শক্তি খণ্ডলৈ বৃহৎ সম্ভাৱনা কক্ত়িয়াই ডব্লিউ আৰ আই ইব্লিয়া,
এ ই ব্লড এ-ৰ যুগান্তৰকাৰী পদক্ষেপ
অসমৰ বাক্ষব এনাৰ্জী একচেছ এক্সপ্ল’ৰাৰ প্লপ্লটফৰ্ম ৰ উচবাধন

গুৱাহাটী, ৩১ আগষ্ট : বিশ্ব সম্পদ প্ৰবিষ্ঠান, ভাৰিিৰ্ষ অৰ্ষাৎ ৱৰ্ল্ষ বৰছ’ৰ্চষছ ইনবিটিউট, ইবিয়া
(WRI India)-ই এ ই বি এ (AEDA) অৰ্ষাৎ অসম শবি উন্নয়ন সংস্থাৰ সসতি অংশীদাবৰত্বতৰ
আবি মহানগৰীি ৰািযখনৰ িাতি ‘এনািী একতচছ এক্সপ্ল’ৰাৰ ৰ্প্লটফমষ’ শীৰ্ষক এটি অনলাইন, মু্ ি
উৎসৰ, আন্তঃবিয়াযি ভূ -আকাশী অবভকল্প (Geo-spatial platform) উতবাধন কতৰ৷ আশা কৰা
সহতছ এই ই এ ই অৰ্ষাৎ এনািী একতচছ এক্সপ্ল’ৰাতৰ অসমৰ স্বাস্থয, বশক্ষা, আৰ িীবৱকাৰ
আন্তঃগাাঁৰ্বনি শবিৰ প্ৰতৱশাবধকাৰ িৰ্া িযৱহাৰৰ পবৰসৰ িৃবিি সহায় কবৰি। ইয়াৰবাৰা
পৰৱিীকালি ৰািযখনি সম্ভৱপৰ আটাইিকক কাযষক্ষম, িহনক্ষম খৰচৰ আৰ িহনক্ষম পিবিতৰ
শবিৰ প্ৰতৱশাবধকাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ িাতি সংহি আৰ প্ৰভাৱশালী বসিান্ত ৰ্লাৱাি নীবি বনধষাৰক,
নৱীকৰণতযাগয শবি উতদযাগৰ উতদযাগী, বিবনতয়াগকাৰী আৰ উন্নয়ন খিৰ গতৱৰ্কসকলক ই এ
ইতয় সহায় কবৰি৷
ভাৰিিৰ্ষি বিদযৎ শবিৰ প্ৰতয়ািনীয়িা ধাৰািাবহকভাতৱ িৃবি পাই আবহতছ৷ ৰ্শহিীয়া িছৰতিাৰি
সমগ্ৰ ৰ্দশতি ৰ্কন্দ্ৰ আৰ ৰািয উভয় চৰকাতৰ শবিৰ সবিধা িৃবিৰ িাতি নীবিগিভাতৱ উতেখতযাগয
উতদযাগ গ্ৰহণ কৰা আবম ৰ্দবখিকল পাইতছাাঁ। ৰ্দতশ প্ৰায় সম্পূণষ ঘৰৱা সিদযবিকীকৰণ পািকল সক্ষম
সহতছ যবদও স্বাস্থযতসৱা, বশক্ষা আৰ িীবৱকাৰ ৰ্ক্ষত্ৰৰ দতৰ িহুতিা গুৰত্বপূণষ ৰািহুৱা আন্তঃগাাঁৰ্বনি
বিৰবিবিহীন, বনভষ ৰতযাগয, িহনক্ষম আৰ সলভ দামৰ বিদযৎ ৰ্যাগান আবিও সম্ভৱ সহ উঠা নাই৷
সংবিি বিভাগসমূতহ এই সমসযাসমূহ মািবলক পযষায়ি সমাধানৰ িাতি ৰ্চিা চলায় যবদও ইতিাৰৰ
