থন্ত্রাথ ও জঙ্গিবাথৎ উন্নয়থ ঙ্গবররাথথৡ : গুয়াথড়াটিরে েথ্য ও থম্প্রচার মন্ত্ররের এে
পর্য ারলাচথা ববঠরে বলরলথ শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া থাইডথৢ
থয়াঙ্গথৎঙ্গি,থ৴থ৻ এঙ্গিল, থ৵থ৳থ৴থ৺
উত্তর-থথৣর্বাঞ্চলে প্রচার ও য াগাল ালগর কালে দক্ষতা র্থদ্ধি থড় ে তথ্য ও থম্প্রচার
মন্ত্রলকর একটি অগ্রাদ্ধিকালরর যক্ষত্র। প্রিানমন্ত্রথৡ শ্রী নলরন্দ্র যমাদথৡর থথৣলর্বর েনয কাে
কর নথৡদ্ধতর একটি থদ্ধরথথৣরক র্যর্ া দ্ধথড়থালর্ দক্ষতা র্থদ্ধির ওথর দ্ধর্লেথ যোর
যদওয়া থড়লর্ এই থরকাদ্ধর প্রলচষ্টায়। কারণ এর থলে, থংর্াদ মািযম ও দ্ধর্লনাদলনর
শ্রী নাইডথৢ

োনান, অরুণাচলের প্র াদ্ধর্ত দ্ধথল্ম ও যেদ্ধেদ্ধিেন ইন্সটিটিউেটি ৫০

একলররও যর্দ্ধে েদ্ধমর ওথর এক কযাম্পালথ গলে যতাো থড়লর্ ২০০ যকাটি োকা
র্যলয়। কেকাতার থতযদ্ধেৎ রায় দ্ধথল্ম অযান্ড যেদ্ধেদ্ধিেন ইন্সটিটিউলের একটি
থম্প্রথাদ্ধরত কযাম্পাথ দ্ধথড়লথলর্
য

াথন করা থড়লর্ এটি। অনযদ্ধদলক, দ্ধমলোরালমর আইেলে

আইআইএমদ্ধথ গলে যতাো থড়লর্, যথখালন যদলের উত্তর-থথৣর্বাঞ্চে এর্ং দদ্ধক্ষণ-থথৣর্ব

এদ্ধেয়ার যদেগুদ্ধের প্রচার মািযলমর থলে

ক্ত
থৢ প্রাথ্ীলদর প্রদ্ধেক্ষণ যদওয়া থড়লর্। এই

ইন্সটিটিউে গলে তথৢ েলত খরচ থড়লর্ প্রায় ২৫ যকাটি োকা।
বর্ঠলক থরকাদ্ধর প্রচার মািযমগুদ্ধের িথৣ দ্ধমকা ও দাদ্ধয়ত্ব প্রথলে শ্রী নাইডথৢ র্লেন,
থরকালরর উন্নয়ন প্রলচষ্টার কথ্া তথৢ লে িরা দ্ধর্লেথিালর্ েরুদ্ধর। দ্ধর্লেথত, যদলের
উত্তর-থথৣর্বাঞ্চলের থাদ্ধর্বক দ্ধর্কালে থরকাদ্ধর নথৡদ্ধত ও কমবথথৣদ্ধচগুদ্ধে থম্পলকব

থংদ্ধিষ্ট

থকে থক্ষলক অর্দ্ধথড়ত করা প্রলয়ােন। এই অঞ্চলের উন্নয়লনর একটি থথৣর্ব েতব থড় ে
োদ্ধির থদ্ধরলর্ে। কারণ, থন্ত্রাথ ও েদ্ধের্াদ উন্নয়ন দ্ধর্লরািথৡ। আঞ্চদ্ধেক িাথা ও
উথ-িাথায় অনথৢষ্ঠানথথৣদ্ধচ আলয়ােলনর ওথর গুরুত্ব আলরাথ কলর তথ্য ও থম্প্রচার
মন্ত্রথৡ র্লেন য , এই র্যর্ ায় থমালের এক দ্ধর্োে অংলের কালে থঠিক
উন্নয়ন র্াতব া আরও িােিালর্ যথ ৌঁলে যদওয়া থম্ভর্। থািারণ মানথৢলথর থলে আরও
ঘদ্ধনষ্ঠ য াগাল াগ গলে তথৢ েলত উত্তর-থথৣর্বাঞ্চলের ২থ৻টি উথ-িাথায় আকাের্াণথৡ
যথ্লক অনথৢষ্ঠান প্রচার করা থড়য় র্লে উলেখ কলরন দ্ধতদ্ধন।
থমদ্ধষ্ট যর্তার প্রথলে শ্রী নাইডথৢ র্লেন, উত্তর-থথৣর্ব িারলত থমদ্ধষ্ট যর্তার যকন্দ্র গলে
তথৢ েলত তাৌঁর মন্ত্রক থম্প্রদ্ধত িতথৢব দ্ধক থথড়ায়তার মাত্রা থৼ০ েতাংলে উন্নথৡত কলরলে।
এই যর্তার র্যর্ ায় দ্ধেক্ষা, থেথৡ উন্নয়ন, কথ দ্ধথ, স্বা য, থথৢদ্ধষ্ট, থদ্ধরলর্ে, থমাে কেযাণ,

থঞ্চালয়দ্ধত রাে এর্ং অনযানয থাংস্কথদ্ধতক দ্ধর্থলয় তথ্য থমথি অনথৢষ্ঠান থম্প্রচালরর
র্যর্ া রলয়লে।
উত্তর-থথৣর্বাঞ্চলে আলয়াদ্ধেত দ্ধর্দ্ধিন্ন চেদ্ধিত্র উৎথলর্র প্রথে অর্তারণা কলর তথ্য ও
থম্প্রচার মন্ত্রথৡ র্লেন য , এই অঞ্চলে োদ্ধি ও উন্নয়লনর র্াতব া যথ ৌঁলে যদওয়ার কালে
চেদ্ধিত্র থড় ে একটি েদ্ধক্তোেথৡ মািযম। থম্প্রদ্ধত গুয়াথড়াটিলত য

োতথৡয় দ্ধেশু চেদ্ধিত্র

উৎথলর্র আলয়ােন করা থড়লয়দ্ধেে, যথখালন দ্ধচলেন্স দ্ধথল্ম যথাথাইটি অথ ইদ্ধন্ডয়ার
থথৢরস্কার দ্ধর্েয়থৡ েদ্ধর্গুদ্ধেলক প্রদেবলনর র্যর্ া করা থড়য়।উত্তর-থথৣর্ব িারলতর
েদ্ধর্গুদ্ধেলকও তথৢ লে িরা থড়য় এক দ্ধর্লেথ থলর্ব, ালত এই অঞ্চে থম্পলকব যদলের থর্বত্র
জ্ঞান ও থলচতনতার প্রথার ঘলে।

