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দখলিত্নদখলিত্ন

ক্রীডাবিদরা যখন যথালযাগযে সম্ান পান, স্াভাবিকভালি তখন তালঁদর মল্যে খখ্ার বিষয় নতুন 
উৎসাহ, নতুন উদযেম এিং খেতনা পবর্বষিত হয়। এই শক্তি, উদ্রীপনা এিং উৎসালহর ফল্ই 
তারঁা ক্রীডাঙ্গলন আকাঙ্ক্ষিত সাফ্যে অজ্জন করলত পালরন। রাষ্ট্রপবত রাম নাথ খকাবিন্দ ১৩ 

নলভম্বর জাতরীয় ক্রীডা পুরস্ার ২০২১ প্রদান কলরন। অনুষ্ান ে্াকা্রীন, ছয়টি বিভালগ ৪৭ জন 
ক্রীডাবিদলক ক্রীডা পুরস্ালর সম্াবনত করা হয়। ১২ জন খখল্ায়াডলক খমজর ্যোনোদঁ খখ্রত্ন 

এিং ৩৫ জন খখল্ায়াডলক অজু্জন পুরস্ালর ভূবষত করা হলয়বছ্।
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১২ জে১২ জে
দখলিত্নদখলিত্ন

ভলািত রেবে উষ্ণলায়ে দেগক ধরিরিীগক িক্লা 
কিগত অগ্রণী ভূরমকলা গ্রহণ কগিগে

প্রচ্ছদ 
রেেন্ধ

ভারত 'পঞ্ামতৃ'-এর সংকলপের মা্যেলম বিলবের পথপ্রদশ ্জক 
হলয় উলেলছ। উন্নত খদশগুব্ 'জ্িায়ু নযোয়বিোর'-এর 
প্রলয়াজনরীয়তা উপ্বধি কলরলছ।          পৃষ্লা- ১৬-২৯

ভলািগতি স্লাধীেতলাি জে্ দ� সকল েীগিিলা রেপ্লগেি রশখলা 
প্রজ্বরলত কগিরেগলে
ভারলতর স্া্রীনতা সংগ্াম িহু খযাদ্ার িরীরগাথায় পবরপূে ্জ যারা তালঁদর 
খদশলক স্া্রীন করার জনযে সি ্জস্ উৎসগ ্জ কলরবছল্ন।

েতুে অে ্ষনেরতক রদশলাি সূচেলা, রেহলাগিি সগগি দিূত্ব কমগে

সলাক্লাৎকলাি: ভূগপন্দ্র �লাদে, পবরলিশ, িন ও জ্িায়ু 
পবরিত্জন বিষয়ক খকন্দরীয় কযোবিলনি মন্তরী          পৃষ্লা ৩০-৩৩ 

পৃষ্লা ৪-৫

পৃষ্লা ৩৬-৩৯ 

পৃষ্লা ৪৮-৫১

পূি ্জাঞ্্ এক্সলপ্রসওলয়র সূেনা     পৃষ্লা ১০-১২

দ্রুত উন্নয়গেি সলাক্ী আরদেলাসীিলা

দকলারভি-১৯-এি রেরুগধে লডলাই 

মরন্তসভলাি রসধেলাতি

পদ্ম প়ুিস্লাি

ভলািগতি ৫২ তম আতিজ্ষলারতক চলন্চিরি উৎসে

বিরসা মুন্ার জন্মবদন ‘আবদিাসরী খগৌরি বদিস’
বহসালি পাব্ত হলি                    পৃষ্লা ৩৪-৩৫ 

সম্ূে ্জ টিকাকরলের মা্যেলম জনগেলক সুরবষিত করা

আখ ও পাি োবষলদর ত্াে প্রদালনর ্লষিযে খকলন্দর 
সংস্ারমূ্ক পদলষিপ    পৃষ্লা ৪৩ 

খরেষ্ ভারলতর বেত্ প্রকাবশত হ্                    পৃষ্লা ৪৪-৪৭ 

মাটি্জন খস্ারলসস, ইস্তভান সাজালিা সতযেক্জৎ রায় ্াইফিাইম 
অযোবেভলমন্ট অযোওয়ার্জ খপলয়লছন                 পৃষ্লা ৫২ 

রেে ্ষলাসগে ভলািগতি প্রেম সিকলাি �ঠে কগিরেগলে

েলােলা দকদলাগিি শহগিি প়ুেরে ্ষম ্ষলাণ

িযেক্তিত্ব: রাজা মলহন্দ প্রতাপ বসং      পৃষ্লা ৯

খকদারনালথর উন্নয়নমূ্ক কালজর মা্যেলম
এর মবহমা পুনরুদ্ালরর প্রলেষ্া     পৃষ্লা ১৩-১৫

'পঞ্তীে ্ষ' দেগক 'দনেহভূরম' প� ্ষতি সিকলাি 
েলােলাসলাগহগেি পিম্পিলাগক প়ুেরুজ্ীরেত কিগে

িািাসালহি পরম্রা সরকালরর উন্নয়ন 
প্রলেষ্ায় বদশা খদখায়।  পৃষ্লা- ৬-৮ 

রদে্লাগিগদি জে্
‘সহজ ভলািত’
�ঠগেি প্রস্তুরত 

অযোলক্সলসি্ ভারত 
অবভযান খদলশ বদিযোঙ্গলদর 

আকাঙ্া পূরে করলি
পৃষ্লা ৪০-৪২

সংেলাদ সংগক্প

িষ ্জ ২, খণ্ড- ১১ ১-১৫ বরলসম্বর, ২০২১

সম্পলাদক
জয়দীপ ভলাটে�ি, 
মুখযে মহাবনলদ্জশক,
খপ্রস ইনফরলমশন িুযেলরা,
নতুন বদবলি

প্রকলারশত ও ম়ুররিত
সগত্ন্দ্র প্রকলাশ, 
মহা বনলদ্জশক, বিওবস
িুযেলরা অফ আউিবরে এিং 
কবমউবনলকশন 

ম়ুরিণ- 
আরািলিরী বপ্রন্টাস ্জ অযোন্ পািব্শাস ্জ 
প্রাইলভি ব্বমলির, রবলিউ-৩০, ওখ্া 
ইন্াব্রিয়া্ এবরয়া খফজ-২,নয়া বদবলি- 
১১০০২০

পরিকল্পক 
বদিযো তল্ায়ার,
অভয় গুপ্ত

ভলারলা সম্পলাদক
সুবমত কুমার (ইংলরক্জ),
অবন্ পযোলি্ (গুজরাবত),
নাবদম আহলমদ (উদু্জ ),
খশাবেত কুমার খগাস্ামরী (অসবময়া), 
বিনয়া বপ এস (মা্ায়্ম),
খপৌ্মরী রবষিত (িাং্া),
হবরহর পাণ্ডা (ওবডয়া)

েরিষ্ পিলামশ ্ষ সম্পলাদক
সগতিলার ক়ু মলাি

েরিষ্ সহলায়ক পিলামশ ্ষ সম্পলাদক
রেগভলাি শম ্ষলা

সহলায়ক পিলামশ ্ষ সম্পলাদক
চন্দে ক়ু মলাি দচৌধ়ুিী

েরিষ্ পরিকল্পক 
শ্লাম ক়ু মলাি রতওয়লারি,
িেীন্দ্র ক়ু মলাি শম ্ষলা 

রেউ ইন্ডিয়লারেউ ইন্ডিয়লা

সমলাচলািসমলাচলাি

  response-nis@pib.gov.in

RNI No. : DELBEN/2020/78825 

দ�লা�লাগ�লাগ�ি ষ্ঠকলােলা এেং ই-দমল
রুম নম্বর- ২৭৮, িুযেলরা অফ আউিবরে 
অযোন্ কবমউবনলকশন,
ববিতরীয় ত্, সূেনা ভিন,
নতুন বদবলি- ১১০০০৩
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সম্পলাদগকি কলগম

সাদর নমস্ার,  

খদশ বহলসলি আমরা প্রকৃবত ও মানলুষর মল্যে খসৌহাদ্জযেপূে ্জ সহািস্ালনর জনযে গবি ্জত। আমালদর প্রােরীন গ্ন্থ এিং 
্ম ্জগ্ন্থ যলুগ যলুগ পবৃথিরীলক আমালদর জননরী িল্ অবভবহত কলরলছ এিং খসই ্বরত্রীর মঙ্গ্সা্নার উপর খজার 
বদলয়লছ। ভারত শু্ ু এই পথ অনসুরে কলর েল্লছ তাই নয়, বিবভন্ন আন্তজ্জাবতক সভায় প্রকৃবত রষিার সপলষি 
সরি হলয়লছ৷ প্রকৃবতর প্রবত যত্ন এিং ্বরত্রীর প্রবত রেদ্া-দরীর ্জকা্ ্লর েল্ আসা এই বিবোসলক এবগলয় বনলয় বগলয় 
িত্জমান খকন্দরীয় সরকার পবরচ্ছন্ন ও পুনন ্জিরীকরেলযাগযে শক্তির প্রসার, শক্তির দষিতার উন্নবত, িনভূবমর বিস্তার এিং 
জরীিবিবেত্যে রষিার জনযে গুরুত্বপূে ্জ পদলষিপ গ্হে কলরলছ। আজ, ভারত জ্িায় ুপবরিত্জলনর সলঙ্গ অভযেস্ত, প্রশমন 
এিং শক্তিশা্রী উলদযোগ গ্হলে একটি নতুন মানদণ্ড স্াপন কলরলছ। একই সমলয়, এটি িহুপাবষিক খজাি গেলনর 
সক্ম্ব্ত প্রলেষ্ালক উৎসাবহত করলছ। 

বিলবের সক্ খদশ যখন পবৃথিরীর তাপমাত্া অন্তত খদড বরবগ্র খিবশ িাডলত না খদওয়ার উপর মলনালযাগ 
বদলয়বছ্, ভারত সরকার তখন পক্ণ্ডত দরীনদয়া্ উপা্যোলয়র পথ অনসুরে কলর প্রাকৃবতক সম্লদর খশাষেলক িন্ধ 
করার মা্যেলম পবরলিশ রষিা করলত উলদযোগরী হলয়লছ। পবরলিশ রষিার প্রলেষ্ালক উৎসাবহত করার ্লষিযে ভারত 
আন্তজ্জাবতক খসৌর খজাি, এ্ইইবরআইটি, এিং ‘খকায়াব্শন ফর বরজাস্ার খরবসব্লয়ন্ট ইনফ্া্রিাকোলর’র মলতা 
আন্তজ্জাবতক উলদযোগলক উৎসাবহত কলরলছ। পবৃথিরীলত ১২২টি খদশ রলয়লছ খযখালন ৩০০ বদলনর খিবশ সূলয ্জর তাপ 
পাওয়া যায়। ভারত অনযেতম অগ্েরী খদশ বহসালি পবরলিশগত অিষিলয়র প্রিেতালক পালটে বদলত এই বিকপে শক্তি 
িযেিহালর উৎসাবহত করলছ। 

শতাব্রীর পর শতাব্রী ্লর ভারত বিবোস কলর আসলছ খয প্রকৃবতর সলঙ্গ সামঞ্জসযে থাকা উবেৎ, সংরাত নয়। 
দাবয়ত্বশরী্ খদশ বহসালি ভারলতর এই বেন্তা্ারা আজ বিবেলক পথ খদখালচ্ছ। প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরীর এক সূয ্জ, 
এক বিবে, এক বগ্লরর মন্ত মানিসমাজলক রষিার একটি শক্তিশা্রী মা্যেম বহলসলি আবিভূ্জত হলয়লছ। যতুিরালজযের 
গ্াসলগালত অনুটষ্ত বসওবপ-২৬ সভায় ভারত পঞ্ামতৃ, জ্িায় ুনযোয়বিোলরর নরীবত এিং প্রযকু্তি হস্তান্তলরর বিষলয় দৃঢ় 
প্রস্তাি উপস্াপন কলরলছ। পবৃথিরী ও মানিসমাজ রষিা অবভযালন খনতৃত্ব খদওয়ার খষিলত্ অগ্েরী অব্নায়ক বহসালি 
ভারলতর ভূবমকার উপর ভিভতি কলর এিালরর আমালদর প্রচ্ছদ বনিন্ধ খ্খা হলয়লছ। আজ ভারত উন্নত খদশগুব্র 
তু্নায় উন্নয়নশরী্ এিং স্লপোন্নত খদশগুব্র খজারাল্া এিং বিবেস্ত কণ্ঠস্লর পবরেত হলয়লছ। এই সংস্রলে খকন্দরীয় 
পবরলিশ, িন এিং জ্িায় ুপবরিত্জন মন্তরী ভূলপন্দ যাদলির সাষিাৎকার মানিতা রষিার প্রবত ভারলতর দাবয়ত্বশরী্ 
অিস্ালনর একটি ্ারো প্রদান কলর।

এই সংস্রলে ‘অযোলক্সবসি্ ইক্ন্য়া’ প্রোরাবভযালনর মলতা সরকাবর উলদযোলগর বিষলয় বনিন্ধ রলয়লছ। িািাসালহি 
আলম্বদকলরর পবরবনি ্জাে বদিস উপ্লষি, আমরা পঞ্তরীলথ ্জর উন্নয়ন-সহ বিবভন্ন প্রলেষ্ার মা্যেলম তারঁ পরম্রা 
পুনরুজ্রীবিত করার প্রলেষ্ার বিষলয় একটি বিলশষ প্রিন্ধ রেনা কলরবছ। এিার আমালদর িযেক্তিত্ব বিভালগ রাজা মলহন্দ 
প্রতাপ বসং-এর জরীিন কাবহবন তুল্ ্রা হলয়লছ বযবন খদলশর স্া্রীনতায় গুরুত্বপূে ্জ অিদান খরলখবছল্ন। এছাডাও, 
অমতৃ মলহাৎসি বিভালগ খদলশর প্রথম রাষ্ট্রপবত রঃ রালজন্দ প্রসাদ-সহ আমালদর মহান িরীরলদর জরীিনরী পােকলদর 
অনপু্রাবেত করলি। খকাবভর অবতমাবরর বিরুলদ্ ভারলতর একিানা ্ডাইলয়র গপে এিং আগামরী িছর বিবেলক ৫০০ 
খকাটি টিকার খরাজ সরিরাহ করার খদশটির সংকপে এই সংস্রলের অনযেতম আকষ ্জে। 

্নযেিাদালন্ত,

(জয়দীপ ভলাটে�ি)

ষ্ঠকলােলা: রুম নম্বর-২৭৮, িযুেলরা অফ আউিবরে অযোন্ 
কবমউবনলকশন, ববিতরীয় ত্, সূেনা ভিন,
নতুন বদবলি- ১১০০০৩
ই-দমল: response-nis@pib.gov.in
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িলাকেলাক্স

স্বনির্ভর রারত প্রচারানরযানির কারনে স্ািীয় পে্যগুনি নিশ্বি্যাপী স্বীকৃনত পপনয়নে, 

তাই এখি ‘স্বনেশী সঙ্গ উৎসি’-এর মাধ্যনম পেনশর প�ৌরি িদৃ্ধি করুি 

উৎসবেরউৎসবের

উদ্দীপনাউদ্দীপনা

ভ�াকাল ফর ভলাকাল 

নিিামূনি্য নিতরনের জি্য১-১৫ নব�ম্বর, ২০২১

ের ্ষ ২, খণ্ড- ৯ ননউ ইন্ডিয়া
ননউ ইন্ডিয়া

সমাচারসমাচার

আবম বনউ ইক্ন্য়া সমাোর পক্ত্কার ই-কবপটি 
পডার সুলযাগ পাই। আবম এই পক্ত্কাটিলক অতযেন্ত 
প্রলয়াজনরীয় িল্ মলন কবর, কারে এর মা্যেলম 
সরকালরর পবরকপেনা, প্রকপে এিং ক্ক্য়াক্াপ 
বিশলদ জানা যায়। যতিারই এই পক্ত্কাটি আবম 
হালত পাই আবম অতযেন্ত আনক্ন্দত হই। আমালদর 
সরকার গহৃরীত শক্তিশা্রী পদলষিপগুব্ আমালক 
অনপু্রাবেত কলর। আবম খপশায় একজন খ্কোরার 
এিং আবম মলন কবর খয আমালদর খদলশর অগ্গবত 
সম্লক্জ সলেতন থাকার জনযে প্রবতটি যিুলকর জনযে 
এই পক্ত্কাটি পডা উবেৎ। এই পক্ত্কাটি এিং 
পক্ত্কার সলঙ্গ যতুি সক্লক আমার কৃতজ্ঞতা 
জানাই। আমালদর আশা, স্প্ন এিং আনলন্দ পূে ্জ 
করার জনযে আমার আন্তবরক শুলভচ্ছা রই্।

আি জয়লা প্রেলা
jayepss1997@gmail.com

বনউ ইক্ন্য়া সমাোর, এই পাবষিক ই-পক্ত্কাটি পডা 
আমার বপ্রয় অভযোলস পবরেত হলয়লছ, এটি আমালক শু্ু 
আমার খদলশর, ভারলতর অগ্গবত সম্লক্জ সাম্প্রবতক 
তথযেই খদয় না, অতরীলতর অপ্রেব্ত নায়কলদর এিং 
িযেক্তিত্বলদর সম্লক্জও অজানা কাবহবন তুল্ ্লর। এই 
পক্ত্কাটি আমালক গবি ্জত কলর....এই ই-পক্ত্কাটি আমার 
মল্যে জাতরীয়তালিা্ জাগ্ত কলরলছ। এিং আবম বনলজও 
এখন স্ানরীয় পেযে খকনাকািা করার উপর খজার বদই। 
আমালদর মাননরীয় প্র্ানমন্তরী এিং ই-পক্ত্কার সমগ্ 
দ্লক ্নযেিাদ জানাই।

drkavithasraj@gmail.com

আবম বনউ ইক্ন্য়া সমাোলরর একজন বনয়বমত পােক। 
এই পক্ত্কাটিলক এত তথযেিহু্ এিং বেত্াকষ ্জক করার 
জনযে সমগ্ দল্র প্রলেষ্ার প্রশংসা কবর। আবম খপশায় 
একটি পব্লিকবনক ইনবস্টিউলি ফযোশন বরজাইবনংলয়র 
বশষিক। পক্ত্কা খথলক, আবম সিসময় আমার খষিলত্র 
সালথ সম্বক্জত বিষয়গুব্ খনাি কবর- নাররীর ষিমতায়ন, 
আত্মবনভ্জরতা, এিং আমার ছাত্, বশষিক এিং পবরিালরর 
সলঙ্গ ভাগ কলর বনই। িত্জমান সংখযোয়, খাবদর প্রসারে, 
জনবপ্রয়তা সম্লক্জ জানলত খপলর খিু খবুশ হলয়বছ। 
আমার শশশি খথলকই আবম িাপু এিং সমস্ত স্লদশরী 
ক্জবনলসর ভতি, আবম আমার ছাত্লদর খাবদ ভিলন খযলত 
এিং খাবদর দ্রিযে বকনলত উৎসাবহত কবর। 

আিরত িলাগঠলাি।
arti.rathod@gmail.com

আপনালদর পক্ত্কা খথলক প্রাপ্ত তথযের মা্যেলম  আমরা িহু 
বিষয় জানলত পাবর, িহু অজানা বিষয় সম্লক্জ জানলত 
আগ্হ হয়। আপনালদর এই পক্ত্কা খযলহতু ইন্টারলনলিও 
সহজ্ভযে তাই কম সমলয়ই মানুলষর মল্যে জনবপ্রয় 
হলয় উলেলছ। প্রেুর মানষু এই পক্ত্কার বনয়বমত পােক 
হলয় উলেলছ। এই সহজ, তথযেপেূ ্জ, এিং অনুলপ্ররোমূ্ক 
পক্ত্কা প্রকালশর জনযে আবম পক্ত্কার পুলরা দ্ এিং 
আমালদর মাননরীয় প্র্ানমন্তরীর কালছ কৃতজ্ঞতা জানাই। 

পলাে ্ষ ওয়লাসলাে
paarth26wassan@gmail.com 

আবম এক িনু্ধর মা্যেলম এইমাত্ বনউ ইক্ন্য়া সমাোলরর 
১-১৫ নলভম্বর, ২০২১ সংখযোটি খদখার সুলযাগ খপ্াম। 
আবম প্রকাশনা এিং পক্ত্কার বিষয়িস্তু খদলখ মুগ্ধ। যবদ 
আপনারা ইলমল্র মা্যেলম আমালক পক্ত্কাটির (বনউ 
ইক্ন্য়া সমাোর) ই-কবপ পাোন তাহল্ খিু উপকৃত হই। 
এিা আমার বিনরীত অনলুরা্। 

ন্জতু দমলাদী
jitu.modi@gmail.com

আপেলাি মতলামত জলােলাে

দ�লা�লাগ�লাগ�ি ষ্ঠকলােলা এেং ই-দমল

রুম নম্বর- ২৭৮, িুযেলরা অফ আউিবরে
অযোন্ কবমউবনলকশন,
ববিতরীয় ত্, সেূনা ভিন,

নতুন বদবলি- ১১০০০৩

  response-nis@pib.gov.in
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সংেলাদ সংগক্প

খকাবভলরর সময় খদলশর অথ ্জনরীবত েরম 
সংকলির মুলখামুবখ হলয়বছ্। খসই সময় 

ভারলতর অথ ্জবনবতক নরীবতগুব্ বনলয় বিলবের অলনলকই 
সলন্দহ প্রকাশ কলরবছল্ন। অথ ্জবনবতক তথযে বিারা 
এই অবনশ্চয়তাগুব্লক দরূ করা হলয়বছ্ যা ভারলতর 
ক্মি্ ্জমান অথ ্জবনবতক দষিতালক তুল্ ্লরবছ্। 
এখন অথ ্জবনবতক খষিলত্ আিার খজায়ার এলসলছ। 
অল্ািলর, খযখালন ক্জএসটি সংগ্লহর পবরমাে বছ্ ১ 
্ষি ৩০ হাজার ৩২৭ খকাটি িাকা, খসখালন িানা োর 
মাস ্লর মযোনুফযোকোবরং পারলেবসং মযোলনজারস 
ইনলরক্স (বপএমআই) িকৃ্দ্ খপলয়লছ। খদলশর বপএমআই 
অল্াির মালস ৫৫.৯ হলয়লছ যা খসলটেম্বলর ৫৩.৭ 
এিং আগলস্ ৫২.৩ বছ্। বপএমআই পঞ্ালশর 
উপলর অথ ্জনরীবতর িকৃ্দ্ হলচ্ছ।  ক্জএসটি সংগ্লহর 
এই পবরসংখযোনটিও গুরুত্বপূে ্জ কারে এটি ক্জএসটি 
কায ্জকর হওয়ার পর খথলক এটি ববিতরীয় সলি ্জাচ্চ সংগ্হ। 
এর আলগ ২০২১ সাল্র এবপ্রল্ ক্জএসটি সংগ্হ ১.৩ 
্ষি খকাটি অবতক্ম কলরবছ্।

অে ্ষেীরতি জে্ স়ুখেি, অগ্লােগি ন্জএসষ্ট 
সংগ্রহ ১.৩ লক্ দকলাষ্ট টলাকলা েলারডগয়গে, 

রপএমআই �ত মলাগসি মগধ্ দসিলা

প্রধলােমন্তী দমলাদী জলােলাগলে রতেষ্ট কৃরর আইে েলারতল কিলা হগে

কৃবষ সংস্ার সংক্ান্ত বতনটি কৃবষ আইন িাবত্ করার 
বসদ্ান্ত বনলয়লছ সরকার। খদলশর ৮০ শতাংশ ষুিদ্র 

কৃষলকর স্ালথ ্জ আনা আইন বনলয় মানলুষর মল্যে বিভ্াবন্ত 
সটৃষ্ হলয়বছ্ এিং সরকালরর সি ্জাত্মক প্রলেষ্া সত্তলত্বও 

অ ে ্ া ি স্ া 
অিযোহত বছ্। 
এই খপ্রষিাপলি 
প্র ্ া ন ম ন্ত রী 
বতনটি কৃবষ 
আইন প্রতযোহার 
করার িব্ষ্ ও 
স ং ল ি দ ন শ রী ্ 
বসদ্ান্ত গ্হে 
কলরন। খসই সলঙ্গ 

ভবিষযেলত কৃষকলদর োবহদার বিষলয় বসদ্ান্ত খনওয়ার 
জনযে একটি বিলশষজ্ঞ কবমটি গেলনরও খরাষো করা 
হয়। িত্জমান সরকালরর সলি ্জাচ্চ অগ্াব্কার হ্ কৃবষ 

উন্নয়ন ও কৃষলকর ক্যোে। এটি মাথায় খরলখ, খকি্মাত্ 
এমএসবপ িাডালনা হয়বন, খরকর্জ সংখযেক সরকাবর ক্য় 
খকন্দও স্াপন করা হলয়বছ্। কৃবষপেযে ক্লয় সরকার 
গত কলয়ক দশলকর খরকর্জ খভলেলছ। বতনটি কৃবষ 
আইলনর উলদ্শযে বছ্ খদলশর কৃষকলদর বিলশষ কলর 
ষুিদ্র কৃষকলদর ষিমতায়ন, যালত তারঁা উৎপাবদত কৃবষ 
পেযে বিক্ক্র জনযে সটেক মূ্যে পান। ১৯ নলভম্বর গুরু 
নানক খদলির প্রকাশ পি ্জ উপ্লষি জাবতর উলদ্লশ 
ভাষে বদলত বগলয় প্র্ানমন্তরী িল্বছল্ন খয এমন একটি 
পবিত্ ক্জবনস, এলকিালর খাটঁি, কৃষকলদর স্ালথ ্জর বিষয়, 
আমরা খেষ্া কলরও বকছু কৃষকলক খিাঝালত পাবরবন। 
এমনবক কৃবষ অথ ্জনরীবতবিদ, বিজ্ঞানরী, প্রগবতশরী্ 
কৃষকরাও তালঁদর কৃবষ আইলনর গুরুত্ব খিাঝালনার জনযে 
যথাসা্যে খেষ্া কলরবছল্ন। বকন্তু বিভ্াবন্তর যালত দ্রুত 
অিসান হয় খসজনযে ে্বত মালসর খশষ বদলক শুরু হলত 
যাওয়া সংসলদর শরীতকা্রীন অব্লিশলন আইন বফবরলয় 
আনার একটি সাংবি্াবনক প্রক্ক্য়া সম্ন্ন করা হলি।

সাত িছর আলগ প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরীর খনতৃলত্ব 
যখন 'স্চ্ছ ভারত বমশন' অবভযান শুরু কলরবছল্ন 

তখন এটি গেআলন্দা্লন পবরেত হলয়বছ্। পবরচ্ছন্নতা 
অবভযালনর ফল্ খদশ উন্মুতিস্ালন ম্তযোগ-মুতি হলয়লছ। 
ভারলত দরীপািব্র আলগ, িাবড পবরষ্ার করার ঐবতহযে 
রলয়লছ। এিার খকন্দরীয় সরকারও গান্ধরী জয়ন্তরী খথলক 
৩১ অল্াির পয ্জন্ত সরকাবর অবফলস বিলশষ পবরচ্ছন্নতা 
অবভযান পবরো্না কলরলছ। এই বিলশষ অবভযালনর 
সময় অস্ায়রী প্রকৃবতর ফাই্গুব্ বেবনিত করা হলয়বছ্ 
এিং সরালনা হলয়বছ্। কম ্জস্্ পবরচ্ছন্ন করার ্লষিযে 
আিজ্জনা এিং অনযোনযে স্যোপ সামগ্রী এিং িজ্জযে দ্রিযে 
বিক্ক্ করা হলয়বছ্। খমাি ১৫ ্ষি ২৩ হাজার ৪৬৪টি 
ফাইল্র মল্যে ১৩ ্ষি ৭৩ হাজার ২০৪টির খিবশ ফাই্ 
দরূরীভূত করা হলয়লছ। ৩০ বদলনর মল্যে ২,৯১,৬৯২টি 
অবভলযালগর সমা্ান করা হলয়লছ। সাংসদলদর পাোলনা 
১১,০৫৭টি মাম্ার মল্যে ৮,২৮২টি বনষ্পত্তবত হলয়লছ। 
৮৩৪টি বনয়ম ও পদ্বতর মল্যে ৬৮৫টি সর্রীকৃত করা 
হলয়লছ। শু্ু তাই নয়, পবরচ্ছন্নতা অবভযান খথলক প্রায় 
৪০ খকাটি িাকা আয় কলরলছ সরকার। ৮ ্ষি িগ ্জফুি 
জায়গা পবরষ্ার করা হলয়লছ।

প়ুিগেলা েলারতল রিে্লারদ রেন্ক্ কগি 
সিকলাি ৪০ দকলাষ্ট টলাকলা আয় কগিগে
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একটি শক্তি্র রালষ্ট্রর প্রতরীক হ্ সুদষি খসনািাবহনরী। 
এই অমতৃ মলহাৎসি িছলর খদশ উন্নত ভবিষযেত 

গডার ্লষিযে নতুন নতুন সংকপে গ্হে করলছ। আত্মবনভ্জর 
ভারত অবভযালনর অ্রীলন, খদলশর ্ষিযে ভারতলক বিলবের 
িহৃত্ম সামবরক শক্তিলত পবরেত করা। এই ্ষিযে অজ্জলনর 
জনযে বিজয়া দশমরীর বদন প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী ৪১টি 

অস্ত্র কারখানার নতুন 
নকশার সলঙ্গ সাতটি 
নতুন খকাম্াবন শুরু 
কলরবছল্ন। খসই ্ষিযেলক 
আরও এবগলয় বনলয় বগলয়, 

প্রবতরষিা মন্তরী রাজনাথ বসংলয়র খনতৃলত্ব প্রবতরষিা অব্গ্হে 
কাউক্সি্ ৭০৬৫ খকাটি িাকা মূল্যের অস্ত্র ও সরঞ্জাম 
খকনার অনুলমাদন বদলয়লছ। ‘খমক ইন ইক্ন্য়া’র অ্রীলন 
খদশরীয় সংস্াগুব্ খথলক এই সংগ্হ করা হলি। এর মল্যে 
রলয়লছ রবন ্জয়ার এয়ারক্াফ্ট আপলগ্র করা এিং বহন্দসু্তান 
অযোলরানটিক্স ব্বমলির খথলক ১২টি হা্কা ইউটিব্টি 
খহব্কটোর খকনা এিং ভারত ইল্কট্রবনক্স ব্বমলির খথলক 
ব্নক্স ইউ২ খনভা্ গানফায়ার কলট্া্ বসলস্ম সংগ্হ করা 
যালত খনৌ যদু্ জাহালজর নজরদাবর এিং পবরো্ন ষিমতা 
িকৃ্দ্ করা যায়।

৭০% অে়ুগমলাদে দিষ্টং-সহ রেগবেি জেরপ্রয়তম 
দেতলা হগয় উগঠগেে প্রধলােমন্তী েগিন্দ্র দমলাদী

৩৭০ ্ারা িাবতল্র পর জম্ ু ও কাশ্রীলরর স্ানরীয় 
কারুবশপে বিবে মলঞ্ নতুন পবরেয় শতবর করলছ। সম্প্রবত 

ইউলনলস্া বিারা প্রকাবশত সজৃনশরী্ শহলরর তাব্কায় 
এখন শ্রীনগরও স্ান খপলয়লছ। ইউলনলস্ার সজৃনশরী্ শহর 
খনিওয়াক্জ কারুবশপে এিং খ্াকবশপে, বমবরয়া, ে্ক্চ্চত্, 
সাবহতযে, নকশা, রন্ধনবশপে এিং বমবরয়া আি্জ-সহ সাতটি 
সজৃনশরী্ খষিলত্র কায ্জক্ালপর উপর ভিভতি কলর বিবেজলুড 
শহরগুব্লক অন্তভু্জতি করা হলয়লছ। শ্রীনগরলক কারুবশপে 
ও োরুক্া বিভালগ অন্তভু্জতি করা হলয়লছ। ৯০টি খদলশর 
খমাি ২৯৫টি শহর এখন এই তাব্কায় অন্তভু্জতি হলয়লছ। 
প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী এই কৃবতলত্বর বিষলয় িুইি করার 
সময় িল্লছন, “এটি শ্রীনগলরর সাংসৃ্বতক শিবেত্যেলক 
একটি নতুন বদশা বদলয়লছ। জম্ ু ও কাশ্রীলরর জনগেলক 
অলনক অবভনন্দন।" সজৃনশরী্ শহলরর তাব্কায় শ্রীনগলরর 
অন্তভু্জক্তির জনযে ২০১৯ সাল্ প্রথম মলনানয়লনর তথযেপক্ঞ্জ 
জমা খদওয়া হলয়বছ্, বকন্তু খসই সমলয় সারা খদশ খথলক 
শু্মুাত্ দটুি শহর খিলছ খনওয়া হলয়বছ্, রন্ধনবশলপের জনযে 
হায়দ্রািাদ এিং ে্ক্চ্চলত্ অিদালনর জনযে মুম্বাই। ২০১৯ সা্ 
খথলক ভারলতর মাত্ বতনটি শহর- জয়পুর, িারােসরী এিং 
খেন্নাই এই তাব্কায় অন্তভু্জতি হলয়বছ্। ২০১৫ সাল্ জয়পুর 
কারুবশপে এিং খ্াকবশলপের জনযে এিং িারােসরী সঙ্গরীলতর 
জনযে এই সম্ান খপলয়বছ্, অপরবদলক খেন্নাই সঙ্গরীত খষিলত্ 
অিদালনর জনযে ২০১৭ সাল্ অন্তভু্জতি হলয়বছ্।

ইউগেগস্লাি কলারুরশল্প-দললাকরশল্প রেভলাগ� 
সৃজেশীল শহগিি তলারলকলায় শ্রীে�ি অতিভু্ষক্ত হল

৮ হলাজলাি দকলাষ্ট টলাকলাি প্ররতিক্লা 
সলামগ্রী ক্গয়ি অে়ুগমলাদে

প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী আিারও বিলবের জনবপ্রয়তম খনতা বনি ্জাবেত 
হলয়লছন। আলমবরকান ‘খরিা ইলন্টব্লজসি ফাম ্জ’ 'দযে মবন ্জং কনসাটে'-

