোচওভবী, করঔও, শ্চেও এফং স্বোভী 
শ্চফরফওোনরন্দয শ্চলয। 

আঘোমব প্রপুেঘন্দ্র যো়ে 
আঘোমব যোয প্রপুে ঘন্দ্র যো়ে শ্চঙররন এওচন প্রঔযোত ফোগোশ্চর যো়েনশ্চফদ, শ্চেও, দোবশ্চনও  
ওশ্চফ। 

ঋশ্চল অযশ্চফন্দ কখোল শ্রী অযশ্চফন্দ শ্চঙররন এওচন বোযতী়ে দোবশ্চনও, কমোকী, ভশ্চলব, ওশ্চফ এফং বোযতী়ে চোতী়েতোফোদী। 

যৎঘন্দ্র ঘরট্টোোধযো়ে 

যৎঘন্দ্র ঘরট্টোোধযো়ে শ্চঙররন শ্চফং তোব্দীয প্রথভ শ্চদরওয এওচন ফোগোশ্চর নযোশ্চও  কঙোিকল্প 
করঔও। তোুঁয কফশ্চযবোক ওোচই গ্রোরভয ভোনুরলয চীফনধোযো, ট্রযোকচশ্চর্ এফং ংগ্রোভ এফং ফোংরো়ে 
প্রঘশ্চরত ভোভশ্চ়েও োভোশ্চচও অনুীরনগুশ্চর শ্চনর়ে ওোচ ওরয। 

নন্দরোর কফো 
নন্দরোর ফু আধুশ্চনও বোযতী়ে শ্চরল্পয অনযতভ শ্চথওৃৎ এফং প্রোশ্চঙ্গও আধুশ্চনওতোয ভূর ফযশ্চক্তত্ব 
শ্চঙররন। 

মোশ্চভনী যো়ে 
এওশ্চি ফযশ্চক্তকত কইশ্চন্টং বরী শ্চফওশ্চত কওোর়েণ মো ভূরত ঐশ্চতযফোী বোযতী়ে করোও  গ্রোভয 
শ্চল্প, শ্চফরল ওরয ফোংরোয দ্বোযো অনুপ্রোশ্চণত। 

প্রোন্তঘন্দ্র ভরোরনোশ্চফ 
প্রোন্তঘন্দ্র ভোররনোশ্চফ শ্চঙররন এওচন বোযতী়ে শ্চফজ্ঞোনী এফং পশ্চরত শ্চযংঔযোনশ্চফদ শ্চমশ্চন 
ভোররনোশ্চফ দূযত্ব, এওশ্চি শ্চযংঔযোনকত শ্চযভো বতশ্চয ওরযশ্চঙররন। 

রতযন্দ্র নোথ কফো 
রতযন্দ্র নোথ ফু শ্চঙররন এওচন শ্চফশ্চি দোথবশ্চফদ, মোয নোভোনুোরয কওো়েোন্টোভ কভওোশ্চনরক্সয দুই 
কশ্রণীয ওণোয ভরধয এওশ্চি 'কফোন' নোভওযণ ওযো র়েশ্চঙর। 

কনতোচী ুবোল ঘন্দ্র কফো 
ুবোল ঘন্দ্র কফো এওচন বোযতী়ে চোতী়েতোফোদী শ্চঙররন, মোয বোযরত শ্চব্রশ্চি ওতৃবরত্বয অফোধযতো 
তোরও বোযতী়েরদয ভরধয নো়েও ওরয তুররশ্চঙর। 

ওোচী নচরুর ইরোভ 

ওোচী নচরুর ইরোভ (শ্চফরদ্রোী ওশ্চফ), শ্চমশ্চন নচরুর নোরভ চনশ্চপ্র়ে, এওচন ফোগোশ্চর ওশ্চফ, 
ংকীতশ্চল্পী এফং শ্চফপ্লফী শ্চঙররন শ্চমশ্চন পযোশ্চফোদ  শ্চনী়েরনয শ্চফরুরি তীব্র আধযোশ্চিও শ্চফরদ্রোরও 
ভথবন ওরয ওোশ্চফযও ওোরচয শ্চথওৃৎ শ্চঙররন। 

ভোদোয কিশ্চযচো 
কন্ট অপ গুিোয', ভোদোয কিশ্চযচো, কৃীন  ভৃতো়েীরদয কফো়ে তোুঁয শ্চনষ্ঠো এফং শ্চনেঃস্বোথবতোয 
প্রতীও শ্চঙররন। 
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তযশ্চচৎ যো়ে 
তযশ্চচৎ যো়ে শ্চঙররন এওচন বোযতী়ে শ্চযঘোরও, শ্চঘত্রনোিযওোয, প্রোভোণযশ্চঘত্র শ্চনভবোতো, করঔও, 
প্রোফশ্চন্ধও, কীশ্চতওোয, ভযোকোশ্চচন ম্পোদও, শ্চঘত্রওয, ওযোশ্চরগ্রোপোয এফং ংকীত যঘশ্চ়েতো। 

উত্তভ ওুভোয 
উত্তভ ওুভোয শ্চঙররন এওচন বোযতী়ে ঘরশ্চচ্চত্র অশ্চবরনতো, শ্চযঘোরও, প্ররমোচও, কো়েও এফং 
ঙ্গীত যঘশ্চ়েতো, কপ্লফযোও কো়েও শ্চমশ্চন ভূরত বোযতী়ে এফং ফোংরো ঘরশ্চচ্চরত্র ওোচ ওযরতন। 

অভতবয কন অভতবয ওুভোয কন এওচন বোযতী়ে অথবনীশ্চতশ্চফদ এফং এওচন কনোরফর শ্চফচ়েী। 

কৌযব কোঙু্গশ্চর 

কৌযব ঘেীদো কোঙু্গশ্চর, শ্চমশ্চন দোদো নোরভ শ্চযশ্চঘত, শ্চতশ্চন এওচন বোযতী়ে শ্চক্ররওিোয, 
ধোযোবোলযওোয এফং প্রোক্তন চোতী়ে শ্চক্ররওি দররয অশ্চধনো়েও শ্চমশ্চন বোযতী়ে শ্চক্ররওি ওররোর 
কফোরর্বয 39তভ বোশ্চত। 

 

 

 


