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ৰক্া েৱি
ৱিশ্বস্তৰ্ৰীয় ককাৱিড-১৯ িাইৰাছ মহামাৰ্ৰীক প্ৰৱতৰৰাধৰ িাৰি িাৰৰত 
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মন েী বাে ২.০ ২৮সংখথ্যক খণ্ড, ২৬ কছৰতেম্বৰ, ২০২১

প্ৰধানমন্তীৰ মন েী বাে শুভনবলল এই 
ভেউআৰ দোড দকেন েৰে 

“ক্ষু দ্ৰ, ক্ষু দ্ৰ প্ৰয়াসশবাশৰ ডাঙৰ 
পভৰৱে্তন সাধন েশৰ”
ককাৱিডৰ ৱিৰুৰধে যুজঁ ৱিয়াৰ কক্ত্ৰত টিম ইণ্ণ্ডয়াৰ প্ৰয়াসৰিাৰৰই হওক িা স্ান্ৰীয় উৎপািনৰ প্ৰৱত জনতাৰ কপ্ৰম, স্চ্ছতাক 
ৱনজৰ িথ্যণ্ক্তৈত স্িাি ৱহিাৰপ ৈঢ় ৱিয়া, নি্ৰীৰ সংৰক্ণ আৰু পুনৰুধোৰকলল কৰা অৱিযানৰিাৰৰই হওক িা স্াধ্ৰীনতাৰ 
অিণ্দিত নায়কসকলৰ জনৈাৰনৰৰ কিশৰ নাৈৱৰকক অনুৰপ্ৰৰণা ৱিয়া কথাৰিাৰ কক্ত্ৰত িাৰত আৈিাৱঢ় গৈৰছ। এৰন অৰনক 
ৱিষয়ৰিাৰকলল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় কতওঁৰ মন ক্ৰী িাত অনুষানত নাৈৱৰকৰ গসৰত কথািাতা্ত ৱমৱলত হয়। কসই কৰৱডঅ' অনুষানৰ 
ৱকয়িংশ ইয়াত আৈিৰঢ়ািা গহৰছঃ

স্বচ্ছো এভেয়া স্বিাৱঃ শ্ৰধোৰ িাপুৰ প্ৰৰিষ্াৰ িাৰিই স্চ্ছতা এই কিশৰ প্ৰৱতজন নাৈৱৰকৰ মনত আৰছ। স্চ্ছতা গহৰছ 
িশক িশক ধৱৰ প্ৰৱতৰিা প্ৰজন্মক সংযুক্ত কৱৰ আৈিঢ়াই ৱনয়াৰ প্ৰৰিষ্া, যাৰ ফলত সমাজত স্চ্ছতাৰ স্িাি ৈঢ় গল উৰে।

অৰ ্তলনভেে স্বচ্ছোঃ এয়া সিঁা কয অথল্নৱতক স্চ্ছতাৰ ৱিশত প্ৰযুণ্ক্তৰয় যৰথষ্ সহায় কৱৰ আৱহৰছ। এৱতয়া এয়া আমাৰ 
িাৰি কৈৌৰিৰ কথা কয কিশৰ গ্ামাঞ্চলৰিাৰৰতা সাধাৰণ জনতাই ৱফনৰিক ইউৱপআইৰ মাধথ্যমত ৱডণ্জৰিল কলনৰিনৰ 
গসৰত সংযুক্ত গহ পৱৰৰছ আৰু এয়া ৱনৰতৌ িণৃ্ধে পািলল ধৱৰৰছ। ৱযিৰৰ কশৌিালয়ৰ ৱনম ্াৰণ জনতাৰ আত্মৰৈৌৰি িণৃ্ধে কৱৰৰছ 
টেক কতৰনিৰৰ অথল্নৱতক স্চ্ছতাই সন্মান িণৃ্ধে কৱৰৰছ।

েীনেয়াল উপাধ্ায়ৰ অৰ ্তলনভেে েে ্তনঃ পণ্ণ্ডত ি্ৰীনিয়াল উপাধথ্যায়জ্ৰী ৱিৈত শৱতকাৰ অনথ্যতম ৱিন্াৱিিসকলৰ 
এজন আৱছল। কতওঁৰ অথল্নৱতক িশৰ্ন সমাজৰ সিল্ৰীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৱিৱছল, কতওঁৰ অৰন্ািয়াৰ িশন্ এৱতয়াও 
প্ৰাসংৱৈক আৰু কপ্ৰৰণামূলক। কতওঁ মূলত সকৰলাৰৰ কপ্ৰৰণাৰ উৎস আৱছল আৰু স্ৰিশ্ৰী আৱহৰ্ প্ৰস্তুতকতা্ও কতওঁৰিই 
আৱছল।

ি'দেল ফ’ৰ দলাশেলঃ আণ্জ আৱম স্াধ্ৰীনতাৰ অমতৃ মৰহাৎসি পালন কৱৰ আৰছা ঁৈৱতৰক এৰন সময়ত আমাৰ কিশৰ 
যুি প্ৰজন্মই খাি্ৰীজাত সামগ্্ৰীৰ ওপৰত ৱিৰশষ গুৰুত্ব ৱি কিশক সহায় কৱৰ আৰছ। এৱতয়া উৎসিৰ িতৰ ৈৱতৰক এৰন 
সময়ত অতথ্যাৱধক খাি্ৰী আৰু কুটিৰ সামগ্্ৰী ক্ৰয় কৱৰ উপহাৰ ৱি এই উৎসিৰ িতৰক আনদিমুখৰ কৱৰ কতালক আৰু 
স্ান্ৰীয় সামগ্্ৰীক গুৰুত্ব ৱি কিাৰকল ফ’ৰ কলাৰকলক আগুিাই ৱনয়ক।

অবন্দিে নায়েৰ গসশে যষুৱ প্ৰজন্ম জভ়িে গহ পভৰশেঃ স্াধ্ৰীনতাৰ অমতৃ মৰহাৎসিৰ গসৰত কিশৰ যুি প্ৰজন্ম জৱ়িত 
গহ পৱৰৰছ । এই অৱিযানৰ গসৰত ইৱতমৰধথ্য ১৪িা ৱিৱিন্ন িাষাৰ ১৩ হাজাৰৰৰা অৱধক কলাৰক ৱনজৰ নাম পঞ্্ৰীয়ন কৱৰৰছ। 
আৰু ইয়াৰ ৱিতৰত প্ৰায় ৫ হাজাৰ কলখৰক এৱতয়া অিণ্দিত নায়কসকলৰ আখথ্যান ৈৰিষণা কৱৰ ৱলৱখিলল আৰম্ভ কৱৰৰছ। 

নেীৰ পষুনঃজীৱনঃ ৱিশ্ব নি্ৰী ৱিিস উপলৰক্ নি্ৰীৰ পুনঃজ্ৰীিনৰ িাৰি নি্ৰী উৎসি পালন কৰা হয়। িৰষুণৰ পান্ৰী সংৰক্ৰ 
িাৰি ককিছ িথ্যা কৰইন শ্ৰীষক্ অৱিযান আৰম্ভ কৰা গহৱছল। তাৱমলনাডুৰ শুকাই কযািা নি্ৰী নাৈানি্ৰী স্ান্ৰীয় মৱহলাৰ 
সহৰযাৈত পুনৰ প্ৰাণ পায় উটেৰছ। 

উপহাৰৰ ই-ভনলামঃ মই ৱিৱিন্ন সময়ত ৱিৱিন্নজনৰ পৰা লাি কৰা স্মৰৱণকা, সামগ্্ৰী আৱিৰিাৰৰ ই-ৱনলাম িৱলি ধৱৰৰছ। 
এই ই-ৱনলামৰ পৰা কপািা ধন নমাম্ৰী ৈংৰৈ অৱিযানত খৰি কৰা হ’ি। 

ভেব্াংৈসেলৰ উৎসাহ বৃন্ধি পাইশেঃ আমাৰ ৱিিথ্যাংৈসকলৰ ককাৰনা এিা কাম কৰাৰ িাৰি থকা মানৱসকতা সিঁালক 
প্ৰশংসন্ৰীয়। ৱকছু ৱিন পূৰি ্ ১৫ হাজাৰ উচ্চতাতলকও অৱধক উচ্চতাৰ ৱছয়াৰিনৰ কুমাৰ কপাষ্ত ৮ ৈৰাক্ৰীলক ৱিিথ্যাংৈ 
উপৱস্ত গহ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰৰ। এই কামত িাৰত্ৰীয় কসনাৰ ৱিৰশষ কসনািাৱহন্ৰীৰ কলাৰক কতওঁৰলাকক সহায় 
কৱৰৱছল। কসয়া সিঁালক প্ৰৰণামূলক।
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জনোৰ স্বপ্নৰ 
“উ়িান”

ভযসেলৰ মােৃিূভমৰ প্ৰভে দনেহ আভেল সব ্তাভধে

“দিেভিন দসৱা” গহ পভৰশে স্বাস্্ৰ সষুৰক্া ঢাল

প্ৰচ্ছে দলখা ককাৱিডৰ ৱিৰুৰধে িৱল থকা যুধেখনত ৱনৰতৌ নতুন সফলতা লাি কৱৰ থকা 
িাৰতত িৱলি ধৱৰৰছ ৱিশ্বৰ সিি্হৃৎ টিকাকৰণ অৱিযান | পৃষ্া ১০-২১

ভিেৰৰ পৃষ্াশবাৰে...

