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পদ্ৰচেশ সুৰক্যৰ পঞ্যমৃতৰ সংকল্পৰ সসচত গ্যছচগ্যত 
ভযৰচত দ্বশ্বক পথ প্ৰদশ ্শন কদ্ৰচছ।

মযনেতয ৰক্যৰ বযচবমযনেতয ৰক্যৰ বযচব
ভযৰচত সৈচছ ননতৃত্বভযৰচত সৈচছ ননতৃত্ব

ভাৰতৰ কাৰ ্যপন্া আৰু দৰূদৃষ্টিত সকল�ালৰ বিশ্াস আলে, আবি 
সকল�া উন্নয়নশী� দদশৰ বিষয়লিাৰ উত্াপন কবৰলো।ঁ

দকন্দীয় িন, পবৰলেশ আৰু জ�িায়ু পবৰেত্যন 
বিভাগৰ িন্তী ভূলপন্দ ৰাদেৰ সসলত বিলশষ 
সাক্াৎকাৰ | পঢ়ক ৩০ৰ পৰা ৩৩ পষৃ্াত
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ক্ীডযক উৎসযদ্িত কদ্ৰক্ীডযক উৎসযদ্িত কদ্ৰ
নখৈুৱেক সন্যদ্নত কদ্ৰ অিয সিচছনখৈুৱেক সন্যদ্নত কদ্ৰ অিয সিচছ

দে�ুৱেসকল� দৰবতয়া সন্ান �াভ কলৰ দতবতয়া স্বয়ংক্ীয়ভালে দতওঁল�াকৰ িনৱ� নতুন উৎসাহ, উদ্যি 
আৰু নতুন সম্ােনাৰ সষৃ্টি হয়। এই উদ্যলি দতওঁল�াকক ক্ীডাংগনত বকিা এটা কবৰিৱ� উৎসাবহত কলৰ। 
ৰাষ্ট্ৰপবত ৰািনাথ দকাবেলদে ১৩ নলেম্বৰ তাবৰলে ২০২১ িষ ্যৰ দে� পুৰস্াৰ বিলজতাসক�ক পুৰস্াৰ বিতৰণ 
কলৰ। এই দে�জগতৰ িটঁা বদয়া অনুষ্ানত ৬টা দৰেণীত সি ্যিুঠ ৪৭ গৰাকী দে�ুৱেক িটঁালৰ সন্াবনত কৰা 
হয়। ১২ গৰাকী দে�ুৱেক দিজৰ ধ্যানচাদে দে� ৰত্ন িটঁা আৰু ৩৫ গৰাকী দে�ুৱেক অজু্যন িটঁা বদয়া হয়...
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দ্দব্যংগজনৰ বযচব 
সুগম্ ভযৰতৰ দ্নম ্শযণ

দ্িসকচৈ সযিস আৰু দ্নাঃস্যথ ্শতযৰ আদ্দপযঠ দ্দদ্ছৈ

নগযৈকীয় উত্যপৰ পৰয দ্বশ্বক ৰক্যৰ বযচব ভযৰচত সৈচছ ননতৃত্ব

প্ৰচ্ছদ নৈখয
ভাৰলত ‘পঞ্ািতৃ’ৰ সংকল্পৰ সহায়ত বিশ্ক নতুন বদশৰ সন্ান বদলে 
আৰু বিকাশশী� দদশলিাৰলকা “জ�িায়ু ন্যায়”ৰ প্লয়াজনীয়তাৰ কথা 
উললেে কবৰলে। পষৃ্া ১৬-২৯

দ্ভতৰৰ পৃষ্যচবযৰত...

অিৃত িলহাৎসেৰ এইিাৰৰ বশতানত পঢ়ক দসইসক� িহান 
ি্যক্তিত্বৰ বিষলয় বৰসকল� জ্ান, সাহস আৰু ত্যাগৰ জবৰয়লত 
দপ্ৰণা আৰু বনঃস্বাথ ্যতাৰ পাঠ বদ সগলে। পৃষ্া ৪৮-৫১

সংদ্ক্প্ত খবৰ                         পষৃ্া ৪-৫

পূব ্শযঞ্ৈ এক্সচপ্ৰছাঃ দ্দল্ীৰ পৰয দ্বিযৰৱৈ দৰূত্ব হ্যস

বযবয নকদযৰনযথৰ নগৰৰ উন্নয়ন

সযক্যৎকযৰ

পূি ্যাঞ্� এক্সলপ্ে ঘাইপথৰ েিৰ                           পষৃ্া ১০-১২

৩০০ দকাষ্ট টকা ি্যয়সালপলক্ বনি ্যাণ দহাো দকদাৰনাথ
ধািৰ উন্নয়নৰ েিৰ।                              পষৃ্া ১৩-১৫

দকন্দীয় পবৰলেশ িন্তীৰ সসলত সাক্াৎকাৰ                            পষৃ্া ৩০-৩৩

জনজযদ্ত নৈযকসকচৈ ৈযভ কদ্ৰচছ সুদ্বধয
ভগোন িীৰো িুণ্াৰ জয়ন্ীত জনজাতীয় দগৌৰে বদেস       পষৃ্া ৩৪-৩৫

সম্ণূ ্শ টিকযকৰণৰ সংকল্প

কঁুদ্িয়যৰ, মৰযপযি নখদ্তয়কৰ বযচব ভযৈ খবৰ

নতুন ভযৰতৰ শক্তিশযৈী ছদ্ে

অ'টিটি নলেিফম ্শচকয সুদ্বধয

এবতয়া ঘলৰ ঘলৰ চ�া ষ্টকাকৰণ অবভৰালন সম্ূণ ্য ষ্টকাকৰণক
আগিঢ়াই বনলে         পষৃ্া ৩৬-৩৯

দকবিলনটৰ বসদ্ান্লিাৰ         পষৃ্া ৪৩

দদশৰ প্কৃত নায়কসক�ক সন্ান        পষৃ্া ৪৪-৪৭

৫২ সংে্যক আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় ভাৰতীয় েবে িলহাৎসে       পষৃ্া ৫২  

ভযৰতৰ প্ৰথম দ্নব ্শযদ্সত েৰকযৰ গঠন কৰযজন
ি্যক্তিত্ব বশতানত এইিাৰ পঢ়ক ৰাজা িলহন্দ
প্তাপ বসঙৰ বিষলয়                             পষৃ্া-৯

19 सुगम्य भारत अभभयान 

• सुगम्यता से संबंधित मुदे् उठाने के 
लिए सुगम्य भारत ऐप – ‘कोई भी - 
कहीं से भी – कभी भी’।

• उपयोगकतता-अनुकूि नवशेषताएं:
• सरि पंजीकरण

• सुगम्य डट्र ापडाउन मेनू

• 10 भाषाओ ंके लिए ववकल्प

• फोटोग्राफस और िोकेशन के लिए लजयोटैक्गगं

• दहिंी और अंग्रेजी में वीकडयो प्रिश्भन

• वववरण/जानकारी के लिए पॉप-अप सुववधा 

• लशकायतकतमा को अिट्भ के माध्म से स्थिवत की 
जानकारी िी जाती है

• सुगम्य सुनविाएं: 

• टैक्स्ट टू स्पीच
• फॉन्ट साइज़ को बििने की सुववधा
• किर कॉन्टट्र ासस्टगं का ववकल्प

• एंडट्र ॉइड और आईओएस सुगम्यता मोड के साथ 
अनुकूिता।
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সুগি্য ভাৰত অবভৰানৰ িাধ্যিত 
দকন্দ চৰকালৰ বদি্যাংগজনৰ িালি 
সি-অবধকাৰৰ সিাজ গঢ় বদয়াৰ 

প্লচটিা অি্যাহত ৰাবেলে। পষৃ্া ৪০-৪২

পঞ্তীথ ্শৰ পৰয ননেিভূদ্ম ৈচষ্ণৌৱৈ বযবয 
েযচিবৰ জীেন সি পদ্ৰচছ নপ্ৰৰণয
িািা চালহি আলম্বদকাৰৰ দনেহ ভূবি �লষ্ৌত ডাঃ ভীিৰাও 
আলম্বদকাৰ সাংসৃ্বতক দকন্দৰ িাধ্যিত চৰকালৰ সিাজৰ 
উত্ানৰ হলক কাি কবৰি। পষৃ্া ৬-৮

RNI No. : DELASS/2020/78827 

দ্বিতীয় বৰ ্ষ, সংখ্যা ১১ ১-১৫ দ্িচেম্বৰ,২০২১

সম্যদক
জয়দীপ ভযিনযগৰ,  
িুে্য সঞ্া�ক প্ধান,
দপ্ে ইনফ'ৰলিশ্ন িু্যৰ'
নতুন বদলেী 

মুদ্ৰক আৰু প্ৰকযশক
সচত্ন্দ্ৰ প্ৰকযশ, 
িুে্য সঞ্া�ক প্ধান, বিঅ'বচ 
িু্যৰ' অে আউটৰীচ্ছ এণ্ 
কবিউবনলকশ্নৰ সহ

মুদ্ৰণাঃ 
আৰাে�ী বপ্টিাচ্য এণ্ পাবলিচাচ্য
প্াইলভট ব�বিলটড, ডাবলিউ-৩০,
অ'ে�া ইণ্াষ্ষ্ট্ৰলয়� এবৰয়া, দফজ-২,
বদলেীঃ ১১০০২০

ৰূপযংকনকত্শয 
বদি্যা ত�োৰ
অভয় গুপ্া

ভযষয সম্যদকসকৈ
দশাবণত কুিাৰ দগাস্বািী (অসিীয়া),
সুবিত কুিাৰ (ইংৰাজী),
অবন� দপলট� (গুজৰাট্ৰী),
নাবদি আহলিদ (উদু্য ),
বিনয়া বপ.এে.(িা�ায়�ি),
দপৌ�িী ৰবক্ত(িাঙা�ী)
হবৰহৰ পাণ্া (উবডয়া)

নজ্ষ্ পৰযমশ ্শদযতয সম্যদক
সচ্যষ কুমযৰ
নজ্ষ্ সিযয়ক পৰযমশ ্শদযতয সম্যদক
দ্বচভযৰ শম ্শয
সিযয়ক পৰযমশ ্শদযতয সম্যদক
েন্দন কুমযৰ নেণৌধুৰী

নজ্ষ্ ৰূপযংকনকত্শয 
শ্যম শংকৰ দ্তেযৰী
ৰবীন্দ্ৰ কুমযৰ শম ্শয

নিউ ইনডিয়া

সমাচাৰসমাচাৰ

 নমইৈ- response-nis@pib.gov.in 

নিযগযচিযগৰ টঠকনয আৰু ই-নমইৈাঃ
দকাঠা নং-২৭৮, িু্যৰ’ অে
আউটৰীচ্ছ এণ্ ক’বিউবনলকশ্ন,
ববিতীয় িহ�া, সূচনা ভেন
নতুন বদলেীঃ ১১০০০৩
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সম্যদকীয় কৈম...
সাদৰ নিস্াৰ,
প্কৃবতৰ সসলত ভাৰতীয় সভ্যতাৰ সংলৰাগ পৰম্ৰাগত। এই ধৰাৰ সসলত ভাৰতীয় সিাজৰ দাবয়ত্বৰ 

অংশস্বৰূলপ িত্যিানৰ দকন্দ চৰকালৰ স্বচ্ছ আৰু নিীকৰণ শক্তি, দসৌৰশক্তি, িন সুৰক্া আৰু সজে সিবচত্তাৰ 
বিস্াৰৰ িালি দায়িদ্তা প্দশ ্যন কবৰ িহত্বপূণ ্য পদলক্প গ্ৰহণ কবৰ আবহলে। আক্জ দদলশ জ�িায় ুপবৰেত্যন 
প্বতলৰাধৰ িালি তথা এই দক্ত্ত শংৃে�ািদ্, উৱিহতীয়া িহুলদশীয় সহলৰাবগতালৰ আগিঢ়াৰ িালি বিবভন্ন 
পদলক্প গ্ৰহণ কবৰ আবহলে।

আক্জ বিশ্ই বৰসিয়ত এই ধৰাৰ তাপিাত্া দডৰ বডগ্ৰীৰ অবধক িকৃ্দ্ প্বতহত কৰাৰ িালি পবৰকল্পনা ৰগুুত 
কবৰলে দতলন সিয়ত ভাৰলতও পক্ণ্ত দীনদয়া� উপাধ্যায়ৰ পবৰলেশ সুৰক্াৰ দীক্া গ্ৰহণ কবৰ পদলক্প 
গ্ৰহণ কবৰ আবহলে। �গলত প্কৃবতৰ অিাধ ধ্ংস প্বতলৰাধৰ িালিও দকন্দ চৰকালৰ কলঠাৰ বসদ্ান্ গ্ৰহণ কবৰ 
আবহলে। ভাৰত সহলে এলন এেন দাবয়ত্বশী� দদশ বৰেলন আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় পৰ ্যায়ত দনতৃত্ব িহন কবৰ আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় 
দসৌৰ সক্ন্�ন, �ীডআইষ্ট আৰু দলুৰ ্যাগ প্বতলৰাধ আন্ঃগাথঁবনি�ূক সক্ন্�নক উৎসাবহত কবৰ আবহলে। এই 
বিশ্ত ১২২েন এলন দদশ আলে বৰলকইেনত ৩০০ বদনতৱক অবধক বদন সূৰ ্যৰ ৰক্মি তীব্ৰ সহ থালক, গবতলক এই 
বদশত বিশ্ৰ অন্যতি দদশ বহচালপ ভাৰলত দনতৃত্ব িহন কবৰ দসৌৰ শক্তি (বিকল্প ইন্ন) উৎপাদত বিশষ গুৰুত্ব 
বদ আবহলে।

শবতকাজবুৰ ভাৰলত এই কথালটা বিশ্াস কবৰ আবহলে দৰ প্কৃবতৰ সসলত সম্বন্ স্াপন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব 
বদি �ালগ, সংঘাট নহয়। এেন সংলিদনশী� আৰু দাবয়ত্বশী� ৰাষ্ট্ৰ বহচালপ ভাৰতৰ এই বচন্াই আক্জ বিশ্ক 
বদশৰ সন্ান বদলে। প্ধানিন্তীলয় বদয়া এটা সূৰ ্য, এেন বিশ্, এটা গ্ৰীডৰ িন্তলটা আক্জ বিশ্ৰ আলিাঘ িন্তৱ� 
পবৰেবত্যত সহলে। িলৃটইনৰ গ্ােলগাত অনষু্ষ্ত সহ দৰাো দকাপ-২৬ৰ সিঠকত ভাৰলত দ�াো পঞ্ািতৃৰ সংকল্প, 
জ�িায় ুন্যায়ৰ িালি দ�াো বসদ্ান্ তথা কাবৰকৰী বদশত হ’ি�গীয়া হস্ান্ৰ প্ক্ক্য়াৰ িালি দ�াো পদলক্পলিালৰ 
বিশ্ত চচ্যা �াভ কবৰলে। এইিাৰৰ প্চ্ছদ দ�োত আিাৰ পবৃথেীেন আৰু িানেতাৰ ৰক্াৰ িালি বিশ্ই দ�াো 
পদলক্পলিাৰত ভাৰলত দ�াো দনতৃত্বৰ ওপৰত আল�াকপাত কৰা সহলে। ইয়াৰ �গলত দকন্দীয় পবৰলেশ, িন 
আৰু জ�িায় ুপবৰেত্যন িন্তী ভূলপন্দ ৰাদেৰ সাক্াৎকাৰলটালে িানেতাৰ প্বত ভাৰতৰ থকা দায়েদ্তাৰ কথা 
সদবৰ কবৰলে।

ইয়াৰ �গলত আচঁবনলিাৰৰ বভতৰত বদি্যাংগসক�ৰ িালি থকা সুগি্য ভাৰত অবভৰান, িািা চালহি 
আলম্বডকাৰৰ িহাপ্য়াণ উপ�লক্ বকদলৰ �লষ্ৌ নগৰ িািা চালহিৰ দনেহ ভূবি সহ পবৰ� আৰু পঞ্তীথ ্যৰ বিকাশ 
এই সংে্যাৰ িেু্য আকষ ্যণ সহ পবৰলে। ি্যক্তিত্ব বশতানত ৰাজা িলহন্দ প্তাপ বসঙৰ সিাজৰ প্বত িৰঙবণ, 
স্বাধীনতাৰ অিতৃ িলহাৎসে বশতানত দদশৰ প্থি ৰাষ্ট্ৰপবত ডাঃ ৰালজন্দ প্সাদ তথা অন্য জীেলন সকল�ালক 
দপ্ৰণা বদি। এইলিাৰৰ �গলত বনয়িীয়াৱক আবি বদ থকা দকাবভড সম্ককীয় িাতবৰ আৰু আগন্তুক িষ ্যত ভাৰলত 
বিশ্ক ৫০০ দকাষ্ট দকাবভডৰ পাব� দৰাগান ধৰাৰ সংকল্পৰ কথাৰ বিষলয় প্বতলিদন প্স্তুত কৰা সহলে।

ষ্ঠকনাঃ দকাঠা নং-২৭৮, ি্ুযৰ’ অে আউটৰীচ্ছ 
             এণ্ ক’বিউবনলকশ্ন, 
 ববিতীয় িহ�া, সূচনা ভেন, 
 নতুন বদলেী-১১০০০৩ 
দিই�ঃ response-nis@pib.gov.in ( জয়দীপ ভযিনযগৰ )
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বনউ ইক্ণ্য়া সিাচাৰ আল�াচনীেনত সকল�া বিষয়লিাৰ সািবৰ দ�াো সহলে। 
এই বিষয়লিাৰ দৰলন বিজ্ান-প্ৰুক্তি, ৰাজনীবত, সিাজৰ কথালিাৰ সবন্নবেটি সহ 
আলে। িহান দ�াকৰ ি্যক্তিত্ব তথা প্চ্ছদ দ�ো সদায় আকষ ্যণীয় সহ আবহলে। 
সকল�াতৱক ভা� �গা কথা এইলটালে দৰ এই আল�াচনীেনৰ পৰা দিাৰ দলৰ 
দ�ো-দি�া কৰা দ�াক এই আল�াচনীেনৰ বিাৰা ৰলথটি উপকৃত সহ আবহলে। 
দিাৰ িালি বনউ ইক্ণ্য়া সিাচাৰ আশীি ্যাদস্বৰূপ।
দ্পচক সূি ্শবংশী কৃষ্য
SURYABANSHIPK@GMAIL.COM

পত্যৈযপ...

আত্মনিৰ্ভৰশীল অনৰযানি স্ািীয় উৎপাদিক নিশ্বস্তৰীয় কনৰ তুনলনে, 

এনতয়া “স্বনদশীৰ প্ৰনত উোনে” ৰাষ্ট্ৰৰ গ�ৌৰৱ �াথঁা িৃদ্ধি কনৰনে

উৎসৱৰ উৎসৱৰ 
উোেউোে

গৰানকল  ফৰ গলানকল

বিনামূলীয়া বিতৰণ
১-১৫ িনৱম্বৰ, ২০২১

নবিতীয় িেৰ, সংখ্া ৯ নিউ ইনডিয়ানিউ ইনডিয়া

সমাচাৰসমাচাৰ

দভালক� ফৰ দ�ালক�ক স� প্স্তুত কৰা সংে্যালটা উত্তি 
সংে্যা আবে�। দদশৰ এই কণ্ঠৰ িালি িই অলপক্া কবৰ 
থালকা।ঁ প্চ্ছদ দ�ো তথা সম্াদকীয়লিাৰ উন্নত হয়। 
দদশৰ প্বতলটা প্ান্ৰ েিৰ আৰু বিবভন্ন িাতবৰলিালৰ এই 
আল�াচনীেনক উন্নতৰ পৰা উন্নত কবৰলে।
মনীষ দ্মত্ নমিতয
MEHTAMANISH806@GMAIL.COM

বনউ ইক্ণ্য়া সিাচাৰেন দিাৰ িালি ৰলথটি �াভজনক 
সহ পবৰলে। প্বতলৰাবগতািূ�ক পৰীক্াৰ িালি এই 
আল�াচনীত প্কাবশত েিৰলিালৰ ৰলথটি সহায়ক সহ 
পবৰলে। আল�াচনীেনত প্কাবশত বিবভন্ন আচঁবনৰ 
েিৰলিাৰ তথা দভালক� ফৰ দ�ালক�, আত্মবনভ্যৰ 
ভাৰত, ষ্টকাকৰণ অবভৰান আবদলিাৰৰ উৎকৃটি 
েিৰলিাৰ দপাো ৰায়। স্বাধীনতাৰ অিতৃ িলহাৎসেত 
জনতাৰ অংশীদাবৰত্ব বনলতৌ িকৃ্দ্ পািৱ� ধবৰলে।
বীৰবৈ ৰযম নগণৌৰদ্ছয়য
BIRBALRAM1021998@GMAIL.COM

এই আল�াচনীেনৰ প্বতলটা সংে্যা িই 
অন�াইনত পবঢ় আলো।ঁ এই আল�াচনীেন 
দকে� দৰ প্লয়াজনীয় তথ্যলৰ ভবৰ আলে 
এলন নহয়, �গলত ৰাষ্ট্ৰ বনি ্যাণৰ দক্ত্ত 
পাি�গীয়া উৎসালহা এই আল�াচনীলয় 
প্দান কবৰলে। আল�াচনীেনৰ প্াঞ্জ� 
ভাষা অবতৱক উত্তি। এই আল�াচনীেন 
দদশৰ প্বতজন নাগবৰলক পবঢ়িৱ� পাি 
�ালগ।
িযাঃ অচশযক বযংগয
ASHOKBANGA@GMAIL.COM

িই গ্ৰািীণ এল�কাত িাস কলৰা।ঁ দিাৰ ইয়াত অন্য দকালনা 
আল�াচনী উপ�ব্ধ নহয়। বকন্তু দৰবতয়াৰ পৰা বনউ 
ইক্ণ্য়া সিাচাৰ বিনাি�ূীয়াৱক বিতৰণ কৰা আৰম্ সহলে 
দতবতয়াৰ পৰা দিাৰ �গলত দিাৰ িনু্সক�ৰ িালি চৰকাৰী 
প্বতলৰাবগতাি�ূক পৰীক্াত প্স্তুবতৰ িালি সহায়ক সহলে। 
ভাৰত চৰকালৰ গ্ৰহণ কৰা পদলক্পলিাৰ এই আল�াচনীেলন 
ৰলথটি সহজ-সৰ� ভাষাত ি্যতি কবৰ আবহলে। এই পদলক্লপ 
আিাক উপকৃত কবৰলে।
দ্শেম দ্মশ্য
SM79531@GMAIL.COM 

আচপযনযচৈযকৰ বহুমূৈীয়য
পৰযমশ ্শ আগবঢযওক

নিযগযচিযগৰ টঠকনয আৰু ই-নমইৈাঃ
দকাঠা নং-২৭৮, িু্যৰ’ অে আউটৰীচ্ছ

এণ্ ক’বিউবনলকশ্ন,
ববিতীয় িহ�া, সূচনা ভেন

নতুন বদলেীঃ ১১০০০৩

    response-nis@pib.gov.in 
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ভাৰতিষ ্যৰ কৃষকসক� ৰালত ভ্ৰিৰ বচকাৰ নহয় 
তাৰ িালি প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় সাহসী 

পদলক্প গ্ৰহণ কবৰ কৃবষ সংস্াৰৰ সসলত জবডত সহ 
থকা বতবনেনৱক গুৰুত্বপূণ ্য কৃবষ আইন প্ত্যাহাৰ কৰাৰ 

বসদ্ান্ গ্ৰহণ কবৰলে। 
দদশৰ ৮০ শতাংশ কু্দ্ৰ 
দেবতয়কৰ বহত সাধনৰ 
িালি অনা কৃবষ আইন 
দকইেনৰ সদেভ্যত দীঘ ্য 
সিয়ৰ পৰা দকতলিাৰ ভ্ৰি 
প্চাৰ কৰা সহবে� আৰু 
চৰকাৰৰ অল�ে প্লচটিাই 

দসয়া দৰূ কবৰি পৰা নাবে�। ইয়াৰ পবৰলপ্বক্টত 
সংলিদনশী� চৰকাৰ আৰু দনতৃত্বৰ পবৰচয় বদ প্ধানিন্তী 
নলৰন্দ দিাদীলয় এই বসদ্ান্ গ্ৰহণ কবৰলে। ইয়াৰ �গলত 

কৃষকৰ সসলত জবডত সহ থকা বিষয়ত গুৰুত্বপূণ ্য বসদ্ান্ 
দ�াোৰ িালি এেন বিলশষজ্ সবিবত গঠন কৰাৰ কথাও 
দঘাষণা কলৰ।

কৃবষেণ্ৰ বিকাশ আৰু কৃষকৰ ক�্যাণত িত্যিানৰ 
চৰকালৰ সলি ্যাচ্চ গুৰুত্ব বদ আবহলে। ইয়াৰ অংশস্বৰূলপ 
চৰকালৰ নূন্যতি সিথ ্যন িূ�্য (এিএেবপ) িকৃ্দ্ কবৰলে 
আৰু �গলত সি ্যাবধক চৰকাৰী ক্য় সহলে। প্ণয়ন দহাো 
বতবনেনৱক কৃবষ আইনৰ উলদেশ্য আবে� দদশৰ কু্দ্ৰ 
দেবতয়কসক�ক শক্তিশা�ী কৰা, দতওঁল�াকৰ বিাৰা 
উৎপাবদত কৃবষজাত সািগ্ৰীলয় সি ্যাবধক িূ�্য �াভ কৰালটা 
আৰু বিক্ীৰ িালি বিকল্প বদয়া। বকন্তু ১৯ নলেম্বৰ তাবৰলে 
গুৰু নানক জয়ন্ীৰ পবেত্ বদনলটাত প্ধানিন্তীলয় এই 
বতবনেন আইন প্ত্যাহাৰ কৰাৰ কথা দঘাষণা কলৰ। 
আগন্তুক শীতকা�ীন অবধলেশনত কৃবষ আইন প্ত্যাহাৰৰ 
সাংবিধাবনক প্ক্ক্য়া দশষ কৰা সহ ৰাি।

প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীৰ দনতৃত্বত ৭ িেৰৰ 
পূলি ্য আৰম্ দহাো স্বচ্ছ ভাৰত অবভৰান জন-

আলদো�ন দহাোৰ �গলত এই অবভৰালন দদশৰ 
েবে স�বন কবৰলে। স্বচ্ছতা বিেনৰ অধীনত দদশত 
িকুব�ত দশৌচ কৰা কুপ্থা নাইকীয়া সহলে। স্বচ্ছতা 
অবভৰানৰ অংশ স্বৰূলপ গান্ী জয়ন্ীৰ পৰা ৩১ 
অল্ািৰ পৰ ্যন্ চৰকাৰী কাৰ ্য�য়লিাৰত বিলশষ 
স্বচ্ছতা অবভৰান চল�াো সহলে। সি ্যিুঠ ১৫ �াে ২৩ 
হাজাৰ ৪৬৪ ফাই�ৰ বভতৰত ১৩ �াে ৭৩ হাজাৰ 
২০৪দৰা অবধক ফাই�ৰ আেজ্যনা দৰূ কৰা সহলে। ৩০ 
বদনত ২,৯১,৬৯২ অবভলৰাগ বনস্পত্বত কৰা সহলে। 
সাংসদসক�ৰ বিাৰা দপ্ৰণ কৰা ১১,০৫৭ বিষয়ৰ 
বভতৰত ৮,২৮২ৰ সিাধান কৰা সহলে। দকে� এয়াই 
নহয়, এই চাফাই অবভৰানৰ বিাৰা চৰকাৰৰ ৪০ দকাষ্ট 
টকা �াভ সহলে। ৮ �াে িগ ্যফুট এল�কা ো�ী সহলে।

দকাবভড কা�ৰ সিয়ত ভাৰতৰ অথ ্যনীবতৰ ওপৰত 
দকতলিাৰ প্শ্ন উত্াপন কৰা দহাোৰ �গলত 

ৰলথটি শংকাও ি্যতি কৰা সহবে�। বকন্তু এই শংকালিাৰ �ালহ 
�ালহ অি�ূক সহ পবৰলে বকয়লনা অথ ্যনীবতৰ বদশত �াভ কৰা 
পবৰসংে্যালিালৰ অন্য এক েবে প্বতফব�ত কবৰলে। এইবেবনলত 
অথ ্যনীবতৰ দক্ত্ত ভা� েিৰ আলে। অল্ািৰ িাহলটা দদশত 
ক্জএেষ্টৰ সংগ্ৰহৰ পবৰিাণ ১ �াে ৩০ হাজাৰ ৩২৭ দকাষ্ট 
টকা অবতক্ি কবৰলে তথা দিনুলফকচাবৰং পাৰলেক্জং 
দিলনজাচ্য ইলণ্ক্স চিৱুক বপএিআইত (উৎপাবদত ক্য় 
ি্যেস্াপনা সূচাংক) ক্িাগত চতুথ ্য িাহৰ িালি িকৃ্দ্ পাইলে। 
অল্ািৰ িাহত দদশৰ বপএিআই ৫৫.৯ আবে�। দসয়া 
দেলপ্ম্বৰত ৫৩.৭ আৰু আগটিত ৫২.৩ আবে�। বপএিআই 
৫০ শতাংশৰ ওপৰত থকাৰ অথ ্য সহলে অথ ্যনীবতৰ বিস্াৰ। 
এলকদলৰ ক্জএেষ্টৰ িবধ ্যত সংগ্ৰলহা িহত্বপূণ ্য বকয়লনা ক্জএেষ্ট 
প্লৰাজ্য দহাোৰ পােৰ পৰা এয়া ববিতীয় সি ্যাবধক সংগ্ৰহ। 
২০২১ৰ এবপ্�ত ক্জএেষ্ট সংগ্ৰহ ১.৩ �াে দকাষ্ট টকা আবে�।

েৰকযৰী কযি ্শযৈয়ত স্চ্ছতয, ৮ ৈযখ 
বগ ্শফুি ঠযই খযৈী, ৪০ নকযটি িকযৰ আয়

অচ্যবৰ মযিত ক্জএছটি সংগ্ৰি 
১.৩ ৈযখ নকযটিচৰয অদ্ধক সিচছ, 

দ্পএমআই ৭ মযিৰ দ্ভতৰত সব ্শযদ্ধক

কৃষকৰ দযবীৰ প্ৰদ্ত সঁিযদ্ৰ জনযই েৰকযৰৰ িযঙৰ দ্সদ্য্, 
প্ৰধযনমন্তীচয় ক’নৈ- দ্তদ্নখন কৃদ্ষ আইন প্ৰত্যিযৰ কৰয ি’ব
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সি� দসনা, শক্তিশা�ী ৰাষ্ট্ৰৰ প্তীক বচহ্ন হয়। স্বাধীনতাৰ 
এই অিতৃ কা�ত দদশৰ বহত সাধনৰ িালি তথা দদশৰ 

ভবেষ্যৎ উজ্জ্ব� কবৰ দতা�াৰ িালি প্বতৰক্া বিভাগৰ 
ওপৰত বিলশষ গুৰুত্ব বদয়া সহলে আৰু �গলত দদশৰ সসন্য 

িাবহনীক বিশ্ৰ সি ্যলৰেষ্ 
কবৰ দতা�াৰ স্বাথ ্যত কাি 
কবৰ থকা সহলে। এই বদশত 
কাি কবৰ থকাৰ দক্ত্ত 
বিজয়দশিীৰ বদনােন 

প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় ৪১টা বহৱ�দাৰী উলদ্যাগ প্বতষ্াৰ 
িালি ৭ টা দকাম্ানীৰ বনি ্যাণত অনুলিাদন জনাইবে�, 
ষ্ঠক এই পদলক্পলক আগিঢ়াই বনয়াৰ দক্ত্ত পদলক্প 
গ্ৰহণ কবৰ প্বতৰক্া িন্তী ৰাজনাথ বসঙৰ অধ্যক্তাত থকা 
প্বতৰক্া অবধগ্ৰহণ পবৰষলদ ৭,৯৬৫ দকাষ্ট টকাৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ 
তথা অন্য সা-সৰঞ্জাি ক্য়ৰ দক্ত্ত িঞ্জবুৰ বদলে। ইয়াৰ 
বভতৰত বহদেসু্ান এৰ’দনষ্টকে ব�বিলটডৰ বিাৰা ড’ৰবনলয়ৰ 
ৰুদ্বিিানৰ উন্নীতকৰণ তথা ১২ েন নতুন �ঘু দহব�কপ্াৰ 
ক্য় আৰু �গলত ভাৰত ইল�ক্ট্ৰ’বনক ব�বিলটডৰ পৰা ব�ংক্স 
ইউ২ দনলভ� গানফায়াৰ বনয়ন্তণ ি্যেস্াপক ক্য় কৰাৰ িালি 
বসদ্ান্ গ্ৰহণ কবৰলে।

সব ্শযদ্ধক জনদ্প্ৰয়তযাঃ ৭০ শতযংশ মচনযনয়ন নৰটিঙৰ সিযয়ত 
প্ৰধযনমন্তী নচৰন্দ্ৰ নমযদী সি পদ্ৰচছ দ্বশ্বৰ সব ্শযদ্ধক জনদ্প্ৰয় ননতয

সংবিধানৰ ৩৭০ অনুলচ্ছদ িাবত� কৰাৰ পােত 
জম্-ুকামিীৰিাসী সাধাৰণ জনতাই দকন্দ 

চৰকাৰৰ বিবভন্ন আচঁবনৰ �াভা�াভ পািৱ� সক্ি 
দহাোৰ �গলত স্ানীয় বশল্পক�ালৰা গুৰুত্ব বিশ্স্ৰত িকৃ্দ্ 
পাইলে। অ�পলত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সংস্া ইউলনস্’ই দঘাষণা 
কৰা বিশ্ৰ সষৃ্টিশী� চহৰৰ দিাৰৰ বভতৰত শ্ৰীনগলৰ স্ান 
�াভ কবৰলে। ইউলনস্’ই দঘাষণা কৰা এই তাব�কাত 
দ�াক বশল্প, হস্ বশল্প, বিবডয়া, বচলনিা, সাবহত্য, 
ৰূপাংকন, আবদ বিবভন্ন ৰচনাত্মক বশল্পক�ালিাৰৰ 
িাপ বনধ ্যাৰণ কবৰ বিশ্ৰ বিবভন্ন চহৰ-নগৰৰ তাব�কা 
প্স্তুত কৰা হয়। শ্ৰীনগৰক বশল্প আৰু ক�াৰ িালি এই 
তাব�কাত অন্ভু্যতি কৰা সহলে। বিশ্ৰ ৯০েন দদশৰ 
২৯৫েন চহৰ এই তাব�কাৰ অন্ভু্যতি সহ আলে। 
এই েিৰলটা দপাোৰ পােত প্ধানিন্তীলয় টুইট কলৰ, 
“শ্ৰীনগৰৰ সাংসৃ্বতক বিবচত্তাই স্বীকৃবত পাইলে। জম্-ু
কামিীৰিাসীক অবভনদেন।” সষৃ্টিশী� চহৰৰ তাব�কাত 
শ্ৰীনগৰক অন্ভু্যতি কৰাৰ িালি ২০১৯ চনলতই প্স্াে 
বদয়া সহবে�। দসইসিয়ত বকন্তু হায়দৰািাদক দগষ্ট্ৰ’নিী 
আৰু িুম্বাইক বচলনিাৰ িালি বনি ্যাবচত কৰা সহবে�।

শ্ৰীনগৰৰ দ্শল্প কৈযক দ্বচশষ স্ীকৃদ্ত, 
ইউচনস্ক’ৰ সৃটটিশীৈ েিৰৰ সূেীত অ্ভু্শতি

নমক ইন ইক্ডিয়যৰ সবৈীকৰণাঃ 
প্ৰদ্তৰক্য খডিত প্ৰযয় ৮ নকযটি িকযৰ 

ক্য়ৰ নক্ত্ত অনুচমযদন

প্ ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদী পুনৰিাৰ বিশ্ৰ সি ্যাবধক জনবপ্য় দনতা সহ পবৰলে। 
আলিবৰকা ৰতুিৰাষ্ট্ৰৰ ডাটা ইলটিব�লজঞ্ সংস্া দ্যা িবণ ্যং কনচাল্টৰ সিীক্া 

অনসুবৰ প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীৰ এপ্ৰুলভ� দৰষ্টলঙ (িলনানয়নৰ হাৰ) বিশ্ৰ 
অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰলনতা দৰলন আলিবৰকা ৰতুিৰাষ্ট্ৰৰ জ’ িাইলডন আৰু িলৃটইনৰ প্ধানিন্তী 
দিাবৰে জনেনসহ বিশ্ৰ ১৩েন ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ধানক পাে দপ�াইলে। প্ধানিন্তী 
নলৰন্দ দিাদীৰ এপ্ৰুলভ� দৰষ্টং ৭০ শতাংশ হয়। ৫ নলেম্বৰ তাবৰলে উন্নীত দহাো তথ্য 
অনসুবৰ দদশৰ প্ধানিন্তী বিশ্ৰ দকইিােলনা ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপবত আৰু প্ধানিন্তীতৱক 
আগিাবঢ় আলে।  প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় বিশ্ৰ একাবধক জনবপ্য় দনতা দৰলন 
দিক্ক্সলকাৰ ৰাষ্ট্ৰপবত আলন্দ দিনুলে� দ�ালপজ অব্ৰাডৰ, ইটা�ীৰ প্ধানিন্তী িাবৰঅ’ 
দ্ৰাবঘ, জাি ্যানীৰ এলঞ্জ�া িালক্য�, আলিবৰকা ৰতুিৰাষ্ট্ৰৰ জ’ িাইলডনক অবতক্ি 
কবৰলে। এই তাব�কাত অন্য একাবধক ৰাষ্ট্ৰ দৰলন অলষ্ট্ৰব�য়া, কানাডা, িলৃটইন, 
ব্ৰাক্জ�ৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ধান আলে বৰসক�ক দিাদীলয় জনবপ্য়তাৰ দক্ত্ত পাে দপ�াইলে। 
এই তাব�কাত আলিবৰকা ৰতুিাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ধালন পঞ্ি স্ানৰ পৰা ষষ্ স্ান পাইলে 
আৰু িলৃটইনৰ প্ধানিন্তীলয় অটিিৰ পৰা দশি স্ানৱ� অিনবিত সহলে।