আন্তঃসম্পকষ সমূহ িবি এই প্ৰিযাহ্বানসমূহৰ বকছসংখযক সমাধানৰ িাতি এক সংহি পিবি গ্ৰহণ
কৰাৰ িৰৰী প্ৰতয়ািন আতছ।
কঠিন পাবৰবস্থবিিাবিক পবৰতৱশ আৰ িিৰৰ সঘন চৰম বিবধ-পৰ্াবলৰ মািতিা অসতম বিগি
দশকি ঘৰৱা বিদযৎ ৰ্যাগানৰ ৰ্ক্ষত্ৰি যতৰ্ি অগ্ৰগবি লাভ কবৰতছ যবদও গ্ৰাময অসমৰ ৩৭.৭

শিাংশ স্বাস্থয উপতকন্দ্ৰ আৰ ৪১ শিাংশ বিদযালয়ি এবিয়াও বনভষ ৰতযাগয শবিৰ ৰ্যাগান আৰ
সবিধা নাই আৰ এই কৰ্া বিশ্বতিাৰা ৰ্কাবভি ১৯ মহামাৰীৰ সময়ি অবধক স্পি সহ পতৰ৷
অনষ্ঠানি ভাৰ্ণ বদ অসমৰ শবি বিভাগৰ প্ৰধান সবচি শ্ৰীযুত নীৰৰ্জ বাৰ্ম া (আই এ এছ)ই
বভিৰৱা, আওহিীয়া আৰ দূৰৱিী বিস্তীণষ অঞ্চলি িসিাস কৰা িনতগাষ্ঠীসমূহকল বিদযৎ ৰ্যাগানৰ
ৰ্ক্ষত্ৰি ৰািযৰ ৰ্শহিীয়া সাফলযৰ ৰূপতৰখা দাবি ধবৰ কয়— “ভাৰি চৰকাৰৰ আৰ বি এছ এছ
প্ৰকল্পই নগৰ আৰ গাাঁও উভয় ৰ্ক্ষত্ৰৰ িাতি গুণমান সম্পন্ন আৰ বনভষ ৰতযাগয শবি প্ৰদানৰ প্ৰয়াস
কবৰতছ। এনািী একতচছ এক্সপ্ল’ৰাতৰ আমাক এই আাঁচবনখন সম্প্ৰসাৰণৰ ৰ্ক্ষত্ৰি চাবহদা অনসৰণ
কৰাি বনবিিভাতৱ সহায় কবৰি৷ িাতিাকক গুৰত্বপূণষ কৰ্াতটা হ’ল, ই আমাক শবি সম্ভাৱনাৰ ৰ্ক্ষত্ৰি
ৰ্কা আমাৰ দািীসমূহৰ সিধিা প্ৰদান কৰাি সহায় কবৰি আৰ আমাক মধযৱিীকালীন সংতশাধনীৰ
বনিয়িাও বদি।”
অনষ্ঠানি িবিউ আৰ আই ইবিয়াৰ মখয কাযষযিাহী বিৰ্য়া ডঃ অ’ ব্লি আগৰৱালাই কয়, “ই এ
ইতয় উপগ্ৰহীয় বচত্ৰৰ সক্ষমিাতৰ শবিৰ ৰ্যাগান আৰ চাবহদাক স্থানীয় িৰ্যৰ লগি যি কবৰ
প্ৰতৱশাবধকাৰ সমৰ্ষৱান কবৰ ৰ্িাতল আৰ সিদযবিক আবহলাৰ পবৰকল্পনাকাৰী, বিবনতয়াগকাৰী আৰ
স্বচ্ছ শবিৰ উতদযাগীসকলক প্ৰতৱশাবধকাৰৰ িযৱধান িন্ধ কবৰিকল প্ৰতয়ািনীয় িৰ্যতৰ সাি কবৰ
ৰ্িাতল৷ আবম ৰ্কবনয়া, িাবিয়া, উগািা, টাঞ্জাবনয়া, ইবৰ্ওবপয়া আৰ অনযানয ভাৰিীয় ৰািযি প্ৰায়
