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২০১৭ সাপ্টল একজি দবদিষ্ট দবপ্টজদি সিসয বপ্টলি, “কংপ্টেস িপ্টলর কাপ্টে গান্ধী সেমি একটি রাজনিদত্ক 

ব্রযান্ড ইকুইটি দেপ্টলি, িীিিয়াল উিাধ্যায় ভারত্ীয় জিত্া িপ্টলর জিয সত্মিই হপ্টয় উপ্টেপ্টেি।” এবং 

বাস্তদবকই, দবপ্টজদির িূববসূদর, ভারত্ীয় জিত্া সপ্টের প্রাক্তি সাধ্ারণ সম্পািক (১৯৫২-৬৮) িীিিয়াল 

উিাধ্যাপ্টয়র (১৯১৬-৬৮) জন্মিত্বাদষবকী উদ্োিি উিলপ্টে বষববযািী িািা অিুষ্ঠাি সিষ হওয়ার িপ্টর সস 

দবষপ্টয় সকাি সপ্টেহই বাদক থাপ্টক িা। ২০১৪ সাপ্টল ভারপ্টত্র সলাকসভায় সংখ্যাগদরষ্ঠত্া দিপ্টয় দিপ্টর 

আসার ির সথপ্টকই িীিিয়াল উিাধ্যায়প্টক জাত্ীয় প্রত্ীক দহপ্টসপ্টব প্রদত্দষ্ঠত্ করার জিয দবপ্টজদি 

সমপ্টবত্ভাপ্টব সেষ্টা কপ্টর েপ্টলপ্টে। এই উদ্োিপ্টির অংি দহপ্টসপ্টব িািা িিপ্টেি সিওয়া হয়। োর মপ্টধ্য 

কপ্টয়কটি হল, সিহরু সমপ্টমাদরয়াল দমউদজয়াম অযান্ড লাইপ্টব্ররীপ্টত্ িীিিয়াল উিাধ্যাপ্টয়র জীবি দিপ্টয় একটি গুরুত্বিূণব প্রিিবিী, েন্থাগাপ্টরর সসদমিার 

গৃপ্টহ সিহরুর প্রদত্কৃদত্ সামদয়কভাপ্টব সদরপ্টয় সসখ্াপ্টি উিাধ্যাপ্টয়র প্রদত্কৃদত্ রাখ্া এবং কাপ্টজর সেষ্ঠ সপ্ররণা হল জিকলযাণ – উিাধ্যাপ্টয়র এই মত্ 

অিুসরণ কপ্টর, সরস সকাসব সরাপ্টের িাম িদরবত্ব ি কপ্টর সলাক কলযাণ মাগব রাখ্া। িীদত্ ও কমবিন্থার সেপ্টে, , িীিিয়াল উিাধ্যাপ্টয়র উন্নয়প্টির স্বপ্টের 

প্রদত্ েদ্ধা প্রিিবি কপ্টর িীিিয়াল উিাধ্যায় োম সজযাদত্ সোজিা িাপ্টম দবপ্টজদির সিতৃ্প্টত্ব গঠিত্ সরকাপ্টরর দিজস্ব ববদিষ্টিূণব একটি োমীণ দবদ্যযত্ায়ি 

প্রকল্প োলু হপ্টয়প্টে। এবং, “অখ্ণ্ড মািবত্াবাি” – দবপ্টজদির এই অপ্টভিয িিবপ্টির সৃদষ্টকত্ব া অবিযই িীিিয়াল উিাধ্যায়। 

 

আজ উিাধ্যায় এমি একটি খ্যাদত্ উিপ্টভাগ করপ্টেি ো দত্দি ত্াাঁ র জীবদ্দিায় িাি দি। ত্প্টব, দত্দি সে তু্লিামূলকভাপ্টব একজি অজ্ঞাত্িামা বযদক্তত্ব 

দেপ্টলি, সসই দবষয়টি দবপ্টজদিপ্টক দিপ্টজপ্টির িেে মত্ উিাধ্যাপ্টয়র সৃ্মদত্র িুিগবেি কপ্টর একটি বাস্তবত্াবদজব ত্ আখ্যাি দিমবাপ্টণ সাহােয কপ্টরপ্টে। ত্াাঁ র 

জীবপ্টির বহু গুরুত্বিূণব দিক ও দেন্তাধ্ারা, ো সে িদরবার বা দবপ্টজদির জিক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংপ্টসবক সপ্টের (আরএসএস) অন্তভুব ক্ত দবদভন্ন িপ্টলর 

