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পাহাড়ের যুডধে যাঁরা উপডর থাডেন তাঁরা 
সুবিধা পান। যবি এেপক্ষ ১৮ হাজার ফুডের 
উচ্চতায় থাডেন  নীডে থথডে হামলা োবলডয় 

অপর পডক্ষর থজতা প্ায় অসম্ভি। বেন্তু, 
আজ থথডে ২২ িছর আডে ভারতীয় থসনারা 
এই অসম্ভিডে সম্ভি েডরবছডলন। এই উচ্চতায় 
যুধে জডয়র এো এেো বিরলতম উিাহরণ। 

থয শঙৃ্গগুবলডত শত্রুরা থজার েডর ঢুডে 
পড়েবছল, থোলা-গুবল িবৃটির মডধযে আমাডির 
সসবনেরা  প্াণ হাডত বনডয় এডের পর এে 

ওই সমস্ত শডৃঙ্গ আিার হাসডত হাসডত িীরিডপপে 
বরিিণপে রবজিত জাতীয় পতাো উব়েডয়ডছন। 

২৬ জলুাই ১৯৯৯-এ সমাপ্ত হওয়া ওই যুধে 
থশষ হয় ভারডতর জডয়র মাধযেডম। োবেপেল  
প্াণ  বরিিণপেরবজিত পতাোর থশৌযপে ও মযপোিা 

পুনঃপ্বতবঠিত েরার জনযে যারা ল়োই 
েডরডছন, থসই িীরডির প্ডতযেেডে প্ণাম।

উঁচু পাহাড়ে বডে থাকা শত্রু আর 
নীডচ থথডক যুদ্ধ কডর যাওয়া 

আমাডের থেনারা, আমাডের বীর 
জওয়ানরা, ককন্তু, জয় পাহাড়ের 

উঁচুডে বডে থাকা শত্রুডের হয়কন, 
ভারেীয় থেনাডের অেম্য োহে 
আর প্রকৃে থশৌডযযের হডয়ডে। 

আকম েমস্ত থেশবােীর পক্ষ থথডক 
আমাডের এই বীর জওয়ানডের 
পাশাপাকশ, থেই বীর মাডয়ডেরও 

প্রণাম জানাই, যাঁরা ভারে মাডয়র 
প্রকৃে েন্ানডের জন্ম কেডয়ডেন। 
- িশ্রন্দ্র চ�়াদরী, প্রধ়াি�ন্তরী

অদ�্য স়াহশ্সর ২২ িছর
বিজয় বদিস



ভেতরেে পাতা
ভেলাধলুা ক্ররে জাতীয় আর্ালন হরয় উঠরে

ক্ষতা উন্নয়লনর পরিত্তী পর্ালয় 
বিলেষ ক্যোে ক�াল্্র মাধযেলম 
ক�াবিড করাদ্ালের প্রস্তুবত ।

িয়স্ক নাগবর�লের ক্ষমতায়লে 
্র�ালরর উলেযোগ ।

ফ্ল্াগশিপ প্রকল্প

দক্ষ োেত
সসু্থ োেত সশুনশচিত 
কেরত নবীনরদে দক্ষতা 

বশৃধি

দঢৃ় শবশ্াস এবং উতসাহ োতায় সংস্াে
ক�াবিড ্ঙ্কট�াল্ নানা ্ম্যোর মালে িারলতর 
আত্মবনি্রতার পলে এবগলয় রাওয়ার ্ূত্রপাত বনলয় 

প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র কমােতীর বিলেষ বনিদ্ ।

  response-nis@pib.gov.in

RNI No. : DELBEN/2020/78825

্ র
িষ্ ২, ্ংখযো ০২ ১৬ – ৩১ই জু্াই, ২-২১

বনউ ইবডিয়া

করাগালরালগর বি�ানা ও 
ই-কম্ :

রুম নম্বর – ২৭৮, িুযেলরা অফ 
আউটবরচ অযোডি �বমউবনল�েন, 

ববিততীয় ত্, ্ূচনা িিন, 
নতুন বেবলি – ১১০০০৩

 » পৃষ়্া ০৪ - ০৫

 » পৃষ়্া ০৯

 » পৃষ়্া ২৪-২৫

 » পৃষ়্া ২৮-২৯

 » পৃষ়্া ১০

 » পৃষ়্া ১১

 » পৃষ়্া ২১-২৩

 » পৃষ়্া ৩০-৩১

 » পৃষ়্া ৩২ - ৩৩

 » পৃষ়্া ৪১

 » পৃষ়্া ৩৪ - ৩৫

 » পৃষ়্া ৩৬-৩৭

 » পৃষ়্া ৩৮-৩৯

 » পৃষ়্া ৪০

 » পৃষ়্া ৪২-৪৩

 » পৃষ়্া ৪৪

সংবাদ সংরক্ষপ
অর্থেন্তীে বড় ভ�াষণা

বল্শতিত্ব

েশন্তসোে শসধিান্ত
সাক্ষাতকাে

আন্তজ্থাশতক ভ�াগ শদবস
করোনাে শবরুরধি �ধুি

ঐশতহল্ / অর�াধল্া                      

েূশে সংেক্ষরণে লরক্ষল্ োেত শবরশ্ে 
পরপ্রদি্থক
স্বয়ং সম্ণূ্থতাে পরর এশগরয় োেরতে 
ভেলনা উরদল্াগ
জাতীয় সঙ্কল্প / স্বাধীনতাে অেতৃ 
েরহাতসব

আয়কে শেটান্থ এেন আেও 
সহজ

ভসবা এবং শনষ্ায় সেশপ্থত 
শসআেশপ এফ
েন শক বাত ২.০/পব্থ -২৫ : 
২৭ জুন ২০২১

অে্নতীবতর জনযে িুস্ার কডাজ

জাহাবগির রতনজতী োোিাই টাটা

ব�লরে বরবজজু ক�ন্দ্রতীয় ক্তীডা ও রুি বিষয়� রাজযে 
মন্ততী (স্াধতীন োবয়ত্বপ্রাপ্ত)

উন্নত বল্বস্থা, শবনােূরলল্ েরনােঞ্জন
মাত্র এ�িার ১২০০-১৫০০ টা�া খরচ �লর বডবড বরি বডে বনল্ ্ারা জতীিন 
ধলর বিনামূল্যে ১৬০বটরও কিবে চযোলন্ কেখুন ।  » পৃষ়্া ২৬-২৭

 » পৃষ়্া ১২-২০

 » পৃষ়্া ০৬-০৮

প্রচ্ছদ 
শনবন্ধ

িারলতর জন্ংখযোর প্রায় ৬৫ েতাংলের িয়্ ৩৫ িছলরর 
নতীলচ, তাঁরা কখ্াধু্ায় অগ্রেতী কেেগুব্র মলধযে েতীষ্স্ান 
েখল্র প্রতযোো রালখ
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্াের নমস্কার!

ক�ন্দ্রতীয় ্ র�ালরর পক্ষ কেল� ্ িাইল� বিনামূল্যে বট�া�রে চা্ু হওয়ার প্রেম বেনই কর�ড্ পবরমাে 
৮৬ ্ ক্ষ মানুষ বট�া বনলয়লছন, রা কেল� কেলের ্ ঙ্কল্পল� কিাো রায়। এ�বেল� িারলত বিলবের ্ িলচলয় 
কিবে বট�া কেওয়া হলয়লছ, অনযেবেল�, এখন ্র�ার ক�াবিলডর বিরুলদ্ ্ডাইল� আরও েবতিো্তী 
�রলত অগ্রেতী ক�াবিড করাদ্ালের েক্ষতা প্রবেক্ষে বেলয় িবিষযেলতর প্রস্তুবত বনলতও শুরু �লরলছ। 

কেলের রুিেবতি িারতল� ্�্ কক্ষলত্র উন্নবতর পলে এবগলয় বনলয় রাওয়ার জনযে অধতীর আগ্রলহ 
অলপক্ষায়। আমালের রুিেবতির উদ্াি� এিং প্ররুবতিগত েক্ষতা এই িড বিপর্য় কমা�াবি্ার কক্ষলত্রও 
পবর্বক্ষত হলছে । কটাব�ও অব্বপি� বনলয় কখল্ায়াড-অযোেব্ট আর কেেিা্তীর উৎ্ালহর ে্� মাত্র । 
অব্বপিল� িারত কজার কমা�াবি্ার জনযে প্রস্তুত। পাোপাবে গ্রাম, আধােহর ও নগরগুব্লত ্ডাইলয়র 
�াবহনতী বনলয় িারলতর প্রবতবনবধত্ব�ারতী কখল্ায়াডরা ১৩০ ক�াবট িারতিা্তীর অব্বপিল�র আোর 
প্রততী� হলয় উলিলছন। ক্তীডা প্রবতিালের বচবনিত �লর তাঁলের গুরুত্ব কেওয়ার জনযে ক�ন্দ্রতীয় ্র�ার 
বিগত �লয়� িছর ধলর ‘কখল্া ইবডিয়া’ অব্বপি� বিবতি� বিবিন্ন প্র�লল্পর আলয়াজন, কেলের প্রাবতি� 
অঞ্চ্গুব্র কেল� প্রবতিা অলবেষলের জনযে কিেব�ছু উলেযোগ বনলয়লছ। এর ফল্ এখন িারলত ক্তীডার 
নতুন পবরিাষা, নতুন ্ংস্ককৃ বত গলড উিলছ। কখ্াধু্া এখন ক্লম ্মাজ এিং কেলের প্রােলিামরা হলয় 
উিলছ। অব্বপি�গামতী িারততীয় কখল্ায়াডলের �াবহনতী আর ক�ন্দ্রতীয় ্র�ালরর পক্ষ কেল� কখ্াধু্ার 
মাধযেলম বিলবে ্ফট পাওয়ার হলয় ওিার উলেযোগই এিালরর ্ংখযোর প্রছেে �াবহনতী। 

শুধু রুি ্ম্প্রোয় নয়, িয়স্কলের আত্মবনি্র �লর কতা্ার জনযে ৪ িছর আলগ ‘প্রধানমন্ততী িলয়া িন্দনা 
করাজনা’ শুরু হলয়বছ্। আর ্ৎ �রোতালের ্ুবিধার জনযে ই-ফাইব্ং ২.০ কপাট্া্, রাষ্ট্র্ংলের মলঞ্চ 
িূবম ্ংরক্ষে বনলয় িারলতর উলেযোগ, করাগ �তীিালি ক�াবিলডর বিরুলদ্ রক্ষা�িচ হলয় উলিলছ আর েকৃঢ় 
বিবো্ এিং উৎ্াহিাতার মাধযেলম কেলের ্ ংস্কার বনলয় প্রধানমন্ততীর বিলেষ ব্লগ এিালরর ্ ংখযোর বিলেষ 
আ�ষ্ে। পাোপাবে এ�িার ্ামানযে টা�া জমা বেলয় ্ারা জতীিন ধলর বিনামূল্যে মলনারঞ্জন পবরলষিার 
জনযে বডবড বরি বডে, বডবটএইচ-এর বিলবে কনতকৃ ত্ব বেলত শুরু �লরলছ। রা বিলেষ রূলপ গ্রামতীে এ্া�ার 
জনযে উপহার স্রূপ। স্াধতীনতার অমকৃত মলহাৎ্ি উপ্লক্ষযে ২ জন মহাপুরুষ ক্া�মানযে বত্� এিং 
মুনব্ কপ্রমচলন্দর জন্মজয়তিতী উপ্লক্ষযে বিলেষ বনিদ্ রলয়লছ, রাঁরা �্লমর মাধযেলম স্াধতীনতার সূ্ব্গি 
জ্াব্লয়বছল্ন। িারতরত্ন উপাবধলত ্ম্াবনত এ�মাত্র বেল্পপবত কজ আর বড টাটার ্াফ্যে : ্মালজর 
ঋে ্মাজল� বফবরলয় কেওয়ার বেক্ষায় পবরপূে্ কপ্ররোোয়তী �াবহনতীও এিালরর ্ংখযো রলয়লছ।

 ক�াবিড বনয়মাি্তী পা্ন �লর বনরাপে ো�ুন। আর আপনালের পরামে্ আমালের ব্খলত ো�ুন।

বি�ানা : িুযেলরা অফ আউটবরচ অযোডি �বমউবনল�েন, রুম নম্বর ২৭৮, ববিততীয় ত্, ্ূচনা িিন, নতুন 
বেবলি – ১১০০০৩

ই-কম্ – response-nis@pib.gov.in

(জয়েতীপ িাটনাগর)
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  response-nis@pib.gov.in

ডাকবাক্স 

বনউ ইবডিয়া ্মাচালরর এিালরর ্ংখযোবট কপলয় খুি 
িাল্া ্াগল্া। এই ্ংখযোবট আতিজ্াবত� করাগ বেিল্ 
আমালের কগৌরিময় ইবতহাল্র মহবষ্ পতঞ্জ্তীর 
উলদেলে প্র�কৃ ত শ্রদ্াঞ্জব্। এটা প্রবতবঠিত ্তযে কর ্বি� 
জতীনিশেব্ এিং করালগর মাধযেলম েরতীলরর প্রাতযেবহ� 
রত্ন মানুষল� ্ুস্ ও ্ুখতী রাখার অবতিম উলদেেযে ্াধলন 
্াহারযে �লর। আপনারা মারাত্ম� ক�াবিড অবতমাবর 
প্রবতলরাধতী নানা িাত্া প্রচালরর কক্ষলত্রও অতযেতি ্ ফ্িালি 
�াজ �রলছন। এই অবতমাবর এখনও কেষ হলয় রায়বন। 
তাই আত্ম্ন্তুবটির ক�ান জায়গা কনই। আমালের �লরানা 
করাদ্ালের নানা �ালজর ছবি ও বিললেষে আপনারা 
করিালি �লরলছন, তা অতযেতি কপ্ররোোয়�। করিালি 
অততীত েটনাি্তী কেল� বেক্ষা বনলয় আনন্দ ও কিেনার 
স্কৃবত কেেিা্তীর ্ামলন তুল্ ধলরলছন, জরুবর অিস্ার 
্ময়�ার বততি স্কৃবত এিং তার প্রিাি কেলের গেতন্ত 
ও গেঅংেতীোবরলত্বর কক্ষলত্র অতযেতি বেক্ষামূ্� বিষয়। 

জগেতীে েম্া
jagdishsharma@ignou.ac.in

‘বনউ ইবডিয়া ্মাচার’-এর ্াম্প্রবত� ্ংখযোর বিষয় 
বনি্াচন অনিেযে। প্রবতবট ক্খা তেযেিহু্। আমালের 
কেলের মানুষল� আরও কিবে �লর করাগািযো্ �রলত 
হলি। তাহল্ বিবিন্ন করালগর বিরুলদ্ প্রবতলরাধ ক্ষমতা 
িকৃবদ্ পালি। আবম মহানলন্দ এই পবত্র�া আরও অলন� 
কিবে পডলত চাই। 

khalidhera786@gmail.com

harshruhi12@gmail.com

‘বনউ ইবডিয়া ্মাচার’ জ্ান আহরলের এ�বট খুি িাল্া 
উৎ্। এর বিষয় বনি্াচন অতু্নতীয়, িাষাও অ্াধারে। 
্াম্প্রবত� তেযোি্তী পবরলিেলনর কক্ষলত্র আপনালের 
এই িাল্া �াজ চাব্লয় রান। আবম আপনালের ্মস্ত 
র�ম ্াফ্যে �ামনা �বর। 

‘বনউ ইবডিয়া ্মাচার’ এর অ্াধারে উলেযোগ আমার 
মলতা চা�বর প্রাে্তীলের বিবিন্ন প্রবতলরাবগতামূ্� 
পরতীক্ষায় ি্ার উপলরাগতী িহুমুখতী তেযোি্তী এ�্লগি 
কপলত ্াহারযে �রলছ। ক্জনযে আবম আপনালের এই 
পবত্র�ার বনয়বমত পাি�। পরিত্তী ্ংখযোগুব্র জনযে 
আপনালের শুলিছো জানাবছে।

‘বনউ ইবডিয়া ্মাচার’ এর ্মস্ত ্ংখযোয় পাি�লের 
জাততীয় গুরুত্ব ্পিন্ন বিষয়গুব্ বনলয় ্াম্প্রবত� তেযে 
পবরলিেলনর জনযে বনউ ইবডিয়া ্মাচালরর কগাটা বটমল� 
ধনযেিাে জানাই। আপনালের পবত্র�াবট খুি িাল্া �াজ 
�রলছ। আলর�িার ্মগ্র িারলতর পক্ষ কেল� ধনযেিাে 
জানাই।

কজযোবত পালডি
jyotipandey0102@gmail.com

ব্রুবত�া কোবরয়া
vrutikathoria@gmail.com

আপনার মতামত জানান

করাগালরালগর বি�ানা ও ই-কম্ :
রুম নম্বর – ২৭৮, িুযেলরা অফ আউটবরচ অযোডি 

�বমউবনল�েন, ববিততীয় ত্, ্ূচনা িিন, 
নতুন বেবলি – ১১০০০৩
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News Briefs

বডবজটা্ ক্নলেলনর ্ ংস্ককৃ বত এ�বট নতুন কর�ড্ গডার বেল� এবগলয় 
চল্লছ। কতমবন ক�ন্দ্রতীয় ্ র�ারও বনরাপে বডবজটা্ ক্নলেন িাস্তু 
িযেিস্া গলড তু্লত নতুন উলেযোগ বনলয়লছ। ্াইিার প্রতারোর 

ফল্ হওয়া আবে্� ক্া�্ান করাখার জনযে ক�ন্দ্রতীয় স্রাষ্ট্রমন্ততী অবমত োহ-র 
কনতকৃ লত্ব স্রাষ্ট্রমন্ত� জাততীয় কহল্প্াইন নম্বর 155260 এিং এ�বট বরলপাবট্ং 
প্যোটফম্ চা্ু �লরলছ। এই জাততীয় কহল্প্াইন এিং বরলপাবট্ং প্যোটফম্, 
্াইিার প্রতারোর ফল্ ক্ষবতগ্রস্ত িযেবতিলের বরলপাট্ �রার জনযে এ�বট 
িযেিস্া রা তালের �লটির করাজগারল� অপরাধতীলের হাত কেল� িাঁচালনার 
এ�বট পবরলষিা। িত্মালন কহল্প্াইন নম্বর 155260 এর মাধযেলম ৭বট রাজযে 
এিং ক�ন্দ্রোব্ত অঞ্চ্ (ছবতিেগড, মধযেপ্রলেে, রাজস্ান, কতল্গিানা, 
উতিরাখডি, উতিরপ্রলেে এিং বেবলি)-এ চা্ু �রা হলয়লছ, রা কেলের ৩৫ 
েতাংলেরও কিবে জন্ংখযোল� পবরলষিা বেলছে। এবট চা্ু হওয়ার পর কেল� 

মাত্র ২ মাল্র মলধযে প্রতাবরতলের ১.৮৫ ক�াবট 
টা�ারও কিবে অে্ প্রতার�লের হালত রাওয়া 
কেল� আট�ালত ্ফ্ হলয়লছ।
l ্াইিার প্রতারো রুখলত কহল্প্াইন নম্বর 

155260-কত কফান �রুন। এবট ্ংবলেটি রাজযে 
পুব্ে পবরচা্না �লর।
l পুব্ে অপালরটর প্রতাবরলতর ক্নলেলনর 

২০২২-এে পদ্ম পুেস্ারেে জনল্ ১৫ই 
ভসরটেম্বে প�্থন্ত নাে পাঠারনা �ারব

স্বণ্থালঙ্কারে হলোক্থ 
বাধল্তােূলক 

নতী
রলি ্মাজ এিং কেে রাষ্ট্র বনম্ালের কক্ষলত্র উৎ�কৃ টি 
�াজ �রলত ো�া প্রবতিালের ্ম্াবনত �রার জনযে 
িত্মান ক�ন্দ্রতীয় ্র�ালরর োয়িদ্তা এখন পদ্ম 

পুরস্কারল� প্র�কৃ ত অলে্ ‘জনগলের পদ্ম’-কত পবরেত �লরলছ। 
২০২২-এর পদ্ম পুরস্কালরর জনযে নাম পািালনার কেষ তাবরখ 

১৫ই ক্লটেম্বর ২০২১ রাখা হলয়লছ। পদ্ম পুরস্কারগুব্র 
মলধযে পদ্মবিিূষে, পদ্মিূষে এিং পদ্মশ্রী কেলের অনযেতম 
্লি্াচ্চ নাগবর� পুরস্কার। এই পুরস্কার করল�ান কক্ষলত্র 
অ্াধারে ্াফল্যের পবরচায়�। এর জনযে কর ক�ান 
নাগবর� বনলজর িা অনযে �ালরা নাম প্রস্তাি �রলত 
পালরন। ক্জনযে শুধু পদ্ম পুরস্কার কপাট্া্ https://

padmaawards.gov.in-এর মাধযেলমই �রা করলত পালর। 
এই পুরস্কার ্ পিব�্ত বনয়মাি্তী https://padmaawards.
gov.in/AboutAwards.aspx -এ পাওয়া রালি।

অ্ঙ্কার রূলপ ক্ানা িা ক্ানা কেল� ততবর অ্ঙ্কালরর 
প্রবত মানুলষর আ�ষ্ে ্ুব�লয় োল� না। ক্ানা ক�না 
শুধুই মান্ম্ালনর ্লগি জবডত নয়, এল� এ�বট 

উন্নত আবে্� বিবনলয়ালগর পাোপাবে পাবরিাবর� ঐবতহযে এিং 
্ামাবজ� িালি স্তী�কৃ ত পেযে রূলপ গেযে �রা 
হয়। রা বিপলের ্ময় মানুলষর �ালজ ্ালগ। 
বিলেষ �লর মবহ্ারা এিং গ্রামতীে পবরিারগুব্ 
বিলয়লত উপহার বহল্লি স্ে্া্ঙ্কালরর ক্নলেন 
আমালের কেলের জাবত-ধম্-িে্ বনবি্লেলষ 
অবিন্ন পরপিরার অংে। ব�ন্তু এলত   কিজা্ 

ব�ংিা ন�্ কেল� ্ ুরক্ষা কেওয়ার ্ লক্ষযে ক�ন্দ্রতীয় ্ র�ার হ্মা�্ 
অবনিার্ �লর বেলয়লছ। কেলের ২৫৬বট কজ্ায় এই আলেে ি্িৎ 
হলয়লছ। বিস্তাবরত তলেযের জনযে এই ব্লঙ্ক রান : (https://pib.
gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1727745 )

ডিডিটাল সংস্কৃ ডিকে
উতসাহ প্রদান ও পািাপাশি শনোপত্া 

সশুনশচিত কো হরচ্ছ

খুঁবটনাবট এিং বরবন কফান �লরলছন তার প্রােবম� 
িযেবতিগত তেযোিব্ ব্লখ রাখলিন আর তাল� 
ব্বটলজন বফনানবেয়া্ ্াইিার রিডস্ বরলপাবট্ং 
এিং মযোলনজলমন্ট ব্লস্লম এ�বট বটব�ট রূলপ 
্ািবমট �রলি। 
l এই বটব�ট ্ংবলেটি িযোঙ্ক, ওয়াল্ট এিং 

িযেি্ায়তীলের �ালছ পািালনা হলি।
l প্রতাবরতল� অবিলরালগর এ�বট অযো�নল্জলমন্ট 

নম্বরও এ্এমএ্ �রা হলি। রালত বতবন 
প্রতারোর ্পূিে্ তেযে নযোেনা্ ্াইিার ক্াইম 
বরলপাবট্ং কপাট্াল্ (https://cybercrime.gov.
in/) ২৪ েন্টার মলধযে এই অযো�নল্জলমন্ট নম্বর 
িযেিহার �লর ্ািবমট �রলত পালরন।
l ্ংবলেটি িযোঙ্ক বরলপাবট্ং কপাট্াল্র ডযোেলিালড্ 

এই বটব�টবট কেলে এর বিস্তাবরত বিিরে তালের 
আিযেতিরতীে িযেিস্ার ্লগি রাচাই �লর বনলত 
পারলি।
l প্রতাবরত িযেবতির টা�া রবে তখনও িযোঙ্ক কেল� 

হস্তাতির না হলয় োল�, তাহল্ িযোঙ্ক এবট আটল� 
কেলি। প্রতার� আর এই টা�া তু্লত পারলি 
না। রবে এই টা�া অনযে িযোলঙ্ক চল্ বগলয় োল� 
তাহল্ ক্ই বটব�টবটল� ্ংবলেটি িযোলঙ্ক পািালনা 
হলি। রতক্ষে পর্তি প্রতার�লের হাত কেল� ক্ই 
টা�া প্রতাবরলতর অযো�াউলন্ট বফবরলয় না কেওয়া 
রালি ততক্ষে এই প্রবক্য়া চ্লত ো�লি।

্ংিাে ্ংলক্ষপ
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গ্ারোরদল্ারগে োধল্রে উতপাশদত পরণল্ে
ভেকড্থ সশৃটি, ৮ িতাংি শবশক্র বশৃধি

বিপর্য় �তীিালি ্ুলরাগও এলন কেয়, গ্রালমর েবতি 
প্রবতিালরর মলতাই ক�াবিড অবতমারতীর ্ময়ও তা 
অনুিি �বরলয়লছ। এই অবতমারতীর ্ময়ও খাবে 

এিং গ্রালমালেযোগ আলয়ালগর মাধযেলম ্ি্�া্তীন ্ি্াবধ� 
বিবক্ হলয়লছ। আত্মবনি্র িারত এিং কিা�া্ ফর ক্া�া্ 
–এর আহ্ান এই প্রবক্য়াল� নতুন পে কেবখলয়লছ। খাবে 
ই-কপাট্া্, মাস্ক, প্রা�কৃ বত� রং, হযোডি ্যোবনটাইজালরর মলতা 
নতুন নতুন পেযে ততবরর কক্ষলত্র এল� নতুন স্রূপ বেলয়লছ। 
প্রাপ্ত পবর্ংখযোন অনু্ালর ২০২০-২১-এ আলয়াগ ৯৫,৭৪১ 
ক�াবট টা�ার কিবে গ্র্ টান্ওিার নবেিুতি �লরলছ। রা 
গতিছর অে্াৎ ২০১৯-২০-র ৮৮,৮৮৭ ক�াবট টা�ার 
িাবেলজযের তু্নায় ৭.৭১ েতাংে কিবে। শুধু তাই নয়, খাবে ও 
গ্রালমালেযোলগর পেযেবিবক্ও ২০১৯-২০-কত বছ্ ৮৪,০০০ ক�াবট 
টা�া, রা ২০২০-২১-এ িকৃবদ্ কপলয় হলয়লছ ৯২,০০০ ক�াবট 
টা�ারও কিবে । ক�লন্দ্র নতুন ্র�ার গিলনর পর ২০১৫-
১৬ অে্িলষ্ এিং ২০২০-২১ অে্িলষ্র মলধযে পবর্ংখযোনল� 
তু্নামূ্�িালি কেখল্ উৎপােলন ১০১ েতাংে আর বিবক্লত 
১২৮ েতাংলেরও কিবে িকৃবদ্ কপলয়লছ।

আকমবর�ার কডটা ইলন্টব্লজন্স ফাম্ ‘মবে্ং �্্াল্ট’-এর ্াম্প্রবত� 
্মতীক্ষা অনুরায়তী প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র কমােতী ‘অযোপ্রুিযো্ করবটং’-এর 
কক্ষলত্র অনযোনযে আতিজ্াবত� কনতালের তু্নায় এবগলয় রলয়লছন। 

এই ্মতীক্ষা অনুরায়তী প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র কমােতী ক্ািা্ অযোপ্রুিযো্ করবটং ৬৬ 
েতাংে। এই করবটং আলমবর�া, বরিলটন, রাবেয়া, অল্রেব্য়া, রিান্স, �ানাডা, 
রিাবজ্ এিং জাম্াবন ্হ ১৩বটরও কিবে কেলের কনতালের কেল� এবগলয়। 
এই করবটং অনু্ালর আলমবর�ার রাষ্ট্রপবত কজা িাইলডন, জাম্াবনর চযোলন্স্র 
অযোলঞ্জ্া মাল�্্, �ানাডার প্রধানমন্ততী জাবস্ন টু্লডা এিং রিালন্সর রাষ্ট্রপবত 
মযোলক্াঁও প্রধানমন্ততী কমােতীর কেল� বপবছলয় রলয়লছন। 

প্রধানেন্তী ভোদীে জনশপ্রয়তা শবরশ্ে  অনল্ানল্ ভনতৃবরৃ্ে ভররক এশগরয়

িারততীয় ক্না শুধু কেে নয়, বিলবেও ্াহ্ 
এিং ির্ার অপর নাম হলয় উলিলছ। 
্তীমাতি ্ুরক্ষা ্ুবনবচিত �রা কেল� শুরু 

�লর ক�াবিড অবতমারতীর ্ময় কেলের ্ি্ত্র ত্রাে ্ামগ্রতী 
কপঁলছ বেলত ব�ংিা োবতি ক্না রূলপ বিলবের কর ক�ান 
অংলে বনলজলের অিোন রাখা ক্নার কেৌর্ এিং পরাক্ম 
বিবেল� চমল� বেলয়লছ। িারততীয় ক্নার এই কেৌলর্র 
্লগি আলর�বট পবরচয় রুতি হলয়লছ, েবক্ষে ্ুোলন 
রাষ্ট্র্ংে বমেন (ইউএনএমআইএ্এ্)-এ কমাতালয়ন 
প্রায় ১৩৫ জন িারততীয় োবতি ত্বন�ল� তাঁলের উৎ�কৃ টি 
্াফল্যের জনযে রাষ্ট্র্ংে পে� বেলয় ্ম্াবনত �রা 
হলয়লছ। িারত রাষ্ট্র্ংলের োবতি অবিরালন ত্নযে পািালনা 
িকৃহতিম কেেগুব্র অনযেতম। িত্মালন রাষ্ট্র্ংলের ১২বট 
বমেলনর মলধযে ৮বটলত প্রায় ৫,৫০০ িারততীয় ত্বন� 
�ম্রত রলয়লছন।

সদুারন োেতীয় িাশন্ত সসশনকো 
ভপল োষ্ট্রসং� পদক 
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l নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধোন�ন্তী

েকৃঢ় বিবো্ এিং উৎ্াহ 
িাতায় ্ংস্কার

নতুন ভোেরতে নতুন ভোবনো এবং স�স্োগুলিরে লবপর্যয় নো �রন েরে সরুরোগ লিরসরব লনরয় মেোলভরেে 
সঙ্কটেোরি মরসব সংস্োে িরয়রে, মেন্দ্র-েোজ্ অংশীদোলেরবেে �োধ্র� রকু্তেোষ্টীয় েোঠোর�োরে �জবতু 
েেো, সলৃটিশীি নীলত প্রণয়ন এবং এেটি দঢৃ় লবশ্োরসে সরগে উৎসোি ভোতো প্রদোন মেন্দ্রীয় সেেোরেে 
সরব্যোচ্চ অগ্োলধেোে। এই লবষয়গুলি লনরয় প্রধোন�ন্তী মদরশে রবু সম্প্রদোয় এবং মপশোদোেরদে সরগে 

মসোশ্োি ল�লেয়ো প্্োটফ�্য – ‘লিঙ্কেইন’-এ লনরজে �তো�ত জোলনরয়রেন। 

বিড ১৯ অবতমারতী, নতীবত প্রেয়লনর কক্ষলত্র বিলবের বিবিন্ন কেলের ্র�ালরর 
জনযে এ�বট নতুন ক্ট বনলয় এল্লছ। িারত এর িযেবতক্ম নয়। কেলের বস্রতা 
্ুবনবচিত �রার পাোপাবে জন�্যোলের জনযে পর্াপ্ত ্পিে কজাটালনা ্ি কেল� িড 
্ম্যোগুব্র মলধযে অনযেতম িল্ প্রমাবনত হলয়লছ। ্ারা বিলবে অে্শনবত� ্ঙ্কলটর 
কপ্রক্ষাপট রূলপ এল� কেখা হলছে। আপনারা ব� জালনন, িারলতর রাজযেগুব্ ২০২০-
২১-এ অলন� কিবে ঋে কপলত ্ক্ষম হলয়লছ। 

আপনালের হয়লতা কজলন অতযেতি আচির্ ্ াগলি কর রাজযেগুব্ ২০২০-২১-এ ১.০৬ 
্ক্ষ ক�াবট টা�া অবতবরতি অে্ কজাগাড �রলত ্ক্ষম হলয়লছ। 

্পিে ্ংগ্রলহর কক্ষলত্র এই উললিখলরাগযে িকৃবদ্ ক�ন্দ্র-রাজযে অংেতীোবরলত্বর ্াফল্যের 

ক�া

প্রধানমন্ততীর ব্লগ
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ফল্ই ্ম্ভি হলয়লছ। রখন আমরা ক�াবিড ১৯ মহামাবরর 
জনযে ‘ই�নবম� কর্পন্স’ রচনা �লরবছ, তখন আমরা এটা 
্ুবনবচিত �রলত চাইবছ্াম কর আমালের ্মাধান করন 
‘ওয়ান ্াইজ বফট্ অ্’ মলড্ অনু্রে না �লর। 

মহালেলের মত বিো্ এ�বট রুতিরাষ্ট্রতীয় কেলের রাজযে 
্র�ারগুব্র বিবিন্ন ্ংস্কারল� উৎ্াহ প্রোলনর জনযে 
জাততীয় স্তলর নানা নতীবতগত উপায় খুঁলজ কির �রা 
িাস্তলি এ�বট চযোল্লঞ্জর �াজ। ব�ন্তু, আমালের ্ ি্োই 
রুতিরাষ্ট্রতীয় রাজনতীবতর েবতির ওপর ির্া বছ্। আর 
আমরা ক�ন্দ্র-রাজযে ক্ৌহাে্যেপূে্ অংেতীোবরলত্বর িািনা 
বনলয়ই এবগলয় চল্বছ। 

২০২০-র কম মাল্ আত্মবনি্র িারত পযোল�লজর অংে 
বহল্লি ক�ন্দ্রতীয় ্র�ার কোষো �লরলছ কর, রাজযে 
্র�ারগুব্ল� ২০২০-২১-এর জনযে িবধ্ত হালর ঋলের 
অনুমবত কেওয়া হলি। বজএ্বডবপ-র অবতবরতি ২ 
েতাংলের অনুমবত কেওয়া হলয়লছ, তার মলধযে ১ েতাংেল� 
ব�ছু অে্শনবত� ্ংস্কালরর িাস্তিায়লনর েলত্ মঞু্জর �রা 
হলয়লছ। ্ংস্কালরর জনযে এই ্াহারযে িারততীয় ্র�াবর 
বিবনলয়ালগর কক্ষলত্র েু্্ি। এটা এমন এ�টা ্াহারযে রা 
রাজযেগুব্ল� অবতবরতি অে্ পাওয়ার জনযে প্রগবতেতী্ নতীবত 
গ্রহে �রলত উৎ্াবহত �লরলছ। এই প্রলয়ালগর পবরনাম 
কর শুধু উৎ্াহিযেঞ্জ�ই তা নয়, িরং আমরা কর বিলেষ 
আবে্� নতীবতর ্তীবমত ্মে্� এই ধারনার বিপরতীলতও 
এবট এ�বট েকৃটিাতি। কর ৪বট ্ংস্কালরর ্লগি অবতবরতি 
ঋেল� জুলড কেওয়া হলয়লছ(বজবডবপর ০.২৫ েতাংে 
প্রলতযে� কক্ষলত্র রুতি হলয়লছ), তালের েুবট তিবেটিযে রলয়লছ। 

প্রেমত, প্রলতযে� ্ংস্কার জনগে এিং বিলেষ �লর 
গরতীি, েুি্্ এিং মধযেবিতি কশ্রেতীর মানুলষর জনযে ইজ অফ 
ব্বিং-ক� ্ংস্কালরর ্লগি রুতি �রা হলয়লছ। ববিততীয়ত, 
এবট রাজল�াষতীয় বস্রতাল�ও উৎ্াহ জুবগলয়লছ। ‘এ� 
কেে এ� করেন �াড্’ নতীবতর মাধযেলম প্রেম ্ংস্কালরর 
জনযে রাজযে ্র�ারগুব্ল� এটা ্ুবনবচিত �রলত হলি 
রালত রাষ্ট্রতীয় খােযে ্ুরক্ষা অবধবনয়ম (নযোেনা্ ফুড 
ব্ব�উবরবট অেবরবট)এর মাধযেলম রালজযের ্মস্ত করেন 
�াড্ল� ্মস্ত পবরিালরর ্ে্যেলের আধার নম্বলরর 
্লগি রুতি �রা হয় এিং ্�ল্ই রালত নযোরযেমূল্যের 
কো�ালন ইল্ক্ট্রবন� পলয়ন্ট অফ ক্্ বডিাই্ পান।  