এর সমরীষিা অনুযায়রী, অনুলমাদলনর খরটিংলয় প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী 
মাবক্জন খপ্রবসলরন্ট খজা িাইলরন এিং বরিটিশ প্র্ানমন্তরী িবরস জনসন-সহ 
বিলবের ১৩টি খদলশর রাষ্ট্রপ্র্ালনর খথলক এবগলয় রলয়লছন। প্র্ানমন্তরী খমাদরীর 
অনুলমাদলনর খরটিং ৭০%। এই সমরীষিা ৫ নলভম্বর আপলরি করার পর 
খদখা যায়, বিলবের অলনক রাষ্ট্রপবত ও প্র্ানমন্তরীর খথলক অলনকিাই এবগলয় 
রলয়লছন ভারলতর প্র্ানমন্তরী। প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী খমক্ক্সলকার খপ্রবসলরন্ট 
আলন্দ মযোনুলয়্ খ্ালপজ ওরিালরার, ইতাব্র প্র্ানমন্তরী মাবরও দ্রাবর, জাম ্জান 
েযোলসি্র অযোলঞ্জ্া মালক্্জ , মাবক্জন খপ্রবসলরন্ট খজা িাইলরন-সহ বিলবের 
তািঁর খনতালক জনবপ্রয়তার বপছলন খফল্ বদলয়লছন। তাব্কায় অল্রিব্য়ার 
প্র্ানমন্তরী স্ি মবরসন, কানারার প্র্ানমন্তরী জাবস্ন ি্তরুলরা, বরিটিশ প্র্ানমন্তরী 
িবরস জনসন এিং রিাক্জল্র খপ্রবসলরন্ট খজইর ি্লসানালরাও রলয়লছন। এই 
সমরীষিায় মাবক্জন খপ্রবসলরন্ট পঞ্ম খথলক ষষ্ স্ালন এিং বরিটিশ প্র্ানমন্তরী 
অষ্ম খথলক দশম স্ালন খনলম এলসলছন।
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'পঞ্তীে ্ষ' দেগক 'দনেহ ভূরম' প� ্ষতি 
েলােলাসলাগহগেি জীেে তরুণ প্রজগমেি 

কলাগে অে়ুগপ্রিণলা হগয় উগঠগে
শনবতকতা, সমতা, আত্মসম্ান এিং ভারতরীয়তা- িািাসালহি ভরীমরাও আলম্বদকলরর দৃটষ্ভবঙ্গর এই 

োরটি গুরুত্বপূে ্জ স্তলভের উপর ভিভতি কলর নতুন ভারত এবগলয় েল্লছ। আলম্বদকলরর মতাদশ ্জ প্রোলরর 
্লষিযে সরকার পঞ্তরীলথ ্জর আকালর িািাসালহলির জরীিলনর সলঙ্গ সম্বক্জত স্ানগুব্ শতবর করলছ। 
এই অনুলপ্ররো বনলয়, রাষ্ট্রপবত রাম নাথ খকাবিন্দ উত্রপ্রলদলশর ্খনউলয় রঃ ভরীমরাও আলম্বদকর 
সাংসৃ্বতক খকলন্দর ভিভতিপ্রস্তর স্াপন কলরবছল্ন। এই স্ানটিলক বতবন িািাসালহলির সিলেলয় বপ্রয় 

স্ান বহসালি িে ্জনা কলরবছল্ন।

“অনগ্সর সমাজ, িক্ঞ্ত সম্প্রদায়, দব্ত 
ও আবদিাসরীলদর উন্নয়লন িািা সালহি 
তারঁ জরীিন উৎসগ ্জ কলরবছল্ন। এখন 

মানলুষর মল্যে নতুন খেতনা খজলগলছ, উন্নয়লনর খদৌলড 
বপবছলয় থাকা জনলগাষ্ঠীর মল্যে খজলগলছ অব্কালরর 
আকা্ষিা। প্রাবন্তক জনলগাষ্ঠীর মল্যে এই খেতনা গেন 
িািাসালহি আলম্বদকলরর উপহার।" প্র্ানমন্তরী নলরন্দ 
খমাদরী আলম্বদকর সম্লক্জ এই কথাগুব্ িল্বছল্ন। র্র 
ভরীমরাও আলম্বদকর সংবি্ালনর মা্যেলম ভারতরীয় সমাজলক 
একক্ত্ত কলরবছল্ন, একটি নতুন ভারলতর সংকপেলক 

লখেউগয়ি সগগি েলােলাসলাগহে 
আগম্বদকগিি রেগশর সম্পক্ষ 
রেল, �লাি কলািগণ এই শহিগক 
েলােলাসলাগহগেি ‘দনেহভূরম’ও েললা হয়। 
েলােলাসলাগহগেি গুরু দেলাধলােন্দ এেং 
দেদলাতি প্রজ্লােন্দ র�রে েলােলাসলাগহেগক 
দীক্লা রদগয়রেগলে, উভগয়িই 
েলাসস্লাে রেল লখেউগয়।"
- িলাম েলাে দকলারেন্দ, িলাষ্ট্রপরত

পঞ্তীে ্ষ ৬ রিগসম্বি রেগশর 
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তুল্ ্লরবছল্ন। এমন ভারত খযখালন সকল্ সমান 
সুলযাগ এিং অব্কার পালিন, জাবতগত বনপরীডন খথলক 
মুতি হলিন এিং অগ্গবতর অনযেতম মা্যেম হলি প্রযকু্তি।

খকন্দরীয় সরকার যবদ ২০২২ সাল্র মল্যে িািাসালহলির 
স্প্ন পূরলের ্ষিযে বন্ ্জারে কলর থালক, তলি তারঁ সলঙ্গ 
জবডত স্বৃতগুব্লক পঞ্তরীথ ্জ বহসালি গলড তু্লত হলি। 
এর মা্যেলম আজলকর নতুন প্রজন্মলক িািাসালহলির 
অনপু্রাবেত করা সভেি হলি। ওই একই িছলর, উত্রপ্রলদশ 

সরকার ্খনউলয় রঃ ভরীমরাও আলম্বদকর সাংসৃ্বতক 
খকন্দ বনম ্জালের ভিভতিপ্রস্তর স্াপন কলর,  যা রাষ্ট্রপবত রাম 
নাথ খকাবিন্দ সূেনা কলরবছল্ন। ভারলতর রাষ্ট্রপবত হওয়ার 
পর রাম নাথ খকাবিন্দ প্রথমিার জনু মালস উত্রপ্রলদলশর 
কানপুলরর তারঁ শপতৃক বভলি পারউনখ গ্ালম বগলয়বছল্ন। 
পারউনখ সফলরর সময়, বতবন খসখালন রঃ বি আর 
আলম্বদকলরর মূবত ্জলত রেদ্া বনলিদন কলরবছল্ন। এর 
পলরই রাষ্ট্রপবত তারঁ শপতৃক িাবড পবরদশ ্জন কলরবছল্ন 

রদরলিগত আগম্বদকি সৃ্রতগসৌধ এেং আতিজ্ষলারতক দকন্দ্র:

িঃ েলােলাসলাগহে আগম্বদকি 
আমলাি মত অেগ্রসি 
দরেণীি দকলাষ্ট দকলাষ্ট 
মলাে়ুগরি অে়ুগপ্রিণলা। রতরে 
আমলাগদি দদরখগয়গেে 
দ� এর�গয় দ�গত হগল 
একজে প্রভলােশলালী েলা 
ধেী পরিেলাগি জমেগ্রহণ 
কিলা একমলারি মলাপকলাষ্ঠ 
েয়, তগে ভলািগতি দরিরি 
পরিেলাগি জমেগ্রহণকলািী 
মলাে়ুগরিলাও স্প্ন দদখগত 
পলাগিে, দসই স্প্নগুরল 
পূিণ কিলাি দচটিলা কিগত 
এেং সলাফল্ অজ্ষে 
কিগত পলাগিে।

সম্ভেত দকলােও সিকলািই 
েলােলাসলাগহেগক এই সমেলাে 
ও রেধেলা প্রদলাে কিত েলা 
�লা এই সিকলাি রদগয়গে। 
রতরে আমলাগদি ভ্লাতৃগত্বি 
পে দদরখগয়গেে, দসই 
ভ্লাতৃগত্বি পে পরিত্লা� 
কগি আমিলা কখগেলাই 
এর�গয় দ�গত পলারি েলা
- েগিন্দ্র দমলাদী, প্রধলােমন্তী

জমেভূরম মহুগত স্ৃরতগসৌধ: 
প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী ২০১৬ 
সাল্র ১৪ এবপ্র্ র্র আলম্বদকলরর 
১২৫ তম জন্মিাবষ ্জকরী উপ্লষিযে 
মহুলত আলম্বদকলরর জন্মস্ালন রেদ্া 
বনলিদন কলরবছল্ন। 

লডিগে জরম: ১৯২০ সাল্ ্ন্লন খয 
িাবডলত খথলক রঃ আলম্বদকর বশষিা ্াভ 
কলরবছল্ন তা খকন্দরীয় সরকালরর উলদযোলগ 
২০১৫ সাল্ তৎকা্রীন মহারাষ্ট্র সরকার 
বকলনবছ্, যা আন্তজ্জাবতক স্বৃতস্তভে 
বহসালি গলড খতা্া হলয়লছ।

রঃ আলম্বদকর বদবলির ২৬ আব্পুর খরালরর খয 
িাংল্ায় খশষ বনঃবোস তযোগ কলরবছল্ন, অি্ বিহাররী 
িাজলপয়রীর আমল্ খসই িাংল্ায় জাতরীয় জাদুরর 
গলড খতা্ার বসদ্ান্ত খনওয়া হলয়বছ্। বকন্তু পরিততী 
সরকালরর আমল্ এই বিষয়টি এলগায়বন। বকন্তু 
খকলন্দ নলরন্দ খমাদরী সরকার গেলনর পর, সংবি্ালনর 
মলতা আকৃবতলত একটি অননযে ভিলনর ভিভতি স্াপন 
করা হলয়বছ্ এিং ২০১৮ সাল্ প্র্ানমন্তরী খমাদরী এই 
ভিলনর উলবিা্ন কলরবছল্ন।

েলা�প়ুগিি দীক্লা স্গল সৃ্রতগসৌধ  
প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরীর উলদযোলগ, 
িািাসালহলির ১২৫ তম জন্মিাবষ ্জকরীলত, 
দরীষিা ভূবমলক 'একটি পয ্জিন গন্তিযে' 
বহসালি খরাষো করা হলয়লছ। দরীর ্জবদন ্লর 
এটি সা্ারে মানুলষর দাবি বছ্।

চচত্ ভূরমগত স্ৃরতগসৌধ- িািা 
সালহি আলম্বদকর স্বৃতলসৌ্ বনম ্জাে করা 
হলয়লছ এিং িহু িা্া অবতক্ম কলর 
মুম্বাইলয়র শেতযে ভূবমলত একটি বিশা্ 
আকার খদওয়া হলয়লছ। ইন্দ ু বমল্র কাছ 
খথলক ১২.৫ একর জবম অব্গ্হলের 
বিষয়টি িছলরর পর িছর আিলক বছ্।
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যা িত্জমালন গ্ামিাসরীলদর জনযে একটি কবমউবনটি খসন্টালর 
রূপান্তবরত হলয়লছ। রাষ্ট্রপবত যখন ্খনউলয় রঃ ভরীমরাও 
আলম্বদকর সাংসৃ্বতক খকন্দ বনম ্জালের ভিভতিপ্রস্তর স্াপন 
কলরবছল্ন, তখন বতবন এই শহলরর সলঙ্গ িািাসালহলির 
ওতলপ্রাত সম্লক্জর কথা স্রে কলরবছল্ন, “্খনউলয়র 
সলঙ্গ িািাসালহি আলম্বদকলরর বিলশষ সম্ক্জ বছ্, যার 
কারলে এই শহরলক িািাসালহলির ‘খনেহভূবম’ও ি্া হয়। 
িািাসালহলির গুরু খিা্ানন্দ এিং খিদান্ত প্রজ্ঞানন্দ বযবন 
িািাসালহিলক দরীষিা বদলয়বছল্ন, উভলয়রই িাসস্ান বছ্ 
্খনউলয়।"

গত কলয়ক িছলর, খকন্দরীয় সরকার িািাসালহলির 
সলঙ্গ যতুি স্ানগুব্র উন্নয়ন কলর তারঁ উত্রাব্কারলক 
পুনরুজ্রীবিত করার খেষ্া কলরলছ। আলম্বদকলরর জন্মস্ান 
মহুলত একটি স্বৃতলসৌ্ শতবর করা িা মহারালষ্ট্র ইন্দ ুবমল্র 

জবম বকলন শেতযে জবমলত একটি স্বৃতলসৌ্ গলড খতা্ার 
উলদযোগ িা নাগপুলর তারঁ দরীষিার স্ানটি, পঞ্তরীলথ ্জর 
বিকাশ িা িািাসালহি ্ন্লন তারঁ বশষিার সময় খযখালন 
সময় থাকলতন খসই স্ান এিং বদবলিলত িািাসালহলির 
মহাপবরবনি ্জাে স্ালনর উন্নয়ন করা হলচ্ছ। এছাডাও, 
খকন্দরীয় সরকার বদবলিলত ১৫ জনপলথ র্র আলম্বদকর 
ফাউলন্শনও গেন কলরলছ।

িািাসালহি আলম্বদকর খযভালি সমালজর অনগ্সর 
খরেেরীর জনযে তারঁ জরীিন উৎসগ ্জ কলরবছল্ন, তালত বতবন 
খদশ এিং সমালজর কালছ একটি িাত্জা খপৌঁলছ বদলত 
খেলয়বছল্ন খয আমরা যবদ জাতরীয় স্াথ ্জ এিং সামাক্জক 
প্রবতশ্রুবত বনলয় কাজ কবর তাহল্ তা সি ্জদা সটেক হলি। 
এই কারলেই এত িছর পলরও িািাসালহি আলম্বদকর 
সকল্র অনলুপ্ররো হলয় উলেলছন।  

েলােলাসলাগহে আগম্বদকিগক সমেলাে জলােলাগত সিকলাি দ্লািলা �ৃহীত পদগক্প:
 আলম্বদকলরর ১২৫তম জন্মিাবষ ্জকরী উপ্লষিযে ২০১৫ সাল্র ২৬ 

নলভম্বর বদনটিলক ‘সংবি্ান বদিস’ বহসালি পা্ন করার কথা 
খরাষো করা হলয়বছ্।

 ১২৫তম জন্মিাবষ ্জকরী এিং সংবি্ান বদিস বনলয় সংসলদর উভয় 
কলষি একটি বিশদ আল্ােনা অনুটষ্ত হলয়বছ্। আলম্বদকলরর 
১২৫তম জন্মিাবষ ্জকরীলত তারঁ সম্ালন ১২৫ িাকা এিং ১০ িাকার 
স্ারক মুদ্রা জাবর করা হলয়বছ্। আলম্বদকর জয়ন্তরী প্রবত িছর 
১৪ এবপ্র্ ‘সামাক্জক সম্প্ররীবত বদিস’ বহসালি উদযাপন করা শুরু 
হলয়বছ্। ২০১৬ সাল্র ১৪ এবপ্র্ রাষ্ট্রসংলরর সদর দফতলর 
প্রথমিার িািাসালহলির জন্মিাবষ ্জকরী পাব্ত হয়।

 গ্াম স্রাজ অবভযান: সমালজর সক্ খষিলত্র সামবগ্ক উন্নয়লনর 
জনযে িািাসালহলির দৃটষ্ভবঙ্গর কথা মাথায় খরলখ, খকন্দরীয় সরকার 
২০১৮ সাল্র ১৪ এবপ্র্ খথলক ৫ খম পয ্জন্ত গ্াম স্রাজ অবভযান 
শুরু কলরবছ্, যা পলর ১ জনু খথলক ১৫ আগস্ পয ্জন্ত পুনরায় 
ো্ালনা হলয়বছ্।

 এই প্রোরাবভযান, ‘সকল্র সলঙ্গ, সকল্র গ্াম এিং সকল্র 
বিকাশ নালম শুরু হলয়বছ্। এর ্ষিযে বছ্ সামাক্জক সম্প্ররীবত 
স্াপন এিং খকন্দরীয় সরকালরর প্রবতবনব্লদর ২১ হাজালররও খিবশ 
গ্ালম পাোলনা বনক্শ্চত করা।

 সাতটি ফ্যোগবশপ প্রকপে-প্র্ানমন্তরী উজ্জ্ব্া খযাজনা, খসৌভাগযে, 
উজা্া খযাজনা, প্র্ানমন্তরী জন ্ন খযাজনা, প্র্ানমন্তরী জরীিন 
খজযোবত বিমা খযাজনা, প্র্ানমন্তরী সুরষিা বিমা খযাজনা, এিং 
বমশন ইন্দ্নুলষর অ্রীলন খযাগযে পবরিার/িযেক্তিলদর সহায়তা 
করার জনযে একটি বিলশষ প্রোরাবভযান ো্ু করা হলয়বছ্৷

 বরক্জিা্ খ্নলদন প্রোলরর জনযে খকন্দরীয় সরকার একটি বিলশষ 
অযোপ ো্ু কলরলছ যা িািাসালহলির সম্ালন 'ভরীম' নালম পবরবেত। 
ববিতরীয় ্ালপ ১১৭টি উচ্চাকা্ষিরী খজ্ালতও এই প্রোরাবভযান 
িাস্তিাবয়ত হলয়লছ।

পঞ্তীে ্ষ ৬ রিগসম্বি রেগশর 
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রেে ্ষলাসগে েলাকলাকলালীে 
সমগয় ভলািগতি প্রেম 

সিকলাি �ঠে কগিরেগলে
ভারলতর ইবতহাস এমন অলনক উদাহরে রলয়লছ খযখালন খদলশর 
িরীর সন্তানরা কটেন সমলয়ও খদলশর ময ্জাদা প্রবতষ্া করলত তালঁদর 
সি ্জস্ উৎসগ ্জ কলরবছল্ন। স্া্রীনতা  আলন্দা্লনর সময় িহু স্া্রীনতা 
সংগ্ামরী বনলজলদর সি ্জ শক্তি বদলয় সাম্াজযেিালদর বিরুলদ্ ্ডাই 
কলরবছল্ন। বকন্তু এিা অতযেন্ত দুঃখজনক খয পরিততী প্রজন্ম খসই 
িরীরলদর জরীিনকথা জানলত পালরবন কারে তালঁদরলক অতরীলতর সলঙ্গ 
সংযুতি করার খকালনা গুরুতর প্রলেষ্া করা হয়বন। বকন্তু এই স্া্রীনতা 
সংগ্ামরীরা এখন এমন এক সমলয় প্রাপযে স্রীকৃবত পালচ্ছন যখন খদশ 
তার স্া্রীনতার ৭৫ িছর উদযাপন করলছ। রাজা মলহন্দ প্রতাপ বসং 
এমনই একজন স্া্রীনতা সংগ্ামরী, ভারলতর স্া্রীনতা সংগ্ালম যার 
অপবরসরীম অিদান থাকা সত্ত্বেও কাল্র খ্ালত হাবরলয় বগলয়লছন।

মখহন্দ প্রতালপর জন্ম হয় ১৮৮৬ সাল্র ১ বরলসম্বর, 
হাথরালসর খদশরীয় রাজযে মুরসালনর রাজপবরিালর। 
তার যখন ৩ িছর িয়স, তখন হাথরালসর রাজা 

হরনারায়ে বসং তালক পুত্ বহসালি দত্ক খনন। িনৃ্দািলনর 
এক বিশা্ প্রাসালদ তারঁ শশশি খকলিলছ। সরকাবর সু্ল্ 
প্রাথবমক বশষিা সম্ন্ন করার পর, বতবন মহালমরান 
অযোংল্া-ওবরলয়ন্টা্ কল্ক্জলয়ি সু্ল্ ভবত্জ হন, যা 
পরিততীকাল্ আব্গড মুসব্ম বিবেবিদযো্লয় পবরেত হয়। 
ক্জলন্দর মহারাজার ইচ্ছার বিরুলদ্ রাজা মলহন্দ প্রতাপ 
১৯০৬ সাল্ ক্কাতায় কংলগ্লসর অব্লিশলন খযাগ খদন। 
স্লদশরী আলন্দা্লনর সলঙ্গ জবডত অলনক খনতার সরাসবর 
সংস্পলশ ্জ আসার পর তারঁ মল্যে খদশলপ্রলমর তরীরি অনুভূবত 
জাগ্ত হয়। রাজিংলশর সলঙ্গ জবডত থাকার কারলে, তালঁক 
খছাি বশপে এিং খদশরীয় পেযেগুব্ উৎপাদন উৎসাবহত করার 
দাবয়ত্ব খদওয়া হলয়বছ্। দাদাভাই নওলরাক্জ, িা্ গঙ্গা্র 
বত্ক, বিবপন েন্দ পাল্র ভাি্ারা মলহন্দ প্রতালপর উপর 
প্রি্ প্রভাি বিস্তার কলরবছ্। বতবন তারঁ রালজযে বিলদবশ 
কাপড খপাডালনার আলন্দা্ন শুরু কলরবছল্ন।

বিলদবশ শক্তির সাহালযযে ভারতলক বরিটিশলদর কি্ খথলক 
মুতি করার ্লষিযে বতবন ইউলরালপর িহু খদশ খনতালদর সলঙ্গ 
আ্াপ পবরেয় শুরু কলরন। এর পলর বতবন কািুল্ েল্ 
যান খযখালন বতবন ১৯১৫ সাল্র ১ বরলসম্বলর তারঁ ২৮তম 
জন্মবদলন ভারলতর অন্তি ্জততী সরকার গেন কলরবছল্ন। 
বতবন বনলজলক রাষ্ট্রপবত এিং খমৌ্ভরী িরকাতুলিাহলক 
প্র্ানমন্তরী কলরন। পরিততী কলয়ক িছর নতুন সরকালরর 
শাসনলক সুসংহত করার সংগ্াম জাবর খরলখবছল্ন। তারঁ 

বিপ্লিরী আদলশ ্জর কারলে, প্রতালপর খ্বনলনর সলঙ্গ সুসম্ক্জ 
গলড উলেবছ্। খ্বনন তালঁক রাবশয়া সফলরর আমন্তে 
জানান। ততবদলন মলহন্দ প্রতাপ বরিটিশলদর কালছ ত্াস হলয় 
উলেলছন। বরিটিশ সরকার রাজা মলহন্দ প্রতাপ বসংলয়র সমস্ত 
সম্ভতি িালজয়াপ্ত কলর এিং তালঁক প্াতক খরাষো কলর। 
১৯২৫ সাল্ বতবন জাপালন েল্ যান। ১৯৩২ সাল্ রাজা 
মলহন্দ প্রতাপ বসং খনালি্ শাবন্ত পুরস্ালরর জনযে মলনানরীত 
হন। ৩২ িছর পর,  ১৯৪৬ সাল্ রাজা মলহন্দ প্রতাপ ভারলত 
বফলর আলসন এিং মহাত্মা গান্ধরীর সলঙ্গ খদখা করলত ওয়া্ ্জা 
যান। ততবদলন বরিটিশলদর কাছ খথলক স্া্রীনতা প্রাবপ্ত পূি ্জ 
বন্ ্জাবরত বছ্। স্া্রীনতার পরও বতবন সা্ারে মানুলষর কালছ 
ষিমতা হস্তান্তলরর সংগ্াম োব্লয় যান। বতবন ১৯৫৭ সাল্ 
মথুরা খথলক খ্াকসভায় বনি ্জাবেত হন।

সুভাষ েন্দ িসুও আজাদ বহন্দ সরকার প্রবতষ্ার জনযে 
রাজা মলহন্দ প্রতালপর পথ অনুসরে কলরবছল্ন। ২০২১ 
সাল্র ১৪ খসলটেম্বর প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী আব্গলড 
তারঁ নালম একটি বিবেবিদযো্লয়র ভিভতিপ্রস্তর স্াপন করার 
সময় িল্বছল্ন, "িনৃ্দািলন আ্ুবনক কাবরগবর কল্জটি 
বতবন তারঁ তারঁ শপতৃক সম্ভতি দান কলর, বনজস্ সম্দ 
বদলয় শতবর কলরবছল্ন। রাজা মলহন্দ প্রতাপ বসং আব্গড 
মুসব্ম বিবেবিদযো্য় বনম ্জালের জনযে একটি বিশা্ এ্াকা 
দান বদলয়বছল্ন। আজ, এই অমতৃ মলহাৎসি িছলর, যখন 
একবিংশ শতাব্রীর ভারত বশষিা ও দষিতা উন্নয়লনর খষিলত্ 
মাই্ফ্ক অজ্জন কলরলছ, খসই সমলয় 'মা ভারতরীর' এমন 
এক অমর সন্তালনর নালম একটি বিবেবিদযো্য় শতবর করা 
তারঁ প্রবত খরেষ্ রেদ্া জানালনার পথ।"  

জমে: ১ রিগসম্বি ১৮৮৬, মৃতু্: ২৯ এরপ্রল ১৯৭৯

িলাজলা মগহন্দ্র প্রতলাপ রসং ে্ন্ক্তত্ব
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“আমরা খযসি প্রকলপের  ভিভতিপ্রস্তর 
স্াপন কবর, খসগুল্ার 
উলবিা্নও কবর। এিা অহংকার 

নয়, সরকালরর প্রবতশ্রুবত। অনযেথায়, রাজবনবতক 
বিলিেনায় ভিভতিপ্রস্তর স্াপন করা হয় এিং পলর 
প্রকপেগুব্ স্বগত হলয় যায়।“ 
প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরীর এই কথাগুব্ 
নতুন ভারলতর সংকলপের অবভজ্ঞান, খযখালন 
প্রকপেগুব্ দরীর ্জকা্ স্বগত থালক না িরং 
বন্ ্জাবরত সমলয়র আলগ সম্ূে ্জ হয়। প্রগবতশরী্ 
ভারলতর প্রবতচ্ছবি হ্ উত্রপ্রলদলশর পূি ্জাে্ 
এক্সলপ্রসওলয়। প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী ২০১৮ 

সাল্র জু্ াই মালস এটির  ভিভতিপ্রস্তর স্াপন 
কলরবছল্ন। খকাবভর মহামাররী সত্ত্বেও, এই 
এক্সলপ্রসওলয়টির বনম ্জাে ৩৬ মালস সম্ন্ন 
হলয়বছ্। ১৬ নলভম্বর প্র্ানমন্তরী খমাদরী 
িল্বছল্ন, "এই এক্সলপ্রসওলয়টি উত্রপ্রলদলশর 
উন্নয়ন, নিযে উত্রপ্রলদশ, ক্মি্ ্জমান অথ ্জনরীবত 
এিং খসখানকার দ্রুত বিকাশমান আ্ুবনক 
সুবি্ার প্রবতফ্ন। এটি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ, 
এর সংকপে িাস্তিায়লনর প্রমাে। বতন িছর আলগ 
যখন আবম এক্সলপ্রসওলয়র ভিভতিপ্রস্তর স্াপন কবর, 
তখন ভাবিবন খয একবদন এই এক্সলপ্রসওলয়লত 
আবম বনলজই খপ্লন খথলক নামি।" 

উত্তিপ্রগদগশ অে ্ষেীরতি �রত মসৃণ 
কিগে পূে ্ষলাঞ্ল এক্সগপ্রসওগয়

উি ্জর বনম্নভূবম, িহু নদরীনা্া, পয ্জাপ্ত বিদুযেৎ উৎপাদন এিং দষি মানিসম্দ থাকা 
সত্ত্বেও উত্রপ্রলদলশর পূি ্জাঞ্্ উন্নয়লনর পলথ বপবছলয় রলয়লছ। বকন্তু এখন এই 
অঞ্্টির প্রবত নজর খদওয়া হলয়লছ ফল্ পূি ্জাঞ্ল্র নতুন উন্নয়ন যাত্া শুরু 

হলয়লছ। প্র্ানমন্তরী খমাদরী অল্ািলর কুবশনগলর একটি আন্তজ্জাবতক বিমানিন্দর 
এিং নয়টি নতুন খমবরকযো্ কল্লজর উলবিা্ন কলরলছন। এখন আরও এক ্াপ 
এবগলয় এই অঞ্ল্ বশপে বিকালশর পথ আরও মসেৃ করলত ৩৪১ বকল্াবমিার দরীর ্জ 

পূি ্জাে্ এক্সলপ্রসওলয় উলবিা্ন করা হলয়লছ।

এক্সগপ্রসওগয়গত প্রধলােমন্তীি 
হলািরকউরলগসি আ�মগেি সম্পূণ ্ষ রভরিও 
দদখগত রকউআি দকলািষ্ট স্্লাে করুে। 

িলাষ্ট্র পূে ্ষলাঞ্ল এক্সগপ্রসওগয়
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রদরলি দেগক রেহলাগিি দিূত্ব কগমগে 
৩৪১ বকল্াবমিার দরীর ্জ এই এক্সলপ্রসওলয় ্খনউলয়র োদঁসারাস হলয় 
গাক্জপুলরর হাইদবরয়ায় খশষ হলয়লছ। বনম ্জালে খরে হলয়লছ প্রায় ২২৫০০ 
খকাটি িাকা। এখান খথলক ১৮ বকবম দলূর বিহালরর িক্সার খজ্া। এর 
মা্যেলম ্খনউ খথলক গাক্জপুর যাত্া ৪ রণ্ারও কম সমলয় খশষ হলি। 
এটি ো্ু হওয়ার ফল্, এখন ৩০২ বকল্াবমিার আগ্া-্খনউ তাজ 
এক্সলপ্রসওলয় এিং ১৬৫ বকল্াবমিার যমুনা এক্সলপ্রসওলয়র মা্যেলম 
বিহার পয ্জন্ত সডক যাত্া মাত্ ১১/১২ রন্টার মল্যে সম্ন্ন করা যালি। 
আলগ এই যাত্ায় সময় ্াগত ১৮ খথলক ২০ রণ্া।

প্রকগল্পি স়ুরেধলা 
উন্নত খযাগালযাগ িযেিস্া পয ্জিলনর িকৃ্দ্ 
করলি। ভ্মলের সময় হ্াস পালি। 

অথ ্জবনবতক উন্নয়লনর সলঙ্গ িাডলি 
কম ্জসংস্ালনর সুলযাগ।

যানজি খথলক মুক্তি। জ্া্াবন খযমন 
সারেয় হলি খতমবন দষূেও কমলি।

জরুবর পবরবস্বতলত ফাইিার খপ্ললনর 
জনযে এয়ারব্রিপ। খদলশর বনরাপত্া 
খজারদার হলি।

কৃবষ উৎপাদন িকৃ্দ্ পালি এিং কৃষকলদর উন্নয়ন।

পূে ্ষলাচল 
এক্সগপ্রসওগয়ি 
উগদ্লাধেী 
অে়ুষ্লাগেি সম্পূণ ্ষ 
রভরিও দদখগত 
রকউআি দকলাি 
স্্লাে করুে। 

এক্সলপ্রসওলয়লত বনবম ্জত এয়ারব্রিলপ 
যুদ্বিমান অিতরে করলত পারলি। 
উত্রপ্রলদশ হ্ ভারলতর প্রথম রাজযে 
খযখালন বতনটি এক্সলপ্রসওলয়লত 

এয়ারব্রিপ রলয়লছ। একটি রানওলয় 
্খনউ-আগ্া এক্সলপ্রসওলয়লত এিং 

অনযেটি পূি ্জাে্ এক্সলপ্রসওলয়লত 
সম্ন্ন হলয়লছ। এক্সলপ্রসওলয় 

এয়ারব্রিপগুব্ যুদ্ 
বিমালনর জরুবর 

অিতরে এিং 
উডালনর জনযে 

বনম ্জাে করা 
হলয়লছ। 

উত্তিপ্রগদশ হল প্রেম িলাজ্ দ�খলাগে 
রতেষ্ট এক্সগপ্রসওগয় এয়লাির্রিপ িগয়গে
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 খস্ি এক্সলপ্রসওলয় ইন্াব্রিয়া্ খরলভ্পলমন্ট 
অথবরটি (UPEDA) বিারা শতবর ছয় খ্লনর পূি ্জাে্ 
এক্সলপ্রসওলয়লত ১৩টি ইন্টারলেঞ্জ শতবর করা হলয়লছ।

 এক্সলপ্রসওলয়লত ১১টি জায়গায় খিা্ ্ায ্জ করা হলি। 
তলি আপাতত এই এক্সলপ্রসওলয়লত খকানও খিা্ 
িযোক্স খনওয়া হলি না িল্ জানালনা হলয়লছ। UPEDA-
এর তরলফ ছয়টি জায়গায় খিা্ প্লাজা এিং পােঁটি  
র ্তযাম্ প্লাজা শতবর করা হলয়লছ। 

 বহলসি অনুযায়রী এই এক্সলপ্রসওলয় বদলয় 
প্রবতবদন ১৫-২০ হাজার যানিাহন ে্াে্ 
করলি। পশুর ে্াে্ রুখলত দুই পালশ 
খিডা খদওয়া হলয়লছ।

 সু্তানপুলরর কুলদভালর যুদ্ বিমালনর 
জরুবর অিতরলের জনযে এক্সলপ্রসওলয়লত 

একটি এয়ারব্রিপ শতবর করা হলয়লছ।

  এলত ১৮টি ফ্াইওভার, সাতটি খর্ওলয় ওভারবরিজ 
এিং সাতটি দরীর ্জ খসতু রলয়লছ। একই সলঙ্গ বনরিক্চ্ছন্ন 
যান ে্ােল্র জনযে ১১৮টি খছাি খসতু, ২৭১টি 
আন্ারপাস ও ৫০৩টি কা্ভাি্জ বনম ্জাে করা হলয়লছ।

 দুর ্জিনাগ্স্তলদর দ্রুত বেবকৎসা সহায়তা প্রদালনর 
জনযে, জরীিন রষিাকাররী িযেিস্া-সহ দুটি অযোমু্বল্সি 
রাখা হলয়লছ। শসবনক ওলয়্লফয়ার খিালর্জর তরলফ 
এক্সলপ্রসওলয়লত বনরাপত্া কমতীও খমাতালয়ন করা 
হলয়লছ। ২০টি িহ্ যান খমাতালয়ন করা হলয়লছ। 

 এক্সলপ্রসওলয় ো্ু হওয়ার পর এর পাবে ্জিততী অঞ্ল্ 
িযেিসাবয়ক কায ্জক্ম ত্বরাববিত হলি। আগামরী সমলয় 
এক্সলপ্রসওলয়টি ছয় খথলক আি খ্লনর করা হলত 
পালর িল্ও আশা করা হলচ্ছ। 

 খয শহরগুব্র ম্যে বদলয় এক্সলপ্রসওলয়টি যালচ্ছ 
খসগুব্রও জাতরীয় রাজ্ানরীর সলঙ্গ সরাসবর 
খযাগালযাগ থাকলি।  