সংদ্ক্প্ত খবৰ



6 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ নিচচম্বৰ, ২০২১

পঞ্তীথ ্শৰ পৰয ননেিভূদ্ম ৈচষ্ণৌৱৈ 
ি° বযবয েযচিবৰ নপ্ৰৰণযমূৈক জীেন

সনবতকতা, সিতা, আত্মসন্ান আৰু ভাৰতীয়ত্ব। িািা চালহি ড° ভীিৰাও 
আলম্বদকাৰৰ জীেন দশ ্যনৰ চাবৰটা িহত্বপূণ ্য স্ম্ হয়, এই স্ম্ৰ ওপৰত 

বনভ্যৰ কবৰ নতুন ভাৰত আগিাবঢ়ি ধবৰলে। দকন্দ চৰকালৰ পঞ্তীথ ্যৰ ৰূপত 
িািা চালহিৰ জীেনৰ সসলত জবডত সহ থকা স্ানলিাৰৰ বিকাশ সাধনৰ �গলত 

সাংসৃ্বতক িলনাভাে গবঢ় এক নতুন পবৰচয় আগিঢ়াইলে। দশহতীয়াৱক ৰাষ্ট্ৰপবত 
ৰািনাথ দকাবেলদে �লষ্ৌ চহৰত ড° ভীিৰাও আলম্বদকাৰ সাংসৃ্বতক দকন্দৰ 
বশ�ান্যাস কবৰ ৰাষ্ট্ৰপবতলয় �লষ্ৌক িািা চালহিৰ “দনেহভূবি” আে্যা বদলে…

বনজৰ জীেনলটা িািা চালহলি সিাজৰ পােপৰা 
দৰেণীৰ উত্তৰণ, বনলস্পবষতজন, দব�ত দৰেণী 
তথা আবদিাসীসক�ৰ িালি উৎসগ ্যা কবৰবে�। 

সিাজৰ বিকাশৰ পথত বৰসক� পােপবৰ সৰলে, বৰসক� 
দ�াক িক্ঞ্ত সহ পবৰলে তথা সিাজত দশাষণৰ িব� সহলে 
দতলন দ�াকসকল� আক্জ বনজৰ অবধকাৰৰহলক িাত 
িাবতিৱ� সাহস পাইলে, আইনৰ সহায় বিচাবৰলে- এয়া 
সম্ে সহ উষ্ঠলে িািা চালহি আলম্বদকালৰ কৰা কটি আৰু 
ত্যাগৰ িালি। এই দচতনা আলম্বদকাৰৰ িালিই জাগ্ৰত 
সহলে। প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় দকাো এই কথাষাৰৰ 
গূঢ়াথ ্য এয়াই দৰ নতুন ভাৰতৰ সংকল্প সহলে সকল�ালৰ িালি 

এই �লষ্ৌ চহৰৰ সসলত িািা চালহিৰ 
বিলশষ সম্ক্য আলে। এই কাৰণলটাৰ 
িালি �লষ্ৌক িািা চালহিৰ দনেহভূবি িুব� 
আে্যা বদি পাবৰ। িািা চালহিৰ গুৰু সদৃশ 
দিাধানদে জী আৰু দতওঁক দীক্া প্দান কৰা 
ভদন্ প্জ্ানদে জীৰ ঘৰ �লষ্ৌত হয়।

ৰযমনযথ নকযদ্েন্দ, ৰযষ্ট্ৰপদ্ত
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সিান অবধকাৰ, সুবিধা প্দান। জাবতগত উৎপীডনৰ পৰা 
িুতি সিাজ আৰু প্ৰুক্তিগত বদশত আগিাবঢ় দৰাো এেন 
সিাজ। দকন্দ চৰকালৰ িািা চালহিৰ সলপানলিাৰ ২০২২ 
চনৰ বভতৰত সম্ূণ ্য কৰাৰ �ক্্য িাবন্ স�বে� আৰু 
অন্যহালত দতওঁ স্মবৃতৰ সসলত জবডত সহ থকা ঠাইলিাৰক 
পঞ্তীথ ্যৰ ৰূপত এইদলৰ গঢ়া হওক ৰালত আধুবনক 
প্জন্ই দসইলিাৰৰ পৰা দপ্ৰণা �’িৱ� সক্ি হয়। এই 
িষ ্যলত ৰাষ্ট্ৰপবতলয় উত্তৰপ্লদশৰ �লষ্ৌত ড° ভীিৰাও 

আলম্বদকাৰ সাংসৃ্বতক দকন্দৰ বনি ্যাণৰ িালি আধাৰবশ�া 
স্াপন কলৰ।

ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপবত বহচালপ দাবয়ত্ব দ�াোৰ পােত 
প্থিিাৰৰ িালি ৰািনাথ দকাবেলদে বিগত জনু িাহত উত্তৰ 
প্লদশৰ কানপুৰৰ গ্ৰািাঞ্�ত সপক্ত্ক গাওঁ পলৰৌেত 
উপবস্ত হয়। ৰাষ্ট্ৰপবতলয় বনজ গােঁত আলম্বদকাৰৰ 
প্বতিূবত ্যত িা�্যাপ ্যন কলৰ। তাৰ পােত দতওঁ সপক্ত্ক 
ঘৰ পবৰদশ ্যন কলৰ, এই ঘৰলটাক এবতয়া গ্ৰািাঞ্�িাসী 

ড° িািাচালহি আলম্বদকাৰ 
পােপৰা দৰেণীৰ সসলত জবডত 
দিাৰ দলৰ দকাষ্ট সংে্যক 
দ�াকৰ িালি দপ্ৰণা। দতওঁ 
আিাক এই পথ প্দশ ্যন 
কবৰবে� দৰ জীেনত আগুোই 
ৰািৱ� ধনী ঘৰ িা দকালনা 
ডাঙৰ ি্যক্তিৰ পবৰয়া�ত জন্ 
�ভাৰ প্লয়াজন নাই, দবৰদ্ৰ 
পবৰয়া�ত জন্ গ্ৰহণ কৰা 
সন্ালনও স্বপ্ন দদবেি পালৰ 
আৰু দসই সলপানলিাৰ পূণ ্য 
কৰাৰ প্য়াস কবৰ সফ�তা 
�াভ কবৰি পালৰ। িাি 
চালহিক হয়লতা এই চৰকালৰ 
বৰিান সন্ান বদলে দসয়া পূলি ্য 
দকালনও বদয়া নাবে�। দতওঁ 
দদেুওো পথ পবৰহাৰ কবৰ 
আবি দকবতয়াও আগিাবঢ় ৰাি 
দনাোলৰা।ঁ

- নচৰন্দ্ৰ নমযদী, প্ৰধযনমন্তী।  

২০১৬ চনৰ ১৪ এবপ্�ত ১২৫ 
সংে্যক আলম্বদকাৰ জয়ন্ীত 
িহুত উপবস্ত সহ প্ধানিন্তীলয় 
ৰেদ্া জনায়।

জন্ভূদ্ম মহুত স্যৰক

�ণ্নৰ বৰলটা ঘৰত িািা চালহলি 
বশক্া স�বে� দসই ঘৰলটা দকন্দৰ 
তৎপৰতাত িহাৰাষ্ট্ৰ চৰকালৰ 
২০১৫ চনত ক্য় কবৰবে�।

ৈডিনৰ দ্শক্য ভূদ্ম

প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীৰ প্লচটিালত 
আলম্বদকাৰৰ ১২৫ সংে্যাক জয়ন্ীত 
দতওঁৰ দীক্া স্�ক বিশ্স্ৰৰ পৰ ্যটন 
স্�ী বহচালপ বনি ্যাণ কবৰ পৰ ্যটকৰ 
িালি িুকব� কৰা সহলে।

দীক্য স্থৈত স্যৰক

িুম্বাইৰ সচত্য ভূবিত িািা চালহি 
স্মাৰকৰ বিকাশ সাধন কবৰ নতুন 
ৰূপ বদয়া সহলে। ২০১৫ চনৰ ১১ 
অল্ািৰত প্ধানিন্তীলয় ভূবি পূজন 
কবৰবে�। 

সেত্ ভূদ্মত স্যৰক

দ্দল্ীত আচম্বদকযৰ স্যৰক আৰু আ্াঃৰযষ্ট্ৰ্ৰীয় নকন্দ্ৰ

ড° আলম্বদকাৰৰ িহাপ্য়াণ বদলেীৰ ২৬ আব�পুৰ 
পথত থকা বৰ ভেনত সহবে� দসইলটাক 
প্ধানিন্তী দিাদীলয় ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় সংগ্ৰহা�য়ৰ 
ৰূপত উলন্াচন কবৰবে�। ১৫ জনপথ পথত 
আলম্বদকাৰ আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় দকন্দ স্াপন কৰা 
সহলে। ১৯২ দকাষ্ট টকাৰ ি্যয়লৰ এই ভেন 
বনি ্যাণ কৰা সহলে।
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িালি সিূহীয়া দকন্দ বহচালপ ৰূপান্ৰ কৰা সহলে। বনজৰ 
এই ৰাত্াৰ কথা উললেে কবৰ ৰাষ্ট্ৰপবত দৰবতয়া �লষ্ৌত 
উপবস্ত সহবে� দতবতয়া দতওঁ ড° ভীিৰাও আলম্বদকাৰ 
সাংসৃ্বতক দকন্দৰ আধাৰবশ�া স্াপন কবৰবে� দতবতয়া 
দতওঁ অ�প এইদলৰ সকবে�, “এই �লষ্ৌ চহৰৰ সসলত 
িািা চালহিৰ বিলশষ সম্ক্য আলে। এই কাৰণলটাৰ িালি 
�লষ্ৌক িািা চালহিৰ দনেহভূবি িুব� আে্যা বদি পাবৰ। 
িািা চালহিৰ গুৰুৰ সদৃশ দিাধানদে জী আৰু দতওঁক 
দীক্া প্দান কৰা ভদন্ প্জ্ানদে জীৰ ঘৰ �লষ্ৌত হয়।” 
িািা চালহিৰ সসলত জবডত সহ থকা স্ানলিাৰক ৰেদ্া 
ভাে আৰু সংকল্পৰ শক্তিলৰ আগুোই বন দকন্দ চৰকালৰ 
বিগত দকইটািান িেৰত এইদলৰ কাি কবৰলে দৰ দসয়া 
ইয়াৰ পূলি ্য কল্পনা কবৰি পৰা দহাো নাবে�। আলম্বদকাৰৰ 

জন্স্ান িহুৰ কথাই কওক িা িহাৰাষ্ট্ৰৰ ইদে ুবি�ৰ ভূবি 
ক্য় কবৰ সচত্য ভূবিত স্মাৰকৰ বিকাশ সাধন িা নাগপুৰৰ 
দীক্াস্�ক আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় পৰ ্যায়ত বিকাশ সাধন কৰাৰ 
কথা তথা �ণ্নত বশক্া স� থকাৰ সিয়ত বৰ ভেনত িািা 
চালহি আবে� দসই ভেনক বশক্া ভূবিৰূলপ বিকবশত কৰা 
তথা বদলেীত আলম্বদকাৰৰ িহাপ্য়াণ স্� আৰু জনপথত 
স্মাৰক আবদৰ বিকাশ সাধলনলৰ দকন্দ চৰকালৰ ৰাজ্য 
চৰকাৰৰ সসলত বিব� পঞ্তীথ ্যৰ বিকাশ সাধন কবৰলে।

িািা চালহলি বদয়া আদশ ্যত কাি কবৰ আক্জ দদশৰ 
গণতন্ত শক্তিশা�ী সহলে তথা সিাজৰ বনলস্পবষতজলন 
বনজৰ অবধকাৰ সাি্যস্ কবৰিৱ� সক্ি সহলে। এইলিাৰ 
কাৰণলত িািাচালহি সদায় সকল�ালৰ িালি দপ্ৰণাৰ উৎস 
সহ আলে। n

n আলম্বদকাৰৰ ১২৫ সংে্যক জয়ন্ী িষ ্যত ২৬ নলেম্বৰ, ২০১৫ৰ 
বদনলটাৰ পৰা সংবিদান বদেস পা�ন কৰাৰ বসদ্ান্ গ্ৰহণ কৰা 
হয়। সংসদৰ দলুয়ােন সদনত আলম্বদকাৰ সম্ক্যত বিস্তৃত 
আল�াচনা হয়।

n  আলম্বদকাৰৰ ১২৫ সংে্যক জয়ন্ী িষ ্যলটাত দতওঁৰ স্মৰণত ১২৫ 
টকা আৰু ১০ টকাৰ স্মাৰক িদু্ৰা িদু্ৰণ কৰা হয়। আলম্বডকাৰ 
জয়ন্ী ১৪ এবপ্�ক সািাক্জক সিণ্বয়তা বদেস বহচালপ পা�ন 
কৰাৰ বসদ্ান্ দ�াো সহলে। ৰাষ্ট্ৰসংঘলটা প্থিিাৰৰ িালি ২০১৬ 
চনত আলম্বডকাৰ জয়ন্ী পা�ন কৰা হয়।

n  গ্ৰাি স্বৰাজ অবভৰানঃ ২০১৮ চনৰ ১৪ এবপ্�ৰ পৰা ৫ দি 
তাবৰেৱ� গ্ৰাি স্বৰাজ অবভৰান পা�ন কৰা হয়। সিাজৰ প্বতলটা 
দৰেণীৰ সি-উন্নয়নত গুৰুত্ব বদয়া তথা পােপৰা দৰেণীৰ বিকাশৰ 
িালি িািা চালহিৰ দৃষ্টিলকাণক অবধক উৎসাবহত কৰাৰ িালি এই 
পদলক্প গ্ৰহণ কৰা হয়।

n  সকল�ালৰ সসলত, সকল�ালৰ গাওঁ আৰু সকল�ালৰ বিকাশ শীষ ্যক 
উলদেশ্য আগত ৰাবে আৰম্ দহাো এই অবভৰালন সািাক্জক 
সিণ্বয়তা িকৃ্দ্ কবৰলে আৰু ২১ হাজাৰ গােঁৱ� দকন্দ চৰকাৰৰ 
প্বতবনবধ পলঠাো সহলে।

n  ইয়াৰ সসলত সাতেন ধ্জ্ািাহক আচঁবন--- প্ধানিন্তী উজ্জ্ব�া 
আচঁবন, দসৌভাগ্য উজা�া আচঁবন, প্ধানিন্তী জন ধন আচঁবন, 
প্ধানিন্তী জীেন দজ্যাবত িীিা আচঁবন, প্ধানিন্তী সুৰক্া িীিা 
আচঁবন আৰু বিেন ইন্দধনুশৰ অন্গ ্যত বহতাবধকাৰী তথা 
পবৰয়া�িগ ্যত সুবিধা প্দানৰ বিলশষ পদলক্প দ�াো সহলে।

n  বডক্জলট� দ�নলদনক উৎসাবহত কৰাৰ িালি আৰম্ দহাো 
বডক্জলট� দলেটফি ্যৰ নাি ভীি ৰো সহলে। এয়া িািা চালহিৰ 
সন্ানত কৰা সহলে। এই অবভৰানৰ ববিতীয় পৰ ্যায়ত ১১৭েন 
আকাংক্া ক্জ�াত আচঁবনলিাৰ প্ণয়ন কৰা সহলে। এই অবভৰানৰ 
সসলত জবডত সহ থকা ৭েন ধ্জ্ািাহক আচঁবনৰ �গলত বশক্া, 
পুষ্টি, স্বাস্্য, দকৌশ� বিকাশ আৰু কৃবষৰ অধীনত অন্য পাচঁ 
প্াথবিকতাক সংৰুতি কৰা সহলে।

বযবয েযচিবৰ সন্যনত েৰকযচৰ গ্ৰিণ কৰয পদচক্পসমূিবযবয েযচিবৰ সন্যনত েৰকযচৰ গ্ৰিণ কৰয পদচক্পসমূি

িািা চালহিক স্মৰণমিযপ্ৰয়যণ দ্দেস
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ব্ক্তিত্ব ৰাজা িলহন্দ প্তাপ বসং

নদশৰ প্ৰথম
দ্নব ্শযদ্সত েৰকযৰ

গঠন কৰয ব্ক্তিজন
ভাৰতৰ হাজাৰ িষ ্যৰ ইবতহাসত এলন অলনক ৰাষ্ট্ৰভতি আলে বৰসকল� সিলয় 
সিলয় দদশত বনজৰ অনুশাসন, তপস্যাৰ িাধ্যিত বদশ প্দান কবৰ আবহলে। 
দদশৰ স্বাধীনতা আলদো�নত এলন অলনক ি্যক্তি আলে বৰসকল� বনজৰ 
সকল�া দদশৰ িালি ত্যাগ কবৰবে�। বকন্তু দদশৰ িালি এয়া দভু্যাগ্যজনক 
কথা দৰ স্বাধীনতাৰ পােত এই দদশভতিসক�ক স� বিলশষ চচ্যা দহাো নাবে� 
তথা দতওঁল�াকক নতুন প্জন্ৰ সসলত পবৰচয় কৰাই বদয়া দহাো নাবে�। 
দদশৰ একাবধক প্জন্ই এওঁল�াকৰ বিষলয় নজনাৱক থাবক সগবে�। বিংশ 
শবতকাৰ দসই আলঁসাোহলিাৰ এবতয়া একবিংশ শবতকাত ষ্ঠক কৰা সহলে। 
আক্জ দৰবতয়া দদলশ স্বাধীনতাৰ ৭৫ িেৰ উদৰাপন কবৰ আলে, স্বাধীনতাৰ 
অিতৃ িলহাৎসে পা�ন কবৰ আলে দতলন সিয়ত এই প্লচটিালিাৰক অবধক 
গবত প্দান কৰা সহলে। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আলদো�নত ৰাজা িলহন্দ প্তাপ 
বসঙৰ অেদানক এই দেগলত স্মৰণ কবৰ এই প্বতলিদন আগিলঢ়াো সহলে...

িদহন্দ প্তাপ বসঙৰ জন্ ১ বডলচম্বৰ, ১৮৮৬ত হাথৰেত 
সহবে�। হাথৰেৰ িৰুসান ৰজাঘৰীয়া শাসকৰ ঘৰত 
িলহন্দ প্তাপ বসঙৰ জন্ সহবে�। বশশু কা�ত দতওঁ 

হাথৰেৰ ৰজা হৰনাৰায়ণ বসলঙ পুত্ সন্ানৰূলপ দত্তক স�বে�। 
িদৃেিনৰ এটা িহ�ত দতওঁ বনজৰ িা�্য কা� অবতিাবহত 
কবৰবে�। প্থিলত এেন চৰকাৰী সু্�ত দতওঁ বশক্াগ্ৰহণ 
কবৰবে� বকন্তু পােৱ� দতওঁ দিাহম্দন এংল�া অ’বৰলয়লটি� 
কল�ক্জলয়ট সু্�ত ভবত্য সহ বশক্া গ্ৰহণ কলৰ। এই বিদ্যা�য় 
পােৱ� আব�গড িেুব�ি বিশ্বিদ্যা�য় বহচালপ জনাজাত হয়। 
১৯০৬ চনত দতওঁ িহাৰাজাৰ আলদশ অিান্য কবৰ কংলগ্ৰেৰ 
অবধলেশনত দৰাগদান কলৰ আৰু ইয়াৰ পৰাই দতওঁৰ িনত 
স্বলদশী ভােনা জাগ্ৰত হয়। স্বাধীনতা আলদো�নত অংশ দ�াো 
বিবভন্ন দনতাৰ সসলত কথা-িতৰা দহাোৰ পােত িলহন্দ বসঙৰ 
িনত দদশভক্তিৰ ভাে উলবিব�ত হয় আৰু দতওঁ স্ানীয় উলদ্যাগ 
আৰু স্বলদশী সািগ্ৰীৰ উৎপাদনত উৎসাহ দৰালগাোৰ সংকল্প 
�য়। দাদাভাই দনৌৰজী, িা� গংগাধৰ বত�ক, বিবপন চন্দ পা�ৰ 
বিাৰা দতওঁ ৰলথটি প্ভাবেত হয়। বনজ ৰাজ্যত বিলদশী কালপাৰ 
জ্বল�াোৰ কািলটা দতওঁ প্থলি আৰম্ কলৰ। দতওঁ ১৯০৯ চনত 
িদৃোিনত দপ্ি িহাবিদ্যা�য় স্াপন কলৰ আৰু এই িহাবিদ্যা�য় 
কাবৰকৰী বশক্াৰ প্থি প্বতষ্ান আবে�। িদনলিাহন িা�ি্য 
এই দকন্দৰ উলবিাধন অনুষ্ানত উপবস্ত আবে�। এই 
সিয়লচাোলত প্থি বিশ্ৰদু্ আৰম্ হয় আৰু ৰাজা িলহন্দ 
প্তাপৰ িনত দদশভক্তিৰ ভাে অবধক তীব্ৰ সহ পলৰ। দসই 
কাৰলণ দতওঁ ইউলৰাপৰ অন্য দদশৰ সহলৰাবগতাত ভাৰতৰ পৰা 
ইংৰাজক উলচ্ছদ কৰাৰ ইচ্ছা িনত পুবহ বিলদশী ৰাষ্ট্ৰৰ দনতৃত্বৰ 
সসলত আল�াচনাত বিব�ত হয় আৰু দশষত কাি�ুত উপবস্ত 

হয়। ১৯১৫ চনৰ ১ বডলচম্বৰ তাবৰলে িলহন্দ প্তাপৰ বসঙৰ 
২৮সংে্যক জন্বদন আবে�। দসই বদনলটালত দতওঁ কাি�ুত 
ভাৰতৰ অন্ে ্যতীকা�ীন চৰকাৰ গঠন কলৰ। দতওঁ এই চৰকাৰৰ 
ৰাষ্ট্ৰপবত সহ পলৰ আৰু দিৌ�িী িৰকতুলোক প্ধানিন্তী বহচালপ 
বনলয়াগ কলৰ। এলনৱক একাবধক িেৰ অবতক্ি সহবে�। 
দ�বননৰ সসলত িলহন্দ প্তাপ বসঙৰ সুসম্ক্য আবে� আৰু 
সাক্াৎ কবৰবে�। দতবতয়াৱ� দতওঁ ইংৰাজ প্শাসকৰ নজৰত 
আবহবে� আৰু দতওঁৰ ওপৰত পুৰস্াৰ দঘাষণা কবৰ প�ৰীয়া 
দঘাষণা কবৰবে�। িলহন্দ বসঙৰ সকল�া সম্ত্বত িালজয়াপ্ 
সহবে�। ১৯২৫ চনত দতওঁ জাপান সগবে�। ১৯৩২ চনত দতওঁ 
নাি শাবন্ৰ দনালি� পুৰস্াৰৰ িালি িলনানীত সহবে�। ৩২ 
িেৰৰ পােত ১৯৪৬ চনত ৰাজা িলহন্দ প্তাপ বসং ভাৰতৱ� 
উভবত আবহ গান্ীক সাক্াৎ কবৰবে�। দতবতয়া দদশৰ স্বাধীনতা 
সুবনক্চিত সহ পবৰবে�। পােৱ� দতওঁ জনতাৰ দসোত িলনাবনলেশ 
কবৰ ১৯৫৭চনত িথুৰাৰ পৰা দ�াকসভাৱ� বনি ্যাবচত সহবে�।

১৯১৫ চনত িলহন্দ প্তালপ দদেুওো পলথলৰ আগিাবঢ় 
আজাদ বহদে দফৌজৰ সহ দনতাজী সুভাষ চন্দ িসুলে বিলদশত 
চৰকাৰ গঠন কবৰবে�। ২০২১চনৰ ১৪ দেলপ্ম্বৰ তাবৰলে 
প্ধানিন্তীলয় আব�গডলত দতওঁৰ নািত বিশ্বিদ্যা�য়ৰ 
আধাৰবশ�া স্াপন কবৰ কয়, “িদৃোিনত আধুবনক প্ৰকু্তিৰ 
কল�জ িলহন্দ বসলঙ বনজৰ উলদ্যাগত স্াপন কবৰবে�। 
আব�গড িেুব�ি বিশ্বিদ্যা�য়ৰ িালি ভূবি ৰাজা িলহন্দ বসলঙ 
বদবে�। আক্জ স্বাধীনতাৰ এই অিতৃ িলহাৎেৰ সিয়ত আধুবনক 
ভাৰত বশক্া আৰু দকৌশ�ৰ বদশত আগিাবঢ় িা ভাৰতীৰ অিৰ 
সুসন্ানৰ নািত বিশ্বিদ্যা�য় বনি ্যাণৰ বসদ্ান্ গ্ৰহণ কবৰ 
ৰেদ্াঞ্জব� জ্াপন কবৰলে।”  n

জন্াঃ ১ দ্িচেম্বৰ, ১৮৮৬ মৃতু্াঃ ২৯ এদ্প্ৰৈ, ১৯৭৯
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প্কল্পৰ আবি আধাৰবশ�া স্াপন কলৰা,ঁ 
দসই প্কল্প আবি উলবিাধলনা কলৰা,ঁ এয়া 
অহংকাৰ নহয়, এয়া সহলে চৰকাৰৰ 
দায়েদ্তা। নহল� ৰাজৱনবতক বহচাপ 

বনকাচৰ িালি আধাৰবশ�া স্াপন হয় আৰু দসয়া দতলনৱক 
সৰ থালক।” প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় দকাো কথাই দসই 
সংকল্পৰ কথা ি্যতি কবৰলে বৰলয় প্কল্পৰ আধাৰবশ�াৰ 
পৰা আৰম্বণ কৰাৰ ৰাত্া সুবনক্চিত কলৰ। উত্তৰ 
প্লদশৰ পূি ্যাঞ্� এক্সলপ্ে তালৰই উদাহৰণ। ২০১৮ চনত 
প্ধানিন্তীলয় এই প্কল্পৰ আধাৰবশ�া স্াপন কবৰবে�। 

দকাবভড পবৰবস্বতৰ পােলতা ৩৬ িাহৰ পােত এক্সলপ্েলেৰ 
বনি ্যাণ সম্ণূ ্য সহ উষ্ঠলে। ১৬ নলেম্বৰ তাবৰলে এই ঘাইপথ 
ৰাষ্ট্ৰক সিপ ্যন কবৰ দতওঁ কয়, “এই এক্সলপ্েলেই উত্তৰ 
প্লদশৰ বিকাশ, উত্তৰ প্লদশৰ প্গবত, নতুন উত্তৰ 
প্লদশৰ বনি ্যাণ, উত্তৰ প্লদশৰ অথ ্যনীবত টনবকয়া� কৰাৰ 
দক্ত্ত তথা আধুবনক ইউবপৰ আধাৰ সতয়াৰ কবৰলে। 
এয়া উত্তৰ প্লদশৰ ইচ্ছাশক্তি, সংকল্পৰ পৰা বসক্দ্ৰ প্িাণ 
আৰু দগৌৰে হয়। ৩ িেৰৰ পূলি ্য িই দৰবতয়া এই প্কল্পৰ 
বশ�ান্যাস কবৰবেল�া ঁদতবতয়া এয়া কল্পনা কৰা নাবেল�া ঁদৰ 
এবদন িই এই ঘাইপথত বিিানলৰ অিতৰণ কবৰি।”

উত্ৰ প্ৰচদশৰ বযচব ক্ীপ্ৰ অথ ্শৱনদ্তক গদ্ত
দ্দল্ীৰ পৰয দ্বিযৰৱৈ দৰূত্ব হ্যস পযব

পূি ্যাঞ্� এক্সলপ্েলেৰযষ্ট্ৰ

পূব ্শযঞ্ৈ এক্সচপ্ৰছচে

সাৰুো ভূবিৰ পলয়াভৰ, একাবধক নদী, বিজবু�ৰ দৰাগান তথা পৰ ্যাপ্ িানে সম্দ থকাৰ পােলতা উন্নয়নৰ 
পথত পােপবৰ থকা উত্তৰ প্লদশৰ পূি ্যাঞ্� এবতয়া প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীৰ বিাৰা সি ্যাবধক গুৰুত্ব বদয়া 

অঞ্�ৱ� পবৰণত সহলে। উত্তৰ প্লদশৰ পূি ্যাঞ্�ত উন্নয়নৰ নতুন িাপ স্াপন কবৰ প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় 
অল্ািৰ িাহত প্থলি কুশীনগৰত আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় বিিান িদেৰৰ উলন্াচন কৰাৰ পােত ৯ েন নতুন বচবকৎসা 

িহাবিদ্যা�য়ৰ স্াপনৰ কাৰ ্য আৰম্ কবৰবে�। এবতয়া এক নতুন পদলক্প অনুসবৰ ৩৪১ বকঃবিঃ সদঘ ্য্যৰ 
পূি ্যাঞ্� এক্সলপ্ে ঘাইপথ উলবিাধন কলৰ ৰালত সিগ্ৰ অঞ্�লটালে উন্নয়নৰ গবতলয় ক্ীপ্তা �াভ কৰক

“বৰ

এএএএএএএএএ এএএএএএ এএএএএএএএএ এএএএএ এএএএএ এএএএএ এএ এএএএএ এএএএ এএএএএ এএএ
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এচক্সচপ্ৰছচেত দ্বমযন অবতৰণৰ সুদ্বধযই 
নদশৰ সুৰক্যক শক্তিশযৈী কদ্ৰব

এই এক্সলপ্ে ঘাইপথত বিিান উৰণ আৰু 

অিতৰণৰ িালি বিিান-পথ বনি ্যাণ কৰা 
সহলে। সািবৰক বিিালনা ইয়াত অিতৰণ 

কবৰি পাবৰি। ইয়াৰ পূলি ্য �লষ্ৌ-
আগ্ৰা এক্সলপ্ে ঘাইপথ, ৰিুনা 

এক্সলপ্ে ঘাইপথত এয়াৰ-
ষ্ট্ৰ্ৰীপ বনি ্যাণ কৰা সহবে�। 

এই পদলক্পলিালৰ 
দদশৰ প্বতৰক্া 

েণ্ক সহায় 
কবৰলে।

দ্দল্ীৰ পৰয দ্বিযৰৱৈ দৰূত্ব হ্যস পযইচছ
প্ায় ২২,৫০০ দকাষ্ট টকাৰ ি্যয়সালপলক্ বনি ্যাণ দহাো ৩৪১ বকঃবিঃ সদঘ ্য্যৰ এই 

এক্সলপ্েলে �লষ্ৌৰ চাদেসৰাই সহ গাজীপুৰৰ সহদবৰয়াত দশষ সহলে। বিহাৰৰ 
িক্সাৰ ক্জ�া ইয়াৰ পৰা িালথা ঁ১৮ বকঃবিঃ দৰূত্বত অেবস্ত। ইয়াৰ ফ�ত �লষ্ৌৰ 

পৰা গাজীপুৰৰ িাজৰ ভ্ৰিণ সিয় ৪ ঘটিালৰা কি সিয়ত সমূ্ণ ্য সহ পবৰি। ইয়াৰ 
আৰম্বণৰ পৰা এবতয়াৱ� ৩০২ বকঃবিঃৰ আগ্ৰা-�লষ্ৌ তাজ এক্সলপ্ে আৰু ১৬৫ 

বকঃবিঃ সদঘ ্য্যৰ ৰিনুা এক্সলপ্েৰ িালি বিহাৰৱ� পথৰ দৰূত্ব িালথা ঁ১১/১২ ঘটিাত সমূ্ণ ্য 
কবৰি পৰা ৰাি। পূি ্যলত এই দৰূত্ব অবতক্ি কবৰিৱ� ১৮ৰ পৰা ২০ ঘটিা �াবগবে�।

এই প্ৰকল্পৰ পৰয ৈযভ

উন্নত দৰাগালৰাগৰ ফ�ত পৰ ্যটনৰ 
বিকাশ। ৰাত্া সিয় হ্াস।

অথ ্যৱনবতক বিকাশৰ �গলত 
কি ্যসংস্াপন িকৃ্দ্ৰ সম্ােনা।

ৰানজঁটৰ পৰা িুক্তি। ইন্নৰ ৰাবহ 
দহাোৰ �গলত প্দষূণ কি।

কৃবষেণ্ৰ �গলত কৃষকৰ 
উন্নয়ন।

জৰুৰীকা�ীন সিয়ত ৰুজঁাৰু বিিানৰ 
অিতৰলণ দদশৰ সুৰক্াক শক্তিশা�ী কবৰি।

পূি ্যাঞ্� এক্সলপ্েলেৰযষ্ট্ৰ

পূব ্শযঞ্ৈ এক্সচপ্ৰছৰ 
উচবিযধনৰ দ্ভদ্দঅ েযবৱৈ এই 
দ্কউআৰ নকযি নস্কন কৰক  

11দ্িউ ইণ্ডিয়যা সমযােযাৰ  |  ১-১৫ দ্িচেম্বৰ, ২০২১
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n এই এক্সলপ্েলে উলদ্যাগৰ বদশত পােপৰা 
পূি উত্তৰ প্লদশৰ িালি ৰলথটি গুৰুত্বপূণ ্য। 
পাচঁটাৱক ঔলদ্যাবগক ক্াটিাৰ এই ঘাইপথৰ 
আলশপালশ বনি ্যাণ কৰা সহলে। এই পদলক্লপ 
ৰলথটিসংে্যক কি ্যসংস্াপন সষৃ্টি কবৰি।

n  বিলশষত োদ্যৰ সসলত জবডত থকা উলদ্যাগলিাৰ, 
োদ্য সংশাধন উলদ্যাগলিাৰ, পনীয়ৰ উলদ্যাগ, 
দপট্ৰ’ উলদ্যাগ, সিদু্যবতক উলদ্যাগ, বচবকৎসা 
সম্বন্ীয় উলদ্যাগ আবদ এক্সলপ্েলেৰ কালষ কালষ 
স্াপন কৰা ৰাি।

n পূি ্যাঞ্� এক্সলপ্ে ঘাইপথ িাহনৰ গবত বনধ ্যাৰণ 
কৰা সহলে। এই এক্সলপ্েলেত এেন িাহলন 
সি ্যাবধক ১২০ বকঃবিঃ গবতত গাডী চ�াি পাবৰি।

n  প্লদশ এক্সলপ্ে ঔলদ্যাবগক বিকাশ প্াবধকৰণৰ 
(য়ুপীডা) বিাৰা বিকবশত এই ৬টা পথৰ পূি ্যাঞ্� 

এই সিয়ত পূি ্যাঞ্� এক্সলপ্েলে সহলে দদশৰ সিালতাৱক দীঘ� এক্সলপ্ে ঘাইপথ হয়। উত্তৰ প্লদশৰ ৯েন ক্জ�া �লষ্ৌ, 
চু�তানপুৰ, সফজািাদ, আলম্বদকাৰনগৰ, আজািগড, িাৰািংকী, আলিথী, িও আৰু গাজীপুৰক দপানপট্ৰীয়াৱক 

সংলৰাগ কবৰি। ইয়াৰ অবধক বিস্াৰ কবৰ িাব�য়াৱ� কৰা ৰাি। পূি ্যাঞ্� এক্সলপ্ে ঘাইপথ আৰম্ দহাোৰ পােত ১০ েন 
ক্জ�াৰ প্ায় ১০ �াে দ�াক উপকৃত সহ পবৰি। এক্সলপ্েলেৰ দাবঁতকাষৰীয়া এল�কাত িজাৰ আৰু উলদ্যাগ স্াপন হ’ি।

এয়য সিচছ নদশৰ সবযচতযৱক দীঘৈ কযি ্শক্ম এক্সচপ্ৰছচে

আগ্ৰয-ৈচষ্ণৌ এক্সচপ্ৰছচে

পূব ্শযঞ্ৈ এক্সচপ্ৰছচে

৩৪১ দ্কাঃদ্মাঃ

িমুনয এ
ক্স

চপ্ৰ
ছ

চে

১৬
৫ দ্ক

াঃদ্মাঃ 

নয়িয

আগ্ৰয

ৈচষ্ণৌ

গযজীপুৰ

৩০২ দ্কাঃদ্মাঃ

এক্সলপ্েলেত ১৩ টা ইটিাৰলচঞ্ বনি ্যাণ কৰা 
সহলে।

n  এই ঘাইপথৰ ১১ টা স্ানত দটা� দগট থাবকি। 
অেলশ্য এবতয়া দকালনা দটা�ৰ ি্যেস্া কৰা দহাো 
নাই। দটা� লোজা আৰু পাচঁটা দৰম্ লোজা 
য়ুপীডাৰ বিাৰা ৬টা স্াপন বনি ্যাণ কৰা সহলে।

n  এটা সিীক্ািলত এই এক্সলপ্েলেত প্বতবদলন ১৫-
২০ হাজাৰ গাডী চ�াচ� কবৰি। জন্তুৰ প্লেশ 

দৰাধ কৰাৰ িালি পথৰ দুলয়াকালষ কাইট্ৰীয়া 
তাৰৰ দিৰ বদয়া সহলে।

n চু�তানপুৰৰ অংশত ৰুজঁাৰু বিিানৰ 
�গলত বিিান অিতৰণৰ িালি এটা 
এয়াৰ ষ্ট্ৰ্ৰীপ বনি ্যাণ কৰা সহলে।

n এই এক্সলপ্েলেত ১৮েন ফ্াইঅভাৰ, 
৭েন দৰ� অভাৰব্ৰীজ, ৭েন দীঘ� দ�ং 
আলে। ইয়াৰ �গলত ১১৮েন সৰু দ�ং, ২৭১ 
টা আণ্াৰপাে আৰু ৫০৩টা কা�ভাট্য আলে। 
ৰানজঁটৰ পৰা িাবচিৱ� এইলিাৰ কৰা সহলে।

n  ঘাইপথত দুঘ ্যটনা প্বতলৰাধ কবৰিৰ িালি ি্যেস্া 
দ�াোৰ �গলত দুঘ ্যটনা সংঘষ্টত হ’দ� বচবকৎসা 
প্দানৰ ি্যেস্া ৰো সহলে। প্বতলটা েণ্ত 
জীেন সুৰক্াৰ সকল�া ি্যেস্াৰ সসলত দুেনৱক 
এমু্বল�ন্স থাবকি। সসবনক ক�্যাণ দিাড্যৰ দসৌজন্য 
বনৰাপত্তাৰক্ীৰ পহৰাৰ ি্যেস্া কৰা সহলে। ২০ 
েনৱক পুব�চ দপট্ৰ’ব�ং িাহন থাবকি।

n  পথলোো সম্ূণ ্যৱক চ�াচ�ৰ পােত ঔলদ্যাবগক 
কাৰ ্যক�াপ িকৃ্দ্ পাি। ঘাইপথলোোক ৮টা পথৰ 
কৰাৰ িালিও বচন্া-চচ্যা কৰা সহলে।

n  এক্সলপ্েলেলটালে চুই দৰাো ক্জ�ালিাৰৰ 
নগৰলিাৰৰ সসলত দদশৰ ৰাজধানীৰ সসলত 
দৰাগালৰাগ দপানপট্ৰীয়া হ’ি।   n

পূি ্যাঞ্� এক্সলপ্েলেৰযষ্ট্ৰ
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বযবয নকদযৰনযথ ধযমৰ ৈগচত
নকদযৰ নগৰৰ নতুন ৰূপ

৮০ দশকত দকদাৰনাথ-গৰুডেট্্ৰীত প্ায় দডৰিাহ পৰ ্যন্ সাধনাত িগ্ন সহ পৰা নলৰন্দ দিাদী 
দৰবতয়া প্ধানলসেকৰ ৰূপত দদশৰ দাবয়ত্ব চম্াব� স�লে দতবতয়া এই তীথ ্যনগৰক নতুন 
ৰূপত আধ্যানমিক-ধিকীয় স্� বহচালপ গঢ়াৰ কািত বনিগ্ন সহ পবৰবে�। অল্ািৰ িাহত 

দতওঁ বনজৰ পঞ্ি ভ্ৰিণকা�ত প্ায় ৩০০ দকাষ্ট টকাৰ বিবভন্ন উন্নয়নি�ূক কািকাজৰ 
শুভাৰম্বণ কবৰ এগৰাকী সাধক বহচালপ ইয়াত অবতিাবহত কৰা সিয়ক স্মৰণ কলৰ...