স্াধ্ৰীনতাৰ অমৃত মৰহাৎসি উপলৰক্ এইিাৰ পঢ়ক কসইসকল ি্ৰীৰ 
কসনান্ৰীৰ ৱিষৰয় ৱযসকৰল কিশমাতৃক ৱনজৰ জ্ৰীিনত সৰি ্াপৱৰ স্ান 
ৱিৱছল | পৃষ্া ৪১-৪৫

সংভক্প্ত খবৰ

দেন্দ্ৰীয় স্বাস্্ মন্তী মনসষুখ মাণ্ডভৱয়াৰ সাক্াৎোৰ

িাৰেৰ নেুন স্বাস্্ আভহ্ত

উশে্াৈখণ্ডৰ ভবোে, ভেশুৰ পষুটটি সদিি্তে

পষৃা ৪-৫

ককন্দ্ৰীয় স্াস্থ্য মন্ত্ৰীৰ সাক্াৎকাৰ | পষৃা ২২-২৫

কিশৰ নাৈৱৰকৰ িাৰি এৱতয়া ৱডণ্জৰিল কহল্থ আইৱড
পষৃা ২৬-২৭

ককৱিৰনি ৱসধোন্ৰিাৰ  | পষৃা ২৮

িাৰেৰ উন্নয়ন, ভবশ্বৰ প্ৰৈভে
ককািাড আৰু ৰাষ্টসংঘৰ সণ্ন্মলনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ িাষণ
পষৃা ২৯-৩৩

সংসে টিভি গহ পভৰব িাৰেীয় ৈণেন্তৰ েণ্ঠ

পষুটটিহীনোৰ গসশে দমাোভবলা েৰাৰ বাশব ৩৫িা উন্নে েস্

ৰাজথ্যসিা টিৱি আৰু কলাকসিা টিৱিৰ একণ্ত্ৰকৰণ  
পষৃা ৩৪-৩৫

ৱিজ্ানৰ িথ্যিহাৰৰ সহায়ত কৃৱষ খণ্ডৰ উন্নৱত
পষৃা ৩৬-৩৭

দসনা ভবিাৈৰ নেুন োয ্তালয় পভৰসৰ
সিল কসনা, শণ্ক্তশাল্ৰী ৰাষ্টৰ ৱিশত আৈিাৱঢ় | পষৃা ৮-৯

ককন্দ্ৰীয় িৰকাৰৰ উ়িান আিঁৱনৰয় 
ৰাইজৰ উৰাজাহাজৰ যাত্ৰা সহজলিথ্য 
কৱৰ তুৱলৰছ | পৃষ্া ৩৮-৪০

িে্তাৰ বল্লৱিাই দপশিলঃ িাৰেে 
এেশৈাি েৰা দলৌহ মানৱ
িি্াৰ কপৰিৰল িৃঢ়তা কিখুিাই ককিল আণ্জৰ সংযকু্ত 
িাৰতৰ ৱস্ৱত শণ্ক্তশাল্ৰী কৰাই নহয়, কতওঁ লৈৰত 
িৱিষথ্যতৰ পৰথা স্পষ্ কৱৰ গৈৰছ  | পৃষ্া ০৬-০৭

আৰএনআই নং
DELASS/2020/78827

ভবিেীয় বেৰ, সংখ্া ৮ | ১৬-৩১ অশ্াবৰ, ২০২১
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মষুদ্ৰণঃ
আৰািল্ৰী ৱপ্ৰন্াি্ এণ্ড পাৱলিিাি্
প্ৰাইৰিি ৱলৱমৰিড, ডাৱলিউ-৩০,
অ'খলা ইণ্ডাটষ্টৰয়ল এৱৰয়া, কফজ-২,
ৱিল্্ৰীঃ ১১০০২০

ৰূপাংেন েল
শথ্যাম শংকৰ ৱতিাৰ্ৰী,
ৰি্ৰীন্দ কুমাৰ শম ্া ,
ৱিিথ্যা তলিাৰ,
অিয় গুতো

সহশযাৈী
ৱিৰিাৰ শম ্া ,
িদিন কুমাৰ কিৌধুৰ্ৰী,
কশাৱণত কুমাৰ কৈাস্াম্ৰী (অসম্ৰীয়া),
সুৱমত কুমাৰ (ইংৰাজ্ৰী),
অৱনল কপৰিল (গুজৰাি্ৰী),
নাৱিম আহৰমি (উিু্ ),
ৱিনয়া ৱপ.এছ.(মালায়লম),
কপৌলম্ৰী ৰৱক্ত(িাঙাল্ৰী)

পৰামে ্তোো সম্ােে
সশ্াষ েষু মাৰ

দযাৈাশযাৈৰ টিেনা আৰু ই-দমইলঃ
ককাো নং-২৭৮, িুথ্যৰ’ অি
আউিৰ্ৰীচ্ছ এণ্ড ক’ৱমউৱনৰকশ্বন,
ৱবিত্ৰীয় মহলা, সূিনা িিন
নতুন ৱিল্্ৰীঃ ১১০০০৩
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সম্ােেীয় েলম...

( জয়েীপ িািনাৈৰ )

টেকনাঃ ককাো নং-২৭৮, িথু্যৰ’ অি আউিৰ্ৰীচ্ছ 
             এণ্ড ক’ৱমউৱনৰকশ্বন, 
 ৱবিত্ৰীয় মহলা, সূিনা িিন, 
 নতুন ৱিল্্ৰী-১১০০০৩ 
কমইলঃ response-nis@pib.gov.in

িৃঢ় ৱনশ্চয়তাৰৰ আৈিাৱঢ়

প্ৰৱতৰিা প্ৰতথ্যাহ্ান পাৰ কৱৰ

অমাৱনশা আতঁৰ কৱৰিলল

এৱতয়া সূয ্ উিয় গহৰছ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হৃিয়ৰ পৰা ৱনৈৱৰত কহািা এই কাৱিথ্যক িাষাই স্পষ্ কৱৰৰছ নতুন িাৰতৰ সংকল্পৰ 
কথা। এই নতুন িাৰৰত ৱনৰতৌ নতুন কাযক্্ৰমৱণকাৰৰ ক্ৰীৱতম্ান স্াপন কৱৰ গৈৰছ। ককাৱিডৰ িৰৰ যৰথষ্ 
প্ৰতথ্যাহ্ানমূলক পৱৰৱস্ৱত অহাৰ সময়ত ৱিশ্বিাস্ৰীৰয় জনিহুল কিশ িাৰৰত এই পৱৰৱস্ৱত ৱকিৰৰ িম্ভাৱল ল’ি 
তাক গল শংকা িথ্যক্ত কৱৰৱছল। ৱকন্তু ককন্দ িৰকাৰৰ উৱিত আৰু সমৰয়াৱিত ৱসধোন্ৰিাৰৰ মাধথ্যমত নতুন 
সংকল্পৰৰ কিশিাস্ৰীক মানি সম্পিলল ৰূপাৱন্ৰত কৱৰ ৱিশ্বিাস্ৰীক িমক ৱিিলল সক্ম গহৱছল। ককাৱিড 
টিকাকৰণৰ কক্ত্ৰত িাৰত্ৰীয়ই প্ৰৱতৱিৰন ৱনজৰ কৰকড ্িংৈ কৱৰ গৈৰছ। ৱিৈত ১৭ কছৰতেম্বৰ তাৱৰৰখ িাৰৰত 
আলঢ় ককাটিতলক অৱধক কলাকক কিকৱিন ৱি নতুন অৱিৰলখৰ সটৃষ্ কৱৰৰছ।

কিৰশ কছৰতেম্বৰ মাহৰ কশষলল ১০০ ককাটি কলাকক টিকাকৰণ ৱিিলল সক্ম গহৰছ। এৱতয়া প্ৰৱতজন উপযুক্ত 
িথ্যণ্ক্তক টিকা ৱিয়াৰ কক্ত্ৰত িৰকাৰৰ অগ্সৰ গহ ক্্ৰীপ্ৰতাৰৰ কাম কৱৰৰছ। ৱিৱিত্ৰতাৰৰ িৰপূৰ িাৰতত এই 
টিকাকৰণ ইমাৰনা সুৈম নাৱছল। অৱত কম সময়ৰ ৱিতৰত িুিালক স্ৰিশ্ৰী কিকৱিনৰ প্ৰস্তুৱতকৰণ আৰু 
সকৰলা নাৈৱৰকক টিকাকৰণৰ িথ্যিস্া কৰা কথাৰিা মানিতাৰ ইৱতহাসত ৱনজৰ মাজৰতই অননথ্য আৱছল।

ইয়াৰ পূৰি ্ এৰন িহৃৎ পৱৰসৰত কিকৱিন অৱিযান ককৱতয়াও িলা নাৱছল। আণ্জ িাৰত্ৰীয় কিকৱিন, 
ৱিজ্ান্ৰী, ৱিৱকৎসা পধেৱত তথা সমস্ত প্ৰণ্ক্ৰয়াৰ যৱি ৱিশ্বস্তৰ্ৰীয় ৱিশ্বাসৰযাৈথ্যতা আৱহৰছ কতৰন্ কসয়া সম্ভি 
গহৰছ ২০১৪ িনৰ পাছৰ পৰা কিশত স্াস্থ্য আন্ঃৈাথঁৱন শণ্ক্তশাল্ৰী কৰাৰ প্ৰৰিষ্াৰ ফলশ্ৰুৱতত। ৰাষ্টৰ 
প্ৰয়াসৰিাৰ কতৱতয়াৰহ সফল হয় কযৱতয়া কিশৰ কনতৃত্ব আৰু নাৈৱৰকৰ ৱনজৰ ওপৰত ৱিশ্বাস হয়। িাৰতত 
িৱল থকা এই কিকৱিন অৱিযান আৰু ককাৱিড িথ্যিস্াপনা সদিিত্ আমাৰ এইিাৰৰ প্ৰচ্ছি কলখা প্ৰস্তুত 
কৰা গহৰছ। লৈৰত আৰছ স্াস্থ্য খণ্ডত গ্হণ কৱৰ থকা কহািা ৱিৱিন্ন পিৰক্প সম্পকত্ ককন্দ্ৰীয় স্াস্থ্য মন্ত্ৰীৰ 
ৱিৰশষ সাক্াৎকাৰ।

িাৰতক সংযুক্ত কৰাৰ কক্ত্ৰত অতুলন্ৰীয়া িূৱমকা গ্হণ কৰা িি্াৰ িল্িিাই কপৰিলৰ জয়ন্্ৰী উপলৰক্ 
এই সংখথ্যাত ৱিৰশষ কলখা তথা কিশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্টসংঘত সৰম্বাধন তথা অনথ্যানথ্য কাযস্ূি্ৰীৰ সকৰলা কথা 
এই সংখথ্যাত সৱন্নৱিষ্ কৰা গহৰছ।

সাধাৰণ জনতাৰ স্প্নক সাথক্ কৰা উ়িান আিঁৱন, সংসি্ৰীয় ৰাজন্ৰীৱতৰ সটেক খিৰ ৱিয়াৰ িাৰি আৰম্ভ 
কহািা সংসি টিৱিৰ কথা, স্াধ্ৰীনতাৰ অমতৃ মৰহাৎসি উপলৰক্ যত্ৰীন্দ নাথ িাস, আশ্বফাকউল্াহ খান, 
ৱকিুৰৰ ৰাণ্ৰী কিনাম্া, ৱনমল্া কিশপাৰণ্ড, িগ্্ৰী ৱনৰিৱিতা, আিায ্ নৰৰন্দ কিি আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ ৱসঙৰ কাৱহন্ৰী 
এই সংস্কৰণত প্ৰকাশ পাইৰছ।