 বশলপের বদক খথলক বপবছলয় থাকা পূি ্জ 
উত্রপ্রলদলশর জনযে এই এক্সলপ্রসওলয়টি 
অতযেন্ত গুরুত্বপূে ্জ িল্ মলন করা হয়। এলক খকন্দ 
কলর পােঁটি বশপে ক্াস্ারও শতবর করা হলচ্ছ। 
অনুমান, এলত বিপু্ সংখযেক স্ানরীয় মানুলষর 
কম ্জসংস্ান হলি। 

 এক্সলপ্রসওলয়র োরপালশ খাদযে পেযে এিং 
প্রক্ক্য়াজাতকরে, পানরীয়, পবরলশাব্ত খপলট্রাব্য়াম 
পেযে, রাসায়বনক পেযে, অ্াতি খবনজ পেযে, 
শিদুযেবতক সরঞ্জাম, বেবকৎসা ও দালঁতর সরঞ্জাম 
সম্বক্জত বশপে স্াপন করা হলি।

 পূি ্জাে্ এক্সলপ্রসওলয়লত যানিাহলনর গবতসরীমা 
বন্ ্জারে করা হলয়লছ। এই এক্সলপ্রসওলয়লত 
গাবডগুব্লক রণ্ায় ১০০ বকল্াবমিালরর খিবশ 
গবতলত ে্লত খদওয়া হলি। 

িত্জমালন, পূি ্জাঞ্্ এক্সলপ্রসওলয় হ্ খদলশর দরীর ্জতম এক্সলপ্রসওলয়, যা এখন প্রস্তুত এিং উত্রপ্রলদলশর 
্খনউ, সু্তানপুর, শফজািাদ, আলম্বদকরনগর, আজমগড, িারািাবঁক, আলমটে, খমৌ এিং গাক্জপুর 
নামক নয়টি খজ্ালক সরাসবর সংযুতি করলি। এটি িাব্য়া পয ্জন্ত িাডালনা হলি। পূি ্জাে্ এক্সলপ্রসওলয় 
ো্ু হল্ ১০টি খজ্ার প্রায় ১০ ্ষি মানুষ সরাসবর উপকৃত হলিন। এক্সলপ্রসওলয়র ্ালর মাক্ন্ এিং 
বশপেও স্াপন করা হলি।

পূে ্ষলাঞ্ল এক্সগপ্রসওগয় হল দদগশি দীর ্ষতম ন্ক্য়লাশীল এক্সগপ্রসওগয় 

Agra- Lucknow Expressway

Purvanchal Expressway

341 KM

Yamuna Expressway

165 KM

Noida

Agra

Lucknow

Ghazipur

302 KM.

িলাষ্ট্র পূে ্ষলাঞ্ল এক্সগপ্রসওগয়
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েলােলা দকদলাগিি 
শহগিি প়ুেরুজ্ীেে

প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী যখন খদলশর শাসনভার গ্হে কলরবছল্ন তখন বতবন 
খকদারনাথ শহরটিলক মবহমাববিত এিং সুরবষিত করার জনযে খিশ কলয়কটি 

পদলষিপ গ্হে কলরবছল্ন। িািা খকদালরর ভতি বহসালি নলরন্দ খমাদরী ৮০-এর 
দশলক খকদারপুররী-গরুডেটটিলত ্যোন অনুশরী্ন কলরবছল্ন। গত ৫ নলভম্বর 
খকদারনালথ তারঁ পঞ্ম সফলরর সময়, বতবন শু্ুমাত্ ৩০০ খকাটি িাকা িযেলয় 
অলনকগুব্ উন্নয়নমূ্ক কালজর সূেনাই কলরনবন িরং একজন ভতি বহসালি 

খসই স্ালন অবতিাবহত বদনগুব্র কথা স্রেও কলরলছন।

২০১৩ সাল্র ১৬-১৭ জনু খকদারনালথ ভয়ািহ 
প্রাকৃবতক বিপয ্জয় হলয়বছ্, হাজার হাজার মানুষ 
প্রাে হাবরলয়বছল্ন এিং ্ষি ্ষি মানুষ নানাভালি 
ষিবতগ্স্ত হলয়বছল্ন। পবরিহন িযেিস্া পুলরাপুবর খভলে 
পলডবছ্, বকন্তু দুলয ্জালগর এক িছর পরও সা্ারে 
মানুলষর জরীিন দুবি ্জষহ হলয় উলেবছ্। এই পিভূবমলত, 
২০১৪ সাল্ নলরন্দ খমাদরী যখন প্র্ানমন্তরী হন, তখন 

বতবন তারঁ বপ্রয় খকদারনাথ ্াম পুনবন ্জম ্জালের দাবয়ত্ব 
খনন। এরপর খথলক বতবন খকদারনাথ ্ালমর উন্নয়ন 
সরাসবর পয ্জলিষিে করলছন। স্া্রীন ভারলতর ইবতহালস 
এই প্রথম খকানও প্র্ানমন্তরী পঞ্মিার খকদারনালথ 
যাত্া করল্ন। গত ৫ নলভম্বর তারঁ খকদারনাথ যাত্ার 
সময়, বতবন অলনক উন্নয়ন প্রকলপের ভিভতিপ্রস্তর স্াপন 
কলরন এিং কলয়কটি প্রকপে বতবন খদশলক উৎসগ ্জ 

িলাষ্ট্রদকদলািেলাে ধলাগমি প়ুেরুজ্ীেে



14 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার    ১-১৫ নিসসম্বর, ২০২১

কলরবছল্ন। এই সমলয়, খকদারনালথর পুনরুজ্রীিলনর 
সলঙ্গ সলঙ্গ, সারা খদলশ ১২টি খজযোবতব্ ্জঙ্গ এিং োর 
্ালমর খকন্দগুব্লত অনুষ্ালনর আলয়াজন করা 
হলয়বছ্। খকদারনাথ ্ালম আলয়াক্জত মূ্ অনুষ্ালন 
ভাষে বদলত বগলয় প্র্ানমন্তরী খমাদরী িল্বছল্ন, “আবম 
এিালক আমার খসৌভাগযে িল্ মলন কবর খয িািা 
খকদার, সা্ুলদর আশরীি ্জাদ, এই পবিত্ ভূবম, খয স্ালনর 

মাটি আমালক ্া্ন-পা্ন কলরবছ্ খসই মাটির খসিা 
করলত পারবছ। জরীিলনর এর খেলয় িড পুলেযের আর 
বক হলত পালর। এই আবদম ভূবমলত বেরন্তলনর সলঙ্গ 
আ্ুবনকতার এই সংবমরেে এিং এই উন্নয়ন কাজ 
ভগিান শঙ্কলরর অনুগ্লহর ফ্।"

কবথত আলছ খয, শ্রীকৃষ্ণ ভতি পুন্ব্ক বপতামাতার 
খুি ভতি বছল্ন। বতবন তারঁ বপতামাতার প্রবত যত্নশরী্ 

দকদলািেলাগেি জলাকঁজমক রফরিগয় আেগত প্রধলােমন্তী দমলাদীি উগদ্লা�

দকদলািেলাগেি মরহমলা 
প়ুেরুধেলাগিি প্রগচটিলা...

 বহন্দ ু ্লম ্জর পবিত্ তরীথ ্জস্ান শ্রী 
খকদারনাথ ্াম বহমা্লয়র খকাল্ 
মন্দাবকনরী ও সরস্তরী নদরীর সঙ্গমস্ল্ 
অিবস্ত।

 ২০১৩ সাল্র ভয়ািহ প্রাকৃবতক 
দুলয ্জালগর কারলে, এই তরীথ ্জস্ানটি 
িযোপকভালি ষিবতগ্স্ত হলয়বছ্। বকন্তু 
মক্ন্দরটি রষিা খপলয়বছ্। 

 ২০১৭ সাল্ খকদারনাথ ্াম সফলরর 
সময়, প্র্ানমন্তরী খকদালরর আধ্যাভমিক 
মবহমা এিং ঐবেবরক প্রকৃবত পুনরুদ্ার 
করার জনযে শ্রী খকদারনাথ ্ াম পুনগ ্জেন 
প্রকলপের পবরকপেনা কলরবছল্ন।

 এই ভািনার উপর ভিভতি কলর, সমস্ত 
খস্কলহাল্ারলদর অংশগ্হলে 
পবরলিলশর ভারসালমযের উপর খজার 
খদওয়ার জনযে একটি মাস্ার প্লযোন 
শতবর করা হলয়বছ্। প্র্ানমন্তরী 
বনলজই িযেক্তিগত পয ্জালয় প্রবতটি কাজ 
পয ্জাল্ােনার উলদযোগ বনলয়বছল্ন।

 ভয়ঙ্কর প্রাকৃবতক দলুয ্জালগর পলর খকদারনাথ ্ালমর সহজাত মবহমা 
বফবরলয় আনার প্রলেষ্ালক খজারদার করলত প্র্ানমন্তরী খমাদরী পােঁটি 
উন্নয়ন প্রকলপের উলবিা্ন কলরলছন।

   খগৌররীকুন্ খথলক ১৬ বকল্াবমিার পালয় হািঁা পলথ অিবস্ত ্ ালম উন্নয়ন 
পবরকপেনা িাস্তিায়ন করা সহজ বছ্ না। প্রবতকূ্ আিহাওয়া এিং 
িনু্ধর খভৌলগাব্ক অিস্ার কারলে বনম ্জাে সামগ্রী সংগ্হ করা একটি 
িড েযোল্ঞ্জ বছ্। মক্ন্দর পয ্জন্ত রাস্তা বনম ্জালের কাজটিলক অগ্াব্কার 
খদওয়া হলয়বছ্।

 মক্ন্দর েত্বলরর কালছ একটি ১০ ফুি সরু কবরলরালর অিবস্ত খিশ 
কলয়কটি ভিন প্রাকৃবতক বিপয ্জলয়র আলগ খথলকই ষিবতগ্স্ত হলয়বছ্। 
৩০ হাজার িন ধ্ংসািলশষ োরবদলক ছবডলয় পলডবছ্। এই ধ্ংসসূ্তপটি 
একটি ৮৪০ ফুি খসাপানযতুি মক্ন্দর কবরলরালর পবরেত করা হলয়বছ্। 
এটি আঞ্ব্ক কাবরগররা ওই স্ালন প্রাপযে ২০ হাজার পাথর িযেিহার 
কলর বনম ্জাে কলরবছল্ন।

 দইু নদরীর সঙ্গমস্ল্ অিবস্ত ১০৪ বমিার িযোলসর এই ‘অযোরাইভা্ 
প্লাজা’টি িতৃ্াকার আকালর ৫১ হাজার স্ানরীয় পাথর িযেিহার কলর 
বনম ্জাে করা হলয়লছ। একই সমলয় ৪৩৪০ িগ ্জ বমিার এ্াকায় মক্ন্দর 
েত্বরটি ১৫২০০টি স্ানরীয় পাথর বদলয় শতবর করা হলয়লছ।

 সরস্তরী ও মন্দাবকনরী নদরীর তরীরিততী িনযোয় খভলস যাওয়া জবম পুনরুদ্ার 
করা হলয়লছ এিং উভয় নদরীলত িনযো সুরষিা খদওয়া্ বনম ্জালের মা্যেলম 
িহুস্তররীয় িনযো সুরষিা িযেিস্া গ্হলের মা্যেলম মক্ন্দর কমলপ্লক্সটিলক 
একটি বিরীপ বহসালি পুনরুদ্ালরর কাজ ে্লছ। 

 বিপয ্জলয়র সময় ষিবতগ্স্ত তরীথ ্জযাত্রী পুলরাবহতলদর িাসস্ান পুনবন ্জম ্জাে 
েতুথ ্জ কাজ বহসালি ্ায ্জ করা হলয়বছ্।

 পয ্জায়ক্লম স্ানরীয় পাথর, কাে ও ঢা্ ুছাদ িযেিহার কলর স্ানরীয় স্াপতযে 
শশ্রীলত তরীথ ্জযাত্রী পুলরাবহতলদর িাসস্ান বনম ্জাে করা হলচ্ছ।

 পঞ্ম কাজ হ্, বিপয ্জলয়র সময় ষিবতগ্স্ত শ্রী আবদগুরু শঙ্করাোলয ্জর 
সমাব্ পুনগ ্জেন করা। প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী এটি উলবিা্ন কলরন। 
ভূগভ্জস্ পবরকাোলমা যা স্বৃতলসৌল্ খপৌঁছালনার সময় তরীথ ্জযাত্রীলদর 
একটি অননযে অবভজ্ঞতা প্রদান করলি।

িলাষ্ট্র দকদলািেলাে ধলাগমি প়ুেরুজ্ীেে

দকদলািেলাে ধলাগম প্রধলােমন্তীি 
সম্পূণ ্ষ ভলারণ শুেগত রকউআি 
দকলাি স্্লাে করুে।
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১৮৫ দকলাষ্ট টলাকলা ে্গয় েতুে উন্নয়ে কলাজ শুরু হগয়গে

বছল্ন। একবদন শ্রী কৃষ্ণ তালঁক যখন দশ ্জন বদলত 
আলসন, তখন পুণ্ডব্ক িািার পদলসিায় িযেস্ত বছল্ন। 
এমন সময় বতবন স্য়ং ঈবেরলক দাডঁ কবরলয় রাখল্ন, 
বকন্তু বতবন বনলজ উেল্ন না। ভগিান খকামলর হাত 
বদলয় ইলির উপর দাবঁডলয় অলপষিা করলত থাকল্ন। 
খসই কারলেই মক্ন্দলরর মূবত ্জলত শ্রীকৃষ্ণ খকামলর হাত 

বদলয় দাবঁডলয় আলছন।   
এখালন ভগিান শ্রীকৃষ্ণ বিলোিা রূলপ রলয়লছন বযবন 

ভতি পুন্ব্লকর বপতৃভক্তিলত সন্তুষ্ হলয় সানলন্দ তারঁ 
বিারা বনবষিপ্ত একটি পাথর (বিো িা ইি) তারঁ আসন 
বহসালি গ্হে কলরবছল্ন। তাই এখালন তারঁ নাম 
হলয়লছ ‘বিলোিা’। 

ভতিরা শরীঘ্রই সডকপলথ আরও সহলজ পন্ধরপুলর 
খপৌঁছলত পারলিন, যা ভগিান বিেল্র শহর বহসালি 
সারা বিলবে বিখযোত। ৪ নলভম্বর এখালন জাতরীয় সডক 
প্রকপেগুব্ শুরু হলয়বছ্। শ্রী সন্ত জ্ঞালনবের মহারাজ 
পা্বখ মাগ ্জ এিং শ্রী সন্ত তুকারাম মহারাজ পা্বখ মালগ ্জর 
প্র্ান অংশগুব্র োর খ্লনর ভিভতিপ্রস্তর স্াপলনর সময় 
প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী িল্বছল্ন, “এই যাত্া বিলবের 
প্রােরীনতম গেযাত্াগুব্র মল্যে একটি এিং এটি একটি 
পথ বহসালি খদখা হয়। বিপু্ সংখযেক মানুলষর একলত্ 
ভ্মে; এটি ভারলতর বেরন্তন বশষিার প্রতরীক, যা আমালদর 
বিবোসলক আিদ্ কলর না, িরং আমালদর মুক্তির অনুভূবত 
প্রদান  কলর। ভগিান বিেল্র দরিার সকল্র জনযে 
সমানভালি উনু্মতি; সকল্র সলঙ্গ- সকল্র বিকাশ- 
সকল্র বিবোলসর বপছলনও এই খেতনা কাজ কলর।“

ভ�েলাে রেঠগলি শহি পন্ধিপ়ুগিি 
অগ্র�রতি লগক্্ প্রকল্প 

এক েজগি দ� প্রকল্পগুগললা শুরু হগয়গে
 বদলভরাি খথলক মলহা্ পয ্জন্ত সন্ত জ্ঞালনবের মহারাজ 

পা্বখ মালগ ্জর প্রায় ২২১ বকল্াবমিার এিং পিাস খথলক 
িলন্্-িলন্্ পয ্জন্ত সন্ত তুকারাম মহারাজ পা্বখ 
মালগ ্জর প্রায় ১৩০ বকল্াবমিার রাস্তা োর খ্লনর হলি।

 এটির উভয় পালশ 'পা্বক'র জনযে বনবদ্জষ্ পথ থাকলি, 
যার আনুমাবনক িযেয় যথাক্লম ৬৬৯০ খকাটি িাকা এিং 
৪৪০০ খকাটি িাকা।

আধ্যাত্মিক ে�িী পন্ধিপ়ুগিি তলাৎপ� ্ষ
ভগিান বিষু্ণর অিতার বিলোিার সম্ালন এিং তারঁ স্ত্ররী 
রুকমবে ভতিরা িছলর োরিার উৎসি উদযাপন করলত 
এই শহলর এলস উপবস্ত হন। ভতিলদর খিবশরভাগই আষাঢ় 
মালস এিং তারপলর যথাক্লম কাবত ্জক, মার এিং রোিে 
মালস সমলিত হন। মলন করা হয় খয এই যাত্াগুব্ গত 
৮০০ িছর ্লর েল্ আসলছ।

পন্ধিপ়ুগি প্রধলােমন্তীি সম্পূণ ্ষ 
ভলারণ শুেগত রকউআি দকলাি 
স্্লাে করুে।

িলাষ্ট্রদকদলািেলাে ধলাগমি প়ুেরুজ্ীেে
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ভলািত রেবে 
উষ্ণলায়ে দেগক

ধরিরিীগক িক্লা কিগত অগ্রণীধরিরিীগক িক্লা কিগত অগ্রণী

ভূরমকলা গ্রহণ কগিগেভূরমকলা গ্রহণ কগিগে

প্রচ্ছদ রেেন্ধ রসওরপ২৬ শীর ্ষ সগমেলে

বনউ ইক্ন্য়া সমাোর    ১-১৫ বরলসম্বর, ২০২১
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িনযো, ঝড, সমুদ্রপলৃষ্র উচ্চতা িকৃ্দ্, ভূবম্স, দািান্, অযোন্টাক্জটিকায় িরফ 
গল্ যাওয়ার মলতা পবরলিলশর অপ্রতযোবশত পবরিত্জন সা্ারে হলয় উেলছ। 

এই রকম গভেরীর পবরবস্বতর খপ্রবষিলত পযোবরস েুক্তির ্লষিযে পদলষিপ ত্বরাববিত 
করলত বিলবের সক্ খদশ যুতিরালজযের গ্াসলগায় সমলিত হয়। ভারত বেরকা্ 
্বরত্রীর জনযে বনরাপদ পবরলিশ প্রলেষ্ায় অি্ খথলকলছ, বিবেিযোপরী সংকলির 

বিরুলদ্ ্ডাই করার সংকপে বনলয় 'পঞ্ামতৃ'-এর ভািনা তুল্ ্লরলছ এিং 
উন্নত খদশগুব্র জনযে 'জ্িায়ু নযোয়বিোর'-এর প্রসঙ্গ উত্াপন কলরলছ যালত 

উন্নয়নশরী্ এিং স্লপোন্নত খদশগুব্ উন্নয়লনর পলথ বপবছলয় না পলড। 

উত্রপ্রলদলশর িারািাবঁকলত ৪৩ 
খহ্র জায়গায় জলুড ভিস্তৃ ত সারাবহ 
হ্দ মতৃপ্রায় হলয় বগলয়বছ্। বকন্তু 
গ্ামিাসরীরা বনলজলদর উদযেলম হ্দটিলক 
পুনরুজ্রীবিত কলরলছ। খকালনা িা্াই 
তালঁদর আিকালত পালরবন। িহু গ্ালমর 
মানুষ এই মহৎ কালয ্জর সলঙ্গ যুতি। তারঁা 
হ্লদর োরপালশ এক বমিার উঁেু িা ঁ্  
গেন কলরন। এখন হ্দটি জল্ ভলর 
বগলয়লছ এিং পাবখর ক্তালন মুখবরত 
হলচ্ছ পাবরপাববে ্জক পবরলিশ।

খকাবভর মহামাবরর মল্যে, গত িছলরর ১০ 
জু্ াই, ম্যেপ্রলদলশর খরওয়ালত একটি ৭৫০ 
খমগাওয়াি খসৌর প্রকলপের সূেনা করা হলয়বছ্। 
এটি সভেিত এবশয়ার িহৃত্ম খসৌরবিদুযেৎ 
খকন্দ। এটি ৫০০ খহ্র আয়তনবিবশষ্ খসৌর 
পালক্জর বভতলর অিবস্ত (খমাি এ্াকা ১৫০০ 
খহ্র) বতনটি ২৫০-২৫০ খমগাওয়াি খসা্ার 
খজনালরটিং ইউবনি বনলয় গটেত। খদলশর প্রথম 
খসৌর প্রকপে বছ্ খরওয়া খসা্ার প্রলজ্। এটি 
িাবষ ্জক প্রায় ১.৫ বমব্য়ন িলনর সমান কাি ্জন 
বনগ ্জমন কবমলয় খদলি।

বসওবপ শরীষ ্জ সলম্্লনর মাঝখালন, খমরা্য় 
খথলক একটি অতযেন্ত হৃদয়গ্াহরী সংিাদ খদলশর 
দৃটষ্ আকষ ্জে কলরলছ। জরীিবিজ্ঞানরীরা একটি 
নতুন প্রজাবতর মাছ আবিষ্ার কলরলছন 
যা শু্ুমাত্ খমরা্লয়র গুহায় পাওয়া যায়। 
গুহার অভযেন্তলর জ্ের প্রােরীলদর মল্যে এই 
মাছটিলক সিলেলয় িড িল্ মলন করা হলচ্ছ।  

প্রচ্ছদ রেেন্ধরসওরপ২৬ শীর ্ষ সগমেলে
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পবরখিশ সুরষিার ্ারোটি প্রােরীনকা্ 
খথলকই ভারলতর সংসৃ্বতর সলঙ্গ 
অঙ্গাঙ্গরীভালি জবডত। গ্াসলগালত সম্প্রবত 
সমাপ্ত জ্িায়ু শরীষ ্জ সলম্্লন ভারত 

শু্ুমাত্ বিলবের কালছ তার প্রবতশ্রুবতই খদখায়বন, বকন্তু 
গত কলয়ক িছলর পবরলিশ সুরষিার জনযে শিপ্লবিক 
উলদযোগও বনলয়লছ। গ্াসলগা শরীষ ্জ সলম্্ন শু্ুমাত্ 
একটি অনুষ্ান বছ্ না, তলি এর আল্ােনা প্রলতযেক 
মানুলষর জরীিনলক প্রভাবিত করলি। বিষয়টির গুরুত্ব 
তুল্ ্লর প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী এিং খকন্দরীয় 
পবরলিশ, িন ও জ্িায়ু পবরিত্জন বিষয়ক মন্তরী 
ভূলপন্দ যাদি ভারলতর পলষি শরীষ ্জ সলম্্লন খযাগ 
বদলয়বছল্ন। এই আন্তজ্জাবতক মলঞ্ প্র্ানমন্তরী খমাদরী 
কাি ্জন বনঃসরে বিষলয় তারঁ দৃঢ় িতিিযে উপস্াপন 
কলর সমাল্ােকলদর েুপ কবরলয় বদলয়লছন। ভারলতর 
খনতৃত্ব স্পষ্ কলর বদলয়লছ খয বনবদ্জষ্ সময়সরীমা এিং 
িাস্তিসম্ত দৃটষ্ভবঙ্গর মা্যেলম সমা্ান পাওয়া খযলত 
পালর। 

এিাও খিাঝা দরকার খকন হোৎ কলর খকন 
বিবে জ্িায়ু পবরিত্জন বনলয় এত বেন্তাভািনা 
করার প্রলয়াজনরীয়তা অনুভি কর্? আসল্ বিবে 
উষ্ণায়লনর ফল্ প্রােরীকুল্র অক্স্তত্ব এখন েরম 
সংকলি। তাপপ্রিাহ, িটৃষ্পালতর ্রে পবরিত্জন, 
ভূবম্স, খরা, জল্র স্তর হ্াস, বহমিালহর গ্ন, 
সমুদ্রপলৃষ্র উচ্চতা িকৃ্দ্, রন রন দািানল্র মত 
প্রাকৃবতক দুলয ্জালগর সংখযো িযোপক িকৃ্দ্ খপলয়লছ। 
িায়ুমণ্ডল্ কাি ্জন বনঃসরে িকৃ্দ্র কারলে একবিংশ 
শতাব্রীর খশষ নাগাদ পবৃথিরীর তাপমাত্া ৩ বরবগ্ 
খস্বসয়াস িাডলত পালর। ফল্ বিজ্ঞানরীরা এখন 
আতক্ঙ্কত হলয় পলরলছন। মানিতা রষিার প্রলেষ্া 
এক দশলকরও খিবশ সময় ্লর ে্লছ, বকন্তু উন্নত, 
উন্নয়নশরী্ ও অনুন্নত খদলশ উন্নয়লনর শিষলমযের 
কারলে খকান সুবনবদ্জষ্ সমা্ান সূত্ খুলঁজ পাওয়া 
যালচ্ছ না। রাষ্ট্রসংলরর অ্রীলন বিলবের ২০০ টিরও খিবশ 
খদশ গ্াসলগায় ৩১ অল্াির খথলক ১২ নলভম্বর পয ্জন্ত 
জ্িায়ু পবরিত্জলনর বিষলয় আল্ােনায় অংশগ্হে 
কলরবছ্। বসওবপ২৬ জ্িায়ু শরীষ ্জ সলম্্নটি এই 
অলথ ্জ অতযেন্ত গুরুত্বপূে ্জ। যত দ্রুত সভেি গেনমূ্ক 
পদলষিপ গ্হে করলত হলি কারে আরও বি্ম্ব হল্ 
বিপয ্জয় অিশযেভোিরী হলয় উেলি। প্রােরীকুল্র অক্স্তত্ব 
েরম সংকলির মুলখামুবখ হলি।
স়ুস্লায়ী উন্নয়গেি জে্ পঞ্লামৃত েলা পলাচঁষ্ট সূরি

রাষ্ট্রসংলরর ২৬তম জ্িায়ু পবরিত্জন সলম্্লন 
প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী ‘পঞ্ামতৃ’ িা পােঁটি সূত্ 

প্রায় দুই িছর আলগ ১২ অল্াির, মালিাপুরলম 
প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরীলক প্রাতঃকা্রীন ভ্মলের 
সময় আ্ রন্টা ্লর সমুদ্র শসকলত প্লাবস্ক িজ্জযে 
পদাথ ্জ সংগ্হ করলত খদখা বগলয়বছ্। পবরষ্ার 
উপকূ্- পবরচ্ছন্ন পবরলিলশর িাত্জামূ্ক এই 
ছবিটি খকি্ জনসা্ারলের মলন পবরলিশ 
সম্লক্জ সলেতনতাই গলড খতাল্বন, িরং 
মানিতা রষিার জনযে ভারলতর নতুন যাত্ার 
সূেনা কলরবছ্। এই উলদযোলগর এক িছর পলর, 
ভারলতর আিটি সমুদ্র শসকতলক প্রথমিার ‘ব্লু 
ফ্যোগ ইন্টারনযোশনা্ ইলকা খ্লি্’ খদওয়া 
হলয়লছ। ভারত প্রথম খদশ বহলসলি প্রথম প্রলেষ্ায় 
এমন একটি কৃবতত্ব অজ্জন কলরলছ এিং বিলবের 
৫০টি খদলশর তাব্কায় খযাগ বদলয়লছ খযখালন 
‘ব্লু ফ্যোগ স্যোিাস’ শসকত রলয়লছ। বিবেিযোংকও 
ভারলতর উপকূ্রীয় অঞ্ল্র িযেিস্াপনার প্রশংসা 
কলরলছ, এটিলক বিলবের অনযোনযে খদলশর জনযে 
অনুলপ্ররো িল্ অবভবহত কলরলছ। এখন ভারত 
আগামরী ৪-৫ িছলর আরও ১০০টি শসকতলক 
সমূ্ে ্জ পবরষ্ার করার ্ষিযে বস্র কলরলছ।
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রসওরপ কী এেং দকে এষ্ট রেগবেি দৃষ্টি আকর ্ষণ কগিগে?
বসওবপ শলব্র অথ ্জ হ্ ‘কনফালরসি অফ পাটি্জস’। বসওবপ 
রাষ্ট্রসংলরর জ্িায়ু পবরিত্জন খফ্মওয়াক্জ কনলভনশলনর 
অ্রীলন কাজ কলর। বিলবের প্রায় ২০০টি খদশ এর অন্তগ ্জত। 
এর প্রথম সভা ১৯৯৫ সাল্ িাব্ ্জলন অনুটষ্ত হলয়বছ্। 
এর ২৬ তম সভা সম্প্রবত যুতিরালজযের গ্াসলগায় অনুটষ্ত 
হলয়বছ্, তাই এটিলক বসওবপ২৬ নালম অবভবহত করা 
হলয়লছ। রাষ্ট্রসংলরর অ্রীলন আইবপবসবস নালম একটি সংস্া 
রলয়লছ অথ ্জাৎ জ্িায়ু পবরিত্জন সংক্ান্ত আন্তঃ-সরকাবর 
পযোলন্, খযটি কলয়ক িছলরর িযেি্ালন জ্িায়ু সম্বক্জত 
প্রবতলিদন জমা খদয়। বিলবের অব্কাংশ খদশ খসই 
প্রবতলিদলনর উপর ভরসা কলর। এর ষষ্ মূ্যোয়ন প্রবতলিদন 
ে্বত িছলরর আগলস্ প্রকাবশত হয়, জ্িায়ু পবরিত্জন 
এিং এর গুরুতর বিপদগুব্র বিরুলদ্ সতক্জতার কথা ি্া 
হলয়লছ। এই প্রবতলিদলন ি্া হলয়লছ খয সমগ্ মানিজাবত 

িত্জমালন পবৃথিরীর ইবতহালসর সিলেলয় উষ্ণ 
আিহাওয়ায় িসিাস করলছ। সমুদ্রপলৃষ্র 
উচ্চতা বতনগুে দ্রুত িকৃ্দ্ পালচ্ছ এিং 
পবৃথিরীর তাপমাত্া ১.২  বরবগ্ খস্বসয়াস 
খিলডলছ। বিজ্ঞানরীরা বিবোস কলরন খয খদড 

বরবগ্ পয ্জন্ত িকৃ্দ্ সহযে করা খযলত পালর, তলি কাি ্জন বনঃসরে 
িাডল্ পবৃথিরীর তাপমাত্াও িাডলি। প্রবতলিদলন আরও ি্া 
হলয়লছ খয, বিবেলক ২০৩০ সাল্র মল্যে কাি ্জন বনঃসরে 
অল্ ্জক এিং ২০৫০ সাল্র মল্যে শলূনযে নাবমলয় আনলত 
হলি, তলিই ক্মি্ ্জমান তাপমাত্া বনয়ন্তে করা যালি। 
এমতািস্ায় বিবেলক একটি সুবনবদ্জষ্ কম ্জপবরকপেনা বনলয় 
বিবে উষ্ণায়ন কমালনার ্লষিযে পদলষিপ গ্হে করলত হলি। 
এমন পবরবস্বতলত বসওবপ২৬ শিেলকর আল্ােযেসূবে অতযেন্ত 
স্পষ্ বছ্, খসখালন ি্া হয় কয়্ার িযেিহার কমালনা, অরেযে 
বন্লনর উপর বনলষ্াজ্ঞা, শিদুযেবতক যানিাহনলক উৎসাবহত 
করা, নিায়নলযাগযে শক্তির প্রোর এিং উপকূ্রীয় এ্াকায় 
িসিাসকাররী মানুলষর জনযে উপকূ্ সুরষিা খকন্দ বনম ্জালের 

িযেিস্া করলত হলি। 
এই শিেলকর গুরুত্ব প্রসলঙ্গ খকন্দরীয় পবরলিশমন্তরী ভূলপন্দ 

যাদি িল্ন, “জ্িায়ু পবরিত্জলনর বিষলয় সারা বিবে আজ 
উববিগ্ন। আইবপবসবসর ষষ্ েলক্র প্রবতলিদলন ি্া হলয়লছ, 
প্রযুক্তির মা্যেলম বশপে কায ্জক্ম ে্লত থাকল্ কাি ্জন 
বনঃসরে এতিাই িাডলি খয পবৃথিরীর তাপমাত্া পযোবরস 
েুক্তিলত বন্ ্জাবরত ্ষিযেমাত্ার খেলয় ১.৫ বরবগ্ খিলড যালি। 
জ্িায়ু পবরিত্জলনর কারলে, আমরা বনম্ন উপকূ্িততী 
অঞ্্ রুলি যাওয়া, িনযোর মত অলনক প্রাকৃবতক পবরিত্জন 
প্রতযেষি করবছ। এমন পবরবস্বতলত বিলবের সক্ খদশ 
বসওবপ২৬ শিেলক সমলিত হলয়বছ্, যার মূ্ প্রবতপাদযে 
বছ্ খয ২০১৫ সাল্র পযোবরস সলম্্লনর ্ষিযে অজ্জলনর 
জনযে বিব্-বি্ান বন্ ্জারে করা। পযোবরস শিেলক বিলবের 
সি খদশলক জাতরীয়ভালি বন্ ্জাবরত অিদান (এনবরবস) 
নালম কাি ্জন বনঃসরে কমালনার ্ষিযেমাত্া খদওয়া হয়। 
উন্নত খদশগুল্া তালদর প্রবতশ্রুবত পুলরাপুবর পূরে কলরবন 
যা পযোবরস শিেলক বন্ ্জারে করা হলয়বছ্। এমতািস্ায় 
গ্াসলগার শিেলক ভারলতর প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী বিবেলক 
শু্ু মানিতা রষিার পথ খদখানবন, উন্নয়নশরী্ ও স্লপোন্নত 
খদলশর হলয় প্রবতবনব্ বহসালি বনলজর িব্ষ্ মত প্রকাশ 
কলরলছন।

উত্াপন কলরবছল্ন। প্র্ানমন্তরী ২০৩০ সাল্র মল্যে 
ভারলতর অবজি জ্া্াবন-ভিভতিক শক্তির ষিমতা 
৫০০ বগগাওয়ালি উন্নরীত করলত প্রবতশ্রুবতিদ্, ওই 
সমলয়র মল্যে খদলশর শক্তির প্রলয়াজনরীয়তার ৫০% 
পুনন ্জিরীকরেলযাগযে শক্তির উৎস বিারা পূরে করা 
হলি, খমাি প্রবষিপ্ত কাি ্জন বনঃসরে এক বিব্য়ন িলন 
আনার প্রবতশ্রুবত বদলয়লছন। কাি ্জলনর তরীরিতা কবমলয় 
৪৫ শতাংলশ নাবমলয় আনলত হলি এিং অিলশলষ 
২০৭০ সাল্র মল্যে খনি-শনূযে বনগ ্জমন অজ্জন করা 
সভেি হলি। প্রবতশ্রুবতটি এক অলথ ্জ ্ষিেরীয় কারে 
কাি ্জন বনঃসরলে ভারলতর যখন অিদান খুি কম বছ্, 
তখন উচ্চাবভ্াষরী ্ষিযে বন্ ্জারে কলরলছ। এখালন 
উললিখযে খয, বিলবের জনসংখযোর ১৭% ভারলতর হওয়া 
সত্তলত্বও ভারত মাত্ ৫% কাি ্জন বনগ ্জমন কলর। অনযে 
কথায়, ভারলতর মাথাবপছু কাি ্জন বনঃসরে বিলবের গড 