এর প্রধান ্াি হ্ এটাই, কর পবররায়তী শ্রবম�রা, কেলের 

কর ক�ান জায়গা কেল� বনলজলের করেন তু্লত পারলছন। 
নাগবর�লের এই ্ুবিধা ছাডাও িুলয়া �াড্ এিং ডুবপ্ল�ট 
্েল্যের নাম ্বরলয় কেওয়ার ফল্ অে্শনবত� ্ািও 
হলয়লছ। ১৭বট রাজযে এই ্ংস্কার িাস্তিাবয়ত �লরলছ, আর 
কমাট ৩৭,৬০০ ক�াবট টা�া অবতবরতি ঋে মঞু্জর �লরলছ। 

ববিততীয় ্ংস্কালরর উলদেেযে ইজ অফ ডুইং বিজলন্-এ 
্ংস্কার আনা। এলক্ষলত্র রাজযেগুব্ল� ৭বট আইলনর 
মাধযেলম িযেি্া ্পিব�ত্ ্াইল্লন্সর পুনন্বি�রলের 
জনযে শুধুই শুল্ক প্রোলনর প্রবক্য়ায় অলটালমবট�, 
অন্াইন এিং বফ কপলমলন্টর কক্ষলত্র বিচক্ষে ব্দ্াতি 
বনলত হলি। 

আলর�বট প্রলয়াজনতীয়তা হ্ এ�বট �বপিউটারাইজড 
করনডাম ইনলপে�েন ব্লস্ম এর িাস্তিায়ন, এিং ১২বট 
আইলনর মাধযেলম উৎপতীডন এিং েুন্তীবত করাধ �রার জনযে 
তোরব�র আলগ প্রলয়াজনতীয় তেযে ্ংগ্রহ। এই ্ংস্কার 
(১৯বট আইনল� ্াবম্ �লর) অবতকু্ষদ্র এিং কু্ষদ্র বেলল্পর 
জনযে বিলেষিালি ্হায়�, রারা ‘ইন্সলপক্টর রাজ’-এর 
কিাোর চালপ ্িচাইলত কিবে বনলপেবষত হবছেল্ন। এটা 
এ�টা উন্নত বিবনলয়ালগর আিহ, রা অবধ� বিবনলয়াগ এিং 
দ্রুতগবতলত উন্নয়নল�ও উৎ্াহ কজাগায়। ২০বট রাজযে এই 
্ংস্কারল� িাস্তিাবয়ত �লরলছ, আর তালের ২৯,৫২১ ক�াবট 
টা�া অবতবরতি ঋলের অনুমবত কেওয়া হলয়লছ। পঞ্চেে 
অে্ �বমেন এিং িহু বিবেটি বেক্ষাবিে তাঁলের প্রবতলিেলন 
্ুঠুি ্পিবতি �র িযেিস্ার প্রলয়াজনতীয়তাল� বিলেষ গুরুত্ব 
বেলয়লছন। 

তকৃততীয় ্ংস্কালরর জনযে রাজযেগুব্ল� ্পিবতি �লরর 
ক্ার করট, জ্ ও পয়প্রো্তী �লরর নূযেনতম হার, 
েহরাঞ্চল্র ্পিবতি ক্নলেন আর িত্মান বিবনলয়ালগর 
জনযে ক্মে স্যোপি বডউবটর অনুরূপ মূল্যের বেো 
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বনলে্ে অবধ্ূবচত �রলত হলি। এটা েহুলর গবরি আর 
মধযেবিতিলের জনযে উন্নত উৎ�ষ্ পবরলষিা ্ ু বনবচিত �রলি, 
উন্নত িুবনয়াবে পবর�ািালমা গলড কতা্া এিং উন্নয়নল�ও 
উৎ্াহ কজাগালি।

্পিবতি �রও অপ্রতযোবেতিালি প্রগবতেতী্ হওয়ায় েহরাঞ্চল্ 
গরতীিরা ্িলচলয় কিবে ্ািিান হলিন। এই ্ংস্কালরর 
মাধযেলম কপৌর্িার �ম্চারতীরা ্ািিান হলিন। রালেরল� 
প্রায়ই পাবরশ্রবম� কপলত বি্লম্বর বে�ার হলত হয় । ১১বট 
রাজযে এই ্ংস্কার ্পূিে্ �লরলছ। আর তালেরল� ১৫,৯৫৭ 
ক�াবট টা�া অবতবরতি ঋে কেওয়া হলয়লছ। 

চতুে্ ্ংস্কার, �কৃ ষ�লের বিনামূল্যে বিেুযেৎ ্রিরালহর 
পবরিলত্ প্রতযেক্ষ ্ ু বিধা হস্তাতির(বডবিবট) চা্ু �রা হলয়লছ। 

িছলরর কেষ বেল� অবগ্রম পরতীক্ষা স্রূপ এ�বট কজ্ায় 
িাস্তবি� িালি প্রলয়ালগর পাোপাবে রাজযেিযোপতী পবর�ল্পনা 
রচনার প্রলয়াজনতীয়তা বছ্। এর ফল্ বজএ্বডবপর ০.১৫ 
েতাংে অবতবরতি ঋে রুতি হলয়বছ্। এ�বট উপাোন 
প্ররুবতিগত এিং িাবেবজযে� ক্ষবত হ্াল্র জনযে, আর ববিততীয়বট 
রাজস্ এিং বিবনলয়ালগর মলধযে (প্রলতযেল�র জনযে বজএ্বডবপ-র 
০.০৫ েতাংে) �ম �রার জনযে কেওয়া হলয়বছ্। এবট বিতরে 
ক�াপিাবনগুব্র আবে্� ্ংস্কার ্াধন �লর। জ্ এিং 
েবতি ্ংরক্ষেল� উৎ্াহ করাগায়, আর উন্নত আবে্� এিং 
প্ররুবতিগত েক্ষতার মাধযেলম উৎ�কৃ টি পবরলষিা ্ুবনবচিত �লর। 
১৩বট রাজযে নূযেনতম এ�বট উপাোন প্রলয়াগ �লরলছ আর ৬বট 
রাজযে বডবিবট উপাোন জাবর �লরলছ। পবরোমস্রূপ, ১৩,২০১ 
ক�াবট টা�া অবতবরতি ঋলের অনুমবত কেওয়া হলয়লছ। 

্ি বমব্লয় ২৩বট রাজযে ২.১৪ ্ক্ষ ক�াবটর ক্ষমতা কেল� 

১.০৬ ্ক্ষ ক�াবট টা�ার অবতবরতি ঋে বনলয়লছ। 
ফ্স্রূপ, ২০২০-২১ (েত্াধতীন এিং েত্ ছাডা) এর 
জনযে রাজযেগুব্ল� কেওয়া কমাট ঋলের অনুমবত, প্রারবম্ভ�, 
আনুমাবন� বজএ্বডবপ-র ৪.৫ েতাংে বছ্। আমালের 
মলতা জবট্ ্ম্যো ্ঙু্ক্ িড কেলের জনযে এটা এ�টা 
অ্াধারে অবিজ্তা বছ্। �ারে, আমরা প্রায়ই কেবখ 
বিবিন্ন �ারলে নানা ্র�াবর প্র�ল্প এিং ্ংস্কার প্রায়ই 
িছলরর পর িছর ধলর অ�ার্�বর োল�। 

এটা ্াম্প্রবত� অততীলতর এ�বট অতযেতি ্ুখস্কৃবত, 
রখন ক�ন্দ্র এিং রাজযে অবতমাবরর মলধযে অতযেতি �ম 
্মলয় জন-িান্ধি ্ ংস্কার চা্ু �রলত এ�্লগি এবগলয় 
এল্বছ্। এটা আমালের ‘্ি�া ্াে, ্ি�া বি�াে 
এিং ্ি�া বিবো্’ েকৃবটিিবগির ফল্ই ্ম্ভি হলয়লছ। 
এই ্ংস্কার বনলয় �ম্রত আবধ�াবর�লের পরামে্ 
অনুরায়তী অবতবরতি অলে্র এই উৎ্াহিাতা ছাডা এই 
নতীবতগুব্ল� অবধবনয়লম(এনাক্টলমন্ট) পবরেত �রলত 
অলন� িছর ক্লগ করত। িারত ‘বরফম্্ িাই বস্্ে 
অযোডি �পিা্েন’-এর এ�বট মলড্ কেলখলছ। আর 
এবট হ্, েকৃঢ় বিবো্ এিং উৎ্াহিাতার মাধযেলম 
্ংস্কার এর এ�বট নতুন মলড্। 

আবম ্মস্ত রালজযের প্রবত �কৃ তজ্ কর তারা বনলজলের 
নাগবর�লের উন্নবতর জনযে �বিন ্মলয় এই নতীবতগুব্ 
িাস্তিাবয়ত �রার কচটিা �লরলছ। আমরা ্িাই ১৩০ 
ক�াবট িারতিা্তীর দ্রুত উন্নয়লনর জনযে বমল্বমলে �াজ 
�লর করলত ো�ি।

https://www.narendramodi.in/23-06-2021-reforms-by-
conviction-and-incentives-555837

এেি পবরয়ায়রী শ্রব�ের়া 
চদশ্ের চয চে়াি জ়ায়গ়া 
চেশ্ে বিশ্জর চরেি তুেশ্ত 
প়াশ্র। ি়াগবরেশ্দর এই 
ে়াভগুবে ছ়াড়া, চিআইবি 
ে়ার্ড এিং রুবলিশ্ে� 
সদস্যশ্দর স�়াপ্ত েরশ্ত 
প়ারশ্ে অে্ডনিবতে ে়াভও 
হশ্ি। 

প্রধানমন্ততীর ব্লগ
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অে্ডিরীবতর জি্য 
িুস়্ার চর়াজ
মেোলভে অলত�োেী সঙ্কট রখন জনজীবরনে পোশোপোলশ মদরশে 
অর্যনীলতরেও প্রভোলবত েরেরে, তখন ভোেত ‘জোন লভ, জিোঁ লভ’ 
�িূ �ন্ত লনরয় স�রয়ে প্ররয়োজন অনরুোয়ী মবশলেেু পদরষেপ লনরয়রে। 
গ্ো�-গেীব-েৃষেরদে ‘ইজ অফ লিলভং’-এে লদরে িষে্ েোখো িরয়রে। 
মত�নই লবপর্যয় লবধ্বস্ত মষেত্রগুলিে জন্ লবরশষ ত্রোরণে ব্বস্ো েেো 
িরয়রে। এখন েরেোনো সঙ্করটে লবিতীয় মেউরয় লবপর্যস্ত মষেত্রগুলিে জন্ 
অর্য�ন্তী জোলে েরেরে নতুন ৮টি উপোয়।

চে়াবভর বিপয্ডস্ত চষেত্রগুবের জি্য চে়াি গ্য়াশ্রবটি বকি�
l ক�াবিড বিপর্স্ত কক্ষত্রগুব্র জনযে ১.১ ্ক্ষ ক�াবট টা�ার কক্বডট 

গযোরাবন্ট প্র�ল্প। এর মলধযে ৫০,০০০ ক�াবট টা�া স্াস্যেলক্ষলত্রর 
জনযে হলি। প্র�ল্পবট ৮বট কমলট্া েহর ছাডা িাব� েহরগুব্লত স্াস্যে 
পবর�ািালমা িকৃবদ্র জনযে।  

l অবধ�তম ঋে ১০০ ক�াবট টা�া, আর গযোরাবন্টর কময়াে ৩ িছর 
পর্তি হলি। ্ুলের হার ০.৯৫ েতাংে হলি। ৬০,০০০ ক�াবট টা�া 
অিবেটি কক্ষত্রগুব্র জনযে হলি। আর ্ ুলের হার হলি ৮.২৫ েতাংে।

আত্মবিভ্ডর ভ়ারত চর়াজগ়ার চয়াজি়া
l আত্মবনি্র িারত করাজগার করাজনার কময়াে এখন ৩০কে জুন ২০২১ 

কেল� িাবডলয় ৩১কে মাচ্ ২০২২ পর্তি �লর কেওয়া হলয়লছ। প্রায় 
৮০,০০০ �ম্্ংস্ালনর জনযে ২১.৪ ্ক্ষ কেল�ও কিবে মানুষ এখন 
পর্তি এই প্র�লল্পর মাধযেলম উপ�কৃ ত হলয়লছন।

l ১৫ হাজার টা�ার �ম মাব্� আয় ্পিন্ন আনুমাবন� ৫৮.৫০ ্ক্ষ 
করাগযে প্রাে্তীর জনযে ২২,৮১০ ক�াবট টা�া মঞু্জর �রা হলয়লছ। 

স়াি্ডজবিে স়্াশ্থ্্যর জশ্ি্য ২৩,২২০ চে়াব� �়াে়া
l ২৩,২২০ ক�াবট টা�া ্ াি্জবন� স্াস্যেখালত খরচ �রা হলি। এরমলধযে 

১ িছর পর্তি বেশুলের কেখাশুনা এিং বেশু বচব�ৎ্ায় বিলেষ নজর 
কেওয়া হলি। 

l এরমলধযে মানি ্পিে িকৃবদ্র পবর�ল্পনা রলয়লছ। এর মাধযেলম 
কমবডল�্ ছাত্র এিং না্্লের �ম্্ংস্ান হলি এিং কমবডল�্ 
পবর�ািালমা েবতিো্তী �রা ্ ম্ভি হলি। এই টা�া িত্মান অে্িলষ্র 
মলধযেই খরচ �রা হলি । 

l ক�ন্দ্রতীয়, কজ্া, ্ািলজ্া স্তলর আইব্ইউ কিড এিং অবসিলজন 
্রিরাহ িকৃবদ্ �রা হলি।

পয্ড�শ্ির জি্য িড পদশ্ষেপ
l এ�িার আতিজ্াবত� রাত্রা শুরু �রার পর িারলত কিডালত আ্া 

প্রেম ৫ ্ক্ষ পর্ট�ল� ক�ান বি্া বফ্ বেলত হলি না। এই 
প্র�ল্প ৩১কে মাচ্ ২০২২ পর্তি চা্ু ো�লি। রা প্রেম ৫ ্ক্ষ 
বি্া বিতরলের পর িন্ধ �লর কেওয়া হলি। এ�জন পর্ট� মাত্র 
এ�িারই এই প্র�ল্প বিারা উপ�কৃ ত হলিন।

l ট্যোলি্ এলজবন্সগুব্ল� ১০ ্ক্ষ টা�া পর্তি ঋে, আর পর্ট� 
গাইডলের ১ ্ক্ষ টা�া পর্তি ঋে প্রোন �রা হলি।

প্রধ়াি�ন্তরী গররীি েে্য়াণ অন্ন চয়াজি়া 
l ৮০ ক�াবট েবরদ্র মানুষল� বিনামূল্যে করেন কেওয়ার জনযে এিছর 

আবে্� িযেয় হলি ৯৩,৮৬৯ ক�াবট টা�া। এই প্র�লল্পর জনযে কমাট 
খরচ হলি ২,২৭,৮৪১ ক�াবট টা�া 

l জাততীয় খােযে ্ুরক্ষা আইলনর মাধযেলম ৫ ক�বজ খােযেে্যে বিতরলের 
কময়াে িাবডলয় ২০২১-এর কম কেল� নলিম্বর মা্ পর্তি �লর কেওয়া 
হলয়লছ 

উত্তর-পিূ্ড ভ়ারশ্ত ে়াষি়াস িৃবধিশ্ত চজ়ার 
l নে্-ইস্ান্ বরবজওনযো্ এবগ্র�া্চারা্ মাল�্বটং �লপ্ালরেলনর 

জনযে ৭৭.৪৫ ক�াবট টা�ার পযোল�জ কোষো �রা হলয়লছ। এর 
মাধযেলম উতির-পূি্ িারলত চাষিা্, ক�না�াটা, প্রবক্য়া�রে এিং 
িাজারজাত�রে, পবর�ািালমাল� ্াহারযে �রা হলি।

l ো্া্লের ্বরলয় �কৃ ষ�লের ১০-১৫ েতাংে কিবে টা�া কেওয়ার 
প্র�ল্প। �যোপাব্বট বিব্ডং, িাজারজাত�রে এিং প্ররুবতির জনযে 
করাডমযোপ ততবর �রা হলয়লছ।

স়াশ্র ছ়াড
l ৮৫,৪১৩ ক�াবট টা�া িালজট িরালদের অবতবরতি বহ্ালি ্ ালর িত্ুব� 

িািে ১৪,৭৭৫ ক�াবট টা�ার কেওয়া হলি

রপ্ত়াবিশ্ত উৎস়াহ
l ৩৩,০০০ ক�াবট টা�া ্াহালরযের মাধযেলম রপ্তাবন িকৃবদ্র ওপর কজার 

কেওয়া হলি।

গ়্াশ্� ইটি়ারশ্ি� 
l বডবজটা্ ইবডিয়ার প্র�লল্প ্মস্ত গ্রামল� রিডিযোলডির মাধযেলম রুতি 

�রা হলি। ১৯,০৪১ ক�াবট টা�া খরচ হলি। িারত কনলটর বপবপবপ 
মলডল্র মাধযেলম ১৬বট রালজযে এই প্র�ল্প চা্ু �রা হলছে। 

বপএেআই-এর চ�য়়াদ িৃবধি
l বিবিন্ন বেল্পস্াপলনর আলগ কোবষত পারফরলমন্স ব্ঙ্কড ইনল্নবটি 

প্র�লল্পর কময়াে ১ িছলরর জনযে িকৃবদ্ �রা হলয়লছ। এখন এই প্র�ল্প 
৫ িছলরর জনযে বনি্াবচত হলছে। ্র�ার বিেুযেৎ কক্ষলত্র ্ংস্কার 
আনার জনযে পেলক্ষপ কনওয়ার �ো কোষো �লরলছ। এর মাধযেলম 
স্াট্ বমটার ্াগালনার ওপর কজার কেওয়া হলি।

অে্মন্ততীর িড কোষো
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জাহাবঙ্গর রতনজী িািাভাই োো শুধুই ভারতীয় বশল্প জেতডে প্াণশবতি থযাোন বন, 
তাঁর েমপেোরী এিং িযেিস্াপনার মডধযে ভাডলািাসা, পাবরিাবরে আত্ীয়তাভাি এিং 
বিশ্াডসর থসই পরম্পরারও সূরিপাত েডরবছডলন, যা এখন থেন্দীয় সরোডরর নতুন শ্রম 
আইনগুবলর বভবতি হডয় উডেডছ। ভারডতর প্থম েমপোবশয়াল পাইলে হওয়ার সাফডলযের 
পাশাপাবশ এয়ার ইবডিয়ার বভবতিস্াপডনর েৃবতত্বও তাঁরই।

“�খলনা ক�ান �াজ অলধ্� মন বনলয় শুরু ক�ালরা না 
। ্ি্ময়ই আত্মবিবো্ বনলয় শুরু �রলি । আর 
রখন কতামার ্াফ্যে আ্লি তখন ্মাজল� ব�ছু 

বফবরলয় বেও । ্মাজ আমালের অলন� ব�ছু কেয় । আমালেরও 
্মালজর কখয়া্ রাখা উবচত!” এই উবতি ক্ই িাত্া্ালপর অংে, রা 
ইনলফাব্ল্র প্রবতঠিাতা নারায়ে মূবত্র স্ততী ্ুধা মূবত্ল� কজআরবড 
টাটা তখন িল্বছল্ন, রখন বতবন টাটার কট্ল�া ক�াপিাবনলত প্রেম 
মবহ্া ইবঞ্জবনয়ার বহল্লি �াজ �রার পর ইস্তফা বেলয় বনলজর স্ামতীর 
্লগি পুলেলত ইনলফাব্ল্র বিবতি স্াপন �রার প্রস্তুবত বনবছেল্ন। 
কজআরবড টাটা পযোবরল্ ১৯০৪ ্াল্র ২৯কে 
জু্াই জন্মগ্রহে �লরন। বতবন রতনজতী 
োোিাই টাটা এিং ্ুলজইন বরিয়ালরর ববিততীয় 
্তিান বছল্ন। তারঁ বপতা রতনজতী বছল্ন 
িারলতর অগ্রেতী বেল্পপবত জামলেেজতী টাটার 
খুডতুলতা িাই। মা বছল্ন ফরা্তী, ক্জনযে 
কজআরবড-র তেেলির কিবেরিাগটাই রিালন্স 
�ালট। ক�মবরিজ বিবেবিেযো্য় কেল� ইবঞ্জবনয়াবরং পাে �রার পর বতবন 
রিালন্সর ক্নািাবহনতীলত ১ িছর িাধযেতামূ্� ত্নযে প্রবেক্ষেও ্পূিে্ 
�লরলছন। কজআরবড ক্নািাবহনতীলতই কেল� করলত কচলয়বছল্ন। ব�ন্তু 
তারঁ বপতা তালঁ� িারলত কডল� কনন। ১৯২৫ ্াল্ টাটা ্লন্স এ�জন 
অশিতবন� প্রবেক্ষেরত ইবঞ্জবনয়ার বহল্লি করাগোন �লরন। আর 
�বিন পবরশ্রম এিং তধলর্যের ্লগি ১৯৩৮-এ মাত্র ৩৪ িছর িয়ল্ 
টাটা গ্রুলপর কচয়ারমযোন বনি্াবচত হন। ক্ই্ময় িারলত স্াধতীনতা 
আলন্দা্ন চ্বছ্। কজআরবড এ�িার িল্বছল্ন, “আমারও ইলছে 
বছ্ স্াধতীনতা ্ংগ্রালম অংেগ্রহে �বর, ব�ন্তু তারপর িাবি, �ারাগালর 
চল্ কগল্ ৪ কেওয়াল্র কিতর ব�ছুই �রলত পারি না। ক্জনযে আবম 
বেল্পায়লনর মাধযেলম কেলের ক্িা �রার ্ঙ্কল্প গ্রহে �বর।” কজআরবড 
রখন টাটা গ্রুলপর অধযেক্ষ হন, তখন এই গ্রুলপ ১৪বট ক�াপিাবন বছ্। 
ব�ন্তু, ১৯৮৮ ্াল্র ২৬কে জু্াই রখন বতবন অধযেক্ষ পে কেল� 
অি্র কনন, ততবেলন টাটা গ্রুপ ৯৫বট ক�াপিাবনর এ�বট বিো্ 
বেল্প ্াম্ালজযে পবরেত হলয়বছ্। ৬৮০ ক�াবট টা�া কেল� টাটা গ্রুলপর 
িাবষ্� টান্ওিার ৩৪,০০০ ক�াবট টা�ায় কপঁলছ বগলয়বছ্। 

ব�ন্তু, কেেিা্তী কজআরবডল� বনছ�ই এই ্াফল্যের জনযে মলন 

রালখনবন, তারঁ �ম্চারতীলের বহলত কনওয়া ক্্ি ব্দ্াতিও ্িাই মলন 
করলখলছ, রা পরিত্তী ্ মলয় িারলতর শ্রম আইনগুব্র বিবতি হলয় উলিলছ। 
বতবন �ম্চারতীলের জনযে ৮ েন্টার �ালজর ্ময় বি� �লরবছল্ন। 
�ম্চারতীলের জনযে প্রবিলডন্ট ফালডির ব্দ্াতিও কজআরবড-রই অিোন। 
তাছাডা �ারখানায় েুে্টনা হল্ �ম্চারতীলের অনুোলনর বনয়মও তারঁই 
িািনায় প্রিাবিত হলয় কেলের আইলনর অংে হলয় উলিলছ। �লপ্ালরট 
মানি ্পিে (এইচআর)-এর ্ূত্রপাতও বতবনই �লরবছল্ন। রা 
পরিত্তী ্মলয় প্রলতযে� ক�াপিাবন অনু্রে �লর। ১৯৫৭ ্াল্ তালঁ� 
পদ্মিূষে ্ম্ালন িূবষত �রা হয়। কজআরবড-র িযেবতিলত্বর আলর�বট 

বে�ও রলয়লছ – বতবনই িারলতর প্রেম িযেবতি, 
বরবন �মাবে্য়া্ পাই্লটর ্াইল্ন্স অজ্ন 
�লরবছল্ন। ১৯৩২-এ িারলতর প্রেম বিমান 
পবরলষিা রূলপ টাটা এয়ার্াইলন্সর ্ূত্রপাতও 
বতবনই �লরবছল্ন বতনজন পাই্ট, আর ২ 
জন কম�াবন�ল� ্লগি বনলয়। পরিত্তী�াল্ 
তা কেল�ই ইবডিয়ান এয়ার্াইন্স এিং এয়ার 

ইবডিয়া গবিত হয়। িারততীয় বিমানিাবহনতী কজআরবড টাটাল� ্াম্াবন� 
গ্রুপ �যোলটেন উপাবধ বেলয় ্ম্াবনত �লরবছ্। আর পরিত্তী�াল্ 
তাল� এয়ার �লমাডর ও ১৯৭৪ ্ াল্র পয়্া এবপ্র্ তাল� ্ াম্াবন� 
এয়ার িাই্ মাে্া্ পে বেলয় ্ম্াবনত �লর। 

১৯৬২-র রুলদ্ কজআরবড টাটা প্রধানমন্ততী জাততীয় বিপর্য় ত্রাে 
তহবিল্ ৩০ ্ক্ষ টা�া োন �লরবছল্ন। রালত ্র�াবর �ম্চারতীলের 
কিতন না ক�লট ক্নািাবহনতীলত নতুন ক্না বনলয়াগ �রা রায়। টাটা 
ইনবস্বটউট অফ ক্ােযো্ ্ালয়লন্স্, টাটা কমলমাবরয়া্ �যোন্সার 
বর্াচ্ ক্ন্টার অযোডি হ্বপটা্, ইনবস্বটউট অফ ফাডিালমন্টা্ বর্াচ্, 
নযোেনা্ ক্ন্টার ফর পারফরবমং আট্্, নযোেনা্ ইনবস্বটউট অফ 
অযোডিান্সড স্াবডলজর প্রবতঠিার �কৃ বতত্বও কজআরবড টাটার। িারলতর 
ক্মিধ্মান জন্ংখযোর ্ম্যো কেলখ কজআরবড ফযোবমব্ প্যোবনং 
অযোল্াব্লয়েন অফ ইবডিয়ার মাধযেলম জন্ংখযো বনয়ন্তলের উলেযোগ 
কনন। তারঁ এই অিোলনর জনযে ১৯৯২ ্াল্ কজআরবড টাটাল� 
রাষ্ট্র্ংলের পপুল্েন অযোওয়ালড্ ্ম্াবনত �রা হলয়বছ্। ১৯৯২ 
্াল্ই িারত ্র�ার তালঁ� িারতরত্ন উপাবধলত িূবষত �লর। এই 
্ম্ান অজ্ন�ারতী িারলতর এ�মাত্র বেল্পপবত হল্ন কজআরবড টাটা।

সমািকে ডিডিকে দেওোি ডিক্া 
ডেকেকেন দে ডিল্পপডি

ভ়ারতরশ্নে সম়্াবিত চদশ্ের 
এে�়াত্র বেল্পপবত চজআরবর 
�়া�়াশ্ে ত়ঁার ১১৭-ত� 
জন্মজয়ন্রীর শ্রধি়াঞ্জবে 
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�বন্তসভ়ার বসধি়ান্

সামুদ্রিক গবেষণাবক উৎসাহদাবের
লবষ্যে ভারবের োো পদবষ্প

বিকবের ৭০ িাগ স্ান েখ্ �লর ো�া ্মুদ্র আমালের 
জতীিলনর অবিন্ন অগি। ব�ন্তু, গিতীর ্মুলদ্রর ৯৫ 
েতাংে বনলয় এখনও ক�ান গলিষো না হওয়ায় তা 

অজানাই রলয় কগলছ। িারলতর বতন বেল� ্মুদ্র কিবঠিত আর 
৩০ েতাংে জন্ংখযো তটিত্তী এ্া�ায় োল�ন। এই ্মুদ্র 
মৎ্যে চাষ, জ্জ �কৃ বষ, পর্টন, বিবিন্ন ্মুদ্র বনি্র কপো এিং 
নতী্ িাবেলজযের প্রধান বিবতি। ্ মুদ্র খােযে, েবতি উৎপােন, খবনজ 
উৎপােন, ঔষধ বেলল্পর অনযেতম প্রধান উৎ্ আিহাওয়ার 
অনযেতম প্রধান বনয়ন্ত� এিং বিলবে জতীিলনর এ�বট িড উৎ্। 
রাষ্ট্র্ংে ২০২১-৩০-এর েে�ল� মহা্মুদ্র বিজ্ালনর েে� 
রূলপ কোষো �লরলছ। এলক্ষলত্র ৯বট রালজযে ১,৩৮২ বিতীপ ্হ 
৭০০০ ব�ল্াবমটালররও কিবে েতীে্ তটলরখা ্মকৃদ্ িারত নতী্ 
অে্নতীবতর প্রধান অংেতীোর। এই বেল� ্ক্ষযে করলখ ক�ন্দ্রতীয় 
্র�ার গিতীর ্মুদ্র অবিরালনর মাধযেলম গলিষোল� উৎ্াহ 
প্রোন �রার ্লক্ষযে কিেব�ছু পেলক্ষপ বনলয়লছ। পাোপাবে, 
ক�ন্দ্রতীয় মন্ততী মডি্ �কৃ ষ�লের স্ালে্র বেল� তাব�লয় িত্ুব� 
রুতি ্ালরর ্রিরাহ ্ুবনবচিত �রলত, অবতমাবরর মলধযেও খােযে 
্ুরক্ষা ্ুবনবচিত �রলত ৬৭,০০০ ক�াবট টা�ারও কিবে খরচ 
�লর ৮১ ক�াবট ্ুবিধালিাগতীল� নলিম্বর মা্ পর্তি প্রলতযে� 
মাল্ বিনামূল্যে ৫ ক�বজ ে্যে কেওয়ার ব্দ্াতি বনলয়লছ। আর 
নূযেনতম ্র�ার, অবধ�তম প্রো্ন- এর ্লক্ষযে কিেব�ছু 
গুরুত্বপূে্ ব্দ্াতি বনলয়লছ।

l বসধি়ান্ : নতী্ অে্নতীবতল� উৎ্াহ করাগালত পকৃবেিতী বিজ্ান 
বিষয়� মন্তল�র ‘গিতীর ্মুদ্র অবিরান’-এর প্রস্তাি মঞু্জর 
�রা হলয়লছ।

l প্রভ়াি : এই অবিরালনর উলদেেযে গিতীর ্মুলদ্র বিবিন্ন 
্পিলের অলবেষে এিং ক্ই ্পিে রোলরাগযে িযেিহালরর 
জনযে গিতীর ্মুদ্র প্ররুবতিবিেযো বি�বেত �রা। 

l এই অবিরানল� পর্ায়ক্লম এবগলয় বনলয় করলত আগামতী ৫ 
িছলর আনুমাবন� ৪,০৭৭ ক�াবট টা�া বিবনলয়াগ �রলত 
হলি। এরমলধযে আগামতী ৩ িছর অে্াৎ ২০২১-২৪-এর জনযে 
প্রেম পর্ালয় আনুমাবন� বিবনলয়াগ �রলত হলি ২,৮২৩.৪ 
ক�াবট টা�া 

l এই অবিরালন �ম্্ংস্ালনর ্ুলরাগ কতা গলড উিলিই 
্ামুবদ্র� জতীিবিজ্ালনর ক্ষমতা বি�ালের পাোপাবে 
অবতকু্ষদ্র, কু্ষদ্র ও মাোবর বেলল্পালেযোগ এিং স্াট্আপ 
ইতযোবে বি�বেত হলি। 

l বসধি়ান্ : নুযেনতম ্র�ার, অবধ�তম প্রো্লনর ্লক্ষযে 
আলর� পা এবগলয় ক্ন্টা্ ওয়যোর হাউব্ং �লপ্ালরেলনর 
্লগি ক্ন্টা্ কর্ ্াইট ওয়যোর হাউ্ ক�াপিাবন ব্বমলটলডর 
্ংরুবতি�রেল� মঞু্জর �রা হলয়লছ।

l প্রভ়াি : ্ংরুবতি�রলের ফল্ মা্ গুোমগুব্র কমাট ক্ষমতার 
্লগি �মপলক্ষ ৫০বট কর্্াইড গুোম স্াপন �রার ্ুবিধা 
পাওয়া রালি।

l ্র�াবর ক�াপিাবনগুব্লত ইজ অফ ডুইং বিজলন্ আরও 
উৎ্াবহত হলি। কি্র�াবর কক্ষলত্রর েক্ষতাল�ও �ালজ 
্াগালনা রালি। ৯.৪৯ ্ ক্ষ �ম্ বেিল্র ্ মতু্ �ম্্ংস্ালনর 
্ুলরাগ গলড উিলি। আর ্র�াবর খরচও আনুমাবন� ৫ 
ক�াবট টা�া হ্া্ পালি।

l প্রভ়াি : ্ র�ার �কৃ ষ�লের জনযে ্ ু্ি মূল্যে ফ্লফবট� ও 
পটাবে� ফাবট্্াইজার ্ রিরাহ ্ ু বনবচিত �রলত োয়িদ্। 
�কৃ ষ�রা রালত ্ু্িমূল্যে ছাড কপলত পালরন, ক্জনযে ্ার 
ক�াপিাবনগুব্ল� এনবিএ্ েলর িত্ুব� কেওয়া হলি।

l এই অবতবরতি ছালডর িযেিস্া �রলত ্র�ালরর আনুমাবন� 
খরচ হলি ১৪,৭৭৫ ক�াবট টা�া।

l বসধি়ান্ : �কৃ ষ�লের জনযে ফ্লফবট� ও পটাবে�(বপএনল�) 
্ার এিং ্ ু্লি ্ ার প্রাবপ্তর জনযে ক�ন্দ্রতীয় মবন্ত্িা বনউবট্য়ান্ট 
কি্ড্ িত্ুব� ের মঞু্জর �লরলছ ।

N (নাইডরেডজন)

১৮,৭৮৯

অকেকরক্ত োড়ে েরকাডরর আনুমাকনক ব্যয় হডব ১৪,৭৭৫ থকাকি িাকা

P (ফেফরাে)

৪৫,৩২৩

K (পিাশ)
প্রকে থককজডে ভেুযেকক ের (িাকায়)

১০,১১৬

S (োলফার)

২,৩৭৪
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ভারডতর ৬৫ শতাংশ জনসংখযোর িয়স ৩৫ িছডরর নীডে। এই নিীনডির থিশ ভারত 
থখলার িবুনয়ায় বনডজর নাম থেন উজ্জ্বল েরডত পারডি না? ভারডতর এবেডয় যাওয়ার 

মাডন বনছেই সসনযেশবতি িা আবথপেে মহাশবতি হডয় ওোর লডক্ষযে সীমািন্ধ থােডল েলডি না। 
ভারতডে বিডশ্র উচ্চতম বশখডর থপৌঁডছাডত হডল ক্ী়ো সহ জীিডনর সেল থক্ষডরি এবেডয় 
থযডত হডি। সি থক্ষডরি থযন পুরস্াডরর তাবলোয় শুধু ভারত ও ভারতীয়ডির নাম থিখা 
যায়! এই ভািনা বনডয়ই থেন্দীয় সরোর ক্ী়োডে সমাজ জীিন এিং জাতীয় জীিডনর 
গুরুত্বপূণপে অঙ্গ বহডসডি প্বতবঠিত েরডত প্ডয়াজনীয় িযেিস্া বিেবশত েরডছ - যাডত 

অবলবম্পে পযপেন্ত ভারতীয়ডির িাপে ও জডয়র উল্াস গুজিবরত হয়! এই প্ডেটিার পবরণাম 
স্বরূপ এিার থোবেও অবলবম্পডে ভারডতর ১০০-রও থিবশ থখডলায়া়ে ও অযোথবলে থযােযেতা 

অজপে ন েডরডছ। আর তাঁরা বনডজডির থশ্রঠিত্ব প্মাণ েরার জনযে প্স্তুত।

প্রছেে বনিন্ধ কটাব�ও অব্বপিসি

খেলা এেন হয়ে উঠয়ে 

গণআন্দোলন
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‘আমার উডান রবে কেখলত চাও তাহল্ এই আ�ােল� 
আলর�টু উচুঁ �লর োও’! কটাব�ও অব্বপিল� 
িারলতর মুখ উজ্জ্ব্ �রলত ক্খালন কপঁলছ রাওয়া 

কখল্ায়াডলের এই িতিিযে অনুধািনলরাগযে। উতিরপ্রলেলের বমরালটর 
�ব্না গ্রালম ২০০২ ্াল্র ১২ই কম এ�বট �কৃ ষ� পবরিালর জন্ম 
কনওয়া ক্ৌরি �ুমার কচৌধুরতী গ্রালমর কম্ায় ্াজালনা কি্ুলন 
কখ্না িনু্দ� বেলয় বনোনা ্াবগলয় কর রাত্রা শুরু �লরবছ্, তা কর 
অব্বপি� পর্তি কপঁলছালি এটা হয়লতা ক�উই িালি বন! ব�ন্তু ক্ই 
গ্রালমর কছল্বট িড হলয় এখন বপস্ত্ শুযেবটংএর বিলবে িারলতর 
জনযে ক্ানার বেন আনলত শুরু �লরলছ। ক্ৌরলির গ্রালমর �ালছই 
এ�বট শুযেবটং করঞ্জ রলয়লছ, ক্খালন গ্রালমর কছল্লমলয়রা ফায়াবরং 
কেখলত করত। তালের ্লগি িা্� ক্ৌরিও এ�বেন ক্খালন 
রায় আর বনোনািাজলের কেলখ তার মলনও ইছো জালগ। ব�ন্তু 
পডাশুনার ক্ষবত হলি কিলি তালত মা রাবজ হন না। তখন ক্ৌরি 
িল্, আবম পডাশুনাও �রি আর শুযেবটংও! 