আৰপানাৰলাক সকৰলাৰি ককাৱিড ৱিৱধ মাৱন িৱলি আৰু আমালল আৰপানাৰলাকৰ িহুমূল্ৰীয়া পৰামশৰ্িাৰ 
পটেয়ািলল নাপাহৱৰি।
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পত্ালাপ

  response-nis@pib.gov.in

ৱনউ ইণ্ণ্ডয়া সমািাৰ আৰলািন্ৰীখন প্ৰৱতজন সৰিতন 
নাৈৱৰকৰ িাৰি হাতপুৱথ। কিশৰ প্ৰৈৱত আৰু ৱিকাশত 
প্ৰৱতজন নাৈৱৰক অংশ্ৰীিাৰ। এই আৰলািন্ৰীখন সুদিৰ 
অসম্ৰীয়া ৰূপত (আঞ্চৱলক িাষা) কপািাৰ িাৰি ৱিৰশষ 

িাৰি উপকৃত গহৰছা,ঁ ৈাওঁৰ মৱহলা, ৱশশু সকৰল 
কতওঁৰলাকৰ অৱধকাৰ আৰু িৰকাৰৰ জনকলথ্যাণ 

মূলক ৱিৱধ সমূহৰ লৈত পৱৰিয় হ’িলল পায় আনণ্দিত 
গহৰছ। উপযকু্ত তথথ্যৰ অিািত আমাৰ নাৰ্ৰী সমাজ িহু 
সময়ত িণ্ঞ্চত হয়। আগ্হ্ৰী ছাত্ৰই এই আৰলািন্ৰীখনৰ 

পৰা প্ৰৰয়াজন্ৰীয় সমল লাি কৱৰ কিৌণ্ধেক উত্তৰণত 
সফল হ’ি পাৱৰি। িাৰতৰ অথল্নৱতক, ৰাজলনৱতক, 

সামাণ্জক মযি্াৰ পৱৰমাপৰ উৱিত মূলথ্যায়ন কৱৰ 
আৰলািন্ৰীখৰন অনাৈত িৱিষথ্যৰত আমাক উপকৃত 
কৱৰি িৱুল আশা ৰাৱখৰলা। ‘ৱনউ ইণ্ণ্ডয়া সমািাৰ গল 

আন্ৱৰক শুিকামনা।
বভবো বৰিােষু ৰ,

দৈালাঘাি, অসম।
babitaborthakur59170@gmail.com

ৱনউ ইণ্ণ্ডয়া সমািাৰখন কযৱতয়া মই ৱনজৰ 
কমইলত লাি কৰৰা ঁকতৱতয়া কমাৰ মুখত 
হাৱঁহ ৱিৱৰটঙ উৰে। এয়া এখন তথথ্যসমধৃে 
আৰু মৰনাগ্াহ্ৰী আৰলািন্ৰী। স্াধ্ৰীনতাৰ 

অিণ্দিত নায়কসকলৰ কথা পৱঢ়িলল 
কপািাৰিা কৈৌৰিৰ কথা। আশা কৰৰা ঁ

আৰলািন্ৰীখনৰ যাত্ৰা অিথ্যাহত থাৱকি।
ভিএ সঞ্ীে েষু মাৰ

casanjeetkumar@gmail.com

ৱনউ ইণ্ণ্ডয়া সমািাৰৰ মই ৱনয়ম্ৰীয়া পঢু়লি। 
এই আৰলািন্ৰীখৰন পঢু়লিক তথথ্যৰিাৰ 

শুধেলক ৱি থকাৰ িাৰি ধনথ্যিাি জনাইৰছা।ঁ 
এই আৰলািন্ৰীখৰন সাধাৰণ ৰাইজৰ 

সমসথ্যাৰিাৰৰা প্ৰকাশ কৱৰি লাৰৈ যাৰত 
িৰকাৰৰ কতওঁৰলাকৰ জ্ৰীিন উন্নত কৱৰি 

পাৰৰ।
দিৌধষুৰী েন্তি ভসং

shaktisinghadv@gmail.com 

আৰম্ভৱণৰ পৰা মই ৱনউ ইণ্ণ্ডয়া 
সমািাৰখন পৱঢ় আৰছা।ঁ এই 

আৰলািন্ৰীখৰন তথথ্যৰ খিৰ ৱিয়াৰ 
কক্ত্ৰত ককৱতয়াও পাছ পৱৰ কৰািা নাই। 
আৰলািন্ৰীখনৰ আৰঁৰ সকৰলা িথ্যণ্ক্তৰক 

ধনথ্যিাি জনাইৰছা।ঁ
অজয় মজষুমোৰ

ajaymajumdar675@gmail.com

মই ককন্দ্ৰীয় কলাকৰসিা আৰয়াৈ আৰু 
ৰাণ্জথ্যক কলাকৰসিা আৰয়াৈৰ িাৰি 

প্ৰস্তুৱত িলাই আৰছা।ঁ এই কক্ত্ৰত এই 
আৰলািন্ৰীখৰন কমাক ৱিৰশষিাৰি 

সহায় কৱৰৰছ। এই আৰলািন্ৰীখনৰ ছপা 
সংস্কৰণৰিা লাি কৱৰি পাৱৰৰল িাল 

পাৰলাৰহঁৰতন।
নান্জৰ খান

nazir@ddn.amarujala.com

আশপানাশলােৰ বহুমূলীয়া
পৰামে ্ত আৈবঢাওে

দযাৈাশযাৈৰ টিেনা আৰু ই-দমইলঃ
ককাো নং-২৭৮, িুথ্যৰ’ অি আউিৰ্ৰীচ্ছ

এণ্ড ক’ৱমউৱনৰকশ্বন,
ৱবিত্ৰীয় মহলা, সূিনা িিন

নতুন ৱিল্্ৰীঃ ১১০০০৩

       response-nis@pib.gov.in 
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समाचार सार

নতুন িাৰত ককিল উদ্ািনমূলক ৱিন্া, অথল্নৱতক ৱিকাশ, 
যুি প্ৰজন্মৰ ৱিকাশৰ ৱিশৰতই আৈিাৱঢ় থকা নাই, এয়া 

লৈৰত ৱিশ্বমানৰ আন্ঃৈাথঁৱনৰ ৱনম ্াণৰ মাধথ্যমৰতা আৈিাৱঢ়ৰছ। 
প্ৰায় ৯৮,০০০ হাজাৰ ককাটি িকাৰ িথ্যয়ৰৰ ৱনম ্াণ কৱৰ থকা ১৩৮০ 
ৱকঃৱমঃ গিঘথ্্যৰ ৱিল্্ৰী-মুম্বাই এক্সৰপ্ৰছ ঘাইপথ কিশৰ অনথ্যতম 
ি্ৰীঘল ঘাইপথ। িাৰতমালা প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পয ্ায়ৰ অধ্ৰীনত এই 
ৱনম ্াণকায ্ গহ আৰছ। ৱিল্্ৰী, হাৱৰয়ানা, ৰাজস্ান, মধথ্যপ্ৰৰিশ, 
গুজৰাি আৰু মহাৰাষ্টৰ মাৰজৰৰ যািলৈ্ৰীয়া এই ঘাইপৰথ ৱিল্্ৰী 
আৰু মুম্বাইৰ মাজৰ িৰূত্ব ১৩০ ৱকঃৱমঃলল হ্াস কৱৰি। ইয়াৰ 
লৈৰত এই এক্সৰপ্ৰছৰিৰ িাৱঁতকাষৰ্ৰীয়া অঞ্চলত উৰিথ্যাৱৈক 
প্ৰকল্প স্াপনৰৰা পৱৰকল্পনা হাতত কলািা গহৰছ। ইয়াৰ ফলত 
ৱনৰয়াৈৰ সম্ভািনা িণৃ্ধে পাি। এই ৱনম ্াণ সম্পূণ ্ গহ কযািাৰ পাছত 
ইন্ধনৰ িথ্যিহাৰৰ কক্ত্ৰত ৩২ ককাটি ৱলিাৰ ৰাৱহ কহািাৰ সম্ভািনা 
আৰছ আৰু লৈৰত কািন্-ডাই অক্সাইডৰ ৱনৈম্নত ৮৫ ককাটি 
ৱকঃগ্াঃ হ্াস পাি। এয়া প্ৰায় ৪ ককাটি ৈছ কৰাপনৰ সিৃশ কথা। 
এই প্ৰকল্প পৱৰৰিশ সংৰক্ণৰ কক্ত্ৰত যৰথষ্ সহায়ক হ’ি। এই 
ঘাইপথৰ প্ৰৱত ৫০০ ৱমিাৰত িৰষুণৰ পান্ৰী সংৰক্ণৰ িথ্যিস্া কৰা 
হ’ি। তাৰৰাপৱৰ এক্সৰপ্ৰছৰিৰ কাৰষ কাৰষ িকৃ্ কৰাপন কৰা হ’ি। 

ন্দ িৰকাৰৰ ন্ৰীৱতৰিাৰৰ কাৰৰণ কিশত কমস্ংস্াপন 
িণৃ্ধে পািলল ধৱৰৰছ। ইয়াৰ ফলত কিশত ৱনৰয়াৈৰ 

সম্ভািনা ৱনৰতৌ িণৃ্ধে পািলল ধৱৰৰছ। জলুাই মাহৰ কশষলল 
কমি্াৰ্ৰী িৱিষথ্য ৱনৱধ সংৈেনৰ (ইৱপএফঅ’) গসৰত সংযুক্ত কহািা 
সিসথ্যৰ কক্ত্ৰত অৱিৰলখ ৰিনা গহৰছ। ইৱপএফঅ’ৰ তথথ্যমৰত 
জলুাই মাহৰিাত ১৪.৬৫ লাখ নতুন সিসথ্য কমি্াৰ্ৰী িৱিষথ্য 
ৱনৱধৰ গসৰত সংযুক্ত গহৰছ। ৱিৈত িাৱৰিা মাহত কনি কপ-ৰ’লৰ 
কক্ত্ৰত কহািা ৱিকাৰশ ৱনৰয়াৈৰ কক্ত্ৰত িণৃ্ধে কহািাৰ কথাৰিা 
সূিনা কৱৰৰছ। জলুাই, ২০২১ৰ সময়ত কনি ছািছক্ৰাইিাৰৰ 
সংখথ্যা জনু, ২০২১ৰ তুলনাত ৩১.২৮ শতাংশ িণৃ্ধে পাইৰছ। 

জনু, ২০২১ৰ সময়ত মুে ১১.১৬ লাখ সিসথ্য সংযুক্ত গহৱছল। 
জলুাই মাহৰ মুে ১৪.৬৫ লাখ সিসথ্যৰ প্ৰায় ৯.০২ লাখ নতুন 
সিসথ্যই ইৱপএফঅ’ৰ সামাণ্জক সুৰক্াৰ আৰিষ্ন্ৰীত আৱহৰছ। 
ইয়াৰ ৱিতৰত আৰকৌ ৫.৬৩ লাখ এৰন সিসথ্য আৱছ ৱযসকৰল 
ইৱপএফঅ’ৰ গসৰত সংযুক্ত গহ অনথ্য প্ৰৱতষানত িাকৱৰ সলৱন 
কৱৰ কযাৈিান কৱৰৰছ। জলুাই ২০২১ত প্ৰথমিাৰৰ িাৰি 
ইৱপএফঅ’ত সিসথ্যিৱত ্৬ শতাংশলল িণৃ্ধে পাইৰছ।