খথলক ৬০% কম। এর একটি িড কারে হ্ জ্িায়ু 
পবরিত্জলনর বিরুলদ্ ্ডাইলয় ভারত তার দায়িদ্তা 
সম্লক্জ পুলরাপুবর সলেতন। এই সাফল্যের কারে 
বনবহত রলয়লছ ভারতরীয় জরীিন্ারার ঐবতহযেগত 
অভযোলসর মল্যে। আইবপবসবস বরলপাি্জ অনুসালর, 
আদশ ্জগতভালি ২০৩০ সাল্র মল্যে উন্নত খদশগুব্র 
কাি ্জন বনগ ্জমলন খনি শলূনযের ্ ষিযে অজ্জন করা উবেৎ। 
যখন উন্নত খদশগুব্ ২০৫০ সা্ পয ্জন্ত ্ষিযেমাত্া 
বন্ ্জারে কলরলছ, ভারত খসখালন ২০৭০ সাল্র মল্যে 
খনি শনূযে বনগ ্জমলনর ্ষিযেমাত্া খরলখলছ। 

প্র্ানমন্তরী খমাদরী উন্নয়ন নরীবত ও পবরকপেনায় 
প্রশমলনর পবরিলত্জ অবভলযাজলনর ওপর খজার 
বদলয়লছন। ‘হর রর জ্’ (িাবডলত জল্র সংলযাগ), 
স্চ্ছ ভারত অবভযান, উজ্জ্ব্ার মলতা প্রকপেগুব্র 
ফল্ শু্ুমাত্ অভািরী মানুলষরা উপকৃতই হনবন িরং 
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২০৭০
সলাগলি মগধ্ 

দেট-শূে্ 
লক্্মলারিলা অজ্ষে 

কিলা হগে 

২০৩০ সলাগলি মগধ্ 
অপ্রচরলত শন্ক্তি ক্মতলা 

৫০০ র��লাওয়লাগট দপৌঁেলাগে।

তালঁদর জরীিনযাত্ার মানও উন্নত হলয়লছ। একথা 
অস্রীকার করার উপায় খনই খয গ্াসলগা সলম্্লন 
সামলন খথলক খনতৃত্ব বদলয় প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী 
সভযেতার এই সংকি খমাকালি্ায় বিবেলক সটেক 
বদকবনলদ্জশনা বদলয়লছন। খিশ বকছুবদন ্লরই ভারত 
সংকি প্রশমলনর জনযে সাবি ্জক উন্নয়লনর প্রলেষ্া 
োব্লয় যালচ্ছ। ভারত জ্িায়ু নযোয়বিোলরর ্ারোটি 
খকি্ মুলখ নয়, িরং তার িাস্তিায়লন বিবোসরী। 
বশপেমহ্ও ভারলতর সংকলপের প্রশংসা কলরলছ। 
ইক্ন্য়া ইনকলপ ্জালরলির ২০৭০ সাল্র মল্যে খনি 
শনূযে কাি ্জন বনগ ্জমনলক িাস্তিিাদরী এিং দরীর ্জলময়াদরী 
্ষিযে বহসালি অবভবহত কলরলছ। ‘কনলফরালরশন 
অফ ইক্ন্য়ান ইন্াব্রি’ও প্র্ানমন্তরীর এই বসদ্ান্তলক 
িব্ষ্ এিং উচ্চাবভ্াষরী িল্ িে ্জনা কলরলছ।
ভলািত শুধ়ু আশলা েয়, রেগবেি কলাগে পরেকৃৎ 

২০১৪ সাল্ ভারলতর পুনন ্জিরীকরেলযাগযে শক্তির 
ষিমতা বছ্ মাত্ ২০ বগগাওয়াি, পরিততীকাল্ 
প্র্ানমন্তরী ২০২২ সাল্র মল্যে এটিলক ১০০ 
বগগাওয়ালি বনলয় যাওয়ার বসদ্ান্ত বনলয়বছল্ন। 
বন্ ্জাবরত সমলয়র আলগই ্ষিযে অজ্জন করল্ সমগ্ 
বিবে ভারতলক স্রে করলি। খসৌরশক্তির দাম আজ 
প্রবত ইউবনি ১৬ িাকা খথলক কলম দুই িাকা হলয়লছ। 
প্র্ানমন্তরী এর আলগ নিায়নলযাগযে শক্তির সষিমতা 
্ষিযেমাত্া ৪৫০ বগগাওয়ালি উন্নরীত কলরবছল্ন, বকন্তু 
গ্াসলগা সলম্্লন বতবন ৫০০ বগগাওয়াি ্লষিযের 
প্রবতশ্রুবত বদলয়লছন। এখন সারা বিবে ভারলতর বদলক 
তাবকলয় রলয়লছ কারে খসলষিলত্ ভারত নিায়নলযাগযে 
শক্তির ্ষিযে অজ্জনকাররী েতুথ ্জ খদশ হলি। ভারতই 
২০১৫ সাল্ আন্তজ্জাবতক খসৌর খজালির ভিভতি স্াপন 
কলরবছ্। বিকপে শক্তি বহসালি খসৌরশক্তি অনিদযে। 

আজ একরেংশ শতলাব্ীগত 
এই মন্তষ্ট আিও গুরুত্বপূণ ্ষ 

এেং প্রলাসরগিক হগয় উগঠগে। 
সলাম-�চ্ছ-ধওয়লাম মলাগে দ� 

সকলগক একসগগি চলগত হগে; 
সলাম-ভ-দলাদভম মলাগে সকগলি 
সগগি সংগ�লা� িলাখলা উরচৎ এেং 

সলাম দভলা মলােেলারস �তেম মলাগে 
প্রগত্গকি মেও এক সূগরি েলাধলা 

েলাকগত হগে। মলােে সমলাগজি 
ভরের্ত স়ুিরক্ত কিগত 

আমলাগদি আেলাি সূগ� ্ষি সগগি 
হলাটঁগত হগে।

- েগিন্দ্র দমলাদী, প্রধলােমন্তী

ভলািগতি 
পঞ্লামৃত 

পরিকল্পেলা 

২০৩০ 
সলাগলি 

মগধ্ কলাে ্ষে 
রেঃসিণ ১ 

রেরলয়ে টে 
হ্লাস কিগে

২০৩০ 
সলাগলি মগধ্ 
েেলায়েগ�লা�্ 
শন্ক্ত চলারহদলাি 

৫০%
পূিণ কিগে। 

২০৩০ সলাল েলা�লাদ কলাে ্ষগেি তীব্রতলা 

৪৫% কমলাগে

প্রচ্ছদ রেেন্ধ রসওরপ২৬ শীর ্ষ সগমেলে
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এটি আন্তজ্জাবতক খসৌর খজালির অগ্গবতর ফ্াফ্ 
খয ভারত সভেিত বিলবের একমাত্ খদশ খযখালন 
িাবেক্জযেক বিমান শজি-জ্া্াবন িযেিহার করা 
হলচ্ছ। খসৌরশক্তির খষিলত্ িযোিাবর খস্ালরজ একটি 
সমসযো, ভারত বিষয়টি সমা্ালন ক্মাগত কাজ কলর 
েল্লছ। সম্প্রবত, খকন্দরীয় মবন্তসভা এই খষিলত্র জনযে 
খপ্রারাকশন ব্ঙ্কর ইনলসনটিভ অনুলমাদন কলরলছ। 
২০৩০ সাল্র মল্যে ভারত খর্পলথ সিুজ জ্া্ানরী 
িযেিহার করার উচ্চাবভ্াষরী ্ষিযে বন্ ্জারে কলরলছ, 
যা ৬০ বমব্য়ন িন কাি ্জন বনঃসরে কমালত সাহাযযে 
করলি। ভারলতর বশপেসংস্াগুব্ ইবতমল্যেই ২০৫০ 
সাল্র মল্যে খনি-শলূনযের ্ষিযে বনলয় কাজ শুরু 
কলরলছ৷ সভোিনা রলয়লছ, প্র্ানমন্তরীর প্রবতশ্রুবত 
অনুসালর ভারত সহলজই এক বিব্য়ন িন কাি ্জন 

বনঃসরে হ্ালসর ্ষিযে অজ্জন করলত পালর৷ এমনবক 
বসওবপ২৬ শরীষ ্জ সলম্্লনর সময়ও, প্র্ানমন্তরী খমাদরী 
‘ইনফ্া্রিাকোর ফর দযে খরক্জব্লয়ন্ট আই্যোন্ 
স্যোিাস (IRIS)' ো্ু কলরবছল্ন যালত বিলবের খকানও 
খদশ উন্নয়লনর পলথ বপবছলয় না থালক। খছাি বিরীপ 
রাষ্ট্রগুব্র পবরকাোলমা উন্নয়লনর জনযে এটি একটি 
গুরুত্বপূে ্জ উলদযোগ। প্র্ানমন্তরী িল্ন, এই উলদযোগ 
অসুরবষিত রাষ্ট্রগুব্র জনযে বকছু করার নতুন আশা, 
আত্মবিবোস ও সন্তুটষ্ বনলয় আসলি।
জলেলায়়ু ে্লায়রেচলাি এেং প্র�়ুন্ক্ত স্লােলাতিি

২০০৯ সাল্ উন্নত খদশগুব্ জ্িায়ু ্ষিযেমাত্া 
পূরলের জনযে উন্নয়নশরী্ খদশগুব্র জনযে ১০০ 
বিব্য়ন র্ালরর প্রবতশ্রুবত বদলয়লছ। গ্াসলগায় 
প্র্ানমন্তরী আবথ ্জক সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, 

এক সূ� ্ষ, এক রেবে, এক রগ্রি

  প্র্ানমন্তরী খমাদরী িল্লছন, “এক সূয ্জ, এক বিবে, এক 
বগ্র- এই স্প্ন বনলয় আমরা যবদ হািঁলত পাবর, তাহল্ 
সূয ্জ অস্ত না যাওয়া পয ্জন্ত খয খকানও সময় বিদুযেৎ 
পাওয়া অসভেি হলি না।“ 

 সূয ্জ সি সময় খকাথাও না খকাথাও উবদত হয়, অস্ত 
যায় না, তাহল্ বিদুযেলতর প্রিাহ িন্ধ হলি খকন? 
আন্তজ্জাবতক খসৌর খজাি (আইএসএ) গেলনর সলঙ্গ 
বিলবের সক্ খদশ প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরীর এই 
দৃটষ্ভবঙ্গ গ্হে কলরলছ।

 এই সংস্ার েতুথ ্জ সভা, বসওবপ-২৬ সিুজ উলদযোগ 
বহসালি এক সূয ্জ, এক বিবে, এক বগ্র অন্তভু্জতি 
করার জনযে প্রবতশ্রুবতিদ্ বছ্। এর ফল্, প্র্ানমন্তরী 
খমাদরীর খনতৃলত্ব ভারত জ্িায়ু নযোয়বিোলরর পলষি 
িহৃৎ শক্তিলত পবরেত হলয়লছ।

 ক্জ-২০ খদশগুব্র মল্যে ভারতই একমাত্ খদশ খযটি 
তার জ্িায়ু ্ষিযেগুব্ অজ্জলনর পলথ দ্রুত অগ্সর 
হলচ্ছ। 

 আজ, ভারত ৪৫০ বগগাওয়াি নিায়নলযাগযে শক্তির 

্ষিযেমাত্া অজ্জলনর ্লষিযে দ্রুত কাজ করলছ। 
এর মল্যে ভারত বন্ ্জাবরত সমলয়র আলগই ১০০ 
বগগাওয়ালির ্ষিযেমাত্া অজ্জন কলরলছ।

 সরকার বসদ্ান্ত বনলয়লছ খয ২০৩০ সাল্র মল্যে 
খদলশর বিদুযেলতর ৪০% অপ্রেব্ত শক্তি উৎস খথলক 
শতবর করলত হলি। আত্মবনভ্জর ভারত অবভযালনর 
অবিলচ্ছদযে অংশ হ্ বিশুদ্ এিং দষি শক্তি িযেিস্া, 
বস্বতস্াপক শহুলর পবরকাোলমা, এিং সুপবরকবপেত 
পবরলিশ পুনরুদ্ালরর িযেিস্া করা।

 পবরলিশ সুরষিায় ভারলতর এই প্রলেষ্া বিলবের সক্ 
খদলশর মলন আস্া জবুগলয়লছ। গুজরাত বছ্ খদলশর 
প্রথম রাজযে খযখালন এক দশক আলগই খসৌরশক্তি 
িযেিহালরর জনযে গেনমূ্ক নরীবতর সূেনা করা 
হলয়বছ্।

 ২০১০ সাল্ যখন পািালন খসৌর বিদুযেৎ খকলন্দর 
উলবিা্ন করা হলয়বছ্, তখন খকউ কপেনাও কলরবন 
খয ভারত একবদন বিলবের সামলন ‘এক সূয ্জ, এক বিবে, 
এক বগ্লরর’ ভািনা তুল্ ্রলি।

প্রচ্ছদ রেেন্ধরসওরপ২৬ শীর ্ষ সগমেলে



22 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার    ১-১৫ নিসসম্বর, ২০২১

জীবনযাত্ায় পরিবর্তন এবং জলবায়়ু 
ন্ায়রবচারিি প্ররয়াজনীয়রাি কথা প়ুনব ্্তক্ত 
করিন। প্রধানমন্তী ২০০৯ সারলি প্রররশ্রুরর 
ফাপঁা বরল মন্তব্ করি উন্নর দেশগুরলাি েৃষ্টি 
আকর ্তণ করিন। রািপি অরনক রকছু পরিবরর্তর 
হরয়রছ, রররন উন্নয়নশীল দেশগুরলরক এক 
ষ্রিরলয়ন ডলাি দেওয়াি জন্ উন্নর দেশগুরলি 
প্ররর আহ্ান জানান কািণ এষ্ি জলবায়়ু 
ন্ায়রবচারিি একষ্ি অংশ। কম খিরচ প্রয়ুক্ক্ত 
হস্ান্তরিি মর রবররয়ি উপরিও দজাি দেন 
রররন। প্রধানমন্তী দমারে উন্নর দেশগুরলি কারছ 
অরবলরবে এক ষ্রিরলয়ন ডলারিি জলবায়়ু অথ ্ত 
রহরবল গঠরনি োরব জারনরয়রছন। প্রধানমন্তী 
বরলন, “ভাির আশা করি দয উন্নর দেশগুরল 
জলবায়়ু অথ ্তায়রনি জন্ দ্রুররম সমরয় ১০০০ 
রবরলয়ন ডলাি প্রোন কিরব। আমিা দযমন 
জলবায়়ু প্রশমরনি উপি নজি িারখ, আমারেি 
একইভারব জলবায়়ু অথ ্তায়রনি উপি নজি 
িাখা উরচৎ। দয দেশগুরল জলবায়়ু অথ ্তায়রনি 
প্রররশ্রুরর পূিণ কিরছ না রারেি উপি চাপ সষৃ্টি 

যানবাহননর ধ�াযঁায কাব ্বননর পররমাণ কমানে 
ধপন্ানে ইথানে ব্যবহার করা হনযরিে। 
ব্াজিনের পনর ভারে হে রবিেীয ধেশ যারা 
এই পেনষেপ রননযরিে। শু�ু োই নয, রবএস-
৪-এর পনর সরাসরর রবএস-৬ জ্াোরনর ব্যবহার 
পররনবশ সুরষোর রেনক ভারনের গুরুত্বপূণ ্ব 
পেনষেপ বনে প্রমারণে হনযনি। 

িেবায ুসুরষোয ভারনের 
অভাবনীয ধরকর্ব

৫%
২০৩০

রবরবেি জনসংখ্াি 
১৭% ভািররি অন্তভু্তক্ত 

হওয়া সত্ত্বেও মাত্

সারলি মরধ্ কাব ্তন 
রনঃসিরণ দনি-

শনূ্ লক্্ রনধ ্তািণ 
করিরছ। 

ভািরীয় দিলওরয় 

পররনবনশর সুরষোর 
েনষে্য অরবরে 

পেনষেপ 
ভারে প্যাররস চুজতির েষে্য 

অি্বননর রেনক এরিনয যানছে 

১৫০০

২০৩০ সারলি মরধ্ ররিনহাউস গ্াস রনগ ্তমরনি 
রীব্ররা ৩৩ দথরক ৩৫% কমারনাি লরক্্ি রেরক 

এরগরয় যাওয়া, ভাির এখনও পয ্তন্ত এই রীব্ররা ২১% 
হ্াস করিরছ।

ক্জ-২০ দেশগুরলি মরধ্ ভািরই 
একমাত্ দেশ যাি প্ররচটিা রবরবেি 
রাপমাত্া বকৃ্ধি ে়ুই রডররিরর সীরমর 
কিাি জন্ সহায়ক।

দকাষ্ি িাকা বারজরি জারীয় হাইর্ারজন 
রমশন দ�ারণা কিা হরয়রছল, রবকল্প শক্ক্তি 
উৎস তররি কিাি জন্।

ধনট-শূনন্যর অথ ্ব এই নয ধয কাব ্বন রনঃসরণ 
সম্ূণ ্বরূনপ রনমূ ্বে করা হনব। এর অথ ্ব হে 
ধয প্রযুজতির মা�্যনম সমস্ত গ্ীনহাউস ি্যাস 
রনঃসরণ বাযমুণ্ডনে ধপৌঁিাননার আনিই 
রনমূ ্বে করা।

ধনট-শূন্য কানক বনে? 

 নবায়নরযাগ্ শক্ক্তি ক্মরায় ভাির চরুথ ্ত 
স্ারন িরয়রছ। ভাির রনরজই আন্তজ্তাররক দসৌি 
দজারিি সূচনা করিরছল। ে়ুরয ্তাগ-প্ররররিাধী 
পরিকাঠারমাি জন্ দজাি গষ্ঠর হরয়রছল।

ভাির ২০৩০ সারল দমাি শক্ক্তি ১৫% প্রাকৃররক 
গ্ারসি লক্্ রনধ ্তািণ করিরছ। এক দেশ-এক গ্াস 
ররিড লক্্ পিূণ কিরব।

প্রছেে রনবন্ধ রসওরপ২৬ শীর ্ব সনমেেন

কাব ্তন রনঃসিণ করি।



23নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১-১৫ নিসসম্বর, ২০২১

করলত হলি, তলিই নযোয়বিোর সভেি।“ বতবন আরও 
জাবনলয়বছল্ন খয ভারত সাহস ও উচ্চাকা্ষিার 
সলঙ্গ জ্িায়ু বিষলয় কাজ করলছ এিং অনযোনযে 
উন্নয়নশরী্ খদশগুব্র সমসযো অনুভি করলত পালর। 
জলেলায়়ু পরিেত্ষে এেং জীেেধলািলা

খকাবভর মহামাবরর সময় সারা বিলবের মানুষ 
িুঝলত খপলরলছ খয জরীিলনর জনযে পবরলিশ এিং 
জ্িায়ুর সুরষিা কতিা গুরুত্বপূে ্জ। এর গুরুলত্বর 
উপর ভিভতি কলর, প্র্ানমন্তরী খমাদরী সকল্র সামলন 
জরীিলনর একটি মন্ত উপস্াপন কলরবছল্ন। বিলবের 
সুস্ায়রী উন্নয়ন, খযখালন পবরলিলশর জনযে মানুলষর 
জরীিন্ারা সিলেলয় গুরুত্বপূে ্জ, এটি ভারতরীয় সংসৃ্বত 
এিং মহাত্মা গান্ধরীর আদশ ্জ বিারা অনুপ্রাবেত। এই 
্ারো মানিসমাজলক প্রকৃবতর সলঙ্গ সামঞ্জসযেপূে ্জ 
সম্ক্জ রাখলত এিং দাবয়ত্বশরী্ভালি সম্লদর 
সলেতন িযেিহালর উৎসাবহত কলর। একিা বিষয় মলন 

রাখলত হলি খয গুজরালত মুখযেমন্তরী বহসালি নলরন্দ 
খমাদরী বছল্ন স্া্রীনতার পর খদলশর প্রথম মুখযেমন্তরী 
বযবন তারঁ সরকালর একটি জ্িায়ু পবরিত্জন বিভাগ 
শতবর কলরবছল্ন। বতবন এমন এক সমলয় এই 
সমসযোটির বিষলয় সলেতন হলয়বছল্ন খয খসই সময় 
বিলবের খুি কম খনতাই এই বিষলয় কথা ি্লছন। 
জ্িায়ু পবরিত্জলনর সমসযো খমাকাবি্ায় প্র্ানমন্তরীর 
দৃঢ় ইচ্ছা তারঁ কম ্জ ও প্রলেষ্ার মল্যে ্বষিত হয়। 
জ্িায়ু পবরিত্জলনর বিরুলদ্ ্ডাই আরও খজারদার 
করা যায় খসটি একটি গুরুত্বপূে ্জ বিষয়। একিার 
প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী পক্শ্চম ভারলতর একটি 
খছাি গ্ালম বগলয়বছল্ন খযখালন বতবন প্রকৃবতর 
সালথ সামঞ্জসযেপূে ্জ জরীিন্ারার অবভজ্ঞতা ্াভ 
কলরবছল্ন। এই অবভজ্ঞতা তালঁক সুস্ায়রী পবরলিশ 
দশ ্জলনর প্রবত আকৃষ্ কলরবছ্। এই ্ারো বনবহত 
রলয়লছ ভারলতর প্রােরীন কথায়। খিদ-এ িসু্ালক 

জলেলায়়ু ে্লায়রেচলাগি ভলািগতি রেধ ্ষলারিত পদগক্প 

আমলাগদি প্রধলােমন্তী দিূদৃষ্টিসম্পন্ন। জলেলায়়ু 
পরিেত্ষগেি দেরতেলাচক প্রভলাে সম্পগক্ষ প্রলায় দদড 
দশক আগ� রতরে একষ্ট গ্রন্থ িচেলা কগিরেগলে। 
ম়ুখ্মন্তী েলাকলাকলালীে, রতরে গুজিলাগত জলেলায়়ু 
রেভলা�ও চতরি কগিরেগলে। প্লারিস চুন্ক্তি সময়, 
প্রধলােমন্তী দমলাদীি দেতৃগত্ব ‘জলেলায়়ু ে্লায়রেচলাি’ 
শব্ষ্ট অতিভু্ষক্ত কিলাি জে্ দলারে কিলা হগয়রেল।

২১ষ্ট িলাগজ্ দমলাট ২৬৬৯৪ 
দম�লাওয়লাট ক্মতলাি ৪৭ষ্ট দসলাললাি 
পলাক্ষ স্লাপে কিলা হগচ্ছ৷ কণ ্ষলাটক, 
গুজিলাত এেং মধ্প্রগদগশ দসলাললাি 
পলাক্ষ স্লাপে কিলা হগয়গে।

 ভারত তার ্ ষিযে পূরে কলরলছ এিং ২০৩০ সাল্র মল্যে 
পুনন ্জিরীকরেলযাগযে শক্তির একটি নতুন ্ষিযেমাত্াও 
বন্ ্জারে কলরলছ। ভারত আন্তজ্জাবতক খসৌর খজাি 
গেলনর মলতা একাব্ক উলদযোগ গ্হে কলরলছ। ২০২০ 
সাল্র জ্িায়ু পবরিত্জন কম ্জষিমতা সূেলকর বরলপাি্জ 
অনুসালর, ভারতই একমাত্ ক্জ-২০ খদশ যা তার জ্িায়ু 
প্রবতশ্রুবত পূরে কলরলছ।

 নিায়নলযাগযে শক্তিলত বিলবে ভারলতর স্ান: ‘ইনস্্র 
এনাক্জ্জ কযোপাবসটি’ এিং ‘ইনস্্র হাইল্া এনাক্জ্জ 
কযোপাবসটিলত’ েতুথ ্জ।

 ইনস্্ করা খসৌর ষিমতায় ভারত পঞ্ম স্ালন রলয়লছ। 
ভারলতর ইনস্্ করা খসৌরবিদুযেলতর ষিমতা গত ছয় 
িছলর ১৫ গুে িকৃ্দ্ খপলয়লছ।

 গত পােঁ িছলর ভারত িনভূবমর আয়তন ১৫ হাজার 
িগ ্জবকল্াবমিার িকৃ্দ্ বনক্শ্চত কলরলছ।

প্রচ্ছদ রেেন্ধরসওরপ২৬ শীর ্ষ সগমেলে
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জননরী রূলপ সলম্বা্ন করা হলয়লছ, ি্া হলয়লছ ্বরত্রী 
আমালদর মা এিং আমরা তার সন্তান। যখন নলরন্দ 
খমাদরী মুখযেমন্তরী বছল্ন পবরলিশ সুরষিার এই মলর্টি 
প্রথমিার গুজরালি প্রলয়াগ করা হলয়বছ্ এিং এখন 
এটি খদলশও িাস্তিাবয়ত হলচ্ছ। 

প্র্ানমন্তরী তারঁ খ্খা িই "দযে ক্াইলমি 
ক্াইম্ব: ইক্ন্য়া’স ্রিযোলিক্জ, অযোকশনস্ত  অযোন্ 
অযোবেভলমন্টস্ত ”-এ মানুষলক এমন একটি জরীিন 

রেশুধে শন্ক্ত প্রচলাগিি লগক্্, সিকলাি 
আ�লামী ৫ েেগি ৫,০০০ প্ল্লান্ট চতরি কগি 
কৃরর-েজ্্ষ  দেগক েলাগয়লা-রসএেন্জ চতরিি 
পরিকল্পেলা গ্রহণ কগিগে।

িলাসলায়রেক ে্লাটলারি 

ই-�লােেলাহগেি জে্ দফম ইন্ডিয়লা

েে্প্রলাণী সংিক্ণ প্রগচটিলা 

মবন্তসভা ‘নযোশনা্ অযোরভাসির খকবমকযো্ 
িযোিাবর খস্ালরজ খপ্রাগ্াম’ নালম বপএ্আই-
সংযুতি প্রকপে অনুলমাদন কলরলছ। এর ফল্ 
খত্ আমদাবন হ্াস খপলয় ২৫০০০০ খকাটি 
িাকার সারেয় হলি৷

‘খফম ইক্ন্য়া’র কারলে আমরা প্রবতবদন 
প্রায় ৮৫৬০৫ ব্িার জ্া্াবন সারেয় করবছ। 
২০,০৫,৯১,৬০৫ খকক্জ কাি ্জন রাই অক্সাইর 
বনগ ্জমন কমালনা সভেি হলয়লছ।

প্রকপে হাবত, শকুন সংরষিে কম ্জ 
পবরকপেনা, প্রকপে র্বফন, জাতরীয় 
সামুবদ্রক কচ্ছপ কম ্জ পবরকপেনা, প্রকপে 
খনো খ্পার্জ, ইক্ন্য়ান রাইলনা বভশলনর 
মলতা প্রকপে-সহ কমপলষি ২২টি 
িনযেপ্রােরী সংরষিে কম ্জসূবে অন্তভু্জতি 
করা হলয়লছ।

চেদ়্ু রতক �লােেলাহে এেং ে্লাটলারি 
উৎপলাদে েৃন্ধে দপগয়গে 

গত ৪ িছলর গাছ বিারা আচ্ছাবদত স্ালনর পবরব্ ১৩ 
হাজার বকল্াবমিার িকৃ্দ্ খপলয়লছ। ২০১৭-১৯ সাল্ 

এর পবরব্ ৫১৮৮ িগ ্জ বকবম িকৃ্দ্ খপলয়বছ্। 

যাপন করার আহ্ান জাবনলয়লছন যা প্রকৃবতর 
প্রবত অঙ্গাঙ্গরীভালি জবডত এিং সুস্ায়রী, কারে এই 
জরীিন্ারা আমালদর জরীিলনর একটি অংশ। বতবন 
বিবোস কলরন খয একিার যবদ আমরা িুঝলত পাবর খয 
প্রকৃবতর সলঙ্গ মানিজরীিলনর সামঞ্জসযেতা, তাহল্ 
অিশযেই তা উপকাবর হলি এিং মানুলষর জরীিলন 
ইবতিােকভালি প্রভাি খফ্লি। তারঁ িইলয়, প্র্ানমন্তরী 
খমাদরী সুস্ায়রী উন্নয়লনর ্ষিযেমাত্া অজ্জলনর জনযে 
অথ ্জনরীবত, শক্তি এিং িাস্তুশালস্ত্রর একরীকরে এিং 
জ্িায়ু পবরিত্জন খথলক জ্িায়ু নযোয়বিোলরর 
দৃটষ্ভবঙ্গ প্রসাবরত করার, দবরদ্র এিং ভবিষযেত 
প্রজলন্মর সটেক যত্ন খনওয়ার প্রলয়াজনরীয়তার উপর 
খজার বদলয়লছন। বতবন পবরচ্ছন্ন প্রযুক্তির সক্ক্য় 
প্রোর, পুনন ্জিরীকরেলযাগযে শক্তির বিকাশ এিং প্রকৃবত 
সংরষিলের বদলকও দৃটষ্ আকষ ্জে করার খেষ্া কলরন। 
এই িইটি জ্িায়ু পবরিত্জলনর বিরুলদ্ ইবতিােক 
পদলষিলপর জনযে িযেিহাবরক নরীবত প্রেয়লনর পলষি 
মত প্রদান কলর, জ্িায়ু পবরিত্জন সম্বক্জত 
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পবরিবত্জত পবরবস্বতর সলঙ্গ মাবনলয় খনওয়ার 
দৃটষ্ভবঙ্গ এিং খকৌশল্র উপর আল্াকপাত 
কলর। বসওবপ-২৬-এ ভারলতর নরীবতগত বদকটি 
প্র্ানমন্তরী খমাদরীর জ্িায়ু নযোয়বিোলরর 
প্রবতশ্রুবত এিং প্রকৃবতর প্রবত ভারলতর সহািস্ান 
্ারোর মল্যে বনবহত। ২০৩০ সাল্র আলগ 
পযোবরস জ্িায়ু সলম্্লনর প্রবতশ্রুবত পূরলের 

পরিগেগশি দৃষ্টিভরগি দেগক েমলারম �গগি, 
পরিচ্ছন্নতলা, পয়ঃরেষ্লাশে, এেং রলাট েিলােি 
েেলাঞ্ল সম্প্রসলািগণি মগতলা প্রকল্পগুরল 
গুরুত্বপূণ ্ষ প্রমলারণত হগয়গে।

স্চ্ছ ভলািত অরভ�লােও আমলাগদি প্রগচটিলাি শন্ক্ত েৃন্ধে কগিগে
 ২০১৪ সাল্ প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী যখন ্া্লকলিা 

খথলক স্চ্ছ ভারত বমশলনর খরাষো কলরবছল্ন, 
তখন অলনলকই এটিলক গুরুত্ব খদনবন। পবরচ্ছন্নতার 
পাশাপাবশ প্র্ানমন্তরীর এই বেন্তার মূল্ বছ্ পবরলিশ 
সম্বক্জত উলবিগ, কারে সা্ারে মানুলষর স্াস্যে এই 
দুলিা বিষলয়র সলঙ্গই জবডত।

 প্র্ানমন্তরীর আহ্ালন নাগবরক এিং অলনক সংগেন 
বনলজই এবগলয় এলসবছ্ এিং ভারলত প্রথমিার খকানও 
সরকাবর প্রকপে গেআলন্দা্লন পবরেত হলয়বছ্। 
তারপর খথলক ১১ খকাটিরও খিবশ খশৌোগার শতবর করা 
হলয়লছ।

 পবরচ্ছন্নতা খরটিংলয়র ফল্ এখন ভারলতর প্রবতটি 
শহর এলক অপলরর সলঙ্গ প্রবতলযাবগতা করলছ। 
ভূগভ্জস্ জল্র দষূে কবমলয় আনা খগল্ কটেন ও 
তর্ িলজ্জযের সটেক িযেিস্াপনার মা্যেলম মাটি ও িায়ু 
দষূেকাররী উপাদানগুল্া কবমলয় আনা সভেি।

 এর ফল্ ইউবনলসলফর এক প্রবতলিদলন ি্া হলয়লছ, 
প্রবত িছর রায়বরয়ায় প্রাে হারালনা বতন ্ষি বশশুর 
জরীিন রষিা খপলয়লছ। অনুমান করা যায় পবরিার প্রবত 
৫০ হাজার িাকা সারেয় হলয়লছ।

জনযে প্র্ানমন্তরী খমাদরীর অ্রীলন ভারত করীভালি 
বনলজলক প্রস্তুত কলরলছ তা খিাঝার জনযে উপলর 
উবলিবখত িইটি পডলত হলি। এই িইটিলক পবৃথিরীলত 
সংরষিে এিং মানিতার সুষম বিকালশর পথপ্রদশ ্জক 
বহসালি বিলিেনা করা খযলত পালর।

বিবে যবদ জ্িায়ু পবরিত্জলনর বিষয়টিলক যথাযথ 
গুরুত্ব না খদয়, তাহল্ প্রকৃবত এিং মানিতার 
সহািস্ালনর সারিস্তু বেরতলর িদল্ যালি। পবৃথিরীলক 
রষিা করলত জ্িায়ু পবরিত্জলনর ফল্ উদ্ভূ ত 
সভোিযে সংকলির িাস্তি সমা্ালনর জনযে গ্াসলগা 
শরীষ ্জ সলম্্লন সমগ্ বিবে একক্ত্ত হলয়বছ্। 
প্র্ানমন্তরী পযোবরস জ্িায়ু সলম্্লন বিলবের িনভূবম 
িকৃ্দ্, কাি ্জন বনঃসরে হ্াস এিং বিকপে শক্তির 
িযেিহার িকৃ্দ্র প্রবত িাত্জা বদল্ও, বতবন বসওবপ২৬ 
জ্িায়ু সলম্্লনর মা্যেলম বিবেলক একটি নতুন 
বদকবনলদ্জশনা বদলয়বছল্ন। জ্িায়ু পবরিত্জলনর 
বিরুলদ্ ্ডাইলয় পঞ্ামলৃতর অঙ্গরীকার।
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'উজলাললা' কলাে ্ষে রেঃসিণ 
করমগয়গে..., 'উজ্জ্বললা' 

