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গুকতাত্তয মকুে দাতিণাকিয যমফ স্বাধীন ও 
তিারী যাকজযয উত্থান ঘকেতির, যগুতরয 
ভকধয তফকল উকেখকমাো্েয তির চারুক্য যাজয । 
লষ্ঠ িকক্য ভধয বাকে উত্তয ক্ণণােকক্ 
তফজাযু যজরায ফািাত ফা ফাদাতভকক্ যক্ন্দ্র 
ক্কয এিআ যাকজযয প্রায ঘকেতির । ফািাত ফা 
ফাদাতভয চারুক্য যাজয তিকভয চারুক্য যাজয 
নাকভও তযতচি । এিআ যাকজযয িনযিভ াক্ 
তিকরন তিিীয় রুকক্ী (৬১১-৪২ তিস্টাব্দ) । 
বাক্তফ  যতফক্ীতিণ  যতচি ‘িঅিআকার প্রতি’ 
িআিযাতদ উৎ যেকক্ িাাঁয তিয়াক্রা ম্পকক্ণ  
জানা  মায়  ।          USE   MASK   STAY   SAFE 



 
 

তিিীয় রুকক্ী মখন তিংাকন িঅকযান 
ক্কযন িখন িাাঁয যমভন িকনক্ ত্রু তির, 
যিভন যাকজযও তির নানা ভযা । ুিযািং 
তিংাকন ফকিআ তিতন প্রেকভ যাকজয িঅিআন-
ৃঙ্খরা ক্ামণক্য ক্যকি উকদযােী ন । তিৃফয 
ভঙ্গকরকয কঙ্গ েৃমকুেয ভয় যাকজযয তফতবন্ন 
িিংক যম তফকরা যদখা তদকয়তির একক্ একক্ 
যগুতরও তিতন দভন ক্কযন । এিআ ভয় 
িঅপ্পাতয়ক্ ও যোতফন্দ নাভক্ দিুআ বােযাকেলী 
ফািাত দখকর কচষ্ট কর তিতন িাকদয তনযি 
ক্কযন ।      KEEP  SOCIAL  DISTANCE 

       PREVENT  COVID 19 



 

প্রেতভক্ ভযা ভাধাকনয য রুকক্ী একক্ 
একক্ ক্দম্ব যাজয, ভীূকযয েঙ্গা যাজয, 
ভারাফাকযয িরু যাজয, যক্াঙ্ককনয যভৌমণ যাজয 
এফিং গুজযাে জয় ক্কযন । তিতন যাতজি েঙ্গা 
যাজায এক্ ক্ণযাকক্ তফফা ক্কযন । এিআবাকফ 
তিতন ফািাতয চারুক্য যাকজযয িঅয়িন ও 
তি দ-ুিআ ফৃতে ক্যকি োকক্ন । 

 

S T A Y   H O M E     
ST A Y    S A F E 



ক্কনৌকজয ফধণন ফিংীয় যাজা লণফধণন উত্তয 
বাযকিয এক্ তফিীণণ িঞ্চকর ক্িৃণ ত্ব স্থান ক্যায 
য দাতিণাকিয াম্রাজয তফিাকযয উকেকয ৬৩৪ 
তিস্টাকব্দ এক্ িতবমান চারান । তক্ন্তু ফািাতয 
চারুক্যযাজ তিিীয় রুকক্ীয ক্াকি তিতন 
যাতজি ন এফিং দাতিণাকিয াম্রাজয তফিাকযয 
ফানা তচযিকয তযিযাে ক্কযন । এিআ মেু ঠিক্ 
যক্াোয় কয়তির িা জানা মায় না । িকফ   
িঅিআকার প্রতি যেকক্ জানা মায় যম, উত্তয 
বাযকি লণফধণকনয ক্িৃণ ত্ব যভকন তনকয় রুকক্ী  
িাাঁকক্ ‘ক্করাত্তয েনাে’ ফকর িতবতি 
ক্কযকিন । W A S H   H A N D S   S T A Y   W E L L 



 

দতিণ বাযকিয তিভািং জকয়য য রুকক্ী 
দাতিণাকিযয উত্তযািংক িঅতধক্ায তফিাকয 
িগ্র্রয কর, এিআ িঞ্চকরয রাে, ভারফ এফিং 
গুজণ য প্রতিায াক্যা  িাাঁয ফযিা স্বীক্ায 
ক্কয তনকয়তির  । চারুক্য যাজকুভাকযয উয 
রাে এফিং গুজণ য প্রতিায যাকজযয দাতয়ত্ব যদওয়া 
য় । তক্ন্তু ভারকফয স্বাধীন িতিত্ব স্বীক্ায ক্কয 
যনওয়া য় । উত্তয ও উত্তয-তিভ বাযি 
যেকক্ িঅেি ফতিঃত্রুয িঅিভণ যেকক্ 
িঅত্মযিায জনয এিআ নীতি গ্র্ণ জরুযী তির । 