ক্ই ্ময় ক্ৌরলির ক�াচ তারঁ প্রবতিা ও ততীরি ইছোেবতি 
কেলখ তারঁ পবরিারল� বনজস্ বপস্ত্ ব�লন বেলত িল্। �োটা ি্া 
রত ্হজ, এ�টা বপস্ত্ ক�না এ�টা ্াধারে �কৃ ষ� পবরিালরর 
পলক্ষ ততটাই �বিন। ব�ন্তু, কছল্র প্রি্ ইছো ও প্রবতিা কেলখ 
তারঁ িািা জগলমাহন ব্ং কচৌধুরতী ঋে বনলয় বপস্ত্ ব�লন কেন। 
বতবন িল্ন, “বপস্তল্র োম পলড ১ ্ক্ষ ৭৫ হাজার টা�া। আর 
ক্টা ব�নলত আমাল� ঋে বনলত হয় ।“ বিলনৌব্র ক�াচ অবমত 
কেযোয়াে আর তারঁ শুযেবটং অযো�ালডবমলত প্রবেক্ষলের পদ্বত বছ্ 
অবিনি। বতবন ি্লতন, “আবম ইটঁ বেলয় প্রবেক্ষে �রাই। এলের 
হালত ইটঁ েুব্লয় বেই, রালত ্মস্ত স্ায়ুতন্ত হাতল� গুরুত্ব বেলত 
শুরু �লর। আর শুযেবটং-এর জনযে এই বিলেষ পদ্বত কগাপন রাখা 
হয়। রখন আমার �ালছ ক্ৌরি আল্ তখন আমার বটলনর ছাউবন 
কেওয়া শুযেবটং করঞ্জ বছ্। গরলমর বেলন তখন তাপমাত্রা ৪০ বডবগ্র 
ক্্ব্য়াল্র কিবে হত। ব�ন্তু তখনও ক্ৌরি ক্ই গরলম বনয়বমত 
োবঁডলয় ো�ত। আবম তাল� ব�ছুক্ষে বিশ্রাম বনলত ি্ল্ও ক্ 
ি্ত, আলর�টু গুরুজতী, আলর�টু অিযো্ �লর বনই, তারপর 
আরাম �রি! তারঁ এই আলর�টু �রার ্ ঙ্কল্পই আজ তালঁ� ক্খান 
কেল� এখালন বনলয় এল্লছ ।” 

ক্ৌরি ২০১৬ ্াল্ আইএ্এ্এফ-এর জুবনয়র বিবে�াপ 
বেলয় তারঁ পে চ্া শুরু �লরন। ক্ই িছর কতলহরালন আলয়াবজত 
বিবে চযোবপিয়নবেলপ ক্ করৌপযে পে�ও পায়। ২০১৮ ্াল্ 
এবেয়ান কগমল্ ্িচাইলত নিতীন শুযেটার বহল্লি স্ে্ পে� বজলত 
ক্ৌরি তারঁ প্রবতিা প্রমাে �লর। ক্ই িছর এবেয়ান এয়ারগান 
চযোবপিয়নবেলপ ১০ বমটার এয়ারবপস্ত্ এিং বমসিড বটলমও ক্ 
জয়ধ্বজা ওডায়। তারপর তারঁ বনোনা আর �খলনা ্ক্ষযেচূযেত 
হয়বন। ২০১৯-এ বেবলি ও বমউবনলখ বিবে�ালপ ২বট স্ে্পে� কজলত। 
আর ক্ই িছরই বরও-বড-কজলনবরও-কত করিাঞ্জ পে� কজলত। আর 
এিালিই কটাব�ও অব্বপিল� বনলজর স্ান ্ুবনবচিত �লর। ব�ন্তু, 
এখনও তারঁ ্াফল্যের বখলে রলয়লছ। তারঁ �খনও মলন হয় না কর 
ক্ ্ি ব�ছু জয় �লর বনলয়লছ! 

্ংিাে বেলরানাম কেল� েূলর ো�া ক্ৌরি িল্ন, “আমাল� 
বনলজর ক্রাটা বেলত হলি। কপোট্্ অেবরবট অফ ইবডিয়া এিং 
ক�ন্দ্রতীয় ্র�ালরর টালগ্ট অব্বপি� কপাবডয়াম বস্কলমর মাধযেলম 
আমরা অলন� ্ুবিধা পাবছে।” �লরানা িাইরা্ ্�ডাউলনর ্ময় 

চেে়া চেশ্ে চেশ্ে়ায়়াডসুেভ �শ্ি়াভ়াি 
গশ্ড ওশ্ে, য়া �়াশ্ে ও �়াশ্ের ি়াইশ্র 

উভয়শ্ষেশ্ত্রই গুরুত্বপূণ্ড। আর চসজি্যই 
আব� প্র়ায়ই িবে, ‘য়ার়া চেশ্ে ত়ার়া 

হ়াশ্স’।
িশ্রন্দ্র চ�়াদরী, প্রধ়াি�ন্তরী 

Sports-চে আ�র়া এভ়াশ্িও িুশ্ে 
বিশ্ত প়াবর :

S কেল� Skill  অে্াৎ েক্ষতা,
P কেল� Perseverance অে্াৎ তধর্,
O কেল� Optimism অে্াৎ আোিাে,
R কেল� Resilience অে্াৎ নমনতীয়তা,
T কেল� Tenacity অে্াৎ েকৃঢ়তা, আর

S  কেল� Stamina অে্াৎ েবতি।
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কটাব�ও অব্বপিল�র প্রস্তুবত বনলত ্র�ার তাঁলের িাবডলত প্রবেক্ষে 
কনওয়ার জনযে প্রলয়াজনতীয় ্রঞ্জাম কজাগাড �রলত ্ি ধরলনর 
্াহারযে �লরলছ। বনলজর ্ার্যে এিং ্বি� বনোনাল� বনলজর েবতি 
�লর তুল্ কটাব�ও অব্বপিল�র বেল� তাব�লয় ো�া ৬০বটরও 
কিবে স্ে্পে� জয়তী ক্ৌরি �ুমার এখন ১৩০ ক�াবট িারতিা্তীর 
অনযেতম আো। এিালিই িারততীয় জযোিব্ন চযোবপিয়ন নতীরজ 
কচাপরা বজম কেল� অব্বপি� পর্তি কপঁলছালিন িল্ িালিনবন। 
হবরয়ানার খন্দরা গ্রালমর �কৃ ষ� ্ততীে এিং ্লরাজ কেিতীর েলর 
১৯৯৭ ্ াল্র ২৪ বডল্ম্বর নতীরলজর জন্ম। কছালটালি্ায় স্াস্যে িাল্া 
ো�ায় তারঁ িািা তাল� বজলম িবত্ �লর কেন। পাবনপলের কপোট্্ 
কস্বডয়ালমর বজলমই নতীরজ প্রেমিার জযোিব্ন কেলখলছ, পেে্ 
�লরলছ, আর বনলজর হালত উন্নত িবিষযেত গলড কতা্ার প্রস্তুবত 

বনলয়লছ। নতীরজ িল্ন, “প্রেমিার জযোিব্ন কেলখ ও বনলক্ষলপর 
্ুলরাগ কপলয় ক্বেনই কিলিবছ্াম কর আমাল� এটাই কখ্লত হলি!” 
তারঁ ক�াচ বজলতন্দ্র জাগ্ানও িল্ন, “ওল� জযোিব্ন ক্া �রলত 
কেলখ আমার মলন হয় কর ওর মলধযে ব�ছু অ্াধারে প্রবতিা আলছ।” 

ব�ন্তু, নতীরজ ক� েক্ষ হলয় উিলত কর্ি ্ুবিধার প্রলয়াজন বছ্ 
ক্্ি তার �ালছ বছ্ না। ক্ই ্ময় িারততীয় ক্নািাবহনতীলত 
করাগোলনর ্ ুলরাগ কপলয় তার এই ইলছে পূরে হয়। ২০১৬-য় ক্নায় 
করাগোলনর পর কেল� তারঁ ্পূিে্ কফা�া্ হলয় ওলি এই কখ্া। 
িাল্া চা�বর এিং উন্নত প্রবেক্ষলের মাধযেলম নতীরজ আতিজ্াবত� 
মালনর অযোেব্ট হলয় ওিার পলে এবগলয় চল্। ব�ন্তু, তখন হিাত্ 
এ�বেন িনু্ধলের ্লগি িালস্কটি্ কখ্লত বগলয় তার �বজির হালড 
বচড ধলর। এই আোলতর ফল্ ৪-৫ মা্ তাল� জযোিব্ন কেল� 
েূলর ো�লত হয়। ব�ন্তু ২০১৬ ্ াল্র মলধযেই ্ ুস্ হলয় উলি ক্িছর 
্াউে এবেয়ান কগমল্ নতীরজ ৮২.২৩ বমটার জযোিব্ন বনলক্ষপ 
�লর তারঁ প্রেম আতিজ্াবত� স্ে্পে� অজ্ন �লরন। ২০১৬ 
আইএএএফ ওয়া্্ড চযোবপিয়নবেলপ নতীরজ নতুন জুবনয়র ওয়া্্ড 
কর�ড্ স্াপন �লর তার ববিততীয় স্ে্পে� জয় �লরন। ২০১৭-য় 
এবেয়ান অযোেল্বটসি চযোবপিয়নেলপ স্ে্পে� কজতার পর নতীরজ 
২০১৮-র �মনওলয়লে কগমল্ প্রেম জযোিব্ন ক্ায়ার িারততীয় 
বহল্লি স্ে্পে� কজলতন। ক্ই িছর জা�াত্ায় এবেয়ান কগমল্ 
৮৮.০৬ বমটার জযোিব্ন ক্া �লর বনলজরই কর�ড্ িালেন। এই 

আজডের আধুবনে বিডশ্ 
থোন থিডশর থশ্রঠিত্ব 

শুধুই সসনযে শবতি এিং 
অথপেননবতে থশ্রঠিত্ব বিডয় 
বিোর েরা হয়না। থসই 
থিডশর যুিশবতির ক্ী়ো 

জেডত সাফলযে সফে 
পাওয়ার বহডসডি থশ্রঠিডত্বর 

অনযেতম উপািান। 

l কটাব�ও অব্বপিল�র জনযে টপল্ ১৬০ জন টপ ক্লি্ অযোেব্টল� টপ্ এ 
্াবম্ �রা হলয়লছ। তালের প্রবেক্ষলের জনযে উন্নতমালনর ক�াচ রাখা হলয়লছ। 
বিবেমালনর ক্তীডা ্রঞ্জাম, বফটলন্ প্রবেক্ষ� ও অনযোনযে �ম্চারতী বনলয়ালগর 
মাধযেলম বিলেলে প্রবতলরাবগতায় অংেগ্রহলের প্রলয়াজনতীয় প্রবেক্ষলের ্পূিে্ খরচ 
ক�ন্দ্রতীয় ্র�ালরর ক্তীডা মন্ত� িহন �লরলছ। 

l টপল্ ্াবম্ পুরুষ এিং মবহ্া হব� বটলমর জনযে িযোগিা্ুরুলত বিলেষ প্রবেক্ষে 
বেবির চ্লছ। আর মতীরািাঈ চানু, বিলনে কফাগত, নতীরজ চাও্া, িজরং পুবনয়া, 
ক্ৌরি কচৌধুরতী, বি�াে �কৃ ষ্ণন ্হ কিে �লয়�জন নাবম কখল্ায়ালডর জনযে বিন্ন 
বিন্ন কেলে প্রবেক্ষলের বিলেষ িযেিস্া �রা হলয়লছ। 

l টপল্ ্াবম্ কখল্ায়াডলের জনযে ট্যো� ্ালপাট্ কেল� শুরু �লর, বর্াচ্ 
অযোনাব্ব্স্ আর আধুবন� প্ররুবতি ্মকৃদ্ ্�্ িযেিস্া �রা হলয়লছ। এর মাধযেলম 
তালের েক্ষতা উন্নয়লনর কক্ষলত্র বনয়বমত তোরব�র িযেিস্া ো�লি।

২০১৪-২০ পয্ডন্ প্র়ায় ৮৩ চে়াব� �়াে়ার 
ছ়াত্রিৃবত্ত ‘চেশ্ে়া ইবডিয়়া’ এিং ২৪ চে়াব� 
�়াে়ারও চিবে ছ়াত্রিৃবত্ত �পস-এ স়াব�ে 
অ্য়ােবে�শ্দর জি্য ের়া হশ্য়শ্ছ। ২০১৪-র 
আশ্গ এশ্ষেশ্ত্র েেশ্ি়া েরে ের়া হয়বি।

প্রছেে বনিন্ধ কটাব�ও অব্বপিসি

�়াশ্গ্ড� অবেবপিে চপ়াবরয়়া� বকি�(�পস)
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অ্াধারে ্াফল্যের ফল্ নতীরজ এিং তাঁর ক�ালচর ্পূিে্ বিবো্ 
বছ্ কর বতবন দ্রুত অব্বপিল�র জনযে ক�ায়াব্ফাই �রলিন। ব�ন্তু, 
আলর�িার িা ঁ�নুইলয় আোত ্াগায় িারলতর এই স্প্ন অ্ম্ভি 
িল্ মলন হলত শুরু �লর। ব�ন্তু, নতীরজ মলনর কজালর এই আোত 
কেল� ক্লর উিলত কিবে ্ময় কননবন। বতবন েবক্ষে আবরি�ায় 
অযোেল্বটসি ক্ন্টা্ নে্-ইস্ বমলট ৮৭.৮৬ বমটার জযোিব্ন 
বনলক্ষপ �লর কটাব�ও অব্বপিল�র ক�ায়াব্ফাইং রাউলডি বনলজর 
স্ান পা�া �লর কনন। ব�ন্তু, বনলজর এই প্রস্তুবতর জনযে বতবন ক�ন্দ্রতীয় 
্র�ালরর টপ্ করাজনাল� �কৃ বতত্ব কেন। তাঁর মলত “্র�ালরর টপ 
বস্কলম আমরা আতিজ্াবত� স্তলরর ্মস্ত ্ুবিধা পাবছে” ।পাবনপলের 
উপ�লঠে বস্ত এ�বট গ্রাম কেল� উলি এল্ নতীরজ কচাপরার এই 
বিবে জলয়র খযোবত তাঁল� এলন বেলয়লছ অজ্ুন পুরস্কার। বতবন এখন 

কটাব�ও অব্বপিল� ১৩০ ক�াবট িারতিা্তীর আো।

শুধু কেলের কছল্রা নয়, কমলয়রাও আজ প্রমাে �লরলছ কর 
তালঁেরল� ্বি�িালি উৎ্াহ বেল্ এিং রোরে প্রবেক্ষে বেল্ 
তারঁাও বিবেমলঞ্চ িারলতর মুখ উজ্জ্ব্ �রার ক্ষমতা রালখন। 
হবরয়াোর েে্র কজ্ার কগৌবরয়া গ্রালমর মনু িা�র ১৬ িছর 
িয়ল্ই এটা প্রমাে �লর বেলয়লছন, বতবন আইএ্এ্এফ ওয়া্্ড 
�ালপ েুিালরর বিবেজয়তীল� হাবরলয় স্ে্পে� জয়তী প্রেম িারততীয় 
বহল্লি বনলজর স্ান �লর বনলয়লছন। এখন মাত্র ১৯ িছর িয়্তী 
মনু িা�র বিগত ্ালড ৩ িছলর িারততীয় ক্তীডা জগলতর পবরবচত 
কখল্ায়াডলের মলধযে অনযেতম প্রধান মুখ হলয় উলিলছন। আতিজ্াবত� 
স্তলর মনুর �কৃ বতত্ব অ্াধারে। আর ‘কখল্া ইবডিয়া’ কগমল্ তারঁ 
্াফল্যের �লয়� মাল্র মলধযেই বতবন �মনওলয়লে কগমল্ স্ে্পে� 
কজলতন।

২০১৮ ্াল্র কেলষ বতবন আলজ্বন্টনার ইয়ুে অব্বপিল� 
মবহ্ালের ১০ বমটার এয়ার বপস্তল্ স্ে্পে� কজলতন। কটাব�ও 
অব্বপিল� তারঁ নিতীন �ালঁধ অলন� িড োবয়ত্ব রলয়লছ। বনবচিত 
িালিই বতবন ৩বট প্রবতলরাবগতায় অংেগ্রহে�ারতী ্ি্াবধ� িযেস্ত 
িারততীয় অযোেব্ট। বমসিড বটম প্রবতলরাবগতায় তারঁ পাট্নার ক্ৌরি 
কচৌধুরতী। ্র�ালরর কটাব�ও অব্বপি� প্রস্তুবতর অগি বহল্লি 
মনুল� বিলেষিালি ক�াবিড ্�ডাউলনর ্ময় তারঁ কহাম করলঞ্জই 
প্রবেক্ষলের জনযে প্রলয়াজনতীয় ্রঞ্জাম কপঁলছ কেওয়া হলয়বছ্। মনু 

l টপল্র অতিি্ুতি প্রলতযে� অযোেব্টল� প্রবতমাল্ ৫০,০০০ 
টা�া �লর িাতা কেওয়া হলছে। বনবে্টি ্মলয়র িযেিধালন এই 
অযোেব্টলের েক্ষতাও পর্াল্াচনা �রা হয়। 

l ব্বনয়র এিং জুবনয়র ক্লিল্ টপ্ কডি্পলমন্ট কপ্রাগ্রাম 
চা্ু �রা হলয়লছ। এর মাধযেলম বমেন অব্বপি� ক্্ ১২বট 
কখ্ায় ২৫৯ জন অযোেব্টল� ২০২৪ ও ২০২৮ অব্বপিল� 
্াফল্যের ্লক্ষযে টপ্ বস্কলম অতিিু্তি �লরলছ।

l অযোেল্বটসি, বতরন্দাবজ, িযোডবমন্টন, ্াইব্লং, কটবি্ কটবন্, 
জুলডা, িবসিং, িারলতিা্ন, �ুবস্ত, করাইং এিং ্াঁতালর 
প্রবতিািান ক্তীডাবিেলের টপ্ কডি্পলমন্ট বস্কলমর মাধযেলম 
প্রবেক্ষে কেওয়া হলছে। 

চ়্া�্ডস অেবরব� অফ ইবডিয়়া এিং �পশ্সর অন্ভু্ডক্ত 
চেশ্ে়ায়়াডশ্দর �শ্ধ্য উন্নত স�ন্বশ্য়র জি্য এেজি স্তন্ত 

বরশ্েেিবেপ �্য়াশ্িজ়ার বিশ্য়়াগ ের়া হশ্য়শ্ছ ।
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চদশ্ে ক্রীড়াবেষে়াশ্ে উৎস়াহ প্রদ়াশ্ির জি্য 
�বণপুশ্র প্রে� ক্রীড়া বিবেবিদ্য়ােয় থ়্াপি ের়া 
হশ্য়শ্ছ। সরে়াবর চ়্া�্ডস চে়া�়ায় �ল্লে়া�, চর়াে 
চি়াশ্ের �শ্ত়া ২০ব� চেে়াশ্ে স়াব�ে ের়া হশ্য়শ্ছ। 
চ়্া�্ডস চে়া�়ায় এেি চ�়া� ৮৩ব� চেে়া রশ্য়শ্ছ।

গত ৩ িছশ্র �পশ্স অন্ভু্ডক্ত ৩২ জি 
চেশ্ে়ায়়াশ্ডর জি্য 

৪৪ চে়াব� 
�়াে়ারও চিবে েরে ের়া হশ্য়শ্ছ।

ে�িওশ্য়লে-এর �প অ্য়ােবে�র়া

এবেয়়াশ্রর �প অ্য়ােবে�র়া

১৬ - ৩১কে জু্াই, ২০২১বনউ ইবডিয়া ্মাচার ১৫



িল্ন, “রখন আপবন পবরশ্রম �রলিন, তখন ্াফ্যে আ্লিই। 
আবম শুরু কেল� এটাই মাবন।“ মনু িা�র ক�ন্দ্রতীয় ্র�ালরর 
‘কখল্া ইবডিয়া’র ্াফ্যে ্পিল�্ িল্ন, “আমার মলত এটা এ�টা 
অ্াধারে বস্কম, রা কখল্ায়াডলের োরুেিালি উবুিদ্ �লর – ‘রাও 
আর কখল্া, কেলের জনযে ব�ছু �লরা, আর বনলজল� বফট রালখা!’ 
্রঞ্জাম কেল� শুরু �লর করাজগার পর্তি ্মস্ত র�ম ্ুবিধা এই 
বস্কলমর মাধযেলম পাওয়া রায়!”

এ�ইিালি বেিাগি ব্ং পানওয়ালরর মলতা কখল্ায়াড অব্বপি� 
কপাবডয়াম বস্কম (টপ্)-এ ্াবম্ হলয় অব্বপিল� কমলড্ কজতার 
স্প্ন কেখলছন। তার িািা কপোয় বচব�ৎ্� এিং মা কপোয় না্্। 
বিজ্ান োখায় তার পডাশুলনা চ্লছ এিং ক্ িত্মালন বিােে কশ্রেতীর 

ছাত্র। শুবটং অনুেতী্ এিং প্রবেক্ষে চাব্লয় রাওয়ার খরচ অলন� 
কিবে। তার মত অলন� অযোেব্লটর �ালছ টপ্ �ম্্ূবচ আবে্� 
বে� কেল� িড িূবম�া বনলয়লছ। কখল্া ইবডিয়া প্রবতলরাবগতায় অংে 
কনওয়ার পর শুটার পানওয়ালরর প্রবতিা প্রেম নজলর পলড। প্রেম 
েুবট কখল্া ইবডিয়া প্রবতলরাবগতায় ক্ অংে বনলয়বছ্। 

বেিযোংে পানওয়ার ২০১৮-কত বেবলিলত আলয়াবজত সু্ক্ কগমল্ 
এিং ২০১৯-এ পুলনলত আলয়াবজত ইউে কগমল্ অংে বনলয়বছল্ন। 
২০১৯-এ জাততীয় ব্বনয়র েল্ জায়গা �লর কনওয়ার পর বতবন 
বনলজর প্রবতিা প্রমালে ক�ান োটবত রালখন বন। এই অেমযে 
ইছোেবতির ফল্ই বতবন কিবজং-এ আলয়াবজত শুবটং বিবে�ালপ করৌপযে 
পে� পান। এই ্াফ্যে কটাব�ও অব্বপিল� পুরুষলের ১০ বমটার 

চেশ্ে়া ইবডিয়়া এিং জ়াতরীয় প্রবতভ়া অশ্ন্বষণ ে�্ডসূবের 
�়াধ্যশ্� ভ়ারতরীয়শ্দর প্রত্য়াে়া চিশ্ডশ্ছ

চদশ্ে ক্রীড়া পবরে়াে়াশ্�়া

৩৮ ২৬৭
১১,২২৭

স�ুদ়ায় প্রবেষেণ ি্যিথ়্ায় �়াশ্ি়ান্নয়ি

প্রবতভ়া অশ্ন্বষণ ও প্রবেষেশ্ণর �়াধ্যশ্� 
ত়াশ্দর ক্রীড়া নিপুশ্ণ্যর বিে়াে ঘ�়াশ্ি়া

র়াজ্য স্তররীয় 'চেশ্ে়া ইবডিয়়া চসটি়ার'

২৪ কি রাজ্য স্তরীয় থেডলা ইকডিয়া 
থেন্ার ইকেমড্্যই ২৩কি রাডজ্য 
চালু হডয়ডে।

৯ কি কবে্যালয়ডক রাজ্য স্তরীয় 
থেডলা ইকডিয়া থকড্রে পকরণে 
করা হডয়ডেি়াবষ্ডে ক্রীড়া প্রবতশ্য়াবগত়া

ক্রীড়া পবরে়াে়াশ্�়ার সদ্্যিহ়ার এিং 
পবরে়াে়াশ্�়া গশ্ড চত়াে়া ও ত়ার �়াশ্ি়ান্নয়ি

২৯৬৭ জন অ্যাথকলিডক এেনও পযযেন্ থেডলা ইকডিয়া 
কমযেেূকচর মা্্যডম কচকনিে করা হডয়ডে

প্রকে মাডে ৩৩৫ জন অ্যাথকলিডক ১০ হাজার িাকা থেওয়া হডছে

বিেত েডয়ে িছর ধডর থখডলা ইবডিয়া থিডশ নতুন ক্ী়ো প্বতভা খুডঁজ থির েরডত সাহাযযে েডরডছ। ২০১৬-থত এই েমপেসূবের সূেনা 
হয়, যার উডদেশযে বছল এডেিাডর তৃণমলূ স্তর থথডে প্বতভািান থখডলায়া়েডির যািতীয় সুডযাে-সুবিধা বিডয় অবলবম্পডের পিে মডচে থপৌডঁছ 
থিওয়ার উপযুতি অনকুূল পবরডিশ প্িান েরা। ২০১৭-থত থখডলা ইবডিয়া েমপেসূবে পযপোডলােনার পর ১২টি থশ্রণীডত বিভতি েরা হডয়ডছ

এেনও পযযেন্ ৩৪কি রাজ্য ও থক্রেশাকেে অঞ্চডল 
২০৬৭কি প্রকডপে অনুডমােন থেওয়া হডয়ডে। জমু্ ও 
কাশ্ীডর ক্ী়ো পকরকাঠাডমার উন্নয়ডন পৃথক ভাডব 

২০০ থকাকি িাকা থেওয়া হডয়ডে। 

প্রছেে বনিন্ধ কটাব�ও অব্বপিসি

২০০৮
২০১৪

২০১৪
২০২০

ক্রীড়াঙ্গশ্ির �়াশ্ি়ান্নয়ি...

কি ক্ী়োঙ্গডনর েবযোক্ক ব্যবহাডরর জন্য 
কজও ি্যাগ ব্যবস্ায় অন্ভুযেক্ত করা হডয়ডে। 
এেম্পককযেে যাবেীয় েথ্য আোন প্রোডনর 
জন্য এককি থমাবাইল অ্যাপ চালু করা 
হডয়ডে।

প্রকশক্ষণ থথডক অ্যাথডলকিক্স পযযেন্ েব থক্ষডরে 
যডথাপযুক্ত েুডযাগ-েুকব্া প্রোডন আন্জযোকেক মাডনর 

ক্ী়ো কমডলেক্স, যা থেডলা ইকডিয়া থেন্ার নাডম 
পকরকচে, ো কবকভন্ন রাডজ্য গড়ে থোলা হডয়ডে। এ্রডণর 

ক্ী়ো থক্রে গড়ে েুলডে থক্রেীয় ক্ী়ো মন্ত্রডকর পক্ষ 
থথডক রাজ্যগুকলডক আকথযেক েহায়ো থেওয়া হডয়ডে।

এডকবাডর েৃণমূল স্তর থথডক প্রকেভাবানডের কচকনিে করডে 
১৪,৫৯৫ জন প্রকশক্ষকডক প্রকশক্ষণ থেওয়া হডয়ডে।

হককর রে্যাক, কজম, ফুিবল িাফযে, ইডডিার 
হল এবং ক্ী়ো হডটেল গড়ে েুডল কবকভন্ন 
্রডণর থেলা্ুডলার েম্প্রোরডণ অকাক্ক 
উডে্যাগ থনওয়া হডয়ডে।

থেডলা ইকডিয়া কমযেেূকচর আওোয় বাক্যেক 
ক্ী়ো প্রকেডযাকগো চালু করা হডয়ডে, যাডে 
থেডলা ইকডিয়ার আরও প্রোর ঘিাডনা যায়। 
থেডশ কবে্যালয় ও কডলজগুকলডে প্রকৃে প্রকেভা 
অডবে্ণ শুরু হডয়ডে। থেডলা ইকডিয়া সু্ল 
থগমে, থেডলা ইকডিয়া ইয়ুথ থগমে এবং থেডলা 
ইকডিয়া ইউকনভারকেকি থগমডের মা্্যডম থেডশ 
থেলা্ুডলার প্রোর ঘডিডে। 

অঞ্চল কভকতিক প্রকেভা অডবে্ণ েল গঠন করা হডয়ডে 
যাডে থজলা ও ব্লক স্তর থথডকও প্রকেভা েঁুডজ থবর করা 
যায়। কনডজডের োফল্যগুকল জন েমডক্ষ প্রকাশ করডে 

থম্া অডবে্ণ থপািযোল চালু হডয়ডে। 

১৬ - ৩১কে জু্াই, ২০২১বনউ ইবডিয়া ্মাচার১৬



এয়ার রাইলফ্ বিিালগ তাঁর অংেগ্রহে পা�া �লর কেয়। 

কটাব�ওগামতী িারততীয় েল্র অবধ�াংে অযোেব্ট কছাট েহর িা 
গ্রাম কেল� উলি এল্লছন। এলের ্াফ্যে বনঃ্লন্দলহ ্মাজ ও 
কেলের �ালছ কপ্ররোর। প্রিতীে রােি, রার িািা-মা শ্রমজতীিতী, ক্ও 
মহারালষ্ট্রর ্াতারার এ�বট কছাট্ট গ্রাম কেল� উলি এল্লছ। এিারই 
ততীরন্দাজ বহল্লি তাঁর অব্বপিল� অবিলষ� েটলত চল্লছ। এ�ই 
িালি িারততীয় মবহ্া হব� েল্র ্ে্যে কনহা গয়াল্র মা ও তার 
িাই-কিালনরা পাবরিাবর� খরচ চা্ালত এ�বট ্াইল�্ �ারখানায় 
�াজ �লরন। েতীবপ�া �ুমারতী, বরবন ততীরন্দাজতীলত স্ে্ পে�ল� 
পাবখর কচাখ �লরলছন, তাঁর ক�বরয়ালরও অলন� ওিা-নামা হলয়লছ। 
েতীবপ�ার িািা অলটাবরসিা চা্ান এিং তাঁর মা এ�জন না্্। বিবে 

ক্মতাব্�ায় ততীরন্দাজতীলত এ� নম্বর স্ান অজ্লনর �কৃ বতত্ব কেবখলয় 
েতীবপ�া এিার কটাব�ও অব্বপিল� িারতগামতী েল্ এ�মাত্র মবহ্া 
ততীরন্দাজ। 

�কৃ ষ� পবরিার কেল� উলি আ্া হবরয়ানার মেতীলষর উত্ালনর 
�াবহনতীও ্মান অনুলপ্ররোোয়�। কছাটলি্ায় মালিোলট েুলর 
কিডালনা মেতীষ এরপর িবসিং-এর অনুরাগতী হলয় ওলি। িবসিং-এর 
প্রবত অনুরালগর জনযে আজ ক্ কটাব�ও অব্বপি�গামতী িারততীয় েল্ 
জায়গা �লর বনলয়লছ। উললিখ �রার মত বিষয় হ্, কচন্নাইলয়র ব্ 
এ িিানতী প্রেম িারততীয় কফন্সার (তল্ায়ার কখল্ায়াড) কর এিার 
অব্বপিল� অংেগ্রহলের করাগযেতা অজ্ন �লরলছ। িিানতীর প্রবেক্ষলে 
রালত কছে না পলড ক্জনযে তারঁ মা ্মস্ত গয়না িন্ধ� করলখবছল্ন। 

শীেকালীন থেডলা ইকডিয়া থগমে জমু্-কাশ্ীডর 
প্রথমবার আডয়াকজে হডয়ডে। শীেকালীন 
ক্ী়ো প্রকেডযাকগো থক্রে শাকেে অঞ্চল 

লাোডে  আডয়াজন করা হয়। থেডলায়া়েডের 
উপযুক্ত মঞ্চ প্রোডন যথাযথ উডে্যাগ থনওয়া 

হডছে।

ক্রীড়া প্রবতষ়্ািগুবের স়াবি্ডে �়াশ্ি়ান্নয়ি

ে়াবন্ ও উন্নয়শ্ির েশ্ষে্য 
চেে়াধুশ্ে়া

�বহে়াশ্দর জি্য চেে়াধুশ্ে়া
একিা েময় কেল যেন ভারডে থেলা্ুডলায় মকহলাডের 

অংশগ্রহণ কেল অে্যন্ নগন্য। ককন্তু থেডলা ইকডিয়া 
চালু হওয়ার পর থেডশ ক্ী়ো থক্ষডরের পকরডবডশ আমূল 

পকরবেযেন ঘডিডে। পক্ষান্ডর মকহলাডের অংশগ্রহণ 
থবড়েডে। েৃণমূল স্তডর থমডয়ডের জন্য পৃথক ক্ী়ো 
প্রকেডযাকগো আডয়াজডনর উডে্যাগ থনওয়া হডয়ডে। 

২০১৫-থে েডবযোচ্চ পযযোডয় ৪৮ জন মকহলা অ্যাথকলি 
কেডলন। ২০২১-এ এই েংে্যা থবড়ে ১৭৮ হডয়ডে। বভন্ন ভ়াশ্ি সষে�শ্দর জি্য 

চেে়াধুশ্ে়ার প্রস়ার

গ়্া�রীণ এিং স্শ্দেরী/আবদি়াসরী 
ক্রীড়ার প্রস়ার

বিদ্য়ােশ্য় বেশুশ্দর ে়াররীবরে সুথ্ত়া 

ভারডের প্যারা অ্যাথকলিরা ্ারাবাকহক ভাডব উজ্জ্বল ক্ী়ো ননপূডণ্যর 
কনেযেশন থরডেডেন। থেডলা ইকডিয়া কমযেেূকচর আওোয় কভন্ন ভাডব েক্ষম 
থেডলায়া়েডের োকবযেক কবকাডশ অগ্রাক্কার থেওয়া হডছে। ২০১৫-থে 
িাডগযেি অকলকম্পক থপাকিয়াম কমশডন ৯ জন প্যারা অ্যাথকলি কচকনিে 
হডয়কেডলন। ২০২১-এ আরও ৩২ জন প্যারা অ্যাথকলিডক িাডগযেি 
অকলকম্পক থপাকিয়াম কমশন বা িপে কমযেেূকচডে অন্ভুযেক্ত করা 
হডয়ডে।   

উন্নে পকরকাঠাডমা গড়ে েুডল েরকার ক্ী়ো 
প্রকেষ্ানগুকলডক োহায্য কডর আেডে।

অপে বয়ডেই কশশুডের ক্ী়ো প্রকেভার 
কবকাডশ এবং োডেরডক নেকহক কেক 
থথডক কফি রােডে ৬৯ হাজাডরর থবকশ 
প্রকশক্ষডকর োহায্য থনওয়া হডয়কেল। থেডলা 
ইকডিয়া থমাবাইল অ্যাডপর মা্্যডম কশশুরা 
োডের শারীকরক েুস্োর কব্ডয় জানডে 
পারডে। এেনও পযযেন্ ২৩ লডক্ষর থবকশ 
কশশু এই অ্যাডপর োহায্য কনডয়ডে। কফি 
ইকডিয়ার মে অকভযানগুকল কফিডনডের 
প্রকে ো্ারণ মানুড্র মানকেকোয় 
পকরবেযেন এডনডে।

নেুন ক্ী়ো প্রকেভা েুডঁজ থবর করডে ১৪কি 
রাডজ্যর ৯৫কি থজলায় ক্ী়ো প্রকেডযাকগো 
আডয়াজডন ১০ লক্ষ িাকা থেওয়া 

হডয়ডে। 

মাল্াোম্ব এবং থযাগােডনর মে ঐকেহ্যবাহী 
ভারেীয় থেলা্ূলার আরও প্রোডর ১৯কি জায়গায় 
৩৬কি এক ভারে থরেষ্ ভারে প্রকেডযাকগোর 
আডয়াজন হডয়ডে। এেনও পযযেন্ এই 
প্রকেডযাকগোগুকলডে ২ হাজার ২৫০ জন থেডলায়া়ে 
অংশ কনডয়ডেন। 
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ক্ীডো মষেরত্রে উপররোগী পলেরবশ গরড মতোিোে প্রর� পদরষেপই িি প্রলতভো অরবেষণ। মখরিো ইলডিয়োে �ত ে�্যসলূি 
এরেবোরে তৃণ�িূ স্তে মররে প্রলতভো অরবেষরণে গুরুবেপণূ্য �োধ্� িরয় উরঠরে। এেপে, ক্ীডোলবদ বো অ্োরলিটরদে 