দধলায়ঁলাম়ুক্ত িলান্নলারি রেম ্ষলাণ 
কগিগে ‘ে্লাশেলাল রলিে এয়লাি প্ল্লাগে’ি মগতলা 

প্রচলািলারভ�লাগেি ফগল ২০১৮ সলাগলি তুলেলায় 
২০১৯ সলাগল ৮৬ষ্ট শহগিি েলাতলাগসি মলাে 
উন্নত হগয়গে, এেং ২০২০ সলাগল শহগিি 
সংখ্লা দেগড হগয়গে ১০৪।

 উজা্া বস্মটি ২০১৬ সাল্ ো্ু হলয়বছ্। ্ষিযে বছ্ 
পুরালনা প্রেব্ত িাল্বগুব্র পবরিলত্জ নতুন এ্ইবর 
আল্ার িযেিহার করা, যা ভারলতর খমাি শক্তি খরলের 
২০ শতাংশ িহন কলর।

 এ জনযে শহলর অল্ ্জক দালম এ্ইবর িাল্ব খদওয়া 
হলয়লছ, রাস্তার িাবত িদল্ এ্ইবর খদওয়া হলয়লছ। 
উজা্া প্রকলপের অ্রীলন, এপয ্জন্ত ৩৬ খকাটি ৭৮ 
্লষিরও খিবশ এ্ইবর বিতরে করা হলয়লছ।

 এখনও পয ্জন্ত আি বমব্য়ন িন কাি ্জন রাই অক্সাইর 
বনগ ্জমন হ্াস খপলয়লছ। এক িছলর, বিদুযেলতর িযেিহার 
৪৭ হাজার বকল্াওয়ালির খিবশ কলমলছ, তাই প্রবত 
িছর গলড ১৯ হাজার খকাটি িাকার খিবশ সারেয় 
হলয়লছ।

 উজা্া প্রকলপের িাইলর, এখন গ্ামরীে উজা্া 
খযাজনা শুরু হলয়লছ, এর মা্যেলম ৬০ খকাটি পুরলনা 
িাল্বগুব্লক নতুন এ্ইবর িাল্ব বদলয় প্রবতস্াপন করা 
হলি, গ্ালম এগুব্ ১০ িাকায় খদওয়া হলি।

 উজ্জ্ব্ার মলতা প্রকলপের মা্যেলম খদলশর ৯৯.৬% 
পবরিার এ্বপক্জ গযোস িযেিহার করলত পারলছ, যা 
স্া্রীনতার ছয় দশক পয ্জন্ত মাত্ ৫৫% বছ্।

 এলত একবদলক খযমন খকলরাবসন-কালের মত 
প্রেব্ত জ্া্াবন িযেিহার বনবষদ্ করা হলয়লছ, 
অনযেবদলক খ্ায়ঁা খথলক সষৃ্ মবহ্ালদর স্াস্যে সমসযোও 
দরূ হলয়লছ।

 প্রবত পােঁ িছলরর পবরিলত্জ, পূি ্জ প্রলয়াজন 
অনযুায়রী আগামরী িছলরর (২০২২) মল্যে সমস্ত 
খদশ তালদর ২০৩০ জ্িায় ু কম ্জ পবরকপেনা 
িা এনবরবস (জাতরীয়ভালি বন্ ্জাবরত অিদান) 
আরও খজারদার করলি। কম ্জসূবে প্রবতষ্ার 
মা্যেলম পবরকপেনা গেন এিং অবি্লম্ব তা 
িাস্তিায়লনর খেষ্া করলত হলি।

 ২০৩০ জ্িায় ু কম ্জ ্ষিযে উত্াপলনর জনযে 
বিবভন্ন খদলশর মন্তরীলদর একটি িাবষ ্জক শিেক 
রাকা হলি। জ্িায় ুপবরিত্জলন খদশগুব্ করী 
করলছ তার একটি িাবষ ্জক সংললেষে প্রবতলিদন 
প্রকাশ করলি। 

 জ্িায় ুকম ্জ ্ষিযে প্রোলরর জনযে ২০২৩ সাল্ 
বিবে খনতালদর একটি শিেক আহ্ান করার 
জনযে রাষ্ট্রসংলরর মহাসবেিলক অনলুরা্ করা 
হলয়লছ।

 সমস্ত খদশ জ্া্ানরীর উৎস বহসালি কয়্ার 
িযেিহার কমালত এিং জরীিাশ্ জ্া্ানরীর উপর 
ভতু ্জবক িাদ খদওয়ার খেষ্া করলি৷ সমস্ত খদশ 
পয ্জায়ক্লম কয়্ার িযেিহার হ্াস করলি৷

 সি খদশই জরীিাশ্ জ্া্াবন িন্ধ কলর খদলি। 
২০২৫ সাল্র মল্যে উন্নত খদশগুব্ বিারা 
দবরদ্র এিং উন্নয়নশরী্ খদশগুব্লক প্রদত্ 
তহবিল্র পবরমাে কমপলষি ববিগুে করা 
উবেত। অবভলযাজলন আন্তজ্জাবতক ্ষিযে 
বন্ ্জারলের জনযে একটি দইু িছলরর কালজর 
পবরকপেনা শতবর করা হলয়বছ্।

রেম্নরলরখত ইস়ু্গত চুন্ক্ত
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 ভারত এখন খসৌরশক্তিলত বিলবের পথ প্রদশ ্জক হলয় 
উেলছ। 

 নিায়নলযাগযে শক্তি ভবিষযেলতর শক্তি োবহদা খমিালত 
একটি গুরুত্বপূে ্জ উৎস বহসালি প্রমাবেত হলি। এই 
সতযেলক মাথায় খরলখ, ভারত প্রথম ২০০৯ সাল্ 
জাতরীয় খসৌর বমশন শুরু কলরবছ্।

 ্ষিযে বছ্ ২০২২ সাল্র মল্যে খসৌর বিদুযেলতর ষিমতা 
২০ বগগাওয়াি করার। এটি পবরলিলশর প্রবত িত্জমান 
সরকালরর প্রবতশ্রুবত এিং প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরীর 
পবরকপেনার ফ্ খয ২০১৫ সাল্ এই ্ষিযেমাত্া 
পােঁগুে িাবডলয় ১০০ বগগাওয়াি করা হলয়বছ্।

 সরকার ২০২২ সাল্র খশষ নাগাদ ১৭৫ বগগাওয়াি 
নিায়নলযাগযে শক্তির ষিমতার ্ ষিযে বন্ ্জারে কলরলছ।

 এর মল্যে রলয়লছ িায়ু শক্তি খথলক ৬০ বগগাওয়াি, 
খসৌর শক্তি খথলক ১০০ বগগাওয়াি, িালয়ামাস খথলক 
১০ বগগাওয়াি এিং খছাি জ্বিদুযেৎপ্রকপে খথলক ৫ 
বগগাওয়াি।

 গত ৬ িছলর, বিলবের সমস্ত প্র্ান অথ ্জনরীবতর মল্যে 
ভারত নিায়নলযাগযে শক্তির খষিলত্ এবগলয় রলয়লছ। 
খমাি শক্তি খরলে এই নিায়নলযাগযে শক্তির অংশ 
এখন ২৪ শতাংলশর খিবশ।

 খসৌর শক্তির জনযে কৃষকলদর অনুি ্জর জবম িযেিহার 
করার ্লষিযে বপএম কুসুম প্রকপেটি ২০১৮ সাল্র 
জু্ াইলয় ো্ু করা হলয়বছ্।

আ�লারমরদগে দসৌিশন্ক্ত 
ে্েহলাগি রেগবেি দেতৃত্ব 

দদগে ভলািত ভলািত প্ররতশ্রুরত রদগয়রেল দ� 
প়ুেে ্ষেীকিণগ�লা�্ শন্ক্তি ক্মতলা 
৪০ শতলাংগশ উন্নীত কিগে। ভলািত 

দসই লক্্ অজ্ষে কগিগে। 
প্রধলােমন্তী ৪৫০ র��লাওয়লাগটি 

প্ররতশ্রুরত রদগয়রেগলে এেং 
এখে গ্লাসগ�লায় দসই লক্্ ৫০০ 

র��লাওয়লাগট উন্নীত কিলা হগয়গে। 
েত্ষমলাগে রেগবেি সকল দদশই 

অে়ুভে কিগত শুরু কগিগে দ� 
ভলািত শুধ়ুমলারি রেশুধে শন্ক্তি 

জে্ প্ররতশ্রুরতেধে েয়, ভলািতও 
তলাি প্ররতশ্রুরত পলালে কগিগে। 

আমিলা রেগবেি সলামগে দ� লক্্গুরল 
রস্ি কগিরে তলা পূিণ কিে এেং 

ভলািত অেশ্ই আ�লারমরদগে সে়ুজ 
শন্ক্তগত এর�গয় �লাগে।

ভূগপন্দ্র �লাদে, দকন্দ্রীয় মন্তী
পরিগেশ, েে এেং জলেলায়়ু 

পরিেত্ষে

দফম ইন্ডিয়লা জলেলায়়ু উন্নয়গেি উগদ্লা� 
রহসলাগে চেদ়্ু রতক �লােেলাহেগুরলগক 

�ণপরিেহগে প্রচলাি কিলা হগচ্ছ৷ শুধ়ু তলাই 
েয়, দদগশ প্রলায় ৭৪০ রকগললারমটলাগিি 

একষ্ট দমগ্লা ললাইে চলাল়ু হগয়গে। ২০২২ 
সলাল েলা�লাদ, এষ্ট ৯০০ রকগললারমটলাগিি 

দেরশ হগে। ১০০০ রকগললারমটলাগিিও দেরশ 
দমগ্লা ললাইে রেম ্ষলাণলাধীে। 

প্রচ্ছদ রেেন্ধরসওরপ২৬ শীর ্ষ সগমেলে
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জলেলায়়ু পরিেত্ষে রেগয় প্রধলােমন্তী 
েগিন্দ্র দমলাদীি ম্লািলােে চেঠক 

েলাস্তেলায়গেি 
এক দশক

এই সলম্্লন প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী িল্বছল্ন খকাবভলরর 
কারলে করীভালি বিবেজলুড সুস্ায়রী উন্নয়ন ্ ষিযে অজ্জলনর গবত 
লেথ হলয় বগলয়লছ। এমন পবরবস্বতলত বিলশষ কলর আবফ্কা 
ও খছাি বিরীপ রাষ্ট্রগুল্ার বিলশষ সহলযাবগতা প্রলয়াজন। বতবন 
িল্ন, এটি িাস্তিায়লনর এক দশলকর প্রথম িছর।

ন্জ-২০ সগমেলগে প্রধলােমন্তী 
তৃতীয় অরধগেশে 

ন্জ-২০ সগমেলগে 
প্রধলােমন্তী

ক্জ-২০ সলম্্লনর প্রথম অব্লিশলন, ‘খগ্ািা্ ইলকানবম 
অযোন্ খগ্ািা্ খহ্থ’ বিষলয়, প্র্ানমন্তরী খমাদরী খকাবভর 
মহামাররীর বিরুলদ্ ্ডাই করার জনযে বিলবের সামলন এক 
পবৃথিরী-এক স্ালস্যের দৃটষ্ভবঙ্গ তুল্ ্লরন। শরীষ ্জ সলম্্লন 
বতবন ‘সাপ্লাই খেন খরক্জব্লয়সি’ বিষয়ক মলঞ্ও ভাষে খদন।

ভলািত রেবেগক ৫০০ দকলাষ্ট 
ষ্টকলাি দিলাজ দদগে

ভ্লাষ্টকলাে 
রসষ্ট

দইু দশলকরও খিবশ সমলয়র পলর খকানও ভারতরীয় প্র্ানমন্তরী 
ও খপালপর মল্যে প্রথমিার শিেক হ্। এর আলগ ২০০০ 
সাল্র জলুন, প্রাতিন প্র্ানমন্তরী অি্ বিহাররী িাজলপয়রী 
ভযোটিকান বগলয়বছল্ন এিং তৎকা্রীন ববিতরীয় খপাপ জন 
পল্র সলঙ্গ খদখা কলরবছল্ন। মহামাররী ে্াকা্রীন অনযে 
খদশগুব্লক ভারত খযভালি সহায়তা কলরলছ, খপাপ খসই 
বিষয়টির প্রশংসা কলরলছন।

দপলাপ দকলারভি চললাকলালীে 
সমগয় রেগবেি প্ররত ভলািগতি 
কত্ষে্গেলাগধি প্রশংসলা কগিগেে

রদ্পলারক্ক 
চেঠক 

প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী ৩০ অল্াির, ২০২১ তাবরলখ 
ইতাব্র খরালম অনুটষ্ত ক্জ-২০ শরীষ ্জ সলম্্লনর পিভূবমলত 
বসঙ্গাপুলরর প্র্ানমন্তরী ব্ বসলয়ন ্ুংলয়র সলঙ্গ ববিপাবষিক 
শিেক কলরন৷ দুই খনতা জ্িায়ু পবরিত্জন খমাকালি্ায় 
বিবেিযোপরী প্রলেষ্া বনলয় আল্ােনা কলরবছল্ন৷

জলেলায়়ু পরিেত্ষে রেরগয় 
রসগিলাপ়ুগিি সগগি গুরুত্বপূণ ্ষ 
আগললাচেলা

ইতাব্র খরালম অনটুষ্ত ক্জ-২০ শরীষ ্জ সলম্্লনর সময় প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী  
ফ্ালসির খপ্রবসলরন্ট ইমানলুয়্ মযোলক্ারঁ সলঙ্গ ববিপাবষিক শিেক কলরলছন। এই 
দইুজন খনতা জ্িায় ুপবরিত্জলনর খপ্রষিাপলি আবথ ্জক বিষয়গুব্র নজর খদওয়ার 
প্রলয়াজনরীয়তা বনলয় আল্ােনা কলরলছন

ফ্লাগসেি সগগি জলেলায়়ু সম্পরক্ষত সমস্লাগুরল রেরগয় 
�ভীি আগললাচেলা

রসওরপ-২৬ সভলায় প্রধলােমন্তীি 
ভলারণ শুেগত রকউআি দকলাি 
স্্লাে করুে।

প্রচ্ছদ রেেন্ধ রসওরপ২৬ শীর ্ষ সগমেলে
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খরালম ইলন্দালনবশয়ার খপ্রবসলরন্ট খজালকা উইলদালদার সলঙ্গও 
খদখা কলরলছন প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাবদ। দইু খনতা ভারত-
ইলন্দালনবশয়া িযোপক খকৌশ্গত অংশরীদাবরলত্বর বদলক 
সাম্প্রবতক অগ্গবত বনলয় আল্ােনা কলরলছন। দইু খনতা 
খকাবভর-১৯ মহামাবর ে্াকা্রীন এলক অপলরর অিযোহত 
সাহালযযের জনযে প্রশংসা কলরন।

ইগন্দলাগেরশয়লাি সগগি 
দকৌশল�ত অংশীদলারিত্ব 
রেগয় ভলািগতি আগললাচেলা 

রদ্পলারক্ক 
চেঠক 

প্র্ানমন্তরী, নলরন্দ খমাদরী খরালম ক্জ-২০ শরীষ ্জ সলম্্লনর 
পিভূবমলত, ২০২১ সাল্র ৩১ অল্াির খস্পলনর প্র্ানমন্তরী 
খপলদ্রা সানলেলজর সলঙ্গ খদখা কলরবছল্ন। দইু রাষ্ট্র প্র্ান 
ই-খমাবিব্টি, বক্ন খিকলনা্ক্জ, উন্নত যন্তপাবত এিং গভরীর 
সমুদ্র অনুসন্ধালনর মলতা নতুন খষিলত্ ববিপাবষিক সহলযাবগতা 
িকৃ্দ্ করলত সম্ত হলয়লছন। 

দপেগেি প্রধলােমন্তীি সগগি 
রদ্পলারক্ক চেঠক

প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী এিং মাইলক্াসলফ্টর সহ-প্রবতষ্াতা বি্ 
খগিলসর মল্যে শিেলক সিজু হাইল্ালজন, বিমালনর জ্া্ানরী, 
িযোিাবর খস্ালরজ এিং টিকা গলিষোর মলতা খষিলত্ ভবিষযেত 
সভোিনা বনলয় আল্ােনা হলয়বছ্। প্র্ানমন্তরী ভারলত বি্ 
এিং খমব্ন্া খগিস ফাউলন্শলনর কালজর প্রশংসা কলরন।

রেল দ�টগসি সগগি ভরের্ত 
সম্ভলােেলা রেগয় আগললাচেলা 

প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী ৩১ অল্াির খরালম জাম ্জান েযোলসি্র 
অযোলঞ্জ্া মালক্জল্র সলঙ্গ খদখা কলরন। দইু রাষ্ট্রলনতা ভারত 
ও জাম ্জাবনর মল্যে রবনষ্ ববিপাবষিক সহলযাবগতা বিষলয় 
সলন্তাষ প্রকাশ কলরন এিং পারস্পবরক িাবেজযে ও বিবনলয়াগ 
সম্ক্জ িকৃ্দ্ করার বসদ্ান্ত খনন।

জলাম ্ষলারেি সগগি সম্পক্ষ আিও 
দজলািদলাি কিলাি প্রগচটিলা

জু্ াইলয় খনপাল্র প্র্ানমন্তরী বহলসলি দাবয়ত্ব খনওয়ার পর এই 
প্রথমিার ভারলতর প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরীর সলঙ্গ খদখা কলরন 
খশর িাহাদরু খদউিা। দইু খনতা খকাবভর-১৯ মহামাররী খমাকাবি্ায় 
ে্মান প্রলেষ্া এিং অনযোনযে খষিলত্ ববিপাবষিক সহলযাবগতা 
খজারদার করার উপায় বনলয় আল্ােনা কলরন। উভলয়ই মহামাবর 
ে্াকা্রীন সমলয় ভারত ও খনপাল্র মল্যে সাবি ্জক সহলযাবগতার 
কথা উললিখ কলরলছন।

রেকটতম প্ররতগেশী 
দেপলাগলি সগগি আগললাচেলা 

প্র্ানমন্তরী খমাদরী এিং ইউলক্লনর রাষ্ট্রপবত মহামানযে ভ্যাবদবমর 
খজল্নবস্র মল্যে অনুটষ্ত শিেলক, দুই খদশ ববিপাবষিক সম্ক্জ 
পয ্জাল্ােনা কলরলছন এিং আঞ্ব্ক বিষলয় তালঁদর মতামত 
বিবনময় কলরন। তারঁা উভয় খদলশর খকাবভর টিকা শংসাপলত্র 
পারস্পবরক স্রীকৃবত-সহ মহামাবরর সমলয় দইু খদলশর মল্যে 
সহলযাবগতা বিষলয় সলন্তাষ প্রকাশ কলরলছ।

ইউগক্গেি সগগি সম্পক্ষ 
রেগয় আগললাচেলা 

ইজরালয়ল্র প্র্ানমন্তরী নাফতাব্ খিলনলির সলঙ্গ প্র্ানমন্তরী নলরন্দ 
খমাদরীর এিা প্রথম শিেক বছ্। দুই খনতা ববিপাবষিক খকৌশ্গত 
অংশরীদাবরত্ব পয ্জাল্ােনা কলরন। তারঁা বিলশষ কলর উচ্চ-প্রযুক্তি এিং 
উদ্ািলনর খষিলত্ সহলযাবগতা আরও িাডালত সম্ত হলয়লছন।   

ভলািত-ইজিলাগয়ল পলািপেরিক সহগ�লার�তলা েৃন্ধে পলাগে 

�়ুক্তিলাগজ্ি প্রধলােমন্তী ভলািগতি সগগি একসলাগে 
কলাজ কিলাি প্ররতশ্রুরত প়ুেে ্্ষক্ত কগিগেে
প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী ১ নলভম্বর গ্াসলগায় বসওবপ-
২৬ ‘ওয়াল্্জ ব্রারস সাবমি সাইর্াইলন’ বরিলিলনর 
প্র্ানমন্তরী িবরস জনসলনর সলঙ্গ খদখা কলরন। বতবন 
আইএসএ, জ্িায়ু অথ ্জ, প্রযুক্তি, উদ্ািন এিং সিুজ 
হাইল্ালজন, পুনন ্জিরীকরেলযাগযে শক্তি বিষলয় রালজযের 
সলঙ্গ রবনষ্ভালি কাজ করার জনযে ভারলতর প্রবতশ্রুবত 
পুনি ্জযেতি কলরন। 

রদ্পলারক্ক 
চেঠক 

রদ্পলারক্ক 
চেঠক 

রদ্পলারক্ক 
চেঠক 

রদ্পলারক্ক 
চেঠক 

প্রচ্ছদ রেেন্ধরসওরপ২৬ শীর ্ষ সগমেলে
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সলাক্লাৎকলাি

ভলািগতি কম ্ষ ও দৃষ্টিভরগি রেগয় 
সলািলা রেগবেি মগধ্ উৎসলাহ িগয়গে, 
আমিলা সমস্ত উন্নয়েশীল দদগশি 

সমস্লাগুরল তুগল ধগিরে।

ভূগপন্দ্র �লাদে 
পবরলিশ, িন ও জ্িায়ু পবরিত্জন বিষয়ক 

খকন্দরীয় কযোবিলনি মন্তরী 

একটি সাম্প্রবতক প্রবতলিদলন উললিখ করা হলয়লছ খয ২০২১ সাল্র অল্াির পবৃথিরীর ইবতহালস েতুথ ্জ 
উষ্ণতম মাস বছ্, তাই উত্র খমরুলত জলম থাকা িরলফর পবরমাে গত ৪৩ িছলরর মল্যে অষ্ম সি ্জবনম্ন 
স্তলর রলয়লছ। এটি দবষিে খমরুর খষিলত্ েতুথ ্জ খরকর্জ। তুষার দ্রুত গল্ যালচ্ছ, বিবে জলুড ঝলডর সংখযো 
িাডলছ, তাপমাত্া িাডলছ এিং সারা বিলবের মানুষ প্রাকৃবতক দলুয ্জালগর বশকার হলচ্ছন। এমতািস্ায় 
বিলবের প্রায় ২০০টি খদশ গ্াসলগায় পবরলিশগত সুরষিার বিষলয় বেন্তাভািনা করার জনযে বমব্ত হলয়বছ্। 
ভারত খসখালন খকি্ তার দৃটষ্ভবঙ্গ স্পষ্ভালি উপস্াপন কলরবন িরং উন্নয়নশরী্ খদশগুব্র একাব্ক 
সমসযোর কথা উললিখ কলর উন্নত খদশগুব্লক তালদর প্রবতশ্রুবতর কথা মলন কবরলয় বদলয়লছ। বনউ ইক্ন্য়া 
সমাোলরর বসবনয়র কনসাবটেং এবরির সলন্তাষ কুমার এিং বসবনয়র অযোবসস্যোন্ট কনসা্টিং এবরির 
বিলভার শম ্জার সলঙ্গ কলথাপকথলন খকন্দরীয় পবরলিশ ও জ্িায়ু পবরিত্জন মন্তরী ভূলপন্দ যাদি িল্লছন, 
“ভারত বিলবের মল্যে অনযেতম দাবয়ত্বশরী্ শক্তি এিং পােঁ দফা জ্িায় ুআল্ােযেসূবে প্রস্তাি কলর জ্িায়ু 
নযোয়বিোলরর খেষ্া করলছ, ি্া খযলত পালর জ্িায়ু পবরিত্জন খমাকালি্ায় অগ্ভালগ রলয়লছ। গ্াসলগা 
খথলক প্র্ানমন্তরী বিবেলক মলন কবরলয় খদন খয বিলবের জনসংখযোর ১৭ শতাংশ ভারলত থাকা সত্ত্বেও 
বনগ ্জমলনর খষিলত্ ভারত মাত্ পােঁ শতাংলশর জনযে দায়রী। জ্িায়ু পবরিত্জলনর কি্ খথলক পবৃথিরীলক 
িােঁালত ভারত সক্ প্রকার খেষ্া করলছ। এমন পবরবস্বতলত এখন খসইসি খদলশর দাবয়ত্বশরী্ হওয়ার 
কথা, যারা কাি ্জন বনঃসরলের জনযে সিলেলয় খিবশ দায়রী।"
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সলাক্লাৎকলাি
ভূগপন্দ্র �লাদে 

পবরলিশ, িন ও জ্িায়ু পবরিত্জন বিষয়ক 
খকন্দরীয় কযোবিলনি মন্তরী 

রসওরপ২৬ শীর ্ষ সগমেলে ররগি দকৌতূহল চতরি 
কগিগে। রেগবেি সলামগে জলেলায়়ু পরিেত্ষগেি 
মত সংকগটি পরিগপ্ররক্গত আপরে এই শীর ্ষ 
সগমেলেগক কীভলাগে দদখগেে?
১৯৯২ সাল্ ইউএনএফবসবসবস প্রবতষ্ার পর খথলক 
প্রবত িছর, বিবে জ্িায়ু পবরিত্জলনর উপর আল্ােনা, 
প্রবতফ্ন এিং সহলযাবগতার বিষলয় আ্াপ 
আল্ােনা কলর। পবরলিশ বিষলয় আল্ােনা করলত 
বিলবের সি খদশ আিারও একক্ত্ত হলয়লছ বসওবপ২৬-
এর শিেলক। সমসযো এলক অলনযের সলঙ্গ ভাগ কলর 
বনল্ তার সমা্ান সভেি। শতাব্রীর সিলেলয় িড 
মহামাবর খকাবভলরর মল্যে এই শিেকটি গুরুত্বপূে ্জ 
বছ্। এর টেক আলগ, আইবপবসবস বরলপালি্জও খদখা 
বগলয়বছ্, এক দশলকর মল্যে পবৃথিরীর তাপমাত্া প্রায় 
১.৫ বরবগ্ খস্বসয়াস িকৃ্দ্ পালি। বশপে উৎপাদলনর 
কারলে যবদ অবনয়বমত কাি ্জন বনঃসরে অিযোহত 
থালক, তাহল্ আগামরী সমলয় প্রবতটি খদশলক জ্িায়ু 
পবরিত্জলনর সলঙ্গ প্রাকৃবতক দুলয ্জালগরও সম্খুরীন হলত 
হলি। এ বিষলয় অলনক খদশ একমতও হলয়লছ।
প্লারিস দেগক গ্লাসগ�লা, পরিগেশ�ত স়ুিক্লাি 
রদগক �ৃহীত পদগক্পগুরলগক আপরে কীভলাগে 
রেচলাি কগিে?
পযোবরস েুক্তিলত দুটি বিষয় বন্ ্জাবরত বছ্। প্রথমত, 
খয খদশগুল্া অব্ক বশপে উৎপাদলনর মা্যেলম 
অব্ক কাি ্জন বনগ ্জমন কলর তালদর অিশযেই বকছু 
িা্যেিা্কতা মানলত হলি। এই সমস্ত খদশগুব্ 
িল্লছ, ষিবতপূরে বহসালি তারা প্রবত িছর ১০০ 
বিব্য়ন র্ার খদলি উন্নয়নশরী্ খদশগুল্ালক। 
ববিতরীয়ত, এটি খমাকালি্া করার জনযে প্রলয়াজনরীয় 
প্রযুক্তি উন্নয়নশরী্ খদশগুব্র মল্যেও উপ্ধি করা 
হলি। প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী খসই সমলয় পযোবরস 
শরীষ ্জ সলম্্লন জ্িায়ু নযোয়বিোর বনলয় কথা ি্ার 
সময় এই বিষলয় গুরুত্ব খদওয়ার কথা িল্বছল্ন। 
সলি ্জাপবর, যারা পবরলিলশর খিবশ ষিবত কলরলছ, 
তালদর দায়িদ্তা খিবশ।
ভলািগতি দৃষ্টিগকলাণ দেগক গ্লাসগ�লা শীর ্ষ 
সগমেলগেি মূল ধলািণলা কী?
গ্াসলগায় শু্ু দৃটষ্ভবঙ্গ নয়, কম ্জপবরকপেনা বনলয়ও 
আল্ােনা হলয়লছ। ভারলতর সংসৃ্বতর সলঙ্গ প্রকৃবত 
অঙ্গাঙ্গরীভালি জবডত। প্রথম বদলনই, প্র্ানমন্তরী 
শু্ুমাত্ এই বিষলয় ভারলতর দৃটষ্ভবঙ্গই সকল্র 
সামলন উপস্াপন কলরনবন, অনযে খদশগুব্লক 
িযেক্তিগত স্ালথ ্জর ঊলধ্ ্জ উলে বিবেক্যোলে একলত্ 
কাজ করার আহ্ান জাবনলয়লছন। স্-উলদযোগরী 

রসওরপ২৬ শীর ্ষ সগমেলগে, ভলািত তলাি দৃঢ় 
অেস্লাে তুগল ধগিগে এেং প্রধলােমন্তী দমলাদী 
রেগবেি কলাগে পঞ্লামৃগতি মন্ত উপস্লাপে 
কগিগেে। একজে মন্তী রহগসগে এটলাগক 
েলাস্তগে পরিণত কিলাি জে্ আপেলাি 
দকৌশল কী হগে? 
প্র্ানমন্তরীর পঞ্ামতৃ মালনই পবরলিলশর খষিলত্ 
ভারলতর আগামরী ্ষিযে করী হলি। এই সক্ 
্ষিযে অজ্জলনর পলথ আমরা অগ্সর হলয়বছ। 
এজনযে সি মন্তক এিং বিভালগর একলত্ কাজ 
করা প্রলয়াজন। আগামরী সমলয় আপবন বনলজই 
পাথ ্জকযে অনুভি করলত পারলিন।

ভারত বিলবের মল্যে অনযেতম দাবয়ত্বশরী্ 
শক্তি এিং পােঁ দফা জ্িায়ু আল্ােযেসূবে 
প্রস্তাি কলর জ্িায়ু নযোয়বিোলরর খেষ্া 

কলরলছ, ি্া খযলত পালর জ্িায়ু পবরিত্জন 
খমাকালি্ায় অগ্ভালগ রলয়লছ। গ্াসলগা 

খথলক প্র্ানমন্তরী বিবেলক মলন কবরলয় 
খদন খয বিলবের জনসংখযোর ১৭ শতাংশ 
ভারলত থাকা সত্ত্বেও বনগ ্জমলনর খষিলত্ 
ভারত মাত্ পােঁ শতাংলশর জনযে দায়রী। 

জ্িায়ু পবরিত্জলনর কি্ খথলক পবৃথিরীলক 
িােঁালত ভারত সক্ প্রকার খেষ্া করলছ। 
এমন পবরবস্বতলত এখন খসইসি খদলশর 

দাবয়ত্বশরী্ হওয়ার কথা, যারা কাি ্জন 
বনঃসরলের জনযে সিলেলয় খিবশ দায়রী।

ভূগপন্দ্র �লাদে 
পরিগেশ, েে ও জলেলায়়ু পরিেত্ষে 
রেরয়ক দকন্দ্রীয় ক্লারেগেট মন্তী 

প্রগ্লাত্তি
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ভারত বনলজই ২০৭০ সাল্র মল্যে খনি-শলূনযের 
্ষিযেমাত্া বন্ ্জারে কলরলছ। এছাডাও ভারলতর িত্জমান 
পুনন ্জিরীকরেলযাগযে শক্তির ষিমতা ৪০ খথলক ৫০% 
িকৃ্দ্ করার কথা খরাষো কলরলছ। বিকপে শক্তির ষিমতা 
৫০০ বগগাওয়ালি িাডালনার ্ষিযেমাত্া বন্ ্জারে করা 
হলয়লছ। ভারত  সিুজ শক্তির িযেিহার ২০৩০ সাল্র 
মল্যে িাবডলয় কাি ্জন বনঃসরে এক বিব্য়ন িন কবমলয় 
খদলি। ভারলতর পঞ্ামতৃ সংকলপের সলঙ্গ, প্র্ানমন্তরী 
খমাদরী পযোবরস সলম্্লন উন্নত খদশগুব্র  ১০০ 
বিব্য়ন র্ালরর প্রবতশ্রুবতর কথা স্রে কবরলয় বদলয় 
িল্লছন, এটি এখনও পূরে হয়বন। ভবিষযেলতর সংকি 
ও োবহদার বদলক তাবকলয় প্র্ানমন্তরী তা এক টট্রব্য়ন 
র্ার করার বিষলয় খজার বদলয়লছন।

আপনার আরও মলন রাখা উবেত খয পবরলিশ 
সংক্ান্ত এই গুরুত্বপূে ্জ পদলষিপগুব্র পাশাপাবশ, 
ভারত পবরলিশগত সমসযোগুব্ সমা্ালনর জনযে 
বতনটি গুরুত্বপূে ্জ খফারামও শুরু কলরলছ। এই বতনটি 
পদলষিপই পবরলিলশর প্রবত ভারলতর প্রবতশ্রুবতর 
প্রবতচ্ছবি। প্রথমত, বসবরআরআই (খকায়াব্শন ফর 
বরজাস্ার খরবসব্লয়ন্ট ইনফ্া্রিাকোর) যুতিরালজযের 
সালথ, ববিতরীয়ত, ফ্ালসির সলঙ্গ ইন্টারনযোশনা্ খসা্ার 
অযো্ালয়সি (আইএসএ) এিং তৃতরীয়, সুইলরলনর 
সালথ এ্ইইবরআইটি (ব্রারবশপ গ্রুপ ফর ইন্াব্রি 
ট্রানক্জশন) প্রবতটষ্ত হলয়বছ্।

আইএসএ’র দৃটষ্ভবঙ্গ আরও এবগলয় বনলয়, 
প্র্ানমন্তরী খমাদরী ‘এক সূয ্জ, এক বিবে, এক বগ্র’-এর 