আভযন্তরীণ সমসযাপ্টক সামপ্টি আপ্টি, সসগুদলপ্টক উপ্টিো করা হপ্টয়প্টে।    

 

লেণীয়ভাপ্টব, উিাধ্যাপ্টয়র মত্ একজি সমদিবত্প্রাণ আরএসএস কমীই প্রথম দহেু জাত্ীয়ত্াবাপ্টির একটি অথবনিদত্ক কােবাবলীর বদিয়াি স্থািি কপ্টরি। 

এই দবষপ্টয় দত্দি ১৯৫৮ সাপ্টল িয টু প্ল্যািসঃ প্রদমপ্টসস, িারিপ্টমবপ্টেস, প্রসপ্টিক্টস ও ভারত্ীয় অথবিীদত্ঃ দবকাি দক এক দিিা িাপ্টম দ্যটি িুস্তক রেিা 

কপ্টরি। এই িীদত্ ও কমবিন্থার প্রাপ্টয়াদগক আপ্টলােিা বইদ্যটির দবষয় িয়। ত্প্টব, দহেু জাত্ীয়ত্াবাি দক উিাপ্টয় দিপ্টজপ্টির মূলপ্টরাপ্টত্ প্রদত্দষ্ঠত্ করার 

সেষ্টা করপ্টে এমি একটা সময় েখ্ি ত্ার অবস্থাি এপ্টকবাপ্টরই প্রাদন্তক, ত্ার দকেু উপ্টেখ্প্টোগয দিক দিপ্টয় এই বইদ্যটি আপ্টলােিা কপ্টরপ্টে। আরএসএপ্টসর 

একজি প্রাক্তি সিসয গান্ধীপ্টক হত্যা করায় স্বল্প সমপ্টয়র জিয এই িলপ্টক দিদষদ্ধ বপ্টল স াদষত্ হয়। এই কারপ্টণ সসই সময় জি সপ্টের উপ্টদ্দিয দেল 

আরএসএপ্টসর কলদিত্ িদরদেদত্ সথপ্টক দিপ্টজপ্টির দবদিন্ন করা। সপ্টের দভদি দেল মূলত্ উির ভারপ্টত্র িাগদরক বযবসায়ী সগাষ্ঠী। এই রাজনিদত্ক িল 

ত্াই জাত্ীয় অথবনিদত্ক উন্নয়প্টির কােবক্রপ্টমর িদরকল্পিা এমিভাপ্টব করার সেষ্টা করদেল ো শুধু্ ত্াপ্টির সমথবকপ্টির স্বাথবপ্টকই দবপ্টবেিা কপ্টর িা, ত্ার 

িািািাদি আরও দবসৃ্তত্ হপ্টয় অিযািয বৃদিধ্ারী সেণীপ্টকও আহ্বাি জািায়।     
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১৯৫০-এর িিপ্টক িুাঁদজদিভব র, সকন্দ্রীয়ভাপ্টব িদরকদল্পত্ সে অথবনিদত্ক কােবক্রপ্টমর অিুসরণ করা হদিল, ত্ার দবিরীপ্টত্ দগপ্টয় উিাধ্যায় একটি 

দবপ্টকন্দ্রীকৃত্, েমদভদিক দিল্পায়প্টির ধ্ারণা সিি কপ্টরি। প্রকৃত্িপ্টে দত্দি ভারত্ীয় অথবনিদত্ক িীদত্ দিধ্বারপ্টণর িীষব সংস্থা প্ল্যাদিং কদমিিপ্টক িুপ্টরািুদর 

বাদত্ল কপ্টর সিওয়ার প্রস্তাব কপ্টরি। েুদ্র দিপ্টল্পর মাধ্যপ্টম উৎিািি ও স্বল্প িুাঁদজর (সোপ্টট উপ্টিযাগ আর সোটি িুাঁদজ) উিরই ত্াাঁ র এই দবকল্প অথবিীদত্র 

মপ্টিাপ্টোগ দেল। এই ভাপ্টব, জি সপ্টের মূল বদিয়াপ্টির প্রাধ্ািয বজায় রাখ্ার িািািাদি, এই জাত্ীয় অথবিীদত্ উৎিািপ্টির সামদেক িদরমাণ বাদিপ্টয় 