উন্নত প্রলশষেণ লদরয় সিজোত ক্ীডো ননপণু্ আেও ষুেেধোে েরে মতোিোে সরুরোগ মদওয়ো িয়। এজন্ মজিো স্তে 
মররে েোজ্ পর্যোয় এবং ম্োট্য স অরলেটি অফ ইলডিয়োে (সোই) পষে মররে প্রলশষেরণে জন্ ক্ীডো পলেেোঠোর�ো গরড 

মতোিো িয়, রোরত মখরিোয়োডেো উপরকু্ত পলেেোঠোর�ো এবং প্রলশষেরণে সরুরোগ পোন।  

l বিেযো্য় কেল� কখল্া ইবডিয়া ক্ন্টার, কখল্া ইবডিয়া রাজযে স্তরতীয় উৎ�ষ্ ক�ন্দ্র, 
কখল্া ইবডিয়া স্তী�কৃ ত প্রবতঠিান, কপোট্্ অেবরবট অফ ইবডিয়ার প্রবেক্ষে ক�ন্দ্র, 
জাততীয় উৎ�ষ্ ক�ন্দ্র পর্তি প্রবতবট পর্ালয় ্মগ্র ক্তীডা পবর�ািালমাল� 
কশ্রেতীিদ্ িালি বিিতি �রা হয়। উপলরাতি প্রবতবট পর্ায় কেল� উলি আ্া 
ক্রা অযোেব্টলের টপ্ �ম্্ূবচলত অতিিু্তি �রা হয়। 

l বিেযো্য় স্তলরই প্রেম প্রবতিা অলবেষলের �াজ শুরু হয়। এরপর, 
প্রবতিািান কখল্ায়াডলের কপোট্্ সু্ক্ িা কছাট মালপর কখল্া ইবডিয়া 
ক্ন্টালর পািালনা হয়। ৯বট কপোট্্ সু্ক্ এিং ৯০বট ্ম্প্র্াবরত 
ক্তীডা প্রবেক্ষে ক�লন্দ্র ১৩০০ বেশুর প্রবেক্ষে চ্লছ।

l এরপর, এই বেশুরা ক�ান এ�বট কখ্াল� কিলছ কনওয়ার পর 
্াই-এর প্রবেক্ষে ক�লন্দ্র তালের পরিত্তী পর্ালয়র প্রস্তুবত 
শুরু হয়। িত্মালন ্াই-এর ৬৭বট প্রবেক্ষে ক�লন্দ্র 
৪,৮১৯ জন অযোেব্লটর প্রবেক্ষে চ্লছ।

l ্াই-এর প্রবেক্ষে ক�ন্দ্রগুব্ ছাডাও কখল্া ইবডিয়ার 
আওতায় ১৫৯বট প্রবতঠিানল� অতিিু্তি �রা 
হলয়লছ। এধরলের ক্তীডা প্রবতঠিানগুব্র মলধযে 
রলয়লছ কগাপতীচাঁে ফাউলডিেন, বপবট উষা সু্ক্ 
অফ অযোেল্বটসি, পুলের আবম্ কপোট্্ 
ইন্সবটবটউট, দ্রাবিড - পাডুল�ান ক্ন্টার 
অফ কপোট্্ এলসিল্ন্স প্রিকৃ বত।

l আতিজ্াবত� ক্তীডা মলঞ্চ রালত িারততীয় 
অযোেব্টরা উপরুতি জায়গা �লর 
বনলত পালরন তার জনযে এল�িালর 
তকৃ েমূ্ স্তর কেল� ্লি্াচ্চ পর্ায় 
পর্তি প্রবতিািান অযোেব্টলের 
জনযে অনু�ূ্ পবরলিে গলড 
কতা্া হলয়লছ।

জযোিব্ন বনলক্ষলপর মত ঐবতহযেিাহতী কখ্াধুল্াগুব্র অগ্রগবত 
েটলছ। কিনারল্র িাব্ন্দা বেিপা্ ব্ং জযোিব্ন বনলক্ষলপ কর 
্াফ্যে কপলয়লছন, তা কেল�ই পরপিরাগত কখ্াধুল্ায় অগ্রগবতর 
প্রমাে বম্লছ। 

উললিখ �রার মত বিষয় হ্ বেিপা্ অব্বপিল� তার পবরিালরর 
অনযোনযে ্ে্যেলের ঐবতহযেল� এবগলয় বনলয় চল্লছন। বেিপাল্র 
িািা, �া�া ও পবরিালরর অনযোনযেরা জযোিব্ন বনলক্ষলপ অতযেতি 
পারেে্তী। এই ্মস্ত অযোেব্ট রারা অব্বপি�গামতী িারততীয় েল্ 
জয়গা �লর বনলয়লছন, তালের ্াফল্যের রাত্রাপে �খনই ্হজ 
বছ্ না। প্র�কৃ ত ক্তীডাবিেলের উত্ান তখনই হয়, রখন ্মগ্র কেে 
তালের পালে োল�। ক্তীডা ্ু্ি আচরে কখা্া মলন অনযেলেরল� 
গ্রহে �রার মানব্�তা গলড কেয়। কখ্াধুল্া জতীিলন এমন এ� 
চবরলত্রর বি�াে েটায়, রা হা্ না ছাডার অেমযে ইছোল� আরও েকৃঢ় 

�লর। তাই ্ামাবজ� জতীিলন এিং জাততীয় জনজতীিলন কখ্াধুল্াল� 
অগ্রাবধ�ার বেলত হলি। প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র কমােতীর এই বচতিা-
িািনাল� অনু্রে �লর কেলে এ� নতুন ক্তীডা ্ংস্ককৃ বত গলড 
উলিলছ, রার পবরেবতলত কখ্াধুল্া কপো হলয় উিলছ।

ভেলাধরুলা আোরদে সংস্শৃতে অঙ্গ হরয় উঠরে
বরিবটেরা কেলে বক্ল�লটর কগাডাপতিন �লরবছ্। পলর এই কখ্া 

অতযেতি জনবপ্রয়তা ্াি �লর। ধতীলর ধতীলর কেলে বক্ল�লটর এমন 
অগ্রগবত েলট রা অনযোনযে কখ্াধুল্াল� বপছলন কফল্ কেয়। 

ব�ন্তু এখন এই পবরবস্বতর ধতীলর ধতীলর পবরিত্ন েটলছ। বক্ল�ট 
িালে অনযে কখ্াধুল্াল� ক�বরয়ার বহল্লি গলড তু্লত মানব্�তায় 
পবরিত্ন এল্লছ। 

স়াই-এর 
২৩ব� জ়াতরীয় 
ক্রীড়া উৎেষ্ড 
চেন্দ্র

৬৭ব� স়াই 
ক্রীড়া চেন্দ্র

স়াই-এর 
সম্প্রস়াবরত ক্রীড়া 
চেন্দ্র

প্রছেে বনিন্ধ কটাব�ও অব্বপিসি

ক্রীড়া চষেত্রশ্ে চেশ্ে স়াজ়াশ্ত এে়াবধে পদশ্ষেপ চিওয়়া হশ্য়শ্ছ

�়াশ্গ্ড� অবেবপিে
চপ়াবরয়়া�

বকি� (�পস)
১৫৯ব� 

চেশ্ে়া ইবডিয়়া 
স্রীেৃত ক্রীড়া 

প্রবতষ়্াি

২৪ব�
চেশ্ে়া ইবডিয়়া 

র়াজ্য স্তররীয় উৎেষ্ড 
চেন্দ্র

১০০০ব� 
চেশ্ে়া ইবডিয়়া 
চসটি়ার, স�স্ত 

চজে়ায় এেব� েশ্র

তৃণ�ূে স্তশ্র ই-কুিে 
গেি

স�ুদ়ায়-প্রবেষেেশ্দর 
দষেত়া িৃবধি

চদশ্ের স�স্ত বিদ্য়ােশ্য় 
ক্রীড়া প্রবতশ্য়াবগত়ার 

আশ্য়়াজি
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কখল্া ইবডিয়ার মত �ম্্ূবচর মাধযেলম কেলে কখল্াধুল্াল� 
গেআলন্দা্লন পবরেত �রার জনযে এ�বট অবিরালনর ্ূচনা হলয়লছ। 
এল�িালর তকৃ েমূ্ স্তর কেল� প্রবতিািানলের বচবনিত �লর তালের িড 
মলঞ্চ ক্তীডা তনপুেযে প্রেে্লনর ্ুলরাগ �লর কেওয়া হলছে। প্রবতিািানলের 
বচবনিত�রলে স্ছেতা িজায় রাখলত এ�াবধ� পেলক্ষপ কনওয়া হলয়লছ। 
এ�ই িালি ক্ই ্মস্ত ক্তীডাবিে রারা কেেল� গবি্ত �লরলছন এিং 
তরুে প্রবতিার বি�ালে অ্ামানযে অিোন করলখলছন তালের ্ম্ান ও 
শ্রদ্া জানালত রলোপরুতি পেলক্ষপ কনওয়া হলয়লছ। প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র 
কমােতীর �োয়, "এমন এ� িযেিস্া গলড কতা্া হলয়লছ রার ফল্ 
অব্বপিল� িারলতর প্রতযোো আরও কিলডলছ। কখ্াধুল্াল� জতীিলনর 
অগি �লর তু্ুন, ক্তীডা িযেিস্ার অগ্রগবত এমন িালি �রলত হলি রালত 
আরও কিবে পবরিার কেল� প্রবতিািানরা উলি আল্। ্মাজল�ও ক্তীডা 
িযেিস্ার উন্নয়লন এবগলয় আ্লত হলি এিং এর ফল্ িারত বিবে ক্তীডা 
জগলত বনলজর �তকৃ ত্্ব প্রবতঠিা �রলি।"

ক্রীড়ারক জাতীয় জনজীবরনে অঙ্গ করে তুলরত উরদল্াগ
কটাব�ও অব্বপিল� অংেগ্রহে�ারতী িারততীয় অযোেব্টলের �লিার 

পবরশ্রম ও ্ডাইলয়র �াবহনতী প্রলতযে� িারততীলয়র �ালছ অনুলপ্ররোোয়� 
হলয় উিলছ। ২০২৮-এ ্্ অযোলঞ্জ্্ অব্বপিল� পে� তাব্�ায় ১০বট 
কেলের মলধযে জয়াগা �লর বনলত এ� উচ্চা�াঙ্তী ্ক্ষযে বস্র হলয়লছ। 
এই ্ক্ষযে অজ্লন ্র�ালরর েূরেকৃবটির পবরচয় পাওয়া রায়। নলরন্দ্র কমােতী 
রখন প্রধানমন্ততী পলে োবয়ত্ব গ্রহে �লরবছল্ন, তখন ক্তীডা পবর�ািালমা, 
্ুলরাগ-্ুবিধা এিং অব্বপিল� িারততীয় ক্তীডাবিেলের আরও িা্ ক্তীডা 
তনপুেযে প্রেে্লনর ্লক্ষযে অনু�ূ্ িাতািরে গলড তু্লত বতবন এ�াবধ� 
পেলক্ষপ বনলয়বছল্ন। ২০১৬-র আগলস্ মবন্ত্িার তিিল� প্রধানমন্ততী 
কোষো �লরবছল্ন, পরিত্তী ২০২০, ২০২৪ এিং ২০২৮ -এই বতনবট 
অব্বপিল� িারততীয় ক্তীডাবিেলের প্রবতবনবধত্ব িাডালত এিং আরও উন্নত 
ক্তীডা তনপুেযে বিবে মলঞ্চ তুল্ ধরলত এ�বট বিস্তাবরত �ম্পবর�ল্পনা 
প্রস্তুত �রা হলি। এই �ম্পবর�ল্পনা প্রনয়লে ইবতমলধযেই টাস্ক কফা্্ 
গবিত হলয়লছ। টাস্ক কফা্্ল� কখ্াধুল্ার ্ুলরাগ-্ুবিধা, প্রবেক্ষে এিং 
প্রবতিািান কখল্ায়াডলের খুলঁজ কির �রার উপরুতি রেল�ৌে্ ততবরর 
�রার বনলে্ে কেওয়া হয়। কেে-বিলেলের বিলেষজ্লের এই টাস্ক কফাল্্ 
রুতি �রা হলয়লছ। আলগ অব্বপিল�র জনযে ক্তীডা কক্ষলত্র িালজলটর 
পবরমাে বছ্ ১৫-২০ ক�াবট টা�া। এখন তা িাবডলয় ১২৫ ক�াবট টা�া 
�রা হলয়লছ। 

প্রধানমন্ততী ২০১৬-র ২৬ আগস্ তাঁর কিতার অনুঠিান মন ব� িাত-
এ ্াধারে মানুলষর �ালছ এ� উপরুতি ক্তীডা পবর�ািালমা ও অনু�ূ্ 
িাতািরে গলড তু্লত প্রস্তাি পািালনার আলিেন জাবনলয়বছল্ন। 
এমনব�, ্াধারে মানুলষর �ালছ এই আলিেন জানালনার পূলি্ প্রধানমন্ততী 
িযেবতিলত্বর ্ামবগ্র� বি�ালে কখ্াধুল্াল� জতীিলনর এ� গুরুত্বপূে্ অগি 
িল্ িে্না �লরবছল্ন। বতবন িল্বছল্ন, িারলতর মত কেলে করখালন 
১০০বটর কিবে �বেত িাষা, ১৭০০০-র কিবে উপিাষা, বিন্ন বিন্ন 
কপাষা�-পবরছেে, খািার-োিার রলয়লছ, ক্খালন ক্তীডা কক্ষত্র অলন� িড 
মঞ্চ হলয় উিলত পালর। 

চ�়াবেও পয্ডন্ য়াত্র়াপে 
ও চে়াবভশ্রর ে্য়াশ্েঞ্জ

িারততীয় কখল্ায়াডরা কটাব�ও অব্বপিল�র জনযে প্রস্তুবতলত 
িযেস্ত বছল্ন। ব�ন্তু হিাৎ �লরই বিবেিযোপতী ক�াবিড মহামারতীর 
জনযে ্িব�ছু েমল� বগলয়বছ্। ক�াবিলডর ্ময় মানব্� ও 
তেবহ� বে� কেল� কখল্ায়াডলের প্রস্তুত �লর কতা্া ্র�ালরর 
�ালছ �ম িড চযোল্ঞ্জ বছ্ না। 

গত িছলরর মালচ্ অব্বপি� প্রবতলরাবগতা এ� িছলরর 
জনযে বপবছলয় কেওয়া হয়। মহামারতীর কগাডায় প্রেম েুই মা্ 
অযোেব্টরা খুি এ�টা স্বস্তলত বছল্ন না। �ারে প্রবেক্ষলের 
জনযে েতীে্ ্ময় িাবডর িাইলর ো�ার ্ুলরাগ বছ্ না। এর�ম 
পবরবস্বতলত কখল্ায়াডলের ্ুরক্ষার বিষয়বটল� বিলিচনায় করলখ 
এ�বট কপ্রালটা�্ ততবর �রা হয়। গত আগলস্ িযোগিা্ুরুর ্াই 
কট্বনং ক্ন্টালর জাততীয় হব� েল্র অনুেতী্ন বেবির রখন প্রায় 
শুরুর মুলখ, তখন েল্র অবধনায়� মনপ্রতীত ব্ং ্হ ৬ জন 
কখল্ায়াড ক�াবিড আক্াতি হন। ্ুস্ হলয় ওিার পর ্াই-এর 
আবধ�াবর�লের ধনযেিাে জাবনলয় মনপ্রতীত িল্ন, "আবম রখন 
প্রবেক্ষে বেবিলর করাগ বেলত আব্, তখন আমার ক�াবিড ধরা 
পলড। ্ুস্ হলয় ওিার পর স্ািাবি� অনুেতী্ন ধতীলর ধতীলর শুরু 
�বর। েল্র প্রবেক্ষ� আমার জনযে এ�বট পবর�ল্পনা ততবর �লর 
বেলয়বছল্ন, তাই আবম অনুেতী্লন বফরলত কপলর অতযেতি খুবে।"

িারততীয় পুরুষ ডাি্্ িযোডবমন্টন েল্র ্ে্যে বচরাগ 
কেবট্টর োেু ্ম্প্রবত ক�াবিলড মারা কগলছন। অনযেবেল�, তার 
ডাি্্ পাটনার ্াবত্ব� ্াইরাজ �লরানায় আক্াতি হলয়লছন। 
এই ্ি চযোল্ঞ্জ ্লত্বও িারততীয় কখল্ায়াডরা বনলজলের ক্রাটা 
উজাড �লর বেলত কটাব�ও রালছেন।

চেশ্ে়া ইবডিয়়ার আওত়ায় আশ্য়়াবজত জ়াতরীয় 
স্তশ্রর ে়ারব� প্রবতশ্য়াবগত়ায় ১৮ হ়াজ়াশ্রর 
চিবে চেশ্ে়ায়়াড অংে বিশ্য়বছশ্েি
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ভেলাধরুলাে প্রসারে পশেকাঠারোে োরনান্নয়ন
িারলত ক্তীডা ্ ংস্ককৃ বতর এ� ্ ুেতীে্যে পরপিরা রলয়লছ। মলহলঞ্জাোলরা 

্িযেতার ্ ময় কেল� এর প্রমাে পাওয়া রায়। প্রত্নতাব্বি�রা গুজরালটর 
ক�া্ািতীরায় প্রায় পাঁচ হাজার িছর আলগ বনবম্ত এ�বট িকৃহোয়তন 
ক্তীডাগিালনর অবস্তত্ব খঁুলজ কপলয়লছন। এই ক্তীডাগিলন েে্ন আ্ন 
্ংখযো বছ্ �লয়� হাজার। এ কেল� এটাই প্রমাবেত হয় কর, িারলত 
কখল্াধু্ার ঐবতহযে অলন� প্রাচতীন। এখন প্রলয়াজন হ্ িারততীয় 
ক্তীডা িযেিস্াল� বিবে মালনর �লর কতা্া। এর�ম পবরবস্বতলত 
কখ্াধু্া জনযে এ� অনু�ূ্ ্ামাবজ� িাতািরে গলড তু্লত 
ক�ন্দ্রতীয় ্র�ার গত ৭ িছলর ক্তীডা পবর�ািালমার ওপর ্ি্াবধ� 
গুরুত্ব বেলয় আ্লছ। কখল্া ইবডিয়ার মত এ�াবধ� �ম্্ূবচ গ্রহলের 
পাোপাবে বফট ইবডিয়া, ক্তীডা প্রবতিা অলবেষে কপাট্া্, জাততীয় ক্তীডা 
উন্নয়ন তহবি্, মবহ্া ক্তীডাবিেলের জনযে উচ্চস্তরতীয় �বমবট, ্মগ্র 
বেক্ষা করাজনা, টালগ্ট অব্বপি� কপাবডয়াম বস্কম িা টপ্-এর মত 
উলেযোগগুব্ কখল্ায়াডলের আত্মবিবো্ িাডালত ্াহারযে �রলছ। 
জাততীয় স্তলরর ক্তীডা প্রবতলরাবগতাগুব্লত পুরস্কার অলে্র পবরমাে 
িাডালনা হলয়লছ এিং উচ্চ বেক্ষা প্রবতঠিানগুব্লত কপোট্্ ক�াটার 
্ংখযো িাডালনা হলয়লছ। 

জাততীয় বেক্ষা নতীবতলতও কখ্াধু্া ওপর অগ্রাবধ�ার কেওয়া 
হলয়লছ। আলগ কখ্াধু্াল� পািযে্ূবচর িবহি্ূত এ�বট বিষয় বহল্লি 

কেখা হত। ব�ন্তু এখন কখ্াধু্াল� পািযে্ূবচর এ�বট অবিন্ন অংে 
�লর কতা্া হলছে। কখ্াধু্াল� পডাশুলনার অগি �লর তু্লত 
অনযোনযে বিষলয়র মত কখ্াধু্া কক্ষলত্রও কমধা রাচাই িযেিস্া চা্ু 
হলয়লছ। এখন কেলে ক্তীডা ্পিব�্ত উচ্চস্তরতীয় বেক্ষা প্রবতঠিান 
এিং বিবেবিেযো্য় চা্ু �রা হলছে, রালত ক্তীডা বিজ্ান এিং ক্তীডা 
পবরচা্নার বিষয়গুব্ল� এল�িালর তকৃ েমূ্ স্তলর কপঁলছ কেওয়া 
রায়। 

অব্বপিল� অংে বনলত চ্া অযোেব্টরা অিেযেই িারতল� গবি্ত 
�রলিন এিং কেলের মানুলষর হৃেয় জয় �রলিন। তাই এখন ্ ময় 
এল্লছ অযোেব্টলের উৎ্াবহত �রলত প্রলতযে� িারততীয়ল� কখা্া 
মলন এবগলয় আ্ার। ব�ন্তু এটা িু্ল্ চ্লি না কর, কখ্ার মালি 
িারতল� বিলবের অনযেতম েবতিধর কেলে পবরেত �রার রািততীয় 
্ম্ভািনা আমালের রুিা কখল্ায়াডলের মলধযে রলয়লছ। এজনযে ক�ি্ 
ক্তীডা কক্ষত্রল� গুরুত্ব বেল্ই হলি না, ক্ই ্লগি ্মাজ জতীিলনর 
অগি �লর তু্লত হলি। ক�ন্দ্রতীয় ্র�ার ্মাজ ও জাবতর �ালছ 
কখ্াধু্াল� জতীিলনর অনযেতম অগি �লর তু্লত ্ির�ম কচটিা 
চা্ালছে। ্াধারে মানুষল�ও এই �ালজ ্াবম্ হলত হলি এিং 
আমালের এমন এ� ্ ংস্ককৃ বত গলড তু্লত হলি করখালন কখ্াধু্াল� 
করাগযে ্ম্ান কেওয়া রায়।  

থেলা্ুলা মা্্যডমই েলগে েংহকে বৃকদ্ধ 
পায়। থেলা্ুলা অন্যডের অবোন েম্পডকযে 
কৃেজ্ঞো জানাডনার ্ারণা গড়ে থেয়। 

োই এিা অে্যন্ গুরুত্বপূণযে থয আমাডের 
থেডশর যুবেম্প্রোডয়র জীবডনর অঙ্গ 
কহডেডব থেলা্ুলাডক গণ্য করডে হডব   

- িশ্রন্দ্র চ�়াদরী, প্রধ়াি�ন্তরীঅজু্ডি পুরকি়ার, র়াজরীি গ়া  চেেরনে পুরকি়ার, 
চ়্াণ়াে়ায্ড সম়্াি, চ়্াণ়াে়ায্ড ে়াইফ �়াই� 
অ্য়াবেভশ্�টি এিং ধ্য়াি ে়ঁাদ ে়াইফ �়াই� 
অ্য়াবেভশ্�টি ি়ািদ পুরকি়ার অশ্ে্ডর পবর�়াণ 
৭৪ েত়াংে পয্ডন্ ি়াড়াশ্ি়া হশ্য়শ্ছ

কটাব�ও অব্ বপিল�র বেম ্ ং কোনার জনযে এই 
ব�উআর ক�াড স্কযোন �রুন

প্রছেে বনিন্ধ কটাব�ও অব্বপিসি

১৬ - ৩১কে জু্াই, ২০২১বনউ ইবডিয়া ্মাচার২০



Cover Story
Tokyo Olympics

lচে়াবভশ্রর স�য় অবেবপিশ্ের জি্য প্রস্তুবত ে়াবেশ্য় 
য়াওয়়া েত�়া ে্য়াশ্েবঞ্জং বছে? 

ক�ি্ কখ্াধু্াই নয় জতীিলনর ্ি কক্ষলত্রই এই 
্ময়টা বছ্ অতযেতি চযোল্ঞ্জপূে্। ব�ন্তু কখ্াধু্ার কক্ষলত্র 
্িলচলয় িড চযোল্ঞ্জ বছ্ কখ্ার মাি, করখালন অযোেব্টরা 
অনুেতী্ন �লরন। ক�াবিড মহামারতীর েরুন িহু প্রবতলরাবগতা 
িাবত্ �রলত হলয়লছ। প্রস্তুবতর বে� কেল� এই ধরলের 
প্রবতলরাবগতাগুব্ প্যোটফম্ িা ক্তীডা তনপুেযে আরও কু্ষরধার 
�রার মঞ্চ বহল্লি �াজ �লর। ক�াবিলডর �ারলে আমরা 
কখল্ায়াডলের ইলডিার অনুেতী্লন অগ্রাবধ�ার বেলয়বছ। 
অন্াইন প্রবেক্ষে �ম্্ূবচ আলয়াজন �লর প্রস্তুবত 
চা্ালনা হলয়লছ। ক্ই ্লগি ইলডিালরও অনুেতী্ন চল্লছ। 
কখল্ায়াডলের প্রলয়াজনতীয় ্ির�ম ্হায়তা কেওয়া হলয়লছ। 
অনুেতী্লনর জনযে উপরুতি পবর�ািালমার পাোপাবে আবে্� 

সংসৃ্বতর অঙ্গ বহডসডি থখলাধুলায় উৎসাহ বিডত ইবতমডধযেই থিডশ এোবধে উডিযোে গ্রহণ েরা হডয়ডছ। 
এর ফডল, এেবিডে যখন আমাডির ১০০ জডনর থিবশ অযোথবলে থোবেও অবলবম্পডে পিে জডয়র 

লডক্ষযে মাডে নামডছন, অনযেবিডে তখন থিডশ আরও ২৫৯ জন জবুনয়র থখডলায়া়ে ২০২৪ এিং ২০২৮ 
অবলবম্পডে থযােযেতা অজপে ডনর জনযে প্স্তুবতডত মগ্ন রডয়ডছন। আসন্ন অবলবম্পে প্বতডযাবেতার থপ্ক্ষাপডে 
এই সমস্ত বিষয়গুবল বনডয় আডলােনার জনযে বনউ ইবডিয়া সমাোর পবরিোর উপডিটিা সম্পািে সডন্তাষ 
কুমার এিং সহ-উপডিটিা সম্পািে বিডভার শমপো থেন্দীয় ক্ী়ো ও যুি বিষয়ে প্বতমন্তী (স্বাধীন 

িাবয়ত্ব প্াপ্ত) বেডরণ বরবজজরু মডুখামবুখ হডয়বছডলন

আমরা ভারতে ক্রীডা সংস্কৃতে গতড তোলার লতষ্যে অগ্রসর হতছি, 
আপতিও তেলাধুলা ও তেতলায়াডতের সতগে যুক্ত হি, োহতল তিভাতে 

আমরা এতগতয় চতলতি ো উপলতধি িরতে পারতেি

আশ্গর তুেি়ায় এেি বে ধরশ্ণর পবরিত্ডি এশ্সশ্ছ?
প্রধানমন্ততী স্য়ং কখল্ায়াডলের ্লগি �ো িল্ অব্বপিল�র 

প্রস্তুবত পর্াল্াচনা �লরলছন। আপবন �খনও এ�ো শুলনলছন ব� 
িারলতর ক�ান প্রধানমন্ততী বনলজ অব্বপিল�র প্রস্তুবত পর্াল্াচনা 
�লরলছন? প্র�কৃ তপলক্ষ এটাই আ্্ পবরিত্ন। আমালের োবয়ত্ব 
তকৃ েমূ্ স্তর কেল� প্রবতিা অলবেষে এিং আতিজ্াবত� পর্ালয় 
্াফ্যে কপলত রািততীয় ্াহারযে �রা। আবম িযেবতিগত িালি প্রলতযে� 
কখল্ায়ালডর ্লগি �ো  িল্বছ। আবম প্রবেক্ষ� কেল� কখল্ায়াড 
্�ল্র ্লগি ্রা্বর করাগালরাগ করলখবছ। িারলতর হলয় রারঁা 
প্রবতবনবধত্ব �লরলছন আমরা তালঁের প্রলতযে�ল� ্াহারযে �রবছ। 
অততীলতর তু্নায় এটাই প্র�কৃ ত পবরিত্ন। কেলের মানুষ রবে আরও 
কখ্াধু্াল� ্ মে্ন জানালত এবগলয় আল্ন, তাহল্ আমরা অিেযেই 
আরও অলন� �কৃ বতত্ব অজ্ন �রলিা।

্াক্ষাৎ�ারক�ন্দ্রতীয় ক্তীডা ও রুি বিষয়� প্রবতমন্ততী (স্াধতীন োবয়ত্ব প্রাপ্ত) ব�লরে বরবজজু
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হলয়বছ্। প্রবতবট কখ্ার জনযে কজান-বিবতি� �বমবট গিন �রা 
হলয়লছ। �বমবটর �াজ�ম্ পবরচা্না �রাও হলয়লছ। এর পর, 
কখল্ায়াডলের বচবনিত �রা হলয়লছ। প্রবতিািান এই কখল্ায়াডলের 
কখল্া ইবডিয়া সু্ক্ কগমস্, উইন্টার কগমস্, ইউবনিাব্্বট কগমস্-এর 
মলতা মঞ্চ প্রোন �রা হলয়লছ। পে� পািার ্ ম্ভািনা রলয়লছ এিং 
কর ্মস্ত কখ্ায় িাল্া পারফম্ �রার ্ুলরাগ রলয়লছ, এর�ম 
১৪বট কখ্াধু্াল� বিলেষ অগ্রাবধ�ার কেওয়া হলয়লছ। ্ম্ভািনাময় 
পে�জয়তী ক্তীডাবিেলের ্ ির�ম ্ াহারযে বেলত অব্বপিল�র আলগ 
টালগ্ট অব্বপি� কপাবডয়াম �ম্্ূবচ শুরু �রা হলয়লছ। প্রবেক্ষে 
কেল� ক্তীডাবিেলের আবে্� ্াহারযে, প্রবতবট পর্ালয় আমরা এ� 
্পূিে্ অবিনি ক�ৌে্ গ্রহে �লরবছ। কখ্াধু্ায় চযোবপিয়ন 
িা পে�জয়তী ক্তীডাবিেরা স্ল্প ্মলয় উলি আল্ন না। ্াফ্যে 
অজ্লন েতীে্ ্ ময় ্ ালগ। এই ্ লক্ষযে এ� েতীে্লময়ােতী ক�ৌে্ গ্রহে 
�লরবছ। আলগ এ ্মস্ত বিষলয় অগ্রাবধ�ার কেওয়া হয়বন। এখন 
তকৃ েমূ্ স্তর কেল� আরও কিবে ্ংখযোয় প্রবতিািান কখল্ায়াডরা 
উলি আ্লছন। কখল্া ইবডিয়ার মলতা �ম্্ূবচর মাধযেলম আমরা 
অতযেতি ্াধারে পবরিার কেল�ও প্রবতিার কখাজঁ কপলয়বছ। এলের 
অলনল�ই আজ অব্বপিল� িারলতর প্রবতবনবধত্ব �রলত চল্লছন। 
আমরা রখন অলন� আো বনলয় কটাব�ও অব্বপিল�র বেল� 
অগ্র্র হবছে, তখন আবম আপনালের এটা আবেস্ত �রলত পাবর 
কর, আপনারা পযোবর্ ও ্্অযোলঞ্জ্্ অব্বপিল� িারলতর এ� 
বিন্ন ক্তীডা তনপুেযে কেখলত পালিন। ্্অযোলঞ্জ্্ অব্বপিল� 
আমরা পে� তাব্�ায় প্রেম ১০বট কেলের মলধযে জায়গা �লর 

্হায়তা কেওয়া হলয়লছ। কখল্ায়াডলের োরতীবর� ও মনস্তাব্বি� 
প্রবেক্ষলের ওপর ততীক্ষ্ণ নজর রাখা হলয়লছ।

lচে়াবভশ্রর স�য় চেশ্ে়ায়়াডশ্দর প্রবেষেশ্ণর জি্য বে বিশ্েষ 
ি্যিথ়্া গ্হণ ের়া হশ্য়বছে? চসই স�য় পবরবথ্বত চ�়াে়াবিে়ায় 
বে চেৌেে চিওয়়া হশ্য়বছে? 

কখল্ায়াডলের ্ ুরক্ষা ও ্ ুস্ালস্যের বিষয়বট ্ ু বনবচিত �রলত আমরা 
্ি্াবধ� অগ্রাবধ�ার বেলয়বছ। তজি ্ ুরক্ষা ি্য় গলড কতা্া হলয়বছ্, 
রালত বচব�ৎ্া ্ংক্াতি বিষয় ছাডা প্রবেক্ষলের কক্ষলত্র ক�ালনার�ম 
িাধা-বিপবতি কেখা না কেয়। করখালন অনুেতী্ন চ্বছ্, ক্খালনই 
কখল্ায়াডলের জনযে ্ির�ম ্ুবিধা ও িলন্দািস্ত �রা হলয়বছ্। 
ক�ন্দ্রতীয় স্াস্যে মন্তল�র জাবর �রা নতীবত-বনলে্বে�ার ্ লগি ্ গিবত করলখ 
্াই, আেে্ �ার্পবরচা্ন বিবধ (এ্ওবপ) �ার্�র �লরবছ্। এই 
�ার্পবরচা্ন বিবধ এিং প্রবেক্ষে ক�লন্দ্রর ্ুলরাগ-্ুবিধার ওপর 
বিবতি �লর রািততীয় পবর�ল্পনা প্রেয়ন �রা হলয়বছ্।

lচেশ্ে়ায়়াডশ্দর ব�ে়ােরশ্ণর জি্য বে বিশ্েষ চেৌেে চিওয়়া 
হশ্য়বছে?  

স্াস্যে মন্তল�র নতীবত-বনলে্বে�ায় প্রেলম কখল্ায়াডলের 
অগ্রাবধ�ারপ্রাপ্ত তাব্�ায় অতিি্ুতি �রা হয়বন। প্রধানমন্ততী স্য়ং এ� 
পর্াল্াচনা তিি� আহ্ান �লর এ িযোপালর উলেযোগতী হলয়বছল্ন। 
কখল্ায়াডলের ্ ুরক্ষার বিষয়বট বিলিচনায় করলখ অব্বপিল�র আলগই 
্মস্ত কখল্ায়াড ও ক্তীডা ্হায়� �ম্তীলের বট�া�রে হলয়লছ। 

lভ়ারশ্ত আশ্গও েেিও  প্রবতভ়ার অভ়াি বছে ি়া। বেন্তু, চেি 
আ�র়া প্রস্তুবতর বদে চেশ্ে বপবছশ্য় বছে়া�? প্র়ায়েই আ�়াশ্দর 
স�়াশ্ে়ােি়া ের়া হশ্য়শ্ছ চয আয়তশ্ির বদে চেশ্ে িড চদে 
হওয়়া সশ্্বেও চেি আ�র়া অবেবপিে পদে ত়াবেে়ায় অশ্িে 
বপছশ্ি চেশ্েবছ? 

এটা ক�ি্ কমধা িা প্রস্তুবতর বিষয় নয়, িরং ্মগ্র বিষয়বট 
এ�বট িযেিস্ার ওপর োবঁডলয় রলয়লছ। আমালের গ্রাম ও েহরগুব্লত 
প্রবতিার অিাি কনই। ব�ন্তু, ব�িালি এই প্রবতিাল� ্ামলন আনা 
রালি, রবে তারঁা তনপুেযে প্রেে্লনর উপরুতি মঞ্চ না পান? এই 
বিষয়বটল� বিলিচনায় করলখই কখল্া ইবডিয়ার মলতা উলেযোগ গ্রহে �রা 

চেে়াধুে়া স়ার়া চদেশ্ে এে সুশ্ত়ায় চিঁশ্ধ র়াশ্ে এিং 
সেেশ্ে আশ্িগত়াবডত েশ্র। ত়াই, চদশ্ের �়ািুষশ্ে 
চেশ্ে়ায়়াড ও চেে়াধুে়ার প্রবত স�ে্ডি জ়াি়াশ্ি়া উবেৎ। 

আ�়াশ্দর চদশ্ে চে়ািও গ়্া�রীণ চেে়াধুে়াই চহ়াে 
ি়া িড �়াশ্পর আন্জ্ড়াবতে ক্রীড়া প্রবতশ্য়াবগত়া – 

সিজ়ায়গ়াশ্তই উৎস়াহরী �়ািুশ্ষর বভড েষে্য ের়া য়ায়।
চেন্দ্ররীয় প্রবত�ন্তরী (স়্াধরীি দ়াবয়ত্বপ্র়াপ্ত) বেশ্রণ বরবজজু

lঅবেবপিশ্ের প্রস্তুবতশ্ত �়াশ্গ্ড� অবেবপিে 
চপ়াবরয়়া� বকি� বেভ়াশ্ি স়াহ়ায্য েশ্রশ্ছ?