ধরিরিী এেং মলােেতলা িক্লায় সলািলা রেবে উরদ্গ্ন। তগে উন্নত দদশগুগললাি মগেলাভলাে এগক্গরি 
খ়ুে একটলা ইরতেলাচক েয়, �লা প্রধলােমন্তীও তলািঁ ভলারগণ উগলিখ কগিগেে। উন্নত দদশগুরল 
উন্নয়েশীল এেং স্গল্পলান্নত দদশগুরলি সগগি দকে সহগ�লার�তলামূলক পন্থলা গ্রহণ কিগে েলা?
বসওবপ২৬ শিেলক প্র্ানমন্তরী খমাদরী তারঁ ভাষলে এই বিষয়টি উত্াপন করায় অলনক খদশ দুঃখ প্রকাশ 
কলরলছ। এর আলগ, জ্িায়ু অথ ্জায়লনর বিষলয় খকানও স্পষ্তা বছ্ না, ভারত এিং অনযে উন্নয়নশরী্ 
খদলশর োলপর কারলে, এই প্রথম জ্িায়ু অথ ্জ সংক্ান্ত একটি কবমটি গেন করা হলি। অবভলযাজন 
বিষলয় একটি নবথ শতবররও বসদ্ান্ত খনওয়া হলয়লছ। দরীর ্জবদন ্লর, ‘কাি ্জন মালক্জি’ বিতবক্জত বিষয় 
বছ্, কারে খয খকাম্াবনগুব্র ‘কাি ্জন খক্বরি’ বকলয়ালিা খপ্রালিাকল্র পলর শতবর করা হলয়বছ্ 
এিং পযোবরস েুক্তির পলর বসদ্ান্ত খনওয়া হলয়বছ্, তালদর খষিলত্ ি্া হয় খয এটি নতুন কলর শুরু 
করলত এিং একটি নতুন প্রক্ক্য়া শতবর করলত হলি। এর সালথ, করীভালি পুরালনা কাি ্জন খক্বরি 
সামঞ্জসযে করা যালি, তাও ভারলতর পরামলশ ্জর পলর অন্তভু্জতি করা হলয়লছ। এই সি বিষলয় ভারলতর 
কায ্জকর হস্তলষিলপর কারলে সমা্ান সভেি হলয়লছ।

প্রগ্লাত্তি

সলাক্লাৎকলাি
ভূগপন্দ্র �লাদে 

পবরলিশ, িন ও জ্িায়ু পবরিত্জন বিষয়ক 
খকন্দরীয় কযোবিলনি মন্তরী 
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কথা িল্লছন, যা যুতিরাজযে, অল্রিব্য়া, মাবক্জন 
যুতিরালষ্ট্রর মত খদশগুব্ সমথ ্জন কলরবছ্। ভারত ও 
ইং্যোন্ বসবরআরআই-এর মা্যেলম আইআরআইএস 
প্রবতষ্া কলর খছাি খদশগুব্লক ১০ বিব্য়ন র্ার 
সাহাযযে খদওয়া শুরু কলরলছ। আমরা ইসলরার মা্যেলম 
খছাি খদশগুব্লক প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করি 
যালত পবরলিলশর পবরিত্জন বিষলয় পূি ্জাভাস খদওয়া 
যায়।
পরিগেশ�ত স়ুিক্লাি রেরগয় �ত কগয়ক 
েেগি ভলািগতি উগলিখগ�লা�্ অগ্র�রত হগয়গে, 
উজ্জ্বললা, উজলাললাি মগতলা প্রকল্পগুরল অত্তি 
কলা� ্ষকিী েগল প্রমলারণত হগয়গে৷ এই ধিগেি 
আি কী কী পদগক্প �ৃহীত হগয়গে? 
পবরলিশ সুরষিার বদক খথলক, করীভালি এিং 
খকান মা্যেলম আপবন প্রলেষ্া করলছন তা অতযেন্ত 
গুরুত্বপূে ্জ। ভারত বিষয়টির উপর গুরুত্ব আলরাপ 
কলরলছ। সিুজ শক্তি িকৃ্দ্, কাি ্জন বনঃসরে হ্াস এিং 
মানুলষর জরীিনযাত্া আরও সহজ করলত, উজা্া, 
উজ্জ্ব্ার মলতা প্রকপেগুব্র িাস্তািায়ন শিপ্লবিক 
পদলষিপ বহসালি প্রমাবেত হলয়লছ। এর পাশাপাবশ 
ভারত িনাঞ্্ প্রসালরর িব্ষ্ কাজ কলরলছ। শু্ু 
নিায়নলযাগযে শক্তির বদলক যবদ খদলখন, খদখুন 
আমরা প্রতযোশার খেলয় ভা্ কাজ কলরবছ।
কয়ললা এেং জীেলাশ্ম জ্বলাললারেি রেরয়ষ্ট 
রসওরপ২৬-এ রেতক্ষ সৃষ্টি কগিরেল, এগত 
ভলািগতি অেস্লাে কী?
ইউএনএফবসবসবস খরাষো কলরলছ খয কয়্া এিং 
জরীিাশ্-ভিভতিক উলদযোগগুব্ ্রীলর ্রীলর হ্াস করা 
উবেত এিং সিুজ শক্তির প্রোলর অগ্সর হলত হলি। 
ভবিষযেলতর পবরলিশগত সংকলির কথা ভািল্ এিা 
অিশযেই সটেক পদলষিপ এিং ভারতলকও সমথ ্জন 
করলত হলি। এর পবরলপ্রবষিলত আমরা আমালদর 
বিকপে ও নিায়নলযাগযে জ্া্াবনর ষিমতা এিং তার 
্ষিযেমাত্া িাবডলয়বছ। খদখুন, প্রবতটি খদলশর বনজস্ 
োবহদা রলয়লছ এিং জনগলের আশা-আকাঙ্া পূরে 
করলত হলি। বকন্তু পবরলিলশর স্ালথ ্জ নিায়নলযাগযে 
জ্া্াবনলক বিকপে উৎস বহলসলি প্রোর করলত হলি। 
সি খদশলক খনি-ক্জলরা িালগ ্জি খদওয়া হলয়লছ। দুটি 
বিষয় মাথায় রাখলত হলি, প্রথম- আপনার োবহদা এিং 
সভোিনার বদলক তাকালনা এিং ববিতরীয়- খনি শলূনযের 
বদলক এবগলয় যাওয়া। তলি এই উভয় ্লষিযে অগ্সর 
হলত উন্নয়নশরী্ খদশগুল্ার আবথ ্জক সহায়তা 
ও প্রযুক্তি প্রলয়াজন। উন্নত খদশগুল্া এবিষলয় 
আল্ােনা করল্ও খকানও সুবনবদ্জষ্ উলদযোগ গহৃরীত 
হয় না। একারলেই ভারত উন্নয়নশরী্ খদশগুল্ার 

ভলািত ও ইংল্লাডি দেলাট 
দদশগুগললাগক ১০ রেরলয়ে িললাি 

সলাহলা�্ রদগত শুরু কগিগে।

ভলািত ইসগিলাি মলাধ্গম দেলাট 
দদশগুরলগক প্র�়ুন্ক্ত�ত 

সহলায়তলা প্রদলাে কিগে �লাগত 
পরিগেগশি পরিেত্ষে রেরগয় 

পূে ্ষলাভলাস দদওয়লা �লায়। 

প্রবতবনব্ হলয় বিষয়টি উপস্াপন কলরলছ। ভবিষযেলতও, 
আমরা আমালদর িতিিযে খপশ করি। 
রসওরপ২৬ চেঠগক ভলািত জলেলায়়ু ে্লায়রেচলাি এেং 
জলেলায়়ু অে ্ষলায়গেি কণ্ঠস্ি হগয় উগঠগে। এটলাি 
রপেগে কী ভলােেলারচতিলা িগয়গে?
ভািনািা পবরলিলশর স্ালথ ্জ, বকন্তু তা খযন খদলশর 
খমৌব্ক স্ালথ ্জর ষিবত না কলর। এ কারলেই ভারলতর 
উত্াবপত প্রবতটি বিষলয় উন্নয়নশরী্ খদশগুল্া িযোপক 
সমথ ্জন জাবনলয়লছ। গ্াসলগায় প্র্ানমন্তরী খমাদরী খযভালি 
বিলবের সামলন ভারলতর রূপকপে উপস্াপন কলরলছন, 
তা খকি্ উন্নয়নশরী্ নয়, উন্নত খদশগুব্র বিারাও 
সমবথ ্জত হলয়লছ।
রসওরপ২৬-এ ভলািত ইরতেলাচক পদগক্প গ্রহণ 
কগিগে। আপরে রেগবেি অে্ দদগশি পরিগেশ 
মন্তী এেং প্ররতরেরধগদি সগগি আললাদলা আললাদলা 
আগললাচেলা কগিগেে। ভলািগতি অেস্লাে সম্পগক্ষ 
তলাগঁদি কী মতলামত রেল? 
খদখুন, ভারলতর কম ্জ ও দৃটষ্ভবঙ্গ উপস্াপলন মাননরীয় 
প্র্ানমন্তরীর ভূবমকা বনলয় বিলবের সমস্ত প্রবতবনব্লদর 
মল্যে উৎসাহ বিদযেমান। সকল্ই স্রীকার কলরলছন খয 
ভারত সমস্ত উন্নয়নশরী্ খদলশর সমসযোগুব্লক একলত্ 
উত্াপন কলরলছ।  

সলাক্লাৎকলাি
ভূগপন্দ্র �লাদে 

পবরলিশ, িন ও জ্িায়ু পবরিত্জন বিষয়ক 
খকন্দরীয় কযোবিলনি মন্তরী 
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স্ বনভ্জর ভারতলকও শক্তিশা্রী করলত তার 
বশকলডর সলঙ্গ সংলযাগ স্াপন একান্ত 
প্রলয়াজনরীয়। সমালজর সক্ খরেেরীর 

প্রলেষ্ার মা্যেলমই এই সংকপে পূে ্জ হলত পালর। এমন 
পবরবস্বতলত, স্া্রীনতার পর খথলক দরীর ্জবদন ্লর 
আবদিাসরীরা িক্ঞ্ত বছল্ন। বকন্তু এখন খসই অিলহ্ার 
অিসান রিলছ কারে খদলশর িত্জমান খনতৃত্ব তালঁদর 
সামাক্জক, সাংসৃ্বতক ও রাজবনবতক স্ায়ত্শাসন 
রষিার জনযে আবদিাসরী অঞ্ল্ উন্নয়লনর জনযে 
অবিরাম প্রলেষ্া োব্লয় যালচ্ছ। প্রবত িছর ১৫ নলভম্বর 
খদলশ ‘আবদিাসরী খগৌরি বদিস’ উদযাপন করা হলি। ১০ 

নলভম্বর প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরীর সভাপবতলত্ব খকন্দরীয় 
মবন্তসভার শিেলক এই বসদ্ান্ত গ্হে করা হলয়বছ্। 
প্রথম আবদিাসরী খগৌরি বদিস উপ্লষি, প্র্ানমন্তরী 
খমাদরী ঝাডখলণ্ডর রাজ্ানরী রাবঁেলত বিরসা মুন্া 
খমলমাবরয়া্ উদযোন িা স্া্রীনতা সংগ্ামরী বমউক্জয়ালমর 
উলবিা্ন কলরলছন এিং ম্যেপ্রলদলশর খভাপাল্ একটি 
অনুষ্ালন ভাষে বদলয়বছল্ন। 

গত কলয়ক িছলর িনাঞ্্ ও দগু ্জম পাহাবড অঞ্ল্ও 
উন্নয়লনর খছায়ঁা খ্লগলছ। আবদিাসরী উন্নয়লনর জনযে 
িাবষ ্জক িালজি ৭৫ শতাংশ িকৃ্দ্ করা হলয়লছ। সারা 
খদলশ এক্িযে মলর্ সু্ল্র মা্যেলম ছাত্লদর প্রস্তুত 

আরদেলাসী সমলাগজও 
উন্নয়গেি দেউ এগসগে 

আবদিাসরী মানুলষরা িলন, মরুভূবমলত, পাহালড িসিাস করা সত্ত্বেও ভারলতর স্া্রীনতা 
সংগ্ালম গুরুত্বপূে ্জ অিদান খরলখবছল্ন। তারঁা ভারলতর সমকৃ্দ্লক তালঁদর জরীিন মন্ত 
িাবনলয়লছন। বকন্তু উন্নয়লনর আল্া ও প্রাপযে সম্ান খথলক তারঁা িক্ঞ্ত হলয়লছন। এমন 

পবরবস্বতলত, গত কলয়ক িছলর, খকন্দরীয় সরকার আবদিাসরী অঞ্ল্র উন্নয়নলক সলি ্জাচ্চ 
অগ্াব্কার বদলয়লছ। খকন্দরীয় সরকার এখন খথলক প্রবত িছর ১৫ নলভম্বর বিরসা মুণ্ডার 

জন্মিাবষ ্জকরী উদযাপন করলি “আবদিাসরী খগৌরি বদিস" বহসালি।

িলাষ্ট্র আরদেলাসী দ�ৌিে রদেস

প্রেম আরদেলাসী রদেগস প্রধলােমন্তীি 
সম্পূণ ্ষ ভলারণ শুেগত রকউআি 
দকলাি স্্লাে করুে।
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করা হলচ্ছ। ‘িন ্ন খযাজনা’ আবদিাসরীলদর জরীিলন 
পবরিত্জন এলনলছ, এখন অরলেযের সম্দ ষিমতায়লনর 
মা্যেম হলয় উলেলছ। আবদিাসরী বশশুলদর িতৃভতির অথ ্জ 
িকৃ্দ্র ফল্ আবদিাসরী বশশুরা শু্মুাত্ বশষিালষিলত্ই 
নয়, খখ্ার মালেও তালঁদর দষিতার বিকাশ এিং প্রদশ ্জন 
করলত সষিম হলয়লছ। খিালডা, ব্রু, কাবি ্জ-সহ ভারলতর 
প্রবতটি আবদিাসরী খগাষ্ঠীর ষিমতায়ন হলচ্ছ। শু্ ু তাই 
নয়, শহরাঞ্ল্র মানুষলদর একলেটিয়া আব্পতযে 
খভলে অরেযে, মরুভূবম, দগু ্জম পাহাবড এ্াকার সা্ারে 

নাগবরকরা পদ্ম পুরস্ার পালচ্ছন, আবদিাসরীরা তালঁদর 
কালজর স্রীকৃবত পালচ্ছন।

খকন্দরীয় সরকার আবদিাসরী অঞ্ল্র ষিমতায়লনর 
খেষ্া করলছ, ফ্ স্রূপ এখন আবদিাসরী খগৌরি বদিস 
উদযাপলনর মত ঐবতহাবসক উলদযোগ গ্হে করা 
হলয়লছ। তালঁদর জরীিলনর বিকাশ সরকালরর অনযেতম 
অগ্াব্কার। তালঁদর খগৌরি অষুিণ্ণ রাখা এিং ভবিষযেৎ 
প্রজন্ম যালত তালঁদর খদলখ অনুপ্রাবেত হয়, সরকার খস 
বিষলয় উলদযোগরী হলয়লছ।  

স্লাধীেতলা সংগ্রলাগম আরদেলাসীগদি 
অেদলাগেি সৃ্রতগত রেরম ্ষত 

দশষ্ট জলাদ়ুরি

তফরসরল উপজলারত উপলাদলাে (STC):
n উপজাতরীয় সম্প্রদালয়র জনযে ক্যোে তহবিল্ ৩.৫ 

গুে িকৃ্দ্। উপজাবত ক্যোে তহবি্ যা ২০১৩ সাল্ 
২১২২৫ খকাটি িাকা বছ্ তা ২০২১ সাল্ খিলড 
৭৮২৫৬ খকাটি িাকা হলয়লছ।

n আবদিাসরী ষিমতায়লনর জনযে, 
িাশঁলক গালছর খরেেরী খথলক ছাড 
খদওয়া হলয়লছ যালত ১২৫টিরও 
খিবশ জালতর িাশঁ িযেিহার করা 
যায়।

n  িযেক্তিগত িা গহৃস্ জবমলত 
জন্মালনা িাশঁ কািার জনযে 
সরকাবর অনুলমাদলনর 
প্রলয়াজন হলিনা।

েলাশঁ এখে �লাগেি দরেণী 
দেগক েলাদ পগডগে 

উচিলাকলাঙ্কী দজললা কম ্ষসূরচি মলাধ্গম উন্নয়ে 
n স্াস্যে, বশষিা, কৃবষ, অথ ্জ ও দষিতা উন্নয়লন উন্নত সুবি্া। ১১২টি 

উচ্চাকা্ষিরী খজ্ার মল্যে, ৪২টি খজ্ায় অব্ক সংখযেক আবদিাসরী 
রলয়লছন। তাই, স্লপোন্নত ৪২টি খজ্ায় প্রকপে প্রস্তালির জনযে ২৫০ 
খকাটি িাকারও খিবশ িরাদ্ করা হলয়বছ্।

আরদেলাসীগদি জে্ অে ্ষ ৭৫% েৃন্ধে

৪২৯৬
৭৫২৫

n ষুিদ্র িনজ পলেযের ক্য় মূ্যে ৬২ গুে িকৃ্দ্ 
খপলয়লছ, এমএসবপ’র আওতায় ষুিদ্র িনজ পলেযের 
সংখযো ৭ গুে িকৃ্দ্ খপলয়লছ। 

n ২৫টি রালজযে ৩৭৫০০টি স্বনভ্জর খগাষ্ঠীর মা্যেলম 
২৫০০টি িন-্ন বিকাশ খকন্দলক ক্াস্ার করা 
হলয়লছ। 

২০১৩-১৪

২০২১-২২

সংসৃ্রত:
আবদিাসরী ঐবতহযে ও 
সংসৃ্বত সংরষিে ও 

প্রোলরর জনযে জাতরীয় 
আবদিাসরী গলিষো 
খকন্দ স্াপন করা 

হলচ্ছ।

আবদিাসরীলদর জনযে একটি বনবদ্জষ্ স্াস্যে 
খস্ স্াপন করা হলয়বছ্। উদ্ািনরী 
পদ্বত-সহ জ্ঞান ভান্ার বহসালি সারা 
খদলশ একটি খপাি্জা্ ো্ ুহলয়লছ।খদশরীয় 
ঔষব্ জ্ঞান এিং আবদিাসরী ওষুল্র বিষলয় 
এমস, পতঞ্জব্র মলতা সংস্াগুব্র সলঙ্গ 
অংশরীদাবরত্ব।

আরদেলাসী স্লাস্্: দদলািগ�লাডলায় স্লাস্্গসেলা

িলাষ্ট্রআরদেলাসী দ�ৌিে রদেস

গুজিলাত
ছত্তিশ�ড
ঝলাডখণ্ড
দ�লায়লা
অন্ধ্রপ্রগদশ
মধ্প্রগদশ
দকিল
মরণপ়ুি
রমগজলািলাম
দতগলগিলােলা

দদগশি প্রেম রেবেমলাগেি দটেশগেি 
উগদ্লাধগে প্রধলােমন্তীি সম্পূণ ্ষ ভলারণ 
শুেগত রকউআি দকলাি স্্লাে করুে।

খকাটি িাকা

খকাটি িাকা
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এটি বিহালরর বসওয়ান খজ্া। কৃষকরা 
মালে ্ান কািলত িযেস্ত। যাইলহাক, তারঁা 
যালত বনক্শ্চলন্ত কৃবষকাজ করলত পালরন 

এিং সটেক সমলয় টিকার খরাজ বনলত পালরন 
তা বনক্শ্চত করার জনযে, স্াস্যেকমতীরা কৃষক 
এিং খষিতমজরুলদর কালছ যালচ্ছন এিং মালেই 

খকাবভর টিকার খরাজ বদলচ্ছন। েম্ারে, ভাইনা 
প্রভৃবত এ্াকায় জনগেলক টিকা খদওয়ার জনযে 
খমািাই্ টিম গেন করা হলয়লছ। খট্রন, রাস্তার ্ ালর 
এিং িাবডলত বগলয় টিকা খদওয়া হলচ্ছ। নলভম্বলর 
জাতরীয় পয ্জালয় ো্ু হওয়া ‘হর রর দস্তক’-এর অংশ 
এই উলদযোগটি। প্রোরোর অংশ বহসালি, খকন্দরীয় 

সম্পণূ ্ষ ষ্টকলাকিগণি মলাধ্গম 
মলাে়ুরগক স়ুিরক্ত কিলাি সংকল্প

খকানও খরাগলকই অিলহ্া করা উবেৎ নয়। একিা বিষয় মাথায় রাখলত হলি  খয, ভারলত 
খকাবভর আক্ালন্তর সংখযো কমল্ও এিং ১১০ খকাটিরও খিবশ টিকাকরে হল্ও খকন্দরীয় 

সরকার টিকাকরে অবভযালন খকানওরকম বশবথ্তা খদখায়বন। খকন্দরীয় সরকার অবত দ্রুত 
গবতলত জনগলের টিকাকরলের জনযে সমগ্ খদলশ খকাবভর-১৯ টিকাদালনর সুলযাগ প্রসাবরত 

কলরলছ।  "সকল্র জনযে বিনামূল্যে টিকা" প্রোরাবভযালনর অ্রীলন দ্রুত-ট্রযোবকং, পররীষিা এিং 
বেবকৎসার িযেিস্া কলর ভারত আরও এক ্াপ এবগলয় যাওয়ার বসদ্ান্ত বনলয়লছ। এটি এখন 
‘হর রর দস্তক’ (প্রবতটি দরজায় কডা নাডুন) ো্ু কলরলছ যালত কম সমলয় সকল্র জনযে 

বনরাপত্া বনক্শ্চত করলত ে্মান অবভযান খজারদার করা যায়।

দকলারভগিি সগগি �়ুধে... এই ছবিটি বিহালরর বসওয়ান খজ্ার। এখালন 
‘হর রর দস্তক’ অবভযালনর অ্রীলন, স্াস্যেকমতীরা মালে বগলয় কৃষক এিং 
তালঁদর পবরিালরর সদসযেলদর টিকা বদলচ্ছন।
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স্াস্যেমন্তরী মনসুখ মান্বভয়া সম্প্রবত দরীপািব্র 
সময় পাব্তানা শহর পবরদশ ্জন কলরন এিং িাবড 
িাবড বগলয় মানুষলক টিকা খদওয়ার জনযে উৎসাবহত 
কলরন। প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী ৩ নলভম্বর ‘হর 
রর দস্তক' প্রোরাবভযান শুরু কলরবছল্ন যা ৩০ 
নলভম্বর পয ্জন্ত ে্লি। প্রোরাবভযালনর বিলশষত্ব হ্ 

যালঁদর আংবশক টিকাকরে হলয়লছ িা যারা টিকার 
প্রথম খরাজ খননবন স্াস্যেকমতীরা আলগ তালঁদর 
িাবডলত যালিন। ‘সকল্র প্রয়াস’ মলন্তর সলঙ্গ, 
খকন্দরীয় সরকার টিকা গ্হলের সুলযাগলক আরও 
প্রসাবরত করলত োইলছ যালত খযাগযে জনসংখযোর 
সকল্ সময়মলতা টিকা গ্হে করলত পালরন।

রেবে স্লাস্্ সংস্লা দকলাভ্লান্ক্সে অে়ুগমলাদে কগিগে

বিবে স্াস্যে সংস্া ভারলত শতবর কলরানাভাইরাস 
টিকা ‘খকাভযোক্ক্সন’খক জরুবর িযেিহালরর অনুমবত 
বদলয়লছ। গত কলয়ক মাস ্লর টিকা প্রস্তুতকাররী 
সংস্া ভারত িালয়ালিক এিং রবলিউএইেও’র মল্যে 
আল্ােনা ে্বছ্। রবলিউএইেও ভারলত শতবর 
টিকা সম্লক্জ বনম ্জাতালদর কাছ খথলক বিস্তাবরত 
তথযে খেলয়লছ যালত এটি আন্তজ্জাবতক মানদলণ্ড 
পররীষিা করা যায়। রবলিউএইেও একটি িুইলি উললিখ 
কলরলছ, “রবলিউএইেও ভারত িালয়ালিলকর শতবর 
খকাভযোক্ক্সনলক ‘জরুবর িযেিহালরর অনুমবত’ বদলয়লছ। 
এখন খকাবভর প্রবতলরাল্ টিকার তাব্কায় আলরকটি 
নাম যুতি হলয়লছ।" খকন্দরীয় স্াস্যেমন্তরী মনসুখ 
মান্বভয়া টিকার জরুবর িযেিহালরর অনুমবতর জনযে 
রবলিউএইেওলক ্নযেিাদ জাবনলয়লছন৷ "এটি সষিম 
খনতৃলত্বর ্ষিে৷ এটি প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরীর 
সংকলপের কাবহবন। এিা খদশিাসরীর বিবোলসর ফ্। এ 
খযন স্বনভ্জর ভারলতর দরীপািব্। আমরা ভারলত প্রস্তুত 
খকাভযোক্ক্সনলক জরুবর িযেিহালরর তাব্কায় অন্তভু্জতি 
করার জনযে রবলিউএইেওলক ্নযেিাদ জানাই।”

 রবলিউএইেও খথলক অনুলমাদন পাওয়ার 
অথ ্জ হ্ যারা এই টিকা বনলয়লছন তারঁা এখন 
আন্তজ্জাবতকভালি ভ্মে করলত পারলিন।

 রবলিউএইেও এখনও পয ্জন্ত জরুবর িযেিহালরর 
জনযে আিটি টিকার অনুলমাদন বদলয়লছ, যার 
মল্যে দুটি ভারতরীয় টিকা।

 এই টিকার তৃতরীয় ্ালপর ট্রায়াল্র ফ্াফল্ 
খদখা যালচ্ছ এটি ৮১ শতাংশ পয ্জন্ত কায ্জকররী।

 বিলদলশ এই টিকার গ্হেলযাগযেতা আরও 
িাডলি এিং বিলদশ খথলক িরাত আসলি।

 খিবশরভাগ খদশও রবলিউএইেও বিারা 
অনুলমাবদত টিকা অনুলমাদন কলর।

 আপবন যবদ খকাভযোক্ক্সলনর উভয় খরাজ বনলয় 
থালকন, তাহল্ আপবন ২২ নলভম্বর খথলক 
যুতিরালজযে খযলত পারলিন।

 রবলিউএইেও ইবতমল্যেই ভারলত িযেিহালরর 
জনযে ভারলতর খসরাম ইনবস্টিউি বিারা শতবর 
'খকাবভবশল্'-এর অনুমবত বদলয়লছ। 

 খকাভযোক্ক্সন একটি বনক্্রিয় টিকা। এর অথ ্জ 
হ্ এটি মতৃ কলরানা ভাইরাস খথলক শতবর 
হলয়লছ যা টিকালক বনরাপদ কলর তুল্লছ।

 ২৪ িছলরর পুরলনা খকাম্াবন ভারত 
িালয়ালিক সি বমব্লয় ১৬টি খরালগর বিরুলদ্ 
টিকা শতবর কলর এিং এই টিকাগুব্ বিলবের 
১২৩টি খদলশ পাোলনা হয়।

িরলিউএইচও দেগক 
অে়ুগমলাদগেি পি স়ুরেধলা 
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হি রি দস্তক: দদলািগ�লাডলায় ষ্টকলাকিণ
ঝাডখণ্ড, মবেপুর, নাগা্যোন্, অরুোে্ 

প্রলদশ, মহারাষ্ট্র, খমরা্য় এিং অনযোনযে রালজযের 
েবলিশটিরও খিবশ খজ্ায় খযখালন টিকাকরলের 
সংখযো কম, খসখানকার মযোক্জল্রিিলদর সলঙ্গ 
পয ্জাল্ােনা শিেলকর সময়, প্র্ানমন্তরী নলরন্দ 
খমাদরী খসখালন টিকাকরলের অন্তভু্জক্তি প্রসাবরত 
করার আহ্ান জাবনলয়বছল্ন। পরিততীকাল্, 
স্াস্যেমন্তরী মনসুখ মান্বভয়াও ‘হর রর দস্তক’ 
প্রোরাবভযালনর গবত িকৃ্দ্ করলত ১১ নলভম্বর 
রাজযে এিং খকন্দশাবসত অঞ্্গুব্র স্াস্যে 

মন্তরীলদর সলঙ্গ শিেক কলরবছল্ন। উলবিলগর বিষয় 
হ্, বকছু বকছু খজ্ার গড জাতরীয় গলডর খথলক 
অলনক কম। কারে বহসালি ি্া খযলত পালর, টিকা 
সম্লক্জ গুজি, বিভ্াবন্ত,দুগ ্জম এ্াকা, প্রবতকূ্ 
আিহাওয়া। সমসযো খমাকাবি্া এিং মানুলষর মল্যে 
সলেতনতা িকৃ্দ্র জনযে প্র্ানমন্তরী িারিার তৃেমূ্ 
স্তলরর খকৌশল্র ওপর খজার বদলচ্ছন। এমনবক 
বতবন ্ মতীয় খনতালদর সাহাযযে খনওয়ার জনযে রাষ্ট্রঠীয় 
কতৃ ্জপষিলক আহ্ান জাবনলয়লছন। ে্বত িছর ১৬ 
জানুয়াবর খথলক খদশিযোপরী টিকা অবভযান শুরু 
হলয়বছ্, প্রথম পয ্জালয় স্াস্যেকমতীলদর টিকা খদওয়া 

২০ নলভম্বলরর মল্যে ১১০টি খদশ ভারলতর সলঙ্গ 
খকাবভর-১৯ টিকা শংসাপলত্র পারস্পবরক স্রীকৃবতলত 
সম্ত হলয়লছ। টিকা শংসাপলত্র অনুলমাদলনর জনযে 
ভারত সরকার বিলবের িহু খদলশর সলঙ্গ খযাগালযাগ 
কলরবছ্, যালত খদলশর পডুয়া, িযেিসায়রী এিং 
পয ্জিকরা অিাল্ ভ্মে করলত পালরন। খকন্দরীয় 
স্াস্যে মন্তক বিবভন্ন খদশ খথলক ভারলত আগত 
যাত্রীলদর জনযে ভ্মে বনলষ্াজ্ঞাও বশবথ্ কলরলছ। 
বনলদ্জবশকাগুব্র ব্ঙ্কটি https://www.mohfw.gov.
in/pdf/-এ খদখলত পালরন। যারা বিলদশ ভ্মে করলত 
োইলছন তারঁা খকাউইন খপাি্জা্ খথলক ‘আন্তজ্জাবতক 
ভ্মে ইবমউনাইলজশন সাটি্জবফলকি’ রাউনল্ার 
করলত পালরন। খয ১১০টি খদশ পারস্পবরকভালি 
টিকা শংসাপত্লক স্রীকৃবত বদলত সম্ত হলয়লছ 
তালদর মল্যে রলয়লছ কানারা, মাবক্জন যুতিরাষ্ট্র, 
যুতিরাজযে, ফ্াসি, জাম ্জাবন, খি্ক্জয়াম, আয়ার্যোন্, 
খনদার্যোন্স, খস্পন, িাং্ালদশ, বফন্যোন্, মাব্, 
রানা, বসলয়রা ব্ওন, নাইলজবরয়া, সাবি ্জয়া, খপা্যোন্, 
খ্াভাক প্রজাতন্ত, খক্ালয়বশয়া, িু্লগবরয়া, তুরস্, 
খেক প্রজাতন্ত, সুইজার্যোন্, সুইলরন, অব্রিয়া, 
রাবশয়া, কুলয়ত, সংযুতি আরি আবমরশাহরী, িাহাবরন, 
কাতার ইতযোবদ।

ভলািগতি দকলারভি-১৯ ষ্টকলা 
শংসলাপরি ১১০ষ্ট দদগশ চেধ
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�ত ১০০ েেগিি মগধ্ 
সেগচগয় প্রলাণরলাতী এই 
অরতমলারিগত আমলাগদি দদশ 
েহু সমস্লাি সমে়ুখীে হগয়গে। 
কগিলােলাি রেরুগধে দদগশি 
আপ্রলাণ প্রগচটিলাি ফগল আমিলা 
েতুে সমলাধলাে খ়ুঁগজ দপগয়রে 
এেং উদ্লােগেি দচটিলা চলগে। 
‘সকগলি জে্ রেেলামূগল্ 
ষ্টকলা’ অরভ�লাগেি আওতলায় 
আমিলা একরদগে প্রলায় ২.৫ 
দকলাষ্ট ষ্টকলাি দিলাজ রদগত 
সক্ম হগয়রে। এষ্ট আমলাগদি 
সলামে ্্ষ  এেং সম্ভলােেলাি রচরি 
প্রকলাশ কগি।“ 

- েগিন্দ্র দমলাদী, প্রধলােমন্তী

হলয়বছ্। সামলনর সাবরর কমতীলদর টিকা খদওয়া 
শুরু হয় ২ খফব্রুয়াবর খথলক। পলর, সরকার ১৮ 
িছলরর ঊলধ্ ্জ সক্লক ১ খম খথলক টিকা খদওয়ার 
অনুমবত বদলয় টিকাকরে অবভযান সম্প্রসারলের 
বসদ্ান্ত খনয়।
ভলািত রেগবেি জে্ ৫০০ দকলাষ্ট ষ্টকলা চতরি 
কিগত প্রস্তুত

ক্জ-২০ শিেলক প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী বিবেলক 
আবেস্ত কলর জাবনলয়লছন খয ভারত আগামরী 
িছলরর মল্যে ৫০০ খকাটি টিকার খরাজ শতবর করলত 
প্রস্তুত। এর িহৃৎ অংশ অনযে খদশগুব্লক খদওয়া 

হলি। প্রকৃতপলষি, খকাবভর মহামাবর ে্াকা্রীন 
ভারত একমাত্ খদশ খয অনযে খদশগুব্লক সাহাযযে 
কলরলছ। প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরী বিবোস কলরন 
খয এলক অপরলক সাহাযযে না করল্ ভবিষযেলত 
মহামাবর প্রবতলরা্ করা কটেন হলি। এই কারলেই 
সমস্ত িা্া সত্ত্বেও, ভারত এখনও পয ্জন্ত ১৫০ টি 
খদলশ ওষুল্র পাশাপাবশ অলনক খদলশ টিকা 
সরিরাহ কলরলছ। শু্ু তাই নয়, শরীষ ্জ সলম্্লনর 
সময় প্র্ানমন্তরী 'এক পবৃথিরী এক স্াস্যে'-এর 
রূপকপে উপস্াপন কলরন, খসখালন উপবস্ত বিবে 
খনতারা বিষয়টিলক স্াগত জাবনলয়লছন। 

n  ভারলত িত্জমালন সুস্তার হার ৯৮.২৭%। ভারলতর 
সক্ক্য় খরাগরীর সংখযো হ্ ১৩০৭৯৩ যা ৫২৫ 
বদলনর মল্যে সি ্জবনম্ন।

n  প্রবত সপ্তালহ পবসটিভ খরাগরীর হার হ্ ০.৯৭% 
এিং গত ৫৩ বদন ্লর দইু শতাংলশরও নরীলে 
রলয়লছ। 

n  খমাি পবসটিভ খকসগুল্ার মল্যে খদলশ িত্জমালন 
সক্ক্য় রলয়লছ ০.৩৮%, যা ২০২০ সাল্র মাে্জ 
খথলক এখন পয ্জন্ত সি ্জবনম্ন।

n  এ পয ্জন্ত ভারলত ৬২.৫৭ খকাটিরও খিবশ 
(৬২৫৭৭৪১৫৯) পররীষিা করা হলয়লছ।

প্রলাপ্ত তে্ ২০২১ সলাগলি ১৬ েগভম্বি প� ্ষতি 

স্লাস্্দকলারভি-১৯-এি রেরুগধে লডলাই
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ভারত যখন স্বনভ্জরতার পলথ এবগলয় 
েল্লছ, তখন খসই উন্নয়ন যাত্ার সুফ্ও 
খযন বদিযোঙ্গলদর কালছ খপৌঁছায়। গত সাত 
িছলর 'অযোলক্সবসি্ ইক্ন্য়া' িা ‘সহজ 
ভারত’ প্রোরাবভযালনর অ্রীলন এই ্ষিযে 
বনলয়, খকন্দরীয় সরকার িাস্তি পবরকাোলমা 
এিং সামাক্জক পবরলিলশর একটি বিশা্ 
খনিওয়াক্জ শতবর কলরলছ যা বদিযোঙ্গলদর 
সমস্ত ্রলের শাররীবরক িা্া অবতক্ম কলর 
এবগলয় খযলত সষিম কলরলছ।