িষ ্য ২০১৩ৰ ১৬-১৭ জনুত উত্তৰােণ্ত অহা প্াকৃবতক 
দুলৰ ্যাগৰ েবেলয় আক্জও আিাৰ িন শংকালৰ ভৰাই 
দতাল�। দসই সিয়ত অহা ভয়ােহ দুলৰ ্যালগ িািা 

দকদাৰনাথৰ ধািত সহস্াবধক দ�াকৰ প্াণ কাবঢ় স�বে� 
আৰু �ক্াবধৰ ঘৰ-িাৰী নটি কবৰবে�। দসই বিপত্বতৰ পােত 
এটা িেৰৱ� সািান্য জনজীেন আৰম্ দহাো নাবে�। দতলন 
সিয়ত দৰবতয়া দদশৰ প্ধানিন্তীৰ ৰূপত নলৰন্দ দিাদীলয় 

২০১৪ চনত দাবয়ত্ব গ্ৰহণ কলৰ দতবতয়া দতওঁ অবতৱক আলপান 
দকদাৰনাথ ধািৰ পুনঃবনি ্যাণৰ দাবয়ত্ব বনলজ �য়। আৰু তাৰ 
পােত দতওঁ বনৰন্ৰ দকদাৰনাথ ধািৰ উন্নয়নৰ িালি তীষ্ 
দৃষ্টি ৰোৰ �গলত সকল�া কািৰ পৰ ্যাল�াচনা কবৰ আবে�। 
স্বাধীন ভাৰতত দতওঁ প্থি প্ধানিন্তী বৰলয় পঞ্িিাৰৰ িালি 
দকদাৰনাথ ধািৱ� সগলে। ৫ নলেম্বৰ তাবৰলে বনজৰ পঞ্ি 
দকদাৰনাথ ৰাত্াৰ সিয়ত দতওঁ একাবধক প্কল্পৰ কাি 
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আৰম্ কলৰ আৰু দকতলিাৰ প্কল্প শুভাৰম্বণ কবৰ ৰাষ্ট্ৰক 
সিপ ্যণ কলৰ। এই সিয়লোোত দকদাৰনাথ ধািৰ কাৰ ্যসূচীৰ 
সসলত সংলৰাগ ৰাবে দদশৰ িাৰটা দজ্যাবতব� ্যংগ আৰু চাবৰ 
ধািৰ সসলত আস্াৰ দকইিাটাও দকন্দত পূজা অচ্যনাৰ 
�গলত অলনক কাৰ ্যক্িৰ আলয়াজন কলৰ। দকদাৰনাথ 
ধািত আলয়াক্জত িুে্য কাৰ ্যসূচীৰ �গত সংগবত ৰাবে দহাো 
অনুষ্ানত প্ধানিন্তীলয় কয়, “িই এয়া বনজৰ দসৌভাগ্য 

িুব� বিলিচনা কলৰা ঁ দৰ িািা দকদালৰ, ইয়াৰ সাধুসকল� 
তথা এই স্ানৰ িতাহ-পানীলয় দিাক �া�ন-পা�ন কবৰবে� 
আৰু আক্জ ইয়াৰ প্বতদানস্বৰূলপ এই স্ানৰ উন্নয়ন 
সাধন কবৰি পাবৰলো,ঁ ইয়াতৱক পূণ্যৰ কথা আৰু বক হ’ি 
পালৰ। এই আবদভূবিত ধিকীয়-আধ্যত্মিকতাৰ ভােৰ সহায়ত 
আধুবনকতাৰ সংলৰাগ দকে� ভগোন শংকৰৰ কৃপাত সম্ে 
সহলে।”

নকদযৰনযথক দ্দব্ ৰূপ দ্দয়যৰ বযচব প্ৰধযনমন্তী নমযদীৰ দ্বচশষ পদচক্প...

স্গগীয় অনুভূদ্তৰ ৈগচত 
আধুদ্নকতযৰ পৰশ

n  শ্ৰীলকদাৰনাথ ধাি বহদে ু ধি ্যা�ম্বীসক�ৰ 
িালি পবেত্ ধিকীয় স্ান। এয়া বহিা�য়ৰ 
পাদলদশত সৰস্বতী আৰু িদোবকনীৰ 
সংগিস্�ীত অেবস্ত।

n  ২০১৩ চনত অহা প্াকৃবতক আপলদ এই 
তীথ ্যনগৰক ৰলথটি ক্বতসাধন কলৰ। তাৰ 
পােত বনি ্যাণ দহাো অবনয়বন্তত ভেলন 
িক্দেৰৰ দসৌষ্ে ম্ান কবৰবে�।

n  দকদাৰনাথ ধািক পুনঃবনি ্যাণ কবৰ 
বদি্যতা আৰু আধ্যত্বিকতাৰ দকন্দস্� 
বহচালপ প্বতষ্া কৰাৰ িালি প্ধানিন্তী 
নলৰন্দ দিাদীলয় ২০১৭ চনত দকদাৰনাথ 
পুনঃবনি ্যাণ আচঁবনৰ পবৰকল্পনা কবৰবে�।

n  এই পবৰকল্পনাৰ আধাৰলত সকল�া 
বহতাবধকাৰীক স� পবৰলেশ সন্তু�নৰ কথা 
বচন্া কবৰ এক িহালৰাজনাৰ কথা বচন্া কৰা 
হয় আৰু এই পবৰকল্পনাত প্ধানিন্তীলয় 
বনলজ সকল�া কািৰ পৰ ্যাল�াচনা কলৰ।

n  প্াকৃবতক দুলৰ ্যাগৰ পােত দকদাৰধািক বদি্যৰূপত প্বতষ্া কৰাৰ দক্ত্ত 
বৰলিাৰ প্ত্যাহ্ান আবে� দসইলিাৰ পূৰণ কবৰিৱ� ৫টা উন্নয়নিূ�ক 
প্কল্পৰ শুভাৰম্বণ কলৰ।

n  দগৌৰীকুণ্ৰ পৰা ১৬ বকঃবিঃ বন�গত অেবস্ত বকন্তু দকে� দোজকাবঢ় 
ৰাি পৰাৰলহ সুবিধা থকা দকদাৰনাথ ধািত উন্নয়নিূ�ক কািলিাৰ কৰালটা 
ৰলথটি প্ত্যাহ্ানিূ�ক আবে�। দিয়া িতৰত বনি ্যাণ সািগ্ৰী স� দৰাোলটা 
আবে� িুে্য প্ত্যাহ্ান। ধািৱ� বনি ্যাণ সম্ূণ ্য দহাো পথলটা প্থি কাি 
আবে�।

n  প্াকৃবতক দুলৰ ্যাগৰ ফ�ত িক্দেৰৰ কাষত থকা সকল�া ঘৰ-ভেন বিনটি 
সহবে�। প্ায় ৩০ হাজাৰ টন দিাকা-বশ�ৰ আেজ্যনা দগাট োইবে�। এই 
বশ�ৰ আেজ্যনালক স্ানীয় বশল্পীৰ সহায় স� তথা ২০ হাজাৰ বশ�ৰ ি্যেহাৰ 
কবৰ েটেট্ৰীৰ পথ বনি ্যাণ কৰা হয়।

n  দুেন নদীৰ সংগিস্�ীত থকা এই ১০৪ বিটাৰ ি্যাসৰ আগন্তুক লোজাৰ 
বনি ্যাণ িতৃ্তাকাৰ ৰূপত ৫১ হাজাৰ স্ানীয় বশ�ৰ প্লয়াগ কবৰ কৰা সহলে। 
িাকী িক্দেৰ লোজাৰ বনি ্যাণ ৪৩৪০ িগ ্যবিটাৰত দক্ত্ত ১৫২০০ স্ানীয় 
বশ�ৰ প্লয়ালগলৰ কৰা সহলে।

n  িানপানীৰ ফ�ত সৰস্বতী আৰু িদোবকনী নদীৰ পাৰত দগদ জিা সহ িকৃ্দ্ 
দপাো ভূবিভাগৰ িালি বিলশষ ি্যেস্া গ্ৰহণ কবৰ িানপানী সুৰক্া ি্যেস্া 
কবৰ িক্দেৰ পবৰসৰক এটা বিীপৰ ৰূপত সতয়াৰ কবৰ দুলয়ােন নদীৰ 
িানপানী সুৰক্া দদো� বনি ্যাণ কৰা সহলে।

n  প্াকৃবতক দুলৰ ্যাগৰ ফ�ত ক্বতগ্ৰস্ দহাো পুলৰাবহতসক�ৰ িাসগহৃও 
পুনঃবনি ্যাণ কৰা সহলে।

n  পৰ ্যায়ক্লি স্ানীয় পুলৰাবহতৰ আোসসিূহ স্ানীয় সি�ৰ ি্যেহাৰ কবৰ 
বনি ্যাণ কৰা সহলে।

n  পঞ্ি কাৰ ্য বহচালপ প্াকৃবতক কাৰণত ক্বতগ্ৰস্ দহাো অবদগুৰু 
শংকৰাচাষ ্যৰ সিাবধৰ পুনঃবনি ্যাণ কৰা সহলে। সিাবধৱ� দৰাোৰ িালি 
থকা পথলটাত দোজকাবঢ় দশ ্যনাথকীসকল� অনন্য অনুভূবত �াভ কবৰিৱ� 
সক্ি হ’ি।

উন্নয়নৰ নতুন গবতৰযষ্ট্ৰ

প্ৰধযনমন্তীচয় দ্দয়য ভযষণ 
শুদ্নবৱৈ এই দ্কউআৰ নকযি 
নস্কন কৰক।
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১৮৫ নকযটি িকযৰ ব্য় সযচপচক্ দ্বকযশৰ নতুন কযি ্শসূেীৰ আৰম্ভদ্ণ

ভাৰতীয় সংসৃ্বতত ধিকীয় স্ানৰ গুৰুত্ব সদায় আলে। 
এয়া সকল�ালে জালন দৰ এই দদশৰ নাগবৰক ধি ্যৰ সসলত 
ওতলপ্াতভালে জবডত। এই দদশৱ� প্বতিেলৰ বিশ্ �ক্াবধক 
পৰ ্যটক ধিকীয় িলনাভাে স� আলহ। এই দক্ত্ত আধ্যত্মিক 
পৰ ্যটন উলদ্যাগৰ সম্ােনাক নুই কবৰি দনাোবৰ। ইয়াৰ 
জবৰয়লত অলনক দ�ালক কি ্যসংস্াপন �াভ কলৰ তথা দদশৰ 
অথ ্যি্যেস্াও টনবকয়া� হয়। এই কাৰণলটাৰ িালিই ২০১৪ 

চনৰ পােত দকন্দ চৰকালৰ এই দক্ত্ত বিলশষ গুৰুত্ব বদলে। 
দিৌদ্ চাবক্যটৰ বিকাশৰ পােত কুশীনগৰ আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় বিিান 
িদেৰৰ আৰম্বণ তথা ৰািায়ণ চাবক্যটৰ িাধ্যিত ৰািৰ সসলত 
জবডত সহ থকা ধিকীয় স্ানৰ উন্নয়ন সাধন দকন্দ চৰকালৰ 
কবৰলে। দদশৰ বিবভন্ন প্ান্ ধিকীয় পৰ ্যটনৰ সম্েনাক 
অথ ্যনীবত বিকাশৰ সহায়ক কৰাৰ িালি দকন্দই কাি কবৰ 
আলে। n

ভগোন বিঠ্ঠ�ৰ নগৰ বহচালপ বিশ্ত ে্যাত পন্ৰপুৰত ভতিসকল� 
অবত শীলৰে পদপথলৰ উপবস্ত হ’িৱ� সক্ি হ’ি। ৮ নলেম্বৰ 
তাবৰলে ইয়াত ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় ঘাইপথ প্কল্পৰ ইয়াত আৰম্বণ কৰা হয়। 
শ্ৰীিন্ জ্ালনশ্ৰ িহাৰাজ পা�েী আৰু শ্ৰীিন্ টুকাৰাি িহাৰাজ 
পা�েী েণ্ৰ িেু্য অংশৰ চাবৰপথৰতুি ঘাইপথৰ বশ�ান্যাস কবৰ 
উষ্ঠ বদয়া ভাষাণত প্ধানিন্তীলয় কয়, “এই ৰাত্া বিশ্ৰ অবতৱক 
প্াচীন ৰাত্ালিাৰৰ িাজৰ এটা হয়। এই ৰাত্া এলকসিয়লত 
অসংে্য দ�ালক কৰা ৰাত্া। এয়া ভাৰতৰ দসই শাশ্ত বশক্াৰ 
প্তীক হয় বৰলয় আিাৰ আস্াক িাবন্ ৰালে। ভগোন বিঠ্ঠ�ৰ 
দেুাৰ সকল�ালৰ িালি দো�া হয়। সকল�ালৰ সসলত সকল�ালৰ 
বিশ্াস আৰু সকল�ালৰ বিকাশৰ আৰঁত এই ভােনাই আলে।”

ভগেযন দ্বঠঠ্ৈৰ নগৰ পন্ধৰপুৰৰ 
দ্বকযশৰ বযচব প্ৰকল্প

এই পদ্ৰকল্পনযচবযৰ আৰম্ভ কৰয িয়
n বদলিঘাটৰ পৰা দিাহ�ৱ� শ্ৰীিন্ জ্ালনশ্ৰ িহাৰাজ 

পা�েী িাগ ্যৰ প্ায় ২২১ বকঃবিঃ আৰু প�সৰ পৰা 
দটালড�-দিাডল�ৱ� শ্ৰীিন্ তুকাৰাি িহাৰাজ 
পা�েী পথৰ প্ায় ১৩০ বকঃবিঃ পথ চাবৰপথৰুতি 
হ’ি।

n  ইয়াৰ দুলয়াফাল� পা�েীৰ িালি পদপথ থাবকি। 
৬,৬৯০ দকাষ্ট টকাতৱক অবধক আৰু প্ায় ৪,৪০০ 
দকাষ্ট নূন্যতি েৰচ হ’ি।

আধ্ানমিক িগৰ পন্ধৰপুৰৰ নিশেষত্ব
ভগোন বিষু্ৰ অেতাৰ বিলঠাো আৰু দতওঁৰ পত্নী ৰুক্মিনীৰ সন্ানত 
এই চহৰৰ দ�ালক িেৰলটাত চাবৰিাৰ উৎসে পা�নৰ িালি একক্ত্ত 
হয়। আহাৰ, শাওণ, কাবত আৰু িাঘ িাহত ইয়াত ভতিৰ বভৰ হয়। এয়া 
বিশ্াস কৰা হয় দৰ এই উৎসে বিগত ৮০০ িেৰ ধবৰ চব� আবহলে।

উন্নয়নৰ নতুন গবতৰযষ্ট্ৰ

পন্ধৰপুৰত প্ৰধযনমন্তীচয় দ্দয়য 
ভযষণ শুদ্নবৱৈ এই দ্কউআৰ 
নকযি নস্কন কৰক।
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নগযৈকীয় উত্যপৰ
পৰয দ্বশ্বক ৰক্য কদ্ৰবৱৈ

ভযৰত সি পদ্ৰচছভযৰত সি পদ্ৰচছ

অগ্ৰদতূঅগ্ৰদতূ

দকাপ-২৬ সক্ন্�নপ্ৰচ্ছদ নৈখয
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দকাপ-২৬ সক্ন্�নপ্ৰচ্ছদ নৈখয

জ�িায়ু পবৰেত্যনৰ দক্ত্ত আবি ইবতিলধ্য এয়া উিান পাইলো ঁদৰ 
বিশ্ৰ বিবভন্ন প্ান্ত জ�িায়ুৰ অপ্ত্যাবশত পবৰেত্যন সহলে। দকালনা 
ঠাইত ৰবদ িানপানী সহলে, দকালনা ঠাইত অিতৰীয়া ধুিুহা আবহলে, 
সিুদ্ৰৰ জ�স্ৰ িকৃ্দ্ পাইলে, ভূস্খ�ন সহলে, িনজইুৰ দলৰ ঘটনা 

সংঘষ্টত সহলে তথা এটিাক্যষ্টকাত িৰফ গব�িৱ� আৰম্ কবৰলে। এলন 
সিয়ত আবি িাস কৰা গ্ৰহলটাৰ ৰক্াৰ িালি বিশ্ৰ সকল�া দদশ দগ্ৰট 

িলৃটইনৰ গ্ােলগাত বিব�ত সহবে�। এই সক্ন্�নত ভাৰতিষ ্যই পবৰলেশৰ 
প্বত দায়েদ্তাৰ পবৰচয় বদ পঞ্ািতৃৰ সংকল্পলৰ বিশ্ক বদশৰ সন্ান 
বদয়াৰ �গলত উন্নয়নশী� ৰাষ্ট্ৰক জ�িায়ু ন্যায়ৰ প্লয়াজনীয়তাৰ কথা 

উললেে কবৰ িহনক্ি উন্নয়নৰ পথৰ দনতৃত্ব বদলে...

উত্তৰ প্লদশৰ িাৰািংকীৰ ৪৩ দহ্ৰ ভূবিত 
বিস্াবৰত সহ থকা চৰাহী হ্দ �ালহ �ালহ 
ধ্ংসৰ গৰাহৱ� সগ আবে�। বকন্তু গ্ৰািাঞ্�ৰ 
দ�াকৰ সংকল্পই দসয়া সম্ে হ’ি বনবদল�। 
সকল�ালৰ অংশীদাবৰত্বলৰ গােঁিাসীলয় 
একক্ত্ত প্লচটিা হাতত স�বে�। এেন 
পােত আন এেন গাওঁ হ্দ ৰক্া অবভৰানৰ 
সসলত জবডত সহ পবৰবে�। গােঁিাসীলয় হ্দৰ 
চাবৰও বদশত এক বিটাৰ ওে িান্ িাবন্ বদলয় 
আৰু তাৰ ফ�ত এবতয়া হ্দলটালে পুনৰ 
প্াণ পাইলে আৰু পক্ীকূ�ৰ িধুৰ গুঞ্জনত 
এবতয়া সিগ্ৰ পবৰলেশ জীপা� সহ উষ্ঠলে।

দকাবভড কা�ত িালন ২০২০ িষ ্যলটাৰ ১০ জ�ুাই 
তাবৰলে িধ্যপ্লদশৰ ৰীোত ৭৫০ দিগাোটৰ দসৌৰ 
পবৰকল্পনা ৰাষ্ট্ৰৰ নািত উৎসগ ্যা কৰা হয়। সম্েত 
এবেয়াৰ বভতৰত সি ্যিহৃৎ এই দসৌৰ প্কল্পলটাৰ 
বভতৰত থকা এটা দসৌৰ পাক্যত (প্কল্পলটাৰ সি ্যিুঠ 
দক্ত্ভূবি ১৫০০ দহ্ৰ) ৫০০ দহ্ৰ ভূবিত থকা 
২৫০-২৫০ দিগাোটৰ বতবনটা দসৌৰ উৎপাদন প্কল্প 
অন্ভু্যতি সহ আলে। দৰো দসৌৰ প্কল্প সহলে দদশৰ 
প্থিলটা দসৌৰ প্কল্প বৰ প্কল্পই গ্ৰীড অসিানতা 
দৰূ কবৰিৱ� সক্ি সহলে। এই প্কল্পই িাবষ ্যক 
বহচাপত প্ায় ১৫ �াে টন কাি ্যন ডাই অক্সাইডৰ 
বনগ ্যিন দৰাধ কবৰি।

বচঅ’বপ িা চিুৱক দকাপ-২৬ শীষ ্য সক্ন্�নৰ 
সিয়লত দদশৰ পাহাৰীয়া ৰাজ্য দিঘা�য়ৰ সসলত 
জবডত এটা তথ্যই সকল�ালৰ দৃষ্টি আকষ ্যণ কবৰলে। 
সজে বিজ্ানীসকল� এটা নতুন প্জাবতৰ িাে 
আবেস্াৰ কবৰলে। জাবনি পৰা িলত এই িাে দকে� 
গুহাৰ বভতৰতলহ দপাো ৰায় আৰু এয়া সি ্যিহৃৎ 
সংে্যা।

17দ্িউ ইণ্ডিয়যা সমযােযাৰ  |  ১-১৫ দ্িচেম্বৰ, ২০২১
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পবৰলেশৰ প্বত দায়েদ্তা ভাৰতীয় সংসৃ্বতত 
বনহীত সহ আলে। পবৰলেশ সংৰক্ণৰ দক্ত্ত 
ভাৰতীয় সিাজ-সভ্যতাই অতীজলৰ পৰা 
বনবিড সম্ক্য গবঢ় তুব�লে আৰু এয়া এবতয়াও 

অকু্ণ্ণ আলে। দদশৰ িত্যিানৰ দকন্দ চৰকালৰও এই বদশলত 
কাি কবৰ আলে। অ�পলত স্টল�ণ্ৰ গ্ােলগাত অনুষ্ষ্ত 
সহ দৰাো জ�িায় ু সক্ন্�নেন দকে� এক আনুষ্াবনকতা 
নাবে� িৰঞ্ দসয়া আবে� প্বতেন ৰাষ্ট্ৰৰ িালি এেন ৰলথটি 
গুৰুত্বপূণ ্য সিঠক। দদলশ এই জ�িায় ু সিঠকৰ গুৰুত্ব 
উপ�বব্ধ কবৰবে� বকয়লনা বৰ সক্ন্�নত বিশ্ৰ অবধকাংশ 
ৰাষ্ট্ৰই বনজৰ প্বতবনবধ দপ্ৰণ কবৰবে� দসই সিঠকৰ ভাৰতৰ 
প্বতবনবধ বহচালপ দদশৰ প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদী আৰু 
দকন্দীয় িন, পবৰলেশ আৰু জ�িায় ুপবৰেত্যন িন্তী ভূলপন্দ 
ৰাদলে অংশগ্ৰহণ কবৰবে�। প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় এই 
আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় সিঠকত কাি ্যন বনগ ্যিন প্বতবহত কৰাৰ বদশত 
বৰ ভাষণ বদলয় দসই সলম্বাধলন সকল�া ৰাষ্ট্ৰক কাৰ ্যকৰী 
পদলক্প দ�াোৰ িালি দপ্ৰণা বদলে। সিস্যালিাৰ ি্যতি 
কৰাৰ স�বন সিস্যাৰ সিাধানৰ দক্ত্ত ভাৰলত দদেওুো 
পলথ বিশ্ক উদ্বুদ্ কবৰলে।

পবৰলেশ সুৰক্াৰ বদশত গম্ীৰতা আৰু এই বদশত 
ভাৰলত স� থকা পদলক্পলিাৰৰ বিষলয় পৰ ্যাল�াচনা কৰাৰ 
প্াকিুহতূ ্যত এয়া িকু্জ দপাো দৰকাৰ দৰ বকদলৰ জ�িায়ু 
পবৰেত্যনৰ বিপদ ঘটিাৰ আগজাননী বিশ্ই �াভ কবৰলে 
আৰু এইলক্ত্ত আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় সক্ন্�নৰ প্লয়াজনীয়তা 
আবহ পবৰলে? আচ�লত দগা�কীয় উত্তাপৰ সিস্যাই সিগ্ৰ 
বিশ্ৰ সম্েুত গম্ীৰ সিস্যাৰ সষৃ্টি কবৰলে। বিশ্ৰ দকালনা 
প্ান্ত ৰবদলহ অিতৰীয়া িানপানী আবহলে দতলন্ অন্য 
দকালনা ঠাইত ধুিহুা আবহলে, সাগৰ জ�স্ৰ িকৃ্দ্ দপাো, িন 
জইুৰ ঘটনা তীব্ৰ গবতত িকৃ্দ্ দপাো আবদ ঘটনালিালৰ এই 
সংলকত িহন কবৰলে বিশ্ত দগা�কীয় উত্তাপ িকৃ্দ্ পাইলে। 
বিবভন্ন প্বতলিদন অনুসবৰ বিজ্ানীসক�ৰ পৰা এই তথ্য 
�াভ কবৰি পৰা সগলে দৰ পবৃথেীলয় উষ্তা আৰু িাত্ দডৰ 
বডগ্ৰীৱ� সহ্য কবৰি পাবৰি। বকন্তু বৰ হাৰত িায়িুণ্�ত কাি ্যন 
বনগ ্যিন সহ আলে দসই হাৰত এই ধৰাৰ তাপিাত্া ৩ বডগ্ৰীৱ� 
িকৃ্দ্ পাি। এলন দপ্ক্াপটত িানেতা ৰক্াৰ স্বাথ ্যত বিশ্ৰ 
দনতৃত্বই প্লচটিা হাতত স�লে বকন্তু উন্নত, উন্নয়নশী� আৰু 
অননু্নত ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়নি�ূক কাৰ ্যৰ অসিানুপাবতক িকৃ্দ্লয় 
অসািঞ্জস্যতাৰ সষৃ্টি কবৰলে। এই বিষয়লটাৰ সিাধানৰ 
িালিই দগ্ৰট িলৃটইনৰ গ্ােলগাত বিগত ৩১ অল্ািৰৰ পৰা 
১২ নলেম্বৰ তাবৰেৱ� ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ দিনাৰত বিশ্ৰ প্ায় ২০০ 
েনলৰা অবধক দদশ বিব�ত হয়। বচ অ’ বপ-২৬ (দকাপ-২৬) 
নালিলৰ জনবপ্য় দহাো এই জ�িায় ু শীষ ্য সক্ন্�নত এই 

প্ায় দুিেৰৰ পূলি ্য িলোপুৰিৰ উপকূ�ত 
১২ অল্ািৰ তাবৰলে প্াতঃ ভ্ৰিণৰ সিয়ত 
প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় লোষ্টিক আবদ 
আেজ্যনা চাফা কবৰ থকা পবৰ�বক্ত সহবে�। 
স্বচ্ছ উপকূ� আৰু স্বচ্ছ পবৰলেশৰ িলনাভাে 
জাগ্ৰত কৰা দসই পদলক্লপ দকে� পবৰলেশ 
সজাগতাই নহয় িৰঞ্ িানে কূ�ৰ ৰক্া 
িালি সি� ভাৰতৰ বস্বতক ি্যতি কবৰলে। এই 
অবভৰানৰ আৰম্বণৰ এটা িেৰৰ পােলতই 
ভাৰতৰ ৮টা সাগৰ উপকূ�ক ব্বু দফ্গ 
আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় ইক’ দ�লি�লৰ সন্াবনত কৰা 
হয়। প্থি প্য়াসলত এই সফ�তা দপাো ভাৰত 
বিশ্ৰ প্থি দদশ সহ পবৰলে আৰু বিশ্ৰ ৫০ 
েন দদশৰ সূচীত (ব্বু দফ্গ থকা) নাি অন্ভু্যতি 
সহলে। বিশ্ দিংলকও ভাৰতৰ এই প্লচটিাক 
প্শংসা কবৰলে। এবতয়া চৰকালৰ দদশৰ অন্য 
উপকূ�লিালৰা স্বচ্ছ কৰাৰ িালি পদলক্প গ্ৰহণ 
কবৰলে।

দকাপ-২৬ সক্ন্�নপ্ৰচ্ছদ নৈখয
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নকযপ দ্ক িয়, আৰু দ্বশ্ব দ্কয় দ্েদ্্ত সি পদ্ৰচছ
বচঅ’বপ িালন সহলে কনফালৰন্স অে পাষ্ট্যজ (দ�লিাৰৰ 
সক্ন্�ন)। ৰাষ্ট্ৰ সংঘই জ�িায় ুপবৰেত্যনৰ দৰেিেক্য সক্ন্�নৰ 
অধীনত এই দকাপ সিঠক অনষু্ষ্ত হয়। ইয়াত বিশ্ৰ প্ায় 
২০০েন দদশ সংৰুতি সহ আলে। ১৯৯৫ চনত িাব� ্যনত প্থি 
সিঠক অনষু্ষ্ত সহবে� আৰু এইিাৰ গ্ােলগাত ২৬ সংে্যক 
দকাপ অনষু্ষ্ত সহলে। দসলয়লহ গ্ােলগাৰ সিঠকক দকাপ-২৬ 
আে্যা বদয়া সহলে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধীনত থকা এটা সংস্া সহলে 
আইবপবচবচ িালন জ�িায় ুপবৰেত্যনৰ ওপৰত অন্ে ্যতী চৰকাৰী 
দপলন�। এই সংস্াই দকইটা িেৰৰ অন্ৰত জ�িায় ুপ্বতলিদন 
দাবে� কলৰ আৰু এই প্বতলিদন বিশ্ই িাবন �য়। এই সংস্াৰ 

ষষ্ প্বতলিদন এই িষ ্যৰ আগটিত প্কাশ 
কৰা হয়। এই প্বতলিদলন জ�িায়ৰু 
ভয়ােহ পবৰেত্যনৰ ওপৰত উলবিগ প্কাশ 
কবৰলে। এই প্বতলিদনত এই কথালটা 
উললেে কৰা সহলে দৰ িত্যিান পবৃথেী 
ৰলথটি উত্তপ্ সহ পবৰলে। সাগৰ পষৃ্ৰ পানী 
িকৃ্দ্ পাি ধবৰলে। এই ধৰাৰ তাপিাত্া ১.৫ 

বডগ্ৰীৱ� িকৃ্দ্ পাইলে। বিজ্ানীসকল� িত দপাষণ কলৰ দৰ দডৰ 
বডগ্ৰী তাপিাত্া িকৃ্দ্ িানুলহ সহ্য কবৰি পালৰ বকন্তু বনলতৌ সহ 
থকা কাি ্যন বনগ ্যিনৰ ফ�ত �ালহ �ালহ পবৰবস্বত অসহনীয় 
সহ পবৰি। এই প্বতিদলন এই কথাও স্পটি কবৰলে দৰ ২০৩০ 
চনৰ বভতৰত ৰবদলহ কাি ্যন বনগ ্যিন দৰাধ কবৰ ২০৫০ৰ বভতৰত 
দসয়া শণূ্য বনগ ্যিনৱ� আবনি পৰা নাৰায় দতলন্ বিশ্ৰ পবৰবস্বত 
অবধক ভয়ােহ সহ পবৰি। ইয়াৰ িালি বিশ্ৰ দনতৃত্বই তাৎক্বণক 
পদলক্প গ্ৰহণ কৰালটা অতীে প্লয়াজনীয় সহ পবৰলে। দসলয়লহ 
দকাপ-২৬ এইিাৰ ৰলথটি গুৰুত্বপূণ ্য বহচালপ বিলিবচত সহলে। 
দকাপ-২৬ৰ এলজণ্ালিাৰত এইিাৰ কয়�াৰ ি্যেহাৰ কি কৰা, 

িন ধ্ংস দৰাধ কৰা, কাি ্যনৰ বনগ ্যিন প্বতলৰাধ কৰা, স্বচ্ছ শক্তিৰ 
ি্যেহাৰত গুৰুত্ব বদয়া, ই-িাহনৰ ি্যেহাৰ কৰা, নিীকৰণ শক্তিৰ 
ি্যেহাৰ আৰু উপকূ� ৰক্া কৰা গে গেবন দৰাোৰ দক্ত্ত 
গুৰুত্ব বদয়া সহলে।

এই সিঠকৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত িন্ি্য ৰাবে দকন্দীয় িন, 
পবৰলেশ আৰু জ�িায় ুপবৰেত্যন বিভাগৰ দকন্দীয় িন্তী ভূলপন্দ 
ৰাদলে কয় দৰ, “বিশ্ৰ দনতৃত্ব আইবপবচবচৰ প্লতলিদনক 
স� বচবন্ত, জেিায় ু পবৰেত্যনৰ বিষয়লটালে সকল�ালক বচন্া 
দপ�াইলে। উলদ্যাবগক কািকাজলিাৰ এবতয়াৰ গবত চব� থাবকল� 
পবৰবস্বত অবধক ভয়ােহ সহ পবৰি বকয়লনা কাি ্যনৰ বনগ ্যিলন 
পবৃথেীৰ উত্তাপ অবধক িকৃ্দ্ কবৰি। আৰু তাৰ ফ�ত প্থলি 
উপকূ�ীয় অঞ্�লিাৰ সাগৰ পানীত ডুি দৰাোৰ সম্ােনা আলে। 
তদপুবৰ িানপানী, প্াকৃবতক দলুৰ ্যাগৰ কথালিাৰ আলে। ইয়াৰ 
পবৰলপ্বক্টত বিশ্ৰ দনতৃত্ব একলগাট সহলে আৰু এই দক্ত্ত 
কাৰ ্যকৰী ি্যেস্া গ্ৰহণৰ িালি সন্বত প্দান কবৰলে।” প্ধানিন্তী 
নলৰন্দ দিাদীলয় গ্ােলগাত বদয়া বনজৰ ভাষণত িানে সভ্যতাৰ 
ৰক্াৰ িালি সকল�ালক আহ্ান জনায়।

বসদ্ান্ত উপনীত দহাো সগলে দৰ এবতয়া দকে� িন্লনই 
নহয়, কাৰ ্যলক্ত্লতা পদলক্প গ্ৰহণ কৰাৰ সিয় আবহ 
পবৰলে। ৰবদলহ এলন নহয় দতলন্ িানেতাৰ প্বত সংকট 
আবহ পৰালটা োটাং।
পঞ্যমৃত অথ ্শযৎ বিনক্ম উন্নয়নৰ পযেঁিয দ্বন্দু

গ্ােলগাত অনষু্ষ্ত দহাো ২৬ সংে্যক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জ�িায়ু 
পবৰেত্যন সক্ন্�ন অথ ্যাৎ বচ অ’ বপ-২৬ত (দকাপ-২৬) 
অংশগ্ৰহণ কবৰ প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ 
সহ পাচঁটা বিদেৰু ওপৰত গুৰুত্ব আলৰাপঁ কলৰ। এইলকইটা 
সহলে (১) ২০৩০ চনৰ বভতৰত ভাৰতৰ অ-জীোমি ইন্ন 
শক্তিৰ ক্িতা ৫০০ বগগাোটৱ� িকৃ্দ্ কৰা, (২) এলকটা 
িষ ্যৰ বভতৰত ভাৰতৰ প্লয়াজন দহাো ইন্নৰ ৫০ শতাংশ 
দকে� পুনঃ নিীকৰণ শক্তিলৰ পূৰণ কৰা, (৩) কাি ্যন 
বনগ ্যিনৰ পবৰিাণ এক বিব�য়ন টনৱ� হ্াস কৰা, (৪) 

অথ ্যি্যেস্াৰ কাি ্যন তীব্ৰতা ৪৫ শতাংশৱ� হ্াস কৰা আৰু 
(৫) ২০৭০ চনৰ বভতৰত দনট ক্জৰ’ বনগ ্যিনৰ (শণূ্য কাি ্যন 
বনগ ্যিন) �ক্্য প্াবপ্। ভাৰলত এইধৰলণ িহত্বপূণ ্য �ক্্য 
ৰাবেলে বৰসিয়ত দদশৰ কাি ্যন বনগ ্যিন অন্য একাবধক 
ৰাষ্ট্ৰতৱক ৰলথটি কি। িলনালৰাগ বদয়াৰ বিষয় দৰ ভাৰত 
বিশ্ৰ ১৭ শতাংশ জনসংে্যাৰ দদশ দহাোৰ পােলতা দদলশ 
দকে� ৫ শতাংশ বনগ ্যিনলহ কলৰ। ইয়াৰ একিাত্ কাৰণ 
এয়াই দৰ দগা�কীয় উত্তাপৰ বিৰুলদ্ চব� থকা ৰুজঁেনত 
ভাৰলত বনজৰ দাবয়ত্ব ইবতিলধ্য িকু্জ উষ্ঠলে। বিশ্ৰ কাি ্যন 
বনগ ্যিনৰ পবৰিাণ ভাৰতৰ প্বতজন ি্যক্তিৰ বহচাপত 
গলঢ় ৬০ শতাংশ কি। এলন দহাোৰ এয়াই দৰ ভাৰতীয় 
জীেন সশ�ী এবতয়াও পৰম্ৰাগত পদ্বতত চব� আলে। 
ভাৰলত ৰলথটি বচন্া-চচ্যা কবৰ এই �ক্্য বনধ ্যাৰণ কবৰলে। 
আইবপবচবচৰ প্বতলিদন িাবন দ�াো হয় দতলন্ উন্নয়নশী� 
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সম্-গচ্ছ-ধ্বম,
সম্-ব-দবিম্,