অব্বপি� প্রস্তুবতর বিষয়বট বিলিচনায় করলখ আমরা 
২০১৪’র ক্লটেম্বলর টালগ্ট অব্বপি� কপাবডয়াম বস্কম 
(টপ্) চা্ু �বর। বরও অব্বপিল�র পর কটাব�ও 
অব্বপিল� অংেগ্রহলে প্রস্তুবতর জনযে টপস্ �ম্্ূবচর 
আওতায় আমরা ১২৪ জন ক্তীডাবিেল� ্ির�ম 
্াহারযে বেলয়বছ। আজ কখ্াধু্ায় অলন� পবরিত্ন 
এল্লছ।  অযোেব্টলের কট�বন�, প্রবেক্ষে পদ্বত 
ও কখ্াধু্ার মান মূ্যোয়লন পবরিত্ন হলয়লছ। 
টপ্ �ম্্ূবচর মাধযেলম কেলের ক্রা ক্তীডাবিেলের 
িযেবতিগত প্রবেক্ষ�, ্হায়� �ম্তী, কখ্ার মান 
মূ্যোয়ন ্পিব�্ত পরামে্োতা, িযেবতিগত ক্তীডা 
্রঞ্জাম, জাততীয় ও আতিজ্াবত� মালনর প্রবেক্ষে 
�ম্্ূবচ আলয়াজন ্হ বিবিন্ন খালত আবে্� ্াহারযে 
কেওয়া হলছে। কটাব�ও অব্বপিল�র পর টপ্ 
�ম্্ূবচ পরিত্তী পযোবর্ অব্বপিল� প্রস্তুবতর জনযেও 
�ার্�র হলি।

্াক্ষাৎ�ার ক�ন্দ্রতীয় ক্তীডা ও রুি বিষয়� প্রবতমন্ততী (স্াধতীন োবয়ত্ব প্রাপ্ত) ব�লরে বরবজজু

১৬ - ৩১কে জু্াই, ২০২১বনউ ইবডিয়া ্মাচার২২



বনলত পারলিা।

lবরও অবেবপিশ্ে আ�র়া চেিে দুব� পদে চপশ্য়বছে়া�, 
আপবি এ িছর বে প্রত্য়াে়া েরশ্ছি? 

গত অব্বপিল�র তু্নায় এিার প্রস্তুবত িাল্া হলয়লছ। তাই, 
প্রস্তুবত িাল্া হল্ স্ািাবি�িালি প্রতযোোও িালড। আবম মলন �বর, 
িারততীয় কখল্ায়াডরা কটাব�ও অব্পিল� িাল্া ফ্ �রলিন। 

lপ্র়ায়েই স�়াশ্ে়ােি়া ের়া হশ্য়শ্ছ চয, আ�র়া চসর়া 
অ্য়ােবে�শ্দর ওপর গুরুত্ব বদশ্য়বছ বেন্তু বিেল্প চেশ্ে়ায়়াড 
গশ্ড তুেশ্ত ও ত়ার প্রস্তুবতশ্ত বপবছশ্য় চেশ্েবছ। এই ে়ারশ্ণই 
এশ্ের পর এে অবেবপিশ্ে আ�়াশ্দর প্রত্য়াে়ায় েুি এে�়া 
পবরিত্ডি হয়বি। এই বিষয়ব�র স�়াধ়াশ্ি বে ের়া হশ্ছে? 

জুবনয়র পর্ালয় কখল্া ইবডিয়া ক্তীডা তনপুেযে প্রেে্লনর এ� িড 
মঞ্চ হলয় উলিলছ। অলন� নতুন প্রবতিার ্ন্ধান পাওয়া রালছে। 
এ�ই ্লগি আমরা কেলের ক্রা অযোেব্টলের জনযে টপ্ �ম্্ূবচ 
চা্ু �লরবছ। অনযেবেল�, টপস্ কডলি্পলমন্ট বস্কলমর মাধযেলম 
িবিষযেৎ অব্বপিল�র বেল� নজর করলখ জুবনয়র কখল্ায়াডলের 
ততবর �রা হলছে। িত্মালন ২৫৯ জন কখল্ায়াড এই �ম্্ূবচর 
আওতায় প্রস্তুবত বনলছেন।

lআ�র়া ১৪ব� চেে়াশ্ে বেবনিত েশ্রবছ, চযে়াি চেশ্ে 
আ�়াশ্দর পদে জশ্য়র সম়্ািি়া প্রিে। ত়া হশ্ে বে আ�র়া 
এই চেে়াগুবেশ্তই বিশ্জশ্দর সরী�়ািধি র়ােশ্ি়া? 

িারলতর পে� জলয়র ্ম্ভািনা প্রি্, এমন ১৪বট ক্তীডাল� 
আমরা অগ্রাবধ�ার বেলয়বছ। কটাব�ও অব্বপিল�র পর আমরা এ 
বনলয় পর্াল্াচনায় ি্লিা। এর বিবতিলত আমরা আরও নতুন ব�ছু 
কখ্াল� অগ্রাবধ�ালরর তাব্�ায় বনলয় আ্লিা। িবিষযেলত এই 
তাব্�ায় আরও পবরিত্ন হলত পালর।

lপদে জশ্য়র পর অ্য়ােবে�র়া অশ্িে অে্ড স়াহ়ায্য প়াি ও 
ে্য়াবত অজ্ডি েশ্রি। বেন্তু, আ�র়া ত়া সহশ্জই ভুশ্ে য়াই 
এিং দরীঘ্ডশ্�য়়াদরী-বভবত্তশ্ত এই অ্য়ােবে�র়া চে়ািও স়াহ়ায্যও 
প়াি ি়া? 

রখন এ ধরলনর ক�ানও েটনা আমালের নজলর আল্, তখনই 
আমরা ক্ই ্মস্ত অযোেব্ট, রারঁা ক�ানও স্তী�কৃ ত ক্তীডা বিিালগ 
আতিজ্াবত� মলঞ্চ িারলতর প্রবতবনবধত্ব �লরলছন, তাঁলের রািততীয় 
আবে্� ্হায়তা বেলয় োব�। আবম অতযেতি েকৃঢ়তার ্লগি এ�ো 
আিারও ি্বছ কর, আবে্� অনটলন ো�া প্রখযোত ক্তীডাবিেলের 
আমরা আবে্� ্াহারযে বেলয় এল্বছ।

lএি়াশ্রর অবেবপিে বিশ্য় চদশ্ে অশ্িে উদ্রীপি়া চদে়া 
বদশ্য়শ্ছ। অবেপিশ্ের জি্য বে� সং প্রে়াে ের়া হশ্য়শ্ছ। 
আপবি এই উৎস়াহ ও উদ্রীপি়া সপিশ্ে্ড বে িেশ্িি? 

আবমও খুি উলতিবজত। ব�ন্তু, এখনও পর্তি খুবে নই। িড কেে 
হওয়া ্ল্বিও অব্বপি� বেম ্ং প্র�ালের ্ময় আমরা ্ক্ষ ্ক্ষ 
মানুলষর খুি এ�টা উৎ্াহ ্ক্ষযে �বরবন। িারলতর মলতা িড কেলে 
প্রলতযে� অযোেব্লটর ্ক্ষ ্ক্ষ িতি ো�া উবচৎ। কেলের মানুলষর 
�াছ কেল� আবম আরও কিবে ্মে্ন ও ্হলরাবগতা আো �বর।

lচেে়াধুে়ার প্রস়াশ্র �ন্তরী বহস়াশ্ি আপি়ার ি়াত্ড়া বে, য়া চদে 
ও স�়াজশ্ে এেসূশ্ত্র ি়ঁাধশ্ত প়াশ্র? 

আবম ্ি্োই এ�ো িব্ কর, কখ্াধু্া কেেল� এ� ্ুলতায় 
িাধঁলত ্ক্ষম, রা আলিলগর িবহঃপ্র�াে। তাই, কেেিা্তীর উবচৎ 
কখল্ায়াড ও কখ্ার প্রবত ্মে্ন জানালনা। আমালের কেলে ক�ানও 
গ্রামতীে কখ্াই কহা� িা িড মালপর আতিজ্াবত� প্রবতলরাবগতা – 
্িলক্ষলত্রই ্ াধারে মানুষল� কখ্ার প্রবত ্ মে্ন জানালত উৎ্াবহত 
�রলত হলি। এটা ক�ি্ ক�ানও িযোডবমন্টন কখ্া নয়, রা েু’্ক্ষ 
েে্� ্মে্� তা কেখলছন। তা হল্ প্রশ্ন ওলি কখ্াধু্ার অবস্তত্ব 
বট�লি ব�িালি। এর জিালি আবম ি্লত পাবর কপ্রা-�িাবড ্তীলগর 
�ো। কেলে কপ্রা-�িাবড ্তীগ এই কখ্ার পুনরুজ্তীিন েবটলয়লছ। 
্র�ার কখল্ায়াডলের ্ির�ম ্াহারযে �রলত অগিতী�ারিদ্। 
ব�ন্তু, ্াধারে মানুলষরও ব�ছু োবয়ত্ব-�ত্িযে রলয়লছ। আমরা চাই, 
িারত ক্তীডা কক্ষলত্র মহােবতিধর কেে হলয় উিু�। এজনযে প্রলতযে� 
িারততীয়ল� কখ্াধু্া ও কখল্ায়াডলের ্লগি এ�াত্মা হলত হলি। 
ক�ি্ তা হল্ই কখ্াধু্া তার প্রাপযে জায়গায় কপঁছলত পারলি।  

চসর়া চেশ্ে়ায়়াডর়া য়াশ্ত অবেবপিশ্ে 
অংেগ্হশ্ণর জি্য প্রস্তুবতশ্ত সিরে� স়াহ়ায্য 
প়াি, চসই েশ্ষে্য �়াশ্গ্ড� অবেবপিে চপ়াবরয়়া� 

বকি� ে়ােু ের়া হশ্য়শ্ছ।
চেন্দ্ররীয় প্রবত�ন্তরী (স়্াধরীি দ়াবয়ত্বপ্র়াপ্ত)

বেশ্রণ বরবজজু
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মধযেপ্রলেলের �াটবন-র িাব্ন্দা কগাবিন্দ ো্ গুপ্ত 
�ম্জতীিন কেল� অি্লরর পর কপনেন বনলয় 
েুবচিতিায় বছল্ন। ব�ন্তু প্রধানমন্ততী িয়ঃ িন্দনা 

করাজনায় অতিি্ুতি হওয়ার পর তার এই েুবচিতিা েূর হলয়লছ। 
িারততীয় করল্র �ম্তী বহল্লি অি্র গ্রহলের পর কগাবিন্দ 
এই �ম্্ূবচর আওতায় িযোলঙ্ক এ�বট বনবে্টি পবরমাে অে্ 
জমা �লরলছন। এখন বতবন জমা �রা অলে্র বিবনমলয় প্রবত 
মাল্ এ�বট বনবে্টি পবরমাে অে্ কপনেন বহল্লি পালছেন। 
এরফল্, প্রাতিন এই কর্�ম্তীর জতীিনরািন ্হজ হলয় 
উলিলছ। কগাবিন্দ িল্লছন, "আবম এখন আবে্� বে� কেল� 
স্বনি্র।" অি্রপ্রাপ্ত িযোঙ্ক আবধ�াবর� অবজত ্াহু, এই 
�ম্্ূবচর ্ুলরাগ-্ুবিধা বনলছেন। তাঁর �োয়, "আমালের 
মত িয়স্ক িযেবতিলের �ালছ এই �ম্্ূবচ আেতীি্াে। আমরা 

প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র কমােতীর �ালছ এই �ম্্ূবচ চা্ু �রার 
জনযে অতযেতি �কৃ তজ্। আমার জতীিলন এর কেল� িা্ �ম্্ূবচ 
আবম আর কেবখবন।" বত্রপুরায় আগরত্ার িাব্ন্দা ্ুোতি 
গুপ্তও প্রধানমন্ততী িয়ঃ িন্দনা করাজনার ্ুফ্লিাগতী। এ� 
িনু্ধর �াছ কেল� বতবন এই �ম্্ূবচ ্পিল�্ জানলত 
পালরন। এই �ম্্ূবচলত ্ুোতি কিেব�ছু টা�া বিবনলয়াগ 
�লরলছন এিং এখন তার বিবনমলয় মাব্� ৫ হাজার টা�া 
কপনেন পালছেন। �ম্্ূবচ ্পিল�্ তাঁর অবিমত, "এবট 
অতযেতি িা্ এ�বট পবর�ল্পনা। আবমও এই পবর�ল্পনা 
্পিল� ্অনযেলেরল� জাবনলয়বছ, রালত তারাও এর ্ুবিধা 
বনলত পালরন।"

িারলত গত ৫০ িছলর িয়স্ক িযেবতির ্ংখযোয় চার গুে 

'সিো সাথ, সিো বিোশ, সিো বিশ্াস' মডন্তর ওপর বভবতি েডর সরোডরর এই পিডক্ষপ। িবরদ্র মানষুই থহাে িা 
মবহলা, মধযেবিতি থশ্রণীই থহাে িা প়েুয়া, যুিসম্প্রিায়ই থহাে িা আমাডির িয়স্রা - সিার োডছ সমান সুডযাে-
সুবিধা থপৌঁডছ থিওয়া এিং নযোয় বিোর সুবনবচিত েরাই এই মডন্তর লক্ষযে। িয়স্ িযেবতিরা অবভজ্ঞতার এমন এে 
সম্পি, যারা আমাডির েঠিন সমডয়ও সঠিে লডক্ষযে অগ্রসর হডত বিশা বনডিপেশ েডর থাডেন। বেন্তু িভুপে াডেযের বিষয় 
েখনও েখনও এই িয়স্ িযেবতিডির েমপেজীিন থথডে অিসডরর পর অডনযের ওপর আবথপেে ভাডি বনভপে রশীল হডত হয়। 
এই বিষয়টিডে বিডিেনায় থরডখ জীিডনর এে গুরুত্বপূণপে সমডয় আবথপেে বিে থথডে তাডির আত্বনভপে র েডর তুলডত 
২০১৭-থত প্ধানমন্তী িয়ঃ িন্দনা থযাজনা নাডম এেটি থপনশন িা ভাতা েমপেসূবের সূেনা হয়। বনবিপেটি পবরমাণ অথপে 
বপ্বময়াম বহডসডি থমোডনা হডল িয়স্ থয থোন িযেবতি জীিডনর িাবে বিনগুবলডত মাবসে, সরিমাবসে, ষান্াবসে িা 

িাবষপেে বভবতিডত থপনশডনর সুডযাে-সুবিধা বনডত পাডরন।

িয়কিশ্দর আবে্ডে
আত্মবিভ্ডরত়া 
সুবিবচিতেরণ

প্ররত্ে ব্লক্ত রোরত সরুরোগ-সলুবধো 
এবং ন্োয় লবিোে মপরত পোরেন তো 
লনলচিত েেো সেেোরেে েত্য ব্।

্যোগবেপ �ম্্ূবচ
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l পবরলষিা �র এিং বজএ্বট-র আওতা 
কেল� এই �ম্্ূবচল� ছাড কেওয়া 
হলয়লছ। �ম্্ূবচর আওতায় কর ক�ান 
ধরলের গুরুতর অ্ুস্তার জনযে 
বচব�ৎ্ার কক্ষলত্র বিবনলয়াগ�ারতী বনলজ 
িা তার স্ামতী/স্ততী মযোবচউর হওয়ার আলগ 
বিবনলয়ালগর টা�া তু্লত পারলিন।

l এ�বট পবরিালর রবে স্ামতী ও স্ততী উিয়ই 
প্রিতীে নাগবর� হন, তাহল্ তারা 
প্রলতযেল� ১৫ ্ক্ষ টা�া �লর বিবনলয়াগ 
�রলত পালরন। নযোেনা্ ইল্ক্ট্রবন� 
ফাডি ট্ান্সফার (এনইএফবট) অেিা 
আধার উপলরাগতী মাশু্ প্রোন িযেিস্ার 
মাধযেলম কপনেন কমটালনা হলি।

িকৃবদ্ েলটলছ। অনযেবেল�, কমাট জন্ংখযো কিলডলছ বতন গুে। 
বিলবের অবধ�াংে কেলে িয়স্ক িযেবতির ্ংখযো ববিগুে হলত 
করখালন ১০০ িছলররও কিবে ্ময় ্ালগ, িারলত ক্ই 
্ংখযো ববিগুে হলয়লছ ক�ি্ ২০ িছলর। কেলে ২০২৫ নাগাে 
কেলে িয়স্ক িযেবতির ্ ংখযো োঁডালি প্রায় ১৭ ক�াবট ৩০ ্ ক্ষ। 
এই ্ংখযো ২০৫০-এ কপঁছলি প্রায় ২৪ ক�াবটলত। এই 
বিরাট ্ংখযে� িয়স্ত মানুলষর না ক�ি্ ্ামাবজ� বনরাপতিা 
�িজ প্রলয়াজন, ক্ই ্লগি িয়ল্র এই গুরুত্বপূে্ ্মলয় 
আবে্� বনরাপতিাও ্মান জরুরতী। ক�ন্দ্রতীয় ্র�ার এই 
্লক্ষযে গত ৭ িছলর এ�াবধ� পেলক্ষপ বনলয়লছ। িয়স্কলের 
ওপর ক্মিধ্মান েুি্যেিহালরর েটনা বিলিচনায় করলখ 

্র�ার বপতা-মাতা ও প্রিতীে নাগবর�লের কেখাশুলনা ও 
�্যোে ্পিব�্ত ২০০৭-এর আইনবট ্ংলোধন �লরলছ। 
কহাম ক�য়ার ্াবি্্, িয়শ্রী �ম্্ূবচ, কপনেন প্রাপ�লের 
বডবজটা্ ্াইফ ্াবট্বফল�ট ্হ বরটায়ারলমন্ট কহাম্ 
উলেযোলগর ্ংলোবধত নতীবত-বনলে্বে�া জাবর �রা হলয়লছ। 
এরফল্, িয়স্ক িযেবতিলের ্ামাবজ� বনরাপতিামূ্� আইবন 
িযেিস্াগুব্ আরও �ার্�র হলয়লছ। প্রিতীে নাগবর�লের জনযে 
৫ ্ক্ষ টা�া পর্তি আলয় �র ছাড রলয়লছ। অনযেবেল�, 
�ম্জতীিন কেল� অি্র গ্রহলের পর আবে্� আত্মবনি্রতা 
্ুবনবচিত �রলত ২০১৭-র ২১ জু্াই কেল� প্রধানমন্ততী িয়ঃ 
িন্দনা করাজনা শুরু হলয়লছ।  

l এতবেন পর্তি িকৃদ্ িয়ল্ কপনেলনর মত ্ামাবজ� ্ুরক্ষার ্ুবিধা 
ক�ি্ ্ংগবিত কক্ষলত্রর �ম্চারতীলের জনযে চা্ু বছ্। ব�ন্তু এখন ৬০ 
িছলরর কিবে িয়্তী করল�ান িযেবতি এই �ম্্ূবচর ্ুবিধা গ্রহে �রলত 
পালরন। এই ক�ন্দ্রতীয় ্ র�াবর �ম্্ূবচবটর পবরচা্নার োবয়লত্ব রলয়লছ 
িারততীয় জতীিন িতীমা বনগম (এ্আইব্)। 

l এই �ম্্ূবচলত ্াবম্ হওয়ার পূি্ বনধ্াবরত কেষ তাবরখ বছ্ ২০২০-
র ৩১ মাচ্। ব�ন্তু এই ্ময়্তীমা এখন িাবডলয় ২০২৩-এর মাচ্ পর্তি 
�রা হলয়লছ। এই �ম্্ূবচলত ্ুলের হার ৭.৪ েতাংে। অিেযে, ক�ান 
িযেবতি রবে িাবষ্� কপনেলনর ্ুবিধা কনওয়া মনবস্র �লরন তাহল্ 
্ুলের হার োঁডালি ৭.৬৬ েতাংে। 

l তৎ�া্তীন প্রধানমন্ততী অট্ বিহারতী িাজলপবয় ্র�ালরর জামানায় 
২০০৩-০৪ ক�ন্দ্রতীয় িালজলট এই �ম্্ূবচ শুরু �রার �ো কোষো 
�রা হয়।

l �ম্্ূবচর আওতায় ্ ি্াবধ� মাব্� কপনেলনর পবরমাে ৯,২৫০ টা�া। 
এ�ই িালি তত্রমাব্� বিবতিলত ্ি্াবধ� 
কপেলনর পবরমাে ২৭,৭৫০ টা�া। 
ষান্মাব্� বিবতিলত কপনেলনর পবরমাে 
৫৫,৫০০ টা�া এিং িাবষ্� কপনেলনর 
পবরমাে ১ ্ক্ষ ১১ হাজার টা�া।

l �ম্্ূবচর আওতায় এ�জন 
বিবনলয়াগ�ারতী রবে পব্ব্র ১০ িছলরর 
কময়াে পূে্ হওয়ার পলরও জতীবিত 
োল�ন, ক্লক্ষলত্র বতবন বিবনলয়াগ �রা 
পুলরা অলে্র পাোপাবে কপনলের ্ ি্লেষ 
ব�বস্তর টা�াও পালিন। অনযেবেল�, রবে 
ক�ান বিবনলয়াগ�ারতী পব্ব্র কময়াে 
চ্া�া্তীন ্ময় মারা রান ক্লক্ষলত্র 
তার কনাবমবন বিবনলয়ালগর পুলরা টা�া 
কফরত পালিন।

বপএ� িয়ঃ িন্দি়া চয়াজি়া - িয়কিশ্দর প্রধ়াি অিেম্বি

নরেমাকেক কভকতিডে 
থপনশডনর জন্য নূ্যনেম 
কবকনডয়াডগর পকরমাণ 
হডে হডব ১.৬১ লক্ষ 

িাকা; ্ান্মাকেক কভকতিডে 
থপনশডনর জন্য নূ্যনেম 
১.৫৯ লক্ষ িাকা কবকনডয়াগ 
করডে হডব এবং বাক্যেক 
কভকতিডে থপনশডনর জন্য 
নূ্যনেম কবকনডয়াডগর 

পকরমাণ হডে হডব ১.৫৬ 
লক্ষ িাকা।

কবস্তাকরে জানার জন্য 
022-67819281 

অথবা 
022-67819290 নম্বডর বা 

1800-227-717 
কনঃশুল্ক নম্বডর থফান করুন।

ই-থমল
onlinedmc@licindia.com

ওডয়বোইি
https://eterm.licindia.in/

onlineplansindex/pmvvymain.do

বে ভ়াশ্ি এই ে�্ডসূবের 
সুবিধ়া চিওয়়া য়াশ্ি

এই কমযেেূকচর আওোয় অপে িাকাও কবকনডয়াগ করা থযডে 
পাডর। েংকলিষ্ট েুফলডভাগী মাকেক, নরেমাকেক, ্ান্মাকেক 

অথবা বাক্যেক থপনশডনর েুকব্া কনডে পাডরন।

কবকনডয়াডগর েবযোক্ক েীমা 
১৫ েষে িাকা।

েুফলডভাগীডক মাকেক 
১০০০ িাকা 

কবকনডয়াডগর জন্য নূ্যনেম 
১.৬২ লক্ষ িাকা কবকনডয়াগ 

করডে হডব।
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ননেরচাে 
নিয়নাদয়নর
খেরা মাধ্যম

ননখরচদোয় 
নিননদোদননর
সেরদো মদোধ্যম

বিন্ন বিন্ন িযেবতির �ালছ বিলনােলনর অনুিূবত স্তন্ত। ব�ছু 
মানুষ গান শুনলত িা্িাল্ন। আিার এমন এলন� 
মানুষ রলয়লছন রারা ভ্রমে বপপা্ু। ব�ন্তু আপবন রবে 

িাবডলত োল�ন, তাহল্ পবরিালরর ্লগি বিলনােলনর ক্রা 
উপায় কিাধহয় কটব্বিেন। ক�াবিড ্ঙ্কলটর ্ময় স্াস্যে বিবধ 
কেল� বচব�ৎ্ল�র পরামে্ই কহা� িা বট�া�রে ্পিব�্ত 
তলেযের কক্ষলত্র কটব্বিেন অনযেতম প্রেম উৎ্ হলয় উলিলছ। 
�ল্পনা �রুন রবে তলেযের পাোপাবে বিলনােন ক�ান মাব্� খরচ 
ছাডাই পাওয়া রায়, তাহল্ িযোপারটা ক�মন হয়? বডবড বরি বডে 
পবরলষিার আওতায় ক�ন্দ্রতীয় ্র�ালরর বরি-টু-এয়ার �ম্্ূবচ 
এই ্লক্ষযে এ�বট িড পেলক্ষপ। িাবডলত িল্ই বিলনােলনর 
অনুিূবত বনলত ইছুে� এ�জন িযেবতি ক�ি্ এ�িার ১২০০ 
টা�া খরচ �রল্ ্ারাজতীিন বিনামূল্যে বিবিন্ন চযোলন্ কেখার 
্ুলরাগ কপলয় রালিন। 

গ্ােীণ োেরতে ভ্াতা-দি্থকরদে কারে 
শবরনাদরনে োধল্ে

িবে�্িা বফব� এিং কটব্বিেলন বিলনােন ্মতীক্ষা ্ংস্া 
ইওয়াই বমবডয়া এন্টারলটনলমলন্টর পক্ষ কেল� ্েযে প্র�াবেত 
িাবষ্� প্রবতলিেন অনুরায়তী ২০২০-কত বমবডয়া ও বিলনােন কক্ষলত্র 

ভ়ারশ্ত প্রে� চিত়ার সম্প্রে়ার শুরু হশ্য়বছে 
১৯২৭-এর ২৩ জুে়াই। িত্ড�়াশ্ি চদশ্ের 

৯৯ েত়াংশ্ের চিবে এে়াে়ায় আে়ােি়াণরীর 
অিুষ়্াি চে়াি়া য়ায়।

২৪ েতাংে বনম্নমুখতী প্রিেতা ্ক্ষযে �রা কগলছ।  অনযেবেল�, 
বডবড বরি বডে পবরলষিায় গ্রাহ� ্ংখযো ৪ ক�াবট ছাবডলয়লছ। 
২০২৫ নাগাে এই ্ংখযো ৫ ক�াবট ছাবডলয় করলত পালর। বডবড 
বরি বডে পবরলষিায় ্মস্ত চযোলন্ ্পূিে্ বিনামূল্যে কেখা রায়। 
এই তিবেলটিযের �ারলে বডবড বরি বডে পবরলষিা কেলের প্রতযেতি 

প্যুবতির প্ভাি িবৃধে পাওয়ার সডঙ্গ সডঙ্গ মানডুষর জীিনযারিার মাডনও লক্ষযেণীয় পবরিতপে ন হডয়ডছ। এর ফডল, বিডনািন 
জীিডনর এে থমৌবলে োবহিা হডয় উডেডছ। িহু িছর ধডর থেবলবভশন বিডনািডনর থসরা ঠিোনা হডয় থথডেডছ। সেডলর 
োডছ বনখরোয় বিডনািন থপৌডঁছ বিডত থেবলবভশন বিডনািডনর আনন্দ ববিগুণ িাব়েডয়ডছ। থেন্দীয় সরোডরর বিবি বরি 

বিশ বিডনািডনর থক্ষডরি আমলূ পবরিতপে নোরী হডয় উডেডছ। বিবি বরি বিশ পবরডষিায় বিনামডূলযে মানডুষর োডছ বিডনািন 
থপৌডঁছ থিওয়া হয়। অিশযে, বিশ অযোডটেনা থেনার জনযে এেিার সামানযে বেছু খরে েরা প্ডয়াজন। বিবি বরি বিশ 

পবরডষিার জনবপ্য়তা িা়োর সডঙ্গ সডঙ্গ িহু থিসরোবর থেবলবভশন েযোডনল এই পবরডষিায় যুতি হডয়ডছ। বিবি বরি বিশ 
পবরডষিা গ্রহণোরীর সংখযো ৪ থোটির থিবশ। ২০২৫ নাোি এই সংখযো ৫ থোটি ছাব়েডয় যাডি িডল মডন েরা হডছে।

প্রবত িছর ২৩ জুে়াই জ়াতরীয় সম্প্রে়ার বদিস 
বহশ্সশ্ি উদয়াপি ের়া হয়

বরি 
বরে
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ও েূরিত্তী এিং ্তীমাতি ্ালগায়া এ্া�াগুব্লতও তেযে ও 
বিলনােলনর এ� অনযেতম মাধযেম হলয় উলিলছ। ক�াবিড জবনত 
্�ডাউলনর ্ময় বডবড বরি বডে পবরলষিার জনবপ্রয়তা এ� 
নতুন উচ্চতায় কপঁছায়। ্�ডাউলনর ্ময় এই পবরলষিার 
বিবিন্ন চযোলনল্ পুরালনা বটবি ব্বরয়া্ এিং স্ে্রুলগর ্গিতীত 
্ম্প্রচাবরত হলয়লছ। বডবড বরি বডে পবরলষিার ক্মিধ্মান 
জনবপ্রয়তার কপ্রবক্ষলত িহু কি্র�াবর বিলনােন চযোলন্ এই 
পবরলষিার ্লগি পুনরায় রুতি হওয়ার আগ্রহ প্র�াে �লরলছ। 
উললিখ �রা করলত পালর, বডবড বরি বডে পবরলষিা বনখরচায় 
েে্�-কশ্রাতালের �ালছ কপঁলছ কেওয়ার ্ময় িহু কি্র�াবর 
বিলনােন চযোলন্ এই পবরলষিার ্লগি ্পি�্ বছন্ন �লর। 
বডবড বরি বডে পবরলষিা ্পিল�্ ক�ন্দ্রতীয় তেযে ও ্ম্প্রচার 
মন্ততী প্র�াে জািলড�র িল্লছন, কেলের েবরদ্র ও মধযেবিতি 
কশ্রেতীর মানুলষর জনযে এই পবরলষিা কমােতী ্র�ালরর উপহার। 
্াধারে মানুষ করল�ান ইল্ক্ট্রবনলসির কো�ান কেল� বডবড 
বরি বডে অযোলন্টনা ব�নলত পালরন। জমু্ -�াম্তীর ও ্াোলখ 
গতিছর বডবড বরি বডে পবরলষিার ৩০ হাজার ক্ট টপ িসি 
বিতরে �রা হলয়লছ। ক�ন্দ্রতীয় ্র�ার প্রতযেতি এিং বহং্া 
বিধ্বস্ত এ্া�াগুব্লত ১ ্ ক্ষ ২০ হাজার ক্ট টপ িসি বিতরে 

�রলছ। 
সাধােণ োনুরষে জনল্ শবনােূরলল্, সেকারেে 

জনল্ োজস্ব
অট্ বিহারতী িাজলপবয় ্ র�ালরর জামানায় ক�ন্দ্রতীয় মবন্ত্িা 

বডবড বরি বডে �ম্্ূবচ অনুলমােন �লর। প্র্ার িারততীল� 
এই �ম্্ূবচ রূপায়লের োবয়ত্ব কেওয়া হলয়বছ্। ২০০৩-এ 
৩০বট চযোলন্ বনলয় বডবড বরি বডে পবরলষিার রাত্রা শুরু হয়। 
অিেযে ২০১৪-র পর এই পবরলষিা প্র�কৃ ত রূলপ পুলরােলম 
চা্ু হলয়লছ। ২০১৯-এ ১১বট রালজযের েূরেে্ন চযোলন্গুব্ল� 
্যোলট্াইলটর মাধযেলম বডবড বরি বডে পবরলষিার ্লগি রুতি 
�রা হয়। এরফল্, ছবতিেগড, কগায়া, হবরয়ানা, বহমাচ্প্রলেে, 
োডখডি, মবেপুর, কমো্য়, বমলজারাম, নাগা্যোডি, বত্রপুরা এিং 
উতিরাখলডের েূরেে্লনর চযোলন্গুব্র ্ লগি ্ যোলট্াইট করাগ্ূত্র 
স্াবপত হয়। িত্মালন কি্র�াবর বটবি চযোলন্ ্হ ১৬০বট 
কিবে চযোলন্ বডবড বরি বডে পবরলষিায় পাওয়া রালছে। বডবড 
বরি বডে পবরলষিায় প্রবত িছর স্ছেতা িজায় করলখ অন্াইন 
ই-অ�োন পদ্বতর মাধযেলম কি্র�াবর বটবি চযোলন্গুব্ল� 
অতিিু্তি �রা হয়। এই ই-অ�োলনর ফল্ ্র�ালরর ৪৫৭ 
ক�াবট টা�া রাজস্ ্ংগ্রহ হলয়লছ।  

আব� বরবর বরে িস়াশ্ত ে়াই। চে়াে়া চেশ্ে আব� এব� 
প়াি?
আপবন কর ক�ান ইল্ক্ট্রবন� ্রঞ্জালমর কো�ান কেল� এবট 
ব�নলত পালরন। ই-�মা্্ প্যোটফম্গুব্ কেল�ও বডবড বডে 
্ংগ্রহ �রা করলত পালর।
বরবর বরে চেি়ার জি্য েত �়াে়া েরে পডশ্ি?
অনযোনযে বডবটএইচ পবরলষিা প্রোন�ারতীলের মাব্� শুল্ক রবে 
আপবন কমটালত না চান, তাহল্ বডবড বরি বডে আপনার 
�ালছ বিলনােলনর ক্রা বি�ল্প। আপনাল� এ�বট বডবটএইচ 
অযোলন্টনা, ক�ইউ-িযোডি ইউবনিার্া্ এ্এনবি, ক�ি্ 
এিং ক্ট টপ িসি ব�নলত হলি। এগুব্ ব�নলত আপনার 
খরচ পডলি প্রায় ১২০০ কেল� ১৫০০ টা�া। আপনাল� 
ক�ি্ এ�িার খরচ �রলত হলি এিং তার বিবনমলয় আপবন 
আজতীিন বডবড বরি বডে পবরলষিার ্মস্ত চযোলন্ বিনামূল্যে 
কেখলত পালিন। 
বরবর বরি বরে বদশ্য় চেিে এেব� ব�বভ ে়াে়াশ্ি়া সম্ি?
না, আপবন এ�বট বডবটএইচ অযোলন্টনার ্াহালরযে ৪, ৬ অেিা 
৮বট বটবি চা্ালত পালরন। তলি, এজনযে আপনাল� ব্গি্ 
এ্এনবি ক�ইউ-িযোডি পালল্ট বডে অযোলন্টনার ্লগি ২, ৩ 
িা ৮বট আউটপুট ্হ এ্এনবি ক�ইউ িযোডি ্াগালত হলি। 

সে েমস্ত উত্তর আপনদোর জদোনদো জরুরী

বরবর বরি বরে পবরশ্ষি়ায় চে়াি চে়াি ে্য়াশ্িে 
রশ্য়শ্ছ?
l বডবড বরি বডে পবরলষিা রখন চা্ু হলয়বছ্, তখন ক�ি্ 

েূরেে্লনর চযোলন্গুব্ বছ্। পলর, স্ার উৎ্ি, আজ ত�, 
বিবিব্ বনউজ, বজ বমউবজ� প্রিকৃ বত কি্র�াবর চযোলন্গুব্ 
রুতি হলয়লছ। ২০২১-এর জানুয়াবর পর্তি বডবড বরি বডে 
পবরলষিায় বটবি চযোলনল্র ্ংখযো ১৬১।

l এই চযোলন্গুব্র মলধযে ৯১বট েূরেে্লনর চযোলন্ (৫১বট 
বেক্ষামূ্� চযোলন্), ৭০বট কি্র�াবর চযোলন্ এিং ৪৮বট 
করবডও চযোলন্ রলয়লছ। 

l বজ, ক্াবন, স্ার এিং �া্াল্্র মত ১০বট বহবন্দ বিলনােন 
চযোলন্ ২০২১-এর এবপ্র্ পর্তি বডবড বরি বডে পবরলষিায় 
কি্র�াবর বটবি চযোলনল্র তাব্�ায় রুতি হলয়লছ। 

l এই কি্র�াবর চযোলন্গুব্র মলধযে ১৫বট বহবন্দ ব্লনমা চযোলন্, 
৬বট বমউবজ� চযোলন্, ২০বট ্ংিাে চযোলন্, ৮বট কিাজপুরতী 
চযোলন্, ৩বট িবতিমূ্� চযোলন্ এিং েুবট বিলেেতী চযোলন্ 
রলয়লছ। এই ধরলের চযোলনল্র ্ংখযো আরও িাডালনা হলছে।

প্র : চে়াি চে়াি ভ়াষ়ায় ে্য়াশ্িে রশ্য়শ্ছ? 
উ :  িত্মালন অবধ�াংে চযোলন্ বহবন্দলত। এছাডাও কিাজপুরতী, 
পাঞ্জাবি, মারাবি ও িাং্া িাষায় এ�াবধ� চযোলন্ রলয়লছ।