ভনশয়াৈৰ দক্ত্ে ধনাত্মে খবৰ, দোভিড োলৰ ভনশয়াৈৰ দক্ত্ে ধনাত্মে খবৰ, দোভিড োলৰ 
সময়শোৱাশো জষুন মাহে ইভপএফঅ’ৰসময়শোৱাশো জষুন মাহে ইভপএফঅ’ৰ

গসশে সংযষুতি গহশে ১৪.৬৫ লাখ নেুন সেস্গসশে সংযষুতি গহশে ১৪.৬৫ লাখ নেুন সেস্

কক

িাৰেৰ সেশলােলে েীঘল িাৰেৰ সেশলােলে েীঘল 
ভেল্লী-মষুম্াই এক্সশপ্ৰে ভেল্লী-মষুম্াই এক্সশপ্ৰে 

ঘাইপৰ ২০২৩িনৰ মাি্তে ঘাইপৰ ২০২৩িনৰ মাি্তে 
সম্ূণ ্ত গহ উটিৱসম্ূণ ্ত গহ উটিৱ

ভেল্লী-মষুম্াই এক্সশপ্ৰে ঘাইপৰৰ সময়সীমা

২১৪ ১০০ ২৫০

এক্সৰপ্ৰছৰিৰ িাক্ৰী পথৰছািা ২০২৩িনৰ মাি্ৰ ৱিতৰত সমাতে গহ পৱৰি।

ভেঃভমঃ
ৱিল্্ৰীৰ পৰা কিৌিা 

(মাি্, ২০২২)

ভেঃভমঃ, িৰিািৰাৰ 
পৰা অংৰকৰলশ্বৰ 

(মাি্, ২০২২)

ভেঃভমঃ
ককািাৰ পৰা ৰতলাম 

(মাি্, ২০২২)
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সংভক্প্ত খবৰ

ভবশ্ব উদ্াৱন সূিাংেে িাৰেৰ অগ্ৰৈভে, ২০১৫ িনৰ ৮১ ভবশ্ব উদ্াৱন সূিাংেে িাৰেৰ অগ্ৰৈভে, ২০১৫ িনৰ ৮১ 
সংখ্েৰ পৰা ২০২১ িনে ৪৬ সংখ্ে স্ানলল অগ্ৰৈভেসংখ্েৰ পৰা ২০২১ িনে ৪৬ সংখ্ে স্ানলল অগ্ৰৈভে

ি্ আপৰিাৰৰ আৰম্ভৱণ, কনতৃত্বৰ নতুন ৱিন্াৰ 
প্ৰৱত উৎসাহ আৱি কাযই্ িাৰতক আৈিঢ়াই 

ৱনৰছ। ককাৱিড পৱৰৱস্ৱতৰ সময়ৰতা িাৰৰত এই কক্ত্ৰত 
নতুন উদ্ািনমূলক অৰনক কাম সমাধা কৱৰৰছ। 
ককাৱিডৰ সময়ত িাৰৰত একমাত্ৰ উদ্ািনৰ মাধথ্যমত 
প্ৰতথ্যাহ্ানৰিাৰৰ গসৰত কমাকাৱিলা কৱৰিলল সক্ম গহৱছল, 
আত্মৱনিৰ্শ্ৰীলতাৰ ৱিশৰতা আৈিাৱঢ় গৈৱছল। এই 
যাত্ৰাপথৰ িাৰিই ২০২১িনৰ ক্াৰিল ইন’কিশ্বন ইনৰডক্সত 
িাৰৰত ৪৬ সংখথ্যক স্ান িখল কৱৰিলল সক্ম গহৰছ।

২০১৫ িনত িাৰতৰ স্ান এই সূিাংকত ৮১ সংখথ্যক 
আৱছল। ৰাষ্টসংঘৰ সংস্া ৱিশ্ব কিৌণ্ধেক সম্পি সংস্াই 
(িৰ্ ্ ইনৰিৰলকিুৰিল প্ৰপ ্ািটী অ’কৈন্াইৰজশ্বন) এই 
সূিাংক প্ৰৱতিছৰৰ িাৱখল কৱৰ আৱহৰছ। ৰাজলনৱতক 
িাতািৰণ, গশৱক্ক পৱৰৰিশ আৱিৰক গল প্ৰায় ৮০ িামান 
সাংৰকৱতকৰ ওপৰত ৱনিৰ্ কৱৰ উদ্ািন সূিাংক প্ৰকাশ 
কৰৰ। ৱিশ্ব সংস্াৰিাৰি িাৰতৰ ষ্াি্ আপ সংসৃ্কৱত, পৰমাণু 

পৱৰৰিশ সুৰক্া এৱতয়া এিা মুখথ্য িাৱয়ত্বত পৱৰণত 
গহৰছ। িৱধত্ প্ৰিষূণৰ ফলত সাধাৰণ জনজ্ৰীিন 

কিয়ালক ক্ৱতগ্স্ত গহৰছ। এই কক্ত্ৰত ৱিল্্ৰীত এক 
পিৰক্প গ্হণ কৰা গহৰছ। 
ৱকয়ৰনা শ্ৰীতকালত ৱিল্্ৰীত 
যৰথষ্ পৱৰমাৰণ িায়ু প্ৰিষূণ 
হয়। ৱিল্্ৰীৰ আনদি ৱিহাৰ 
এৰলকাত কহািা সি ্াৱধক িায়ু 
প্ৰিষূণৰ প্ৰৱত লক্থ্য ৰাৱখ 
িন, পৱৰৰিশ আৰু জলিায়ু 
পৱৰিতন্ মন্তণালয়ৰ মন্ত্ৰী িূৰপন্দ যািৰি এিা িািাৰৰ 
শুি উৰবিাধন কৰৰ। এই িািাৰৰিাক স্ম’ৈ িািাৰ কিালা 
হয়। প্ৰিষূণ কশাধন কৱৰ জলিায়ু স্চ্ছ কৱৰ ৰখাৰ কক্ত্ৰত 
এই িািাৰৰিাৰি সহায় কৱৰি। আৰমৱৰকা যুক্তৰাষ্টৰ 
ৱমৰনৰছািা ৱিশ্বৱিিথ্যালয়ৰ ৈৰিষকৰ িৰল এই িািাৰৰিাৰ 
অলংকৰণ কৱৰৰছ।

কিশৰ নাৈৱৰকসকলক সিল কৰাৰ ৱিশত 
ৱডণ্জৰিল কলনৰিনৰ পৰা আৰম্ভ কৱৰ 

ই-িৰকাৰৰ সকৰলা ৱিশত সহায় কৱৰৰছ। তথথ্য 
প্ৰযুণ্ক্তৰ ৱিশৰিা কিশৰ ৱিজ্ান্ৰী তথা কপছাৈত 
িথ্যণ্ক্তসকৰল িাৰতৰ নাম ৱিশ্বত ণ্জৱলকাই তুৱলৰছ। 
এয়া ককইিামান িছৰত কহািা নাই। িশক িশক ধৱৰ 
ৱিজ্ান্ৰীসকৰল এই কক্ত্ৰত কাম কৱৰ থকাৰ িাৰি 
কিক কিম্ম্পয়নসকলৰ অিিানৰ িাৰি আণ্জ কিশৰ 
তথথ্য প্ৰযুণ্ক্ত খণ্ড আৈিাৱঢ় গৈৰছ। স্াধ্ৰীনতাৰ অমতৃ 
মৰহাৎসিৰ এই সময়ত এৱতয়া কিশৰ িৰকাৰৰ কসই 
সকৰলা ৱিজ্ান্ৰী আৰু কপছাৈত িথ্যণ্ক্তক সন্মান 
জনাি ৱিিাৱৰৰছ। এই িাৰিই ককন্দ্ৰীয় ইৰলট্ৰ’ৱনক 
আৰু তথথ্য-প্ৰযুণ্ক্ত মন্তণালৰয় জনতাৰ পৰা নাম 
ৱনি ্ািনৰ িাৰি আহ্ান জনাইৰছ। ইয়াৰ িাৰি 
আৰপানাৰলাৰক www.innovateindia.mygov.in গৈ 
নাম প্ৰস্তাি কৱৰি পাৰৰ। এই প্ৰণ্ক্ৰয়া ১৫ কছৰতেম্বৰৰ 
পৰা ৭ নৰিম্বৰলল কখালা থাৱকি।

ভনশয়াৈৰ দক্ত্ে ধনাত্মে খবৰ, দোভিড োলৰ ভনশয়াৈৰ দক্ত্ে ধনাত্মে খবৰ, দোভিড োলৰ 
সময়শোৱাশো জষুন মাহে ইভপএফঅ’ৰসময়শোৱাশো জষুন মাহে ইভপএফঅ’ৰ

গসশে সংযষুতি গহশে ১৪.৬৫ লাখ নেুন সেস্গসশে সংযষুতি গহশে ১৪.৬৫ লাখ নেুন সেস্

সষুস্ পভৰশৱে ৰক্াৰ ভেেে 
অভিনৱ পেশক্প, ভেল্লীে আৰম্ভ 
গহশে দেেৰ প্ৰৰমশিা স্ম’ৈ িাৱাৰ

ভবৈে ৭৫ বেৰে ইশলেট্ৰ'ভনে আৰু 
আই-টি খণ্ডে অভৰহনা আৈবশঢাৱা 
ভবজ্ানীসেলে িৰোশৰ সন্মান ভেব

শণ্ক্তৰ ৱিশত কাম, ৱিজ্ান-প্ৰযুণ্ক্তৰ ৱিশত গহ থকা 
কামৰিাৰক প্ৰশংসা কৰৰ।

ষ্া
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িাৰৰত ১৯৪৭ িনত স্াধ্ৰীনতা লাি কৰাৰ পাছত ৱিশ্বৰ 
প্ৰমুখ কিশৰিাৰৰ িাৱিৱছল কয এই কিশ কিৱছৱিনলল 
একণ্ত্ৰত গহ থাৱকি কনািাৱৰি, গিৱিত্ৰৰৰ িৰা 