সত্াপ্টল। এই উপ্টদ্দপ্টিযর প্রদত্ অদবেদলত্ সথপ্টক উিাধ্যায় সে, িদরবহপ্টির সেপ্টে দবদিপ্টয়াগপ্টক অন্তপ্টিব িীয় জলিথ ও সিপ্টকর দিপ্টক োদলত্ করার প্রস্তাব 

কপ্টরি। এর িপ্টল স্বপ্টিিী বাদণপ্টজযর অেগদত্ মসৃণ হপ্টব এবং জিগণ কাপ্টজর সখ্াাঁ প্টজ িহর ও িগপ্টর জপ্টিা হপ্টবি িা। উিাধ্যাপ্টয়র মপ্টত্, োম সথপ্টক 

কাপ্টজর সখ্াাঁ প্টজ িগপ্টর িদরোণ িদরবারপ্টক খ্দণ্ডত্ কপ্টর, ো বিদত্ক িত্প্টির কারণ।    

 

উিাধ্যাপ্টয়র প্রপ্টেষ্টা দেল ত্াাঁ র এই দবকল্প অথবিীদত্র িদরকল্পিাপ্টক সাংসৃ্কদত্ক দিক সথপ্টক একটি ভূদমজবািী বা সিটিদভস্ট প্রকল্প দহপ্টসপ্টব গপ্টি সত্ালা। 

এর িলািল দেল সবি দকেু বুদদ্ধগত্ ও বস্তুগত্ দিববােি। ভারত্ীয় অথবিীদত্ বইটিসংসৃ্কত্ স াঁষা দহদেপ্টত্ সলখ্া। বইটি জুপ্টি সবপ্টির মত্ দহেু ধ্মবেন্থ 

সথপ্টক সংগৃহীত্ উদৃ্ধদত্ েদিপ্টয় আপ্টে। ত্াোিাও, এই বইটি স্বপ্টিিীর মত্ জাত্ীয়ত্াবািী আপ্টোলপ্টির ভাষাপ্টক আত্মস্থ কপ্টর, ো দবপ্টিিী িণয বজব ি ও 

সিিজ দ্রপ্টবযর বযবহাপ্টর অিুপ্টমািি সিওয়াপ্টক ইদিত্ কপ্টর। ত্প্টব, এই দবকল্প অথবিীদত্র িকিাটি গাদন্ধবািী অথবিীদত্র কল্পিা সথপ্টক আলািা দেল, কারণ 

উিাধ্যাপ্টয়র প্রকল্পটি সসভাপ্টব েন্ত্রিাদত্ বযবহাপ্টরর িেিাদত্ িয়। বরং, এর অদভপ্রায় দেল েুদ্র দিল্পজাত্ উৎিািিপ্টক আধু্দিকীকরপ্টণর জিয বযবহার করা 

ও অস্বাভাদবক দবিালপ্টত্বর প্রদত্ সসই েুপ্টগর আকষবণপ্টক িদরহার কপ্টর েলা। এইভাপ্টব েুদ্র বযবসায়ী সমথবকপ্টির তু্ষ্ট করার িািিাদি উন্নয়প্টির একটি 

সববািীণ ধ্ারণাপ্টক এদগপ্টয় দিপ্টয় োওয়া সম্ভব। ভূদমজবাপ্টির ধ্ারণা এমি একটি মপ্টিাভাব বত্দর কপ্টর ো ববপ্টিদিক বাদণজযপ্টক সপ্টেপ্টহর সোপ্টখ্ সিপ্টখ্ 

এবং সে মপ্টিাভাব অিুোয়ী, সুিারিাওয়ার বা মহািদক্তধ্র সিিগুদলর সথপ্টক িাওয়া সাহােয ও দবপ্টিষ িেত্া, ো িঞ্চবাদষবকী িদরকল্পিার জিয অত্যন্ত 

গুরুত্বিূণব দেল, দ্যই-ই ভারপ্টত্র সাববপ্টভৌমত্বপ্টক দবিন্ন কপ্টর।  

  

দহেু জাত্ীয়ত্াবাপ্টির কাোপ্টমার একটি অিযত্ম স্তম্ভ হল ঐকযবদ্ধ দহেু সমাজ। দবদভন্ন িীদত্র দবষপ্টয় উিাধ্যাপ্টয়র মত্ামপ্টত্র উির এই ধ্ারণাটির প্রভাব 