বরবর বরি বরে পবরশ্ষি়ায় স�স্ত ে্য়াশ্িে সপিবে্ডত 
তে্য https://freedish.in ওশ্য়িস়াই� চেশ্ে 

প়াযওয়়া য়াশ্ি।

১৬ - ৩১কে জু্াই, ২০২১বনউ ইবডিয়া ্মাচার ২৭



িক্ষতা, িক্ষতা যাোই এিং িক্ষতার মাডনান্নয়ন থোবভি মহামারীর সময় অতযেন্ত োযপেের প্মাবণত হডয়ডছ। স্বাস্যে 
থক্ষডরির সডঙ্গ যুতি থপশািাররা বনঃসডন্দডহ অতযেন্ত িক্ষ। বেন্তু, থোবভি মহামারীর সময় তাঁরা অডনে বেছু বশডখডছন 

এিং মহামারী থমাোবিলায় বনডজডির িক্ষতার আরও বিোশ ঘটিডয়ডছন। আধুবনে প্যুবতির এই যুডে বনডজডে 
প্বতডযাবেতায় টিবেডয় রাখডত িক্ষতাডে আরও কু্ষরধার েডর থতালা অতযেন্ত জরুবর হডয় উডেডছ। এই বিষয়গুবলডে 
বিডিেনায় থরডখ িক্ষতা উন্নয়ন অবভযাডনর পরিততী পযপোডয় বিডশষ ক্াশ থোসপে প্ণয়ডনর মাধযেডম থোবভি থযাধোডির 

প্বশক্ষডণ প্ডয়াজনীয় অগ্রাবধোর থিওয়া হডছে।

অগ্ভ়াশ্গ ে়াে়া চে়াবভর-১৯ স়্াথ্্য ে�্ডরীশ্দর জি্য 
বিশ্েষ প্রবেষেণ ে�্ডসূবেক�াবিড বিলবের প্রবতবট কেলের প্রবতঠিান, ্ মাজ 

ও পবরিালরর েকৃঢ়তার পরতীক্ষা বনলয়লছ। এই 
পবরবস্বত বিজ্ান, ্ ুপ্রো্ন, ্ মাজ িযেিস্া, 

প্রবতঠিান ও িযেবতি-বিলেলষর ্হনেতী্তার প্রলয়াজনতীয়তার 
বিষয়বট আরও কিবে �লর উপ্বধি �রলত বেবখলয়লছ। 
্হনেতী্তা ও ্ক্ষমতার বিষয়গুব্ল� বিলিচনায় করলখ 
প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র কমােতী অগ্রিালগ ো�া �লরানা করাদ্ালের 
জনযে ১৮ই জুন বিলেষ ক্যোে ক�া্্ �ম্্ূবচর ্ূচনা �লরন। 
এই �ম্্ূবচর আওতায় আগামতী ২-৩ মাল্ ক�াবিলডর বিরুলদ্ 
্ডাইলয় ১ ্ক্ষ রুি�-রুিততীল� প্রবেক্ষে কেওয়া হলি। বপএম 
ক�ৌে্ বি�াে করাজনার তকৃততীয় পর্ালয় ক�াবিড করাদ্ালের 
প্রলয়াজনতীয় েক্ষতার প্রবেক্ষে এিং বিলেষ িূবম�া গ্রহলে 
তাঁলের প্রস্তুত �লর তু্লত অবিনি প্রবেক্ষে �ম্্ূবচ শুরু 
হলয়লছ। কেলে ২৬বট রালজযে ১১১বট প্রবেক্ষে ক�লন্দ্র ক�ৌে্ 
বি�াে করাজনার তকৃততীয় পর্ালয় বিলেষ এই �ম্্ূবচর ্ূচনা 
হলয়লছ। প্রবেক্ষে চ্া�া্তীন ক�াবিড করাদ্ালের ৬বট স্তন্ত 
বিষলয় অগ্রেতী িূবম�া পা্লনর জনযে প্রস্তুত �লর কতা্া হলি। 
স্াস্যে কক্ষলত্র িত্মান এিং িবিষযেলত ্ুেক্ষ স্াস্যে �ম্তীলের 
ক্মিধ্মান চাবহো কমটালত ১ ্ ক্ষ রুি�-রুিততীল� প্রলয়াজনতীয় 
প্রবেক্ষে বেলয় উপরুতি �লর কতা্ার পবর�ল্পনা কনওয়া 
হলয়লছ। এজনযে �ম্্ূবচর আওতায় ২৭৩ ক�াবট টা�া মঞু্জর 
�রা হলয়লছ। 

কস্ল ইকডিয়া বা েক্ষ ভারে কমযেেূকচর আওোয় প্রকশক্ষণ থনওয়া ব্যকক্তরা স্াস্্য পকরড্বা 
ব্যবস্ায় থকাকভি অ্যাকেটে্যান্ কহোডব কাজ করডবন। প্রকশক্ষণ কমযেেূকচ থশ্ হওয়ার 
পর প্রকশকক্ষে ব্যকক্তরা কিএেকে/এেএেকিএম ব্যবস্ার আওোয় প্রাথকমক স্াস্্য থক্রে, 
োমুোকয়ক স্াস্্য থক্রে, অন্যান্য স্াস্্য থক্রে এবং হােপাোডল কাজ করডে পারডবন।

এই প্রকশক্ষণ কমযেেূকচডক েবযেডোভাডব েফল কডর েুলডে এককি কডঠার নজরোকর 
ব্যবস্া চালু করা হডয়ডে। প্রকশক্ষণা্ীন ব্যকক্তডের উচ্চ হাডর উপকস্কে বা্্যোমূলক। 
প্রকশক্ষণ থক্রেগুকলডে থমৌকলক েুডযাগ-েুকব্া ও পকরকাঠাডমা যাডে থাডক, ো কনকচিে 
করা হডয়ডে।

থযৌথভাডব এই প্রকশক্ষণ কমযেেূকচ প্রণয়ন কডরডে থহলথ থকয়ার থেক্টর কস্ল কাউকসিল। 
জােীয় বৃকতিমূলক কশক্ষা এবং প্রকশক্ষণ পকর্ে (এনকেকভইকি) এই প্রকশক্ষণ কমযেেূকচকি 
অনুডমােন কডরডে।

কবকভন্ন স্াস্্য প্রকেষ্াডন কনডয়াডগর েময় প্রকশক্ষণা্ীন এই ব্যকক্তডের যাডে অগ্রাক্কাডরর 
কভকতিডে কিকাকরণ হয়, যাোয়াডে অনুমকে থেওয়া হয় এবং প্রডয়াজন অনুযায়ী কপকপই 
ককি থেওয়া হয় োর জন্য স্াস্্য মন্ত্রডকর কাডে অনুডরা্ করা হডয়ডে।

অি্য়াি্য সুশ্য়াগ-সুবিধ়ার �শ্ধ্য রশ্য়শ্ছ ...
ক্্যাশ থকােযে কমযেেূকচ ২-৩ মাডের মড্্য থশ্ করা থযডে পাডর। প্রকশক্ষডণর েময় 
প্রডে্যকডক কনেরচায় প্রকশক্ষডণর েুকব্া েহ প্রকশক্ষণ থশড্ কস্ল ইকডিয়া োকিযেকফডকি 
থেওয়া হডব। এো়োও, প্রকশক্ষণা্ীন ব্যকক্তডের ভাো ও েুঘযেিনা কবমার েুকব্া থেওয়ার 
পাশাপাকশ, থাকা-োওয়ার বড্াবস্ত থাকডব। 

সুথ্-সিে ভ়ারত গশ্ড তুেশ্ত

যুিেম্প্রদায়ের
দক্ষতা নিকাশ
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চিবসে চেয়়ার 
অ্য়াবসস্্য়াটি

কাজকমযে : ব্যবহাডরর আডগ ও 
পডর যাবেীয় কচককৎো উপকরণ এবং 

পকরষ্ার-পকরছেন্ন ও কচককৎো উপকরণগুকল 
জীবাণু মুক্ত রাোর কাজ করডবন 

অ্য়ারভ়ান্স 
চেয়়ার অ্য়াবসস্্য়াটি :
কাজকমযে: কাকিযেওপালডমানাকর 

করোকশন েংক্ান্ কাজকমযে েহ 
কক্কিকাল থকয়ার ইউকনডি (কেকেইউ) 
থরাগীডের েহায়ো, থরাগীডক ও্ু্ 

োওয়াডনা এবং নকথপরে এককরেে কডর 
রােডে নােযেডের োহায্য করডবন

ি�ুি়া সংগ্হ 
সহ়ায়ে

কাজকমযে : নমুনা েংগ্রহ, মুডের 
লালা েংগ্রহ, যযোকপি অ্যাকন্ডজন 
থিটে প্রভৃকে থক্ষডরে প্রডয়াজনীয় 

কচককৎো েরঞ্াডমর আগাম বড্াবস্ত 
করডবন, যাডে থয থকানও জায়গা 

থথডক েুষু্ভাডব নমুনা েংগ্রডহর কাজ 
েম্পন্ন হয়

আপৎে়ােরীণ 
পবরশ্ষি়ায় সহ়ায়ত়া

কাজকমযে: কচককৎো উপকরণ 
ও অ্যামু্বডলসি পকরড্বা প্রস্তুে 
রাো েহ থরাগীর শারীকরক 
অবস্ার ওপর নজর রাোর 

পাশাপাকশ, েবরকম আপৎকালীন 
পকরকস্কেডে েহায়ো করডবন

 এইমস্-এর ধাঁলচ নতুন প্রবতঠিান, কমবডল�্ �ল্জ ও নাব্্ং �ল্জ চা্ু 
�রলত গত ৭ িছলর ্ক্ষযেেতীয় অগ্রগবত হলয়লছ। 

 অগ্রিালগ ো�া �ম্তীরা না ক�ি্ বিলবের িকৃহতিম বট�া�রে অবিরালন 
্াহারযে �রলছন, ক্ই ্লগি কেলের প্রতযেতি অঞ্চ্গুব্লত ্ংক্মে 
প্রবতলরালধ গুরুত্বপূে্ িূবম�া বনলছেন।

 ক�াবিড-১৯ এর বিরুলদ্ ্ডাইলয় আবম আো �ম্তী, এএনএম �ম্তী ও 
অগিনওয়াবড �ম্তীলের িূবম�ার প্রেং্া �বর।

 বট�া�রলের কক্ষলত্র ৪৫ িছলরর কিবে িয়্তী িযেবতিরা করমন ্ুলরাগ-্ুবিধা 
কপলয়বছল্ন, ৪৫ িছলরর �ম িয়্তীলের কক্ষলত্রও এ�ই ্ুলরাগ-্ুবিধা 
২১ জুন কেল� �ার্�র হলয়লছ। 

 েক্ষতা, েক্ষতা রাচাই এিং েক্ষতার মালনান্নয়লনর গুরুলত্বর প্রলয়াজনতীয়তার  
বিষয়বট �লরানা আরও এ�িার কেবখলয় বেলয়লছ। �ম্্ূবচর মাধযেলম ২-৩ 
মাল্ অগ্রিালগ ো�া ১ ্ক্ষ �ম্তীল� প্রবেক্ষে কেওয়া হলি।

 �লরানা করাদ্ালের ৬বট ্ুবনবে্টি বিষলয় বিলেষ িূবম�া পা্লনর জনযে 
১১১বট ক�লন্দ্র প্রবেক্ষে কেওয়া হলি। িাইরাল্র অবস্তত্ব এখনও িজায় 
রলয়লছ এিং নতুন প্রজাবতর িাইরা্ ছবডলয় পডার ্ম্ভািনাও প্রি্। 
তাই আমালের ্ি্োই প্রস্তুত ো�লত হলি।   

 বস্ক্ ইবডিয়া অবিরালন প্রবত িছর ্ক্ষ ্ক্ষ রুি�ল� প্রবেক্ষে কেওয়া 
হলছে। এমনব�, গত িছর মহামারতীর ্ময় কেল� ্ক্ষ ্ক্ষ স্াস্যে �ম্তীল� 
প্রবেক্ষে কেওয়া হলয়লছ।  

বিশ্েষ এই দষেত়া বিে়াে অবভয়াশ্ির সূেি়া উপেশ্ষে প্রধ়াি�ন্তরীর ভ়াষশ্ণর উশ্ল্লেশ্য়াগ্য বদে:

চহ়া� চেয়়ার অ্য়াবসস্্য়াটি
কাজকমযে: অকক্সডজন কনডেড্রেির, 
অকক্সডজন কেকলডিার, থনবুলাইজার, 
ইকেকজ ও পালস্ অকক্সকমিাডরর 

মডো কচককৎো উপকরণ পকরচালনায় 
েহায়োর পাশাপাকশ যাবেীয় 
পকরেংে্যান নকথভুক্ত ও ো 

থেোশুনা করডবন

বকিে ইবডিয়়া অবভয়াশ্ি 
প্রবেবষেত যুি়ার়া 

বিম্নবেবেত ৬ব� চষেশ্ত্র 
দ়াবয়ত্ব প়ােি েরশ্িি

বেবেৎস়া উপেরণ সহ়ায়ে :
কাজকমযে : থভকন্ডলির, বাইপ্যাপ-কেপ্যাপ, অকক্সডজন ইকু্যইপডমন্ 
(কনডেড্রেির ও কেকলডিার), কিকজিাল থাডমযোকমিার, থ্াকমিার, 
কহউকমি ফায়ার, পালস্ অকক্সকমিার, মাকটিপ্যারা মকনির, 

থনবুলাইজার, কবকপ যডন্ত্রর মডো কবকভন্ন উপকরণ 
পকরচালনা করডবন

প্রধানমন্ততীর ্পূিে্ িাষে 
কোনার জনযে এই ব�উআর 
ক�াড স্কযোন �রুন
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অবধোংশ থিডশর োডছই থযাে বিিস উিযাপন িহু পুরডনা সংসৃ্বতর অঙ্গ নয়। বেন্তু, থোবভি মহামারীর সময় 
েত থি়ে িছডর থযাডের েডয়েগুণ প্সার ঘডেডছ। সারা বিডশ্র লক্ষ লক্ষ মানষু বফে থােডত থযােডে আপন েডর 
বনডয়ডছন। িতপে মান েঠিন সমডয় থযাে আত্বিশ্াস িাব়েডয়ডছ এিং বনয়বমত থযােেেপে াোরীডির োডছ সুরক্ষােিে 

হডয় উডেডছ। সাধারণ মানডুষর মডন থযাে এই আত্বিশ্াস সচোবরত েডরডছ থয, আমরাও সাফডলযের সডঙ্গ েডরানার 
মডতা মহামারীর বিরুডধে ল়োই েরডত পাবর। সপ্তম থযাে বিিস উিযাপন উপলডক্ষ ২১থশ জনু প্ধানমন্তী নডরন্দ 

থমািী ‘এে বিশ্, এে স্বাস্যে’ েড়ে থতালার উডদেশযে পূরডণর লডক্ষযে এম-থযাো অযোডপর সূেনা েডরন।

আজ ্মগ্র বিবে ক�াবিড মহামারতীর বিরুলদ্ ্ডাই 
চা্ালছে। এই পবরবস্বতলত করাগ আোর আল্া হলয় 
উলিলছ। গত েু’িছলর কেলে ও বিলেলে িড মালপর 

ক�ানও ্র�াবর অনুঠিান আলয়াবজত হয়বন। ব�ন্তু, করাগ বেি্ 
উেরাপলন ক�ানও িাটা পলডবন। ্প্তম আতিজ্াবত� করাগ বেিল্ 
্ারা বিবে জুলড ্ক্ষ ্ক্ষ মানুষ ‘স্ালস্যের জনযে করাগ – ্ুস্ালস্যের 
জনযে করাগ’ েতীষ্� মূ্ িািনা বনলয় আলয়াবজত নানা অনুঠিালন 
অংেগ্রহে �লরবছল্ন। এিালরর করাগ বেিল্ প্রবতবট ্মাজ, 
প্রবতবট কেে ও প্রলতযে� িযেবতিল� ্ুস্-্ি্ ো�ার িাত্া কেওয়া 
হয়। এই উপ্লক্ষ প্রধানমন্ততী কমােতী করাগ প্রবেক্ষে-বিবতি� এ�াবধ� 
বিবডও এিং ্ াধারে করাগা কপ্রালটা�্ ্ পিল�্ এম-করাগা অযোলপর 
্ূচনা �লরন। বিলবের বিবিন্ন িাষায় এই অযোপবট পাওয়া রালছে। 
প্রাচতীন বিজ্ালনর ্লগি আধুবন� প্ররুবতির এ� অননযে ্ংবমশ্রলের 
উজ্জ্ব্ েকৃটিাতি হ্ এই অযোপ। প্রধানমন্ততী ‘এ� বিবে, এ� স্াস্যে’ 
গলড কতা্ার উলদেেযে পূরলের ্লক্ষযে এই অযোপবটল� এ�বট িড 
পেলক্ষপ িল্ অবিমত প্র�াে �লরলছন। 

োেরতে বহু িতাব্ী প্রাচীণ ভ�াগ সেুক্ষাকবচ 
হরয় উরঠরে

বিলবের িহু কেলের �ালছ করাগ বেি্ উেরাপন েতাব্তী প্রাচতীে 
্ংস্ককৃ বতর অগি নয়। িত্মান �বিন ্মলয় িহু মানুষ বিবিন্ন 
ধরলনর ্ম্যোর ্মু্খতীে। এই পবরবস্বতলত িহু মানুষ মুখ বফবরলয় 
কনওয়ার পবরিলত্ করাগল� আপন �লর বনলয়লছন। গত কেড িছলর 
্ক্ষ ্ক্ষ মানুষ করাগল� ক�ি্ আপনই �লরনবন, িরং বনয়বমত 
চচ্াও শুরু �লরলছন। গত এ� কেল� কেড িছলর ্ক্ষ ্ক্ষ মানুষ 
এর বনয়বমত অনুেতী্ন�ারতী হলয় উিলত করাগ গ্রহে �লরলছন। 
করাগািযোল্র প্রেম ত্বিবট হ্ ্ংরম এিং েকৃঙ্্া রা প্রলতযেল� 

ক�োভিডের ভিরুডধে লড়োইড� 
ক�োগ শভতিশোলী �ডর

বিলেষ প্রবতলিেন আতিজ্াবত� করাগ বেি্
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তালের জতীিলন আত্মস্ �রার কচটিা �রলছ। এই 
উপ্লক্ষযে প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র কমােতী িল্লছন, “রখন 
�লরানার অেকৃেযে িাইরা্ বিবেল� আোত �লরবছ্, 
তখন ক্ষমতা, ্ংস্ান িা মানব্� েকৃঢ়তার বে� 
কেল� ক�ালনা কেেই এর জনযে প্রস্তুত বছ্ না। 
ব�ন্তু আমরা কেখ্াম করাগ বেক্ষা প্রবত�ূ্তার 
মুলখ আত্মবিবোল্র এ� উললিখলরাগযে মাধযেম হলয় 
উলিলছ। করাগ রা মানুষল� এর বিরুলদ্ ্ডাই 
�রার আস্া অজ্লন ্হায়তা �লরবছ্।”

ভ�াগ ভোগ প্রশতরোরধ েক্ষাকবচ গরড় 
ভতারল

মহামারতী বিলরাধতী রুলদ্ বনরুতি বচব�ৎ্� 
এিং ক�াবিড করাদ্ারা করাগল� তালের বিলেষ 
্ুরক্ষামূ্� �া্ বহল্লি গ্রহে �লরলছন। 
বচব�ৎ্�রা ক�ি্ মাত্র বনলজলের ্ুস্ রাখলতই 
করাগ িযোয়ামল� গ্রহে �লরন বন, িরং তারা 
তালের করাগতীলেরও দ্রুত ্ুস্ �রলত করাগল� 
�ালজ ্াবগলয়লছন। এই ্ঙ্কলটর  ্মলয় এমন 
অলন� ছবি কেখা কগলছ, করখালন হা্পাতাল্ 
বচব�ৎ্� ও ক্বি�ারা করাগতীলের করাগ িযোয়াম 
কেখালছেন। করালগর গুরুলত্বর উপর আল্া�পাত 
�লর প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র কমােতী মহান তাবম্ ্তি 

বেরুিালুিিালরর �ো উললিখ �লর িল্লছন, “ந�ோ
ய்�ோடிந�ோய்முதல்�ோடிஅதுதணிக்கு
ம்வோய்�ோடிவோய்ப்பச்சசயல்.”। করখালন 
ক�ালনা এ�বট করাগ কেখা রালছে, এবট বনে্য় 
�রুন, এর মূল্ রান, করালগর �ারে ব� তা খঁুলজ 
িার �রুন এিং তার পলর তার বচব�ৎ্া বনবচিত 
�রুন। প্রধানমন্ততী কজার বেলয় িল্লছন, কর করাগ 
আমালের এই িালিই কেখায়। ক�াবিলডর ্ময় 
মানি কেলহর পলক্ষ করাগ িযোয়ালমর উপ�াবরতা 
এিং প্রবতলরাধ ক্ষমতা ্পিল�্ এর 
ইবতিাচ� প্রিািগুব্ বনলয় গলিষোয় কেখা 
রালছে, করাগ মানুলষর েরতীলরর প্রবতলরাধ 
ক্ষমতা িাডায়। েুঃখ ও হতাো কেল� 
মুবতির পে হ্ করাগ। মানিতার এই 
করৌবগ� ভ্রমেল� এ�্ালে এবগলয় বনলয় 
করলত হলি আমালের। ্�্ল� এই করাগ 
অি্ম্বন �রার জনযে ্ং�ল্প বনলত হলি এিং 
আমালের বপ্রয়জনল�ও রুতি �রলত হলি। করাগ 
এই মন্ত হ্ ্হলরাবগতা, রা আমালেরল� এ�বট 
নতুন িবিষযেলতর পে কেখায় এিং মানিতাল�ও 
েবতিো্তী �লর কতাল্।   

প্রধানেন্তী ভোদী ভ�াগরক 
জনশপ্রয় কেরত এে-ভ�াগা 

অল্াপ সচূনা কেরলন

্প্তম আতিজ্াবত� করাগ বেিল্  প্র�াবেত বিলেষ 
গান কোনার জনযে এই ব�উ আর ক�াড্বট স্কযোন 
�রুন

 িারতিষ্ বিবে স্াস্যে ্ংস্া - হু এিং 
রাষ্ট্র্ংলের ্লগি করৌে উলেযোলগ 
বিলবের বিবিন্ন িাষািাষতীর ১২ – 
৬৫ িছর িয়্তীলের জনযে এম-করাগা 
অযোপ ্ূচনা �লরলছন

 অযোবপ্ল�েনবট তিজ্াবন�, 
্াবহতযে এিং বিস্কৃত আতিজ্াবত� 
বিলেষজ্লের পরামলে্র বিবতিলত 
পর্াল্াচনা �লর ততবর �রা হলয়লছ। 
এবট ক�ালনা িযেিহার�ারতীর তেযে কনয় 
না। অযোন্ড্রলয়ড িযেিহার�ারতীরা গুগ্ 
কপ্ কস্ার কেল� এবট ডাউনল্াড 
�রলত পালরন

 এই অযোবপ্ল�েনবটলত বিবিন্ন িাষার 
্ুবিধা রলয়লছ।  িত্মালন এবট 
ফরা্তী, ইংলরজতী ও বহবন্দলত পাওয়া 
রালছে। আগামতী মাল্ আলরা িাষা 
রুতি �রা হলি। এই অযোবপ্ল�েনবট 
বিবিন্ন কেলে করাগ প্রচালর ্হায়তা 
�রলি
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চে়াবভশ্রর সশ্ঙ্গ েড়াই
শবরশ্ে বহৃত্ে শবনােূরলল্ শটকাকেণ কে্থসচূী

থোবভি মহামারী িারিার বিডশ্র প্বতটি থিশ, প্বতঠিান, সমাজ, পবরিার এিং মানুডষর সীমািধেতাডে 
পরীক্ষা েডরডছ। এেই সাডথ এই মহামারী প্বতটি স্তডর আমাডির সক্ষমতা িা়োডনার জনযে সতেপে  েডরডছ। 

পরীক্ষার মন্তটি যবি প্থম তরডঙ্গ থেব্টং িা পরীক্ষা এিং ট্যোবেং িা অনুসরণ এই িটুি পধেবতর বেবেৎসায় 
মলূত ভারডতর সাফলযেডে সংজ্ঞাবয়ত েডর। ববিতীয় তরডঙ্গর সময় বিডশ্র িৃহতিম বিনামডূলযে টিো থিওয়ার 

প্োডরর বপছডন লক্ষযে বছল, খুি েম সমডয়র মডধযে সেলডে টিো থিওয়া। বিনামডূলযে ভযোবসিন েমপেসূবে শুরুর 
পর থথডে থেিল মারি প্বতবিডনর বভবতিডত নতুন সংক্মডণর সিবনে সংখযো শুধু উডল্খডযােযে হাডর েডমবন, 

ভারত থমাে টিোিাডন মাবেপে ন যুতিরাষ্ট্রডেও ছাব়েডয় থেডছ।

জমু্-�াশ্তীলরর িাবন্দলপারা কজ্ার আয়ন গ্রামবট 
১০০ েতাংে বট�া�রলের ্ক্ষযেমাত্রা অজ্লন 
কেলের প্রেম গ্রালম পবরেত হলয়লছ। নাগা্যোলডির 

্াংলজমডাং, কমা্যোলডিন এিং ইয়াব্ গ্রামগুব্ও বট�া কেওয়ার 
কক্ষলত্র েকৃটিাতি স্াপন �লরলছ। ১৮ িছর িয়ল্র উলধ্ ্মস্ত 
ক্া�ল� বট�া কেওয়ার হার ১০০ েতাংে। 

বট�া কেওয়ার ্ময়্ূবচর বতন মা্ আলগ এখালন ্ক্ষযেমাত্রা 
ধার্ �রা হলয়বছ্। ছবতিেগলডর েূগ্ কজ্ার তারারা গ্রালমও 
১০০ েতাংে বট�া�রলের ্াফ্যে অজ্ন �লরলছ। এই 
পেলক্ষপল� রা গুরুত্বপূে্ �লর তুল্লছ, তা হ্, গ্রামিা্তীলের 
আলগ এই বট�া কেওয়ার বিষলয় ্লন্দহ বছ্, তালের মলধযে 
ধারো বছ্ কর, এবট মকৃতুযের �ারে হলত পালর। তলি, ্রপঞ্চ 
করালগে �ুমার চন্দ্র�র এলক্ষলত্র কনতকৃ ত্ব বেলত এবগলয় আল্ন। 
প্রেলম বনলজ এিং তার পবরিারল� বট�া কেওয়ার মাধযেলম 
গ্রামিা্তীলের বিভ্রাবতি েূর �লরন। 

অরুোচ্ প্রলেলে আো�ম্তীরা ৪০০বট গ্রাম পবরেে্ন 
এিং  তালের বট�া কনওয়ার জনযে উবুিদ্ �লরন। এ�ইিালি 
�াশ্তীর উপতযো�ার েুগ্ম অঞ্চল্ িযোবসিলনর কডাজ ্রিরাহ 
�রা হলছে। পু্ওয়ামার কজ্া হা্পাতাল্ �ম্রত তািা্ুম 
জানালছেন কর, তারা �কৃ বষ�ালজ িযেস্ত ো�া �কৃ ষ�লের �ালছ 
কপঁছলছেন এিং তালের মালিই বট�া বেলছেন। 

২১কে জুন প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র কমােতী ১৮ িছলরর উলধ্ িয়্তী 
্�্ িযেবতিল� বিনামূল্যে বট�া ্রিরালহর জনযে প্রচার শুরু 
�লরন। রার মাধযেলম মানুলষর মলন নতুন এ� েবতি ও উদেতীপনা 
ততবর হয়। তাছাডাও প্রধানমন্ততী তাঁর মাব্� ‘মন ব� িাত’ 
অনুঠিালনর ্ময় িল্ন, “আমার মা প্রায় ১০০ িছর িয়্তী, 
বতবন বট�ার েুবট কডাজই বনলয়লছন। �খনও �খনও বট�া 
কনওয়ার পর হা্�া জ্র হয়। আপবন বট�া না বনলয় বনলজল� 
এিং আপনার পবরিারল� েুঁব�র মলধযে কফ্লছন। তাই বনলজ 
রত তাডাতাবড ্ম্ভি বট�া বনন।” 

�লরানার বিরুলদ্ ্ডাই
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ব�ে়ার চরের্ড গবত
n ১৮ বেডরর থবকশ বয়েী 

থলাডকডের জন্য কবনামূডল্য 
ভ্যাকক্সন চালু করার প্রথম কেডনই 
প্রায় ৮৬ লক্ষ ব্যকক্তডক ভ্যাকক্সন 
থেওয়ার থরকিযে নেকর হডয়ডে। এই 
গ্রহীোডের ৭৪ শোংডশরই বয়ে 
১৮ – ৪৪ বের। এই অকভযাডনর 
প্রথম কেন ২১থশ জুন ম্্যপ্রডেশ 
১৭ লক্ষ মানু্ডক কিকা কেডয় 
থেডশর অন্য রাডজ্যর েুলনায় 
এক কেডন েবযোক্ক কিকা থেওয়ার 
থরকিযে নেকর কডরডে। েেুপকর 
জানুয়ারীডে ভারডের ৩২.৩৬ 
থকাকি মানু্ডক ১৬ই জানুয়ারী 
থথডক শুরু হওয়া কিকাোন 
অকভযাডনর ১৬৩ েম কেন পযযেন্ 
কিকা থেওয়া হডয়ডে। যেন এই 
একই েংে্যক মানু্ডক কিকা 
কেডে আডমকরকার ১৯৬ কেন 
েময় থলডগডে। 

চেন্দ্ররীয় সরে়ার প্রবতব� ভ়ারতরীশ্য়র জি্য বিি়া�ূশ্ে্য ব�ে়া 
চদওয়়ার ে�্ডসূবে ে়ােু েশ্রশ্ছ। ভয়়াবক্সি প্রে়াশ্রর এই 

পয্ড়াশ্য় দবর্, �ধ্যবিত্ত চশ্রণরী এিং তরুণর়া হশ্িি প্রধ়াি 
সুবিধ়াশ্ভ়াগরী। আ�র়া ভ়ারতরীয়র়া বিশ্জর়াই ব�ে়া চিশ্ি়া 

এিং এে স়াশ্ে েশ্র়াি়াশ্ে পর়াবজত েরশ্ি়া। 

প্রধ়াি�ন্তরী িশ্রন্দ্র চ�়াদরী 
(২১থশ জুন আন্জযোকেক থযাগ কেবডে ১৮ 
বের বয়েী প্রডে্যডকর জন্য কবনামূডল্য 
কিকাকরণ কমযেেূকচ চালু কডরডেন।)

চতুর্থ েল্াকশসন শহরসরব শটকা ভদওয়াে 
পদরক্ষপশটে অনুরোদন শেরলরে

িারলতর ড্াগ �লন্টা্ার কজনালর্, পুেটবন� – বি 
-এর পর িারলত মডান্ার  জরুরতী িযেিহালর অনুলমােন 
বেলয়লছ। ব্প্া ক�াপিানতী অনুলমাবেত হলয়লছ এই 
িযোবসিনবট আমোনতী �রার জনযে। করবট হলি িারলতর চতুে্ 
িযোবসিন। ড. নলরন্দ্র �ুমার অলরারা, বরবন ক�াবিড – ১৯ 
জাততীয় বট�াোন �ম্তী উপলেটিা িগ্ ্িাপবত, তার  মলত 
েতীঘ্রই িারলত আলরা ক�াবিড িযোবসিন পাওয়া রালি। জাইড 
�যোবড্া এিং িালয়া্বজ�যো্ িযোবসিন পরতীক্ষার ফ্াফ্ 
উৎ্াহজন� এিং ক্লটেম্বলরর মলধযে এগুব্ পাওয়া উবচত। 
এছাডা েতীঘ্রই ক্রাম ইনবস্বটউলটর কনািািযোসিও পাওয়া 
রালি। ক�ািযোবসিন, ক�াবিবে্ড এিং পুেটবন� ইবতমলধযেই 
রলয়লছ। িারত িালয়ালট� এিং ব্রাম ইনবস্বটউলটর 
উৎপােন ক্ষমতা জু্াইলয়র মলধযে িাডলি। এবটর মাধযেলম 
প্রবত মাল্ িারলত প্রায় ৩০ – ৩৫ ক�াবট বট�ার কডাজ 
পাওয়া রালি, রা বট�া�রে �ম্্ূবচল�  আলরা ত্বরাববেত 
�রলি।  
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১৬ বদশ্ির �শ্ধ্য প্র়ায় ৪ েষে সবক্য় সংক্�ণ েশ্�শ্ছ
ভারডত প্বতবিন বরডপােপে  হওয়া নতুন েডর েডরানা সংক্বমডতর সংখযো ৪০ হাজাডরর বনডে এডসডছ। ১৪ই 
জনু যখন ৭০ হাজাডররও থিবশ থেস বরডপােপে  েরা হডয়বছল, ২৯থশ জনু এই সংখযোটি হ্াস থপডয় প্ায় ৩৭ 
হাজাডর থনডম িাঁব়েডয়ডছ। এেই সডঙ্গ ২৯থশ জনু ৪৭ তম বিডন সুস্ হডয় ওো থরােীর সংখযো নতুন েডর 
আক্াডন্তর থেডয় থিবশ। যার ফডল ভারডত নতুন েডর সংক্বমডতর সংখযো ১৪ই জনু থযখাডন বছল, ৯.৭৩ 

লক্ষ, ২৯থশ জনু তা েডম িাঁব়েডয়ডছ, ৫.৫২ লক্ষ

সুথ্ত়ার হ়ার চপঁশ্ছশ্ছ

৯৬.৮৭%
নদবিে সংক্ব�শ্তর 

সংে্য়া েশ্�

২.১২%
২৯চে জুি পয্ডন্

২২ত� বদশ্ি ৫ 
েত়াংশ্েরও বিশ্ে 

সংক্�ণ

সংক্ব�শ্তর সংে্য়া

িতুি সংক্ব�শ্তর সংে্য়া

সুথ্ত়ার সংে্য়া

প্র্ানমন্ত্রী নডর্রে থমােী গে ১৭ই মাচযে মুে্যমন্ত্রীডের েডঙ্গ োর নবঠককাডল নেকনক কডরানা 
পরীক্ষা বা়োডনার কনডেযেশ কেডয়কেডলন। নেুন কডর নেকনক েংক্কমডের েংে্যা ৪০ হাজাডরর 
কনডচ এডলও প্রকেকেন পরীক্ষার েংে্যা কডম কন। এেনও পযযেন্ ভারডে ৪০.৮১ থকাকি মানুড্র 
পরীক্ষা হডয়ডে। এই েংে্যাকি অডনক থেডশর জনেংে্যার েুলনায় অডনক থবকশ।  
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১৮ই জুন

পররীষে়া
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ভূডম সংিক্কেি ডেে ডনকেদেিনাে 
ভািি ডিশ্বকে এডিকে ডেকেকে

ভূবম ক্ষডয়র োরডণর মাটির অিক্ষয় িা অনিুপেরতা বিডশ্র িইু তৃতীয়াংশডে প্ভাবিত েডরডছ। এর প্তযেক্ষ 
প্ভাি সমাজ, অথপেনীবত, খািযে সুরক্ষা, স্বাস্যে ও জীিন যারিার মান এিং সুরক্ষার বভবতিগুবলডে িিুপেল 

েডর। এমন পবরবস্বতডত েত ১০ িছডর ভারত, তার িনভূবমডত ৩ বমবলয়ন থহক্টর যুতি েডরডছ। ২০৩০ 
সাডলর মডধযে ভারত, ২৬ বমবলয়ন থহক্টর অনিুপের জবমডে সিজু েডর থতালার লক্ষযে বস্র েডরডছ। পবিরি 
পৃবথিীডে আমরা আমাডির মা বহডসডি বিডিেনা েরার সাডথ সাডথ ভারডত মাটির সংরক্ষডণর বিষয়টি 

বিডশষ গুরুত্বপূণপে

১৪ই জুন রাষ্ট্র্ংলে মরুিূবম, খরা ও িূবম অিক্ষয় বনলয় 
এ� উচ্চপর্ালয়র আল্াচনায় অংে বনলয় প্রধানমন্ততী 
নলরন্দ্র কমােতী িনিূবমর প্রায় ৩ বমব্য়ন কহক্টর ্পিল�্ 