সম্ নবয মযনদ্স জযনতযম্।

আক্জ একবিংশ শবতকাত এই 
িন্ত িহত্বপূণ ্য আৰু প্াসংবগক সহ 

পবৰলে। সি্-গচ্ছ-ধ্ি্ িালন সহলে 
সকল�া এলক�লগ আগিালঢ়া ,ঁ সি্-

ি-দবিি্ িালন সহলে সকল�ালে বিব� 
সংিাদ কলৰা,ঁ আৰু সি্ দিা িানবস 

জানতাি্-ৰ অথ ্য সহলে সকল�ালৰ 
িনলিালৰা সিণ্বয়ৰ িাজত থাকক। 

িানেতাৰ ভবেষ্যৎ ৰক্াৰ িালি আবি 
আলকৌ এিাৰ সূৰ ্যৰ সসলত আগিাবঢ় 

ৰাি �াবগি।”

নচৰন্দ্ৰ নমযদী, প্ৰধযনমন্তী।

ৰ বভতৰত অ-জীোমি 
ইন্নৰ ক্িতা ৫০০ 

বগগাোটৱ� িকৃ্দ্ কৰা।

২০৩০

অথ ্যি্যেস্াৰ কাি ্যন তীব্ৰতা

৪৫ 

৫০০১
শতাংশ শক্তি 

২০৩০ৰ 
বভতৰত দকে� 
পুনঃনিীকৰণ 
শক্তিলৰ পূৰণ।

বিব�য়ন টনৱ� 
কাি ্যন বনগ ্যিন 

হ্াস কৰা।

ৰাষ্ট্ৰলিালৰ ২০৩০ৰ বভতৰত কাি ্যন বনগ ্যিনত দনট-ক্জৰ’ৰ 
�ক্্য প্াবপ্ কবৰি। বকন্তু উন্নত দদশলিালৰ ২০৫০ৰ �ক্্য 
বনধ ্যাৰণ কবৰলে গবতলক ভাৰত ২০৭০ৰ �ক্্য ৰলথটি বচন্া-
চচ্যাৰ পােত দ�াো সহলে।

এলন দপ্ক্াপটত বিকাশৰ নীবতলিাৰত আৰু 
আচঁবনলিাৰত প্শবিতকৰণৰ (Mitigation) স�বন 
অনকূু�নত (Adaption) গুৰুত্ব বদিৱ� প্ধানিন্তী 
নলৰন্দ দিাদীলয় আহ্ান জনাইলে। ভাৰতত প্চব�ত সহ 
থকা ন�ীৰ(পাইপ) পৰা দোো পানী, স্বচ্ছ অবভৰান, 
উজ্জ্ব�া আবদ আচঁবনলিাৰৰ জবৰয়লত নাগবৰক �াভাবণ্বত 
সহলে, দতওঁল�াকৰ জীেন উন্নত সহলে। এই কথালটাত 
দকালনাধৰণৰ ববিিত নাই দৰ প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় 
জ�িায় ু সক্ন্�নত অংশ স� এই দগা�কীয় উত্তাপৰ 
সিস্যাৰ পৰা বকদলৰ সিাধান দপাো ৰাি দসই সম্ক্যত 

সিগ্ৰ বিশ্ৰ ৰাষ্ট্ৰক পথ প্দশ ্যন কবৰলে। ইয়াৰ িালি দদলশ 
এবতয়া জ�িায় ুপবৰেত্যন তথা দগা�কীয় উত্তাপৰ পৰা হাত 
সাবৰ থাবকিৰ িালি �’ি�গীয়া পদলক্পসিহূ গ্ৰহণ কবৰ 
আবহলে। দকে� কথালৰ নহয়, কািৰ জবৰয়লত ভাৰলত 
জ�িায় ু ন্যায়ৰ দক্ত্ত বিশ্ক দপ্ৰণা বদলে। ২০৭০ৰ 
বভতৰত শণূ্য কাি ্যন বনগ ্যিনক স� ভাৰলত বনধ ্যাৰণ কৰা 
�ক্্যক ি্যেসাবয়ক/ঔলদ্যাবগক দগাষ্্ৰীলিালৰও প্শংসা 
কবৰলে। ভাৰতীয় উলদ্যাগ সংঘই প্ধানিন্তীৰ দঘাষণাক 
সাহসী আৰু ৰগুান্কাৰী আে্যা বদলে।
দ্বশ্বক প্ৰত্যশয দ্দয়যৰ ৈগচত নপ্ৰৰণযও দ্দচছ ভযৰচত

২০১৪ চনত ভাৰতৰ নিীকৰণ শক্তিৰ ক্িতা ২০ 
বগগাোট আবে�, দতবতয়া প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় এই 
বসদ্ান্ স�বে� দৰ ২০২২ চনৰ বভতৰত এই ক্িতা ১০০ 
বগগােটৱ� উন্নীত কৰা হ’ি। বকন্তু এই বনধ ্যাবৰত সিয়সীিাৰ 

ভযৰতৰ 
পঞ্যমৃত 

ৈক্্
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শতাংশতৱক হ্াস

২০৭০
ৰ দ্ভতৰত
শূণ্ কযব ্শন

দ্নগ ্শমনৰ ৈক্্।
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পূলি ্যই ভাৰলত বনজৰ �ক্্যত উপনীত সহ বিশ্ক দপ্ৰণা 
বদলে। দকে� ইিালনই নহয়, আক্জ দসৌৰ শক্তিৰ ি�ূ্য প্বত 
ইউবনটত ১৬ টকাৰ পৰা হ্াস সহ িাত্ ২ টকা প্বত ইউবনট 
সহলে। প্ধানিন্তীলয় নিীকৰণ শক্তিৰ ক্িতাৰ �ক্্য িকৃ্দ্ 
কবৰ ৪৫০ বগগাোট কবৰবে� আৰু এবতয়া গ্ােলগাত 
দতওঁ এই �ক্্য ৫০০ বগগাোট কবৰলে। ইিান পবৰিাণত 
নিীকৰণ শক্তি উৎপাদন কৰা দদশ বহচালপ ভাৰত চতুথ ্য 
ৰাষ্ট্ৰ সহ পবৰি। ইয়াৰ িালি সকল�ালৰ দৃষ্টি এবতয়া ভাৰতৰ 
ওপৰত বনেদ্ সহ আলে। দদলশ ২০১৫ চনত আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় 
দসৌৰ সক্ন্�নৰ (আইএেএ) আধাৰ স্াপন কবৰবে�। 
দসৌৰ শক্তি সহলে উৎকৃটি সিকবল্পক ইন্ন। ভাৰত সহলে 
বিশ্ৰ এলন এেন দদশ বৰেলন সজে-ইন্নৰ ি্যেহাৰ কবৰ 
িাবণক্জ্যক বিিান চ�াচ� কবৰলে। দসৌৰ শক্তিৰ দক্ত্ত 

দিটাৰীৰ ভাণ্াৰ প্স্তুত কৰালটা প্লয়াজনীয়। এই দক্ত্ত 
ভাৰলত বনৰন্ৰ কাি কবৰ আলে। অ�পলত এই েণ্ৰ িালি 
বপএ�আই (উৎপাদনৰ সসলত জবডত সহ থকা উদেীপক) 
আচঁবনত দকন্দীয় িন্তীিণ্ল� অনলুিাদন জনাইলে। ২০৩০ 
চনৰ বভতৰত দৰ� বিভাগক দসউজকৰণ কৰাৰ ওপৰত 
গুৰুত্ব বদয়া সহলে। ইয়াৰ ফ�ত প্ায় ৬০ টন কাি ্যন বনগ ্যিন 
হ্াস পাি। ভাৰতিষ ্যত ঔলদ্যাগেণ্ক উৎসাবহত কবৰ দদশৰ 
চৰকালৰ ২০৫০ চনৰ বভতৰলতই শণূ্য বনগ ্যিনৰ িালি নতুন 
প্ৰকু্তিৰ সহায়ত কাি কবৰ সগলে। এই দক্ত্ত প্ধানিন্তী 
নলৰন্দ দিাদীলয় দকাো এক বিব�য়ন টন কাি ্যন বনগ ্যিন হ্াস 
কৰাৰ �ক্্য ভাৰলত সহলজ পূৰণ কবৰি পাবৰি। দকাপ-২৬ 
জ�িায় ুসিঠকৰ সিয়লচাোত বিশ্ৰ দকতলিাৰ দদশ ৰালত 
পােপবৰ নৰয় তাৰ িালি প্ধানিন্তীলয় আইআৰআইএে 

এিয সূি ্শ, এক দ্বশ্ব, এিয গ্ৰীিৰ মন্ত

n প্ধানিন্তী দিাদীলয় কয় দৰ, ‘এটা সূৰ ্য, এক বিশ্, এটা গ্ৰীড- 
আবি ৰবদ এই স্বপ্নৰ পালে পালে ৰাওঁ দতলন্ সূৰ ্য থকাৱ� আবি 
শক্তি পাই থাবকি। আিাৰ দকবতয়াও অভাে নহয়।’

n  সূৰ ্য দকবতয়াও অস্ নায়ায়, পবৃথেীৰ বভন্ন প্ান্ত সূৰ ্য থালক। 
গবতলক দসৌৰ শক্তিৰ অভাে নহয়। এই কাৰণলটাৰ িালিই 
আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় দসৌৰ সক্ন্�নৰ (আইএেএ) িাধ্যিত বিশ্ই 
নলৰন্দ দিাদীৰ আহ্ানক সহঁাবৰ জনাইলে।

n  এটা সূৰ ্য, এক বিশ্ আৰু এটা গ্ৰীডৰ এই কথালটা সক্ন্�নৰ 
চতুথ ্য সিঠকত দকাপ-২৬ৰ দসইজ এলজণ্া ৰূলপ দ�াোৰ 
িালি সকল�ালে সন্বত জনাইলে। ইয়াৰ জবৰয়লত জ�িায়ু 
পবৰেত্যন প্বতলৰাধ কৰাৰ দক্ত্ত ভাৰলত বিশ্ৰ দনতৃত্ব 
�’িৱ� সক্ি সহলে।

n  ক্জ-২০ৰ দদশলিাৰৰ িাজত ভাৰত সহলে এেন দদশ বৰেলন 
জ�িায় ু পবৰেত্যনৰ �ক্্য পূৰণ কৰাৰ বদশত সফ�তালৰ 
আগিাবঢ়লে।

n  আক্জ ভাৰলত অবত ক্ীপ্তালৰ ৪৫০ বগগাোটৰ নিীকৰণ 

শক্তি উৎপাদন কৰাৰ বদশত আগিাবঢ়লে, ইয়াৰ বভতৰত ১০০ 
বগগাোটৰ �ক্্য বনধ ্যাবৰত �ক্্যতৱক আগলত পূৰণ কবৰলে।

n  দকন্দ চৰকালৰ ইবতিলধ্য এয়া দঘাষণা কবৰলে দৰ ২০৩০ চনৰ 
বভতৰত দদশৰ প্লয়াজন দহাো সি ্যিুঠ ইন্নৰ ৫০ শতাংশ 
ইন্ন পুনঃনিীকৰণ শক্তিৰ উৎপাদনলৰ পূৰণ কৰাৰ �ক্্য 
বনধ ্যাৰণ কবৰলে। দদশৰ বিদ্ুযৎ উৎপাদন অ-জীোমি ইন্নৰ 
পৰা কৰাৰ �ক্্যও দকন্দই গ্ৰহণ কবৰলে। এই পদলক্পলিাৰ 
আত্মবনভ্যৰশী� ভাৰত অবভৰানৰ অংশস্বৰূলপ গণ্য কৰা 
সহলে।

n  ভাৰলত গ্ৰহণ কবৰ থকা এই পদলক্পলিাৰ বিশ্ৰ িালি 
দপ্ৰণাদায়ক সহ পবৰলে। দদশৰ গুজৰাট চৰকালৰ দপানপ্থলি 
দশকপূলি ্য দসৌৰ শক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আলৰাপঁ কবৰবে�।

n  ২০১০ চনত পাটনত দৰবতয়া দসৌৰ পাোৰ লোটি স্াপন কৰা 
সহবে� দতবতয়া দকালনও এয়া ভো নাবে� দৰ এবদন বিশ্ক 
এটা সূৰ ্য, এক বিশ্ আৰু এটা গ্ৰীডৰ িাধ্যিত ভাৰলত নতুন 
বদশৰ সন্ান বদি।

দকাপ-২৬ সক্ন্�নপ্ৰচ্ছদ নৈখয
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(Infrastructure for Resilient Island States) আৰম্ 
কলৰ। কু্দ্ৰ বিীপ ৰাষ্ট্ৰৰ আন্ঃগাথঁবনি�ূক উন্নয়নৰ 
িালি এই গুৰুত্বপূণ ্য পদলক্প গ্ৰহণ কৰা সহলে। 
প্ধানিন্তীলয় কয় দৰ এই পদলক্লপ সকল�াতৱক 
সংলিদনশী� দদশলিাৰৰ িালি বকিা এটা কৰাৰ 
উৎসাহ জাগ্ৰত কবৰি।
জৈবযয় ুন্যয় আৰু প্ৰিুক্তিৰ িস্য্ৰকৰণ

২০০৯ িষ ্যত উন্নত দদশলিালৰ এই প্বতশ্ৰুবত 
বদবে� দৰ ১০০ বিব�য়ন ড�াৰৰ সহলৰাবগতা 
উন্নয়নশী� দদশলিাৰক কৰা হ’ি ৰালত জ�িায়ৰু 
�ক্্যলিাৰ পূৰণ কবৰি পৰা ৰায়। প্ধানিন্তীলয় 
গ্ােলগাত অবত স্পটিতালৰ বিত্তীয় সহলৰাগ, প্ৰকু্তিৰ 
হস্ান্ৰকৰণ, জীেনৱশ�ী আৰু জ�িায় ুন্যায়ৰ কথা 
বিশ্িাসীৰ আগত উপস্াপন কবৰলে। প্ধানিন্তীলয় 
বিশ্ৰ উন্নত দদশলিাৰক উলদেশ্য কবৰ কয় দৰ ২০০৯ 
চনৰ প্বতশ্ৰুবত ফুটুকাৰ দফনত পবৰণত সহলে। দতওঁ 
�গলত এই কথালটাও কয় দৰ দতবতয়া আৰু এবতয়াৰ 
িাজত ৰলথটি পাথ ্যক্য আবহলে, দসলয়লহ উন্নত 
দদশলিালৰ উন্নয়নশী� ৰাষ্ট্ৰলিাৰক ১ ষ্ট্ৰব�য়ন ড�াৰ 
বদি �ালগ, আৰু এয়াই সহলে জ�িায় ুন্যায়ৰ অংশ। 

বযিনৰ পৰয দ্নগ ্শমন নিযেয নধযেযত কযব ্শনৰ মযত্য 
সব ্শযদ্ধক থযচক গদ্তচক নসয়য প্ৰদ্তচৰযধ কৰযৰ 
বযচব নপট্ৰ’ৈত এথযনৈৰ ব্েিযৰ কৰযৰ ওপৰত 
গুৰুত্ব দ্দয়য সিচছ। ব্যক্জৈৰ পযছত এচন কৰয 
নদশ দ্িেযচপ ভযৰত দ্বিতীয়। ইয়যৰ ৈগচত 
দ্বএছ-৪ৰ পযছত নপযনপি্ৰীয়যৱক দ্বএছ-৬ 
ইক্জিনৰ ব্েিযৰ কদ্ৰ পদ্ৰচেশ সুৰক্যৰ দ্দশত 
নদচশ দ্বচশষ ব্েস্থয গ্ৰিণ কদ্ৰচছ।

জৈবযয় ুসংৰক্ণৰ দ্দশত নদশৰ 

অভুতপূব ্শ অদ্ভচৈখ

n নিীকৰণ শক্তিৰ উৎপাদনৰ দক্ত্ত ভাৰতৰ স্ান চতুথ ্য। 
ভাৰলত আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় দসৌৰ সক্ন্�ন গঠনত আগভাগ স�বে�। 
দলুৰ ্যাগ প্শিনৰ আন্ঃগাথঁবনলতা বিলশষ গুৰুত্ব বদয়া সহলে।

০৫ ২০৩০
শতাংশ কাি ্যন 

বনগ ্যিন ভাৰতৰ 
হয়। বৰ দনবক বিশ্ৰ 
িুঠ জনসংে্যৰ ১৭ 

শতাংশ ভাৰতৰ!

চনৰ বভতৰত দৰ� 
বিভালগ কাি ্যন 
বনগ ্যিন দনট ক্জৰ’ 
কৰাৰ �ক্্য।

পদ্ৰচেশ সুৰক্যৰ দ্দশত েৰকযৰৰ 
ক্মযগত পদচক্প

নপদ্ৰছ েুক্তিৰ ৈক্্ পূৰণৰ দ্দশত ভযৰত

২০৩০ৰ

১৫০০

১৫

বভতৰত গ্ৰীনহাউে দগে বনগ ্যিণৰ তীব্ৰতা ৩৩ৰ 
পৰা ৩৫ শতাংশৱ� হ্াস কৰাৰ �ক্্যৰ বদশত 
আগিাবঢ় ভাৰলত এবতয়াৱ� ২১ শতাংশৰ �ক্্য 
পূৰণ কবৰলে।

দকাষ্ট টকাৰ ি্যয়লৰ বিকল্প শক্তিৰ সন্ান কৰাৰ 
িালি িালজটত ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় হাইড্ৰ’দজন বিেনৰ 
দঘাষণা কৰা সহলে।

শতাংশ �ক্্য ২০৩০ চনৰ বভতৰত প্াকৃবতক 
দগেৰ দক্ত্ত বনধ ্যাৰণ কৰা সহলে। এক ৰাষ্ট্ৰ-
এটা দগে গ্ৰীডৰ সহায়ত �ক্্য প্াবপ্ৰ সম্ােনা।

ক্জ-২০ দদশলিাৰৰ বভতৰত ভাৰত সহলে 
একিাত্ দদশ ৰাৰ প্লচটিাৰ িালি পবৃথেীৰ 
তাপিাত্া ২ বডগ্ৰীৱ� সীবিত ৰাবেে পৰা ৰাি।

ননি ক্জৰ’ৰ অথ ্শ এয়য নিয় নি কযব ্শন দ্নগ ্শমন 
এচকবযচৰ নশষ সি িযব। ইয়যৰ অথ ্শ এয়য নি দ্িদ্খদ্ন 
গ্ৰীণ িযউছ নগছ দ্নগ ্শমণ ি’ব নসয়য বযয়মুডিৈ সগ 
নপযেযৰ পূচব ্শ প্ৰিুক্তিৰ সিযয়ত নটি কদ্ৰ দ্দয়য ি’ব।

ননি ক্জৰ’ দ্ক িয়
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দতওঁ �গলত কি ি�ূ্য প্ৰকু্তিৰ হস্ান্ৰৰ ওপৰলতা গুৰুত্ব 
আলৰাপঁ কলৰ। প্ধানিন্তীলয় বিকবশত ৰাষ্ট্ৰলিাৰত তৎকাল� 
১ ষ্ট্ৰব�য়ন ড�াৰৰ জ�িায় ু বিত্ত দকাষ গঠন কৰাৰ িালি 
আহ্ান জনায়। প্ধানিন্তীলয় কয়, “ভাৰলত আশা কলৰ দৰ 
উন্নত ৰাষ্ট্ৰলিালৰ শীলৰে জ�িায় ু বিত্তৰ িালি এক হাজাৰ 
বিব�য়ন ড�াৰ আগিঢ়াি। আবি দৰলনৱক জ�িায়ু 
বনয়ন্তণৰ িালি পদলক্প গ্ৰহণ কবৰ আবহলো ঁষ্ঠক দতলনৱক 
আবি জ�িায় ুবিত্তলকাষলৰা বনৰীক্ণ কবৰি �াবগি। িঠুলত 
বৰসিহূ দদলশ জনিায় ু বনয়ন্তণৰ বিত্তলকাষত গুৰুত্ব বদয়া 
নাবে� দসইসিহূ ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত চাপৰ সষৃ্টি কবৰি �াবগি 
দতবতয়ালহ প্কৃত ন্যায় দপাো ৰাি।” প্ধানিন্তী দিাদীলয় 
�গলত কয় দৰ ভাৰলত সাহস আৰু গুৰুত্বসহকালৰ জ�িায়ু 
বনয়ন্তণৰ বদশত আগিাবঢ়লে আৰু অন্য উন্নয়নশী� ৰাষ্ট্ৰৰ 
পীডাৰ কথা উপ�বব্ধ কবৰি পালৰ।
জৈবযয় ুপদ্ৰেত্শন আৰু জীেন সশৈী

পবৰলেশ আৰু জ�িায় ু সংৰক্ণ বকিান প্লয়াজনীয় 

দসয়া বিশ্িাসীক দকাবভড িহািাৰীলয় ভা�দলৰ বশকাইলে। 
এলন সিয়ত প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় জীেন সম্ক্যত 
বিশ্িাসীক এলন এক িন্ত বদলে বৰ িন্তৰ সহায়ত পবৰলেশ 
অনকূু� জীেন সশ�ীৰ দীক্া �াভ কৰা ৰায়। এই দীক্া 
ভাৰতীয় সংসৃ্বত আৰু িহাত্মা গান্ীৰ জীেন আদশ ্যৰ বিাৰা 
দপ্ৰণা �াভ কবৰলে। প্কৃবতৰ সসলত শাবন্পূণ ্য সহেস্ান 
আৰু সম্দলিাৰৰ দক্ত্ত দাবয়ত্বসহকালৰ ি্যেহাৰৰ 
দক্ত্ত সজাগ কলৰ। দকে� প্ধানিন্তীৰ ৰূপতলয়ই নহয়, 
গুজৰাটৰ িেু্যিন্তী সহ থকাৰ সিয়লতা জ�িায় ুপবৰেত্যনৰ 
ওপৰত গুৰুত্ব বদ ৰাজ্য চৰকাৰত জ�িায় ুপবৰেত্যন বিভাগ 
নালিলৰ এটা নতুন বিভাগ আৰম্ কবৰবে�। প্ধানিন্তীলয় 
জ�িায় ু পবৰেত্যন বিষয়ত দসই সিয়ৰ পৰাই গুৰুত্ব বদ 
আবহলে বৰ সিয়ৰ পৰা এই বিষয়ত ৰলথটি কিসংে্যক 
ৰাষ্ট্ৰলনতাই গুৰুত্ব বদবে�। জ�িায় ু পবৰেত্যন বিষয়ত 
ৰুজঁ বদয়াৰ িালি প্ধানিন্তীলয় গ্ৰহণ কৰা পদলক্প আৰু 
বিষয়লটাৰ দক্ত্ত দতওঁ বদয়া গুৰুত্বই অলনক কথা স্পটি 

ভযৰতৰ দৃঢ পদচক্পজৈবযয় ুন্যয়

জ�িায়ু পবৰেত্যনৰ বিষয়লটা স� প্ধানিন্তীৰ 
সদায় এটা দৃষ্টিলকাণ আবে�। প্ায় এটা দশকৰ 
পূলি ্য দতওঁ এই বিষয়ত দতওঁ জ�িায়ু পবৰেত্যনৰ 
ভয়ােহতাক স� এেন বকতালপা ব�বেলে। দতওঁ 
গুজৰাটৰ িুে্যিন্তী বহচালপ জ�িায়ু পবৰেত্যন 
বিভাগ আৰম্ কবৰবে�। দপবৰে চুক্তিৰ সিয়ত 
প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীৰ উলদ্যাগত জ�িায়ু 
ন্যায় শীষ ্যক শব্দ ৰুগ� অন্ভু্যতি কৰা সহবে�।

n জ�িায়ু পবৰেত্যন প্দশ ্যন সচূাংক ২০২০ৰ প্বতলিদনিলত 
ভাৰলত বনজৰ জ�িায়ু দায়েদ্তা পূণ ্য কৰা একিাত্ ক্জ-২০ 
সক্ন্�নৰ দদশ হয়।

n  নিীকৰণ শক্তিৰ দক্ত্ত ভাৰতৰ সূচাংকঃ স্াপন দহাো 
শক্তিৰ ক্িতা আৰু স্াবপত জ� শক্তি ক্িতাৰ বদশত চতুথ ্য 
স্ান হয়।

n  স্াপন দহাো দসৌৰ শক্তিৰ দক্ত্ত ভাৰতৰ স্ান পঞ্ি হয়। 
বিগত ৬ িেৰত ভাৰতৰ স্াপন দহাো দসৌৰ শক্তিৰ ক্িতা 
১৫ গুণ িকৃ্দ্ পাইলে।

n  বিগত পাচঁ িেৰত ভাৰলত িনাঞ্� এল�কা ১৫ হাজাৰ 
বকঃবিঃৱ� িকৃ্দ্ সুবনক্চিত কবৰলে।

২১খন ৰযজ্ত সব ্শমুঠ ২৬,৬৯৪ নমগযেযিৰ 
ক্মতযৰ ৪৭িয নসণৌৰ পযক্শ স্থযপন কৰয 
সি আচছ। ইদ্তমচধ্ কন ্শযিক, গুজৰযি 
আৰু মধ্প্ৰচদশত নসণৌৰ পযক্শ স্থযপন কৰয 
সিচছ।
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কলৰ। দতওঁ দসইসক� দনতাৰ সিপৰ ্যায়ৰ হয় বৰসকল� 
জ�িায় ু পবৰেত্যনৰ গুৰুতৰ সিস্যা প্কৃতাথ ্যত নাইকীয়া 
কবৰি বিচালৰ। দদশৰ বিবভন্ন প্ান্ত পবৰভ্ৰিণ কবৰ দতওঁ 
প্কৃবতৰ সসলত সং�গ্ন সহ পৰাৰ জীেন আদশ ্য আবেস্াৰ 
কবৰলে। ভাৰতীয় পৰম্ৰাগত জীেনৱশ�ী আৰু প্কৃবতৰ 
সসলত থকা দপ্িক প্ধানিন্তীলয় বিশ্ৰ আগত উপস্াপন 
কবৰলে। দিদত আই ধবৰত্ীক িাতৃৰ সসলত তু�না কবৰ 
ব�ো সহলে, “িাতা ভূবিঃ পুলত্ৌ অহং পবৃথি্য” অথ ্যাৎ 
পবৃথেী সহলে আিাৰ িাতৃ আৰু আবি দতওঁল�াকৰ সন্ান। 

পবৰলেশ সংৰক্ণৰ এই আবহ্য দপানপ্থলি শাসনত থকাৰ 
সিয়ত গুজৰাটত নলৰন্দ দিাদীলয় আৰম্ কবৰবে� আৰু 
এবতয়া দদলশ ইয়াক আগিঢ়াই বনলে।

পবৰলেশৰ ওপৰত প্ধানিন্তীলয় বনজৰ বকতাপ 
The Climate Climb: India’s Strategy, Actions and 
Achievementsত সাধাৰণ দ�াকৰ িালি এলন এক 
জীেনৱশ�ী ৰাপন কৰাৰ িালি আহ্ান জনাইলে বৰ প্কৃবতৰ 
প্বত সািঞ্জস্যপূণ ্য আৰু দীঘ ্যকা�ীন হয় বকয়লনা এই জীেন 
সশ�ী আিাৰ সদনক্দেন জীেন ি্যেহাৰৰ অংশ হয়। দতওঁ 
দকাো কথাৰ অথ ্য এয়াই দৰ এিাৰ ৰবদ আবি জীেনৰ 
সসলত পবৰলেশৰ সম্ক্য উপ�বব্ধ কবৰিৱ� সক্ি হওঁ 
দতলন্ জীেনৰ প্বত ধনাত্মক বচন্াৰ উলন্ষণ ঘটাৰ �গলত 
জীেনৱশ�ীৰ উত্তৰণ হ’ি। বনজৰ বকতাপত প্ধানিন্তীলয় 
অথ ্যি্যেস্া, শক্তি আৰু পবৰবস্বততন্তৰ িাজৰ সিণ্বয়তাৰ 
কথা দদাহাৰাৰ �গলত জ�িায় ু পবৰেত্যনৰ পৰা জ�িায়ু 

স্চ্ছ শক্তিক উৎসযদ্িত কৰযৰ বযচব 
েৰকযচৰ ৫বছৰত ৫,০০০ প্ৰকল্প স্থযপন 
কদ্ৰ কৃদ্ষ আেজ্শনযৰ পৰয সজে-
দ্েএনক্জ উৎপযদন কৰযৰ বযচব আঁেদ্ন 
ৰূপযয়ন কদ্ৰচছ।

ৰসযয়ন নবিযৰী

ই-বযিনৰ বযচব নফম ইক্ডিয়য

বন্জীে ৰক্যৰ বযচব পদচক্প

দকবিলনলট বপএ�আই ৰুতি ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় আধুবনক 
ৰসায়ন দিটাৰী ভাণ্াৰ কাৰ ্যক্িত অনুলিাদন 
জনাইলে। ইয়াৰ ফ�ত আগন্তুক সিয়ত 
োৰুো দত�ৰ আিদাবনৰ েৰচ হ্াস দপাোৰ 
ফ�ত ২,৫০,০০০ দকাষ্ট ৰাবহ হ'ি।

দফি ইক্ণ্য়া আচঁবনৰ িালি আবি প্বতবদলন 
৮৫,৬০৫ ব�টাৰ দপট্ৰ'� ৰাবহ সহ আলে। কাি ্যন 
ডাই অক্সাইডৰ বনগ ্যিণ ২০,০৫,৯১,৬০৫ 
টনৱ� হ্াস পাইলে।

হস্্ী প্কল্প, শগুণ সংৰক্ণ প্কল্প, বশহু ৰক্া 
প্কল্প, ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় সাগৰীয় কাে সুৰক্া আচঁবন 
আবদ বিবভন্ন পদলক্পৰ িাধ্যিত প্ায় ২২টা 
িন্যজীে অন্ভু্যতি কবৰ িন্য সুৰক্াৰ িালি 
ি্যেস্া গ্ৰহণ কৰা সহলে।

ইচৈকট্ৰ'দ্নক বযিনৰ পৰয আৰম্ভ কদ্ৰ নবিযৰী 
উৎপযদনত সব ্শযদ্ধক গুৰুত্ব

দ্বগত ৪ বছৰত বনযঞ্ৈৰ এচৈকয ১৩ িযজযৰ 
দ্কাঃদ্মাঃৱৈ বৃক্দ্ পযইচছ। ২০১৭-১৯ৰ সময়চছযেযত 

এয়য ৫,১৮৮ বগ ্শ দ্কাঃদ্মাঃ বৃক্দ্ পযইচছ।
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ন্যায়ৱ� দৃষ্টিলকাণ স�বন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আলৰাপঁ 
কবৰলে ৰালত িহনক্ি উন্নয়নৰ জবডয়লত সকল�া দৰেণীৰ 
দ�াকৰ বিকাশৰ সম্ে হওক। দতওঁ �গলত বকতাপেনত 
স্বচ্ছ শক্তি, পুনঃনিীকৰণ শক্তি, পবৰলেশ সংৰক্ণৰ ওপৰত 
বিলশষ গুৰুত্ব বদলে। এই বকতাপেলন জ�িায় ু পবৰেত্যন 
প্বতলৰাধ কৰাৰ দক্ত্ত প্ধানিন্তীৰ �ক্্য আৰু পদ্বত 
প্বতফব�ত কবৰলে। দকাপ-২৬ত ভাৰলত গ্ৰহণ কৰা নীবতৰ 
আৰঁত প্ধানিন্তীৰ জ�িায় ু ন্যায়ক স� থকা দৃষ্টিভংগী 

আৰু ভাৰতৰ প্কৃবতৰ সসলত থকা বনবিড সম্ক্যৰ কথা 
প্বতফব�ত কবৰলে। ভাৰলত বকদলৰ দপবৰে চুক্তিত কৰা 
প্বতশ্ৰুবত অনসুবৰ ২০৩০ চনৰ বভতৰত বনজৰ �ক্্য 
প্াবপ্ৰ বদশত আগিাবঢ়লে দসই বিষলয় জাবনিৱ� নলৰন্দ 
দিাদীৰ বকতাপেন পঢ়াৰ প্লয়াজনীয়তা আলে। পবৰলেশ 
সুৰক্া তথা িহনক্ি উন্নয়নৰ বিষলয় এই বকতাপেনত 
বিলশষ আল�াকপাত কৰা সহলে।

জ�িায় ুপবৰেত্যনৰ সিস্যা সিাধানৰ িালি ৰবদলহ শীলৰে 
কাৰ ্যকৰী ি্যেস্া গ্ৰহণ কৰা নহয় দতলন্ সিগ্ৰ িানেজাবতৰ 
িালি এয়া শংকাৰ সিয়। এই কথা উপ�বব্ধ কবৰ গ্ােলগাত 
জ�িায় ু সিঠক অনষু্ষ্ত সহ সগলে। আশা কবৰি পাবৰ 
দৰ এই সিঠকৰ পােত বিশ্ৰ শীষ ্য দদশলিালৰ কাৰ ্যকৰী 
পদলক্প গ্ৰহণ কবৰি আৰু এই ধৰাক ৰক্া কবৰি। 
প্ধানিন্তী দিাদীলয় দপবৰে জ�িায় ু সিঠক িননী বিস্াৰ, 
কাি ্যন বনগ ্যিন আবদ বিষয় উললেে কৰাৰ পােত এইিাৰ 
পঞ্ািতৃৰ সংকল্পলৰ বিশ্ৰ দনতৃত্ব স�লে।

নমযমী গংচগ আঁেদ্নৰ অধীনত ঘযিৰ 
স্চ্ছকৰণ, মৈ দ্নস্কযশনৰ দ্দশত 
দ্বজ্যনদ্ভতদ্্তত কযম সিচছ। নদীৰ 
কযষত জংঘৈ দ্বস্যৰ পদ্ৰচেশৰ দ্দশত 
উপচিযগী সিচছ।  

স্চ্ছ ভযৰত অদ্ভিযচন উৎসযি দ্দচছ
n ২০১৪ চনত প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় �া� বকলোৰ পৰা 

স্বচ্ছতা অবভৰানৰ কথা দঘাষণা কবৰবে�। অলনক দ�ালক 
প্ধানিন্তীৰ দঘাষণাত বিলশষ গুৰুত্ব বদয়া দদো নৱগবে�। 
বকন্তু কা�ক্িত এই অবভৰানৰ গুৰুত্ব সকল�ালে িুক্জ 
উষ্ঠবে�। এই স্বচ্ছ অবভৰালন িূ�ত স্বচ্ছতা, পবৰলেশ 
সুৰক্াৰ অন্বন ্যবহত উলদেশ্যৰ কথা ি্যতি কবৰলে।

n  প্ধানিন্তীৰ আহ্ানক্লি নাগবৰক আৰু বিবভন্ন সািাক্জক 
সংস্া দস্বচ্ছাই এই অবভৰানৰ অংশীদাৰ সহ পবৰবে�। 
সািাক্জক অংশীদাবৰত্বলৰ এই অবভৰালন সফ�তা �াভ 
কবৰবে� আৰু দদশত ১১ দকাষ্ট দশৌচাগাৰ বনি ্যাণ সহবে�।

n  স্বচ্ছতাৰ সূচাংকত বনজৰ স্ান উন্নীত কৰাৰ িালি দদশৰ 
প্বতেন চহৰ-নগলৰ আক্জ প্বতলৰাবগতািূ�ক িলনাভাে 
ৰাবে আগিাবঢ়লে। ভূবিগত পানী আৰু িায়ু প্দষূণ দৰাধ 
কৰাৰ িালিও বিলশষ ি্যেস্া গ্ৰহণ কবৰ থকা সহলে।

n  ইয়াৰ ফ�ত দদশৰ ৩ �াে বশশু বৰ হাইজা দৰাগৰ বিাৰা 
আক্ান্ সহ প্বতিেলৰ িতুৃ্য হয় দসয়া ৰক্া পবৰলে। এই 
তথ্য স্বয়ং ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ সংস্া ইউবনলচফৰ প্বতলিদনত প্কাশ 
পাইলে। অন্যহালত স্বচ্চ পানীৰ িালি দিিাৰ প্বতলৰাধ দহাোৰ 
ফ�ত প্বতলটা পবৰয়া�ৰ ৫০ হাজাৰ টকা ৰাবহ দহাো িুব�ও 
প্বতলিদনত প্কাশ পাইলে।
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n ২০১৬ চনত উজা�া আচঁবন আৰম্ কৰা সহবে�। 
এই আচঁবনৰ উলদেশ্য আবে� পুৰবণ িাল্বলিাৰ 
স�াই নতুন এ�ইবড ি্যেহাৰ কৰা। পুৰবণ িাল্বৰ 
প্লয়ালগ দদশৰ িুঠ বিদু্যৎ ি্যেহাৰৰ ২০ শতাংশ 
বিদু্যৎ ি্যেহাৰ কবৰ আবে�।

n  ইয়াৰ িালি চহৰলিাৰত এ�ইবড �াইটলিাৰ আধা 
দািলত বদয়া সহবে�। উজা�া আচঁবনৰ অধীনত 
৩৬ দকাষ্ট ৭৮ �াে এ�ইবড বিতৰণ কৰা সহবে�।

n  এবতয়াৱ� প্ায় ৮�াে টন কাি ্যন বনগ ্যিণ দৰাধ কৰা 
সহলে। বিদু্যতৰ ি্যেহাৰ ৪৭ হাজাৰ বকল�াোট ৰাবহ 
সহলে আৰু ইয়াৰ ফ�ত ১৯ হাজাৰ দকাষ্ট সঞ্য় 
সহলে।

n  উজা�া আচঁবনৰ ববিতীয় পৰ ্যায়ত এবতয়া গ্ৰািীণ 
উজা�া আচঁবন আৰম্ কৰা সহলে। ইয়াৰ অধীনত 
৬০ দকাষ্ট পুৰবণ িাল্বৰ ঠাইত ১০ টকা িূ�্যত 
এ�ইবড বদয়া হ’ি।

n  উজ্জ্ব�াৰ জবৰয়লত দদশৰ এ�বপক্জৰ ি্যাপকতা 
৯৯.৬ শতাংশৱ� িকৃ্দ্ পাইলে। এই শতাংশ 
স্বাধীনতা �াভৰ ৬টা দশকৰ পােত দকে� ৫৫ 
শতাংশ আবে�।

n  ইয়াৰ জবৰয়লত দকৰাবচনৰ বিাৰা জইু জ্বল�াোত 
বনলষধাজ্া আলৰাপঁ কৰা সহলে আৰু দধাোৰ পৰা 
সষৃ্টি দহাো স্বাস্্যজবনত সিস্যালিাৰ আতঁৰ সহলে।