SANITIZE  YOUR  HANDS   
STAY  CLEAN 



 
 

রুকক্ী ফূণ দাতিণাকিয িতধক্ায স্থাকন 
িগ্র্য কর ান্ড্য ও ক্তরকঙ্গয াক্যা িাাঁয 
ফযিা স্বীক্ায ক্কয যনন । তক্ন্তু যফতঙ্গয াক্ 
িাাঁকক্ ফাধা তদকর উবয় কি মেু য় এফিং 
যফতঙ্গযাজ যাতজি ন । রুকক্ী িাাঁয 
যাকজযয তক্য়দিং দখর ক্যায য সকনয 
িঅযও দতিকণ িগ্র্রয ন । 

 
 

USE  MASK 
STAY  HEALTHY 

HELP  OTHERS  STAY  HEALTHY 



 

েফযাজ প্রেভ ভকন্দ্র ফভণন ভগ্র্ দতিণ 
বাযকি াম্রাজয তফিাকযয স্বপ্ন যদখকিন । 
চারুক্যযাজ তিিীয় রুকক্ী িাাঁয য উচ্চাা 
খফণ ক্কযন এফিং তনজ িঅতধিয তফিাকযয 
উকেকয েফ যাজয িঅিভণ ক্কয িাাঁয 
যাকজযয িবযন্তকয প্রকফ ক্কযন । িকফ 
রুকক্ী েফ যাকজযয যাজধানী ক্াঞ্চী  দখর 
ক্কযনতন ।  

 
KEEP  SOCIAL  DISTANCE 

PREVENT  CORONA 
STAY  HEALTHY  &  STEADY 



 

ফূণ দাতিণাকিযয িভাত িতবমান ম্পণূণ 
ক্যায জনয তিিীয় রুকক্ী তিিীয়ফায যখাকন 
ভযাতবমান চারান । তিতন যফতঙ্গয যাজা 
যাতজি ক্কযন এফিং তনকজয ক্তনষ্ঠ ভ্র্রািা কুব্জ 
তফষু্ণফধণনকক্ যফতঙ্গয তিংাকন িতধতষ্ঠি ক্কযণ । 
 

যাজকত্বয যল তদকক্ তিিীয় রুকক্ী  িঅযও 
এক্ফায  েফ যাকজয  িতবমান ক্কযন । তক্ন্তু  
তিতন ভক্ারীন েফযাজ  প্রেভ  নযতিং 
ফভণকনয ক্াকি  তযয়ার, ভতণভঙ্গরভ, ূযভায 
প্রবৃতি  স্থাকন মকুে যাতজিি এফিং ম্ভফি তনি 
ন । এিআবাকফ  িাাঁয যাজকত্বয িফান ঘকে । 



 

যম জীফকনয ফযেণিায ক্ো ফাদ  তদকর  তিিীয় 
রুকক্ীয জীফকনয প্ররেভ কফণয যাজসনতিক্ 
তিয়াক্রা তির াপকরয বাস্বয । িাাঁয  
ক্ভণক্ান্ড্ শুধ ু বাযকি ীভাফে তির না । তিতন 
াযয ম্রাে তিিীয় খুরুয কঙ্গ কূেসনতিক্ 
ম্পক্ণ  স্থান ক্কযন । তউকয়ন াকেয যচনায় 
িাাঁয যাকজযয ফহুভুখী িগ্র্েতি ও উন্নি 
জীফনমাত্রায তযচয় াওয়া মায় । এ ভয় 
িংসৃ্কি ও িাতভর াতকিযয তফকল িগ্র্েতি 
ঘকেতির । িঅিআকার প্রতি যচতয়িা াততিযক্ 
যতফক্ীতিণ  িাাঁয যাজবা িরঙৃ্কি ক্যকিন । …….. 

FIGHT AGAINST COVID 19   &   STAY STEADY 



এিাড়া িাাঁয িঅভকর তচত্রক্রা, স্থািয এফিং 
বাস্কমণ তল্প িনুীরকনয ধাযাফাতক্িা 
িফযাি তির । এ ভয় তক্িু গুাভতন্দয ও যৌধ 
তনতভণি কয়তির । ধভীয় উকেকয তিতন জতভ 
দান ক্কযতিকরন । ফ তদক্ তফচায ফরা মায় যম, 
তিিীয় রুকক্ীিআ তিকরন চারুক্য াম্রাকজযয ফণ 
যেষ্ঠ ম্রাে । 

_______________________________ 

FIGHT AGAINST CORONA WITH PATIENCE 

IF  FEEL  SICK  CONSULT   DOCTOR 
STAY  STEADY 

WE   SHALL   OVERCOME   SOME   DAY 