এতকধৰণৰ ৰ্প্লটফমষ ইবিমতধয বনমষাণ কবৰতছাাঁ।”
সস্বাস্থয, গুণমানযি বশক্ষা, পবৰষ্কাৰ পানী, অনাময় আৰ পবৰতশৰ্ি আৰ্ষ-সামাবিক প্ৰগবিৰ িহনক্ষম
উন্নয়নৰ লক্ষয (এছ বি বি) লাভৰ িাতি বিদযিৰ সা-সবিধা লাভ কৰা হ’ল এক প্ৰাৰ্বমক
পূিষচিষ ।
সভাি ই এ ইৰ কাম-কাি আৰ ইয়াৰ িযৱহাৰৰ ৰ্ক্ষত্ৰসমূহ প্ৰদশষন কবৰ িবিউ আৰ আই ইবিয়াৰ
শবি কাযষযসূচীৰ বি আই এছ বিতশৰ্জ্ঞ িৰ্া অনষ্ঠান কাযষযিাহী বিৰ্য়া শ্ৰীৰ্তী আকাাংক্ষা
ছাকলানীৰ্য় কয়— “ই এ ইতয় আমাক এই সংতযাগসমূহ িবিিকল সহায় কবৰি আৰ এই িৰ্যসংহবিসমূহৰপৰা বিকাশমান অনবসিান্তসমূহ গ্ৰহণি সক্ষম কবৰ িবলি। িদপবৰ ই এই িৰ্যসমূহ
সকতলাতৰ িাতি সহিলভয কবৰ িবলি আৰ সময়ৰ লতগ লতগ বিদযৎ আৰ উন্নয়ন ৰ্সৱা প্ৰদান
সূচকৰ অগ্ৰগবি অনসৰণ সম্ভৱ কবৰ িবলি৷”

এই অনষ্ঠানৰ পূতিষ ৩০ আগিি গুৱাহাটীি ইয়াৰ অংশীদাৰসকলৰ িাতি এক প্ৰবশক্ষণ আতলাচনাসত্ৰ অনবষ্ঠি সহবছল আৰ আন এক প্ৰবশক্ষণ কাযষযসূচী অহা ২ ৰ্ছতেিৰি ধিৰীতিা অনবষ্ঠি হ’ি।
ৰািযৰ আৰ ই খিৰ বিকাশৰ িাতি এ ই বি এ সহতছ অসমৰ ন’ৰ্িল এতিন্সী৷ এ ই বি এ-ৰ
সঞ্চালক শ্ৰীযুত ৰ্ৃণাল কৃষ্ণ প্লেৌধুৰীৰ্য় অনষ্ঠানি কয়— “িবিউ আৰ আই ইবিয়াৰ ই এ ই
ৰ্প্লটফমষকল আমাৰ সমৰ্ষন আগিঢাই আবম এটা িািষ া ৰ্প্ৰৰণ কবৰি বিচাতৰাাঁ— আবম বিশ্বিবৰ
ৰ্হাৱা শবি পবৰৱিষ নৰ সমখি অৱস্থান কবৰ আতছাাঁ আৰ এ ই বি এতয় এয়া বনবিি কবৰি ৰ্য
অসম এইতক্ষত্ৰি ৰ্কাতনা কাৰণতিই পাছ পবৰ নাৰ্াতক। আবম বিচাতৰাাঁ ৰ্য আৰ ই উতদযাগীসকল ই
এ ইতয় প্ৰদান কৰা িৰ্য-সংহবিসমূহৰপৰা লাভাবিি হওক, নিীকৰণতযাগয শবিৰ িাতি উত্তম
িযৱহাৰৰ ৰ্ক্ষত্ৰসমূহ চাওক আৰ ইয়াক বনিৰ িাতি কাযষযক্ষম আৰ ৰ্িওাঁতলাকৰ গ্ৰাহকসকলৰ
িাতি সলভ কবৰ ৰ্িালক।”
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