‘উজযৈয’ই কযব ্শন দ্নগ ্শমণ 
প্ৰদ্তচৰযধ কৰযৰ ৈগচত 
‘উজ্জ্বৈয’ই নধযেয মুতি 

পযকঘৰ দ্দচছৰযষ্ট্ৰ্ৰীয় স্চ্ছ বযয় ু আঁেদ্নৰ জদ্ৰয়চত 
২০১৮ বষ ্শৰ তুৈনযত ২০১৯েনত ৮৬খন 
েিৰ-নগৰৰ বযয় ু স্চ্ছতয বৃক্দ্ পযইচছ। 
২০২০ েনত এচন েিৰ-নগৰৰ সংখ্য 
১০৪খনৱৈ বৃক্দ্ পযইচছ।

এই দ্বষয়চবযৰত সন্দ্ত সিচছ
n এবতয়া প্বত পােঁ িেৰৰ স�বন (পূি ্যলত দহাো) 

আগন্তুক িষ ্য ২০২২ িষ ্যত প্বতেন ৰাষ্ট্ৰই 
দতওঁল�াকৰ ২০৩০ চনৰ �ক্্যলৰ দ�াো জ�িায়ু 
কাৰ ্যপন্া িা এনবডবচক শক্তিশা�ী কবৰি।

n  ইস্স্পত �ক্্যলিাৰ সম্ূণ ্য কৰাৰ িালি ৰাষ্ট্ৰলিাৰৰ 
িাজত সিণ্বয় িকৃ্দ্ কৰা ৰাি।

n  ২০৩০ জ�িায়ু কাৰ ্যপন্া পবৰকল্পনাক কাৰ ্যকৰী 
কৰাৰ িালি প্বতিেলৰ িন্তী পৰ ্যায়ৰ সিঠক অনুষ্ষ্ত 
হ’ি।

n  দদশলিাৰৰ জ�িায়ু পবৰেত্যন প্বতলৰাধৰ িালি বক 
কবৰ আলে দসয়া পৰ ্যাল�াচনা হ’ি।

n  ক্াইলিট এক্সন টালগ ্যটক সফ� কৰাৰ িালি 
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সবচি প্ধালন ২০২৩ চনত এেন সিঠকৰ 
আলয়াজন কবৰি।

n  দদশলিালৰ প্াকৃবতক(জীোমি) ইন্নৰ ি্যেহাৰ কি 
কৰাৰ �গলত কয়�াৰ ি্যেহাৰ হ্াস কৰাৰ ওপৰত 
গুৰুত্ব বদয়া সহলে।

n  কয়�াৰ ি্যেহাৰ পৰ ্যায়ক্লি হ্াস কবৰিৱ� আহ্ান।

n  আনহালত জীোমি ইন্নৰ ি্যেহাৰ হ্াস কৰাৰ 
�গলত উন্নত ৰাষ্ট্ৰলিালৰ ২০২৫স� অনুকূ�নৰ িালি 
উন্নয়নশী� ৰাষ্ট্ৰলিাৰক বদয়া জ�িায়ু ন্যায় বনবধ 
২০১৯ৰ তু�নাত দুগুণ কৰক।

n  অনুকূ�নৰ (Adaption) সষ্ঠক  ৰূপায়নৰ িালি 
দুিেৰীয়া কাৰ ্যি্যেস্া সতয়াৰ কৰা সহলে।
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n দসৌৰ শক্তিৰ দক্ত্ত ভাৰলত বিশ্ক বদশৰ সন্ান বদলে। 
দসৌৰ শক্তি সহলে বিশ্ অন্যতি বিকল্প ইন্ন। এই 
কথালটািৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদ দদলশ ২০০৯ চনত ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় 
দসৌৰ বিেন আৰম্ কৰা সহবে�।

n  ইয়াৰ �ক্্য আবে� ২০২২ৰ বভতৰত ২০ বগগাোট দসৌৰ 
শক্তিৰ উৎপাদন। এয়া িত্যিানৰ চৰকাৰৰ পবৰলেশ 
সুৰক্া আৰু কাি ্যন বনগ ্যিণ দৰাধ কৰাৰ প্বত দায়েদ্তাৰ 
বনদশ ্যন দাষ্ঙ ধবৰ প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় এই �ক্্যক 
পাচঁগুণ িকৃ্দ্ কবৰ ১০০ বগগাোট কবৰলে।

n  চৰকালৰ ২০২২ চনৰ বভতৰত নিীকৰণ শক্তিৰ ভাণ্াৰ 
১৭৫ বগগাোট কৰাৰ �ক্্য িাবন্ স�লে। ইয়াৰ বভতৰত 
িতাহ শক্তিৰ পৰা ৬০ বগগাোট, দসৌৰ শক্তিৰ পৰা ১০০ 
বগগাোট, িায়’িাে শক্তিৰ পৰা ১০ বগগাোট আৰু কু্দ্ৰ 
জ�বিদ্যৎ প্কল্পৰ পৰা ৫ বগগাোট উৎপাদনৰ �ক্্য 
বনধ ্যাৰণ কৰা সহলে।

n  বিশ্ৰ সিহূ শক্তিশা�ী অথ ্যনীবত থকা দদশলিাৰৰ 
বভতৰত বিগত ৬ িেৰত ভাৰলত নিীকৰণ শক্তিৰ 
দক্ত্ত ভাৰলত ৰলথটি প্গবত �াভ কবৰলে। সি ্যিঠু 
শক্তিৰ ি্যেহাৰৰ দক্ত্ত নিীকৰণ শক্তিৰ ি্যেহাৰ ২৪ 
শতাংশৰ দিবে।

n  কৃষকসক�ৰ অনিু ্যৰ ভূবিত দসৌৰ শক্তি উৎপাদন 
আৰম্ কৰাৰ আচঁবন কৃষক উজ্যা সুৰক্া এিং উত্ান 
িহাঅবভৰান (বপএি-কুসুি) ২০১৮ চনৰ জ�ুাইত 
আৰম্ কৰা হয়।

নসণৌৰ শক্তিৰ নক্ত্ত 
দ্বশ্বৰ সযৰদ্থ সি পদ্ৰচছ 

ভযৰত ভাৰলত বিশ্ক এয়া আশ্াস 
বদবে� দৰ দদশৰ নিীকৰণ 
শক্তিৰ ক্িতা ৪০ শতাংশৱ� 
িকৃ্দ্ কৰা হ’ি। ভাৰলত 
ইবতিলধ্য দসই �ক্্য অবতক্ি 
কবৰলে। প্ধানিন্তীলয় ৪৫০ 
গীগাোটৰ কথা দকাো সহবে�, 
এবতয়া গ্ােলগাত দসয়া ৫০০ 
গীগাোটৱ� িকৃ্দ্ কৰা সহলে। 
এবতয়া �ালহ �ালহ বিশ্ই এয়া 
বিশ্াস কবৰিৱ� আৰম্ কবৰলে 
দৰ ভাৰলত দকে� আশ্ালসই 
নহয়, দসয়া সম্ূণ ্যও কলৰ। 
আবি বিশ্ৰ সম্েুত ৰো সকল�া 
�ক্্য সিয়িলত পূণ ্য কবৰি। 
ভাৰলত দসউজ শক্তিৰ িকৃ্দ্ৰ 
দক্ত্ত দায়েদ্।

ভূচপন্দ্ৰ িযদে, নকন্দ্ৰীয় মন্তী, 
বন-পদ্ৰচেশ আৰু জৈবযয় ু
পদ্ৰেত্শন

নফম ইক্ডিয়য আঁেদ্নৰ জদ্ৰয়চত ৰযজহুেয 
পদ্ৰবিনত ই-বযিনৰ প্ৰচয়যগ বৃক্দ্ কৰয 
সিচছ। নকেৈ এয়যই নিয়, নদশত প্ৰযয় ৭৪০ 
দ্কাঃদ্মাঃ সদঘ ্্শৰ নমট্ৰ’ ৈযইন আৰম্ভ কৰয 
সিচছ। ২০২২ৰ দ্ভতৰত এয়য ৯০০ দ্কাঃদ্মাঃ 
সি িযব। ১০০০ দ্কাঃদ্মাঃতৱক অদ্ধক নমচট্ৰয 
নৰৈৰ দ্নম ্শযণকযি ্শ বত্শমযন েদ্ৈ আচছ। 

দকাপ-২৬ সক্ন্�নপ্ৰচ্ছদ নৈখয
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জৈবযয় ুপদ্ৰেত্শন দ্বষয়ত 
প্ৰধযনমন্তীৰ মযৰযথন সবঠক

ৰূপযয়নৰ 
এিয দশক

প্ধানিন্তীলয় এই সক্ন্�নত অংশ স� কয় দৰ দকাবভডৰ 
িালি িহনক্ি উন্নয়নৰ �ক্্যলিাৰ আংবশকভালে ক্স্বিত 
সহ পবৰলে। ইয়াৰ পবৰলপ্বক্টত আবৰেকা আৰু সৰু বিীপ 
ৰাষ্ট্ৰলিাৰক বিলশষ গুৰুত্ব বদয়াৰ প্লয়াজন আলে। দতওঁ 
ইয়াক কািৰ দশক আে্যা বদলয়।

ক্জ-২০ শীষ ্শ সক্ন্ৈন-
তৃতীয়ত প্ৰধযনমন্তী

ক্জ-২০ 
প্ৰধযনমন্তী

আন্জ্যাবতক অথ ্যনীবত আৰু আন্জ্যাবতক স্বাস্্য বিষয়ত 
ক্জ-২০ সক্ন্�নৰ প্থি সিঠকত প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় 
দকাবভডৰ বিৰুদ্ ৰুজঁ বদয়াৰ িালি এেন পবৃথেী-এক স্বাস্্যৰ 
কথা কয়। দতওঁ �গলত দৰাগান শংৃে�া বস্বতস্াপকতা 
বিশ্স্ৰীয় সিঠকলতা অংশ �য়।

৫০০ নকযটি নভকদ্েনৰ 
পযদ্ৈ দ্বশ্বক ভযৰচত দ্দব

নভটিকযন 
েিৰ

ভাৰতৰ প্ধানিন্তীলয় দভষ্টকানৰ চহৰৰ দপাপৰ সসলত দহাো 
এই সাক্াৎ দুটা দশকৰ িৰূকত সহলে। ইয়াৰ পূলি ্য ২০০১ 
চনত অট� বিহাৰী িাজলপয়ীলয় দপাপক সাক্াৎ কবৰবে�। 
নলৰন্দ দিাদীক সাক্াৎ কবৰ দপালপ ভাৰলত দকাবভডৰ 
সিয়ত দ�াো বস্বতৰ িালি প্শংসা কলৰ।

নকযদ্ভিৰ সময়ত 
ভযৰচত কৰয সিযয়ক 
নপযচপ প্ৰশংসয কচৰ 

দ্বিপযদ্ক্ক 
সবঠক

প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় বেংগাপুৰৰ প্ধানিন্তীৰ সসলত 
ক্জ-২০ সক্ন্�নৰ আ�িত এক সুকীয়া সিঠকত বিব�ত 
হয়। ৩০ অল্ািৰ তাবৰলে দৰািত অনষু্ষ্ত দহাো এই 
সিঠকত প্ধানিন্তীলয় জ�িায় ুপবৰেত্যন বিষয়ক আল�াচনা 
কলৰ।

দ্ছংগযপুৰৰ সসচত 
জৈবযয় ুদ্বষয়ক সবঠক

প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় ৩০ অল্ািৰ তাবৰলে ক্জ-২০ সিঠকৰ সিান্ৰা�ৱক 
ইটা�ীৰ দৰািত ৰোন্সৰ ৰাষ্ট্ৰপবতৰ সসলত এক ববিপাবক্ক সিঠকত বিব�ত হয়। 
দলুয়াগৰাকী দনতাই জ�িায় ুবিষয়লটা আল�াচনা কৰাৰ �গলত জ�িায় ুবিত্তৰ 
বিষয়লতা আল�াচনা কলৰ।

ফ্যন্সৰ সসচতও জৈবযয় ুদ্বষয়ক সবঠক

নকযপ-২৬ত প্ৰধযনমন্তীচয় 
প্ৰদযন কৰয ভযষণ শুদ্নবৱৈ এই 
দ্কউআৰ নকযি নস্কন কৰক
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দ্বিপযদ্ক্ক 
সবঠক

প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় দৰািত ইলণ্ালনবেয়াৰ প্ধানিন্তী 
জলকা উইলডাড’ৰ সসলত সিঠকত বিব�ত হয়। দলুয়া 
ৰাষ্ট্ৰপ্ধালন দশহতীয়াৱক দলুয়া দদশৰ িাজত পদ্বতগত 
অংশীদাবৰত্বৰ ওপৰত আল�াচনা কৰাৰ �গলত দকাবভড 
বস্বতৰ সিয়ত কৰা সহলৰাবগতাক প্শংসা কলৰ।

ইচডিযচনদ্ছয়যৰ সসচত 
পদ্দ্তগত অংশীদযদ্ৰত্ব 
দ্বষয়ত সবঠক

দ্বিপযদ্ক্ক 
সবঠক

প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় গ্ােলগাত দকাপ-২৬ সিঠকত 
অংশ দ�াোৰ �গলত অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ধানৰ সসলত পথৃলক 
সিঠকত বিব�ত হয়। দতওঁ দস্পইনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ধানৰ সসলতও 
সিঠকত বিব�ত হয়। জ�িায় ুপবৰেত্যন, ই-িবি�ীষ্ট, গভীৰ 
সিদু্ৰ অধ্যয়ন আবদ বিষয়ত আল�াচনা কলৰ।

নপেইনৰ ৰযষ্ট্ৰপ্ৰধযনৰ 
সসচত সবঠক

ভবেষ্যৎ কাবৰকৰী প্ৰকু্তি, দিটাৰী ভাণ্াৰ, দসউজ 
হাইড্ৰ’দজন, দভকবচন গলেষণা আবদ বিবভন্ন বিষয় স� 
প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় িাইক্েফ্টৰ সহপ্বতষ্াপক বি� 
দগটেৰ সসলত আল�াচনাত বিব�ত হয়। প্ধানিন্তীলয় বি� 
আৰু দিব�দো দগটে ফাউলণ্শ্নৰ বিাৰা সহ থকা কািলিাৰৰ 
প্শংসা কলৰ।

দ্বৈ নগিছৰ সসচতও ভদ্েষ্ৎ 
পন্য সম্ক্শত আচৈযেনয

দ্বিপযদ্ক্ক 
সবঠক

প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় জাি ্যান দচলঞ্�ৰ এলঞ্জ�া 
িালক্য�ৰ সসলতও সিঠকত বিব�ত হয়। দলুয়া দদশৰ িাজত 
থকা ববিপাবক্ক সম্ক্য সদেভ্যত দতওঁল�ালক আল�াচনা 
কৰাৰ �গলত ি্যাপাৰ-িাবণজ্যৰ সম্ক্য অবধক কটকট্ৰীয়া 
কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আলৰাপঁ কলৰ।

জযম ্শযনীৰ সসচত সম্ক্শ 
শক্তিশযৈী কৰযৰ ওপৰত 
আচৈযেনয

দ্বিপযদ্ক্ক 
সবঠক

দশ্ৰ িাহাদৰু দদউিাই প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীক সাক্াৎ 
কলৰ। দলুয়ােন দদশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ধালন দকাবভড বস্বতৰ কথা 
আল�াচনা কৰাৰ �গলত দলুয়ােন দদশৰ িাজত থকা 
ববিপাবক্ক সম্ক্যক শক্তিশা�ী কৰাৰ ওপৰত বিলশষ গুৰুত্ব 
বদ আল�াচনা কলৰ।

প্ৰদ্তচেশী ননপযৈৰ 
সসচতও আচৈযেনয

দ্বিপযদ্ক্ক 
সবঠক

ইউলক্ইনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ধানৰ সসলত প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীৰ 
দহাো সিঠকত দলুয়া দদশৰ িাবণক্জ্যক সম্ক্য তথা 
ববিপাবক্ক সম্বন্ সম্ক্যত আল�াচনা হয়। দকাবভডৰ 
সিয়ত দহাো সহায় তথা পাৰস্পবৰক সম্ক্য আবদ বিষয়লতা 
দলুয়াগৰাকীলয় সিঠকত আল�াচনা কলৰ।

ইউচক্ইনৰ সসচত 
দ্বিপযদ্ক্ক আচৈযেনয

ইজৰাই�ৰ প্ধানিন্তী দনফটা�ী দিলনটৰ সসলত প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীৰ 
এয়া প্থি সিঠক আবে�। দুলয়ােন দদশৰ িাজত থকা ববিপাবক্ক সম্ক্যত 
তথা প্ৰুক্তি আৰু কাবৰকৰী বদশত অবধক সহলৰাবগতাৰ িালি দলুয়া দনতাই 
আল�াচনা কলৰ। n

ভযৰত-ইজৰযইচৈ পযৰপেদ্ৰক সম্ক্শ অদ্ধক বৃক্দ্ কদ্ৰব

নগ্ৰি বৃচিইনৰ প্ৰধযনমন্তীচয় ভযৰতৰ 
সসচত কযম কদ্ৰ নিযেযৰ প্ৰদ্তশ্ৰুদ্ত দ্দচয়
প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় দকাপ-২৬ জ�িায় ুপবৰেত্যন 
সিঠকৰ সিান্ৰা�ৱক িলৃটইনৰ প্ধানিন্তী িবৰে জনেনৰ 
সসলত গ্ােলগাত সিঠকত বিব�ত হয়। দসৌৰ শক্তি, জ�িায়ু 
পুকঁ্জ, দসউজ হাইড্ৰ’দজন, নিীকৰণ শক্তি, স্বচ্ছ প্ৰকু্তি 
বিষয়ত দলুয়া ৰাষ্ট্ৰপ্ধালন সিঠকত বিব�ত হয়।

দকাপ-২৬ সক্ন্�নপ্ৰচ্ছদ নৈখয
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দশহতীয়াৱক প্কাশ দপাো এক তথ্যিলত ২০২১ িষ ্যৰ অল্ািৰ িাহলতা পবৃথেীৰ ইবতহাসত চতুথ ্য সি ্যাবধক গৰি িাহ 
আবে�, এটিাক্যষ্টকাৰ িৰফ বিগত ৪৩ িেৰত অটিি িাৰৰ িালি সকল�াতৱক কি স্ৰত আবে�। এটিাক্যষ্টকাৰ এই 
অেস্া অবভল�ে চতুথ ্যিাৰৰ িালি সহলে। িৰফ গব�িৱ� আৰম্ কবৰলে, ধুিহুা-িৰষুণ িকৃ্দ্ পাইলে, গ্ৰীষ্ম প্িাহ িকৃ্দ্ 
পাইলে, বিশ্ই প্াকৃবতক দলুৰ ্যাগৰ সসলত বনৰন্ৰ ৰুজঁ বদ আলে। এলন দপ্ক্াপটত দৰবতয়া সিগ্ৰ বিশ্ৰ প্ায় ২০০েন 
দদশৰ দনতৃত্ব গ্ােলগাত পবৰলেশ ৰক্াৰ উপায় বনি ্যাচনৰ বচন্া-চচ্যাত বিব�ত সহবে� দতবতয়া ভাৰলত দকে� বনজৰ 
�ক্্যৰ কথা ি্যতি কৰা নাবে� �গলত বিশ্ৰ উন্নয়নশী� দদশৰ প্ত্যাহ্ানলিাৰ উন্নত দদশলিাৰৰ প্বতবনবধৰ আগত 

উপস্াপন কবৰ দতওঁল�াকৰ দাবয়ত্বৰ কথা দসােঁৰাই বদবে�। দকন্দীয় িন, পবৰলেশ আৰু জ�িায় ুপবৰেত্যন বিভাগৰ 
িন্তী ভূলপন্দ ৰাদেৰ সসলত বনউ ইক্ণ্য়া সিাচাৰৰ দজ্যষ্ পৰািশ ্যদাতা সম্াদক সলন্াষ কুিাৰ আৰু দজ্যষ্ সহায়ক 

পৰািশ ্যদাতা সম্াদক বিলভাৰ শি ্যাই সাক্াৎকাৰ গ্ৰহণ কলৰ....

ভযৰতৰ কযি ্শপন্য আৰু দৰূদৃটটিত 
সকচৈযচৰ দ্বশ্বযস আচছ, আদ্ম 
সকচৈয উন্নয়নশীৈ নদশৰ 
দ্বষয়চবযৰ উত্যপন কদ্ৰচছয।ঁ

राजनाथ िसंह ভূলপন্দ ৰাদে, দকন্দীয় িন্তী, পবৰলেশ-িন আৰু জ�িায়ু পবৰেত্যনসযক্যৎকযৰ
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প্ৰশ্াঃ নকযপ-২৬ সবঠচক এইবযৰ িচথটি েে্শয ৈযভ 
কদ্ৰচছ। দ্বশ্বৰ সমু্খত নদখয দ্দয়য জৈবযয়ৰু 
এই প্ৰত্যহ্যনৰ দ্ভনতিত নিযেয সবঠকক আপুদ্ন 
দ্কদচৰ পি ্শযচৈযেনয কদ্ৰব?
উত্তৰঃ ১৯৯২ চনত ইউএনএফবচবচবচ স্াপন দহাোৰ 
পােৰ পৰা বিশ্ই প্বতিেলৰ জ�িায়ু পবৰেত্যনৰ 
ওপৰত বচন্া-চচ্যা , বচন্ন আৰু উৱিহতীয়া পদলক্পৰ 
িাধ্যিত সিস্যাৰ সিাধানৰ িালি গুৰুত্ব বদ আবহলে। 
এইিাৰ দকাপ-২৬ৰ সিঠকৰ িাধ্যিত সিগ্ৰ বিশ্ৰ 
দদশলিাৰ পবৰেশ ৰক্াৰ িালি উষ্ঠপবৰ �াবগলে। 
উৱিহতীয়া প্লচটিাৰ ফ�ত সিাধান দসানকাল� 
দপাো ৰায়। দকাবভড িহািাৰীৰ দলৰ সিয়ত 
এলনকুো জ�িায়ু সিঠক অনুষ্ষ্ত দহাো কথালটা 
িহত্বপূণ ্য। এই সিঠকৰ আগিুহতূ ্যত আইবপবচবচৰ 
প্বতলিদনত এই তথ্য প্কাশ পাইলে দৰ এটা দশকৰ 
বভতৰত বিশ্ৰ তাপিাত্া ১.৫ বডগ্ৰী দে�বচয়ােৰ 
দিবে দহাোৰ সম্ােনা আলে। উলদ্যাবগক উৎপাদনৰ 
�গলত বিশ্ত কাি ্যন বনগ ্যিন অি্যাহত থাবকল� বিশ্ৰ 
বিবভন্ন দদশত প্াকৃবতক দুলৰ ্যাগ আৰু িানেতাৰ প্বত 
শংকা আবহ থাবকি। গবতলক এলন সিয়ত এই সিস্যা 
সিাধানৰ িালি বচন্া-চচ্যাৰ �গলত কাৰ ্যি্যেস্া হাতত 
দ�াোৰ সিয় আবহ পবৰলে।

প্ৰশ্াঃ নপদ্ৰছৰ পৰয গ্যছচগযৱৈ পদ্ৰচেশ সুৰক্যৰ 
দ্দশত নৈযেয পদচক্পচবযৰ সন্দভ্শত আচপযনযৰ 
পি ্শচেক্ণ দ্ক?
উত্তৰঃ গ্ােলগাৰ সিঠকলিাৰৰ �গলত দপবৰে চুক্তিৰ 
পৰা দুটা কথা স্পটি সহ পবৰলে। প্থি, বৰলিাৰ 
দদলশ অত্যাবধক উলদ্যাবগক কািকাজৰ জবডয়লত 
অবধক কাি ্যন বনগ ্যিন কবৰ আলে দতওঁল�াকৰ 
দাবয়ত্ব অত্যাবধক। এই দদশলিালৰ বনলজই সকবে� 
দৰ ইয়াৰ ক্বতপূৰণৰ িালি দতওঁল�ালক উন্নয়নশী� 
ৰাষ্ট্ৰলিাৰক প্বতিেলৰ ১০০ বিব�য়ন ড�াৰ বদি। 
ববিতীয়, উন্নয়নশী� দদশলিাৰ জ�িায়ু সিস্যাৰ 
সসলত ৰুজঁ বদিৱ� প্লয়াজনীয় প্ৰুক্তিগত উপ�ব্ধ 
কৰা হ’ি। প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় জ�িায়ু ন্যায়ৰ 
এই বিষয়লটা দপবৰে চুক্তিৰ সিয়লতা উত্াপন কবৰলে 
আৰু এবতয়াও কবৰলে। প্কৃতলত বিশ্ৰ পবৰলেশ 
বৰলিাৰ উন্নত ৰাষ্ট্ৰই অবধক ক্বতগ্ৰস্ কবৰলে দসইলিাৰ 
ৰাষ্ট্ৰই এই দক্ত্ত উত্তৰ বদয়াৰ প্লয়াজনীয়তা আলে।

প্ৰশ্াঃ ভযৰতবষ ্শৰ দৃটটিচকযণত গ্যছচগযৰ ফৈযফৈ 
দ্ক?

নকযপ-২৬ত ভযৰচত দ্নজৰ মতযমত 
শক্তিশযৈীভযচে উপস্থযপন কদ্ৰচছ আৰু 

প্ৰধযনমন্তী নচৰন্দ্ৰ নমযদীচয় পঞ্যমৃতৰ 
সংকল্প দ্বশ্বক অেগত কদ্ৰচছ। এগৰযকী 

মন্তী দ্িেযচপ এই সংকল্পক কযি ্শকৰী কৰযৰ 
নক্ত্ত আচপযনযৰ ৰণনীদ্ত দ্ক?

প্ধানিন্তীৰ পঞ্ািতৃৰ অথ ্য সহলে দৰ পবৰলেশ 
সুৰক্াৰ বদশত অনাগত বদনত ভাৰতৰ �ক্্য 
বক আলে। এই �ক্্যলিাৰ পূৰণ কৰাৰ িালি 

কাি কৰা আবি আৰম্ কবৰ বদলো।ঁ এই দক্ত্ত 
সকল�া বিভাগ আৰু িন্তা�লয় কাি কবৰ আলে। 
আগন্তুক বদনত পাথ ্যক্য আপুবন বনলজই অনুভে 

কবৰি পাবৰি।

ভাৰত সহলে এথন দাবয়ত্বশী� বিশ্ 
িহাশক্তি আৰু পাচঁটা সূত্ৰ জ�িায়ু 

এলজণ্াৰ প্স্ােলৰ জ�িায়ু ন্যায়ৰ স্বচ্চ 
ধাৰণালৰ পবৰলেশ সুৰক্াৰ িালি দায়েদ্। 

গ্ােলগাৰ িঞ্ৰ পৰা প্ধানিন্তী নলৰন্দ 
দিাদীলয় বিশ্ৰ দনতৃত্বক এই কথালটা িনত 

দপ�ায় বদলয় দৰ বিশ্ৰ জনসংে্যাৰ ১৭ 
শতাংশ ভাৰতৰ দহাোৰ পােলতা কাি ্যন 

বনগ ্যিনৰ িালি ভাৰলত দকে� ৫ শতাংশৰ 
িালিলহ দায়ী বকয়লনা জ�িায়ু সংকটৰ 
পৰা পবৃথেীক ৰক্াৰ িালি বনজৰ কত্যি্য 
সম্ূণ ্যৰূলপ পা�ন কবৰলে। এলন সিয়ত 
এবতয়া দাবয়ত্ব দসইসিূহ ৰাষ্ট্ৰৰ বৰলিালৰ 
অত্যাবধক কাি ্যন বনগ ্যিন কবৰ আলে।

ভূচপন্দ্ৰ িযদে, 
দকন্দীয় পবৰলেশ, িন আৰু জ�িায়ু 

পবৰেত্যন িন্তী।

राजनाथ िसंह ভূলপন্দ ৰাদে, দকন্দীয় িন্তী, পবৰলেশ-িন আৰু জ�িায়ু পবৰেত্যনসযক্যৎকযৰ

প্ৰাঃ উাঃ
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উত্তৰঃ গ্ােলগাত দকে� বচন্াচচ্যা আৰু �ক্্যলিাৰকৱ� 
আল�াচনা দহাোৰ �গলত কাৰ ্যকৰী ি্যেস্াৰ ওপৰলতা চচ্যা 
সহলে। প্কৃবতৰ সসলত ভাৰতৰ সংসৃ্বত সদায় জবডত সহ 
আবহলে। এই কথালটা প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় প্থি 
বদনলটাৰ পৰা এই বিষয়লটা বিশ্ৰ সম্েুত উপস্াপন 
কবৰলে আৰু সকল�ালক ি্যক্তিগত �াভা�াভৰ স�বন বিশ্ৰ 
বহত সাধনৰ িালি কাি কবৰিৱ� আহ্ান জনাইলে। ভাৰলত 
এই দক্ত্ত বনলজই আগিাবঢ় ২০৭০ চনৰ বভতৰত শণূ্য 
কাি ্যন বনগ ্যিনৰ �ক্্য বনধ ্যাৰণ কবৰলে, নিীকৰণ শক্তিৰ 
দক্ত্ত ভাৰতৰ ক্িতা ৪০ শতাংশৰ পৰা িকৃ্দ্ কবৰ ৫০ 
শতাংশ কৰাৰ দঘাষণা কবৰলে। বিকল্প ইন্নৰ পবৰিাণ ৫০০ 
বগগাোটৱ� বনয়াৰ পবৰকল্পনা হাতত স�লে। দসউজ ইন্নৰ 
ি্যেহাৰ কবৰ ভাৰলত ২০৩০ িষ ্যৰ বভতৰত ১ বিব�য়ন টন 
কাি ্যন বনগ ্যিন কি কৰাৰ �ক্্য স�লে। ভাৰলত পঞ্ািতৃৰ 
সংকল্পৰ �গলত দপবৰে জ�িায়ু সক্ন্�নত উন্নত দদশলিালৰ 
কৰা ১০০ বিব�য়ন ড�াৰৰ সাহাৰ ্যৰ কথা দসােঁৰাই এই কথাও 
ি্যতি কলৰ দৰ দসই প্বতশ্ৰুবত এবতয়াও পা�ন কৰা দহাো 
নাই। ভবেষ্যতৰ কথা বচন্া কবৰ প্ধানিন্তীলয় এই পবৰিাণ 
এবতয়া ১ ষ্ট্ৰব�য়ন ড�াৰৱ� (এক �াে দকাষ্ট) িকৃ্দ্ কৰাৰ 
কথা উললেে কবৰলে।

এইবেবনলত আলপানাল�ালক এই কথাও িনত ৰো 
দৰকাৰ দৰ পবৰলেশ সুৰক্াৰ গুৰুত্বপূণ ্য পদলক্পলিাৰৰ 
বভতৰত ভাৰলত বতবনটা িহত্বপূণ ্য িঞ্ৰ আৰম্বণ কবৰলে। 
প্থি, দগ্ৰট-িলৃটইনৰ সসলত স্াবপত দহাো বচবডআৰআই 

মযনেতয ৰক্যৰ বযচব দ্বশ্বই দ্ে্যেে্শয আৰম্ভ কদ্ৰচছ। দ্কন্তু উন্নত ৰযষ্ট্ৰচবযৰৰ মচনযভযে এইচক্ত্ত 
ধনযত্মক নদখয নযিযয়। এই কথযচিয প্ৰধযনমন্তী নচৰন্দ্ৰ নমযদীচয়ও দ্নজৰ ভযষণ প্ৰসংগত উচল্খ কদ্ৰচছ। 

উন্নত নদশচবযচৰ উন্নয়নশীৈ আৰু কম উন্নত ৰযষ্ট্ৰৰ সসচত সিচিযদ্গতয দ্কয় আগবচঢযেয নযই?