কিশখন খণ্ড-ৱিখণ্ড গহ পৱৰি। ৱকন্তু কসয়া িুল প্ৰমাৱণত গহৱছল। 
ৱকয়ৰনা কসই সময়ত িি্াৰ িল্ি িাই কপৰিলৰ িৰৰ কনতৃত্ব 
আমাৰ মাজত আৱছল। কিশৰ প্ৰায় ৫৬২খন ৰাজক্ৰীয় ৰাজথ্যক 
একৰৈাি কৱৰ িতম্ানৰ িাৰতিষৰ্ ৰূপ ৱি িি্াৰ কপৰিৰল এক 
িাৰত-কশ্ৰষ িাৰতৰ স্প্ন সাথক্ কৱৰৱছল। িল্ি িাই কপৰিৰল 
ৱয স্প্নৰ িৱুনয়াি্ৰী আৱহ ্প্ৰস্তুত  কৱৰৱছল কসই আৱহৰ্য় এৱতয়া 
পূণত্া লাি কৱৰৰছ। স্পষ্ িাষাত িি্াৰ িল্ি িাই কপৰিলক 
আধুৱনক িাৰতৰ ৱশল্প্ৰী আখথ্যা ৱিি পাৱৰ।

িল্ি িাই কপৰিলৰ জন্ম ১৮৭৫ িনত ৩১ অৰ্ািৰ তাৱৰৰখ 
গুজৰািৰ নি্ৰীয়ািত গহৱছল। কতওঁ কখ়িা ণ্জলাৰ কাৰমিািৰ 
ৱনিাস্ৰী ঝাৰিৰ িাই কপৰিল আৰু লিা কপৰিলৰ িতুথ ্ সন্ান 
আৱছল। মাৰথা ঁ ১৩ িছৰ িয়সত কতওঁৰ ৱিিাহ জাৰিৰ িাইৰ 
লৈত কৱৰ ৱিয়া হয়। কপৰিৰল ওকালৱতৰ ৱশক্া কশষ কৱৰ ণ্জলা 
অৱধিক্তাৰ পৰ্ৰীক্া উত্ত্ৰীণ ্ গহ ওকালৱত কৱৰিলল আৰম্ভ কৰৰ। 
জাৰিৰ িাই কিৱছৱিনৰ িাৰি িল্ি িাই কপৰিলৰ লৈত থাৱকি 
কনািাৱৰৰল ৱকয়ৰনা কপৰিলৰ ৩৩ িছৰ সমূ্পণ ্ কহািাৰ সময়ত 

গুৰুতৰ ককি্ কৰাৈত আক্ৰান্ গহ কতওঁৰ পত্্ৰীৰ কিহািসান 
হয়। এয়া ককািা হয় কয ১৯০৯ িনত কযৱতয়া জাৰিৰ িাই মুম্বাইৰ 
এখন ৱিৱকৎসালয়ত ককি্ কৰাৈত আক্ৰান্ গহ ৱিৱকৎসাধ্ৰীন গহ 
আৱছল কতৱতয়া কতওঁৰ স্াম্ৰী এিা কৈািৰৰ শুনাৱনত উপৱস্ত 
আৱছল। কসই সময়ত কপৰিললল এিা কিাকা আৱহল কয কতওঁৰ 
পত্্ৰীৰ মতুৃথ্য গহৰছ, কপৰিৰল ৈম্ভ্ৰীৰতাৰৰ কসয়া পৱঢ়ৰল আৰু পাছ 
মুহতূৰ্ত কিাকাৰিা ৱনজৰ পৰকিত িৰাই ওকালৱত কৱৰিলল 
ধৱৰৰল। কতওঁ কসই কৈািৰৰিাত জয়্ৰী গহৱছল। কৈািৰৰিাৰ কাম 
সমূ্পণ ্ কহািাৰ পাছত কপৰিৰল সকৰলাৰক পত্্ৰীৰ মতুৃথ্যৰ খিৰ 
ৱিৰয়। পত্্ৰীৰ মতুৃথ্যৰ পাছত কতওঁ উচ্চ ৱশক্াৰ িাৰি ইংৰলণ্ডলল 
ৰাওনা হয়।

১৯১৩ িনত কতওঁ িাৰতলল ঘৱূৰ আৰহ আৰু পুনৰাই 
ওকালৱত কৱৰিলল আৰম্ভ কৰৰ। ৱকন্তু কতওঁ কসই সময়ত িুপ্ৰী-
ককাি-কপন্ৰ ইংৰাজ্ৰী কপাছাক পৱৰধানৰ ষ্াইল পৱৰহাৰ কৱৰ 
মহাত্মা ৈান্ধ্ৰীৰ অনুসৰণত খাি্ৰী িস্ত্ৰ পৱৰধান কৱৰিলল আৰম্ভ 
কৰৰ। এই পৱৰিতন্ৰ পাছত কতওঁ ১৯১৮ িনত কখ়িাত কহািা 
কৃষক প্ৰৱতিািত অংশ গল সামাণ্জক কসিাৰ জ্ৰীিন আৰম্ভ 
কৰৰ। শসথ্যৰ উৎপািন কিয়া কহািাৰ পাছৰতা কৰৰ পৱৰমাণ 
এৰকই ৰখা তথা তাৰ স্ৱৈতাৰিশৰ িাৰি কৃষকসকৰল িাৱখল 

িি্ৰ িল্ি িাই কপৰিলব্ন্তিত্ব

সংযষুতি িাৰে ৈঢাৰ আঁৰৰ ব্ন্তিজনঃসংযষুতি িাৰে ৈঢাৰ আঁৰৰ ব্ন্তিজনঃ

িে্তাৰ বল্লি িাই দপশিলিে্তাৰ বল্লি িাই দপশিল

গুজৰািৰ পৰা অৰুণািল প্ৰৰিশলল ৱকম্বা কাশ্্ৰীৰৰ পৰা কনথ্যাকুমাৰ্ৰীলল আণ্জ এক িাৰত কশ্ৰষ িাৰত সম্ভি 
গহৰছ যৱি একমাত্ৰ িি্াৰ িল্ি িাই কপৰিলৰ কৰোৰ ৱসধোন্ৰ িাৰি আৰু স্াধ্ৰীনতাৰ পাছত কতওঁ কৰা প্ৰৰিষ্াৰ 

ফলত। আণ্জ িাৰত্ৰীয়ই যৱিৰহ গুজৰািৰ কসামনাথ মণ্দিৰত িা জম্ৰু গিষ্ণ কিি্ৰী মণ্দিৰত পূজা এিাৈ 
আৈিঢ়ািলল সক্ম গহৰছ কতৰন্ কসয়া সংযুক্ত িাৰতৰ িাৰিৰহ সম্ভি গহৰছ, এয়া কনাৰহািাৰহঁৰতন আণ্জ িাৰতৰ 

এখন প্ৰৰিশৰ কলাৰক অনথ্য এখন প্ৰৰিশলল যািলল ৱিছাৰ প্ৰৰয়াজন হ’লৰহঁৰতন! িি্াৰজ্ৰীৰ সংকল্প সফল 
কনাৰহািাৰহঁৰতন আণ্জ কাশ্্ৰীৰৰ পৰা কনথ্যাকুমাৰ্ৰীলল কৰল িলািৰলা সম্ভি নহ’লৰহঁৰতন...

জন্মঃ ৩১ অশ্াবৰ, ১৮৭৫। মৃেু্ঃ ১৫ ভডশিম্ৰ, ১৯৫০
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কৰা কলখ আৰিিনৰ ৱিিাৰ ইংৰাজ প্ৰশাসৰন মানা কৱৰৱছল। 
এই গল কহািা আৰদিালনত মহাত্মা ৈান্ধ্ৰীৰ কনতৃত্ব ৱিিৰা গহৱছল 
ৱকন্তু ৈান্ধ্ৰীজ্ৰীৰয় কপৰিলক ৱনজৰ ৱিশ্বস্ত সহৰযাৈ্ৰী কঘাষণা কৱৰ 
আৰদিালনৰ কনতৃত্ব ৱিৱছল। এই কক্ত্ৰত িল্ি িাই কপৰিৰল 
সুপৱৰিালনাৰৰ ৰাজথ্যজৱুৰ আৰদিালন িথ্যাপক কৱৰ কতাৰল আৰু 
এই কক্ত্ৰত সফলতা লাি কৰৰ। কখ়িাৰ কখৱতয়কসকলৰ 
িাি্ৰী ইংৰাজ প্ৰশাসৰন মাৱন লয়। কপৰিলৰ এই সফলতাই 
কতওঁক জনৱপ্ৰয় কৱৰ কতাৰল। ১৯২৮ িনত িাইমন কৱমছনৰ 
ৱিৰুৰধে কহািা প্ৰৱতিািৰৰা কনতৃত্বত কপৰিল আৱছল। কপৰিলৰ 
কনতৃত্বত কহািা এই প্ৰৱতিািৰ ফলত িটৃিছ িাইিৰয় তল 
পৱৰ যায় আৰু আৰদিালৰন সফলতা লাি কৰৰ। ইয়াৰ পাছত 
কতওঁক মৱহলাসকৰল িি্াৰ উপাৱধ প্ৰিান কৰৰ। িি্াৰজ্ৰীৰয় 
১৯২২, ১৯২৪ আৰু ১৯২৭ৰ আহৰমহিািাি নৈৰ ৱনৈমৰ 
অধথ্যক্ ৱহিাৰপ ৱনযণু্ক্ত লাি কৰৰ। অসহৰযাৈ আৰদিালন, 
স্ৰাজ আৰদিালন, িাণ্ণ্ড যাত্ৰা, িাৰত তথ্যাৈ আৰদিালনত িি্াৰ 
িল্ি িাই কপৰিৰল মুখথ্য িূৱমকা পালন কৱৰৱছল। ১৯৩১ িনৰ 
কৰাি্ৰী অৱধৰিশনত কতওঁ কংৰগ্ছৰ অধথ্যক্ ৱনি ্াৱিত হয়। কতওঁ 
কংৰগ্ছৰ অধথ্যক্ ৱনি ্াৱিত কহািাৰ সময়ত কিশ িৈৎ ৱসং, 
সুখৰিি আৰু ৰাজগুৰুৰ ফািঁ্ৰীৰ ঘিনাৰ পাছত কক্াৱিত গহ 
আৱছল।