বিবেল� অিবহত �লরলছন কর, গত ১০ িছলর িারলত এই 
িনিূবম রুতি হলয়লছ। এখন িনিূবম িকৃবদ্ কপলয়লছ, কেলের 
কমাট এ্া�ার প্রায় এ� চতুে্াংলে। গুজরালটর �লছে জবম 
অনুি্র হওয়ার হাত কেল� িাঁচালত কর িযেিস্া গ্রহে �রা 
হলয়লছ, তার বিষলয় আল্া�পাত �লর বতবন িল্লছন কর, 
“এই জবমল� উি্র �রার জনযে ো্ করাপলনর ওপর কজার 
কেওয়া হলয়লছ, রা  জবমবটল� মরুিূবম হওয়ার হাত কেল� 
রক্ষা �রলি। এই প্রা�কৃ বত� পদ্বতবট খুি �ার্�র বহল্লি 
প্রমাবেত। বতবন বিলবের িকৃহতিম কফারালমও এই বিষলয় িতিিযে 
করলখবছল্ন – ২০৩০ ্ াল্র মলধযে িারত ২৬ বমব্য়ন কহক্টর 
অনুি্র জবম উি্র  �রার ্লক্ষযে �াজ �রলছ।”

িূবম অিক্ষলয়র বিষয়বট তুল্ ধরলত িারত আতিজ্াবত� 
কফারালম কনতকৃ ত্ব বেলছে রালত নতুন প্রজলন্মর জনযে এ�বট 
স্াস্যে�র বিবে গলড কতা্া রায়।  রাষ্ট্র্ংলের কফারালম 
প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র কমােতীর িাষলের মূ্ িতিিযে :

l গত ১০ িছলর িারলত প্রায় ৩ বমব্য়ন কহক্টর িনিূবম িকৃবদ্ 
কপলয়লছ। কেলের কমাট অঞ্চল্ ্বম্ব্ত িনাঞ্চ্ল� প্রায় এ� 
চতুে্াংলে উবন্নত �লরলছ

l িারত তার জাততীয় িূবম অিক্ষয় করালধ প্রলয়াজনতীয় িযেিস্া গ্রহে 
�লরলছ। ্র�ার, ২০৩০ ্াল্র মলধযে ২৬ বমব্য়ন এ�র 
জবমলত িন ক্ৃজলন পবর�ল্পনা বনলয় �াজ �রলছ, রা পবরলিলে 
৩ বিব্য়ন টন �াি্ন বনঃ্রে করালধ ্হায়তা �রলি

l িারলত আমরা ্ি্ো িূবমল� গুরুত্ব বেলয়বছ এিং পকৃবেিতীল� 
আমালের পবিত্র মা বহল্লি বিলিচনা �বর। িূবমর অিক্ষয় 
পকৃবেিতীর েুই তকৃততীয়াংেল� প্রিাবিত �লরলছ। রবে এর রত্ন না 
কনওয়া হয়, তলি তা ্মালজর বিবতি, অে্নতীবত, খােযে ্ুরক্ষা, 
স্াস্যে, জতীিন রাত্রার মান এিং বনরাপতিাল� ক্ষবতগ্রস্ �রলি

l িূবমর অিক্ষয় বিষয়বট প্র্লগি তিজ্াবন� েকৃবটিিবগির প্র্ালর 
িারলত এ�বট উৎ�ষ্ ক�ন্দ্র গলড কতা্া হলছে

l িূবম অিক্ষলয়র বিষয়বট ্পিল�্ তিজ্াবন� েকৃবটিিবগি প্রচার 
�রা, মানুলষর বক্য়া�্ালপর �ারলে জবমর কর ক্ষবত হলয়লছ, 
তা পুনরুদ্ার �রা আমালের ্�ল্র োবয়ত্ব। আমালের 
িবিষযেৎ প্রজলন্মর জনযে এ�বট স্াস্যে�র পকৃবেিতী করলখ রাওয়া 
আমালের পবিত্র �ত্িযে  

প্রধানমন্ততীর পুলরা িাষেবট 
কোনার জনযে এই ব�উ আর 
ক�াডবট স্কযোন �রুন।  
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ক�াবিড অবতমারতীর �ারলে রখন ্মগ্র বিবে 
স্তধি, তখন িাচু্য়া্ বিলবের এ� নতুন রূপ 
্ামলন এল্ উপবস্ত হলয়লছ। ১৯ িছর 

িয়্তী তাবম্নাডুর আবত� আহলমে ‘কহবরলটজ কর্’ নালম 
এ� অন্াইন কখ্নার ্লগি পবরচয় �বরলয়লছন। এ�জন 
িাবডলত িল্ই িাচু্য়া্ মাধযেলম  ্াইল�ল্ পযোলড্ �লর 
কেলের ঐবতহযেিাহতী স্ালন ভ্রমে �লর বনলত পালরন। কখ্ার 
্ময় িযো�গ্রাউলডি গানও িাজলি। আবত� টয়�ােলনর 
চূডাতি পর্ালয়  ‘কহবরলটজ কর্’-এর মাধযেলম তাজমহল্ 
িাচু্য়া্ ভ্রমে তুল্ ধলরবছল্ন। 

কচন্নাইলয় ক� ব্ বজ �ল্জ অফ কট�লনা্বজর এ�বট 
ে্ অযোপ ততবর �লরলছ, রা েরতীলরর অগিিবগি বি� রাখলত 
্হায়তা �রলি। ে্বট এই কখ্ার মাধযেলম করাগ চচ্ার প্রচার 
�রার এ� উপায় খঁুলজ কির �লরলছ। প্রর্ুবতি ও ঐবতহযেল� 
এ�বত্রত �লরলছ ে্বট, রালত করাগ িযোয়াম বিবেজুলড ছবডলয় 
কেওয়া  করলত পালর। কেরােুন বিবতি� আলরাগযে ে্বট এ�বট 

কখ্া ততবর �লরলছ, রার মাধযেলম বেশুরা খােযোিযোল্র উন্নবত 
্াধলনর ্লগি ্লগি পুবটি বিষলয় ্বি� তেযে কপলত পালর। 

২২ কেল� ২৪কে জুন আলয়াবজত টয়�ােলনর চূডাতি  পলি্ 
১,৫৬৭-বট অন্াইন এিং িাচ্ুয়া্ কখ্ার তিবেটিযেগুব্র 
মলধযে এগুব্ �লয়�বট উোহরে মাত্র। প্রেমিার আলয়াবজত 
এই িাচু্য়া্ অনুঠিালন প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র কমােতী বনলজও অংে 
বনলয়বছল্ন। অংেগ্রহে�ারতীলের ্লগি আ্াপচাবরতায় বতবন 
িল্ন “বিগত ৫-৬ িছলর হযো�ােন কেলের বিবিন্ন ্ম্যোর 
্মাধালন এ�বট িড মঞ্চ হলয় উলিলছ। এর কপছলন িািনা 
হ্ কেলের ্ামে্যেল� ্ংগবিত �রা, আর তাল� এ�বট 
মাধযেম প্রোন �রা । কেলের প্রেম টয়�ােন আলয়াজন 
�রার উলদেেযে হ্ এবট।”

পুঙ্ানুপুঙ্ রূলপ ‘টয়ল�ানবম’-এর ওপর 
নজর করলখ আত্মবনি্রতার বেল�

খেলনা খষেত্রে অগ্রগতি
আত্বনভপে রতার প্থম শতপে টি হল বনডজর থিডশর পডণযের জনযে েিপেডিাধ েরা। থযখাডন বিশ্ িাজাডর 
ভারডতর অংশীিাবরত্ব খুি েম  এিং থয পডণযের জনযে অনযে থিডশর ওপর বনভপে রশীল থােডত হয়, 
থসখাডন  েডরানার মডতা বিশ্িযোপী বিপযপেডয়র মডধযেও ভারত আত্বনভপে রতার পিডক্ষপ বনডয়ডছ, এই 
থক্ষডরির ওপর বিডশষ নজর বিডয়ডছ। থখলনা বশল্প এমন এে থক্ষরি থযখাডন বিডশ্র ১০ হাজার থোটি 
মাবেপে ন িলাডরর িাজাডর ভারডতর অংশীিাবরত্ব মারি ১.৫ শতাংশ। ভারত ৮০ শতাংশ থখলনা 
আমিাবন েডরডছ। এই পবরবস্বতডত ভারত আত্বনভপে রতার মাধযেডম আন্তজপে াবতে থখলনা িাজাডর 

বনডজডির উপবস্বত প্বতঠিা েরডত পিডক্ষপ গ্রহণ েডরডছ। এমনবে থখলনা থমলা, েয়োথডনর মডতা 
প্িশপেনী আডয়াজন েডর সরোর এই সমসযো থমাোবিলায় ঐোবন্তেভাডি প্বতশ্রুবতিধে। 

বিলেষ প্রবতলিেন কেলের প্রেম টয়�ােন

প্রধানমন্ততীর পুলরা িাষেবট 
কোনার জনযে এই ব�উ আর 
ক�াডবট স্কযোন �রুন।  

১৬ - ৩১কে জু্াই, ২০২১বনউ ইবডিয়া ্মাচার৩৬



l িছলরর পর িছর ধলর খঁুজল্ও এ্পিল�্ ্র�ালরর 
ক�ান নতীবতর উললিখ পাওয়া রালি না। প্রেমিার 
প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র কমােতী এবিষলয় বনলজ কেল� উলেযোগ 
বনলয়লছন। গত িছর জুন এিং আগস্ মাল্ মন-ব�-
িাত অনুঠিালন প্রধানমন্ততী কখ্না বেলল্প আত্মবনি্রতার 
জনযে কিা�া্ ফর ক্া�াল্র বিষলয় ক্াচ্চার হলয় 
উিলত মানুষল� উৎ্াহ বেলয় বছল্ন।

l অিযেতিরতীে িাবেজযে এিং বেলল্পর উৎ্াহ োলনর জনযে 
েফতর (বডবপআইআইবট) এিং িাবেজযে মন্ত� এই 
কক্ষলত্র বিস্তাবরত চচ্া চা্ায়। অন্াইন কগলমর ধরে 
এিং আ�ালরর বিষলয় চচ্ার জনযে এ�বট �বমবটও 
গিন �রা হয়। ক্ই �বমবট প্রধানমন্ততীর �ালছ 
বরলপাট্ জমা কেয়। 

l কখ্না বেল্পল� আত্মবনি্র �লর তু্লত এিং 
আতিজ্াবত� িাজালর তার অংেতীোবরত্ব িকৃবদ্লত 
্াহালরযের হাত িাবডলয় বেলয়লছ বেক্ষা, নারতী ও বেশু 
�্যোে, এমএ্এমই মন্ত�, বডবপআইআইবট, িস্ত 
মন্ত�, তেযে ও ্ম্প্রচার মন্ত� এিং এআইব্বটই।

l নতুন বচতিািািনার ্লগি কখ্না বেলল্পর জনযে এ�বট 
প্যোটফলম্র প্রলয়াজন বছ্, রালত কখ্নার মাধযেলম 
িারততীয় ্ংস্ককৃ বত এিং ্িযেতার এ� ে্� উলি 
আল্। তাই এই প্রেমিার কেলে ৫ই জানুয়াবর কেল� 
২৫কে কফব্রুয়াবর পর্তি টয়�ােলনর আলয়াজন �রা 
হয়। 

l কেলের প্রেম কখ্না কম্ার আলয়াজন �রা হয় 
এিছলরর ২৭কে কফব্রুয়াবর কেল� কচৌিা মাচ্ পর্তি। 
এর উলদেেযে বছ্ নতুন বচতিািািনা ও উদ্ািলনর ্লগি 
কেলের কখ্না বেল্পল� এ�বট গুরুত্বপূে্ প্যোটফম্ োন 
�রা। ১২ হাজালররও কিবে প্রেে্ন�ারতী এলত অংে 
কনন। 

l জানুয়াবর-কফব্রুয়াবরলত আলয়াবজত টয়�ােলনর চূডাতি 
পি্ অনুবঠিত হয় জুলনর ২২ কেল� ২৪ তাবরখ পর্তি। 
প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র কমােতী বনলজই এই কখ্না কম্ায় 
প্রেে্না�ারতীলের ্লগি আত্মবনি্রতার জনযে ্র�ালরর 
পে বনলে্বে�ার বিষয় িাগ �লর কনন এিং টয়�ােলনর 
চূডাতি পলি্ অংেগ্রহে�ারতীলের ্লগি আ্াপচাবরতায় 
বমব্ত হন। 

প্রধানমন্ততী কমােতীর
মবস্তষ্ক প্র্ূত

কেডনা কক আপনারা শুডনডেন 
ভারডের থেলনা কশপে থক্রেীয় 
েরকাডরর থকান নীকে অথবা 
কমযেেূকচর অংশ হডয় উডঠডে ?

োনশসক শবকারি ভেলনাে েূশেকা
আ্ল্ কখ্না এিং কগমগুব্ আমালের মানব্� েবতি, ক্ৃজনেতী্তা এিং 

অে্নতীবতর বিবিন্ন কক্ষলত্র প্রিাি কফল্। ্ুতরাং এই বিষয়গুব্ ্পিল�্ �ো 
ি্া ্মান গুরুত্বপূে্। আমরা ্িাই জাবন কর বেশুর প্রেম বিেযো্য় হ্ 
পবরিার, তার পলর এই কখ্না হ্ তার প্রেম িই এিং প্রেম িনু্ধ। 

টয়কারনাশে শেশত্ক আন্তজ্থাশতক  বাজারে োেত
বিলবের কখ্না এিং কগম ্ংক্াতি অে্নতীবত হ্ – টয়�ালনাবম। বিলবে 

১০ হাজার ক�াবট মাব�্ন ড্ার মূল্যের কখ্নার িাজার রলয়লছ। িারত এর 
অংেতীোর মাত্র ১.৫ হাজার ক�াবট মাব�্ন ড্ালরর। আজও ৮০ েতাংে 
কখ্না আমালের বিলেে কেল� আমোবন �রলত হয়। এ�ারলেই কখ্না 
ব�নলত কেলের ক�াবট ক�াবট টা�া বিলেলে চল্ রায়। এই অিস্ার পবরিত্ন 
�রা খুি প্রলয়াজন। 

ভেলনা শিরল্পে নতুন সম্াবন
কেলের কর অংলে, কর কক্ষলত্র এখন এবট ্িলেল� কিবে প্রলয়াজন ক্ই 

কখ্না বেলল্পর উন্নয়লন প্রচুর ্ম্ভিনা রলয়লছ। কখ্াধুল্ার ্লগি আমালের 
�ুবটর বেলল্পর করাগালরাগ রলয়লছ, করখালন বেল্প�্া এিং আমালের গ্রামতীে 
িহু্ংখযে� গবরি, েব্ত ও উপজাবত ্ম্প্রোলয়র বেল্পতীলের ি্িা্। এলক্ষলত্র 
বিলেষ �লর আমালের কিান এিং কমলয়রা গুরুত্বপূে্ িূবম�া পা্ন �লর। 
কখ্নার কক্ষলত্র উন্নবত হল্ কেলের প্রাবতি� অঞ্চল্ ি্িা্�াবর মবহ্া, 
আমালের উপজাবত ও েবরদ্র িনু্ধরা উপ�কৃ ত হলিন। 

ভ�ৌর প্রয়ারসে োধল্রে প্রিস্ত উপায়
এবট তখনই ্ ম্ভি, রখন আমরা আমালের স্ানতীয় কখ্নাগুব্র জনযে ক্াচ্চার 

হি এিং উন্নবতর জনযে প্রবতবট স্তলর উৎ্াহ প্রোন �রি, রালত বিবেিাজালর 
এই কখ্নাগুব্ প্রবতলরাবগতামূ্� হলয় ওলি। ্ুতরাং উদ্ািন কেল� অে্ায়ন 
নতুন মলডল্র উন্নবত ্ াধন খুিই গুরুত্বপূে্ বিষয়। প্রবতবট নতুন বচতিািািনার 
উদ্ািনও গুরুত্বপূে্। নতুন স্াট্আপ ্ংস্াগুব্ল� উৎ্াহ করাগালনা করমন 
প্রলয়াজন, কতমনই নতুন প্ররু্বতি এিং িাজালরর নতুন চাবহো অনুরায়তী 
কখ্নার ঐবতহযেিাহতী বেল্পলক্ষলত্র আমালের বেল্পতীলের রুতি �রার জনযে প্রস্তুত 
�রা ের�ার। টয়�ােলনর মলতা অনুঠিালনর কপছলন এধরলের বচতিািািনাই 
রলয়লছ। কেেতীয় এিং আতিজ্াবত� উিয় স্তলরর কখ্নার িাবেবজযে�তী�রলের 
জনযে  িারলতর বিস্তকৃত পবর�ল্পনা রলয়লছ। ব�ন্তু, এধরলে পবর�ল্পনা তখনই 
ফ্প্র্ূ হলি, রখন ্বম্ব্ত প্রয়া্ কনওয়া হলি। ্ুতরাং প্রলতযে� িারততীয়র 
োবয়ত্ব হ্ কিা�া্ ফর ক্া�াল্র বিষলয় ক্াচ্চার হওয়া।  

২৪থশ জুন িয়কাথডনর ফাইনাডল অংশগ্রহণকারীডের েডঙ্গ আলাপচাকরোয় 
প্র্ানমন্ত্রী থমােী আন্জযোকেক বাজাডর থেশীয় থেলনার প্রডয়াজনীয়ো থথডক 
ভকব্্যডের লক্ষ্য কব্ডয় থক্রেীয় েরকাডরর থকৌশলগে পথ কনডেযেকশকার 
েব কথা ভাগ কডর থনন । োঁর ভা্ণ থথডক েমূ্পণযে বক্তব্য প়ুেন ...
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রবে ক�ান ক্খল�র �ো তাঁর মকৃতুযের িহু 
েতাব্তীর পলরও অনুলপ্ররো করাগায়, 
তাহল্ এবট প্রমাে �লর কর, ক্ই 

ক্খ� তাঁর �ালজর মাধযেলম ্ফ্ হলয়লছন। 
১৮৮০ ্াল্র ৩১কে জু্াই িারাে্তীর 
�ালছ ্ামতী গ্রালম ধনপত রায় শ্রীিাস্তি নালম 
জন্মগ্রহে �লরন মুবন্স কপ্রমচাঁে। িহু ্ঙ্কট 

ভারতীয় সমাজডে পবরোলনা েরার থক্ষডরি েলডমর 
শবতি ইবতহাডস নবথভুতি রডয়ডছ। আডন্দালডনর 

ইবতহাডসর সময় িা সামাবজে অভুযেথাডনর সময়োডল 
ভারতীয় থলখেরা সাধারণ মানুষডে জাগ্রত েডর 
তুডলডছন। থোন বিডবিডষর বিরুডধে সামাবজে 

ল়োই েরাই থহাে িা ভারডতর স্বাধীনতা সংগ্রাম, 
আমাডির থলখেডির অিিান অবিস্মরণীয়। 

আমালের ্াবহবতযে�, ক্খ� এিং �বিরা �্লমর েবতিল� 
িযেিহার �রলতন রালত বরিবটে ো্লনর বিরুলদ্ 
িারততীয়লের রন্তোর ্বম্ব্ত আওয়াজ উলি আল্। 

আমালের স্াধতীনতা ্ ংগ্রামতীরাও �্লমর েবতিল� িযেিহার �লর তালের 
বিপ্িতী বচতিা িািনাগুব্ল� ্াধারে মানুলষর মলধযে ্ঞ্চাবরত �রলতন। 
মাখন্া্ চতুলি্েতী, রাহু্ ্ং�কৃ তিায়ন, িা্�কৃ ষ্ণ েম্া নিতীন, ্ুিদ্রা 
�ুমারতী কচৌহ্ান, পালডে কিচান েম্া ‘উগ্র’, জগেম্ব প্র্াে ‘বহশতষতী’, 
রামিকৃক্ষ কিবনপুবর, িানার্তী প্র্াে কিাজপুবর, ইয়া্পা্ পাবনবের নাে 
করনু, ্ুরিমেযে িারততী, কিঙ্কটরম রামাব্গিম বপলিাই, বচ্�ামারেতী ্ক্ষতী 
নরব্ংহম-এর মলতা অ্ামানযে ক্খ�রা এ�বেল� রখন �ারািরে 
�লরলছন তখন কপ্রমচাঁে-এর মলতা ক্খ�রা মহাত্মা গান্ধতীর ডাল� ্ াডা 
বেলয় ্র�াবর চা�বরও পবরতযোগ �লরলছন। িা্ গগিাধর বত্ল�র 
মলতা বিবেটি স্াধতীনতা ্ংগ্রামতী ‘ক�েরতী’ এিং ‘মারািা’-এর মলতা 
পবত্র�া  প্র�াে  �লর বরিবটে ্াম্ালজযের িতীত �াঁবপলয় বেলয়বছল্ন। 
মহাত্মা গান্ধতী বনলজই গেমাধযেলম ক্খার ্াহালরযে তাঁর িাত্া ছবডলয় 
বেলয় স্াধতীনতা আলন্দা্লনর কনতকৃ ত্ব বেলয়বছল্ন। তাই এই ‘আজােতী 
�া অমকৃত মলহাৎ্ি’ বিিালগ এ ধরলের অনুরূপ িযেবতিত্বলের বনলয়ই 
আল্াচনা �রা রা�। 

কলম যেি স্দোধীনতদো
আশ্ন্দ়ােশ্ি অিুশ্প্ররণ়া
চয়াগ়ায়

�ুবন্স চপ্র�ে়ঁাদ :
েেশ্�র েবক্তশ্ে ছবডশ্য় চদওয়়া

জাততীয় ্ং�ল্প আজােতী �া অমকৃত মলহাৎ্ি
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চে়াে�়াি্য বতেে : েেশ্�র �়াধ্যশ্� বরিব�েশ্দর 
বিরুশ্ধি আশ্ন্দ়ােশ্ির চিতৃত্ব দ়ািে়াবর 

ক্া�মানযে িা্ গগিাধর বত্� 
বরবন ‘স্রাজ আমার জন্মগত 
অবধ�ার’-এর আহ্ান 

জাবনলয়বছল্ন, তার বিপ্িতী বচতিািািনা 
এিং ক্খনতী  প্রলতযে� িারততীয়ল� স্াধতীনতা 
আলন্দা্লন  অনুপ্রাবেত �লর তুল্বছ্। তাই 
তাল� বরিবটে �তকৃ ্পক্ষ ‘িারততীয় অবস্রতার 
বপতা’ িল্ ডা�লতন। ১৮৫৬ ্াল্র ২৩কে 
জু্াই মহারালষ্ট্রর রত্নবগবরলত তাঁর জন্ম। 
বত্� মারািা েপ্ন এিং ক�েরতী নালম েুবট 
তেবন� পবত্র�া চা্ু �লরন। বতবন তাঁর ক�েরতী 
পবত্র�ায় প্রফুলি চাব� ও কু্ষবেরাম ি্ুর মলতা 
বিপ্িতীলের বিচার ্পিব�্ত বনিন্ধ বনয়বমত 
প্র�াে �লরন। পূে্ স্রালজর োবিলত বনিন্ধ 
ক্খার জনযে তাল� ৬ িছলরর �ারােডে কেওয়া হয়। ১৯০৮ 
কেল� ১৯১৪ ্া্ পর্তি রাজলদ্রালহর অবিলরালগ তাল� মডো্ায় 
(িত্মালন মায়ানমার) কজল্ পািালনা হয়।

জতীিলনর কেষ বেন পর্তি বত্� এন ব্ ক�্�ালরর ্লগি 
মারািা পবত্র�া ্পিােলনর �াজ �লরলছন এিং ১৮৯১ কেল� 

১৮৯৭ ্া্ পর্তি এই ্ংিােপলত্রর এ�মাত্র 
মাব্� ও ্পিাে� বছল্ন। এছাডাও বত্� 
িহু িই ব্লখলছন। ব�ন্তু বতবন মাডিা্ায় কজল্ 
ো�া�া্তীন শ্রীমদ্াগিত গতীতার িযোখযো স্রূপ 
৪০০ পাতার গতীতা-রহ্যে িইবট ক্লখন, রা 
তার অনযেতম উললিখলরাগযে �াজ। শুধুমাত্র তাই 
নয়, বত্� মহারালষ্ট্র ্ প্তাহিযোপতী গলেে উৎ্ি 
এিং বেিাজতী উৎ্লির ্ূচনা �লরন। এই 
উৎ্ি কেষ হত জন ্ লচতনতার মলধযে বেলয়। 
এই উৎ্লির উলদেেই বছ্ কেেলপ্রমল� 
জাগ্রত �রা এিং বরিবটে ো্লনর বিরুলদ্ 
্ডাইলয় ্াধারে মানুলষর মলধযে ্াহ্ ্ঞ্চার 
�রা ও বরিবটে রালজর অনযোলয়র বিরুলদ্ 
্মালজ এ� নি জাগরলের উত্ান েটালনা।

িারলতর স্াধতীনতা আলন্দা্লনর অনযেতম ্লি্াচ্চ কনতকৃ ত্ব 
বহল্লি বিলিবচত হন বতবন। এমনব� মহাত্মা গান্ধতী বনলজ 
বত্ল�র প্রয়ালের পর শ্রদ্া জাবনলয়লছন এিং তাঁর রুলগর 
্ি্লশ্রঠি  জনলনতা বহল্লি িে্না �লরলছন। ১৯২০ ্াল্র 
পয়্া আগস্ মুম্বাইলয় বতবন প্রয়াত হন।

এিং প্রবতিন্ধ�তা – আবে্� অনটলনর মলধযে তাঁর তেেি 
অবতিাবহত হলয়লছ। তাঁর মালয়র মকৃতুযের পর কপ্রমচাঁলের িািা 
ববিততীয় বিিাহ �লরন। ্ৎ মা তাঁর ্লগি খারাপ িযেিহার শুরু �লরন। 
এরপর মাত্র ১৫ িছর িয়ল্ই তাঁর বিলয় এিং পরিত্তী ্মলয় স্ততীর 
্লগি বিলছেে েলট। এর পাোপাবে এই ্ময়�াল্ বরিবটে ্ম্ালজযের 
অতযোচার ক্মেই মাোচাডা বেলত োল�। এই ্ি বিষয়গুব্ তাঁল� 
িাবিলয় কতাল্ এিং কেষ পর্তি কপ্রমচাঁেল� ক্খার েবতি করাগায়। 
১৯০৫ ্াল্ রখন বতবন ্র�াবর চা�বরলত �ম্রত, তাঁর প্রেম 
গল্প ্ংগ্রহ ‘ক্াজ-ই-ওয়াতন’ ঊে্ু িাষায় প্র�াবেত হয়। এই গলল্প  
বরিবটে ো্লনর অতযোচালরর বিরুলদ্ বিলদ্রালহর স্র উলি আল্। 
তাঁর �া�া তাঁল� নািািারাই িল্ ডা�লতন। বতবন এই নালমই তাঁর 
প্রেম গল্প্ংগ্রহ প্র�াবেত �লরবছল্ন। বরিবটেরা তাঁর িই বনবষদ্ 
কোষো �লর এিং এই িইলয়র �বপগুব্ পুবডলয় কেয়। এছাডাও এই 
িইলয়র  ক্খ�ল� ক্খা কেল� বিরত রাখলত এ� বনলে্েও জাবর 
�লর �াল্ক্টর। এরপলর বতবন কপ্রমচাঁে নালম ক্খা শুরু �লরন। 
১৯২১ ্াল্ অ্হলরাগ আলন্দা্লনর ্ময় গান্ধতীবজর আহ্ালন ্াডা 
বেলয় কপ্রমচাঁে ্র�াবর চা�বর কছলড কেন এিং স্াধতীনতা আলন্দা্লন 
করাগ কনন। ‘েতরঞ্জ ব� বখ্াবর’, ‘জু্ু্’, ‘আহুবত’, ‘কো িাইল্ান 
ব� �ো’, ‘রংিূবম’, ‘�ম্িূবম’, ‘কপ্রমাশ্রম’ –এর মলতা ্াবহতযেজগলত 
এ�াবধ� উচ্চমালনর িই ব্লখলছন বতবন। এই ্াবহলতযের মাধযেলম 
এ�বেল� বতবন করমন ্মালজর �ু্ংস্কালরর বিরুলদ্ আক্মে 
কহলনলছন, অনযেবেল� কেলের পবরবস্বতর ওপর বিবতি �লর তাঁর ক্ৃটি 

চবরত্র ও কেেিা্তীর আ্াপ-আল্াচনা এিং িাত্া্ালপর মাধযেলম 
ক্ৃবটিেতী্ জােুর জা্ িুলনলছন। 
করমন তাঁর অনযেতম বিখযোত গলল্পর েুবট চবরত্র - ষাঁড - হতীরা 

ও মবতর মলধযে �লোপ�েলনর মাধযেলম কোষে কেল� মুবতির 
ঐ�াবতি�তার িাত্া উলি এল্লছ। 

মবত মাবটলত শুলয় ো�লত ো�লতই ি্লছ – ‘তুবম এই মালরর 
িেল্ ব� কপল্ ?’

হতীরা – ‘অতিত আবম আমার ্লি্াচ্চ েবতি প্রলয়াগ �লরবছ’। 
মবত – ‘রখন বিষয়বট  জবট্ হলয় উিল্া,তখন �লতা েবতি 

িযেিহার �লরবছল্’।
হতীরা – ‘প্রবত�ূ্তা স্লতিও আবম �লিারিালি প্রবতিন্ধ�তা গলড 

তুল্বছ্াম’।
‘�ালফন’, ‘কগাোন’, ‘ক্িা্েন’ –এর মলতা উপনযো্গুব্লত বতবন 

্ামাবজ� �ু্ংস্কালরর বিরুলদ্ আোত কহলনলছন । ১৯৩৬ ্াল্র ৮ 
অলক্টাির বতবন প্রয়াত হন। 

তাঁর ‘হাবমে �া বচমটা’ গল্পবট এখনও আমালের অনুপ্রাবেত �লর। 
এ্পিল�্ প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র কমােতী উজ্জ্ব্া প্র�লল্পর ্ুবিধালিাগতীলের 
্লগি আ্াপচাবরতার ্ময় উদ্কৃ ত �লর িল্লছন – ‘হাবমে কেল� 
ঈেগাঁও আমাল� অলন� অনুলপ্ররো করাগায়, হাবমে রবে তার িা�ুমার 
জনযে বচমটা অে্াৎ ্াঁডাবে না ব�নত, তাহল্ রান্না �রার ্ময় তার 
হাত জ্ল্ করত, তাহল্ ক�ন এ�জন কেলের  প্রধানমন্ততী কেলের 
মবহ্ালের জনযে এবট �রলত পারলিন না’।  
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আয়েে জ�োে স�য় েেদোতোরদে 
সুলবধোরর্য সেেোে নতুন ই-ফোইলিং 
২.০ মপোট্য োি িোিু েরেরে। 
এটি ব্বিোে েেো খুবই সিজ, 
ম�োবোইিবোন্ধব এবং মিল্প মেস্, 
ি্োটবট সি এেোলধে সুলবধো 
েরয়রে। সেেোে ‘প্ররত্ে 
েেদোতোরে মদরশ 
গঠরনে লন�্যোতো’ লিরসরব 
লবরবিনো েরেরে এবং 
লবলভন্ন উরদ্োরগে �োধ্র� 
লিন্োভোবনোগুলিরে তুরি ধেরত 
পদরষেপ গ্িণ েরেরে।

পবরিত্নটা ্হজ নাও হলত পালর, তলি, পবরিত্ন �রাটা 
জরুবর। তলিই ্াধারে মানুলষর অংেগ্রহলের মাধযেলম 
নতুন িারত গিলনর ্ ং�ল্প পূরে হলত পালর। এ�ো মলন 

করলখ, কেলের উন্নয়ন, বনরাপতিা এিং বেক্ষা কক্ষলত্র  �রোতালের 
অিোন গুরুত্বপূে্ িল্ বিলিচনা �লর ক�ন্দ্রতীয় ্র�ার এখন 
এ�বট নতুন কপাট্াল্র ্ূচনা �লরলছ। রার মাধযেলম নগে প্রোন 
�রা খুিই ্হজ এিং কফ্ল্্ �র িযেিস্াপনাল� েবতিো্তী 
�লর কতা্া ্ম্ভি হলয়লছ। ই-ফাইব্ং ২.০ কপাট্া্বট ২০২১-
এ ৭ই জুন কেল� চা্ু হলয়লছ। অন্াইন �র প্রোন, প্রা�-
পূরে �রা আলিেনপত্র এিং উপলরাবগতা, কহল্পলডস্ক, মযোনুয়া্ 
বিবতি� পেলক্ষপ ও �রোতালের আরও ্ুবিধালে্ চযোটিট ততবরর 
্লগি ্লগি  িযেিহালরর জনযে বিবডও বনলে্বে�া ইতযোবে অন্াইন 
এ�াবধ� ্ুবিধা প্রোন �রা হলয়লছ।

 জ�োে জ�োে জ  স�োে স�োে � স� স য় �য় � েেদেেদেে োদোদ তোতো োরদেতোরদেত
 সেেোে সেেোে স  নতুন ই-ফেেোে নতুন ই-ফেেোে ো নতুন ই-ফো নতুন ই-ফ ইলিং োইলিং ো

ট্য োি িোিু িোিু িোি েরেেরেে ররেররে ে। রে। র
িোে েেো খুবই সেেো খুবই সেেো ি খুবই সি খুবই স জ, িজ, ি
বোবোব ন্ধব এবং োন্ধব এবং ো মিল্প মিল্প মি মেমেম স্েস্ে , 

টবট সিটবট সিটবট স  এি এি েোলধে সুেোলধে সুেোলধে লব সুলব সু ধোধোধ
ে। সেেোেে। সেেোেে। স  ‘প্রেেোে ‘প্রেেোে রত্ে ‘প্ররত্ে ‘প্র

ে মদরশ
লন�্যোতলন�্যোতলন�্যো োতোত ’ লিলিল রসরবিরসরবি
েরেেরেে ররেররে ে এবং রে এবং র
রদ্োরদ্োরদ্ রগেোরগেো �োধ্র�ধ্র�ধ

বনোবনোবন গুলিোগুলিো রগুলিরগুলি ে তুরে তুর রিে তুরিে তু  ধরি ধরি েরত ধেরত ধ

সহজ এিং ত
ৎপরত়ার 

সশ্ঙ্গ �়া
ে়া চফরত চদওয়়া

 

:

নেুন থপাি
যোডল োৎক্ষকনক 

আয়কর োকে
ডলর 

েুকব্া 
রডয়ডে,

 যা দ্রুে 

করোোর িাক
া 

থফরে থেওয়া
 

েুকনকচি
ে করডব।

এেে র্য়ােশ্ি়ার্ড :
েমস্ত থলনডেন এবং আপডলাি 

অথবা বাকক থাকা পেডক্ষপ 

একক ি্যাশডবাডিযে থেো যাডব, 

যাডে করোোরা পরবেযেী 
পেডক্ষপ গ্রহণ করডে পাডরন। 

প্র়াে-পূরণ ের়া 

আ
শ্িদিপশ্ত্রর উপবথ্বত :

করোোডের জন্য েমস্ত কব্ডয় 

গুরুত্বপূণযে কনডেযেশ এবং েথ্য 

আ
গাম পাওয়া যাডব। প্রাক-

পূরণ করা আ
ডবেন 

পরেও কমলডব।

সহশ্জ ি্যিহ়ারশ্য়াগ্য :
করোোডের থকান প্রশ্ন, কজজ্ঞাে্য থাকডল 
ো েৎপরোর েডঙ্গ উতির থেওয়ার 

পাশাপাকশ করোোডের োহায্যাডথযে নেুন 
কলডেন্ার গড়ে থোলা হডয়ডে। কবস্তাকরে 

এফএককউএে, ম্যানুয়াল ব্যবহার, 
কভকিও এবং চ্যািবি/েরােকর 
এডজন্ডের েডঙ্গ কথা বলাও 

যাডব। এই েুকব্া 
থমাবাইল অ্যাডপও 

রডয়ডে।

এে়াবধে 
িগদ পূরশ্ণর 

বিেল্পগুবে :
থনি ব্যাক্কং, ইউকপআই, 

আরকিকজএে, এনইএফকি – এর 
মডো নগে প্রোডনর কবকপেগুকল েহ 

এককি নেুন নগে প্রোন ব্যবস্াপনা 
এই নেুন থপািযোডল চালু করা 

হডয়ডে।

চফসশ্েস 
সুবিধ়া :

আয়কডরর আডবেনপরে 
জমা থেওয়ার েুকব্া, কর 

থপশাোরডের েডঙ্গ চুকক্ত, থফেডলে 
পুঙ্ানুপুঙ্ েথ্য  যাচাই অথবা 
আকপডলর েেকযেীকরডণর জবাব 