প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় এই বিষয়লটা বনজৰ ভাষণ প্সংগত গম্ীৰভালে আল�াচনা কবৰলে। ইয়াৰ 
ফ�ত উন্নত ৰাষ্ট্ৰলিালৰ সক্ন্ব�তভালে কথালটাত দুে প্কাশ কবৰলে। ইয়াৰ পূলি ্য জনিায়ু অথ ্যনীবত/পুকঁ্জৰ 

বিৰয়লটালে গুৰুত্ব দপাো নাবে�। বকন্তু এবতয়া দকাপ-২৬ৰ পােত বিষয়লটালে গুৰুত্ব �াভ কবৰলে আৰু এই 
সম্ক্যত সবিবত গঠন কৰাৰ বচন্া কৰা সহলে। অনুকূ�তাৰ (Adaption) ওপৰলতা দস্ালেজ সতয়াৰ কৰাৰ 
িালি বচন্াচচ্যা কৰা সহলে। কাি ্যন িালক্যটক স� দীঘ�ীয়া বিতক্য আবে� বকয়লনা বকয়লটা প্ট’ক�ৰ পােত 

সতয়াৰ দহাো বকেুিান কাি ্যন দকাম্ানীৰ দক্বডট দপবৰে চুক্তিৰ পােত নতুনৱক আৰম্ কৰাৰ বসদ্ান্ দ�াো 
সহবে�। ইয়াৰ �গলত পুৰবণ কাি ্যন দক্বডটক বকদলৰ নতুন সসলত সািঞ্জস্য় কৰা ৰাি তাক স�ও সিাধান 

সূত্ বনধ ্যাৰণ কৰা সহলে। এই সকল�ালিাৰ ভাৰতৰ উবচত হস্লক্পৰ িালি সম্ে সহ উষ্ঠলে।

প্ৰাঃ উাঃ
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(Coalition for Disaster Resilient Infrastructure), 
ববিতীয়, ৰোন্সৰ সসলত স্াপন দহাো আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় 
দসৌৰ সংগঠন আৰু চুইলডনৰ সসলত �ীড আইষ্ট 
(Leadership Group for Industry Transition)। 
প্ধানিন্তী দিাদীৰ প্স্াে োন চান, োন িৰ্্য, োন 
গ্ৰীডক ইউলকৰ �গলত অলষ্ট্ৰব�য়া, আলিবৰকা ৰুতিৰাষ্ট্ৰ 
আবদলয় সিথ ্যন জনাইলে। বচবডআৰআইৰ িাধ্যিত 
ভাৰত আৰু ইংল�লণ্ কু্দ্ৰ দদশলিাৰক ১০ বিব�য়ন 
ড�াৰৰ সাহাৰ ্য বদয়া আৰম্ কবৰলে। আবি প্ৰুক্তিগত 
বদশত সহায় আগিঢ়াই জ�িায়ু পবৰেত্যনৰ িতৰা কু্দ্ৰ 
ৰাষ্ট্ৰলিাৰক বদি।

প্ৰশ্াঃ পদ্ৰচেশ সুৰক্যৰ দ্দশত দ্বগত নকইিযমযন 
বষ ্শত ভযৰচত উচল্খচিযগ্ পদচক্প গ্ৰিণ কদ্ৰচছ- 
উজ্জ্বৈয, উজযৈয আদ্দ আঁেদ্নচয় এই কথযৰ 
সমথ ্শন কদ্ৰচছ। অন্ আৰু নকযনচবযৰ পদচক্প 
গ্ৰিণ কদ্ৰচছ?
উত্তৰঃ পবৰলেশ সুৰক্াৰ বদশত এয়া ৰলথটি গুৰুত্বপূণ ্য 
দৰ আপুবন দকানলিাৰ প্য়াস আৰু িাধ্যি ি্যেহাৰ কবৰ 
কাি কবৰলে। ভাৰলত এই বদশত ৰলথটি সতক্যতালৰ কাি 
কবৰলে আৰু পবৰলেশ সুৰক্াৰ কথা বচন্া কবৰলে। 
দসউজ ইন্নৰ ি্যেহাৰ, কাি ্যন বনগ ্যিন হ্াস কৰা আবদ 
বিবভন্ন পদলক্প গ্ৰহণ কৰা সহলে। পৰ ্যায়ক্লি দদশত 
ই-িাহনক ি্যেহাৰ িকৃ্দ্ কৰালটাও ইয়াৰ অংশস্বৰূপ। 
উজ্জ্ব�া, উজা�া আবদ আচঁবনলয় দদশিাসীক ৰলথটি 
সহায় কবৰলে। নিীকৰণ ইন্ন উৎপাদনৰ বদশত 
ভাৰলত ৰলথটি কাি কবৰলে।

প্ৰশ্াঃ নকযপ-২৬ত কয়ৈযৰ ব্েিযৰ আৰু জীেযশ্ম 
ইন্ধনৰ ব্েিযৰৰ কথযচিযচে িচথটি েে্শয ৈযভ 
কদ্ৰচছ। এই নক্ত্ত ভযৰতৰ দ্ে্য দ্ক?
উত্তৰঃ ইউএনএফবচবচবচৰ বনলদ্যশনা আলে দৰ কয়�া 
আৰু জীোমি ইন্নৰ ি্যেহাৰ হ্াস কবৰি �ালগ আৰু 
দসউজ শক্তিৰ ি্যেহাৰ িকৃ্দ্ কবৰি �ালগ। ভবেষ্যতৰ 
পবৰলেশ সম্বন্ীয় প্ত্যাহ্ানলিাৰৰ প্বত �ক্্য ৰাবে এয়া 
উবচত বসদ্ান্ িুব� ভাৰলত িতলপাষণ কলৰ। ইয়াৰ প্বত 
�ক্্য ৰাবেলয়ই আবি বিকল্প ইন্ন আৰু নিীকৰণ শক্তিৰ 
ক্িতা িকৃ্দ্ কবৰলো।ঁ এয়া িন কৰা উবচত দৰ প্বতেন 
দদশৰ বনজা আেশ্যকতা থালক বকন্তু পবৰলেশ সুৰক্াৰ 
বদশলটাৰ প্বত �ক্্য ৰাবে দদশলিালৰ বিকল্প ইন্নৰ 
�গলত নিীকৰণ শক্তিৰ ক্িতা িকৃ্দ্ৰ ওপৰত গুৰুত্ব 
আলৰাপঁ কবৰি �ালগ। আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় িঞ্ই দসলয়লহ 
প্বতেন দদশত কাি ্যন বনগ ্যিন শণূ্য কৰাৰ িালি আহ্ান 

ভযৰত আৰু ইংচৈচডি দ্মদ্ৈ কু্দ্ৰ 
নদশচবযৰক ১০ দ্বদ্ৈয়ন িৈযৰৰ 
সযিযি ্শ দ্দয়যৰ আৰম্ভদ্ণ কদ্ৰচছ।

কু্দ্ৰ নদশচবযৰক ভযৰচত 
ইছচৰযৰ মযধ্মত প্ৰিুক্তিগত 

সিযয় আগবঢযব, িযচত জৈবযয় ু
পদ্ৰেত্শন তথয প্ৰযকৃদ্তক দচুি ্শযগৰ 

আগজযননী দ্দব পৰয িযয়।

জনাইলে। বকন্তু এই দক্ত্ত বিকবশত দদশলিালৰ উন্নয়নশী� 
ৰাষ্ট্ৰক সহায় কৰাৰ আেশ্যকতা আলে। উন্নত দদশলিালৰ এই 
দক্ত্ত বনজৰ প্বতশ্ৰুবত পা�ন কৰাত ি্যথ ্য সহলে। এই দক্ত্ত 
ভাৰলত উন্নয়নশী� ৰাষ্ট্ৰৰ দনতৃত্ব স� এই বদশত িাত িাবতলে। 
এই বদশত ভাৰলত কাি কবৰ ৰাি।

প্ৰশ্াঃ নকযপ-২৬ত ভযৰত জৈবযয়প ন্যয় আৰু জৈবযয় ু
দ্বত্ক সৈ সৰে সি পৰয নদখয সগচছ। ইয়যৰ আঁৰৰ 
দ্ে্যধযৰয দ্ক?
উত্তৰঃ বচন্া দকে� এটাই আৰু দসয়া সহলে পবৰলেশ সুৰক্া, 
বকন্তু এয়া কবৰিৱ� সগ উন্নয়নশী� দদশলিাৰ ৰালত ক্বতগ্ৰস্ 
নহওক তাৰ িালি ভাৰলত দনতৃত্ব িহন কবৰলে। ভাৰতৰ এই 
কণ্ঠক প্বতেন উন্নয়নশী� ৰাষ্ট্ৰই সিথ ্যন জনাইলে। প্ধানিন্তী 
নলৰন্দ দিাদীলয় বৰদলৰ গ্ােলগাত ভাৰতৰ দৃষ্টিলকাণ উপস্াপন 
কবৰলে দসয়া উন্নয়নশী� ৰাষ্ট্ৰৰ �গলত উন্নত ৰাষ্ট্ৰলিালৰও 
সিথ ্যন জনাইলে।

প্ৰশ্াঃ নকযপ-২৬ত ভযৰচত িচথটি ধনযত্মক ভূদ্মকয পযৈন 
কদ্ৰচছ। দ্বশ্বৰ দ্বদ্ভন্ন ৰযষ্ট্ৰৰ প্ৰদ্তদ্নদ্ধ/পদ্ৰচেশ মন্তীৰ 
সসচত আচপযনযৰ ব্ক্তিগত সবঠক অনুটষ্ত সিচছ। 
ভযৰতৰ ধনযত্মক দ্স্থদ্ত সন্দভ্শত দ্বশ্বৰ ধযৰণয দ্ক?
উত্তৰঃ প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় উপস্াপন কৰা িতািতক 
সস সিগ্ৰ বিশ্ ৰলথটি উৎসাহী। সকল�ালে ভাৰতৰ প্ধানিন্তীৰ 
কথা সিথ ্যন জনাইলে। সকল�ালে এই কথালটা স্বীকাৰ কবৰলে 
দৰ প্ধানিন্তীলয় উন্নয়নশী� ৰাষ্ট্ৰৰ বিষয়লিাৰৰ উপস্াপনৰ 
�গলত দনতৃত্ব স�লে। n
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আত্মবনভ্যৰশী� ভাৰত সংকল্পৰ অথ ্য সহলে 
বনজৰ বশপাৰ সসলত সংৰুতি সহ থকা আৰু 
এই বশপাক শক্তিশা�ী কৰা। এই সংকল্প 

সিাজৰ প্বতলটা িগ ্যৰ দ�াকৰ সহলৰাবগতালৰ সম্ূণ ্য হ’ি। 
এলন সবন্ক্ণত এবতয়া সিয় স�বন সহলে আৰু স্বাধীনতাৰ 
ইিান িেৰৰ পােলতা উন্নয়ন সম্ে দনালহাো জনজাতীয় 
দ�াকৰ উন্নয়নৰ িালি দকন্দ চৰকালৰ বনৰন্ৰ প্য়াস কবৰ 
সগলে। সািাক্জক, সাংসৃ্বতক আৰু ৰাজৱনবতক স্াবয়ত্বৰ 
সুৰক্া প্দান কৰাৰ দক্ত্ত িত্যিানৰ দনতৃত্বই আগ্ৰহ 
প্কাশ কৰাৰ �গলত কাি কবৰলে। জনজাতীয় দ�াকক 
িুে্য ধাৰাৰ সসলত সংপতৃি কৰাৰ স্বাথ ্যত পদলক্প গ্ৰহণ কৰা 
সহলে। ইয়াৰ অংশস্বৰূলপ ১৫ নলেম্বৰ তাবৰলে প্বতিেলৰ 

এবতয়া জনজাতীয় দগৌৰে বদেসৰ ৰূপত পা�ন কৰা হ’ি। 
১০ নলেম্বৰ তাবৰলে প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীৰ অধ্যক্তাত 
দহাো দকন্দীয় িন্তীিণ্�ৰ সিঠকত এই সদেভ্যত বসদ্ান্ 
গ্ৰহণ কৰা হয়। প্থিলটা জনজাতীয় বদেসত প্ধানিন্তী 
নলৰন্দ দিাদীলয় ঝাৰেণ্ৰ ৰাজধানী ৰাচঁীত ভগোন িীৰো 
িুণ্া স্মবৃত উদ্যান আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰািী সংগ্ৰহা�য়ও 
উলবিাধন কলৰ। দতওঁ �গলত িধ্য প্লদশৰ ভূপা�ত অনুষ্ষ্ত 
এেন সিালৰাহলতা অংশগ্ৰহণ কলৰ। ভূপা�ত আলয়াক্জত 
কাৰ ্যক্িত দতওঁ ৫০েন এক�ি্য িলড� আিাসীয় বিদ্যা�য় 
স্াপনৰ িালি আধাৰবশ�া স্াপন কলৰ। এই সু্�লিাৰ 
অন্ধ্ৰপ্লদশ, েত্তীশগড, ঝাৰেণ্, িধ্যপ্লদশ, িহাৰাষ্ট্ৰ, 
উবডশ্যা, ক্ত্পুৰা আৰু দাদৰ-নগৰ হালভ�ীত স্াপন কৰা 

জনজাতীয় দগৌৰে বদেসৰযষ্ট্ৰ 

জনজযতীয় নৈযকৰ উন্নয়নৰ 
বযচব দযয়বদ্ নকন্দ্ৰ েৰকযৰ

হাবি-িনবন, িৰুভূবি এল�কা িা পাহাৰ-পি ্যতত িাস কবৰ দতওঁল�ালক দদশৰ স্বাধীনতাৰ িালি কটি 
কবৰবে�। দদশৰ প্বতলটা পদলক্পত দতওঁল�াকৰ অেদান অতু�নীয়। দদশৰ সিকৃ্দ্ৰ িালিও দতওঁল�ালক 

অবৰহনা আগিঢ়াইলে। ইিান বদলন দতওঁল�ালক দতওঁল�াকৰ প্াপ্য দপাো নাবে�। ইয়াৰ পবৰলপ্বক্টত 
বিগত দকইটািান িেৰত দকন্দ চৰকালৰ জনজাতীয় এল�কাৰ উন্নয়নত সি ্যাবধক গুৰুত্ব বদলে, এবতয়া 
ঐবতহাবসক ক্ণৰ সাক্ী বহচালপ ভগোন িীৰো িুণ্াৰ ১৫ নলেম্বৰৰ জয়ন্ীত প্বতিেলৰ জনজাতীয় 

দগৌৰে বদেস পা�ন কৰা হ’ি।
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জনজাতীয় দগৌৰে বদেসৰযষ্ট্ৰ 

হ’ি। ভূপা�ত দতওঁ বিশ্স্ৰৰ দৰ� দলেটফি ্য উলবিাধন কলৰ। 
এই দৰ� দটিচনৰ নাি ৰাণী কি�াপবতৰ নািত ৰো সহলে।

বিগত দকইটািান িেৰৰ পৰা দকন্দ চৰকালৰ জনজাতীয় 
এল�কাৰ উন্নয়নত বিলশষ গুৰুত্ব বদয়া দদো সগলে। দকন্দীয় 
িালজটত জনজাতীয় বিকাশৰ িালি ৭৫ শতাংশৰ পুকঁ্জ 
বনধ ্যাৰণ কৰা সহলে। দদশজবুৰ এক�ি্য বিদ্যা�য়লিাৰৰ 
িাধ্যিত প্বতভাৰ বিকাশ সহলে। িন ধন দৰাজনাৰ িাধ্যিত 
আবদিাসীসক�ৰ জীেন উন্নীত কৰাৰ ওপৰত বিলশষ 
গুৰুত্ব বদয়া সহলে, ইয়াৰ �গলত জনজাতীয় বশক্াথকীৰ 

িালি জ�পাবনৰ ি্যেস্া কৰা সহলে। িলডা, ব্ৰু, কাবি ্য আবদ 
জনজাতীয় দ�াকসক� িুে্য ধাৰাৰ সসলত সংৰুতি সহলে। 
ইিালনই নহয়, এবতয়া িহানগৰৰ পৰা নহয়, জনজাতীয় 
দ�াকসকল�ও পদ্ম িটঁাৰ িালি বনজৰ নাি িলনানয়ন কৰা 
সুবিধা �াভ কবৰলে।

জনজাতীয় দ�াকসক� আত্মবনভ্যৰশী� ভাৰতৰ অংশীদাৰ 
সহ পৰক আৰু দতওঁল�াকৰ িৰ ্যদা িকৃ্দ্ হওক তাৰ প্বত �ক্্য 
ৰাবে জনজাতীয় দগৌৰে বদেস পা�ন কৰাৰ ঐবতহাবসক 
পদলক্প দকন্দ চৰকালৰ হাতত স�লে।  n

স্যধীনতয সংগ্ৰযমত জনজযতীয় নৈযকৰ 
অেদযনৰ সৃ্দ্তত ১০ িয সংগ্ৰিযৈয়

অনুসূদ্েত জনজযদ্ত উপযদযন (এছটিদ্ে)
n জনজাবত সম্প্ৰদায়ৰ ক�্যাণৰ িালি ৩.৫ গুণ িকৃ্দ্। 

জনজাতীয় ক�্যাণৰ িালি ২০১৩ত ২১২২৫ দকাষ্ট 
টকাৰ পুকঁ্জ বনধ ্যাৰণ কৰা সহবে�, এবতয়া ২০২১ত এয়া 
িকৃ্দ্ সহ ৭৮২৫৬দকাষ্ট টকা কৰা সহলে।

n জনজাতীয় এল�কাৰ সি�ীকৰণৰ 
িালি িাহঁক গেৰ দৰেণীৰ পৰা 
িবহঃভুতি কৰা সহলে ৰালত ১২৫টা 
প্জাবতৰ িাহঁৰ ি্যেহাৰ কবৰি পৰা 
ৰায়।

n  ঘৰুো িা ি্যক্তিগত ভূবিত থকা 
িাহঁ কাষ্টিৱ� দকালনা চৰকাৰী 
অনুিবতৰ প্লয়াজন নাই।

বযিঁক গছৰ নশ্ণীৰ পৰয 
বদ্িাঃভুতি কৰয সিচছ

আকযংক্যৰ ক্জৈয কযি ্শক্মৰ জদ্ৰয়চত দ্বকযশ
n সসসসস্বাস্্য, কৃবষ, বশক্া, বিত্ত, দকৌশ� বিকাশৰ সুবিধাৰ দক্ত্ত সংস্াৰ অনা সহলে। 

আকাংক্ ক্জ�ালিাৰৰ ৪২েন ক্জ�াত ৰলথটি সংে্যক জনজাতীয় দ�াক িাস কলৰ। 
এই কাৰণলটাৰ িালিই এই ক্জ�ালকইেনত পবৰকল্পনাৰ কািলিাৰ সূচাৰুৰূলপ 
সিাধা কৰাৰ িালি ২৫০ দকাষ্টলৰা অবধক ধনৰ আিটিন কৰা সহলে।

বযচজিত ৭৫ শতযংশৰ বৃক্দ্

৪,২৯৬ 
৭,৫২৫

n �ঘু িন উৎপাদন ক্য়িূ�্য়ত ৬২ গুণ িকৃ্দ্। 
এিএেবপৰ অধীনত অন্ভু্যতি কু্দ্ৰ িন 
উৎপাদনৰ সংে্যাত ৭ গুণৰ িকৃ্দ্।

n  ২৫েন ৰাজ্যত ৩৭,৫০০টা আত্মসহায়ক 
দগাটৰ িাধ্যিত ২৫০০ িন ধন বিকাশ দকন্দ 
স্াপন কৰা সহলে।

২০১৩-১৪ দকাষ্ট

দকাষ্ট২০২১-২২

সংসৃ্কদ্ত
ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় জনজাতীয় 
অনুসন্ান সংস্া 

স্াপন কৰা সহলে ৰালত 
জনজাতীয় পৰম্ৰা, 

সংসৃ্বতৰ সংৰক্ণ সম্ে 
সহ উঠক।

জনজাতীয় এল�কাত স্বাস্্য দসোৰ িালি সিবপ ্যত 
স্বাস্্য দসো আৰম্ কৰা সহলে। সিগ্ৰ দদশত নতুন 
পদ্বতলিাৰৰ আল�াচনাৰ িালি জ্ান পলট্য� 
আৰম্ কৰা সহলে। স্বলদশী ঔষধৰ জ্ান আৰু 
জনজাতীয় বচবকৎসা পদ্বতৰ িালি পতঞ্জব�, 
এইিে আবদৰ সসলত অংশীদাবৰত্ব কৰা সহলে।

জনজযতীয় স্যস্থ্
দেুযৰমুখৱৈ স্যস্থ্ নসেয

নদশৰ প্ৰথম দ্বশ্বস্ৰৰ নৰৈ 
নলেিফম ্শৰ শুভযৰম্ভদ্ণ অনুষ্যনত 
প্ৰধযনমন্তীচয় দ্দয়য ভযষণ শুদ্নবৱৈ 
এই দ্কউআৰ নকযি নস্কন কৰক। 

প্ৰথম জনজযতীয় দ্দেসত 
প্ৰধযনমন্তীচয় দ্দয়য ভযষণ 
শুদ্নবৱৈ এই দ্কউআৰ 
নকযি নস্কন কৰক।

গুজৰযি
ছত্ীশগড
ঝযৰখডি
নগযেয
অন্ধ্ৰ প্ৰচদশ
মধ্ প্ৰচদশ
নকচৰৈয
মদ্ণপুৰ
দ্মচজযৰযম
নতচৈংগযনয
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বিহাৰৰ বসোন ক্জ�া। ইয়াত এবতয়া শস্য 
কটাৰ সিয় আৰু এই দেবতপথাৰলিাৰত 
এই কাৰ ্য চব�ি ধবৰলে। ইয়াৰ পবৰলপ্বক্টত 

দেবতপথাৰত কাি কবৰ থকা িজদুৰসক� স্বাস্্যকিকীৰ 
বিাৰা ষ্টকা বদ থকা সহলে। দকে� বসোলনই নহয়, 
বিহাৰৰ চম্াৰন. সিনা আবদ অলনক ঠাইত িত্যিান 

ষ্টকাকৰণ অবভৰান চব�ি ধবৰলে। আৰু এই কাি 
স্বাস্্যকিকীৰ বিাৰা গষ্ঠত চ�িান দ�ৰ (দিািাই� ট্ৰীি) 
বিাৰা কৰা সহলে। দেবতপথাৰৰ �গলত দৰ�গাডী, ৰাস্া-
ঘাট আৰু ঘৰলিাৰত ষ্টকাকৰণ অবভৰান ক্ীপ্তালৰ 
চব�ি ধবৰলে। “ঘৰ ঘৰ দস্ক” অবভৰানৰ অধীনত 
ঘলৰ ঘলৰ স্বাস্্যকিকী সগ ষ্টকাকৰণ বদয়া কাৰ ্যৰ অধীনত 

পূণ ্শ টিকযকৰণৰ
সংকল্প...

স্বাস্্যৰ প্বত বকক্ঞ্ৎ অিলহ�াই বকদলৰ বিপদ িাবত আবনি পালৰ দসই সম্ক্যত সকল�ালে দকাবভডৰ 
সিয়ত অবভজ্তা �াভ কবৰলে। ইয়াৰ পােত দদশৰ স্বাস্্যেণ্ত স� থকা পদলক্পলিাৰৰ ফ�ত 
দদশত দকাবভড পবৰবস্বত ৰলথটি উন্নত সহলে আৰু প্ায় ১১৩ দকাষ্ট দ�াকক দকাবভড দভকবচনৰ 

এপাব� প্বতলষধক বদয়া সহলে। দকন্দ চৰকালৰ এই দক্ত্ত দকালনা ধৰণৰ সুৰুঙা এবৰি বিচৰা 
নাই আৰু দকাবভড ষ্টকাকৰণৰ গবতৰ বিস্াৰ সাধন কবৰলে। ভাৰতিষ ্যত সকল�াতৱক িহৃৎ আৰু 

বিনািূ�ীয়া ষ্টকাকৰণ অবভৰান ১০০ শতাংশ সম্ূণ ্য কৰাৰ �ক্্যৰ বদশত আগিাবঢ়ি ধবৰলে...

   দকাবভডৰ বিৰুলদ্ ৰুদ্ স্যস্থ্

সুৰক্য েক্

দকাবভডৰ বিৰুলদ্ ৰদু্... এই েবে বিহাৰৰ সীোন ক্জ�াৰ। ইয়াত ঘলৰ 
ঘলৰ সগ ষ্টকা বদয়াৰ অবভৰানৰ অধীনত দেবতপথাৰত কাি কবৰ থকা 
কৃষক আৰু পবৰয়া�িগ ্যক দভকবচন বদ থকাৰ অেস্াত স্বাস্্যকিকী।
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অ�পলত দকন্দীয় স্বাস্্যিন্তীলয়ও বনজৰ গহৃ ক্জ�াত 
উপবস্ত সহ সকল�ালক ষ্টকা দ�াোৰ িালি আহ্ান 
জনায়। বৰসক� দ�ালক দভকবচনৰ প্থি পাব� দ�াো 
নাই িা বৰসকল� দভকবচনৰ ববিতীয় পাব� দপাো নাই 
দতওঁল�াকৰ িালি প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় ৩ৰ 
পৰা ৩০ নলেম্বৰৱ� ঘলৰ ঘলৰ দটাকৰ (ঘৰ ঘৰ দস্ক) 

িাবৰ দভকবচন বদয়াৰ িালি এক অবভৰানৰ আৰম্বণ 
কবৰলে। এই অবভৰালন সম্ূণ ্য ষ্টকাকৰণ অবভৰানক 
সহায় কবৰলে। সকল�ালৰ অংশীদাবৰত্বৰ সহায়ত 
দভকষ্টন কাৰ ্যসূচীক এশ শতাংশ সফ� কৰাৰ িালি 
তথা প্বতজন ভাৰতীয় নাগবৰকক দকাবভড িুতি কৰাৰ 
িালি দকন্দ চৰকালৰ পদলক্প গ্ৰহণ কবৰ আবহলে।

n বিশ্ স্বাস্্য সংস্াৰ এই অনিুবতলয় দকাভাক্ক্সন দ�াো 
ি্যক্তিৰ বিবভন্ন দদশ ৰাত্াৰ পথ িকুব� কবৰি।

n  বিশ্ স্বাস্্য সংস্াই এবতয়াৱ� ৮টা দভকবচনক 
জৰুৰীকা�ীন ি্যেহাৰৰ অনিুবত বদলে। ইয়াৰ 
বভতৰত দটুা ভাৰতীয় দভকবচন।

n  এই দভকবচনৰ তৃতীয় পৰ ্যায়ৰ পৰীক্াৰ ফ�াফল� 
কয় দৰ এয়া ৮১ শতাংশ প্ভােশা�ী।

n  এবতয়া দকাভাক্ক্সনৰ ি্যেহাৰ আৰু চাবহদা িকৃ্দ্ পাি।

n  বিশ্ স্বাস্্য সংস্াই অনুিবত বদয়া দভকবচনৰ ি্যেহাৰ 
সিগ্ৰ বিশ্ই কলৰ।

n  দকাভাক্ক্সনৰ দলুয়াটা পাব� দ�াো ি্যক্তিলয় এবতয়া 
দগ্ৰট-িলৃটইনলক ধবৰ অন্য দদশ ভ্ৰিণ কবৰি পাবৰি।

n  ভাৰতত ি্যেহাৰ সহ থকা েীৰাি ইনষ্টিষ্টউডৰ 
দকাবভবশ্ৰ্ক বিঃস্বাঃসঃ পূি ্যলত অনিুবত প্দান 
কবৰলে।

n  দকাভাক্ক্সন দভকবচন ৰলথটি উপলৰাগী। এই দভকবচন 
বনক্্ৰিয় ষ্টকা হয়। এই দভকবচন িতৃ কৰ’না 
ভাইৰােৰ পৰা প্স্তুত কৰা সহলে।

n  দদশৰ ২৪ িেৰৰ পুৰবণ দকাম্ানী ভাৰত িায়’দটলক 
সি ্যিুঠ ১৬ টা দিিাৰৰ ষ্টকা বনি ্যাণ কলৰ। আৰু 
এই ষ্টকা বিশ্ৰ ১২৩ েন দদশক দপ্ৰণ কৰা হয়। 
দকাভাক্ক্সন দভকবচনৰ দুলয়াপাব�ৰ িাজত চাবৰ 
সপ্াহৰ ি্যেধান আলে।

নকযভযক্ক্সনৰ এই আ্াঃৰযষ্ট্ৰ্ৰীয় 
অনুমদ্তচয় দ্কদচৰ সিযয় কদ্ৰব

   দকাবভডৰ বিৰুলদ্ ৰুদ্ স্যস্থ্

নকযভযক্ক্সনক দ্বশ্ব স্যস্থ্ সংস্থযৰ অনুমদ্ত

ভাৰতত প্স্তুত দহাো কৰ’না ভাইৰােৰ দভকবচন 
দকাভাক্ক্সনক বিশ্ স্বাস্্য সংস্া আপাতকা�ীন ি্যেহাৰৰ 
িালি অনুিবত প্দান কবৰলে। বিগত দকইটািান িাহত বিশ্ 
স্বাস্্য সংস্া আৰু দকাভাক্ক্সন সতয়াৰ কৰা দকাম্ানী ভাৰত 
িায়’দটকৰ িাজত আল�াচনা চব� আবে�। ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ 
এই সংগঠনলটালে একাবধকিাৰ ভাৰতীয় দকাম্ানীলটাৰ 
পৰা দভকবচন সম্বন্ীয় ত্িস্তৃ ত তথ্য বিচাবৰ আবে� ৰালত 
আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় পৰ ্যায়ত ি্যেহাৰৰ দক্ত্ত অনুিবত প্দান 
কবৰি পৰা ৰায়। বিশ্ স্বাস্্য সংস্াই কৰা টুইটত এই কথা 
ি্যতি কবৰলে দৰ জৰুৰীকা�ীন ি্যেহাৰৰ িালি থকা ঔষধৰ 
তাব�কাত দকাভাক্ক্সনক ৰো সহলে। ইয়াৰ ফ�ত দকাবভড 
প্বতলৰাধৰ িালি থকা দভকবচনৰ তাব�কাত দকাভাক্ক্সনৰ 
নাি সবন্নবেটি সহ পবৰলে। এই কথা সলন্াষ ি্যক্তি কবৰ 
দকন্দীয় স্বাস্্যিন্তীলয় কয় দৰ, “বিশ্ স্বাস্্য সংস্াক ধন্যিাদ 
জনাইলো।ঁ এয়া প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীৰ সংকল্পৰ কাবহনী 
হয়। দদশিাসীৰ বিশ্াসৰ কাবহনী হয়। এয়া আত্মবনভ্যৰ 
ভাৰতৰ বদো�ী হয়। দকাভাক্ক্সনৰ জৰুৰীকা�ীন ি্যেহাৰৰ 
অনুিবতৰ িালি ডাবলিউএইেঅ’ক ধন্যিাদ।”
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ঘৰ ঘৰ দস্ক অদ্ভিযনাঃ এদ্তয়য ঘচৰ ঘচৰ সগ 
টিকয ৈচগযেয সিচছ
দদশৰ বৰলকইেন ৰাজ্যৰ অন্গ ্যত ক্জ�ালিাৰত 
ষ্টকাকৰণৰ হাৰ কি দসই ক্জ�ালকইেনৰ উপায়ুতিৰ 
সসলত প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় সিঠক অনুষ্ষ্ত 
কলৰ। এই সিীক্া সিঠক ঝাৰেণ্, নাগাল�ণ্. 
িবণপুৰ, অৰুণাচ� প্লদশ, িহাৰাষ্ট্ৰ, দিঘা�য় আৰু 
অন্য দকতলিাৰ ৰাজ্যৰ অন্গ ্যত ষ্টকাকৰণৰ হাৰ 
৪০ শতাংশতৱক কি দহাো এলন প্ায় ৪০েন ক্জ�াৰ 
ক্জ�াবধপবতৰ সসলত সিঠক অনুষ্ষ্ত কবৰ এই কথালটা 
প্ধানিন্তীলয় সুবনক্চিত কবৰলে এই িষ ্যৰ দশষ দহাোৱ� 
ষ্টকাকৰণ অবভৰানক অবধক বিস্াবৰত কৰা ৰাওঁক 

ৰালত আত্মবিশ্াস-প্ত্যয়ৰ সহায়ত নতুন িেৰত 
প্লেশ কবৰি পৰা ৰায়। দকে� ইিালনই নহয়, দকন্দীয় 
স্বাস্্যিন্তীলয় প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীৰ আহ্ানক অবধক 
গবত প্ধান কৰাৰ িালি ৰাজ্য আৰু দকন্দীয় শাবসত 
প্লদশৰ স্বাস্্যিন্তীসক�ৰ সসলত ১১ নলেম্বৰত সিঠকত 
বিব�ত হয়। এই সিঠকত ষ্টকাকৰণ অবভৰানক অবধক 
শক্তিশা�ী কৰাৰ িালি িহত্বপূণ ্য বসদ্ান্ গ্ৰহণ কৰা হয়। 
বিলশষত উৰা িাতবৰত দভা� সগ দভকবচন দনাল�াো, 
দুগ ্যি এল�কা, প্াকৃবতক দুলৰ ্যাগ আবদ কাৰণলিাৰৰ িালি 
দভকবচন প্ক্ক্য়াৰ গবত দকইেনিান ক্জ�াত ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় 
পৰ ্যায়তৱক দ�লহিীয়া দহাো দদো সগলে। এই হাৰ িকৃ্দ্ 
কৰাৰ িালি প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীৰ দনতৃত্বত সুক্ষ্ম 

ভযৰত নকযদ্ভি-১৯ টিকযকৰণৰ 
প্ৰমযণপত্ ১১০খন নদশত মযন্

২০ নলেম্বৰৰ পৰা ভাৰতৰ �গলত ১১০েন দদলশ 
দকাবভড-১৯ িানপত্ক পাৰম্বৰক িান্যতা বদয়াৰ 
িালি স্বীকৃবত বদলে। ইয়াৰ �গলত ভাৰত চৰকালৰ বিশ্ৰ 
িাকী অংশৰ সসলত সম্ক্যত আলে ৰালত বিশ্ৰ সি ্যিহৃৎ 
ষ্টকাকৰণ অবভৰানৰ বহতাবধকাৰীসক� �াভাবণ্বত 
হওক। দকাবভড িানপত্ (চাষ্ট্যবফলকট) সকল�ালত 
স্বীকৃবত �াভ কৰক তাৰ িালি দকন্দ চৰকালৰ প্লচটি 
হাতত স� আবহবে� বকয়লনা বশক্া, ি্যাপাৰ-িাবণজ্য, 
পৰ ্যটন আবদ বিবভন্ন কাৰকৰ িালি বিলদশ ৰাত্াৰ 
প্লয়াজন হয়। এবতয়া দকাবভড দভকবচনৰ চাষ্ট্যবফলকলট 
িান্যতা দপাোৰ ফ�ত সকল�ালৰ সহায়ক হ’ি। স্বাস্্য 
িন্তণা�য়ৰ দশহতীয়া নীবত বনলদ্যশনা পবঢ়িৱ� এই 
ব�ংকৱ� ৰাি পালৰঃ https://www.mohfw.gov.in/
pdf/। সম্ূণ ্য ষ্টকাকৰণ দহাো বৰসক� ৰাত্ীলয় বিলদশ 
ভ্ৰিণ কবৰি বিচালৰ দতওঁল�ালক দকা-উইন এপ্-ৰ পৰা 
চাষ্ট্যবফলকট ডাউনল�াড কবৰ �’ি পালৰ। ১১০েনৰ 
বভতৰত কানাডা, আলিবৰকা ৰুতিৰাষ্ট্ৰ, িলৃটইন, ৰোন্স, 
জাি ্যানী, দি�ক্জয়াি, আয়াৰল�ণ্, দস্পইন, বফনল�ণ্, 
িাং�ালদশ, ৰাবেয়া আবদ দদশলিাৰ আলে।

   দকাবভডৰ বিৰুলদ্ ৰুদ্ স্যস্থ্
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১০০ িেৰৰ বভতৰত অহা এই 
সি ্যিহৃৎ িহািাৰীৰ সিয়ত দদলশ 
অলনক প্ত্যাহ্ানৰ সম্েুীন 
সহবে�। কৰ’নাৰ সসলত দদশৰ 
ৰুজঁেনত এটা বিলশষ কথা এয়াও 
দৰ আবি নতুন নতুন সিাধান সূত্ 
উদ্ােন কবৰলো,ঁ উদ্ােনৰ পন্া 
আবেস্াৰ কবৰলো।ঁ সকল�ালক 
দভকবচন, বিনািূ�ীয়া দভকবচন 
অবভৰানৰ সিয়ত আবি প্ায় 
আৱঢ় দকাষ্ট দভকবচন এবদনলত 
বদ আিাৰ সািথ ্য, সম্ােনা ি্যতি 
কবৰলো।ঁ”

নচৰন্দ্ৰ নমযদী, প্ৰধযনমন্তী  

ৰণনীবত সতয়াৰ কবৰ, সবিবত গঠন কবৰ ষ্টকাকৰণ 
কাৰ ্যসূচীত ক্ীপ্ গবত প্দান কৰা সহলে। ষ্টকাকৰণক 
সফ� কৰাৰ িালি প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় দসলয়লহ 
ৰাজ্যলিাৰক ধিকীয় গুৰুৰ সহায় দ�াোৰ পৰািশ ্য বদলে। 
দদশত ২০২১চনৰ ১৬ জানুোৰীৰ পৰা আৰম্ দহাো 
ষ্টকাকৰণ অবভৰালন এবতয়া দদশৰ সকল�া নাগবৰকক 
সম্ূণ ্য ষ্টকাকৰণ কবৰ দদশক দকাবভডৰ পৰা সুৰবক্ত 
কৰাৰ প্বতশ্ৰুবত বদলে।
দ্বশ্বৰ বযচব ৫০০ নকযটি নভকদ্েন সতয়যৰ কৰযৰ 
বযচব প্ৰস্তুদ্ত
বিশ্ৰ শক্তিশা�ী অথ ্যি্যেস্াৰ ২০েন দদশৰ সক্ন্নয় 
ক্জ-২০ত প্ধানিন্তীলয় এয়া আশ্াস বদলে দৰ ভাৰলত 

আগন্তুক িষ ্যৰ বভতৰত ৫০০ দকাষ্ট দভকবচনৰ পাব� 
প্স্তুত কৰাৰ িালি প্স্তুবত সমূ্ণ ্য কবৰলে আৰু ইয়ালৰ 
এক িহৃৎ অংশ অন্য ৰাষ্ট্ৰৱ�ও দপ্ৰণ কৰা হ’ি। 
প্কৃতাথ ্যত ভাৰত সহলে এলন এেন ৰাষ্ট্ৰ বৰেলন দকাবভড 
পবৰবস্বতৰ সিয়ত আগিাবঢ় আবহ অন্য দদশৰ সসলত 
সহলৰাবগতা আগিঢ়াই আগন্তুক প্ত্যাহ্ানলিাৰৰ 
সসলত দিাকাবি�া কৰাৰ িালি সাজ ু সহবে�। ইয়াৰ 
িালিই দদলশ দডৰশেন দদশলৰা অবধক দদশক ঔষধৰ 
�গলত দভকবচনৰ দৰাগান ধবৰবে�। ক্জ-২০ৰ সিঠকত 
প্ধানিন্তীলয় ‘োন আথ ্য, োন দহ�্থৰ’ দৃষ্টিভংগী 
ৰাবেবে� আৰু ক্জ-২০ দনতৃত্বই দসই প্সংগক প্শংসা 
কবৰবে�। n

n ভাৰতত এবতয়া দকাবভডৰ পৰা সুস্ দহাো দ�াকৰ হাৰ 
৯৮.২৭ শতাংশ সহলে। ভাৰতৰ সক্ক্য় দকাবভড সংে্যা 
১,৩০,৭৯৩ হয়, এয়া ৫২৫বদনৰ বভতৰত ননূ্যতি সহলে।

n  সাপ্াবহক ধনাত্মক গড ০.৯৭ হয় আৰু এয়া 
ক্িাগতভালে হ্াস পাইলে।

n  সক্ক্য় দৰাগী এবতয়া দদশৰ সি ্যিুঠ পক্জষ্টভৰ ০.৩৮ 
শতাংশ, এয়া িাচ্য ২০২০পৰা এবতয়া সি ্যবনম্।

n  ভাৰতত এবতয়াৱ� ৬২.৫৭ দকাষ্টলৰা (৬২,৫৭,৭৪,১৫৯ 
পৰীক্া কৰা সহলে।

   দকাবভডৰ বিৰুলদ্ ৰুদ্ স্যস্থ্

এই পদ্ৰসংখ্য ১৬ নচেম্বৰৱৈ।
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দ্িসময়ত ভযৰত আত্মদ্নভ্শৰশীৈতযৰ 
পথত আগবযদ্ঢচছ নতচন সময়ত 
দ্দব্যংগজচনয দ্কয় আত্মদ্নভ্শৰশীৈ নি’ব 
এই দ্ে্যৰ আৈমত েদ্ৈচয়ই দ্বগত ৭ 
বছৰত সুগম্ ভযৰতৰ অধীনত এচনকুেয 
দ্বজ্যননিনতিনিনতিক সযমযক্জক পদ্ৰচেশ 
সতয়যৰ কৰয সিচছ িযৰ জদ্ৰয়চত এদ্তয়য 
সকচৈযধৰণৰ শযদ্ৰৰীক অক্মতযক পযছ 
নপৈযই দ্দব্যংগসকৈ আগবযদ্ঢ সগচছ

17 सुगम्य भारत अभभयान 

দ্দব্যংগজনৰ বযচব
সুগম্ ভযৰতৰ
দ্নম ্শযণ

িাৰাণসীৰ বদি্যাংগ অৰুণ ৰালয় ২১ অল্ািৰ 
তাবৰলে বদলেীৰ ৰাি িলনাহৰ দ�াবহয়া 
বচবকৎসা�য়ত দদশৰ ষ্টকাকৰণ অবভৰানৰ 

অংশস্বৰূলপ ১০০ দকাষ্ট সংে্যক দকাবভড ষ্টকাৰ পাব� 
গ্ৰহণ কৰাৰ পােত প্ধানিন্তীক উলদেশ্য কবৰ উতি 
িাক্যলকইশাৰী কয়।

সিাজৰ িানবসক ধাৰণা এলনৱকলয় স�বন দহাো নাবে�। 
ইয়াৰ িালি প্লয়াজন সহবে� এটা বচন্াৰ আৰু �গলত 
এটা পথৰ ৰাৰ জবৰয়লত সিাজৰ িানবসক বচন্াধাৰাক 
সিজ্াবনক বদশত আগিঢ়াই বন নতুন সিাজ গঢ় বদয়াৰ 
িালি পথ সূচ� হয়। এই নতুন সিাজত শাৰীবৰক অক্িতাই 
দকালনা িাধাৰ সষৃ্টি কবৰি দনাোলৰ, ইয়াত সকল�ালে সিান 
অবধকাৰ-সিান সুবিধা �াভ কবৰি। ইয়াৰ আৰম্বণ সহবে� 
২০১৫ চনৰ বডলচম্বৰ িাহত, দসইসিয়ত প্ধানিন্তীলয় 