এয়া ককািা হয় কয স্াধ্ৰীনতাৰ টেক আৰৈ আৰৈ কতওঁ পুনৰাই 
কংৰগ্ছৰ অধথ্যক্ কহািাৰ সুৰযাৈ পাইৱছল ৱকন্তু মহাত্মা ৈান্ধ্ৰীৰ 
অনৰুৰাধত কতওঁ পাছ পৱৰ ৱিৰয় আৰু জিাহৰলাল কনহৰুক 
অধথ্যক্ ৱহিাৰপ ৱনি ্াৱিত কৰা হয়। স্াধ্ৰীনতাৰ পাছত কপৰিল 
িাৰতৰ প্ৰথম ৈহৃ মন্ত্ৰী আৰু উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী হয়। কসই সময় 
কটেন আৱছল ৱকয়ৰনা কিশ ককইিািাও িাৈত খণ্ড-ৱিখণ্ড গহ 
আৱছল। প্ৰায় ৫৬২খন ৰাজক্ৰীয় প্ৰৰিৰশ িাৰতৰ পৰা পথৃক 
গহ ৱনজালক কিশ ৈঢ়াৰ স্প্ন কিৱখ আৱছল। এই কথাৰিাত কতওঁ 
ৱিষণ্ণ গহ পৱৰৱছল। উৱ়িশথ্যাৰ ২৩ জন ৰজাক উৰদেশথ্য কৱৰ কতওঁ 
গকৱছল কয কুিাত কিকুল্ৰীৰ িৰৰ থকাতলক মহাসাৈৰত ৱমৱল 
কযািাৰ ৱয সুৱিধা লাি কৱৰছা কসয়া িথ্যিহাৰ কৰা। উৱ়িশথ্যাৰ 
সাধাৰণ কলাৰক স্াধ্ৰীন িাৰতৰ অংশ কহািাৰিা কামনা কৱৰৱছল 
টেক কতৰনলক উৱ়িশথ্যৰ ৰজাসকৰলও কপৰিলৰ কথা মাৱন 
িাৰতৰ অংশ গহ পৱৰৱছল। উৱ়িশথ্যাৰ পাছত কতওঁ নাৈপুৰলল 
যায়। নাৈপুৰৰতা কতওঁ ৩৮জন ৰজাক িজুাই পৰাই স্াধ্ৰীন 
িাৰতৰ অংশ কৱৰ লয়। 

ইয়াৰ পাছত কতওঁ কাটেয়ািাৰলল গৈ ২৫০ খন ৰজাঘৰ্ৰীয়া 
প্ৰৰিশক িাৰতৰ গসৰত সংযকু্ত হ’িলল আহ্ান জনায়। 
ইয়াৰ পাছত মুম্বাই, পাঞ্াি আৱিৰিাৰ গসমান হয়। পাঞ্ািৰ 
ফৱৰিৰকািৰ ৰজা এই কক্ত্ৰত গসমান কহািা নাৱছল। ৱকন্তু িি্াৰ 
িল্ি িাই কপৰিলৰ িৃঢ়তাৰ িাৰি ফৱৰিৰকািৰ ৰজাও মাৱন্ হয়। 
আনহাৰত কাশ্্ৰীৰ, জনুাৈ়ি আৰু হায়িৰািািৰ িৰৰ ৰজাঘৰ্ৰীয়া 
প্ৰৰিশ িাৰতৰ গসৰত িাৱমলকৰণ একমাত্ৰ িি্াৰ িল্ি িাই 
কপৰিলৰ িৃঢ়তাৰ িাৰিৰহ সম্ভি গহৰছ। কাশ্্ৰীৰৰ ৰজাই িাৰতত 
অন্িুণ্্ক্তৰ িাৰি গসমান কহািাৰ সময়ত জনুাৈ়িৰ নিাৰি 

িয়ৰত পাৱকস্তানলল পলায়ন কৱৰৱছল। সিাৰতালক কটেন 
আৱছল হায়িৰািািৰ অন্িুণ্্ক্তকৰণ। হায়িৰািািৰ ৱনজাৰম 
ককাৰনাপৰধথ্য িাৰতৰ গসৰত সংযকু্ত কহািাৰ পক্পাত্ৰী নাৱছল। 
ৱকন্তু ৱমৱলৰিৰ্ৰী শণ্ক্ত প্ৰৰয়াৈ কৰাৰ পাছত হায়িৰািাি িাৰতৰ 
অংশ গহ পৱৰৱছল। এয়া একমাত্ৰ িি্াৰ িল্ি িাই কপৰিলৰ 
িৃঢ়তা আৰু কৰোৰ ৱসধোন্ই আৱছল যাৰ িাৰি িাৰতৰ 
সংযণু্ক্তকৰণ সম্ভি গহৱছল। িি্াৰ কপৰিলৰ এই িৃঢ়তাৰ িাৰি 
মহাত্মা ৈান্ধ্ৰীৰয় কতওঁক দলৌহ মানৱ আখথ্যা ৱিৱছল। ইয়াৰ লৈৰত 
িাৰত্ৰীয় অসামৱৰক কসিাক স্াধ্ৰীনতাৰ পাছত পুনঃৈেনৰ কশ্ৰয় 
িি্াৰজ্ৰীলল যায়। ১৯৫০ িনৰ ১৫ ৱডৰিম্বৰ তাৱৰৰখ িি্াৰ িল্ি 
িাই কপৰিলৰ কিহািসান হয়।

িি্াৰ কপৰিৰল এক িাৰত-কশ্ৰষ িাৰতৰ ৱয স্প্ন গতয়াৰ 
কৱৰৱছল কসই স্প্নৰক সৰৰাৈত কৱৰ এৱতয়া আত্মৱনিৰ্শ্ৰীল 
িাৰতৰ কিটি প্ৰৱতষা গহৰছ। িাৰতৰ কলৌহ পুৰুষ িি্াৰ 
কপৰিলক সন্মান জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় ২০১৪ িনৰ 
পৰা িি্াৰজ্ৰীৰ জন্ম তাৱৰখ ৩১ অৰ্ািৰক ৰাষ্ট্ৰীয় একতা ৱিিস 
ৱহিাৰপ পালন কৰাৰ ৱসধোন্ লয়। ইয়াৰ লৈৰত গুজৰািৰ 
ককিাৱ়িয়াত ২০১৮ িনত ৱিশ্বৰ সৰি ্াচ্চ প্ৰৱতমূৱত ্ কষ্ি্িু অি 
ইউৱনি্ৰী প্ৰৱতষা কৱৰ িি্াৰ কপৰিলক সন্মান জৰনািা গহৰছ। n

িি্াৰ কপৰিলৰ ৈাত ককৌটিলথ্যৰ কূিন্ৰীৱত আৰু 
ৱশিাজ্ৰী মহাৰাজাৰ কশৌয ্ ন্ৰীৱহত গহ আৱছল। 
স্াধ্ৰীনতাৰ সময়ত আমাৰ ৱয িুিল্তাক 
ৱিশ্বই োট্া কৱৰৱছল কসই িুিল্তাক শণ্ক্তৰ 
পথ ৱহিাৰপ প্ৰৱতষা কৱৰ িি্াৰজ্ৰীৰয় আমাৰ 
পথ প্ৰিশন্ কৱৰৱছল। কসই পৰথৰৰ আৈিাৱঢ় 
সংশয়ত থকা িাৰৰত আণ্জ ৱনজৰ শণ্ক্তৰ 
আধাৰত ৱিশ্বক সৰম্বাধন কৱৰ আৰছ। এয়া 
একমাত্ৰ সম্ভি কৱৰ তুৱলৰছ সাধাৰণ পৱৰয়ালত 
জন্মগ্হণ কৰা কসই অসাধাৰণ িথ্যণ্ক্তত্ব িি্াৰ 
িল্ি িাই কপৰিলৰ অৱৰহনা অনিিথ্য।
নশৰন্দ্ৰ দমােী, প্ৰধানমন্তী।

িি্ৰ িল্ি িাই কপৰিলব্ন্তিত্ব
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দসনাই লাি েভৰশে নেুন প্ৰভেৰক্া োয ্তালয় পভৰসৰ
সবল দসনা, েন্তিোলী ৰাষ্ট্ৰৰ ভেেে আৈবাভঢ

এখন কিশৰ ৰাজধান্ৰীৰয় কসই কিশৰ ৱিন্া, সংকল্প, ক্মতা আৰু সংসৃ্কৱতক প্ৰৱতফৱলত কৰৰ। ৱকন্তু ৱিৈত 
এিা শৱতকাত জনসংখথ্যাৰ ৱিশত অহা পৱৰিতন্ িা পৱৰৱস্ৱতৰ িথ্যাপক সালসলৱনৰ পাছৰতা ৰাজধান্ৰীক নতুন 
ৰূপ ৱিয়াৰ কক্ত্ৰত উৱিত পিৰক্প গ্হণ কৰা কহািা নাৱছল। ইংৰাজ শাসনত িথ্যিহাৰ কহািা ৬২ একৰ িূৱমত 
থকা আস্তািলৰিাৰৰ োইত ৱনমটীত জপুুৰ্ৰীসিৃশ ঘৰৰিাৰৰতই কসনাৰ ৱতৱনওিা ৱিিাৰৈ কাম কৱৰ থাৱকিলৈ্ৰীয়া 

গহৱছল। ইয়াৰ পৱৰৰপ্ৰৱক্িত ককন্দ িৰকাৰৰ কিৰ্ৰেল ৱিষ্া আিঁৱনৰ অধ্ৰীনত ৰাজধান্ৰীক নতুন এিা ৰূপ 
ৱিয়াৰ িাৰি কাম আৈিঢ়াই ৱনৰছ, ইয়াৰ অংশস্ৰূৰপ এৱতয়া পূিৰ্ িূৱমৰ ৫ গুণ কম িূৱমখণ্ডত নতুন আৰু 

আধুৱনক প্ৰযুণ্ক্তসম্পন্ন প্ৰৱতৰক্া কায ্ালয় পৱৰসৰ ৱনম ্াণ গহ উটেৰছ...