িপ্টিদেল। এই কারপ্টণই ত্াাঁ র মপ্টত্, সেদণ/জাদত্দভদিক দবভাজপ্টির রাজিীদত্র দিপ্টক দগপ্টয় েম সকািমপ্টত্ই সেি সমাজপ্টক খ্দণ্ডত্ িা কপ্টর। ত্ার বিপ্টল, 

ধ্মব ও জাদত্দভদিক সেণীদবভাপ্টগর দ্বারা োদলত্ একটি সমদিত্ ও অখ্ণ্ড সমাপ্টজর উন্নয়প্টির প্রদত্ মপ্টিাপ্টোগ দিপ্টত্ হপ্টব। একত্ার উির এই সজার 

সিওয়ার কারপ্টণই দত্দি জদম আইি সংপ্টিাধ্প্টির িিপ্টেি সিওয়ার  দবপ্টরাদধ্ত্া কপ্টরদেপ্টলি, কারণ ত্ার িপ্টল জদমর মাদলকািা দবভাদজত্ হপ্টব।   

 

এই িদরকল্পিাটির উদ্ভাবপ্টির সময়, উিাধ্যায় দ্যজি আরও সবদি িদরদেত্ অথবিীদত্দবপ্টির কথা উপ্টেখ্ কপ্টরপ্টেি। প্রথম দবশ্বেুপ্টদ্ধর আপ্টগ জািাি 

দিল্পায়প্টির সে সকৌিল এবং বাণী, অথবাৎ িুকুকু দকপ্টয়াপ্টসই (ধ্িী সিি, িদক্তিালী সামদরক বাদহিী), েহণ কপ্টরদেল ত্ার দ্বারা এাঁরা প্রভাদবত্ হপ্টয়দেপ্টলি। 

ত্াাঁ রা ভারপ্টত্র অথবিীদত্প্টকদন্দ্রক দেন্তাধ্ারার দবকল্প উৎস দহপ্টসপ্টব সে ভাবিাগুদলপ্টক দেদিত্ কপ্টরি সসগুদল সাধ্ারণত্ একপ্টেটিয়াভাপ্টব সসাদভপ্টয়ত্ 

ইউদিয়ি, ইউিাইপ্টটে দকংেম এবং মাদকব ি েুক্তরাপ্টষ্ট্রর সপ্টি জদিত্। সসাদভপ্টয়ত্ সিপ্টির ভাদর দিল্প ও কযাদিটাল-গুেস বা িুাঁদজ-িণয দিভব র অথবনিদত্ক 

কাোপ্টমার দবিরীপ্টত্, আপ্টগকার জািাপ্টির অথবনিদত্ক িকিাটি কৃদষদিপ্টল্পর গুরুত্ব িা দবেুমাে কদমপ্টয়, েুদ্র দিল্পদিভব র উৎিািপ্টির উির মপ্টিাপ্টোগ 

দিপ্টয়প্টে। িূপ্টববর জািাপ্টির িকিার উির দভদি কপ্টর, বপ্টম্বর মুদ্রাদবষয়ক অথবিীদত্দবি দস. এি. ভদকল িুাঁদজ-িণয িকিার দবকল্প দহপ্টসপ্টব উন্নয়প্টির একটি 

ওপ্টয়জ-গুেস বা সবত্ি-িণয িকিা দবষয়ক মত্বাি প্রোর কপ্টরি। ত্াাঁ র মপ্টত্, এই সবত্ি-িণয িকিাটিপ্টকই অোদধ্কার সিওয়া উদেত্ এবং এর 

সাহাপ্টেয ভারত্ উন্নয়প্টির িপ্টথ অদবেদলত্ভাপ্টব এদগপ্টয় োপ্টব। সবত্ি-িপ্টণযর দবিণিপ্টোগয উদৃ্বপ্টির সম্প্রসারণ ও কিসাম্পিাি মাদিপ্ল্ায়াপ্টরর 

সেৌদক্তকত্া ঠিক কত্টা গুরুত্বিূণব সস দবষপ্টয় আপ্টলােিার সময় উিাধ্যায় ত্াাঁ র বইপ্টত্ ভদকপ্টলর কথা উপ্টেখ্ কপ্টরপ্টেি। দত্দি ত্াাঁ র েপ্টমর িদরোলিা 



দবষয়ক ধ্ারণা দিমবাণ কপ্টরদেপ্টলি মাইপ্টিাপ্টরর ইদিিীয়ার এবং ভারপ্টত্র িদরকল্পিার জিক দবপ্টশ্বশ্বরায়ার ভাবিার উির দভদি কপ্টর। জািাপ্টির েপ্টমর 