দদশিাসীক আহ্ান জনায় সকবে�, “দিাৰ িনৱ� এটা 
বচন্াধাৰা আবহলে, আবি দদশৰ বিক�াংগ সক�ক এইিুব� 
সলম্বাধন কৰাৰ স�বন বদি্যাংগ িুব� সলম্বাধন কৰা উবচত। 
এওঁল�াকৰ হাতত এলন এক িা একাবধক অংগ আলে 
বৰবি�াকত বদি্যগুণ আলে। বদি্যতাৰ সঞ্াৰ হয়। এয়া 
আিাৰ দলৰ সাধাৰণ শৰীৰলিাৰত নাই। দিাৰ দদশিাসী, 
আবি আিাৰ অভ্যাস স�বন কবৰ বিক�াংগ শব্দৰ 
স�বন বদি্যাংগ শব্দ ি্য়েহাৰ কবৰি পালৰা।ঁ আশা কলৰা ,ঁ 
আলপানাল�ালক এই কথালটা আগিঢ়াই বনি।” ইয়াৰ �লগ 
�লগ দদশত সুগি্য ভাৰত অবভৰানৰ আৰম্ হয়। সিাজৰ 
পৰম্ৰাগত বচন্াক স�বন কৰাৰ এই আৰম্বণলয় হুই� 
দচয়াৰত িবহ দীঘ ্যদৰূত্ব অবতক্ি কবৰ বিশ্লৰকড্য স্াপন 
কৰা ৰিাট্য এি দহলন্স�ৰ কথাক সচঁা প্বতপন্ন কবৰলে, 
দতওঁ সকবে�, “িই বিক�াংগ হয়, এই কথালটা সচঁা। 

"পূি ্যলত বিক�াংগ শব্দলটা শুবন �াজ �াবগবে� বকন্তু প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় বদি্যাংগ শব্দৰ 
ি্যেহাৰ আৰম্ কলৰ। এবতয়া অসক্িতাৰ ভাে নালহ। এলনকুো �ালগ দৰ আিাৰ �গত বদি্য অংগ 

আলে। এবতয়া বৰ ঠাইলত নাৰাওঁক বকয় সকল�ালত বদি্যাংগসক�ক সন্ানৰ দৃষ্টিলৰ দচাো হয়।"

সুগম্ ভযৰত অদ্ভিযনধ্বজ্যবযিক আঁেদ্ন

17 सुगम्य भारत अभभयान 
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17 सुगम्य भारत अभभयान 

বকন্তু ইয়াৰ অথ ্য িাত্ এয়াই দৰ িই আগিাবঢ় দৰাোৰ িালি 
আলপানাল�াকতৱক অন্য পথ গ্ৰহণ কবৰি �াবগি।”

সুগি্য ভাৰত অবভৰানৰ উলদেশ্য সহলে চৰকাৰী ভেন, 
পথ-পবৰিহন, দৰ� দটিচন, বিিান িদেৰ, চৰকাৰী দেিচাইট 

আবদলিাৰক বদি্যাংগজনৰ সুবিধাজনক কবৰ তুব� সকল�া 
সুবিধালৰ উন্নত কৰা। ৰালত বদি্যাংগজনৰ িালি শাৰীবৰক 
অক্িতাই দতওঁল�াকৰ ক্িতা সহ পৰক। এই দক্ত্ত 
আইনী সুবিধা প্দান কৰাৰ িালি দকন্দ চৰকালৰ 

দ্নম ্শযণ ভযৰত সুগম্তয পদ্ৰবিন প্ৰণযৈীৰ সুগমতয

11 सुगम्य भारत अभभयान 

वबरसा मुंडा हवाई अड्ा, रयांची, झारिंड में सामान िावा क्षेत्ों 
के पास आरलक्षत थिान

िेवी अदहल्ा बाई होिकर हवाई अड्ा, इंिौर, मध् प्रिेश में 
आसान थिानान्तरण (टट्र ान्सफर) के लिए ई-काट्भ सेवाएं 

तवमिनाडु के चेन्नई अंतरमाष्ट्र ीय हवाई अडे् में बाधा मुति बोकडिंग 
के लिए एयरोवरिज 

हवाई अड्ों पर उपिब्ध ऐम्बू-लिफ्ट के माध्म से बोकडिंग 
में आसानी

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्र ीय हवाई अडे्, कोिकाता में 
व्ीिचेयर उपयोगकतमाओ ंके लिए कम ऊंचाई वािे काउंटर 

ओकडशा के झारसुगुडा हवाई अडे् में आरलक्षत बैठने 
की व्वथिा

हवाई अड्डों की सववोत्तम प्रथाएं (बेस्ट प्रैक्टिसेज)

 [सौजन्य: भारतीय ववमानपत्तन प्राभधकरण]11 सुगम्य भारत अभभयान 

वबरसा मुंडा हवाई अड्ा, रयांची, झारिंड में सामान िावा क्षेत्ों 
के पास आरलक्षत थिान

िेवी अदहल्ा बाई होिकर हवाई अड्ा, इंिौर, मध् प्रिेश में 
आसान थिानान्तरण (टट्र ान्सफर) के लिए ई-काट्भ सेवाएं 

तवमिनाडु के चेन्नई अंतरमाष्ट्र ीय हवाई अडे् में बाधा मुति बोकडिंग 
के लिए एयरोवरिज 

हवाई अड्ों पर उपिब्ध ऐम्बू-लिफ्ट के माध्म से बोकडिंग 
में आसानी

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्र ीय हवाई अडे्, कोिकाता में 
व्ीिचेयर उपयोगकतमाओ ंके लिए कम ऊंचाई वािे काउंटर 

ओकडशा के झारसुगुडा हवाई अडे् में आरलक्षत बैठने 
की व्वथिा

हवाई अड्डों की सववोत्तम प्रथाएं (बेस्ट प्रैक्टिसेज)

 [सौजन्य: भारतीय ववमानपत्तन प्राभधकरण]

n ৩৫ টা আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় আৰু ৬৯ ঘৰুো বিিান িদেৰৰ 
বভতৰত ৫৫টা বিিান িদেৰ সুগি্যতাৰ উপাদান সংৰুতি 
কৰা সহলে।

n ১৩৯১ দৰ� দটিচনত সুগি্যতাৰ সুবিধা প্দান কৰা সহলে। 
ইয়াৰ বভতৰত ৬০৩টা দৰ� দটিচনক সুগি্য অন্ৰ-
দলেটফি ্য স্ানান্ৰন আৰু দলেটফি ্যৰ কাষত বচহ্ন �লগাো 
সহলে।

n সাি ্যজনীন পবৰিহনৰ দক্ত্ত ৬২ টা ৰাজ্য পবৰিহন 
অবধগ্ৰহণৰ ১,৪৭,৩৬৮ িােৰ বভতৰত ৪২০০০দৰা 
অবধক িােক আংবশকভালে আৰু ১০,০০০দৰা অবধক 
িােক বদি্যাংগজনৰ িালি সম্ূণ ্যভালে সুগি কবৰ দতা�া 
সহলে।

n ৰাজহুো পবৰিহন ি্যেস্াত এবতয়া হুই� দচয়াৰৰ 
সহায়ত সহজলত উঠা-নিা কৰাৰ িালি ি্যেস্া গ্ৰহণ কৰা 
সহলে।

n এলকদলৰ ৰাজহুো পবৰিহন ি্যেস্াত বদি্যাংগৰ সুবিধাৰ 
িালি অবডঅ’ আৰু বভবদঅ’ দঘাষণা প্ণা�ীৰ ি্যেস্া 
গ্ৰহণ কৰা সহলে।

সুগমতয সি পদ্ৰচছ অদ্ধকযৰ
স্বাধীনতাৰ ইিান িেৰৰ পােলতা সিাজৰ বিবভন্ন বদশত পােপবৰ থকা 
বদি্যাংগসক� এবতয়া সকল�া বদশত আগিাবঢ়লে। দে� জগতৰ পৰা 
উলদ্যাগ েণ্ৱ� সকল�ালত বদি্যাংগজলন সফ�তা �াভ কবৰলে। ইয়াৰ িালি 
সুগি্য ভাৰত অবভৰান ধন্যিাদৰ দৰাগ্য। বদি্যাংগজনৰ িালি সহজ-সৰ� 
পবৰলেশ সষৃ্টিৰ িালি ২০১৫ চনৰ ৩ বডলচম্বৰ তাবৰেৰ পৰা আনুস্াবনকভালে 
এই অবভৰান আৰম্ কৰা হয়। এই অবভৰানৰ বিলশষত্ব সহলে...

11 सुगम्य भारत अभभयान 

वबरसा मुंडा हवाई अड्ा, रयांची, झारिंड में सामान िावा क्षेत्ों 
के पास आरलक्षत थिान

िेवी अदहल्ा बाई होिकर हवाई अड्ा, इंिौर, मध् प्रिेश में 
आसान थिानान्तरण (टट्र ान्सफर) के लिए ई-काट्भ सेवाएं 

तवमिनाडु के चेन्नई अंतरमाष्ट्र ीय हवाई अडे् में बाधा मुति बोकडिंग 
के लिए एयरोवरिज 

हवाई अड्ों पर उपिब्ध ऐम्बू-लिफ्ट के माध्म से बोकडिंग 
में आसानी

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्र ीय हवाई अडे्, कोिकाता में 
व्ीिचेयर उपयोगकतमाओ ंके लिए कम ऊंचाई वािे काउंटर 

ओकडशा के झारसुगुडा हवाई अडे् में आरलक्षत बैठने 
की व्वथिा

हवाई अड्डों की सववोत्तम प्रथाएं (बेस्ट प्रैक्टिसेज)

 [सौजन्य: भारतीय ववमानपत्तन प्राभधकरण]

11 सुगम्य भारत अभभयान 

वबरसा मुंडा हवाई अड्ा, रयांची, झारिंड में सामान िावा क्षेत्ों 
के पास आरलक्षत थिान

िेवी अदहल्ा बाई होिकर हवाई अड्ा, इंिौर, मध् प्रिेश में 
आसान थिानान्तरण (टट्र ान्सफर) के लिए ई-काट्भ सेवाएं 

तवमिनाडु के चेन्नई अंतरमाष्ट्र ीय हवाई अडे् में बाधा मुति बोकडिंग 
के लिए एयरोवरिज 

हवाई अड्ों पर उपिब्ध ऐम्बू-लिफ्ट के माध्म से बोकडिंग 
में आसानी

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्र ीय हवाई अडे्, कोिकाता में 
व्ीिचेयर उपयोगकतमाओ ंके लिए कम ऊंचाई वािे काउंटर 

ओकडशा के झारसुगुडा हवाई अडे् में आरलक्षत बैठने 
की व्वथिा

हवाई अड्डों की सववोत्तम प्रथाएं (बेस्ट प्रैक्टिसेज)

 [सौजन्य: भारतीय ववमानपत्तन प्राभधकरण]

12सुगम्य भारत अभभयान 

रेलवे

 

 
 

हवाई अडे्- सभी 35 अंतरराष्ट्र ीय हवाई अड्ों में और 69 घरेिू हवाई अड्ों में से 55 में सुगम्यता 
की सुववधाएं उपिब्ध कराई गई हैं।
रेिवे- 1391 रेिवे से्टशनों पर सुगम्यता की सुववधा प्रिान की गई है, लजसमें 603 रेिवे 
से्टशनों को  सुगम्य अंतर-प्ेटफाम्भ थिानयांतरण (टट्र ान्सफर) और प्ेटफामगों के ककनारों पर 
चचह्न प्रिान ककए गए हैं। 
साव्भजवनक पररवहन - 62 एसटीयू  (राज् पररवहन उपरिम) के स्वावमत्व वािी 1,47,368 
पररचािन बसों में से - 42,169 (28.61%) बसों को आंलशक रूप से सुगम्य और 10,175 
(6.90%) बसों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया।

रेलवे स्शेनडों में सववोत्तम प्थाएं (बेस् प्रैक्टिसेज)

िेहरािनू रेिवे से्टशन में आसानी से रास्ते का पता िगाने के लिए रेलिगं के साथ रिेि टैक्ाइि मानचचत् और रिेि 
संकेतक/साइनेज उपिब्ध कराए गए हैं

रेि यात्ा के लिए सुगम्यता के मानक तैयार ककए जा रहें हैं 

रेलवे स्शेनडों में सुगम्यता के प्ावधान

परिवहन क्षेत्र में सुगम्यता

रैम्प पेयजिपाककिं गटैक्ाइिलिफ्टशौचािय साइनेज

सुगम्यता के मानक

দকন্দ/ৰাজ্য/দকন্দীয় শাবসত অঞ্�ৰ সাি ্যজনীন স্ান, ভেন, 
বচবকৎসা�য় আবদ বদি্যাংগজনৰ িালি সুগি কবৰ দতা�া।

দদশৰ ঘৰুো আৰু আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় বিিান চ�াচ�ৰ 
িদেৰলিাৰক বদি্যাংগজনৰ িালি সুবিধাজনক কবৰ দতা�া 
সহলে। সকল�া এ-১, এ আৰু বি দৰেণীৰ দৰ� দটিচনৰ 
�গলত অন্যান্য দৰ� দটিচনলিাৰৰ ৫০ শতাংশ সম্ূণ ্যভালে 
বদি্যাংগৰ সুবিধাজনক কবৰ দতা�া সহলে।

n ইয়াৰ বভতৰত ১০৩০ টা দকন্দৰ আৰু ৪৯৪টা 
দকন্দীয় শাবসত অঞ্� আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভেন 
আলে।

১৫২৪
ভেনক সূচ�(সুগি্য) কৰা সহলে। এইলিাৰত 
দৰম্, ব�ফ্ট, পাবক্যং, দশৌচা�য় আবদ সুবিধা 
বদয়া সহলে।

ৈ
ক্

্

প্ৰগদ্ত

প্ৰগদ্ত

ৈ
ক্

্

সুগম্ ভযৰত অদ্ভিযনধ্বজ্যবযিক আঁেদ্ন

17 सुगम्य भारत अभभयान 



42 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১-১৫ নিচচম্বৰ, ২০২১

বদি্যাংগজন অবধকাৰ অবধবনয়ি, ২০১৬ প্ণয়ন 
কলৰ। ইয়াৰ অধীনত বদি্যাংগসক�ৰ িালি সুগি্যতা 
অবধকাৰ সহ পবৰলে।

সিগ্ৰ বিশ্ত পবৰচয় �াভ কৰা পৰ ্যটনস্�ী গুজৰাট 
দকোবডয়াবস্ত িলেভভাই দপলট�ৰ স্মাৰক স্ান 
সমূ্ণ ্যৰূলপ সুগি্য হয়। এই পৰ ্যটনস্�ীৱ� অহা 
বদি্যাংগজনৰ িালি সুগি্য ব�ফ্ট, ই-কাট্য , দশৌচা�য়, দোো 

পানীৰ ি্যেস্া কৰা সহলে। এয়া িত্যিানৰ দকন্দ চৰকাৰৰ 
সবদচ্ছা দৰ বদি্যাংগজনৰ িালি এলন সুবিধাৰ ি্যেস্া 
গ্ৰহণ কবৰ উদাহৰণ দাষ্ঙ ধবৰলে বৰ ইিানবদলন দহাো 
নাবে�। নতুন ভাৰতত সুগি্য ভাৰতৰ জবৰয়লত চৰকালৰ 
বদি্যাংগজনৰ িালি দৃষ্টিভংগী স�বন কবৰলে, এবতয়া 
এই দৃষ্টিভংগী জনতাই আলঁকাো�ী দ�াোলটা সিয়ৰ 
আহ্ান। n

n ৰাজ্য/দকন্দ শাবসত প্লদশৰ ৫৮৮টা দেিচাইটত অন্য 
সুবিধালিাৰৰ �গলত ্ৰিীণ ৰীডাৰ, কা�াৰ কনট্ৰাস্ট, 
ট্ৰান্সল�শ্ন (অনুিাদ) আৰু ফটি চাইজ কলট্া�ৰ (আেৰ 
সৰু-ডাঙৰ কৰা) িালি সুগি কৰা সহলে। 

n  দকন্দ চৰকাৰৰ এশলৰা ঁঅবধক দেিচাইটক পূি ্যলত 
বদি্যাংগজনৰ িালি সুগি কৰা সহলে।

n  ভাৰতীয় সাংলকবতক ভাষা অনুসন্ান আৰু প্বশক্ণ 
দকন্দৰ বিাৰা বিবভন্ন পাঠ্যক্িৰ িালি প্ায় ১৫০০ 
সাংলকবতক ভাষা দদাভাষীক প্বশবক্ত কৰা সহলে।

n  পৰ ্যায়ক্লি ষ্টবভৰ িাধ্যিত সগুি্য সািগ্ৰীক উৎসাবহত 
কৰা সহলে। ষ্টবভত সুগি্য বনউজ িুল�ষ্টন আৰু 
িলনাৰঞ্জনধিকী অনুষ্ানত োিটাইট�ৰ ি্যেস্া কৰা সহলে।

n বদি্যাংগজনৰ বনৰুক্তিৰ িালি বিলশষ অবভৰানৰ 
অধীনত সংৰক্ণৰ শতাংশ ৩ৰ পৰা িকৃ্দ্ কবৰ ৪ 
কৰা সহলে। উচ্চ বশক্াৰ প্বতষ্ানত এয়া এবতয়া 
৩ শতাংশৰ স�বন ৫ শতাংশ হয়। 

n  ৬ িেৰৰ পৰা ১৮ িেৰৰ িয়সৰ বশক্াথকীৰ িালি 
বিনািূ�ীয়া বশক্াৰ ি্যেস্া গ্ৰহণ কবৰলে আৰু 
চৰকাৰী বিদ্যা�য় তথা চৰকাৰী সাহাৰ ্যপ্াপ্ 
বিদ্যা�য়লিাৰত দৰম্, দহণ্লৰ� আৰু 
সূবিধাজনক দশৌচা�য়ৰ িাধ্যিত বদি্যাংগ বশশুৰ 
িালি বিলশষ ি্যেস্া।

n  প্থি দৰেণীৰ পৰা বিাদশ দৰেণীৱ� তথা বিএড 
পাঠ্যক্িত সুগি্যতাক এটা বিষয় বহচালপ 
অন্ভু্যতি কৰা সহলে।

n  ভাৰতীয় সাংলকবতক ভাষা গলেষণা আৰু 
প্বশক্ণ দকন্দই বচবকৎসা সম্বন্ীয়, প্শাসবনক 
শব্দ, কৃবষেণ্ৰ শব্দ, আইনী শব্দ সক্ন্ব�ত কবৰ 
প্ায় ১০ হাজাৰ শব্দৰ সসলত প্থিিাৰৰ িালি 
সাংলকবতক ভাষাৰ শব্দলকাষ সতয়াৰ কৰা সহলে।

n  আনহালত বদি্যাংগল�াকক অবধক দকৌশ�ী 
কবৰ দতা�াৰ িালি বিবভন্ন ি্যেস্া গ্ৰহণ কৰা 
সহলে। সুগি্য পুস্কা�য়ৰ ৰূপত অন�াইনত 
পুবথভঁৰা�ৰ উন্নীতকৰণ কৰা সহলে। বৰঠাইত 
অন�াইনৰ ি্যেস্া নাই দতলনলিাৰ ঠাইত 
ডাকলৰালগ পুবথ দপ্ৰণৰ ি্যেস্া কৰা সহলে।

n  বদি্যাংগজনৰ সুবিধাৰ িালি ১০টা ভাষাত সুগি্য 
ভাৰত এপ্ আৰম্ কৰা সহলে। এই প্ৰুক্তিগত 
ি্যেস্াত বদি্যাংগজনৰ �গলত িলয়ালজ্যষ্ 
দ�াকৰ সিস্যা সিাধানৰ িালি ি্যেস্া গ্ৰহণ কৰা 
সহলে।

দ্দব্যংগজনৰ সবৈীকৰণৰ 
বযচব দ্বদ্ভন্ন পদচক্প

প্ৰেযৰ, প্ৰসযৰ আৰু 
সঞ্যৰৰ নক্ত্ত সুগমতয
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• सुगम्यता से संबंधित मुदे् उठाने के 
लिए सुगम्य भारत ऐप – ‘कोई भी - 
कहीं से भी – कभी भी’।

• उपयोगकतता-अनुकूि नवशेषताएं:
• सरि पंजीकरण

• सुगम्य डट्र ापडाउन मेनू

• 10 भाषाओ ंके लिए ववकल्प

• फोटोग्राफस और िोकेशन के लिए लजयोटैक्गगं

• दहिंी और अंग्रेजी में वीकडयो प्रिश्भन

• वववरण/जानकारी के लिए पॉप-अप सुववधा 

• लशकायतकतमा को अिट्भ के माध्म से स्थिवत की 
जानकारी िी जाती है

• सुगम्य सुनविाएं: 

• टैक्स्ट टू स्पीच
• फॉन्ट साइज़ को बििने की सुववधा
• किर कॉन्टट्र ासस्टगं का ववकल्प

• एंडट्र ॉइड और आईओएस सुगम्यता मोड के साथ 
अनुकूिता।

	

�������	

দকন্দ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিাৰা পবৰচাব�ত দেিচাইটলিাৰৰ 
প্ায় ৫০ শতাংশ বদি্যাংগজনৰ িালি সুগি কৰা সহলে।ৈ
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দ্সদ্য্াঃ নকদ্বচনচি সযংসদ স্থযনীয় নক্ত্ দ্বকযশ নিযজনয 
(এমদ্পএৈএদ্িএে) পুনৰযই আৰম্ভ কৰয তথয পঞ্দশ দ্বত্ 
আচয়যগৰ কযি ্শকযৈৰ সময্ৰযৈৱক দ্বত্ীয় বষ ্শ ২০২৫-
২৬সৈ এয়য কযি ্শকৰী কৰযৰ বযচব মঞ্জদু্ৰ দ্দচছ। 
প্ৰভযোঃ দকাবভডৰ সিয়ত দকন্দ চৰকালৰ ২০২০িষ ্যৰ
৬ এবপ্� তাবৰলে সাংসদ পুকঁ্জ স্বগত ৰাবেবে� ৰালত
দকাবভডৰ বিৰুলদ্ ৰুদ্েন সিগ্ৰ শক্তিলৰ ৰুকঁ্জি পৰা ৰায়।
n  এবতয়া দদশ পুনৰাই অথ ্যৱনবতক বদশত ঠন ধবৰ উষ্ঠলে, এলন 

দপ্ক্াপটত সাংসদ পুকঁ্জৰ দলৰ বিকাশশী� সিাজৰ িালি 
প্লয়াজনীয় পুকঁ্জ পুনৰাই আৰম্ কৰা সহলে ৰালত সািাক্জক 
উন্নয়নিূ�ক কািকাজলিাৰ চব�ি পালৰ।

n  আত্মবনভ্যৰশী� ভাৰত অবভৰানৰ উলদেশ্য সম্ূণ ্য কবৰ 
তুব�িৱ� সাংসদ পুকঁ্জ িাহা� ৰোলটা প্লয়াজনীয়। ইয়াৰ 
পবৰলপ্বক্টত দকন্দীয় দকবিলনলট সাসংদ স্ানীয় দক্ত্ 
উন্নয়ন আচঁবন পুনৰাই আৰম্ কৰা সহলে।

দ্সদ্য্াঃ “ইজ অে িুদ্য়ং দ্বজচনছ”ৰ আধযৰত ব্েসযদ্য়ক 
সুগমতয বৃক্দ্ৰ বযচব প্ৰধযনমন্তীৰ অধ্ক্তযত বিয 
অথ ্শৱনদ্তক ব্েস্থযপনযৰ নকদ্বচনি কদ্মটিচয় “নেনীৰ 
বতৰ ২০২০-২১ৰ” বযচব দ্বদ্ভন্ন কঁুদ্িয়যৰ পৰয প্ৰযপ্ত নকঁেয 
সযমগ্ৰীৰ পৰয উৎপযদ্দত উচ্চ ইথযনৈৰ মূৈ্ত মঞ্জদু্ৰ। 
প্ৰভযোঃ ইথান� দৰাগান ধলৰাতঁাৰ িূ�্যৰ বস্ৰতা আৰু �াভজনক 
িূ�্যৰ বনধ ্যাৰণ। বচ দহভী (ভৰৰুতি) ি’দ�ইে্-ইৰ্-ৰ (দচবন সতয়াৰ 
কলৰালঁত ওল�াো দগলদবৰ) পৰা সতয়াৰী ইথান�ৰ িূ�্য ৪৫.৬৯ 
টকাৰ পৰা ৪৬.৬৬ টকাৱ� িকৃ্দ্ কৰা সহলে। 
n  বি দহভী ি’দ�ইে্-ইৰ্-ৰ পৰা সতয়াৰী ইথান�ৰ িূ�্য ৫৭.৬১ 

টকাৰ পৰা িকৃ্দ্ কবৰ ৫৯.০৮ টকা কৰা সহলে।

n  ক্জএেষ্ট আৰু পবৰিহন ি্যয় এবতয়া প্লৰাজ্য সহ পবৰি।
n  কঁুবহয়াৰ দেবতয়কৰ দীঘ ্য সিয়ৰ িলকয়া কি কৰা হ’ি।
n  উন্নত সজবেক ইন্নৰ বৰফাইলনৰী স্াপন কৰা হ’ি। ইয়াৰ 

ফ�ত োৰুো দত�ৰ আিদাবন হ্াস পাি।
n  ২ক্জ ইথান�ৰ িূ�্য বনধ ্যাৰণৰ িালি ৰাজহুো েণ্ৰ দত� 

উলদ্যাগলিাৰক স্বতন্ততা বদয়া ৰাি। ইয়াৰ ফ�ত উন্নত সজবেক-
দত� বৰফাইলনৰী স্াপন কৰাৰ দক্ত্ত সহায়ক হ’ি।

দ্সদ্য্াঃ মৰযপযিৰ নখদ্তয়ক আৰু শ্দ্মকসকৈৰ বযচব 
বজযৰ সুৰক্যৰ সুদ্নক্চিত কৰযৰ স্যথ ্শত মৰযপযি নপচকক্জং 
সযমগ্ৰীৰ বযচব নতুন সংৰক্ণ নীদ্ত। 
প্ৰভযোঃ িৰাপাটৰ দিগত িাধ্যতািূ�কভালে ১০০ শতাংশ োদ্য 
সািগ্ৰী আৰু ২০ শতাংশ দচনীৰ দটালপা�া িন্া হ’ি। ৪০ �াে 
দেবতয়ক পবৰয়া�ৰ �গলত িৰাপাট দিগৰ উলদ্যাগৰ সসলত 
জবডত সহ থকা ৩.৭ �াে ৰেবিক এই বসদ্ান্ৰ জবৰয়লত �াভাবণ্বত 
দহাোৰ �গলত পবৰলেশ সুৰক্াৰ বদশত উললেেলৰাগ্য ভূবিকা 
গ্ৰহণ কবৰি।
দ্সদ্য্াঃ কৃষকক সিযয় কৰযৰ বযচব নকন্দ্ৰ েৰকযচৰ সৈ থকয 
পদচক্পচবযৰৰ অংশ দ্িেযচপ কপযিৰ নখদ্তয়কসকচৈ 
২০১৪-১৫ৰ পৰয ২০২০-২১সৈ নূন্তম সমথ ্শন মূৈ্ৰ 
প্ৰক্ক্য়যত নিযেয নৈযকেযনচবযৰ এদ্তয়য নকন্দ্ৰ েৰকযচৰ 
পূৰণ কদ্ৰব।
প্ৰভযোঃ ভাৰতীয় কপাহ আলয়াগক ১৭ হাজাৰ ৪০৮ দকাষ্টলৰা 
অবধক ধন বদয়া হ’ি। ৫৮ �াে কপাহ দেবতয়ক আৰু কপাহৰ 
উৎপাদন আৰু এই উলদ্যাগৰ সসলত জবডত সহ থকা প্ায় ৪/৫ 
দকাষ্ট দ�াক ইয়াৰ বিাৰা উপকৃত সহ পবৰি। কপাহৰ িূ�্য বস্ৰ 
কৰাৰ দক্ত্লতা এই বসদ্ান্ই সহায় কবৰি।  n

কঁুদ্িয়যৰ, মৰযপযি নখদ্তয়কৰ বযচব সকযিৰ ৈগচত 
ৰযষ্ট্ৰৰ উন্নয়নৰ বযচব নকন্দ্ৰৰ নতুন পদচক্প

নকদ্বচনি দ্সদ্য্

দীঘ ্য সিয়ৰ িালি অিলহব�ত সহ পবৰ দৰাো জনজাতীয় দগৌৰেক সন্ান বদয়াৰ প্ক্ক্য়া ২০১৪ চনৰ পৰা চব� 
অহা অবভৰানৰ অংশস্বৰূলপ ভগোন িীৰো িুণ্াৰ ১৫ নলেম্বৰৰ জয়ন্ীক প্বতিেলৰ জনজাতীয় দগৌৰে 

বদেস বহচালপ পা�ন কৰাৰ বসদ্ান্ গ্ৰহণ কৰা সহলে। ইয়াৰ �গলত দকন্দীয় িন্তীিণ্ল� কঁুবহয়াৰ দেবতয়কক 
িহৃৎ সকাহ বদয়াৰ �গলত িৰাপাট দেবতয়কৰ জীেন উন্নত কৰাৰ বসদ্ান্ গ্ৰহণ কৰাৰ �গলত দকাবভড কা�ৰ 

িালি স্ব্ধ সহ থকা সাংসদ পুকঁ্জক িাহা� ৰাবে আত্মবনভ্যৰ ভাৰতৰ অবভৰানক তীব্ৰ কবৰ দতা�া সহলে...

নকদ্বচনি সভযৰ দ্সদ্য্চবযৰ 
শুদ্নবৱৈ/েযবৱৈ এই দ্কউ 
আৰ নকযি নস্কন কৰক
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নতুন ভযৰতৰ শক্তিশযৈী পদ্ৰেয়

ৰাষ্ট্ৰৰ প্গবতৰ িালি প্বতগৰাকী নাগবৰকৰ িহত্বপূণ ্য অবৰহনা থালক। প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীৰ এই বচন্াধাৰাৰ 
আধাৰলতই ২০২০, ২০২১ৰ পদ্ম িটঁাৰ তাব�কাত এলন দ�াকৰ নাি আলে বৰসক�ক আবি পূি ্যলৰ পৰা জনা 

নাবেল�া।ঁ এই দ�াকসক� সহলে এলন দ�াক বৰসক� িহানগৰত িাস নকলৰ, দকালনা ষ্টবভৰ অনুষ্ানত 
আত্মপ্কাশ দহাো নাই, িাতবৰ কাকতত নাি েপা দহাো নাই। এওঁল�াকক দিবেভালগই বচবন নাপায় বকন্তু 

এওঁল�াকৰ দসো অপবৰসীি। এবতয়া পদ্ম িটঁাৰ িালি পবৰচয়, জনবপ্য়তা তথা নাি গুৰুত্বপূণ ্য নহয়, এবতয়া 
প্লয়াজন কাি কবৰি পৰা অহ্যতাৰ। নতুন ভাৰতত সািান্য এজন ি্যক্তিলয়ও বনজৰ কাি-কাজৰ জবৰয়লত দদশৰ 

সলি ্যাচ্চ নাগবৰক সন্ান �াভ কবৰিৱ� সক্ি সহলে। পদ্ম পুৰস্াৰৰ িালি বৰলকালনা কি ্যলৰাগীলক িলনানয়ন 
কৰাৰ সুবিধা সাধাৰণ দ�ালক পাইলে। নতুন ভাৰতত এয়াই সহলে পদ্ম পুৰস্াৰৰ নতুন ৰূপ।

৭৭িেৰীয়া তু�সী দগৌডাই ৩০ হাজাৰলৰা অবধক িকৃ্ দৰাপন 
কবৰ পবৰলেশ ৰক্াৰ িালি প্বতজ্ািদ্ সহলে। কণ ্যাটকৰ ৰাইলজ 
এওঁক হাবি-জংঘ�ৰ সি ্যজান্া নাি বদলে।
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িাংগাল�াৰৰ ৬৮িেৰীয়া ফ� বিলক্তা হলৰকা�া হজব্াক 
পদ্মশ্ৰী িটঁালৰ সন্াবনত কৰা সহলে। বশক্াৰ বিস্াৰৰ িালি দতওঁ 
কৰা কািলিাৰ গুৰুত্বপূণ ্য। িালথা ঁদডৰশ টকাৰ উপাজ্যলনলৰ 
এইজনা ি্যক্তিলয় বিদ্যা�য় স্াপন কবৰ দৰেষ্ত্বৰ বনদশ ্যন 
আগিঢ়াইলে।

ৰাজস্ানৰ নালগৌৰ ক্জ�াৰ বনিাসী বহম্তৰাি ভাংভু বিগত ২৫টা 
িেলৰ িকৃ্ সংৰক্ণৰ িালি কাি কবৰ আলে। ৰাজস্ানৰ নালগৌৰ, 
দৰাধপুৰ, দজইলে�লিৰ, িাঢ়লিৰ, সীকৰ, অজলিৰ আবদ ক্জ�াত 
প্ায় চালৰ পাচঁ �াে িকৃ্ দৰাপন কবৰলে।

দদশৰ প্কৃত নায়কসক�পদ্ম বঁিয

ভূপা�ৰ ভাৰত ভেনত বৰগৰাকী ভূবৰ িাঈলয় ৰেবিক বহচালপ 
কাি কবৰবে� দসই ভাৰত ভেনত এবতয়া দতওঁৰ বচত্ই স্ান 
পাইলে। ভী� জনজাবতৰ সংসৃ্বতগত বদশলিাৰ দদো�ত 
আৰু দকনভােত অংকন কবৰ দতওঁ সকল�ালক জীেন্ কবৰ 
দপ�াইলে। দতওঁৰ বিাৰা প্স্তুত বচত্লিাৰ িধ্যপ্লদশৰ পৰা 
আলিবৰকা ৰুতিৰাষ্ট্ৰৱ� বসচঁৰবত সহ আলে।

ক�াৰ সসলত িই ৰলথটি িনপুবত একাত্ম সহ 
পলৰা।ঁ দিাৰ এেন বচত্ই আক্জ দিাক ৰেবিকৰ 
পৰা বচত্কৰ বহচালপ পবৰচয় বদলে। িই সুেী দৰ 
আক্জ িই এই সন্ান �াভ কবৰলো।ঁ
          — ভূদ্ৰ বযঈ 

অন্ধ্ৰপ্লদশৰ অনন্পুৰৰ বনিাসী দ�াভাই চ�াপবত ৰাও 
চািৰাৰ পৰা সতয়াৰ কৰা পুত�ালৰ দহাো পুত�া দে�ৰ 
জনবপ্য় বশল্পী। পৰম্ৰাগতভালে চব� অহা এই পুত�া 
বশল্প ক�াৰ উন্নয়নৰ সাধনাৰ সসলত জবডত সহ থকা এইজন 
ি্যক্তিলয় অলনক পুৰস্াৰ �াভ কবৰলে।
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ৰবহিাঈ দসািা দপাপলৰক সকল�ালে িীজ িাতা িালন শস্যৰ 
জানকী িুব� সলম্বাধন কলৰ। দতওঁ িহৰাষ্ট্ৰৰ আহলিদনগৰৰ 
বনিাসী। পৰাম্ৰাগতভালে কৃবষকাৰ ্যৰ সসলত জবডত 
ৰবহিাঈলয় প্ায় ৫০ একৰ ভূবিত ১৭টা শস্যৰ দেবত কলৰ। 
ইবতপূলি ্য নাৰী শক্তি সন্ান দপাো ৰবহিাঈৰ কৃবষকাৰ ্যক কৃবষ 
বিজ্ানীসকল�ও প্শংসা কবৰলে।

কণ ্যাটকৰ িঞ্জিা দৰাগাতী সহলে দদশৰ প্থিগৰাকী বকন্নৰ পদ্ম 
িটঁা বিজয়ী। দতওঁৰ জীেন ৰলথটি সংঘষ ্যপূণ ্য আবে�। দজাগাপ্া 
দ�াকৰ দ�াকনতৃ্য দৰাগাতীৰ সসলত জবডত সহ থাবক িঞ্জিাৰ 
িন এইদলৰ বি�ীন হ’� দৰ দতওঁৰ নতৃ্যৱশ�ীৰ িালি এবতয়া 
দসই নতৃ্যক দতওঁৰ নালিলৰ জালন।

অলৰাধ্যাৰ বনিাসী ৮৩ িেৰীয়া চাইলক� দিকাবনক িহম্দ 
শ্ৰীফক পদ্ম িটঁা বদয়া সহলে। সিাজ ক�্যাণৰ িালি দতওঁক 
এই িটঁা বদয়া সহলে। শ্ৰীফ চাচা (েুৰা ) নালিলৰ জনাজাত 
এইজন ি্যক্তিলয় এবতয়াৱ� প্ায় ২৫ হাজাৰলৰা ঁঅবধক 
ষ্ঠকনাহীন িতৃলদহৰ সৎকাৰ কবৰলে।

দদশৰ প্বতষ্ষ্ত সন্ান পদ্ম িটঁা �াভ কৰাৰ পােত দিাৰ 
এয়া অনুভে সহলে দৰ দিাদী চৰকাৰৰ বদনত সিাজ দসো 
প্বত দকন্দৰ কদৰ আলে। ২৮ িেৰৰ দসোৰ ফ� িই 
পাইলো।ঁ দৰবতয়াৱ� দিাৰ শৰীৰত শক্তি আলে দতবতয়াৱ� 
িই ষ্ঠকনাবিহীন িতৃলদহৰ দসো-সৎকাৰ কবৰ ৰাি। 
           -- মিম্দ শ্বৰীফ।

চাজ্াদ আব� জাবহৰক ১৯৭১ চনৰ ৰুদ্ৰ নায়ক আে্যা বদয়া 
হয়। দসই সিয়ত পাবকস্ান সসন্যিাবহনীৰ অংশ জাবহলৰ পূি ্য 
পাবকস্ানত (এবতয়াৰ িাং�ালদশ) সসন্যিাবহনীৰ বিাৰা সহ থকা 
অত্যাচাৰৰ প্িাণ স� ভাৰতত উপবস্ত সহবে�। িাং�ালদশ 
গঠনৰ বদশত দতওঁ িুে্য ভূবিকা পা�ন কলৰ। দকইিািেৰৰ 
পােত দতওঁ এই সন্ান �াভ কবৰলে।

দদশৰ প্কৃত নায়কসক�পদ্ম বঁিয
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উষা দচৌিাৰ সহলে ৰাজস্ানৰ দসইসক� ৰত্ন বৰসকল� পদ্ম িটঁা �াভ 
কবৰলে। ৰাষ্ট্ৰপবতৰ হাতৰ পৰা িটঁা �াভ কৰা এই নাৰী এটা সিয়ত 
চাফাই কিকী আবে�। এগৰাকী সন্াজ্যক (দিনুলে� দস্লভক্ঞ্জং- ি�-
িতূ্ চাফা কৰা দ�াক) বহচালপ ৭ িেৰৰ িয়সৰ পৰাই এই কািত 
ি্যস্ সহ থকা উষাই এই সািাক্জক প্থাৰ বিলৰাবধতা কবৰ আবহবে�। 
দতওঁ সিাজৰ িালি বনদশ ্যন প্বতষ্া কবৰলে।

চু�বথি দচৌজৰক িানুলহ �াডােৰ দশৰথ িাক্ঝ িুব� কয়। 
�াডােৰ ঝঞ্কাৰ উপত্যকাৰ দচাংগলড গ্ৰািাঞ্�ৰ বনিাসী 
চু�বথলি সমূ্ণ ্য বনজিেীয়া প্লচটিাত ৪০ বকঃবিঃ পথ বনি ্যাণ 
কবৰ তুব�বে�। বনজৰ সম্পত্তি পৰ ্যন্ বিক্ী কবৰ দতওঁ দচ্যাৰ 
পৰা বেংকু�া পৰ ্যন্ পথলোোৰ বনি ্যাণ কবৰবে�।

পদ্ম সন্ান �াভ কবৰ দিাৰ এলন �াবগলে দৰন 
দিাৰ কটি সফ� সহ পবৰলে। দৰবতয়া পথৰ 
কািলটাৰ সসলত জবডত সহ আবেল�া ঁদতবতয়া এয়া 
দকবতয়াও অনুভে কৰা নাবেল�া ঁদৰ এয়াও সম্ে 
সহ পবৰি।  --- েুৈদ্থম নেণৌজৰ।

পক্চিি িংগৰ দবক্ণ ২৪-পৰগনা ক্জ�াৰ ঠাকুৰপুৰ এল�কাত িানেীয় 
বচবকৎসা�য় (বহউলিবনট্ৰী হস্স্পতা�) স্াপন কবৰ সুভাবষনীলয় দৰেষ্ত্বৰ 
বনদশ ্যন দাষ্ঙ ধবৰলে। প্ায় বতবনটা দশক ধবৰ দকবতয়ািা ঘৰুো িন কৰা 
কিকী বহচালপ তথা েব্ী বিলক্তা বহচালপ কাি কবৰ দপাো ধন সঞ্য় 
কবৰ সুভাবষনীলয় এই বচবকৎসা�য় প্বতষ্া কবৰলে। সম্ণূ ্য বিনাি�ূীয়া 
বচবকৎসা উপ�ব্ধ এই বচবকৎসা�য়ত দবৰদ্ৰ দ�াকৰ বচবকৎসা কৰা হয়।  

দদশৰ প্কৃত নায়কসক�পদ্ম বঁিয
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দ্িসকচৈ নদশবযসীক দ্দচছ
সযিস আৰু নসেযৰ পযঠ

ভাৰতৰ স্বাধীনতা আলদো�ন সহলে এলন এটা আলদো�ন বৰ আলদো�নত দদলশ সক্ন্ব�তভালে অংশগ্ৰহণ কবৰলে। 
বিলদশী শাসকক ভাৰতৰ পৰা িাবহৰ কবৰিৱ� দদশৰ সকল�া দৰেণীৰ দ�ালক এই আলদো�নত দৰাগদান কবৰবে�। 

দদশৰ স্বাধীনতাৰ ৭টা দশক অবতক্ি কৰাৰ পােলতা স্বাধীনতা আলদো�নৰ সাহস, আত্মিব�দান, দৃঢ়তা আৰু 
বনঃস্বাথ ্যপৰতাৰ কাবহনীলিালৰ চচ্যা �াভ কবৰ আলে। এই কাবহনীলিালৰ আিাৰ িনলিাৰক দগৌৰোবণ্বত কলৰ। দদশৰ 
স্বাধীনতাৰ িালি সংগ্ৰাি কৰা ি্যক্তিসক�ৰ িনত দদশ স্বাধীন কৰাৰ বৰ িাসনা আবে� দসই তীব্ৰ ইচ্ছাই আনলকা 
দপ্ৰণা বদবে�, ইয়াৰ ফ�ত সকল�ালৰ সক্ন্ব�ত প্লচটিাৰ ফ�ত দদলশ স্বাধীনতা �াভ কবৰিৱ� সক্ি সহবে�...