এই কথাৰিা শুৱন ৱনণ্শ্চতিাৰি সকৰলা আিৱৰত হ’ি কয 
কিশৰ কসনা ৱিিাৈৰ গসৰত জৱ়িত গহ থকা ৭ হাজাৰ 
ৱিষয়া আৰু কজািাৰন স্াধ্ৰীনতাৰ ইমান িছৰৰ পাছৰতা 

ইংৰাজ শাসনকালৰ সময়ত কঘাৰাৰ আস্তািল আৰু কিৰৰকৰিাৰৰ 
িাৰি ৱনমটীত িাৱলঘৰৰিাৰৰকই কায ্ালয়লল ৰূপান্ৱৰত কৱৰ 
কাম-কাজ িলাই আৱহৱছল। ইমানৱিৰন কনৌৰসনা, স্লৰসনা 
আৰু িায়ুৰসনাৰ িাৰি এই কায ্ালয়ৰিাৰ ৱিকৱশত কৰাৰ িাৰি 
সাধাৰণ ৱনম ্াণ তথা পুনঃৱনম ্াণ কায ্ সম্পন্ন গহ আৱহৱছল। ৱকন্তু 
আধুৱনক িাৰতত কথাৰিাৰ এৱতয়া সলৱন গহৰছ। ককইিা ককাটি 
িকা িথ্যয়সাৰপৰক্ ৱনম ্াণ গহ থকা ৰাজধান্ৰী ৱিল্্ৰীৰ কিৰ্ৰেল 
ৱিষ্া প্ৰকল্পৰ অধ্ৰীনত এৱতয়া িৰকাৰ্ৰী িিনৰিাৰৰ নতুন ৰূপ 
ৱিয়াৰ কাম িৱল আৱহৰছ। সংসি িিনৰ পৰা আৰম্ভ কৱৰ 
ৰাজপথৰ আৰশ-পাৰশ সকৰলা এৰলকাক উন্নত কৱৰ নতুন 
িাৰতৰ কৈৌৰি ৈাথঁা ৱলৱখিলল প্ৰৰিষ্া হাতত কলািা গহৰছ। এই 
প্ৰৰিষ্াৰ অংশ ৱহিাৰপ ১৬ কছৰতেম্বৰ তাৱৰৰখ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ 
কমাি্ৰীৰয় কসনাৰ িাৰি ৱনমটীত অতথ্যাধুৱনক প্ৰৱতৰক্া কায ্ালয় 

ৱিল্্ৰী িাৰতৰ ৰাজধান্ৰী ৱহিাৰপ কঘাৱষত কহািা কথাৰিাৰি 
এশ িছৰৰ অৱধক সময় অৱতক্ৰম কৱৰৰছ। এশ িছৰৰ 
এই সময়ৰছািাত ৱিল্্ৰীৰ জনসংখথ্যা আৰু পৱৰৱস্ৱতৈত 

ৱিশত ৱিৰশষ পৱৰিতন্ আৱহৰছ। কযৱতয়া আৱম 
ৰাজধান্ৰীৰ কথা আৰলািনা কৰৰা ঁকতৱতয়া কসয়া ককিল 
এখন িহৰ নহয়। এখন ৰাজধান্ৰী িহৰৰ কসই কিশখনৰ 
ৱিন্া, সংকল্প, ক্মতা আৰু সংসৃ্কৱত প্ৰৱতফৱলত কৰৰ। 

িাৰত গহৰছ ৰাইজৰ শাসন থকা ৈণতাৱন্তক কিশ। 
ৈৱতৰক এই কিশৰ ৰাজধান্ৰী এৰন কহািা উৱিত ৱযখনৰ 

ককন্দত জনতা থাকক, জনতা জনাি্ন হওক।”
নৰৰন্দ কমাি্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী
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 কযৱতয়া কিৰ্ৰেল ৱিষ্া পুনঃউন্নয়ন প্ৰকল্প আৰম্ভ 
গহৱছল কতৱতয়া কসনা ৱিিাৈৰ ৬২ একৰ িূৱমক 
ৱসিঁৰৱত গহ কাম কৱৰ থকা কসনা ৱিিাৈক 
মুখথ্য প্ৰাথৱমকতা ৱিয়াৰ ৱসধোন্ কলািা গহৱছল। 
কতওঁৰলাকক সকৰলা ধৰণৰ আধুৱনক সুৱিধা ৱিয়াৰ 
ৱিষৰয়ও ৱসধোন্ কলািা গহৱছল।

  পূিৰ্ত প্ৰায় ৭ হাজাৰ কসনা কজািান আৰু 
ৱিষয়া ৱযসকলৰ মাজত কলফৰিৰনন্ কৰংকৰ 
ৱিষয়াসকৰলা আৱছল কতওঁৰলাৰক অস্ায়্ৰী 
কায ্ালয়ত কাম কৱৰিলৈ্ৰীয়া গহৱছল।

  এৱতয়া ৱিল্্ৰীৰ কস্তুৰিা ৈান্ধ্ৰী মাৈ ্ আৰু আৱৰিকা 
এৱিৱনউৰ ১৩ একৰ িূৱমত আধুৱনক িিনৰ ৱনম ্াণ 
সম্পূণ ্ কৱৰ কতালা গহৰছ। এই িিনৰিাৰ সকৰলা 
সুৱিধাযুক্ত, পৱৰৰিশ অনুকূল তথা এলণ্জএছএফ 
(লাইি ৈজ ষ্্ৰীল কৰিম) প্ৰযুণ্ক্ত িথ্যিহাৰ কৱৰ ৱনম ্াণ 
কৰা গহৰছ।

  এই িিনৰিাৰত কসৌৰ-কপৰনল লৰৈািা গহৰছ যাৰত 
ৱিিুথ্যৎ উৎপািন স্য়ংিাৰি হয়, িৰষুণৰ পান্ৰী 
সংৰক্ণৰ িাৰি কৰইন-িািাৰ হাৰিট্ষ্ং প্ৰযুণ্ক্ত 
িথ্যিহাৰ কৰা গহৰছ। তিুপৱৰ আধুৱনক জািৰ 
িথ্যিস্াপনা, আধুৱনক পাৱকং্ িথ্যিস্া আৱি ৰখা 
গহৰছ।

  ৱিৱকৎসালয়, আধুৱনক কিৰৰক, কজািানসকলৰ 
িাৰি ককৰফৰিৱৰয়া, ২৪ ঘন্া িৱলিলৈ্ৰীয়া কহাৰিল, 
অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ সংৰক্ণ িথ্যিস্াপনা, ৱনৰাপত্তা উন্নত 
িথ্যিস্াপনা, মুখৰ িাপ ৱিনাক্তকৰণ প্ৰযুণ্ক্ত 
(কফৱিৰয়ল ৱৰক’ৈৱনশ্বন) আৱি ৰখা গহৰছ। 

  এই কায ্ালয় পৱৰষিত অিসৰপ্ৰাতে সহস্াৱধক 
কসনা ৱিষয়া-কজািান ৱনজৰ কামকাজৰ িাৰি 
আৰহ, কতওঁৰলাকৰ িাৰিও ৱিৰশষ িথ্যিস্া গ্হণ কৰা 
গহৰছ।

  ককাৱিড পৱৰৱস্ৱতক কনওৱি এই িিনৰিা ৬.৫ লাখ 
মানি কম ্ ৱিন সটৃষ্ৰৰ আত্মৱনিৰ্শ্ৰীল িাৰতৰ 
অংশ স্ৰূৰপ ৱনম ্াণ কৰা গহৰছ। এই কমত্ প্ৰায় 
৮ হাজাৰ িন ৱিৰমন্ আৰু ৯ হাজাৰ িন ত্ৰীখা 
িথ্যিহাৰ কৰা গহৰছ। এই প্ৰকল্পত এডাৰলা ৈছ কিা 
কহািা নাই। ককন্দ্ৰীয় িৰকাৰৰ পৱৰৰিশ সৰিতনতা 
ইয়াত প্ৰৱতফৱলত গহৰছ।  n

নেুন প্ৰভেৰক্া োয ্তালয়ৰ 
ভবশেষত্বশবাৰ

পৱৰসৰৰ আৰম্ভৱণ কৰৰ। এয়া পূিৰ্ িূ-এৰলকাৰ তুলনাত পািঁ গুণ 
কম এৰলকাত ৱনম ্াণ কৰা গহৰছ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰ িাষাত, 
কযৱতয়া ন্ৰীৱত আৰু মৰনািাি স্পষ্ হয়, কযৱতয়া ইচ্ছাশণ্ক্ত প্ৰিল হয় 
আৰু প্ৰয়াসৰিাৰ ৱনকা হয় কতৱতয়া সকৰলা সম্ভি। িতম্ানৰ ককন্দ 
িৰকাৰৰ একৱিংশ শৱতকাৰ িাৰত্ৰীয় কসনািাৱহন্ৰীক সকৰলা ৱিশৰ 
পৰা শণ্ক্তশাল্ৰী কৰাৰ লৈৰত অতথ্যাধুৱনক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰৰ সম্জিত 
কৱৰ, স্ৰীমান্ সুৰৱক্ত আৰু শণ্ক্তশাল্ৰী কৱৰ আৰু ি্ৰীফ অি ৱডৰফন্স 
ষ্াফৰ মাধথ্যমত ৱতৱনওিা কসনািাৱহন্ৰীৰ মাজত সমণ্বয় িণৃ্ধে কৱৰ 
আৱহৰছ। ইয়াৰ িাৰি প্ৰৱতৰক্াৰ ৱিিাৈৰ কমস্্ল্ৰীক উন্ন্ৰীত কৰাৰ 
প্ৰৰয়াজন্ৰীয়তা আৱছল যাৰত প্ৰৱতৱনয়ত কিশৰ িাৰি সিািথ্যস্ত 
কসনািাৱহন্ৰীৰয় এিা োইৰত সকৰলা সুৱিধা লাি কৱৰি পাৰৰ। 
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় ২০১৪ িনত শাসনৰ িাৱয়ত্ব হাতত গল 
কিশৰ ৰাজধান্ৰীক নতুন ৰূপ ৱিয়া প্ৰসংৈত ৱনজৰ ৱিন্া িথ্যক্ত 
কৱৰৱছল। এই ৱিন্াৰ উৰদেশথ্য গহৰছ নতুন িাৰতৰ ইৱতহাস স্ণম্য় 
আৰু ঐৱতহথ্যশাল্ৰী কৰা। িৰকাৰ্ৰী িথ্যিস্াক অৱধক কাযক্ৰ্ৰী কৱৰ 
কামকাজৰ ক্্ৰীপ্ৰতা িণৃ্ধে কৰা, জনতাৰ িাৰি িৰকাৰ্ৰী কাযল্য়ৰিাৰ 
সুৈম কৱৰ কতালা আৱি উৰদেশথ্য আৈত ৰাৱখৰয়ই কিৰ্ৰেল ৱিষ্াৰ 
কাম িৱলি ধৱৰৰছ।

প্ৰভেৰক্া োয ্তালয় 
পভৰসৰ উশবিাধন েৰাৰ 
সময়ে প্ৰধানমন্তীশয় ভেয়া 
িাষণ শুভনবলল এই ভেউ 
আৰ দোড দকেন েৰে
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“দিেভিন দসৱা”
স্বাস্্ৰ ৰক্া-েৱি

এয়া ককিল সংৰযাৈ নহয়, এয়া নতুন িাৰতৰ ৱিন্া কয কিৰশ ককাৱিড কিকৱিনৰ প্ৰিানৰ কক্ত্ৰত 
অৱিৰলখ স্াপন কৱৰ আৱহৰছ। িাৰৰত স্াধ্ৰীনতাৰ ৭৫ সংখথ্যক িছৰত অমতৃ মৰহাৎসি পালন 

কৱৰৰছ, টেক এৰন সময়ত টিকাকৰণৰ সফলতাই সুস্, সুৰৱক্ত আৰু কসাণাল্ৰী িৱিষথ্যতৰ সংৰকত 
িহন কৱৰৰছ। িাৰতৰ টিকাকৰণ অৱিযান আত্মৱিশ্বাৰসৰৰ আৰম্ভ গহৰছ, এই কিকৱিন অৱিযাৰন 