িৃঙ্খলা দবপ্টশ্বশ্বরায়াপ্টক মুগ্ধ কপ্টরদেল এবং দত্দি দবশ্বাস করপ্টত্ি সে সজলাস্তপ্টর উন্নয়ি সজারিূববক কাপ্টজর মাধ্যপ্টম হওয়া উদেত্।       

 

েপ্টমর প্রদত্ উিাধ্যাপ্টয়র মপ্টিাভাব ও আমিাদি করা িপ্টণযর প্রদত্ দবতৃ্ষ্ণাপ্টক এদগপ্টয় দিপ্টয় সগপ্টে আরএসএপ্টসর সপ্টি সংেুক্ত ভারত্ীয় মজদ্যর সে 

(ইদন্ডয়াি ওয়াকব ারস’ অরগািাইপ্টজিাি বা দবএমএস) ও স্বপ্টিিী জাগরণ মঞ্চ (সিারাম ির িা িযািিাল অযাওপ্টকদিং অি ইপ্টকািদমক সসলি-

সাদিদসপ্টয়দে বা মঞ্চ) িাপ্টমর দ্যটি সংগেি। ১৯৫৫ সাপ্টল প্রদত্দষ্ঠত্ দবএমএস বত্ব মাপ্টি ভারপ্টত্র বৃহিম েদমক ইউদিয়ি। একটি কমুযদিজম দবপ্টরাধ্ী 

ইউদিয়ি দহপ্টসপ্টব, দবএমএস সেণীদ্বন্দ্বপ্টক টিাঁদকপ্টয় রাখ্ার সেষ্টা কপ্টর। এবং সোট আকাপ্টরর উৎিািপ্টির কাপ্টজ প্রেুদক্ত বযবহারপ্টক অিুপ্টমািি সিওয়া ও 

েদমকপ্টির স্থািেুযত্ কপ্টর এমি দবপ্টিিী েন্ত্রিাদত্র বযবহাপ্টরর দবরুপ্টদ্ধ প্রোর োলাি স্বপ্টেও, এই ইউদিয়ি সাধ্ারণত্ বৃহির কারখ্ািার উপ্টিযাপ্টগর সপ্টিই 

জদিত্ দেল। উিাধ্যাপ্টয়র সপ্টি এই ইউদিয়প্টির সরাসদর সোগাপ্টোগ বত্দর হপ্টয়প্টে এর প্রদত্ষ্ঠাত্া িিিান্ত সেিাদির মাধ্যপ্টম, দেদি অখ্ণ্ড মািবত্াবািপ্টক 

দবএমএপ্টসর িিবি দহপ্টসপ্টব েহণ কপ্টরদেপ্টলি ও উিাধ্যাপ্টয়র উির দ্যটি বই দলপ্টখ্দেপ্টলি।    

 

ভারপ্টত্র অথবিীদত্র উিারীকরপ্টণর ঠিক িপ্টরই, ১৯৯১ সাপ্টল সেিাদি ও ত্াাঁ র োরজি সহপ্টোগী স্বপ্টিিী জাগরণ মপ্টঞ্চর প্রদত্ষ্ঠা কপ্টরি। দবপ্টিিী 

প্রদত্প্টোদগত্া সথপ্টক সিিজ বযবসার স্বাথবপ্টক রো করাই এই মপ্টঞ্চর উপ্টদ্দিয। দবপ্টিদি িণয বজব প্টির োক সিওয়া এবং মুক্ত বাদণপ্টজযর দবরুপ্টদ্ধ প্রোর করা 

োিাও, এই মঞ্চ ভারপ্টত্র ইিপ্টটপ্টলকেুয়াল প্রিাটিব  রাইট বযবস্থার সংপ্টিাধ্প্টির দবপ্টরাধ্ত্া কপ্টরপ্টে। এই সংপ্টিাধ্ি বাস্তবাদয়ত্ হপ্টল দবপ্টিিী উৎিািিকারী 

সংস্থাগুদল সিপ্টটন্ট হওয়া িণয, দবপ্টিষ কপ্টর ো কৃদষদিপ্টল্পর সপ্টি সংেুক্ত, সসগুদলর উির একপ্টেটিয়া অদধ্কার িাপ্টব। ভারপ্টত্ সরাসদর দবদিপ্টয়াগকারী 