রদে্লাগিগদি জে্ 
‘সহজ ভলািত’ 
�ঠগেি প্রস্তুরত

এই কথাগুব্ িারােসরীর বদিযোঙ্গ অরুে রাই 
িল্বছল্ন, ২১ অল্াির বদবলির রাম মলনাহর 
খ্াবহয়া হাসপাতাল্ খকাবভর টিকাকরলের 

১০০ খকাটি খরাজ সম্ূে ্জ হওয়ার পলর প্র্ানমন্তরী 
নলরন্দ খমাদরীর সলঙ্গ কলথাপকথলনর সময় অরুে এই 
কথা জাবনলয়বছল্ন।

সমালজর ্ারো রাতারাবত িদল্ যায়বন। মানবসক 
্ারোর পবরিত্জন রিাল্ই হলি না, প্রলয়াজন সক্লক 
সমান সুলযাগ খদওয়ার জনযে একটি বিশা্ খভৌত 
পবরকাোলমা গেন করা। ২০১৫ সাল্র বরলসম্বলর যখন 
প্রোরাবভযানটি শুরু হলয়বছ্, তখন প্র্ানমন্তরী জাবতর 
কালছ একটি আহ্ান জাবনলয়বছল্ন, বতবন িল্বছল্ন, 
“আমার মাথায় ভািনা এলসবছ্, খকন আমরা খদলশ 
‘অষিম’-এর পবরিলত্জ ‘বদিযোঙ্গ’ শব্টি িযেিহার করি 

না। এরা খসইসি মানুষ যালঁদর মল্যে 'ঐবেবরক ষিমতা' 
রলয়লছ। আমালদর স্াভাবিক শররীলরর মল্যে যা অবম্। 
আমার খদশিাসরী, আমরা বক 'অষিম' শব্টির পবরিলত্জ 
‘বদিযোঙ্গ’ শব্টি িযেিহার করলত পাবর? আশা কবর 
আপনারা সকল্ এই বিষয়টিলক এবগলয় বনলয় যালিন।" 
এই ্ লষিযে প্রবতিন্ধরীলদর প্রবত সমালজর সংকরীে ্জ দৃটষ্ভবঙ্গ 
খভলে খফ্ার জনযে 'অযোকলসবসি্ ইক্ন্য়া' িা ‘সহজ 
ভারত’ প্রোরাবভযান শুরু হলয়বছ্। এই প্রলেষ্া রিাি্জ 
এম খহনলসল্র কথালক সতযে কলরলছ। হুই্লেয়ালর 
দরীর ্জতম দরূত্ব অবতক্ম কলর বিবে খরকর্জ গেন করার 
পলর বতবন িল্বছল্ন "আবম প্রবতিন্ধরী, খসিা টেক। 
বকন্তু এর অথ ্জ হ্ খয আমালক এবগলয় যাওয়ার জনযে 
অনযেলদর খথলক একিু আ্াদা পথ খিলছ বনলত হলি।" 

‘অযোলক্সবসি্ ইক্ন্য়া’ প্রোরাবভযালনর উলদ্শযে হ্ 

“আগ� প্ররতেন্ধী শব্ষ্ট শুেগত লজ্লা ললা�ত, প্রধলােমন্তী দমলাদী রদে্লাগি শব্ষ্ট ে্েহলাি শুরু 
কগিরেগলে। এখে আমিলা আি অসহলায় দেলাধ করি েলা। দ�ে আমলাগদি একটলা ঐবেরিক ক্মতলা 

আগে। আজ আমিলা দ�খলাগেই �লাই, সমলাগজি সকগল আমলাগদি সমেলাগেি দচলাগখ দদগখে।"

ফ্্লা�রশপ প্রকল্প অ্লাগক্সরসেল ইন্ডিয়লা
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সরকাবর ভিন, রাস্তা, খর্পথ এিং বিমানিন্দর ইতযোবদ 
স্ানলক বদিযোঙ্গলদর জনযে আরও সহজ কলর খতা্া এিং 
তালঁদর উন্নত সুবি্া প্রদান করা। প্রোরাবভযান এিং 
প্রাপযেতার অব্কারলক আইবন শক্তি খদওয়ার জনযে, 
খকন্দরীয় সরকার প্রবতিন্ধরী িযেক্তিলদর অব্কার আইন 

২০১৬ প্রেয়ন কলরলছ। এর অ্রীলন, প্রবতিন্ধরীলদর 
কালছ প্রাপযেতা একটি অব্কার হলয় উলেলছ, খযখালন 
আলগ এটি শু্ুমাত্ একটি ক্যোেমূ্ক িযেিস্া বছ্।

ভারলতর গুজরাত রালজযের খকভাবদয়ায় সদ্জার 
িলিভভাই পযোলিল্র স্বৃতলসৌ্ এ্াকাটি বদিযোঙ্গলদর 

পরিগেশ প্রলাপ্তলা �গড দতলাললা পরিেহে ে্েস্লাি প্রলাপ্তলা 

প্রলাপ্তলা অরধকলাগি পরিণত হগয়গে
স্া্রীনতা ্ালভর পর কলয়ক দশক পয ্জন্ত  প্রবতিন্ধরীরা সমালজর 
বিবভন্ন খষিলত্ অংশগ্হে খথলক প্রায় িক্ঞ্ত বছল্ন। বকন্তু এখন 
বশপে খহাক িা ক্রীডা জগৎ, প্রবতটি খষিলত্ই তারঁা সাফল্যের নতুন 
নতুন কাবহবন রেনা কলরলছন। এিং তা সভেি হলয়লছ ‘অযোলক্সবসি্ 
ইক্ন্য়া’ প্রোরাবভযালনর কারলে। বভন্নভালি সষিম মানুষলদর সুবি্া 
প্রদালনর জনযে এটি ২০১৫ সাল্র ৩ বরলসম্বর আনুষ্াবনকভালি ো্ু 
করা হলয়বছ্। এই অবভযালনর বতনটি মাত্া রলয়লছ...

খকন্দরীয়/রাজযে/খকন্দশাবসত অঞ্ল্ জনসা্ারে 
ভিন, হাসপাতা্গুব্লক বভন্নভালি সষিম মানুষলদর 
জনযে সহজ কলর খতা্া।

সমস্ত অভযেন্তররীে এিং আন্তজ্জাবতক 
বিমানিন্দরগুব্লক সম্ূে ্জরূলপ বদিযোঙ্গলদর জনযে 
সহজ কলর খতা্া। সমস্ত এ-১, এ, এিং বি পয ্জালয়র 
খর্ওলয় খস্শন এিং অনযোনযে সমস্ত খর্লস্শনলক 
৫০% বদিযোঙ্গলদর জনযে সম্ূে ্জ সহজ কলর খতা্া।

n এর মল্যে রলয়লছ খকন্দরীয় সরকালরর ১০৩০টি ভিন এিং 
রাজযে/খকন্দশাবসত অঞ্ল্র ৪৯৪টি ভিন। প্রাপযেতার 
জনযে বেবনিত ১৬৬২টি ভিলনর বনবমত্তি একটি অবরি 
সম্ন্ন করা হলয়লছ।

n খমাি ৩৫টি আন্তজ্জাবতক এিং ৬৯টি অভযেন্তররীে 
বিমানিন্দলরর মল্যে ৫৫টি বিমানিন্দর সম্ূে ্জ 
সুবি্া উপ্ধি করা হলয়লছ।

n ১৩৯১টি খর্লস্শলন প্রাপযেতার সুবি্া খদওয়া 
হলয়লছ, ৬০৩টি খর্লস্শলন সহজ অনযে প্লযোিফলম ্জ 
যাওয়ার সুবি্া এিং প্লযোিফলম ্জর প্রান্তগুব্ বেবনিত 
করা হলয়লছ। 

n গে পবরিহলন ৬২টি রাজযে পবরিহন 
আন্ারলিবকংলয়র মাব্কানা্রীন ১,৪৭,৩৬৮টি 
িালসর মল্যে ৪২ হাজালরর খিবশ িাসলক 
আংবশকভালি সহজ করা হলয়লছ এিং ১০ হাজালরর 
খিবশ িাসলক সম্ূে ্জ সহজ করা হলয়লছ।

n ভাজঁ করা যায় এমন খরম্ এিং সহলজ হুই্লেয়ালর 
ওো এিং নামার জনযে েওডা দরজাগুব্ এখন গে 
পবরিহন িযেিস্ার শিবশষ্যে হলয় উলেলছ৷

n গেপবরিহন পবরলষিাগুব্লত অবরও খরাষো 
বসলস্ম এিং বভবরও িা বরক্জিা্ তথযে অন্তভু্জতি 
করা হলয়লছ।

১৫২৪ টি বিক্ল্ং বভন্নভালি সষিম মানুষলদর জনযে 
সহজ করা হলয়লছ। খরম্, ব্ফি, পাবক্জং, 
খশৌোগার বনম ্জাে করা হলয়লছ।

ল
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ফ্্লা�রশপ প্রকল্পঅ্লাগক্সরসেল ইন্ডিয়লা
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জনযে সম্ূে ্জ সহজ করা হলয়লছ। এটিলত সমস্ত 
সুলযাগ-সুবি্া রলয়লছ যার ফল্ খযলকান শাররীবরক 
প্রবতিন্ধকতা থাকল্ও খকান অসুবি্া হলি না। 
অযোলক্সসলযাগযে ব্ফ্ট, ই-কাি্জ , িয়ল্ি, সাইনলিার্জ 
এিং পানরীয় জল্র িযেিস্া-সহ হুই্লেয়ালর আসা 
যাত্রীলদর জনযে বনবি ্জঘ্ন বনরাপত্া খেক-আপ-সহ সমস্ত 

িযেিস্া রলয়লছ। এই ক্যোেমূ্ক উলদযোগগুব্ এমন 
একটি খদলশ গ্হে করা হলচ্ছ খযখালন এই সমসযোগুব্ 
দরীর ্জবদন ্লর উলপবষিত বছ্। খকন্দরীয় সরকার ‘সুগমযে 
ভারত অবভযালন’র মা্যেলম বদিযোঙ্গলদর প্রবত সমালজর 
দৃটষ্ভবঙ্গ িদ্ালনার উলদযোগ বনলয়লছ, এখন সমালজর 
িদ্ালনার পা্া। 

রদে্লাগিজেগদি ক্মতলায়গেি 
জে্ দেশ রকেু উগদ্লা� 

খকন্দ ও রাজযে সরকালরর খমাি ওলয়িসাইলির 
অন্তত ৫০ শতাংশ বদিযোঙ্গলদর জনযে সহজ 
কলর খতা্া।

তে্ ও দ�লা�লাগ�লা� 
ইগকলারসগটেম স়ুরেধলা প্রদলাে

ল
ক্

্

অগ্র�রত

 রাজযে/খকন্দশাবসত অঞ্্গুব্র ৫৮৮টি 
ওলয়িসাইি িযেিহার সহজ করা হলয়লছ। ক্স্ন 
বররার, রলের শিসাদৃশযে, অনুিাদ এিং ফলন্টর 
আকার বনয়ন্তলের মত শিবশষ্যে অন্তভু্জতি করা 
হলয়লছ। 

 খকন্দরীয় সরকালরর ১০০টির খিবশ ওলয়িসাইলি 
ইবতমল্যে সহজ প্রাপযেতা বনক্শ্চত  করা হলয়লছ।

 ভারতরীয় সাংলকবতক ভাষা গলিষো এিং প্রবশষিে 
খকলন্দর বিবভন্ন খকালস ্জর মা্যেলম প্রায় ১৫০০ জন 
ইশারা ভাষা খদাভাষরীলক প্রবশষিে খদওয়া হলয়লছ।

 টিবভ েযোলনল্ সহজ বনউজ িুল্টিন এিং সা্ারে 
বিলনাদন েযোলনল্ সািিাইলি্-সহ খিব্বভশলন 
অযোলক্সসলযাগযে বিষয়িস্তু পয ্জায়ক্লম প্রোর করা 
হলচ্ছ।

 বদিযোঙ্গলদর বনলয়ালগর জনযে বিলশষ 
অবভযালনর আওতায় সংরবষিত আসন 
খকািা ৩ খথলক িাবডলয় ৪ শতাংশ করা 
হলয়লছ। উচ্চ বশষিাপ্রবতষ্ালন এই খকািা 
এখন ৩টির পবরিলত্জ ৫ শতাংশ হলয়লছ।

 ৬-১৮ িছর িয়বসলদর জনযে বিনামূল্যে বশষিার 
িযেিস্া করা হলয়লছ, অনযেবদলক সরকাবর ও 
সরকাবর সাহাযযেপ্রাপ্ত সু্্গুব্লক বদিযোঙ্গ 
বশশুলদর সুবি্ার জনযে র ্তযাম্, হযোন্লর্ 
এিং সহলজ িযেিহারলযাগযে খশৌোগার শতবর 
করা হলয়লছ।

 অযোলক্সবসবিব্টি িা প্রাপযেতা এখন ১-১২ 
খরেেরীলত এিং বিএর পােযেসূবেলত একটি 
বিষয় বহসালি অন্তভু্জতি করা হলয়লছ।

 ভারতরীয় সাংলকবতক ভাষা গলিষো এিং 
প্রবশষিে খকন্দ প্রবতষ্ার সলঙ্গ সলঙ্গ, প্রথমিার 
শদবনক িযেিহার, বশষিা শত্জাি্রী, আইবন ও 
প্রশাসবনক শত্জাি্রী, বেবকৎসা পবরভাষা, 
প্রযুক্তিগত এিং কৃবষ সংক্ান্ত বিষয়গুব্র 
উপর খমাি ১০,০০০ শব্ সম্বব্ত একটি 
ইশারা ভাষার অবভ্ান শতবর করা হলয়লছ। 

 বদিযোঙ্গলদর স্াি্ম্বরী করলত দষিতা প্রবশষিলের 
বিলশষ িযেিস্া করা হলয়লছ। পডালশানার 
একাব্ক বিষলয়র উপাদানগুব্লক একটি 
সহলজ প্রাপযে ্াইলরিবরর আকালর উপ্ধি 
করার জনযে একটি অন্াইন প্লযোিফম ্জ শতবর 
করা হলয়লছ। খযখালন অন্াইন সুবি্া খনই, 
খসখালন রাকলযালগ খ্খা পাোলনার িযেিস্া 
করা হলয়লছ।

 বদিযোঙ্গলদর সুবি্ালথ ্জ ১০টি ভাষায় সুগমযে 
ভারত অযোপ ো্ু করা হলয়লছ। এটি একটি 
ক্াউরলসাবস ্জং খমািাই্ অযোবপ্ললকশন যার 
মা্যেলম বদিযোঙ্গরা এিং িয়স্রা অযোলক্সস-
সম্বক্জত সমসযোগুব্ বনিন্ধন করলত 
পারলিন৷

ফ্্লা�রশপ প্রকল্প অ্লাগক্সরসেল ইন্ডিয়লা
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দকন্দ্র আখ, পলাট চলাররগদি রিলাণ রদগয় 
সংস্লািমূলক পদগক্প গ্রহণ কগিগে 

মরন্তসভলাি রসধেলাতি

আবদিাসরীলদর খগৌরি পুনরুজ্রীবিত করার জনযে খকন্দরীয় সরকার ২০১৪ সা্ খথলক একাব্ক পদলষিপ 
গ্হে কলরলছ যার অংশ বহসালি প্রবত িছর ১৫ নলভম্বর বিরসা মুণ্ডার জন্মিাবষ ্জকরীলত আবদিাসরী খগৌরি 
বদিস বহসালি পা্ন করার বসদ্ান্ত খনওয়া হলয়লছ। এর পাশাপাবশ, খকাবভর মহামাবর কারলে িন্ধ হলয় 

যাওয়া পািকল্র রেবমক এিং আখ োবষলদর ত্াে প্রদান করলত সরকার এমবপ তহবিল্র সাহাযযে 
ছাডাও খিশ কলয়কটি বসদ্ান্ত বনলয়লছ।

রসধেলাতি: মরন্তসভলা এমরপ দললাকলাল এরিয়লা 
দিগভলপগমন্ট রস্ম (এমরপএলএরিএস) প়ুেরুধেলাি 
এেং ১৫তম অে ্ষ করমশগেি সময়কলাগলি পলাশলাপলারশ 
২০২৫-২৬ আরে ্ষক েেি প� ্ষতি এষ্ট েজলায় িলাখলাি 
অে়ুগমলাদে রদগয়গে।
প্রভলাে: খকাবভলরর সময়, খকন্দরীয় সরকার ২০২০ সাল্র 
৬ এবপ্র্ এমবপ তহবি্ বনবষদ্ কলরবছ্ যালত মহামাবরর 
বিরুলদ্ ্ডাই করা যায়।

 িত্জমালন আমালদর খদশ খযলহতু অথ ্জবনবতক 
পুনরুদ্ালরর পয ্জালয় রলয়লছ এিং সুস্ায়রী সম্দ সটৃষ্ 
করা, স্ানরীয় োবহদা পূরে, দষিতা উন্নয়ন এিং সারা 
খদলশ কম ্জসংস্ান সটৃষ্র খষিলত্ এই প্রকপেটি উপকাররী 
হলি। 

 খযলহতু এই বস্মটির ফল্ 'আত্মবনভ্জর ভারত'-এর 
উলদ্শযে অজ্জলন সুবি্া হলি, তাই খকন্দরীয় মবন্তসভা 
এখন ২০২১-২২ আবথ ্জক িছলরর িাবক মাসগুব্র 
জনযে এমবপএ্এবর বস্ম পুনঃস্াপন করার বসদ্ান্ত 
বনলয়লছ৷

রসধেলাতি: ে্েসলা কিলাি পে সহজ কিলাি জে্ ২০২০-
২১ সলাগলি রচরেি মিস়ুগমি জে্ রেরভন্ন আখ-ত্িত্তিক 
কলাচঁলামলাল দেগক প্রলাপ্ত উচি ইেলােগলি দলাগমি 
অে়ুগমলাদে।
প্রভলাে: এটি ইথান্ সরিরাহকাররীলদর জনযে মূল্যের 
বস্বতশরী্তা এিং ্াভজনক মূ্যে বনক্শ্চত করলি। বস 
ভাররী গুড খথলক ইথানল্র দাম প্রবত ব্িার ৪৫.৬৯ 
িাকা খথলক খিলড ৪৬.৬৬ িাকা করা হলয়লছ।

 বি ভাররী গুড খথলক ইথানল্র দাম প্রবত ব্িার ৫৭.৬১ 

িাকা খথলক খিলড ৫৯.০৮ িাকা হলয়লছ।
 আখ োবষলদর িলকয়া পাওনার পবরমাে হ্াস পালি।
 উন্নত শজি জ্া্াবন খশা্নাগার স্াপন এিং 

অপবরলশাব্ত খত্ আমদাবনর উপর বনভ্জরতা হ্াস 
করা।

 ক্জএসটি এিং পবরিহন মূ্যে এখন প্রলযাজযে হলি।
 খত্ বপএসইউগুব্ ২ক্জ ইথানল্র মূ্যে বন্ ্জারলের 

স্া্রীনতা পালি।

রসধেলাতি: পলাট চলারর ও রেরমকগদি েলাজলাি রেিলাপত্তলা 
রেন্চিত কিগত পলাগটি দমলাডগকি উপলাদলাগেি জে্ 
েতুে সংিক্গণি রেয়গমি অে়ুগমলাদে।
প্রভলাে: খাদযেশলসযের ১০০% এিং বেবনর ২০% 
িা্যেতামূ্কভালি পালির খমাডক িযেিহার করা হলি। 
পািক্গুব্লত বনযুতি ৩.৭ ্ষি রেবমক ত্াে পালিন 
এিং এটি পবরলিশ রষিার পাশাপাবশ ৪০ ্ষি কৃষক 
পবরিালরর জরীবিকার উন্নয়লন সাহাযযে করলি।

রসধেলাতি: কৃরকগদি সমস্লা দিূ কিলাি জে্ একষ্ট 
ধলািলােলারহক উগদ্লা� গ্রহণ কিলা হগয়গে। ২০১৪-১৫ 
দেগক ২০২০-২১ প� ্ষতি তুললাি েূ্েতম সমে ্ষে মূল্ 
অপলাগিশগেি অধীগে দ� ক্রত হগয়গে তলা পূিণ 
কিলা হগে।
প্রভলাে: ভারলতর কিন কবমশনলক ১৭ হাজার ৪০৮ 
খকাটি িাকার খিবশ খদওয়া হলি। ৫৮ ্ষি তু্া োবষ 
এিং তু্া প্রক্ক্য়াজাতকরে ও িযেিসার সলঙ্গ যুতি 
৪-৫ খকাটি মানুষ উপকৃত হলিন। এটি তু্ার দাম 
বস্বতশরী্ করলত সাহাযযে করলি।  

মরন্তসভলা চেঠগকি সম্পূণ ্ষ 
রব্ররফং শুেগত রকউআি দকলাি 
স্্লাে করুে
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পদ্ম প়ুিস্লাগি দরেষ্ 
ভলািগতি রচরি ধিলা পগডগে

খদলশর অগ্গবতলত প্রবতটি নাগবরকই গুরুত্বপূে ্জ ভূবমকা পা্ন কলর। প্র্ানমন্তরী নলরন্দ খমাদরীর এই 
বেন্তা্ারার ফল্ অলনক অপবরবেত এিং প্রাবন্তক মানুষ ২০২০ এিং ২০২১ সাল্র পদ্ম পুরস্ালর 
ভূবষত হলয়লছন। তারঁা খকানও টিবভ, সংিাদপত্ িা সামাক্জক মা্যেলম আল্াবেত িযেক্তি নন। বকন্তু 

এিালরর পদ্ম তাব্কায় খসইসি অলেনা মানুষরা স্ান খপলয়লছন। এখন পদ্ম পুরস্ার জনগলের 
পুরস্ালর রূপান্তবরত হলয়লছ। নতুন ভারলত খদলশর সা্ারে নাগবরকরাও তালঁদর বিলশষ কালজর 

মা্যেলম খদলশর সলি ্জাচ্চ নাগবরক সম্ান খপলত পালরন। খয খকানও নাগবরক পদ্ম পুরস্ালরর জনযে 
কাউলক মলনানরীত করলত পালরন।

তুলসী দ�ৌডলা (৭৭), ৩০ হলাজলাগিিও দেরশ �লাগেি 
চলািলা দিলাপণ কগি পরিগেশ িক্লাি পগক্ প্রচলাি 
কিগেে। কণ ্ষলাটগকি মলাে়ুগরিলা তলাগঁক 'অিগণ্ি 
রেবেগকলার' েগল জলাগে।

পদ্ম প়ুিস্লাি দদগশি প্রকৃত েলায়কিলা 
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মযোঙ্গাল্ালরর ফ্ বিলক্তা হলরকা্ হাজিা (৬৮) 
পদ্মশ্রীলত ভূবষত হলয়লছন। বশষিালষিলত্ তারঁ অিদান 
অসামানযে। বতবন কম্াল্িু বিক্ক্ কলর প্রবতবদন ১৫০ 
িাকা আয় কলরন এিং খসই উপাক্জ্জত অথ ্জ বদলয় একটি 
প্রাথবমক বিদযো্য় গলড খতাল্ন।

রাজস্ালনর নালগৌর খজ্ার িাবসন্দা বহতারাম ভামভু গত ২৫ 
িছর ্লর িষৃি সংরষিলে কাজ করলছন। রাজস্ালনর নালগৌর, 
খযা্পুর, জয়সা্লমর, িারলমর, বসকার, আজবমলরর মলতা 
খজ্ায় খযখালন িনাঞ্্ কম খসখালন বতবন এখনও পয ্জন্ত 
সালড পােঁ ্লষিরও খিবশ োরা খরাপে কলরলছন।

খভাপাল্র ভারত ভিলন একসময় ভুবর িাই কাজ 
করলতন, আজ খসখালনই তারঁ আকঁা ছবি খশাভা 
পালচ্ছ। বতবন খদওয়া্ ও কযোনভালস ভরী্ উপজাবতর 
খখাদাই বশপেলক জরীিন্ত কলর তুল্বছল্ন। তারঁ আকঁা 
ছবি ম্যেপ্রলদশ বমউক্জয়াম খথলক আলমবরকা, সি ্জত্ 
জনবপ্রয় হলয়লছ।

রশল্প প্রচলাগিি জে্ আরম রেিলসভলাগে কলাজ 
করি। আমলাি একষ্ট রচরিকম ্ষ আজ আমলাগক 

রেরমক দেগক রশল্পী েলারেগয়গে। এত েড সমেলাে 
দপগয় আরম অত্তি আেন্ন্দত। 

পদ্ম প়ুিস্লািদদগশি প্রকৃত েলায়কিলা 

অনন্তপুর খজ্ার িাবসন্দা দা্াভাই ো্াপাটে রাও 
োমডা বদলয় পুতু্ িানান। দরীর ্জবদন ্লর ‘ছায়া পুতু্’ 
বশলপের বিকাশ এিং প্রোলরর জনযে বতবন িহু পুরস্ার 
খপলয়লছন।



46 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার    ১-১৫ নিসসম্বর, ২০২১

মহারালষ্ট্রর আহলমদনগলরর িাবসন্দা রাবহিাই খসামা 
খপালপ্র, খিজ মাতা িা িরীজ মা নালম সকল্র কালছ 
পবরবেত। পবরিার খথলক কৃবষর ঐবতহযেগত পদ্বত 
বশলখ, বতবন ৫০ একর জবমলত ১৭টিরও খিবশ ফস্ 
োষ করলছন। রাবহ তারঁ বিবশষ্ কলম ্জর জনযে নাররী শক্তি 
সম্ান খপলয়লছন। বিজ্ঞানরীরাও তারঁ খম্ার প্রশংসা 
কলরলছন।

কে ্জািলকর মানজাম্া খযাগবত খদলশর প্রথম 
রূপান্তরকামরী বযবন পদ্ম পুরস্ার খপলয়লছন। বতবন 
জরীিলনর কটেন সময় অবতক্ম কলর এলসলছন। 
মানজাম্া যা খজাগাপ্া সম্প্রদালয়র খ্াকনতৃযে এখন 
তারঁ নাম বিারা স্রীকৃত। মানজাম্া এলক জনবপ্রয় 
কলরলছন।

অলযা্যোর িাবসন্দা ৮৩ িছর িয়বস সাইলক্ সারাই 
বমবস্ত্র মহাম্দ শররীফও পদ্মশ্রী পুরস্ালর ভূবষত 
হলয়লছন। সমাজক্যোে বিভালগ তালঁক এই পুরস্ার 
খদওয়া হলয়লছ। শররীফ োো নালম পবরবেত মহাম্দ 
শররীফ এখনও পয ্জন্ত ২৫ হাজালররও খিবশ খিওয়াবরশ 
্াশ দাহ কলরলছন।

দদগশি সমেলােজেক প়ুিস্লাি পলাওয়লাি পি, আরম এখে 
ে়ুঝগত পলািরে দ� দমলাদী সিকলাগি সমলাজগসেলাগক মলূ্ 

দদওয়লা হয়। ২৮ েেগিি দসেলাি প়ুিস্লাি দপগয়রে। 
�তরদে আমলাি শিীগি শন্ক্ত েলাকগে, ততরদে আরম 

দেওয়লারিশ ললাগশি দশরকৃত্ সম্পন্ন কিে।

সাজ্াদ আব্ জাবহরলকও মানুষ ১৯৭১ সাল্র যুলদ্র 
নায়ক িল্ অবভবহত কলরন। খস সময় বতবন পাবকস্তান 
খসনািাবহনরীলত বছল্ন। জাবহর পূি ্জ পাবকস্তালন 
(িত্জমালন িাং্ালদশ) খসনািাবহনরীর নশৃংসতা ও 
গেহতযোর সাষিরী বছল্ন। িাং্ালদশ গেলন বতবন 
গুরুত্বপূে ্জ ভূবমকা পা্ন কলরবছল্ন। িহু িছর পর 
বতবন তারঁ যথালযাগযে সম্ান খপল্ন।

পদ্ম প়ুিস্লাি দদগশি প্রকৃত েলায়কিলা 
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রাজস্ালনর অনযেতম রত্ন ঊষা খেৌমার এই িছর পদ্ম 
পুরস্ালর ভূবষত হলয়লছন। রাষ্ট্রপবত কতৃ ্জক সম্াবনত 
ঊষা খেৌমার একসময় খমথর বছল্ন। ঊষা মাত্ সাত 
িছর িয়স খথলক খমথলরর কাজ করলতন। বতবন 
এই কুপ্রথার বিরুলদ্ ্ডাই কলর নতুন দৃষ্ান্ত স্াপন 
কলরলছন।

েু্বথম খসানলজার ্াদালখর ‘দশরথ মাক্ঝ’ নালমও 
পবরবেত। ্াদালখর জাস্ার উপতযেকার স্ংলদ গ্ালমর 
িাবসন্দা েু্বথম খোনলজার বনলজ দারো খথলক বশনকু্া 
পয ্জন্ত প্রায় ৪০ বকল্াবমিার রাস্তা বনম ্জাে কলরবছল্ন। 
এই কালজর জনযে বতবন বনলজর জবম-জম বিক্ক্ 
কলরবছল্ন।

পদ্ম প়ুিস্লাি পলাওয়লাি পি দভগেরেললাম 
হয়গতলা আমলাি পরিরেম সলাে ্ষক হগয়গে। 
আরম �খে িলাস্তলা চতরি কিরে, তখে 
ভলারেরে দ� দকলােরদে এটলা সম্ভে হগে।

প্রায় বতন দশক ্লর সুভাবষনরী পবরোবরকা এিং সিক্জ 
বিলক্তা বহসালি কাজ করলতন। উপাক্জ্জত অথ ্জ সঞ্য় 
কলর বতবন পক্শ্চমিলঙ্গর দবষিে ২৪ পরগনা খজ্ার 
োকুরপুকুর এ্াকায় 'মানিতা হাসপাতা্' প্রবতষ্া 
কলরলছন। তারঁ ্ষিযে হ্ খকানও দবরদ্র খরাগরী খযন 
বেবকৎসার অভালি প্রাে না হারান। এখালন বিনামূল্যে সি 
খরালগর বেবকৎসা করা হয়।

পদ্ম প়ুিস্লািদদগশি প্রকৃত েলায়কিলা 
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ভলািগতি স্লাধীেতলাি লগক্্ েীি সতিলাগেিলা 
রেপ্লগেি রশখলা প্রজ্বরলত কগিরেগলে 

ভারলতর স্া্রীনতা সংগ্াম এক অলথ ্জ অননযে, কারে এই আলন্দা্ন শু্ুমাত্ কলয়কজন বিপ্লিরীলদর 
খনতৃলত্ব গটেত হয়বন। এক কথায় ি্া খযলত পালর এটি একটি গেআলন্দা্ন বছ্ কারে এই 

আলন্দা্লন ব্ঙ্গ, িে ্জ, খগাষ্ঠী, ্ম ্জ এিং অঞ্্ খভলদ সক্ মানুষ বিলদবশ শাসকলদর অতযোোর 
বনরসলন একক্ত্ত হলয়বছ্। সাহস, বনঃস্াথ ্জ মলনাভাি এিং দৃঢ়তার সমবিলয় রবেত িরীর গাথাগুব্ 

স্া্রীনতার সাত দশলকরও খিবশ সময় পলরও আমালদর অনুপ্রাবেত এিং গবি ্জত কলর। তালঁদর 
একিাই আকা্ষিা বছ্ খয খদশলক দাসলত্বর শঙৃ্্ খথলক মুতি করলত হলি। তালঁদর আত্মতযোগ, 

বনদারুে কষ্ যন্তো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ১৯৪৭ সাল্র স্া্রীনতার জনযে ভারত তারঁ এই িরীর 
সন্তানলদর কালছ বেরঋেরী থাকলি। 

হাজার হাজার স্া্রীনতা সংগ্ামরী বনলজলদর 
প্রাে বিসজ্জন বদলয়বছল্ন। সমস্ত ভয়, িা্া 
উলপষিা কলর তারঁা খদশলক দাসলত্বর শঙৃ্্ 

খথলক মুতি করলত খছয়বছল্ন। তালঁদর এই িব্দান 
শু্ু জনসা্ারেলক আলন্দা্লনর জনযে সংগটেতই 
কলরবন, বরিটিশ সাম্ালজযের বভতলকও নাবডলয় 
বদলয়বছ্। ভারলতর স্া্রীনতা সংগ্াম িহু খযাদ্ার 
িরীরগাথায় পবরপূে ্জ যারা তালঁদর খদশলক স্া্রীন খদখার 
জনযে সি ্জস্ উৎসগ ্জ কলরবছল্ন। ভারলতর স্া্রীনতা 
সংগ্ালমর গপে নাররী বিপ্লিরীলদর ভূবমকা ছাডা 
অসম্ূে ্জ খথলক যালি। পুরুষ বিপ্লিরীলদর তু্নায় তারঁা 
খকানভালিই বপবছলয় বছল্ন না। স্া্রীনতার অমতৃ 
মলহাৎসি উদযাবপত হলচ্ছ এই ্রলনর সবতযেকালরর 
িরীরলত্বর অমর গাথালক পুনরুজ্রীবিত করলত এিং 