ভাৰতৰ স্বাধীনতা আলদো�নৰ অলনক আে্যান 
আলে। স্বাধীনতা আলদো�নত অংশ স� 
আত্মিব�দান বদয়া িীৰ দসনানীসক�ৰ জীেন 

গাথঁাই সকল�ালক দপ্ৰণা বদলয়। ইংৰাজ প্শাসকক দদশৰ 
পৰা উলচ্ছদ কৰাৰ িালি অি্যাহত থকা স্বাধীনাত সংগ্ৰািত 
অংশ দ�াো প্বতগৰাকী দসনানীৰ কাবহনীক আজাদী কা 
অিতৃ িলহাৎসে বশতানৰ জবৰয়লত আলপানাল�াকৰ কাষৱ� 
অনাৰ দচটিা কবৰ থকা সহলে। প্বতলটা বশতানত আবি এলন 
দকইগৰাকীিান ি্যক্তিৰ সসলত আলপানাল�াকৰ পৰচয় 
কৰাই আবহলো ঁ বৰসক�ৰ অেদালন দদশৰ স্বাধীনতা তথা 
দদশৰ গণতন্ত প্বতষ্াত সহায় কবৰলে। নতুন প্জন্ই দদশৰ 

িালি িব�দান বদয়া এইসক� িীৰ দসনানীক বচবন পাওক তাৰ 
িালিই এই প্লচটি হাতত দ�াো সহলে। উললেে্য দৰ স্বাধীনতাৰ 
এই অিতৃ িলহাৎসে দদশৰ দকন্দ চৰকালৰ ২০২৩ চনৰ ১৫ 
আগটি পৰ ্যন্ পা�ন কৰাৰ বসদ্ান্ গ্ৰহণ কবৰলে। দসই পৰ ্যন্ 
দদশৰ বিবভন্ন প্ান্ত অলনক কাৰ ্যসূচী চব� থাবকি। দদশৰ 
স্বাধীনতাৰ ৭৫ সংে্যক িষ ্যত আৰম্ দহাো এই আজাদী 
কা অিতৃ িলহাৎসে সহলে স্বাে�বম্বতাৰ বদশত উলঠাো 
এটা গুৰুত্বপূণ ্য পদলক্প। এইিাৰৰ বশতানত আবি এলন 
দকইগৰাকীিান স্বাধীনতা দসনানীৰ কথা উপস্াপন কবৰলো ঁ
বৰসকল� দদশৰ স্বাধীনতাৰ আগত আৰু পােলতা িহত্বপূণ ্য 
অেদান আগিঢ়াইবে�।

স্বাধীনতাৰ অিতৃ িলহাৎসেৰযষ্ট্ৰ

স্বাধীন ভাৰতৰ প্থি দকবিলনটৰ িালি চদ্যাৰ িলেভ ভাই 
দপলট�ক(দসাফঁাল�) শপত গ্ৰহণ কলৰােঁাৰ সিয়ত 
তৎকা�ীন ৰাষ্ট্ৰপবত ড০ ৰালজন্দ প্সাদ। 
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ি০ ৰযচজন্দ্ৰ প্ৰসযচদ স্যধীনতয 
আচন্দযৈনত সক্ক্য় ভূদ্মকয 

পযৈন কদ্ৰদ্ছৈ

নদশৰ স্যধীনতয আচন্দযৈনৰ 
অন্তম নসনযনী দ্ে 
ৰযজযচগযপযৈযেযৰী

এগৰাকী োত্ৰ উত্তৰ িহী পৰীক্া কবৰ 
উঠাৰ পােত পৰীক্লক সকবে� দৰ, “The 
examinee is better than Examiner” অথ ্যাৎ 

পৰীক্াথকী পৰীক্কতৱক দিবে ভা�। এই োত্ অন্য 
দকালনা নাবে�, দতওঁ সহলে দদশৰ প্থি ৰাষ্ট্ৰপবত ড০ 
ৰালজন্দ প্সাদ। ‘পঢ় ৰবদ ৰালজন্দ িািুৰ দলৰ পঢ়া’-- 
বিহাৰত এলন এগৰাকী বশক্াথকী দনা�াি বৰগৰাকীলয় 
জীেনত এইষাৰ কথা শুনা নাই। এয়া দকাো হয় দৰ 
দতওঁৰ স্মবৃতশক্তি ইিান দিবে শক্তিশা�ী আবে� দৰ 
১৯০০ পষৃ্াৰ আত্মজীেনীেন দ�বেিৱ� দতওঁ দকালনা 
বদনপঞ্জীৰ সহায় দ�াো নাবে�। দতওঁ অবত স্পটিতালৰ 
সকল�া কথা ইিান সুদেৰৱক ব�বেবে� দৰ দসয়া 
কাব�লহ সংঘষ্টত সহ সগলে। বিহাৰৰ চাপৰা ক্জ�াত 
ৰালজন্দ প্সাদৰ জন্ ১৮৮৪ চনৰ ৩ বডলচম্বৰ তাবৰলে 
সহবে�। ডাঙৰ সহ ওক�বত কৰাৰ বচন্া কৰা ৰালজন্দ 
প্সাদ দগাপা� কৃষ্ দগােল�ৰ কথাৰ বিাৰা অনুপ্াবণত 
সহ স্বাধীনতা আলদো�নত জবপয়াই পবৰবে�। বনিে 
সত্যাগ্ৰহ আৰু ভাৰত ত্যাগ আলদো�নত দতওঁ 
সক্ক্য়তালৰ অংশগ্ৰহণ কবৰবে�। দদশ স্বাধীন দহাোৰ 
পােত গষ্ঠত দহাো সংবিধান সভাৰ দতওঁ অধ্যক্ 
আবে�। ভাৰতৰ প্থি ৰাষ্ট্ৰপবত বহচালপ দতওঁ ১৯৫০ 
চনৰ ২৬ জানুোৰীৰ পৰা ১৯৬২ চনৰ ১৪ দি’স� 
দাবয়ত্ব গ্ৰহণ কবৰবে�। ১৯৫১ চনৰ ১১ দি’ তাবৰলে 
তদানীন্ন ৰাষ্ট্ৰপবত বহচালপ দতওঁ দসািনাথ িক্দেৰৰ 
কাৰ ্যসূচীত উপবস্ত আবে�। ১৯৬২ চনত দতওঁ ভাৰত 
ৰত্ন সন্ান বদয়া হয়।   

স্বািী বিলিকানদেই এিাৰ দকালনা এক োত্ািাস 
ভ্ৰিণ কবৰিৱ� ৰাওঁলত এগৰাকী োত্ক প্শ্ন 
কবৰবে� দৰ “ভগোন বিষু্ৰ প্বতলটা বচহ্নত নী�া 

আভাস বকয় দদবেিৱ� দপাো ৰায়”। দতবতয়া োত্জলন 
উত্তৰ বদবে�, “দতওঁৰ স্বৰূলপ অনন্ কা� আৰু অসীি 
িহাসাগৰ প্দশ ্যন কলৰ।” এই োত্জনৰ উত্তৰ শুবন স্বািী 
বিলিকানদেক ৰলথটি উৎসাবহত কবৰবে�। এই োত্জনৰ 
নাি চক্েতকী ৰাজা দগাপা�াচাৰী আবে�। ১৮৭৮ চনৰ ১০ 
বডলচম্বৰত িাদ্ৰােৰ (এবতয়া তাবি�নাডু) দচ�ি ক্জ�াৰ 
দধাৰপলেী গােঁত সহবে�। দতওঁ এগৰাকী সফ� অবধিতিা, 
কাৰ ্যক্ি চাকবৰয়া�, ৰাজৱনবতক দনতা আবে�। দতওঁ 
িহাত্মা গান্ীৰ আদশ ্যৰ বিাৰা ৰলথটি অনুপ্াবণত সহবে�। 
গান্ীৰ দনতৃত্বত চ�া আলদো�নলিাৰত দতওঁ সক্ক্য়তালৰ 
অংশগ্ৰহণ কবৰবে�। দাণ্ী ৰাত্া অংশগ্ৰহণ কবৰ দতওঁ 
বনিে আইন ভংগ কবৰবে�। আজীেন দতওঁ জাতপাতৰ 
বিপলক্ িাত িাবত আবহবে�। িষৃ্টে শাসনৰ দশষৰগৰাকী 
গেণ ্যৰ �ড্য িাউটিলিলটনৰ পােত দতওঁ ভাৰতীয় বহচালপ 
গেণ ্যৰ পদত বনৰুতি হয়। দদশ স্বাধীন দহাোৰ পােত দতওঁ 
দনহৰু িন্তীসভাত গহৃিন্তীৰ দাবয়ত্ব পা�ন কলৰ। পােৱ� 
দতওঁ ১৯৫২ চনত িাদ্ৰােৰ িুে্যিন্তী বহচালপ শপত �য়। 
দনহৰুৰ �গত িতবিলৰাধ দহাোৰ পােত দতওঁ কংলগ্ৰে 
দ�ৰ পৰা আতঁবৰ ৰায় আৰু বনজা দ� গঠন কলৰ। দতওঁ 
দসই দ�লটাৰ নাি এবটি কংলগ্ৰে স্বতন্ত পাটকী নাি ৰাবেবে�। 
১৯৫৪ চনত দতওঁক দদশৰ সলি ্যাচ্চ সন্ান ভাৰত ৰত্ন বদয়া 
হয়। কাৰািাসত থকাৰ সিয়ত দতওঁ দিবডলটশ্ন ইন দজ� 
নািৰ এেন বকতাপ ব�লে। দতওঁ তাবি� ভাষাত ৰািায়ণ 
ৰচনা কবৰবে�। ১৯৭২ চনত দতওঁৰ িতুৃ্য হয়।

জন্াঃ ৩ দ্িচেম্বৰ, ১৮৮৪, মৃতু্াঃ ২৮ নফব্ৰুেযৰী, ১৯৬৩ জন্াঃ ১০ দ্িচেম্বৰ, ১৮৭৮; মৃতু্াঃ ২৫ দ্িচেম্বৰ, ১৯৭২
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মদ্িৈয সবৈীকৰণ আৰু 
ৰযষ্ট্ৰ্ৰীয় একতযৰ প্ৰতীক সিচছ 

সুব্মদ্ণয়যম ভযৰতী

দ্িন্দী ভযষযৰ উত্ৰণত 
মিত্বপূণ ্শ অেদযন আগবচঢযেয 

কযকয কযচৈৈকযৰ

এিাৰ এটা দৰেণীলকাঠাত এগৰাকী োত্ প্শ্ন কবৰবে�, 
“আবি জাবনি পাবৰলো ঁ দৰ তুবি কা�লিঘ হয়। এটা 
কবিতা শুলনাোলোন।” োত্জলন তাৎক্বণক উত্তৰ 

বদল� “চাৰ, কা�লিঘ আলদশত নহয়, বনজৰ ইচ্ছিলতলহ 
িৰষুণ বদলয়।” এলনৱক উত্তৰ বদয়া এই োত্গৰাকীৰ নাি 
সহলে সুব্ৰিবণয়াি ভাৰতী। এই সুব্ৰিবণয়াি ভাৰতীৰ কবিতাৰ 
দকইশাৰীিান প্ধানিন্তী নলৰন্দ দিাদীলয় ২০১৮ চনৰ 
১৫ আগটিৰ স্বাধীনতা বদেস উপ�লক্ আওৰাইবে�। দসই 
কবিতাশাৰী সহলে एल्लाररुम् अमरनि्ई आईडुमिलाि, मरुईअई 
इनंियला उ्लानिररक क्ुो अन्क क्ुसम... অথ ্যাৎ ভাৰলত বিশ্ক বৰলকালনা 
িালন্ানৰ পৰা িুতি কৰাৰ িালি পথ প্দশ ্যন কবৰি। সুব্ৰিবণয়াি 
ভাৰতী সহলে দদশিাতৃৰ এলন এজন অসাধাৰণ সন্ান 
বৰগৰাকীলয় বনজৰ দদশভক্তিৰ কবিতাৰ িাধ্যিত দদশিাসীক 
দপ্ৰণা বদবে�। ১৮৮২ চনৰ ১১ বডলচম্বৰ তাবৰলে জন্গ্ৰহণ কৰা 
ভাৰতীৰ কবিতালিাৰ পবঢ় দবক্ণ ভাৰতৰ জনতাই স্বাধীনতা 
আলদো�নত অংশ গ্ৰহণ কবৰবে�। এয়া সচঁাৱক দু� ্যভ উপ�বব্ধ 
দৰ িালথা ঁ ১১ িেৰ িয়সলতই এট্ায়াপুৰি দৰিাৰত ভাৰতী 
উপাবধলৰ সন্াবনত কৰা সহবে�। নতুন সশ�ী তথা অবভি্যক্তি, 
সৰ� শব্দ, জতুো ঠাচঁৰ প্লয়ালগলৰ ব�ো তথা গীতৰ িাধ্যলিলৰ 
িহাকবি সুব্ৰিবণয়াি ভাৰতীৰ কবিতাই তাবি� সাবহত্যত এটা 
নতুন ৰুগৰ সূচনা কবৰবে�। দদশলপ্িিূ�ক কবিতা ৰচনা 
কৰাৰ �গলত সুব্ৰিবণয়াি ভাৰতী স্বাধীনতা সংগ্ৰহলৰা সক্ক্য় 
দসনানী দহাোৰ �গলত সিাজ সংস্াৰক, জাবত প্থাৰ বিলৰাধী 
আবে�। দতওঁ স্বািী বিলিকানদেৰ বশষ্যা ভগ্নী বনলিবদতাক 
বনজৰ গুৰু জ্ান কবৰবে�। দতওঁক �গ দপাোৰ পােত িবহ�াৰ 
সি�ীকৰণৰ িালি ভাৰতী সক্ক্য় সহবে�। চক্িবত্যনী পক্ত্কাৰ 
সম্াদকৰ দাবয়ত্বও দতওঁ পা�ন কবৰবে�।

বহদেী ভাষাৰ বিকাশ আৰু প্চাৰত বিলশষ গুৰুত্ব বদয়া 
দত্তালত্য় িা�কৃষ্ কাল��কাৰ এগৰাকী দদশভতি 
আবে� আৰু দতওঁ সিগ্ৰ ভাৰত ভ্ৰিণ কবৰ গুজৰাট্ৰী, 

িৰাঠ্ৰী আৰু বহদেীত বনজৰ জীেন িতৃ্তান্ ব�লে। দতওঁৰ ৰাত্া 
িতৃ্তান্ ইিালনই িলনাগ্ৰাহী দৰ এগৰাকী পঢু়ৱে দসয়া পবঢ় বনলজই 
দদশৰ বিবভন্ন প্ান্ত ভ্ৰিণ কবৰ থকাৰ দলৰ অনুভে কলৰ। 
িহাত্মা গান্ীৰ সহলৰাগী বহচালপ কাি কৰা দত্তালত্য় িা�কৃষ্ 
কাল��কাৰক সকল�ালে কাকা কাল��কাৰ নালিলৰ বচবন 
পায়। সিাজ সংস্াৰক, ইবতহাসবিদ, সাংিাবদক, বশক্াবিদ 
আবদ বিবভন্ন দক্ত্ত দতওঁ কাি কবৰলে আৰু সফ�তা �াভ 
কবৰবে�। কাকা কাল��কালৰ স্বাধীনতা আলদো�নত সক্ক্য় 
ভূবিকা পা�ন কবৰবে� তথা এগৰাকী বশক্াবিদ বহচালপ 
দতওঁ আহলিদািাদত গুজৰাট বিদ্যাপীঠ স্াপন কবৰবে�। 
দতওঁ বহদেী সাবহত্যৰ উত্ানৰ িালিও কাি কবৰবে� আৰু 
সিবথ�ীচৰণ গুপ্, হজাৰী প্সাদ ববিলিদী, দসঠ দগাবিদেদাস 
আবদৰ দলৰ ি্যক্তিৰ সসলত �গ �াবগ বহদেীক ৰাষ্ট্ৰভাষা কৰাৰ 
িালি ভূবিকা পা�ন কবৰবে�। এওঁল�াকৰ প্লচটিাৰ ফ�লতই 
দদেনাগৰী ব�বপত ব�ো বহদেীক ১৯৪৯ চনৰ ১৪ দেলপ্ম্বৰত 
চৰকাৰী ভাষা বহচালপ স্বীকৃবত বদয়া সহবে�। ১৯৫০ৰ দশকত 
কাল��কাৰৰ অধ্যক্তাত প্থিিাৰৰ িালি পােপৰা দৰেণীৰ 
আলয়াগ গঠন কৰা সহবে�। অলনক িাধা প্ত্যাহ্ানৰ পােত 
২০১৭চনত ১২৩ সংে্যক সংলশাধনৰ িাধ্যিত প্ধানিন্তী 
নলৰন্দ দিাদীৰ চৰকালৰ সংসদত এয়া উত্াপন কলৰ আৰু 
২০১৮ চনত ৰাষ্ট্ৰপবতৰ অনুিবতৰ পােত পােপৰা দৰেণীৰ 
ৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় আলয়ালগ সাংবিধাবনক িৰ ্যদা �াভ কলৰ। ১৯৬৫ চনত 
সাবহত্য অকালডিী িটঁা �াভ কৰা কাল��কাৰৰ ১৯৮১ চনৰ 
২১ আগটিত দদহােসান হয়।

জন্াঃ ১১ দ্িচেম্বৰ, ১৮৮২; মৃতু্াঃ ১১ নছচপ্তম্বৰ, ১৯২১ জন্াঃ ১ দ্িচেম্বৰ, ১৮৮৫, মৃতু্াঃ ২১ আগটি, ১৯৮১
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স্যধীনতয সংগ্ৰযমৰ 
সযিসী, দ্বলেেী ননতয 

ৰযজনযৰযয়ণ দ্মশ্

নিযগযন ননংদ্মংজয েযংময 
সিচছ গযচৰয পযিযৰৰ বীৰ 

নসনযনী

ইংৰাজ শাসকৰ বিৰুলদ্ সিলেবেক পন্ালৰ 
প্বতিাদ কবৰ ৰাজনাৰায়ণ বিৰেই িষৃ্টে 
শাসকক ি্যবতি্যস্ কবৰ তুব�বে�। দদশলপ্বিক 

ৰাজনাৰায়ণ বিৰেই দাসত্বৰ বশকব� অস্বীকাৰ কবৰ িাতৃৰ 
স্বাধীনতাৰ িালি বনজৰ প্াণ আহুবত বদয়াৰ সংকল্প 
কবৰ স�বে�। ইংৰাজ শাসলক ৰািনাৰায়ণ বিৰেক 
ফাচঁীৰ কাৰাদণ্লৰ দক্ণ্ত কবৰবে�। এয়া দকাো হয় 
দৰ ৰাজনাৰায়ণ বিৰোক বদয়া ফাচঁী ইংৰাজ শাসকৰ 
বিাৰা ভাৰতত বদয়া দহাো অবন্ি ফাচঁী আবে�। উললেে্য 
দৰ ১৯৪৪ চনৰ ৯ বডলচম্বৰ তাবৰলে পুো ৪টা িজাত 
ৰাজনাৰায়ণ বিৰোক ফাবঁচ বদয়া সহবে�। দতওঁক অবন্ি 
ইচ্ছা সুবধ�ত দতওঁ দুটা ইচ্ছাৰ কথা সকবে�, প্থি- দতওঁ 
বনজৰ ফাচঁীৰ গাষঁ্ঠ বনলজ �গাি আৰু ববিতীয়- দতওঁ পাবথ ্যে 
শৰীৰলটা বিলেেী সহলৰাগীৰ হাতত অপ ্যন কৰা। �বেিপুৰ-
দেবৰৰ বিলতৌ�ীৰ অন্গ ্যত ভীেিপুৰ গােঁত ৰাজনাৰায়ণ 
বিৰেৰ জন্ সহবে�। ১৯২০ চনৰ ২৬ আগটিত জন্ দহাো 
বিৰে পাচঁজন ভ্ৰাতৃৰ সি ্যকবণষ্ আবে�। িালথা ঁ২২ িেৰ 
িয়সত অস্ত্ৰ জিা কবৰ ৰাবে দতওঁ ইংৰাজক ভাৰতৰ 
পৰা দেদাৰ পবৰকল্পনা কবৰবে�। ১৯৪২ চনত অস্ত্ৰ-
শস্ত্ৰ �ুট কৰাৰ এটা ঘটনাত চ�া গু�ীচা�নাত �বেিপুৰ 
দেবৰৰ ক্জ�া উপাৰুতিৰ িতুৃ্য সহবে�। এই ঘটনাৰ পােত 
ৰাজনাৰায়লণ প�ায়ন কবৰবে� বকন্তু দসই ঘটনাৰ িালি 
দতওঁৰ পবৰয়া�িগ ্যক ইংৰালজ ৰলথটি হাৰাশাক্স্ কবৰবে�। 
১৯৪৩ চনৰ অল্ািৰ িাহত বিৰাটৰ গান্ী আৰেিৰ পৰা 
দতওঁক আটক কৰা সহবে� আৰু ফাচঁীৰ কাৰাদণ্লৰ 
দক্ণ্ত কৰা সহবে�। িতুৃ্যৰ সিয়ত এই িীৰ দসনানীলয় 
সকবে� ‘ইনবক�াি ক্জদোিাদ’।

ইং
ৰালজ দৰবতয়া ১৮৭২ চনত গালৰা পাহাৰ দে� 
কৰাৰ িালি আক্িণ কবৰবে� দতবতয়া ইংৰাজক 
উবচত প্তু্যত্তৰ বদ িীৰ শ্হীদ দহাো গালৰা দসনানী 

আবে� দটাগান দনংবিংজা চাংিা িা পা দটাগান চাংিা। 
এইগৰাকী িীৰ দসনানী অন্য একাবধক গালৰা দসনাৰ সসলত 
বিব� ইংৰাজ দসনাৰ ওপৰত আক্িণ কবৰবে�। দিঘা�য়ৰ 
পূি গালৰা পাহাৰৰ উইব�য়ািনগৰত জন্গ্ৰহণ কৰা দটাগান 
চাংিাক আক্জও গালৰাপাহাৰৰ দ�াক তথা দিঘা�য় চৰকালৰ 
প্বতিেলৰ দসােঁৰণ কলৰ। ভাৰতীয় স্বাধীনতা দসনানীৰ িালি 
দটাগান চাংিা দপ্ৰণাৰ উৎস হয়। বশশু কা�ৰ পৰাই িীৰ 
দসনানীৰ গুণ থকা দটাগান চাংিা বনজৰ এল�কাৰ জনবপ্য় 
আবে� আৰু দতওঁ দকইিােলনা পাহাৰীয়া গ্ৰািাঞ্� এল�কাৰ 
িুে্য ি্যক্তি সহ পবৰবে�। ১৮৫৭ চনৰ পােত ইংৰালজ 
ক্িাণ্বলয় সিগ্ৰ ভাৰতিষ ্য অবধকাৰ কৰাৰ িালি সািবৰক 
কুচকাোজ আৰম্ কবৰবে�। এই অবভৰানৰ অংশস্বৰূলপ 
ইংৰালজ দিঘা�য়ৰ ঘন জংঘ� এল�কালিাৰলতা বনজৰ প্ভাে 
বিস্াৰ কৰাৰ িালি আগুোই সগবে�। ইংৰাজ দসনাই গালৰা 
পাহাৰত প্লেশ কবৰবে�। এই কথালটা দদশলপ্িী দটাগান 
চাংিাৰ সহ্য দহাো নাবে�। দসলয়লহ দতওঁ একাবধক গালৰা 
দসনাৰ সসলত পৰম্ৰাগত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰলৰ সুসস্জ্ত সহ ইংৰাজ 
দসনাৰ ওপৰত আক্িণ কবৰবে�। অতবক্যত আক্িণত 
ইংৰাজ দসনাৰ ৰলথটি ক্বতসাধন হয় বকন্তু িাৰণাস্ত্ৰলৰ ৰুদ্ 
কৰা ইংৰাজৰ সসলত গালৰা িীৰ দসনাই দিবেপৰ ৰুজঁ বদি 
দনাোবৰল�। বকন্তু দটাগান চাংিাই অবন্ি িুহতূ ্যৱ� িীৰত্বলৰ 
ৰুজঁ বদ থাবক� আৰু দশষত ইংৰাজ গু�ীত ধৰাশায়ী সহ পলৰ। 
দতওঁৰ িতুৃ্য বদেস ১২ বডলচম্বৰৰ বদনলটা দিঘা�য় চৰকালৰ 
বিলশষ বদন বহচালপ পা�ন কবৰ আবহলে।  n

জন্াঃ ২৬ আগটি, ১৯২০ মৃতু্াঃ ৯ দ্িচেম্বৰ ১৯৪৪ জন্াঃ উইদ্ৈয়যমনগৰত, মৃতু্াঃ ১২ দ্িচেম্বৰ, ১৮৭২ 

স্বাধীনতাৰ অিতৃ িলহাৎসেৰযষ্ট্ৰ
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দগাোত অনুষ্ষ্ত ৫২ সংে্যক 
ভাৰতীয় আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় চ�বচত্ 
িলহাৎসেৰ �গত সংগবত 

ৰাবে দঘাবষত দহাো সত্যক্জৎ ৰায় �াইফটাইি 
এবচভলিটি িটঁা হ�ীউডৰ প্বসদ্ পবৰচা�ক 
িাষ্ট্যন স্’ৰলেচী আৰু হাংলগৰীৰ প্বতষ্ষ্ত 
চ�বচত্ বনি ্যাতা ইলস্ভান সাজালিাক প্দান কৰা 
হয়। আনহালত বহদেী চ�বচত্ অবভলনত্ী দহিা 
িাব�নী আৰু দ�েক প্সূন দৰাশীক িেৰলটাৰ 
চ�বচত্ ি্যক্তিত্ব িটঁা বদয়া হয়।

অ’টিটি নলেিফম ্শচবযৰৰ সসচত সিচিযদ্গতয
এয়া প্থিিাৰৰ িালি এলন সহলে দৰ 
আইএফএফআইলয় দদশৰ প্িুে অ’ষ্টষ্ট 
দলেটফি ্যলিাৰক েবে িলহাৎসেত অংশগ্ৰহণৰ 
িালি আহ্ান জনাইলে। প্থিিাৰৰ িালি 
দনটবফ্ক্স, এলিজন, প্াইি বভবদঅ, েনী ব�ভ 
আবদ বডক্জলট� িঞ্ই এই িলহাৎসেত অংশ 
স�লে। দশহতীয়াৱক অ’ষ্টষ্ট দলেটফি ্যলিাৰ 
দদশত জনবপ্য় সহ পবৰলে। এই দলেটফি ্যলিালৰ 
বডক্জলট� িাধ্যিত েবে িলহাৎসেত অংশগ্ৰহণ 
কবৰবে�। দদশত অষ্টষ্ট জনবপ্য় সহ পৰাৰ 
ফ�ত ভাৰতীয় আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় চ�বচত্ িলহাৎসলে 
এই সুবিধা িুকব� কবৰলে। n

২০-২৮ নলেম্বৰৱ� দগাোত অনুষ্ষ্ত দহাো ৯ বদনীয়া ৫২ সংে্যক ভাৰতীয় আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় েবে িলহাৎসেত 
(আইএফএফআই) ৰুে প্জন্ৰ উদীয়িান েবে পবৰচা�কসক�ক সুবিধা প্দান কৰা সহলে। িুে্যধাৰাৰ 
েবে উলদ্যাগৰ সসলত ৰুেপ্জন্ জবডত সহ পৰাৰ িালি এই পদলক্প গ্ৰহণ কৰা সহলে। অবভলনত্ী দহিা 
িাব�নী আৰু দচলট্� িড্য অি্ বফল্ম চাষ্ট্যবফলকশ্নৰ অধ্যক্ প্সূন দৰাশীক এইিাৰৰ েবে িলহাৎসেৰ 

িেৰলটাৰ চ�বচত্ ি্যক্তিত্ব বহচালপ িলনানীত কৰা সহলে।

মচিযৎসেৰ নকতচবযৰ দ্বচশষ দ্বন্দু
n আইএফএফআইলয় ভাৰতৰ ৰুে প্জন্ক এেন িঞ্ প্দান 

কৰা সহলে। এই িলহাৎসেত ৩৫ িেৰৰ ত�ৰ িয়সৰ ৭৫ 
গৰাকী প্বতভাোনক বনিন্তণ কৰা হয় আৰু দতওঁল�ালক েবে 
বনি ্যাতাৰ সসলত বিব�ত হয়।

n প্থিিাৰৰ বব্ৰকে ৰাষ্ট্ৰৰ েবে বব্ৰকে েবে িলহাৎসেৰ িাধ্যিত 
প্দশ ্যন কৰা হয়। বব্ৰকেৰ পাচঁেন েবে সহলে ব্ৰাক্জ�, ৰাবেয়া, 
দবক্ণ আবৰেকা, চীন আৰু ভাৰত। আৰম্বণৰ েবে বহচালপ 
কাল� ্যাচ দসৌৰাৰ বিাৰা পবৰচাব�ত েবে দ্যা বকং অে দ্যা েৰ্্য 
(অ� দৰ দদ দতালডা অ� িুলণ্া) প্দবশ ্যত হয়।

n ৫২ সংে্যক আইএফএফআই েবে িলহাৎসলে বদ�ীপ 
কুিাৰ, সুবিত্া ভালে, সুলৰো বচকৰী, িুদ্লদে দাশগুপ্া, জ্যা 
প�্ দি�লিালণ্া, িাট্ৰ্যাণ্ দটলভৰনীয়াৰ, বৰিলটিাফাৰ লোিাৰ, 
জ্যা ক্’ কাবৰলয়ৰক ৰেদ্াঞ্জব� অপ ্যন কলৰ।

প্ৰথমবযৰৰ বযচব অ’টিটি নলেিফম ্শচবযৰক সুদ্বধয

ভাৰত দ�াক গাথঁাৰ ভূবি। ভাৰতীয় 
কাবহনীলিালৰ বিশ্ৰ কল্পনাশক্তিক 

গবত প্দান কবৰলে। এই দদশত হলৰক 
ৰকিৰ গল্প আলে। এই কাবহনীলিাৰৰ 

িালিই এই ভূবিক প্কৃতাথ ্যত 
‘পটভূবিৰ ঠাই’ আে্যা বদয়া হয়।

অনুৰযগ ঠযকুৰ
দকন্দীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ িন্তী

৫২ সংখ্ক ভযৰতীয় আ্াঃৰযষ্ট্ৰ্ৰীয় ছদ্ে মচিযৎসে

আন্ঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় েবে িলহাৎসেৰযষ্ট্ৰ
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দ্মদ্িয়য কণ ্শযৰ
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ভগেযন বুদ্ই ‘ভেন্তু সত মংগৈম’ৰ মন্ত দ্দদ্ছৈ। বযবয েযচিব আচম্বিকযচৰ এয়য প্ৰযচয় 
আওৰযইদ্ছৈ। নতওঁ এইবুদ্ৈ তক্শ দ্দদ্ছৈ নি গণতন্তত এয়য সকচৈয েৰকযৰৰ দযদ্য়ত্ব আৰু 
কত্শব্ িয় নি সমযজৰ প্ৰদ্তজন নৈযকৰ কৈ্যণচয়ই সিচছ েৰকযৰৰ ৈক্্। ৰযজৱনদ্তক 

দচৈ ইয়যৰ অন্ পদ্ৰভযষয দ্দব পযচৰ, নিচন... সকচৈযচৰ দ্বকযশ, সকচৈযচৰ দ্বশ্বযস।

ৰযমনযথ নকযদ্েন্দ, ৰযমনযথ নকযদ্েন্দ, ৰযষ্ট্ৰপদ্ত ৰযষ্ট্ৰপদ্ত 

৬৫ সংখ্ক মিযপ্ৰয়যণ দ্দেস ৬ দ্িচেম্বৰ ২০২১

বযবয েযচিবক স্ৰণবযবয েযচিবক স্ৰণ

RNI Registered No DELASS/2020/78827, Delhi Postal License 
No DL(S)-1/3547/2020-22, WPP NO U (S)-95/2020-22, posting at 
BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 26-30 advance 
Fortnightly (Publishing Date November 19, 2021, Pages - 56)  FortnightlyFortnightly

RNI No. : 
DELASS/2020/78827

December: 1-15, 2021

New India Samachar    October 16-31, 202154

Published & Printed by:  
Satyendra Prakash ,  Pr incipal Director 
General,  BOC on behalf  of  Bureau of 

Outreach and Communicat ion

Printed at Araval i  Pr inters & 
Publ ishers Pvt.  Ltd.,  Okhla 

Industr ial  Area Phase-II , 
New Delhi-110020

Published from   
Room No–278, Bureau of Outreach 

and Communication, 2nd Floor, 
Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Editor
Jaideep Bhatnagar,  

Principal Director General,  
Press Information Bureau, New Delhi

As
sa

m
es

e