থেওয়ার েুডযাগ কমলডব। 

l আইন ্ংস্কার, তলেযের প্রচার এিং আয়�র োতালের 
জনযে বনরবিবছেন্ন ্ুবিধা প্রোলনর ফল্ কেলে আয়�র 
্ংগ্রহ িকৃবদ্ কপলয়লছ। 

l ২০১৩-১৪ অে্িলষ্ করখালন কমাট ৩.৭৯ ক�াবট 
ক্নলেলনর তেযে নবেিুতি হলয়বছ্, ২০২০-২১ অে্িলষ্ 
এই ্ংখযো িকৃবদ্ ৭.৩৮ ক�াবট হলয়লছ।  

l ২০১৩-১৪ অে্িলষ্ ৩.৩১ ক�াবট মানুষ আয়�র জমা 
বেলয়লছন, ২০২০-২১ অে্িলষ্ ৬.৭২ ক�াবট মানুষ 
আয়�র জমা বেলয়লছন।  

আয়েরদ়াত়ার সংে্য়া 
ধ়ার়াি়াবহেভ়াশ্ি িৃবধি 

চপশ্য়শ্ছ

স়্াছেন্দ্যদ়ায়ে ি্যিথ়্া 
এিং বির়াপত্ত়ার সশ্ঙ্গ 
আয়ের জ�়া আরও 
সহজ হশ্য় উশ্েশ্ছ 

ই-ফাইব্ং ২.০ 
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প্রশ্ত্যে ভ়ারতরীয়র স়াংকৃিবতে 
চেতি়ার �শ্ধ্য বিবহত রশ্য়শ্ছ

প্রধোন�ন্তী নরেন্দ্র ম�োদী অররোধ্োে জন্ উন্নয়ন�ূিে পলেেল্পনো লবষরয়  পর্যোরিোিনো েরেরেন, মরখোরন 
ভোেতীয় সংসৃ্লতে প্রতীে লিরসরব লবশোি েো��লদিে লনল�্যত িরছে। লতলন লবরশষত রুবরদে পোশোপোলশ 

সোধোেণ �োনুরষে স্োস্্েে অংশগ্িরণে ওপে মজোে লদরয়রেন, রোরত শতোব্ী পে শতোব্ী  ধরে অরপষেোেত 
এই �লদিে লন�্যোণ সুলনলচিত েরে রুরগ রুরগ �োনবতোে পর-প্রদশ্যে িরয় ওরঠ।

অকরাধযোর উন্নয়ন এ�বট আধযোবত্ম� ক�ন্দ্র, বিবে পর্টন 
হাি এিং ্ুস্ায়তী আধুবন� েহর বহল্লি পবর�বল্পত 
হলয়লছ। ২৬কে জুন প্রধানমন্ততী নলরন্দ্র কমােতী এই এ�ই 

�ো জাবনলয় িল্লছন, ‘অলরাধযোয় উন্নয়লনর নতুন মাত্রা করাগ �রার 
্ময় এল্লছ, এখালন আমালের কশ্রঠি ঐবতহযে এিং উন্নয়লনর ্ াফ্যে 
তুল্ ধরা উবচত’। অলরাধযোর উন্নয়ন পবর�ল্পনা পর্াল্াচনার 
্ময় তার িাত্ায় পবরস্কার হলয় কগলছ কর, রামমবন্দর বনম্ালের 
পর এখালন শুধুমাত্র িারত কেল�ই পূেযোে্তীরা আ্লিন না, বিলেে 
কেল�ও অলন� পর্ট� এই স্ান ভ্রমলে আ্লিন। প্রধানমন্ততী 
অলরাধযোর ্লগি উন্নয়ন ্পিব�্ত এ�াবধ� িবিষযেৎ  ও প্রস্তাবিত 
পবর�ািালমা পবর�ল্পনার বিষলয় জাবনলয়লছন। বিমানিন্দর, কর্ 
কস্েলনর ্ম্প্র্ারে, িা্ বডলপা, ্ড� এিং মহা্ড�-এর মলতা 
এ�াবধ� পবর�ািালমাগত পবর�ল্পনার বিষলয় আল্াচনা হলয়লছ।

পূেযোে্তীলের ো�ার ্ুবিধার জনযে িযেিস্াপনা, আশ্রলমর জনযে 
জায়গা, ্ন্নযো্তীলের আশ্রম, কহালট্, বিবিন্ন রালজযের িিন ্হ গ্রতীে 
বফ্ড েহর গলড কতা্ার বিষলয়ও আল্াচনা হলয়লছ। এছাডাও, 
পর্ট�লের ্ুবিধার জনযে পর্টন ক�ন্দ্র, আতিজ্াবত� মালনর 
্ংগ্রহো্া গলড কতা্া হলি। 

কনৌ বিহার : ্ররূ  নেতী এিং তার োটগুব্ উন্নয়লনর জনযে 
বিলেষ পবর�ািালমা বনম্ালের ওপর কজার কেওয়া হলয়লছ। ্ররূ 
নেতীলত বনয়বমত কনৌ�া বিহালরর িযেিস্া �রা হলি।

স্াট্ ব্বট : ্াইল�্ চা্� এিং পেচারতীলের জনযে রোরে 
জায়গার িযেিস্া ্হ েহলরর ্ুস্্ায়তী উন্নয়ন ্ুবনবচিত �রা হলি। 
স্াট্ ব্বটর পবর�ািালমা িযেিহার �লর আধুবন� রানিাহলনর 
িযেিস্াপনা গলড কতা্া হলি। 

l অলরাধযোল� প্রলতযে� িারততীয়র ্াংস্ককৃ বত� কচতনার অগি  
িল্ িে্না �রা হলয়লছ। আমালের ঐবতলহযের খঁুবটনাবট এিং 
উন্নয়নমু্� পবরিত্লনর প্রবতফ্ন অলরাধযোর মাধযেলম েটলি।

l অলরাধযো হ্ আধযোবত্ম�তা এিং উৎ্ালহর উোহরে। এই 
েহলরর মানি তল্বির ্ লগি ্ ারুজযে করলখ অতযোধুবন� পবর�ািালমা 
গলড তু্লত হলি। পর্ট�, ততীে্রাত্রতীর কেল� ্�ল্ই এর 
্ুফ্ কিাগ �রলিন। 

l এই েহরল� এমনিালি গলড তু্লত হলি রালত িবিষযেত প্রজন্ম 
মলন �লর  জতীিলন অতিত এ�িার অলরাধযো রাওয়া প্রলয়াজন। 

l অেূর িবিষযেলত অলরাধযোর উন্নয়নমূ্� �ম্�াডেল� িজায় 
রাখলত হলি। অলরাধযোয় কর �ম্তৎপরতা শুরু হলয়লছ, 
তার মলধযে বেলয় পরিত্তী উন্নয়নমূ্� উলেযোগ এখনই শুরু 
�রলত হলি। অলরাধযোর পবরচয় তুল্ ধরার জনযে আমালের 
্মবটিগতিালি উলেযোগতী হলত হলি। এই স্ালনর ্াংস্ককৃ বত� 
ঐবতহযেল� উদ্ািনমূ্� উপায় প্র�াে �রলত হলি। 

l িগিান রালমর ্ি মানুষল� এ�বত্রত �রার ক্ষমতা বছ্। 
অলরাধযোর উন্নয়নমূ্� �ালজ স্াস্যে�র জন অংেতীোবরত্ব 
প্রলয়াজন। বিলেষ �লর রুি ্ ম্প্রোয়ল� এই �ালজ রুতি �রলত 
হলি।    

পয্ড়াশ্ে়ােি়ার স�য়, প্রধ়াি�ন্তরী চয বিষয়গুবের 
ওপর গুরুত্ব বদশ্য়শ্ছি, চসগুবে হে :

ঐবতহযে
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স্াধতীনতার পলর এই িাবহনতীল� ধলর রাখা িা বি্ুপ্ত �রার 
ববিধাবিল্বের অি্ান েবটলয়  ্ে্ার িলিিিাই পযোলট্ 
্ং্লে োঁবডলয় ক�ন্দ্রতীয় ্ংরবক্ষত পুব্ে িাবহনতী 

বি্ – ১৯৪৯-এর ্ূচনার �ো েকৃঢ়িালি কোষো �লরবছল্ন। 
বতবন িল্বছল্ন, ‘এই িাবহনতীর আরও েবতিো্তী �রা ্হ 
আংবে�িালি কেে িালগর োটবত পূরে  এিং রাজযে ও ক�লন্দ্রর 
ক্মিধ্মান বি�ালে বিলেষ িূবম�া বনলত পালর  ও তালেরল� 
গুরুত্বপূে্ �ালজ িযেিহার �রা রালি। তালেরল� এ�বট খুি িা্ 
্ংরবক্ষত িাবহনতী বহল্লি রাখা হলি, স্ানতীয় িাবহনতীর প্রলয়াজলন 
্মলয় ্মলয় তালেরল� ্াহালরযের জনযে কমাতালয়ন �রা হলি’। 
িাবহনতীর েক্ষতা এিং ্ম্ভািনা ্পিল�্ ্ে্ার পযোলটল্র মূ্যোয়ন 
ক�ি্মাত্র ক্রা অনুমান ও েূরেে্তী মতিিযে বহল্লি  অবিবহত 
�রা করলত পালর।

এই ঐবতহাব্� অগ্রগবত, পুব্লের প্রবতবনবধলত্বর মু�ুটল�ই 
আজ আমরা ক�ন্দ্রতীয় ্ ংরবক্ষত পুব্ে িাবহনতী  অেিা ব্আরবপএফ 
িল্ োব�। ব্আরবপএফ বহল্লি কগৌরিময় উপবস্বতর ৮২-
তম িছর উেরাপন �রা হলি ২৭কে জু্াই। িাবহনতীর েবতি 
োঁবডলয় রলয়লছ ২৪৬-বট িযোলটব্য়লনর ওপর। িহুমুখতী প্রবতিা 
্হ বিলবের ববিততীয় এিং কেলের অনযেতম  েবতিো্তী িাবহনতী 
হ্ এই ব্আরবপএফ। স্াধতীনতার পরিত্তী ্মলয় এই িাবহনতী 
রাজযেগুব্ল� এ�বত্র�রলে গুরুত্বপূে্ িূবম�া পা্ন �লরলছ এিং 
জমু্ ও �াশ্তীর উতির-পূলি্র রালজযে োবয়লত্বর ্লগি �ত্িযে পা্ন 
�লরলছ। ব্আরবপএফ-এর ব�ছু িাবহনতী ্তীমালতি কমাতালয়ন �রা 
হলয়বছ্। ১৯৫৯ ্াল্ ২১কে অলক্টাির হট বপ্ং (্াোখ)-এ এই 

সিআরসিএফ য�োদ্ো 
এবং য�ৌরবোসবিত বছর 

বিভ্ডরশ্য়াগ্য

১৯৩৯ সোরিে ২৭মশ জিুোইরয়ে সেোরি রখন লনলভ্য ে 
মরোদ্োে এেটি এেে ব্োরটলিয়ন  পলুিরশে প্রলতলনলধরবেে 
�ুকুট পেোে জন্ এলগরয় িরিরে,তখন মেউ ভোবরতই 
পোরে লন মর  তোেো স্োধীন ভোেরতে এে  অদ�্ 
শলক্তশোিী বোলিনী গঠরনে সোষেী িরত িরিরে । 

ব্আরবপএফ িাবহনতী চতীনালের প্রেম আক্মলের বিরুলদ্ ্ডাই 
�লরবছ্। ব্আরবপএফ-এর এ�বট কছাট িাবহনতী রেন নজরোবর 
চা্াবছে্ তখন চতীনা ত্নযে তালের ওপর আক্মে �লর। এই 
্ংোলত ব্আরবপএফ-এর ১০ জন জওয়ান মাতকৃ িূবমর জনযে 
জতীিন উৎ্গ্ �লরন। ২১-কে অলক্টাির এই েটনার স্রলে ্ ারা 
কেেজুলড ‘পুব্ে স্কৃবতচারে বেি্’ বহল্লি উেরাপন �রা হয়। 
এর �লয়�িছর পর ১৯৬৫ ্াল্র ৯ই এবপ্র্ এই িাবহনতী 
ইবতহা্ রচনা �লর। ব্আরবপএফ-এর ববিততীয় িযোলটব্য়ন 
-এর কছাট ে্ ্ফ্িালি ্ডাই চাব্লয়  গুজরালটর �লছের 
রলে ্ে্ার কপালস্ পাব�স্তানতী িাবহনতীর হাম্া রুলখ কেয়। ৩৪ 
জন পাব�স্তানতী ক্নাল� খতম �রার পাোপাবে চার জনল� 
জতীবিত অিস্ায় ধলর কফল্। ্ামবর� রুলদ্র ইবতহাল্ আর 
ক�ান নবজর কনই, করখালন মাত্র �লয়�জন পুব্ে ্ে্যে পুলরা 
পোবত� িাবহনতীল� ্াফল্যের ্লগি পবরচা্ন �লরবছল্ন। এই 
রুলদ্ ৬ জন ্াহ্তী ব্আরবপএফ জওয়ান েহতীে হলয়বছ্ন। 

স়্াধরীিত়ার পরিত্ডরী স�শ্য় 
দেশ্ের পর দেে  ধশ্র 

বসআরবপএফ এর স়াহসরীেত়া, 
আত্ম-িবেদ়াি এিং চপে়াদ়াবরত্ব 

দ্রুত িৃবধি চপশ্য়শ্ছ।
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িাবহনতীর জওয়ানলের এই ্াহব্�তার প্রবত শ্রদ্া জাবনলয় ৯ই 
এবপ্র্ বেনবট ্ারা কেেজুলড ‘কেৌর্যে বেি্’ বহল্লি উেরাপন 
�রা হয়।

উতির-পূলি্  উগ্রপন্তী ্ ম্যো মাো চাডা বেল্, এমনব� ্ তীমালতির 
ওপালরর মেলত জমু্-�াশ্তীলর ্ন্তা্মূ্� �াজ�ম্ িকৃবদ্ পাওয়ায় 
এই িাবহনতীল� কমাতালয়ন �রা হয়। ব্আরবপএফ পাঞ্জালি ্ন্তা্ 
েমলন �ার্�রতী িূবম�া পা্ন �লরলছ। আবের েেল� ক্খালন 
বিো্ িাবহনতী কমাতালয়ন �রা হয়।

িত্মালন উগ্র িামপন্তী  প্রিাবিত রাজযে, জমু্-�াশ্তীর এিং উতির-
পূলি্ এই িাবহনতী কমাতালয়ন রলয়লছ। প্রােবম�িালি ছবতিেগড, 
োডখডে,  বিহার, ওবডো, মহারালষ্ট্রর মলতা উগ্র িামপন্তী প্রিাবিত 
রালজযে বিপু্ ্ ংখযে� িাবহনতী কমাতালয়ন �রা হয়। অ্ংখযে অবিরান 
এিং আত্মতযোলগর পর এই িাবহনতী মাওিােতীলের ক�ােিা্া �লর 

বেলয়লছ। এ�ই ্ লগি ব্আরবপএফ জমু্-�াশ্তীলর ্ ন্তাল্র বিরুলদ্ 
�ার্�রতীিালি ্ডাই চাব্লয়লছ।

িযোলটব্য়লনর ্ াধারে �ত্িযে পা্লনর পাোপাবে  ব্আরবপএফ-
এর এ� প্রবেবক্ষত ইউবনট রলয়লছ, রারা বিবিন্ন �ালজ পারেে্তী। 
ক�ািরা অেিা ্াহ্তী�তাপূে্ �ালজর জনযে �মযোলডিা িযোলটব্য়ন 
হ্ ১০ জন �মযোলডিার এ� িযোলটব্য়ন োখা, রারা ্িব�ছু ্হযে 
�লর ্প্তালহর পর ্প্তাহ ধলর জগিল্ অবিরান চা্ালত পালর। 
অতযেতি �লিার প্রবেক্ষে তালেরল� বিলবের অনযেতম ্ িলচলয় িয়ঙ্কর 
জগিল্র িাবহনতী �লর তুল্লছ। মাওিােতী আক্মলের বিরুলদ্ ্ ডাই 
এিং মাওিােতী �যোডারলের মলধযে িয় ধবরলয় বেলত এই িাবহনতীল� 
বিপু্ ্ংখযোয় উগ্রপন্তী প্রিাবিত রালজযে কমাতালয়ন �রা হয়।

নতী্ রংলয়র উবে্ পবরবহত র ্রাবপড অযো�েন কফা্্ অেিা 
র ্রাফ করাদ্ারা প্রােবম�িালি প্রােোততী নয় এমন অস্ত িযেিহার 
�লর োগিা অেিা োগিার মলতা পবরবস্বত বনয়ন্তলে পারেে্তী। এই 
িাবহনতী োগিা এিং উছেকৃঙ্্ জনতার আক্মে বনয়ন্তলে আনলত 

বসআরবপএফ প়াঞ্জ়াশ্ি সন্ত়াস 
দ�শ্ি ে়ায্ডেররী ভূব�ে়া প়ােি 
েশ্রশ্ছ, ৮০-র দেশ্ে চসে়াশ্ি 

বিে়াে ি়াবহিরী চ�়াত়াশ্য়ি 
ের়া হয় ।         

পটু। ্ম্প্রবত বেবলি োগিার ্ময় এই িাবহনতীর পুনরায় েক্ষতার 
পবরচয় পাওয়া রায়, করখালন তালের কমাতালয়লনর ব�ছু েন্টার 
মলধযেই োবতি পুনঃস্াবপত হয়।  িছলরর পর িছর ধলর এই 
্াফ্যে, েক্ষতা এিং অবিজ্তার �ারলে র ্রাফ  শুধু কেলেই 
নয়, বিলেলেও অনযোনযে বনরাপতিা এিং পুব্ে িাবহনতীল� প্রবেক্ষে 
বেলয় োল�। এই িাবহনতী তার ৬-বট মবহ্া িযোলটব্য়লনর জনযে 
গি্লিাধ �লর। শুধু তাই নয়, ১৯৮৬ ্াল্ বিলবের মলধযে প্রেম 
মবহ্া িযোলটব্য়ন গিলনর ্ম্ান রলয়লছ। এমনব� ২০০৭ 
্াল্ রাষ্ট্র্ংলের োবতিরক্ষতী িাবহনতীলত বিলবের মলধযে প্রেম 
মবহ্া ে্ পািালনার �কৃ বতত্বও রলয়লছ। িত্মালন িাবহনতীর 
মবহ্া করাদ্ারা ক্রা ক�ািরা িাবহনতীলত অতিি্ুতি হওয়ার ্ ুলরাগ 
কপলয়লছন। ্াধারেতন্ত বেিল্ রাজপলে �্াল�ৌে্ প্রেে্লনর 
পর ব্আরবপএফ কগাঠিতীর বনি্তী� িাই� চা্ল�রা কেেিযোপতী 
জনবপ্রয়তা ্াি �লরলছন। ব্আরবপএফ-এর এ�বট ্ুবনবে্টি 
বিআইবপ বনরাপতিা োখা রলয়লছ, রারা কেলের অবতবেলের 
বনরাপতিা বেলয় োল�। বপবডবজ অেিা ্ং্েতীয় বনরাপতিা কগাঠিতী 

্ং্ে িিলন চত্বলর বনরাপতিার োবয়লত্ব রলয়লছ। এই িাবহনতীর 
এ�বট বিলেষ �ত্িযেরত  কগাঠিতী রলয়লছ, রারা প্রধানমন্ততীর 
িা্িিলন বনরাপতিার োবয়লত্ব োল�।

এছাডাও ব্আরবপএফ বিধান্িা এিং ্ং্েতীয় বনি্াচলন 
বিপু্ ্ংখযে� �ম্তী ও ্ামগ্রতী এ�জায়গা কেল� অনযে জায়গা 
বনলয় রাওয়া – বনলয় আ্ার মলতা জবট্ �ালজ বনরাপতিার িযেিস্া 
প্রোলন কনাডা্ িাবহনতী বহল্লি �াজ �লর োল�। ব্আরবপএফ 
অনযোনযে ্ংস্ার ্লগি গেতলন্তর এই উৎ্লি অবিবো্যেিালি 
বনিু্্ বনরাপতিা িযেিস্ার আলয়াজন �লর। ২,২৩৫ জন িাবহনতীর 
িতীর করাদ্া মাতকৃ িূবমর জনযে ্লি্াচ্চ িব্োন বেলয়লছন। ২,১১৩ 
জনল� ্াহব্�তার পে� প্রোন �রা, িাবহনতীর অ্তীম িতীরত্ম, 
কেৌর্যে ও বনঠিার ্লগি �ত্িযে পা্লনর প্রবত ্ম্ান প্রেে্লনর 
্াক্ষই িহন �লর। এই িাবহনতী এ�বট অলো� চক্ (্লি্াচ্চ 
োবতি�া্তীন ্ াহব্�তা পে�), ১০-বট �তীবত্ চক্, ২৬-বট কেৌর্যে 
চক্ এিং ্াহ্তী�তার জনযে ২০১-বট রাষ্ট্রপবতর পুব্ে পে� 
্হ অনযোনযে ্াহব্�তার পে� কপলয় �লর ্িলচলয় ্ু্বজ্ত 
ক�ন্দ্রতীয় িাবহনতীর ্ম্ান িকৃবদ্  �লরলছ।   
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থোবভি অবতমারীর বিরুডধে ল়োইডয় িহৃতির টিোিান অবভযাডনর সূেনা 
েরা হডয়ডছ অথিা ভারতীয় বশল্প ও সংসৃ্বত সংরক্ষণ, ‘ভারতই হডি 
প্থম’ নীবতর ওপর থেন্দীয় সরোর সি থেডয় থিবশ গুরুত্ব বিডয়ডছ। 
‘মন-বে-িাত’-এর সিপেডশষতম পডিপে প্ধানমন্তী নডরন্দ থমািী টিোেরণ, 
থরােীডির বেবেৎসা থক্ষডরি বেবেৎসেডির আডত্াৎসেপে, জলসংরক্ষণ, 
আজািী-ো-অমতৃ-মডহাৎসি এিং অবলবম্পসি সহ এোবধে বিষডয়র ওপর 
আডলােপাত েডরডছন। এেটি অংশ:

“ভ়ারশ্তর ব�ে়ােরণ অবভয়াি বিশ্বের 
জি্য গশ্িষণ়ার বিষয় হশ্য় উেশ্ত প়াশ্র”

 ব�ে়ােরণ : আকম আপনাডের েকলডক কবজ্ঞান এবং নবজ্ঞাকনকডের উপর কবশ্াে করার জন্য আহ্ান জানাকছে। 
আমাডের গুজব থথডক েূডর থাকডে হডব। কাশ্ীডরর থবয়ান গ্রাডমর ১০০ শোংশ মানু্ কিকা কনডয়ডে। থকান এক েমডয় 
একি কবডশ্র জন্য গডব্ণার কব্য় হডয় উঠডে পাডর থয, ককভাডব ভারডের গ্রাডমর মানু্, জঙ্গডল বেবােকাকর আমাডের 
উপজাকে ভাই-থবাডনরা থকাকভি অকেমাকরর েমডয় োডের শকক্ত এবং বুকদ্ধমতিার পকরচয় কেডয়ডে।

 জ়াতরীয় বেবেৎসে বদিস : আমাডের কচককৎেডকরা োডের জীবডনর কথা কচন্া না কডরই কাজ কডর চডলডেন। 
থযকারডণ, এই েময় জােীয় কচককৎেক কেবে আরও থবকশ গুরুত্বপূণযে হডয় উডঠডে। এই কেনকি মহান কচককৎেক এবং 
রাজননকেক ব্যকক্তত্ব িাঃ কব কে রাডয়র জন্মবাক্যেকী উপলডক্ষ উেযাকপে হয়। কডরানা েময়কাডল কচককৎেকডের ভূকমকায় 
আমরা েবাই যথাথযেই কৃেজ্ঞ।

 ঔষবধ গ়াছ : পৃকথবীডে এমন থকান গাে থনই যার থকান ঔ্ক্ গুণ থনই। আমাডের চারপাডশ এমন অডনক গােপালা 
আডে, যাডের অদূ্ে ককেু ঔ্ক্ গুণ আডে, ককন্তু অডনক েময় আমাডের থে েম্পডকযে থকান ্ারণা থাডক না। আমায় 
ননকনোল থথডক একব্ডয় পকরডো্ ভাই এককি কচকঠ কলডেডেন। কেকন কলডেডেন, থয গুলঞ্চ এবং আরও অডনক গােপালার 
অদূ্ে ঔ্ক্ গুণাগুন েম্পডকযে কেকন জানডে থপডরডেন কডরানা আোর পর। ম্্যপ্রডেডশর োেনা থথডক রামডলািন কুশওয়া 
জাকনডয়ডেন, োঁর থেডে এককি থেশীয় কমউকজয়াম বাকনডয়ডেন। এই কমউকজয়াডম কেকন অেংে্য ঔ্ক্ গুণাগুণ েম্পন্ন 
থভ্জ গােপালা ও বীজ েংগ্রহ কডর থরডেডেন।

 জে সংরষেণ : যেন বৃকষ্ট আডে, েেন ো থকবল আমাডের জন্যই নয়, থেই বৃকষ্ট থথডক আগামী প্রজন্মও উপকৃে হয়। 
ব্যোর জল ভূগডভযে প্রডবশ কডর শু্ু েকঞ্চেই হয় না, জলস্তরও বৃকদ্ধ কডর। োই আকম জল েংরক্ষণডক থেশ থেবার এককি 
রূপ বডলই মডন ককর। েকচ্চোন্ ভারেী উতিরােডডের থপৌক়ে গাড়োয়াডল ৩০ হাজাডররও থবকশ জল েংরক্ষডণর জন্য ি্যা্ক 
নেকর কডরডেন। একইভাডব উতিরপ্রডেডশর বাঁো থজলার অন্ধাভ গ্রাডমর মানুড্রা এ্রডণর উদ্াবনীমূলক উডে্যাগ কনডয়ডেন। 

 অবেবপিশ্ক্স ভ়ারত : আমরা ককংবেন্ী অ্যাথকলি কমলো কেং-থক কেনওই ভুডল থযডে পাকর না। থেলা্ুলার প্রকে োঁর 
আত্মে্যাগ আমাডক বহুবার অনুপ্রাকণে কডরডে। প্রডে্যক থেডলায়া়েই োঁর কনডজর কনডজর প্রকেবন্ধকোডক জয় কডর এবং 
বেরভর কডঠার পকররেম কডর থিাককও যাডছেন। োরা শু্ু োডের জন্যই নয়, থেডশর জন্যও থেোডন যাডছেন। আমরা 
অ্যাথকলিডের মডনাবল বা়োডনার জন্য উৎোহ প্রোন করডে পাকর। থোশ্যাল কমকিয়াডে আপনারা #Cheer4India েহ 
আমাডের এই থেডলায়া়েডের শুডভছো জানাডে পাডরন।

 অ�ৃত �শ্হ়াৎসি : স্া্ীনোর ৭৫ বেডর অমৃে মডহাৎেব আমাডের জন্য েুব ব়ে থপ্ররণা। আমাডের মন্ত্র হওয়া উকচে 
ভারেই হডব প্রথম। থেডশ ককেু োমকগ্রক লক্ষ্য কস্র করা হডয়ডে। নেুন এবং উদ্াবনীমূলক পডথ ো উেযাপন করডে 
আকম েকলডক একগডয় আোর অনুডরা্ জানাব।

 ত়াব�ে ভ়াষ়া : থচন্নাই থথডক কথরু আর.গুরুপ্রোে কলডেডেন, ‘যেনই আপকন োকমলনা়ুে েম্বকন্ধ বডলন, েেন আমার 
আগ্রহ আরও থবড়ে যায়। আপকন োকমল ভা্া, োকমল েংসৃ্কের মহত্ব, োকমল উৎেবগুকল ও োকমলনািুর কবকশষ্ট 
স্ানগুকলর কব্ডয় আডলাচনা কডরডেন’। গুরুপ্রোে মন-কক-বাে-এ োকমলনা়ুে েম্পডকযে েমস্ত আডলাচনা এককরেে কডর 
এককি ই-বই নেকর কডরডেন। প্রডে্যক ভারেীডয়র আন্ এবং গবযেডবা্ করা উকচে থয কবডশ্র েবডচডয় প্রাচীনেম ভা্া 
আমাডের থেডশই রডয়ডে। 

মন–ব�–িাত ২.০ ২৫-তম পি্ : জুন ২৭, ২০২১

মন ব� িাত কোনার জনযে এই ব�উ আর ক�াড স্কযোন �রুে
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নরেন্দ্র ম�োদী      @narendramodi

িারলতর বট�া�রে অবিরান গবত পালছে!

রারা এই উলেযোগল� ্ফ্ �লর তুল্লছন, তাঁলের 
্�্ল� অবিনন্দ জানাই।

্�ল্র জনযে বিনামূল্যে বট�া�রলের িযেিস্া �রলত 
আমরা অবগি�ারিদ্।

্িাইল� বট�া, বিনামূল্যে বট�া।

েোজনোথ সিং     @rajnathsingh
  
েবতিো্তী জাততীয় বনরাপতিা, ্ন্তা্মূ্� �ম্�াডে 
হ্া্ এিং উিয় অঞ্চল্ মানুলষর ্ামাবজ�-
অে্শনবত� উন্নয়লনর নতুন পে খুল্ বেলত 
ক�ন্দ্রতীয় ্র�ার জমু্ ও �াশ্তীর এিং ্াোখ-ক� 
েুবট পকৃে� ক�ন্দ্রোব্ত অঞ্চ্ বহল্লি িাগ �রার 
ব্দ্াতি কনয়।

অস�ত শোহ     @AmitShah

আতিজ্াবত� মাে� বিলরাধতী বেিল্ বপএম 
@narendramodi ্র�ার, মাে� পাচালরর মত 
বিষয়গুব্ ক�ালনা িালি িরোস্ত �রা রালি না িল্ 
পুনারায় তার প্রবতশ্রুবতর �ো জাবনলয়লছ।
আবম িারলত মাে� দ্রিযে েূরতী�রলের জনযে 
@narcoticsbureau �ম্তীলের প্রলচটিাল� প্রেং্া 
জানাবছে। 

নীসতন গড়কসে     @nitin_gadkari

কেলের জতীিাশ্ জ্া্ানতী ইল�া িযেিস্াপনার আমূ্ 
পবরিত্ন বনলয় আ্ার জনযে ্ড� পবরিহে এিং 
মহা্ড� মন্ত� ২৮ই জুন ২০২১-এ এ�বট খ্ডা 
বিজ্বপ্ত প্র�াে �লরলছ । 

ড. �রহন্দ্র নোথ পোরডে        @DrMNPandeyMP

মাননতীয়  প্রধানমন্ততী শ্রী @narendramodi জতী'র 
'আত্মবনি্র িারত'এর েকৃবটিিবগিল� এবগলয় বনলয় 
করলত এ� ্লক্ষরও কিবে রুি�ল� স্াস্যে কক্ষলত্র 
প্রবেক্ষে কেওয়া হলি। এলত স্াস্যে পবরলষিায় 
এ� নতুন েবতি ্ঞ্চার �রার পাোপাবে রুিলের 
অন-ো-জি প্রবেক্ষলের ্লগি িবিষযেলত করাজগালরর 
্ুলরাগ �লর কেলি। #Skill4HealthyIndia

সকরেণ সেসজজু       @KirenRijiju 

চ্ুন কটাব�ও অব্বপিলসি অংেগ্রহে�ারতী আমালের 
িারততীয় প্রবতবনবধ েল্র জনযে উৎ্াহ করাগাই।
 ্মস্ত কর্ কস্েন এিং অনযোনযে জায়গায় ততবর 
ক্্বফ পলয়লন্ট োঁবডলয় েয়া �লর ক্্বফ তু্ুন 
এিং িারততীয় অংেগ্রহে�ারতীলের উৎ্াহ বেলত তা 
্ি্ত্র  ছবডলয় বেন। #Cheer4India

বমবডয়া �ে্ার



ডঃ এ সপ মজ আবু্ল কোলো�

কালাম থচডয়কেডলন থেশ শকক্তশালী হডয় উঠুক। োঁর কচন্াভাবনা শু্ুমারে অড্রের মা্্যডম থেশডক শকক্তশালী করার 
মড্্যই েীমাবদ্ধ কেল না, থেডশর ো্ারণ মানুড্র েক্ষমো বৃকদ্ধ করাও প্রডয়াজন মডন করডেন। থযকারডণ কেকন 

নেুন প্রযুকক্তর গডব্ণা ও আকবস্াডরর ওপর থজার কেডেন। কালাম প্রথডম একজন রাষ্ট্র রত্ন,পডর রাষ্ট্রপকে। 
– প্রধ়াি�ন্তরী িশ্রন্দ্র চ�়াদরী

রঃ আিুে পবের জয়ি়াে়াশ্িদরীি আবু্ে ে়াে়া� েুি স়াধ়ারণ এিং দরীি-দবর্ ঘর চেশ্ে চদশ্ের র়াষ্ট্রপবত 
বহশ্সশ্ি উশ্ে এশ্সবছশ্েি। নেেশ্ি বতবি েিশ্রর ে়াগজ বিবক্ েরশ্তি বেন্তু, ত়ঁার উচ়্াে়াঙ়্া বছে। উডন্ প়াবের বদশ্ে 
ত়ঁাবেশ্য় বতবি বি�়াি েে়ােে সংক়্ান্ ইবঞ্জবিয়়ার হওয়়ার স্প্ন চদেশ্তি। যেি এই স্প্ন ি়াস্তশ্ি পবরণত হে, তেি বিবে 
ত়ঁাশ্ে ব�স়াইে �্য়াি বহশ্সশ্িই বেশ্িবছে। বতবি ইসশ্র়ার এেজি বিজ়্ািরী এিং বরআরবরও-এর �হ়াবিশ্দ্ডেে সহ চিে 
েশ্য়েব� গুরুত্বপূণ্ড পশ্দ অবধবষ্ত বছশ্েি এিং জরীিশ্ি চিেবেছু গুরুত্বপূণ্ড দ়াবয়ত্ব স়া�শ্েশ্ছি। ১৯৯৮ স়াশ্ে চপ়াের়াশ্ি 
পর�়াণু  পররীষে়ার স�য় বতবি গুরুত্বপূণ্ড ভূব�ে়া প়ােি েশ্রবছশ্েি। পৃথ্রী-অবনি-বত্রেূে-ি়াগ-এর �শ্ত়া চষেপি়াস্ত্র নতবরর 
চষেশ্ত্র ত়ঁার  অস়া�়াি্য অিদ়াশ্ির জি্য ত়ঁাশ্ে চদেরীয় পধিবতশ্ত নতবর  চষেপি়াশ্স্ত্রর জিে িে়া হয়। বতবি ১৯৯২ চেশ্ে 
১৯৯৯ স়াে পয্ডন্ প্রবতরষে়া �ন্তরীর নিজ়্াবিে উপশ্দষ়্া বছশ্েি এিং পরিত্ডরী স�য় চদশ্ের এে়াদেত� র়াষ্ট্রপবত হি। ত়ঁার 
জরীিি আ�়াশ্দর উচ্ স্প্ন চদেশ্ত এিং েশ্ে়ার পবরশ্র� েশ্র েষে্য অজ্ডশ্ির জি্য অিুপ্র়াবণত েশ্র। বতবি এ�ি এেজি 
স়াধ়ারণ �়ািুষ বছশ্েি, য়া প্রশ্ত্যশ্ের হৃদয়শ্ে ্ে্ড েশ্র য়ায়। এেজি র়াষ্ট্রপবত বহশ্সশ্ি বতবি স়াধ়ারণ �়ািুশ্ষর জি্য 
র়াষ্ট্রপবত ভিশ্ির দরজ়া উনু্মক্ত েশ্র বদশ্য়বছশ্েি। ১৯৮১ স়াশ্ে বতবি পদ্মভূষণ, ১৯৯০ স়াশ্ে পদ্মবিভূষণ এিং ১৯৯৭ 
স়াশ্ে ভ়ারতরনে সম়্াশ্ি ভূবষত হি। বতবি সি্ডদ়াই িেশ্তি, ‘স্প্ন চসগুবে িয়, য়া র়াশ্ত ঘুশ্�র �শ্ধ্য আশ্স, বেন্তু স্প্ন 
চসগুবে য়া র়াশ্ত আপি়াশ্ে ঘু�শ্ত চদয় ি়া’। বতবি সিস�য় ছ়াত্র-ছ়াত্ররীশ্দর েুি ে়াছ়াে়াবছ ে়ােশ্ত ভ়ােি়াসশ্তি এিং 

ত়াশ্দর প্রবতবিয়ত অিুপ্র়াবণত েরশ্তি। বতবি িহু চেে়া বেশ্ে চরশ্ে  চগশ্ছি। ২৭-চে জুে়াই ষষ্ �ৃতু্যি়াবষ্ডেরীশ্ত রঃ এ বপ 
চজ আবু্ে ে়াে়া�শ্ে আন্বরে শ্রধি়াঘ্ড্য। 

জিগশ্ণর
রদোষ্ট্রপনত

অশ়্্াির ১৫, ১৯৩১ - জুে়াই ২৭, ২০১৫
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