নতুন প্রজলন্মর মল্যে খদশলপ্রলমর খেতনা জাবগলয় 
তু্লত। িত্জমান প্রজন্মলক নতুন ভারলতর সলঙ্গ 
যুতি করলত আমালদর বেরকা্রীন মূ্যেলিা্ এিং 
সমদৃ্ সংসৃ্বতলক তুল্ ্রা হলচ্ছ। খদশ ক্মশ 
স্বনভ্জরতার বদলক এবগলয় যালচ্ছ। স্া্রীনতার ৭৫তম 
িাবষ ্জকরীলত শুরু হওয়া 'আজাবদ কা অমতৃ মলহাৎসি' 
হ্ স্বনভ্জরতার বদলক একটি গুরুত্বপূে ্জ পদলষিপ, 
যা ভারত সরকার ২০২৩ সাল্র ১৫ আগস্ পয ্জন্ত 
উদযাপন করার বসদ্ান্ত বনলয়লছ। স্া্রীনতার অমতৃ 
মলহাৎসলির এই বসবরলজ, আমরা এমন কলয়কজন 
িরীরলদর কাবহবন তুল্ ্রবছ যারা শু্ু খদলশর 
স্া্রীনতা অজ্জলনই গুরুত্বপূে ্জ ভূবমকা গ্হে কলরনবন, 
স্া্রীনতার আলগ ও পলরও খদলশর সাবি ্জক উন্নয়লন 
গুরুত্বপূে ্জ অিদান খরলখবছল্ন।
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িঃ িলাগজন্দ্র প্রসলাদ: েম্রতলা 
এেং অ�লাধ পলান্ণ্ডগত্ি 

অরধকলািী

রস. িলাজলাগ�লাপলাললাচলািী: একজে 
প্ররতভলােলাে আইেজীেী, আমললা 

এেং িলাষ্ট্রেলায়ক

একদা এক ছালত্র উত্রপত্ খদলখ একজন পররীষিক 
িল্বছল্ন: ‘পররীষিলকর খেলয় পররীষিাথতী ভা্’। খসই 

ছাত্টি আর খকউ নন স্য়ং রঃ রালজন্দ প্রসাদ। ভারলতর প্রথম 
রাষ্ট্রপবত অতযেন্ত খম্ািরী ছাত্ বছল্ন। বতবন খকালনা রালয়বরলত 
খনাি না ব্লখ তার ১৯ হাজার পষৃ্া সম্বব্ত জরীিনরী ব্লখলছন 
িল্ মলন করা হয়। রালজন্দ প্রসাদ ১৮৮৪ সাল্র ৩ বরলসম্বর, 
বিহালরর ছাপডা খজ্ার একটি খছাি গ্াম ক্জরালদইলত জন্মগ্হে 
কলরন। বতবন খপশায় আইনজরীিরী বছল্ন। খগাপা্ কৃষ্ণ 
খগাখল্র বেন্তা্ারা রালজন্দ প্রসালদর উপর গভরীর প্রভাি বিস্তার 
কলরবছ্ এিং বতবন ভারলতর স্া্রীনতা সংগ্ালম খযাগ খদন। 
মহাত্মা গান্ধরী যখন ‘্িে সতযোগ্হ’ শুরু কলরন, তখন রালজন্দ 
প্রসাদও অলনক সতযোগ্হরীর সলঙ্গ এলত খযাগ খদন এিং পলর 
বতবন ‘ভারত ছালডা আলন্দা্লন' সক্ক্য়ভালি অংশগ্হে কলরন। 
১৯৪৭ সাল্ ভারত স্া্রীন হল্, খদলশর সংবি্ান প্রেয়লনর 
উলদ্লশযে গেপবরষদ গটেত হয় এিং রালজন্দ প্রসাদলক সভাপবত 
করা হয়। সংবি্ান গহৃরীত হল্ বতবন ভারলতর রাষ্ট্রপবত হন। 
ভারলতর রাষ্ট্রপবত বহসালি তারঁ খময়াদ বছ্ ১৯৫০ সাল্র ২৬ 
জানুয়াবর খথলক ১৯৬২ সাল্র ১৪ খম পয ্জন্ত। বতবনই একমাত্ 
রাষ্ট্রপবত বযবন দুইিার এই দাবয়ত্ব পা্ন কলরবছল্ন। রাষ্ট্রপবত 
থাকাকা্রীন, রালজন্দ প্রসাদ ১৯৫১ সাল্র ১১ খম খসামনাথ 
মক্ন্দলরর অনুষ্ালন খযাগ বদলয়বছল্ন। অতরীলত িহুিার িবহশ ্জত্রু 
বিারা খসামনাথ মক্ন্দর আক্ান্ত হলয়বছ্, পুনবন ্জম ্জালের পলর এই 
মক্ন্দলরর উলবিা্ন করা হলয়বছ্। ১৯৬২ সাল্ তালঁক খদলশর 
সলি ্জাচ্চ খিসামবরক পুরস্ার ‘ভারতরত্তনে’ ভূবষত করা হয়। তারঁ 
জরীিনরী ছাডাও, রালজন্দ প্রসাদ ‘িাপু খক কদলমা খম’, ‘ইক্ন্য়া 
বরভাইলরর’, 'েম্ারলে সতযোগ্হ', 'গান্ধরীক্জ বক খদন' এিং 
'ভারতরীয় সংসৃ্বত এিং খাবদর অথ ্জশাস্ত্র’-সহ আরও অলনক 
িই ব্লখলছন। রঃ রালজন্দ প্রসাদলক রেদ্া জাবনলয় প্র্ানমন্তরী 
িল্ন, “প্রাতিন রাষ্ট্রপবত ভারতরত্ন রঃ রালজন্দ প্রসালদর 
জন্মিাবষ ্জকরীলত আমার রেদ্াঞ্জব্। বতবন স্া্রীনতা সংগ্ালম এিং 
সংবি্ান প্রেয়লন অবিস্রেরীয় ভূবমকা পা্ন কলরবছল্ন। তারঁ 
সহজ সর্ জরীিনযাপন এিং গভরীর বেন্তা খদশিাসরীলক সি ্জদা 
অনুপ্রাবেত করলি।” জরীিলনর খশষ বদনগুব্ বতবন পািনার কালছ 
সাদাকাত আরেলম অবতিাবহত কলরবছল্ন। ১৯৬৩ সাল্র ২৮ 
খফব্রুয়াবর খসখালনই বতবন খশষ বনঃবোস তযোগ কলরন।

স্ামরী বিলিকানন্দ একিার একটি ছাত্ািাস পবরদশ ্জলন 
বগলয়বছল্ন। খসখালন বতবন একজন ছাত্লক ক্জজ্ঞাসা 

কলরবছল্ন খকন "ভগিান বিষু্ণলক আকাশনরী্ রলের 
মা্যেলম বেক্ত্ত করা হলয়লছ।" ছাত্টি উত্র বদলয়বছ্: "তার 
েবরত্টি আকাশ এিং সমুলদ্রর মলতা অসরীম এিং অত্।" 
খসই ছালত্র উত্র শুলন স্ামরী বিলিকানন্দ মুগ্ধ হলয়বছল্ন। 
খসই ছাত্টি পরিততীকাল্ েক্িততী রাজালগাপা্াোররী িা 
বস. রাজালগাপা্াোররী িা রাজাক্জ নালম পবরবেত হন। 
রাজালগাপা্াোররী ১৮৭৮ সাল্র ১০ বরলসম্বর তৎকা্রীন 
মাদ্রাজ প্রলদলশর সাল্ম খজ্ার খথারাপলিরী গ্ালম (িত্জমালন 
তাবম্নাডু) জন্মগ্হে কলরবছল্ন। বতবন একজন দষি 
আইনজরীিরী, আম্া, সুপবরবেত কূিনরীবতক এিং রাষ্ট্রনায়ক 
বছল্ন। স্া্রীনতা সংগ্ালমর সময় বতবন মহাত্মা গান্ধরী এিং 
তারঁ সতযে ও অবহংসার নরীবত বিারা িযোপকভালি প্রভাবিত 
হলয়বছল্ন। ১৯৩০ সাল্ গান্ধরীক্জ যখন রাক্ন্ পদযাত্া 
কলরবছল্ন তখন বতবনও ্িে আইন ভঙ্গ কলরন। বতবন 
িে ্জপ্রথার বিলরা্রী বছল্ন এিং সারা জরীিন এই প্রথার 
বিরুলদ্ ্ডাই কলরলছন। রাজালগাপা্াোররী বছল্ন প্রথম 
ভারতরীয় িংত্ত�যাদ্ভূ ত গভন ্জর-খজনালর্, কারে তার আলগ এই 
পলদ আসরীন হলতন বরিটিশ নাগবরকরা। বতবন দবষিে ভারলত 
বহক্ন্দ প্রোলর উললিখলযাগযে অিদান খরলখবছল্ন। খদশ স্া্রীন 
হওয়ার পর ১৯৫০ সাল্ জওহর্া্ খনহরুর খনতৃত্বা্রীন 
সরকালর রাজালগাপা্াোররী স্রাষ্ট্রমন্তরী হন। পরিততীকাল্ 
বতবন ১৯৫২ সাল্ মাদ্রালজর মুখযেমন্তরী বহসালি শপথ খনন। 
তলি, খনহরুর সলঙ্গ আদশ ্জগত পাথ ্জলকযের কারলে, বতবন পলর 
কংলগ্স খথলক আ্াদা হলয় একটি নতুন দ্ গেন কলরন। 
বতবন তার দল্র নাম রালখন ‘কংলগ্স-বিলরা্রী স্তন্ত পাটি্জ '। 
সমালজ অিদালনর জনযে রাজালগাপা্াোররীলক ১৯৫৪ সাল্ 
ভারলতর সলি ্জাচ্চ খিসামবরক পুরস্ার 'ভারতরত্ন' প্রদান করা 
হয়। কারািালসর সময় বতবন 'খমবরলিশন ইন খজ্' নালম 
একটি গ্ন্থ রেনা কলরবছল্ন এিং সংসৃ্ত 'রামায়ে' তাবম্ 
ভাষায় অনুিাদ কলরবছল্ন। ১৯৭২ সাল্র ২৫ বরলসম্বর 
বতবন পরল্াক গমন কলরন।

জমে: ৩ রিগসম্বি ১৮৮৪, মৃতু্: ২৮ দফব্রুয়লারি ১৯৬৩  জমে: ১০ রিগসম্বি ১৮৭৮ মৃতু্: ২৫ রিগসম্বি ১৯৭২
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স়ুব্রহ্মণম ভলািতী: েলািী 
ক্মতলায়গেি পরেকৃৎ এেং 
জলাতীয় সংহরতি প্রতীক

দত্তলাগরিয় েলালকৃষ্ণ কলাগললকি: 
একজে প্রেল দদশগপ্ররমক 
এেং রহন্ন্দ ভলারলাি প্রেক্তলা

একিার ক্ালস বশষিক এক পডুয়ালক ক্জলজ্ঞস করল্ন, 
“আমরা শুলনবছ, তুবম কা্লমর। একটি কবিতা আিতৃ্তবত 

কলর খশানাও।" খসই ছাত্টি সলঙ্গ সলঙ্গ উত্র খদয়, “সযোর, 
কা্লমর বনলজর ইচ্ছায় িষ ্জে কলর, কালরার আলদলশ নয়।" 
বশষিকলক এমন উত্র বদলয়বছল্ন খয ছাত্ বতবন হল্ন 
সুরিহ্মেম ভারতরী। ২০১৮ সাল্র ১৫ আগস্ প্র্ানমন্তরী নলরন্দ 
খমাদরী ্া্লকলিা খথলক ভাষে খদওয়ার সময় সুরিহ্মেলমর 
খ্খা কবিতার কলয়কটি খলোক আিতৃভতি কলরবছল্ন। যার অথ ্জ 
বছ্ ভারত সমগ্ বিবেলক সি ্রলনর িন্ধন খথলক মুক্তির পথ 
খদখালি। সুরিহ্মেম ভারতরী মা ভারতরীর এমন এক সন্তান বছল্ন 
যার খ্খা খদশাত্মলিা্ক কবিতা ভারতরীয় স্া্রীনতা সংগ্ালমর 
সময় জনসা্ারেলক অনুপ্রাবেত কলরবছ্। ভারতরীর খ্খার বিারা 
প্রভাবিত হলয় দবষিে ভারলতর বিপু্ সংখযেক মানুষ স্া্রীনতা 
সংগ্ালম খযাগ বদলয়বছল্ন। সুরিহ্মেম ১৮৮২ সাল্র ১১ বরলসম্বর 
জন্মগ্হে কলরবছল্ন। বতবন শু্ুমাত্ নাররী ষিমতায়লনর 
পথপ্রদশ ্জক এিং জাতরীয় সংহবতর প্রতরীকই নন, বতবন একজন 
তাবম্ কবিও বছল্ন। তাবম্ সাবহলতযে বতবন 'মহাকবি ভারবতয়ার' 
নালম পবরবেত বছল্ন, যার রবেত খদশাত্মলিা্ক কবিতা  স্া্রীনতা 
সংগ্ালমর সময় জনসা্ারেলক অনুপ্রাবেত কলরবছ্। বতবন মাত্ 
১১ িছর িয়লস ইিায়া পুরম দরিালরর রাজার বিারা  'ভারতরী' 
উপাব্লত ভূবষত হলয় বির্ করীবত ্জ স্াপন কলরবছল্ন। তারপলর 
বতবন সুরিহ্মেম ভারতরী নালম পবরবেত হন। তারঁ রবেত কবিতায় 
অবভিযেক্তি, সর্ শব্ িযেিহার, স্ানরীয় িাগ্ারা প্রলয়াগ এিং 
গালনর নতুন শশ্রী এিং সুর তাবম্ সাবহতযেলক সম্ূে ্জ বভন্ন স্তলর 
বনলয় বগলয়লছ। খদশলপ্রলমর খেতনায় পূে ্জ কবিতা খ্খার পাশাপাবশ 
বতবন একজন খযাদ্া, সমাজ সংস্ারক এিং সাংিাবদকও বছল্ন। 
ভারলতর স্া্রীনতা সংগ্ালমর সলঙ্গ জবডত থাকার পাশাপাবশ বতবন 
দবরদ্রলদর খুি খসিা যত্ন করলতন। বতবন স্ামরী বিলিকানলন্দর বশষযে 
বসস্ার বনলিবদতালক তারঁ পরামশ ্জদাতা িল্ মানলতন এিং তারঁ 
সালথ খদখা করার পলর বতবন নাররী স্া্রীনতা ও ষিমতায়লনর িব্ষ্ 
সমথ ্জক হলয় ওলেন। ভারতরী তাবম্, ইংলরক্জ, ফরাবস, সংসৃ্ত, 
বহক্ন্দ এিং খতল্গু-সহ খিশ কলয়কটি ভাষায় দষি বছল্ন, 
‘েক্িততীনরী’র সম্াদক বহসালি বতবন খরাষো কলরবছল্ন খয 
পক্ত্কার অনযেতম প্র্ান ্ষিযে হ্ মবহ্ালদর ষিমতায়ন। ১৯২১ 
সাল্র ১১ খসলটেম্বর সুরিহ্মেম ভারতরীর মতুৃযে হয়। 

দত্ালত্য় িা্কৃষ্ণ কাল্্কর বহক্ন্দ ভাষার বিকাশ ও 
প্রোলর গুরুত্বপূে ্জ অিদান খরলখবছল্ন। বতবন সমগ্ 

ভারত ভ্মে কলরবছল্ন এিং গুজরাবত, মারাটে এিং 
বহক্ন্দলত তারঁ ভ্মেকাবহনরী ব্লখলছন। মহাত্মা গান্ধরীর রবনষ্ 
সহলযাগরী, দত্ালত্য় িা্কৃষ্ণ কাল্্কর কাকা কাল্্কর 
নালমও পবরবেত বছল্ন। কাকা কাল্্কর একা্ালর খ্খক, 
বশষিাবিদ, সাংিাবদক, পক্ণ্ডত আিার অনযেবদলক সমাজ 
সংস্ারক এিং ইবতহাসবিদও বছল্ন। বতবন ১৮৮৫ সাল্র ১ 
বরলসম্বর জন্মগ্হে কলরবছল্ন। কাকা কাল্্কর খদশলক 
পরা্রীনতার শঙৃ্্ খথলক খথলক মুতি করার জনযে স্া্রীনতা 
সংগ্ালম অংশগ্হে কলরবছল্ন। একজন বশষিাবিদ বহলসলি 
বতবন আহলমদািালদ গুজরাত বিদযোপরীে প্রবতষ্া কলরন এিং 
এর উপাোয ্জও বছল্ন। কাকা কাল্্কর প্রথলম গুজরাবত 
ভাষায় ব্খলতন এিং পরিততীকাল্ পুলরাপুবর বহক্ন্দলত খ্খা 
শুরু কলরন। বতবন শমবথ্রী শরে গুপ্ত, হাজাররী প্রসাদ ববিলিদরী 
এিং খশে খগাবিন্দদালসর মলতা বিবশষ্ িযেক্তিলদর সলঙ্গ বমল্ 
বহক্ন্দলক অনযেতম সরকাবর ভাষা বহসালি প্রবতষ্া করার জনযে 
গুরুত্বপূে ্জ ভূবমকা পা্ন কলরবছল্ন। তালঁদর প্রলেষ্ার ফল্, 
খদিনাগবর হরলফ খ্খা বহক্ন্দ, ১৯৪৯ সাল্র ১৪ খসলটেম্বর 
ভারতরীয় প্রজাতলন্তর অনযেতম সরকাবর ভাষা বহসালি গহৃরীত 
হলয়বছ্। ৫০ এর দশলক, কাকা কাল্্কলরর সভাপবতলত্ব 
প্রথম অনগ্সর খরেেরী কবমশন বনযুতি করা হলয়বছ্। কলয়ক 
দশক পলর ২০১৭ সাল্, ১২৩তম সংবি্ান সংলশা্নরী বি্ 
নলরন্দ খমাদরীর সরকার সংসলদ খপশ কলরবছ্। বি্টি ২০১৮ 
সাল্র আগলস্ রাষ্ট্রপবতর সম্বত খপলয়লছ এিং অিলশলষ 
জাতরীয় অনগ্সর খরেেরীর জনযে কবমশন সাংবি্াবনক ময ্জাদা 
খপলয়লছ। খিডালত ভা্িাসলতন িল্ তালঁক ক্জপবসও ি্া 
হত। ‘ইক্ন্য়ান কাউক্সি্ ফর কা্োরা্ বরল্শলন’র ভাইস-
খেয়ারমযোন হওয়ার কারলে বতবন খিশ কলয়কিার বিলদশ 
ভ্মেও কলরবছল্ন। প্রায় ৩৫০পষৃ্া সম্বব্ত তারঁ সংক্ন 
‘যাত্া কা আনন্দ’ (ভ্মলের আনন্দ) একটি অতযেন্ত গুরুত্বপূে ্জ 
রেনা বহসালি বিলিবেত হয়। বতবন গান্ধরীক্জ’র বিষলয় প্রেুর 
সাবহতযেও রেনা কলরবছল্ন, যা এখন জাতরীয় সম্দ বহসালি 
সংরবষিত রলয়লছ। বতবন ১৯৬৫ সাল্ সাবহতযে আকালদবম 
পুরস্ালর ভূবষত হন। ১৯৮১ সাল্ ২১ আগস্ তারঁ মতুৃযে হয়। 

জমে: ১১ রিগসম্বি ১৮৮২, মৃতু্: ১১ দসগটেম্বি ১৯২১ জমে: ১ রিগসম্বি ১৮৮৫, মৃতু্: ২১ আ�টে ১৯৮১
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িলাজেলািলায়ণ রমরে: একজে 
রেভভীক রেপ্লেী র�রে মলারি ২৪ েেি 

েয়গস ফলারঁসি দরড পগিরেগলে 

দতলা�লাে দেংরমঞ্লা সলাংমলা: �লাগিলা 
পলাহলাগডি অসম সলাহসী দ�লাধেলা

বিপ্লিরী বেন্তা্ারায় বিবোসরী রাজনারায়ে বমরে 
বরিটিশলদর জরীিন অবতষ্ কলর তুল্বছল্ন। 

একজন বিপ্লিরী বহসালি বতবন বরিটিশলদর দাসত্ব 
খমলন না খনওয়ার শপথ বনলয়বছল্ন এিং স্া্রীনতার 
জনযে আত্মতযোলগ প্রস্তুত হলয়বছল্ন। তারঁ শিপ্লবিক 
কাজকলম ্জ বিরতি হলয়, বরিটিশ সরকার ১৯৪৪ 
সাল্র ৯ বরলসম্বর খভার োরলির সময় তালঁক ফাবঁস 
খদয়। মলন করা হয় খয রাজনারায়ে বমলরের ফাবঁস 
বছ্ ভারলত বরিটিশ সরকার বিারা খশষ মতুৃযেদণ্ড। 
কবথত আলছ, রাজনারায়ে বমরেলক যখন ফাবঁস 
খদওয়া হক্চ্ছ্, তখন তারঁ খশষ ইচ্ছা জানলত 
োওয়া হলয়বছ্। খস সময় বতবন দুটি ইচ্ছা প্রকাশ 
কলরবছল্ন, একটি বতবন বনলজই তারঁ গ্ায় ফাসঁ 
ঝুব্লয় খদলিন এিং ববিতরীয়ত তারঁ মতৃলদহ তারঁ িনু্ধ 
বিপ্লিরীলদর হালত তুল্ বদলত হলি। রাজনারায়ে বমরে 
১৯২০ সাল্র ২৬ আগস্ ্ বখমপুর খখবরর তহবস্ 
বমতাউব্ এ্াকার বভখামপুর গ্ালম জন্মগ্হে 
কলরবছল্ন। পােঁ ভাইলয়র মল্যে বতবন কবনষ্ 
বছল্ন। মাত্ ২২ িছর িয়লস বতবন অস্ত্র সংগ্হ 
কলর বরিটিশলদর তাডালনার খেষ্া কলরবছল্ন। 
১৯৪২ সাল্ অস্ত্র ্ুে করার খেষ্ায়, ্বখমপুর 
খখবরর খরপুটি কবমশনার গুব্লত বনহত হন। 
তারপর বতবন গ্াম খছলড েল্ যান। এই রিনার 
পর বরিটিশরা তারঁ পবরিালরর সদসযেলদর উপর 
বনম ্জম বনয ্জাতন কলরবছ্। অিলশলষ, ১৯৪৩ সাল্র 
অল্ািলর তালঁক বমরালির গান্ধরী আরেম খথলক 
খগ্ফতার করা হয়। ১৯৪৪ সাল্র ২৭ জনু তালঁক 
মতুৃযেদণ্ড খদওয়া হয়। বকন্তু বতবন অবিে্ বছল্ন। 
১৯৪৪ সাল্র ৯ বরলসম্বর এই ২৪ িছলরর তরুন 
যখন গ্ায় ফাবঁসর দবড পলরবছল্ন,মা ভারতরীর 
এই মহান সন্তালনর মুখ খথলক দুটি শব্ উচ্চাবরত 
হলয়বছ্, শব্গুব্ হ্ 'ইনবক্াি ক্জন্দািাদ'।

১৮৭২ সাল্ বরিটিশরা যখন গালরা পাহাড দখ্ করলত 
খেলয়বছ্, তখন খতাগান খনংবমঞ্জা সাংমা অসরীম সাহলসর 

সলঙ্গ বরিটিশলদর বিরুলদ্ ্ডাই কলরবছল্ন। বতবন বছল্ন 
ভারলতর একজন মহান বিপ্লিরী, ভারলতর স্া্রীনতা সংগ্ামরীলদর 
অনুলপ্ররোদায়রী এই খযাদ্া বনলজই যুদ্লষিলত্ মতুৃযেিরে 
কলরবছল্ন। বতবন বশ্ংলয়র উইব্য়ামনগলরর কালছ সামান্দা 
গ্ালম জন্মগ্হে কলরবছল্ন। বতবন শশশি খথলকই তারঁ মল্যে 
খনতৃত্ব খদওয়ার ষিমতা পবর্বষিত হলয়বছ্ এিং স্ানরীয় 
বিলরাল্ও বতবন প্র্ান ভূবমকা পা্ন করলতন। সমলয়র সলঙ্গ 
সলঙ্গ বতবন অলনক গ্ালমর প্র্ান হলয় ওলেন। খসই সমলয় গ্াম 
বছ্ রন জঙ্গ্ আর পাহালড খররা। ১৮৫৭ সাল্ ভারলতর 
প্রথম স্া্রীনতা যুলদ্র পর, বরিটিশরা সমগ্ খদশ দখল্র ষডযন্ত 
করবছ্ এিং তালদর সাম্ালজযে দ্রুত প্রসাবরত হক্চ্ছ্। এলত 
খমরা্য় এিং গালরা পাহাডও অন্তভু্জতি বছ্। বকন্তু খদশলপ্রবমক 
সাংমার কালছ তা গ্হেলযাগযে বছ্ না। খসই সময়, বতবন খরাষো 
কলরবছল্ন: "আমরা বরিটিশলদর আমালদর ভূখণ্ড শাসন করলত 
খদি না। আমরা আমালদর জনগেলক বরিটিশলদর দাস হলত খদি 
না।" শরীঘ্রই বতবন বরিটিশলদর বিরুলদ্ প্রোর শুরু কলরন এিং 
যুিকলদর একটি িাবহনরী গেন কলরন। মাতৃভূবম রষিায় তযোগ 
স্রীকালরর জনযে তরুেলদর প্রস্তুত হওয়ার আহ্ান জানান বতবন। 
গ্ালম গ্ালম বতবন বরিটিশ শাসলনর বিরুলদ্ প্রোর করলত খযলতন 
এিং মানুলষর মলন খদশলপ্রলমর খিা্ জাগ্ত কলর তুল্বছল্ন। 
যাইলহাক, বরিটিশ িাবহনরীর বিরুলদ্ ্ডাই করার জনযে সাংমা 
এিং তারঁ সহলযাদ্ালদর কালছ প্রথাগত ঢা্, তল্ায়ার, িশ ্জা , 
্নুক এিং তরীর ইতযোবদ ছাডা আর খকানও অস্ত্র বছ্ না। তা 
সত্ত্বেও তরীরি স্া্রীনতাকামরী সাংমা ও তার সঙ্গরীরা বরিটিশ কযোম্ 
আক্মে কলর তালত আগুন ্বরলয় খদয়। বরিটিশলদর কালছ 
এ্রলনর আক্মলের খকানও পূি ্জাভাস বছ্ না। পলর বরিটিশরা 
সাংমার বিরুলদ্ ষডযন্ত কলর তালঁক আল্ােনার জনযে রালক। 
বনরবদক্স্ত স্ালন খপৌঁছাল্ সাংমালক গুব্ করা হয়। ভারতমাতার 
এই অসম সাহসরী সন্তান শহরীদ হল্ও তারঁ সহলযাদ্ারা ্ডাই 
োব্লয় বগলয়বছ্। বকন্তু তালঁদর প্রবতলরা্ স্ায়রী হয়বন, শরীঘ্রই 
বরিটিশরা সমগ্ গালরা পাহাড দখ্ কলর বনলয়বছ্। আজও গালরা 
অঞ্ল্র মানুষ খতাগান খনংবমঞ্জা সাংমার আত্মতযোগলক স্রে 
কলরন এিং তারঁ মতুৃযেবতবথলক ‘স্তন্ত শসবনক বদিস’ বহসালি 
পা্ন কলরন।  

জমে: ২৬ আ�টে ১৯২০, মৃতু্: ৯ রিগসম্বি ১৯৪৪

জমে: অজলােলা, মৃতু্: ১২ রিগসম্বি ১৮৭২

স্লাধীেতলাি অমৃত মগহলাৎসে ভলািত @৭৫
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হাখঙ্গবরর সিলেলয় সম্াবনত ে্ক্চ্চত্ 
পবরো্ক ইলস্তভান সাজালিা কলয়ক 
দশক ্ লর বসলনমার জগলত ‘মাস্ারবপস’ 

শতবর কলরলছন। অপরবদলক খস্ারলসস হব্উলরর 
নতুন যুলগর অনযেতম প্র্ান িযেক্তিত্ব, এিং সিলেলয় 
প্রভািশা্রী পবরো্ক বহসালি বিলিবেত। এই দুই 
মহান িযেক্তিত্বলক ৫২তম আন্তজ্জাবতক ে্ক্চ্চত্ 
উৎসলি 'সতযেক্জৎ রায় ্াইফিাইম অযোবেভলমন্ট 
অযোওয়ার্জ' প্রদান করা হলি। ইলস্তভান সাজালিা 
খমবফলস্া (১৯৮১) এিং ফাদার (১৯৬৬) এর মলতা 
ে্ক্চ্চত্গুব্র জনযে সি ্জাব্ক পবরবেত, মাটি্জন 
খস্ারলসস হব্উলর ে্ক্চ্চত্ ইবতহালস অনযেতম 
খসরা এিং প্রভািশা্রী ে্ক্চ্চত্ বনম ্জাতা বহসালি 
বিখযোত।
ওষ্টষ্ট মঞ্গুরলি সগগি সহগ�লার�তলা

এই প্রথমিার আইএফএফআই প্র্ান প্র্ান 
ওটিটি মঞ্গুব্লক উৎসলি অংশগ্হলের জনযে 
আমন্তে জাবনলয়লছ। খনিবফ্ক্স, আমাজন প্রাইম, 
ক্জফাইভ, ভুি এিং খসাবনব্ভ এই প্রথমিার 
বফল্ম খফবস্ভযোল্ অংশগ্হে করলছ। প্রলতযেকটি 
সংস্াই ওটিটি এক্সক্ত ্ুবসভ মাস্ারক্াস, কলন্টন্ট 
্ঞ্ এিং বপ্রবভউ, বনি ্জাবেত বফল্ম পযোলকলজর 
ক্স্বনং এিং অন-দযে-স্পি এিং ভােু্জয়া্ ইলভলন্টর 
মা্যেলম অংশগ্হে করলি। সাম্প্রবতক সমলয় 
ওটিটিলত বসলনমা খদখার প্রিেতা িকৃ্দ্ পালচ্ছ এিং 
আইএফএফআই নতুন প্রযুক্তির সলঙ্গ বনলজলক 
মাবনলয় বনলচ্ছ। এই অনুষ্ান ওটিটি বশলপের িব্ষ্ 
অবভলনতালদর সলঙ্গ খযাগালযাগ করার জনযে 
একটি কায ্জকর মঞ্ শতবর করলছ।

ভারলতর ৫২তম আন্তজ্জাবতক ে্ক্চ্চত্ উৎসি (আইএফএফআই) ২০-২৮ নলভম্বর পয ্জন্ত নয় বদলনর 
জনযে খগায়ায় অনুটষ্ত হলচ্ছ। এই উৎসি তরুে উচ্চাকা্ষিরী প্রবতভালদর মূ্্ারার ে্ক্চ্চত্ বনম ্জালের 
সলঙ্গ যুতি হওয়ার জনযে একটি মঞ্ প্রদান করলছ। এই উৎসলির উলদ্শযে হ্ তরুে ে্ক্চ্চত্ বনম ্জাতা, 

বশপেরী, গায়ক, বেত্নািযেকার এিং বসলনমার সলঙ্গ যুতি অনযোনযে সক্ বশপেরীলদর প্রবতভা তুল্ ্রা। 

মলাষ্ট্ষে দস্লািগসস, ইগস্তভলাে সলাজলাগেলাগক সত্ন্জৎ িলায় 
ললাইফটলাইম অ্লারচভগমন্ট প়ুিস্লাগি সমেলারেত কিলা হগে

ভলািত �ল্প েললাি দদশ। আমলাগদি 
�ল্পগুরল রেগবেি কল্পেলাশন্ক্তগক 

প্রভলারেত কগিগে। ভলািগত রেরভন্ন 
ধিগণি �ল্প রেদ্মলাে, �লা এষ্টগক 
প্রকৃত অগে ্ষ 'কলারহরে পটভূরমি 

দদশ' কগি তুগলগে। 
অে়ুিলা� ঠলাক়ু ি,

দকন্দ্রীয় তে্ ও সম্প্রচলাি মন্তী 

এক ঝলগক ৫২তম আইএফএফআই 
 আইএফএফআই ভারলতর তরুে প্রবতভালদর একটি 
মঞ্ প্রদান করলি এিং ৩৫ িছলরর কম িয়বস ৭৫ জন 
সজৃনশরী্ প্রবতভালক উৎসলি আমন্তে জানালি।  তারঁা 
বফল্ম ইন্াব্রির বিবশষ্ িযেক্তিলদর সলঙ্গ খযাগালযাগ করলিন 
এিং সংগটেত মাস্ারক্ালস অংশগ্হে করলিন।

 এই প্রথমিার পােঁটি বরিকস খদলশর ে্ক্চ্চত্ও বরিকস 
ে্ক্চ্চত্ উৎসলির মা্যেলম প্রদবশ ্জত হলি। এই পােঁটি খদশ 
হ্ রিাক্জ্, রাবশয়া, দবষিে আবফ্কা, বেন এিং ভারত। 
উৎসলির উলবিা্ন হলি কাল্ ্জাস সাউরা বিারা পবরোব্ত, 
‘দযে বকং অফ অ্ দযে ওয়াল্্জ’ (এ্ খর দযে খিালরা আ্ 
মুলন্া) বসলনমা বদলয়, এিং এটি বসলনমাটির আন্তজ্জাবতক 
বপ্রবময়ার হলি। 

 ৫২তম আইএফএফআই বদ্রীপ কুমার, সুবমত্া ভালি, 
িদু্লদি দাশগুপ্ত, সঞ্াররী বিজয়, সুলরখা বসক্ক্, জঁ-প্ 
খি্মলন্দা, িাট্র্জান্ িযোভাবন ্জয়ার, ক্ক্লস্াফার প্লামার এিং 
জঁ-ক্দ কযোবরয়ারলক রেদ্া জানালি।   

ভলািগতি ৫২তম আতিজ্ষলারতক চলন্চিরি উৎসে 
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রমরিয়লা কে ্ষলাি 
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ভ�েলাে ে়ুধে 'ভেতু সত মগিলম' মন্ত দলাে কগিরেগলে। েলােলাসলাগহে আগম্বদকি 
দসষ্টি প়ুেিলাবৃত্তি কিগতে। রতরে �়ুন্ক্ত রদগতে দ� �ণতগন্ত প্ররতষ্ট সিকলাগিিই এই 
দলারয়ত্ব ও কত্ষে্ িগয়গে। সিকলাগিি লক্্ হওয়লা উরচত দ� তলাগঁদি সকল রেরগয়ি 
কল্লাণ সলাধে কিগত হগে। িলাজনেরতক দলগুগললা এগক আললাদলা আললাদলা েলাম রদগত 

পলাগি। দ�মে... সকগলি রেকলাশ, সকগলি রেবেলাস।

- িলামেলাে দকলারেন্দ, - িলামেলাে দকলারেন্দ, িলাষ্ট্রপরতিলাষ্ট্রপরত

৬ রিগসম্বি
৬৫তম মহলাপরিরেে ্ষলাণ রদেগস 
েলােলা সলাগহগেি প্ররত রেধেলাঞ্রল
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