দবপ্টিিী সংস্থাগুদলপ্টক এই মঞ্চ সবপ্টেপ্টয় কপ্টোরভাপ্টব দবপ্টরাদধ্ত্া কপ্টর।     

  

জি সপ্টের জিয একটি অথবনিদত্ক মঞ্চ বত্দর করার সে প্রপ্টেষ্টা কপ্টরদেপ্টলি উিাধ্যায়, ত্ার অধ্ব িত্প্টকরও সবদি সময় িপ্টর, ২০১৪ সাপ্টলর দিববােপ্টির 

সময় দবপ্টজদি ত্ার এথপ্টিাপ্টমজদরটাদরয়াি বা জাদত্দভদিক সংখ্যাগদরষ্ঠত্াপ্টকদন্দ্রক কােবসূেীর সমূ্পরক দহপ্টসপ্টব, ত্াপ্টির দবকাপ্টির ধ্ারণাপ্টক প্রোপ্টরর জিয 

একটি অত্যন্ত দভন্ন ধ্রপ্টির মঞ্চ বযবহার কপ্টর। ভাষযকাররা এই প্রোপ্টরর দিপ্টকই সবদি কপ্টর ধ্াদবত্ হপ্টত্ থাপ্টকি, কারণ এর প্রদত্শ্রুদত্ দেল দবপ্টিিী 

দবদিপ্টয়াগপ্টক ভারপ্টত্ আিা ও অথবিীদত্র আধু্দিকীকরণ। দরপ্টটপ্টলর মত্ সসক্টরগুদল এখ্ি দবপ্টিিী দবদিপ্টয়াপ্টগর প্রদত্ অপ্টিক সবদি বনু্ধত্বিূণব। গত্ আট 

বের ধ্প্টরই িদরপ্টষবা দিপ্টল্পর িদরোলিায় কমবহীি উন্নয়ি এবং অথবনিদত্ক িীদত্ দিধ্বারণ প্রিালীর ক্রমি আরও সবদি কপ্টর সকন্দ্রীকৃত্ হওয়ার  টিা  প্টট 

েপ্টলপ্টে। সে িদরবাপ্টর অপ্টিক দিববােিী এলাকাই এখ্িও স্বপ্টিিী উৎিািি, দবপ্টকন্দ্রীকরণ এবং েমিদক্ত দিপ্টয় উিাধ্যাপ্টয়র সে স্বে দেল ত্ার প্রদত্ দবশ্বস্ত 

এবং সসই কারপ্টণ এই ধ্রপ্টির আেরণ সে িদরবাপ্টর আভযন্তরীণ উপ্টিজিা সৃদষ্ট করপ্টে। হয়ত্ সসই জিযই অপ্টিক সবদি িমিীয় ও অলীক এক 

উিাধ্যাপ্টয়র আখ্যাি দিমবাপ্টণর সেষ্টা করপ্টে দবপ্টজদি। অিুসরণ করার িপ্টে ঐদত্হাদসক উিাধ্যায় অপ্টিক কঠিি। দকন্তু কমবহীি জিসংখ্যা েত্ বািপ্টে, 

রাজয সরকারগুদল ত্ত্ সবদি কপ্টর সখ্য়াল করপ্টে সে, সকন্দ্র ঠিক কী ভাপ্টব প্রপ্টয়াজিীয় সম্পি সিাষণ কপ্টর দিপ্টি। ভারপ্টত্ দবপ্টিিী দবদিপ্টয়াপ্টগর অদবেল 

অিুপ্রপ্টবি বৃদদ্ধ িাওয়ার সপ্টি সপ্টি আিা করা োয় সে, অপ্টিক কন্ঠস্বরই দবএমএস ও স্বপ্টিিী জাগরণ মপ্টঞ্চর সপ্টি সোগ সিপ্টব।    

 

আদিত্য বালাসুব্রামাদিয়াি অপ্টেদলয়াি িযািিাল ইউদিভাদসবটিপ্টত্ অথবনিদত্ক ইদত্হাস দবষপ্টয়র অধ্যািক। ত্াাঁ র বই, টুয়ােব স এ দি ইপ্টকািদমঃ স্বত্ন্ত্র 

অযান্ড অপ্টিাদজিি িদলটিকস ইি সেপ্টমাক্রযাটিক ইদন্ডয়া ২০২৩ সাপ্টল দপ্রেটি ইউদিভাদসবটি সপ্রস সথপ্টক প্রকাদিত্ হপ্টত্ েপ্টলপ্টে। টুইটারঃ 
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