ৱিশ্বিাস্ৰীৰ িাৰি উৎকৃষ্ উিাহৰণৰ সটৃষ্ কৱৰৰছ। প্ৰৱতৱিৰন নতুন কৰকড ্স্াপন কৱৰ িাৰৰত 
সম্পূণ ্ প্ৰাতেিয়স্ক জনসংখথ্যাক কিকৱিন প্ৰিানৰ সংকল্প পূৰণৰ ৱিশত আৈিাৱঢ়ৰছ আৰু ৱিৈত 

৮িা মাহত ইৱতমৰধথ্যই ৯২ ককাটিতলকও অৱধক কলাকক টিকা প্ৰিান কৰা গহৰছ।

10 ৱনউ ইণ্ণ্ডয়া সমািাৰ  |  ১৬-৩১ অৰ্ািৰ, ২০২১
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িাৰতৰ সিি্হৃৎ ণ্জলাখন গহৰছ গুজৰািৰ কচ্ছ ণ্জলা। এই 
ণ্জলাখন ৪৫৬৭৪ িৈ ্ ৱকঃৱমঃ এৰলকাজৱুৰ ৱিস্তৃ ত গহ আৰছ। 
গুৰুত্বপূণ ্ কথাৰিা এয়াই কয এই ণ্জলাখনৰ অৱধকাংশ এৰলকা 
মৰুিূৱম এৰলকা কহািাৰ লৈৰত ৱনমখৰ ৱপিৱনৰ এৰলকা হয়, এই 
এৰলকাক কসৰয়ৰহ “ৰণ অি কচ্ছ” কিালা হয়। এই ণ্জলাখনত 
১০ খন মহকুমা আৰু ৯২৪খন ৈাওঁ আৰছ। কৰ’নাৰ িৰুয ্াৈপূণ ্ 
সময়ত এই ণ্জলাখনৰ প্ৰৱতৰিা প্ৰান্লল ককাৱিড কিকৱিন গল 
কযািাৰিা যৰথষ্ প্ৰতথ্যাহ্ানমূলক কাম আৱছল। এখন মহকুমা/
কমৌজাৰ পৰা অনথ্য এখন মহকুমালল িৰূত্ব যৰথষ্ কিৱছ আৱছল। 
ৱকন্তু ইমান প্ৰতথ্যাহ্ান থকাৰ পাছৰতা এই ণ্জলাৰ প্ৰশাসন আৰু 
িৰকাৰৰ প্ৰৱতখন গ্ামাঞ্চললল ককাৱিডৰ কিকৱিন গল গৈ 
অসম্ভিৰকা সম্ভি কৱৰ তুৱলৰছ। এৱতয়া এই ণ্জলাত কিকৱিন 
গৈ কপািাৰ িাৰি কিকৱিন কলািা কলাকৰ সংখথ্যা প্ৰায় এশ শতাংশ 
পাইৰছলৈ। ইয়াৰ ফলত এই ণ্জলাৰ কলাৰক ককাৰনা ধৰণৰ 
অসুৱিধাৰ সম্খু্ৰীন হ’িলৈ্ৰীয়া কহািা নাই।

িাৰতৰ পূৰি ্াত্তৰৰ ককতৰিাৰ এৰলকা গহৰছ যৰথষ্ িৈুম্ 
এৰলকা। এই অঞ্চলৰ অৰুণািল প্ৰৰিশৰ “ক্ৰা িাৱি” িৰৰ ণ্জলালল 
ককাৱিড কিকৱিন গল কযািাৰিা ি্ৰীষণ প্ৰতথ্যাহ্ানমূলক। ৱকন্তু কিশৰ 
স্াস্থ্য-কমটীসকলৰ এৰন িৃঢ়তা কয ৱপছল পাহাৰ্ৰীয়া পথ অৱতক্ৰম 
কৱৰ হ’কলও িৈুম্ এৰলকাৰিাৰলল কিকৱিন গল গৈৰছ আৰু কিশৰ 
কিকৱিন অৱিযানক সফল কৱৰ তুৱলৰছ।

ৱহমািল প্ৰৰিশৰ লাৰহৌল-স্প্ৰীৱত ণ্জলা গহৰছ কিশৰ অনথ্য এক 
অৱত িৈুম্ ণ্জলা। এই ণ্জলাখনৰ কিৱছিাৈ এৰলকা এৰনকুিা কয 
িছৰৰ কিৱছিাৈ সময়ত ককিল িৰফৰৰ আিতৃ গহ থাৰক আৰু 
তাপমাত্ৰা শণূথ্য ৱডগ্্ৰীৰ তলত থাৰক। ইয়াৰ পাছৰতা এই ণ্জলাখন 
ৰাজথ্যখনৰ লৈৰত এশ শতাংশ ককাৱিড কিকৱিন (প্ৰথম পাৱল) 
লাি কৰা ণ্জলা গহ পৱৰৰছ। এই কক্ত্ৰত অিল সুৰংৈৰ ৱনম ্াণৰ 
কথা উৰল্খ কৰাৰ প্ৰৰয়াজন্ৰীয়তা আৰছ। ৱকয়ৰনা এই সুৰংৈ 
ৱনম ্াণ কহািাৰ পূৰি ্ এই ণ্জলাখন িছৰৰ কিৱছিাৈ সময়ত কিশৰ 
গসৰত সংৰযাৈ ৱিণ্চ্ছন্ন গহ থাৰক। এৱতয়া অিল সুৰংৈ ৱনম ্াণ 
কহািাৰ পাছত এই ণ্জলাৰ জনজ্ৰীিন যৰথষ্ উন্নত গহৰছ।

এৰকিৰৰ ৱিহাৰৰ িৰিাংৈা ণ্জলাৰ িান ক্ৱতগ্স্ত এৰলকা 
কুৰশশ্বৰস্ান। এই অঞ্চলৰিা িানপান্ৰীৰ বিাৰা সি ্াৱধক ক্ৱতগ্স্ত 
এৰলকা। এই িষৰ্িা িাৰন এই এৰলকাক যৰথষ্ ক্ৱতগ্স্ত কৱৰৰছ। 
ৱকন্তু ইয়াৰ পাছৰতা প্ৰশাসনৰ প্ৰৰিষ্া আৰু স্াস্থ্যকমটীৰ কিষ্াৰ 
ফলত নাও িথ্যিহাৰ কৱৰ টিকাকৰণ সমূ্পণ ্ কৰা গহৰছ। ককিল এই 
এৰলকাই নহয় ৱিহাৰৰ অৰনক িান ক্ৱতগ্স্ত এৰলকাত কিকৱিন 
নাওৰ িথ্যিস্াৰৰ টিকাকৰণ সমূ্পণ ্ কৰা গহৰছ। কসয়া ৱনণ্শ্চতিাৰি 
যৰথষ্ কপ্ৰৰণামূলক আৱছল।

নপান্ৰীৰ িয়ািহতা, িৈুম্ পাহাৰ্ৰীয়া এৰলকা, সুিৰূ 
জনজাত্ৰীয় ৈাওঁ, ৱিৱিন্ন কিৌৈৱলক এৰলকা, ৱিৱিন্ন 
িাষা-ধম ্ আৱিৰ মাজত ককাৱিড টিকাকৰণৰ 

িমৎকাৰ ৈৱত। এয়া গহৰছ নতুন িাৰতৰ কাৱহন্ৰী। এই িাৰত 

ককাৱিড টিকাকৰণত সফলতাপ্ৰচ্ছে দলখা

মই আণ্জ ৱনজৰ মনৰ কথা 
িথ্যক্ত কৱৰি ৱিিাৱৰৰছা।ঁ জন্মৱিন 
অৰনক আৱহল আৰু জন্মৱিন 
অৰনক গৈৰছ, ৱকন্তু এইসমূহৰ 
পৰা মই আতঁৰত থাৱকৱছৰলা।ঁ 

ৱকন্তু কমাৰ এই িয়সত ১৭ 
কছৰতেম্বৰৰ ৱিনৰিা যৰথষ্ 

তাৎপযপ্ূণ ্ ৱহিাৰপ ৱিৰিৱিত গহ 
গৰৰছ। কমাক এইিাৰৰ ৱিনৰিাৰি 

যৰথষ্ িািুক কৱৰ তুৱলৰছ। 
জন্মৱিনৰ পালনৰ অৰনক পধেৱত 

থাৰক। মানুৰহ ৱিৱিন্ন ধৰৰণ 
ৱনজৰ জন্মৱিনৰিা পালন কৰৰ। 
জন্মৱিন উিযাপন কৰাৰিা এৰকা 
কিয়া কথা নহয় িুৱল মই িাৰিা। 

ৱকন্তু এইিাৰ আৰপানাৰলাক 
সকৰলাৰৰ প্ৰৰিষ্াৰ িাৰি ১৭ 

কছৰতেম্বৰৰ ৱিনৰিা কমাৰ িাৰি 
স্মৰণ্ৰীয় গহ ৰি।

নশৰন্দ্ৰ দমােী, প্ৰধানমন্তী

িা
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প্ৰভেভেন আৰু প্ৰভেশেশেণ্ডৰ ভহিাপ

আশমভৰো

োনাডা

আশজ্তভটিনা
ফ্ান্স

দপেইন

ব্ান্জল

দগ্ৰি বৃশিইন

সম্পকত্ ককাৱিড মহামাৰ্ৰীৰ আৰম্ভৱণৰ সময়ত ৱিশ্বিাস্ৰীৰয় 
সৰদিহ িথ্যক্ত কৱৰৱছল কয মহামাৰ্ৰীৰ প্ৰৰকাপ িণৃ্ধে পাৰল িাৰতৰ 
অণ্স্তত্ব সংকিাপন্ন গহ পৱৰি। ৱকন্তু কসই িঃুৱিন্াক অমূলক কৱৰ 
ৱিৱিত্ৰতাৰৰ িৰা, অননথ্য কিৌৈৱলক পৱৰৰিশৰ িাৰতিষই্ এৱতয়া 

ককাৱিড টিকাকৰণৰ সফলতাৰৰ ৱিশ্বিাস্ৰীৰ িাৰি কপ্ৰৰণাৰ উৎস 
গহ পৱৰৰছ। ৱিশ্বিাস্ৰীৰ িাৰি টিকাকৰণ অৱিযানৰ আৱহ ্কহািাৰ 
লৈৰত মানি সিথ্যতা ৰক্াৰ প্ৰত্ৰীকৱিহ্ন গহ পৱৰৰছ। িিুালক 
স্ৰিশ্ৰী কিকৱিনৰ িথ্যিহাৰৰ স্্ৰীকৃৱত কপািা (আন্ঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্াৰ 
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১.২১৬,৪২,৭০৬

৭.৪৪

৬১,৫৬১
০.৭১
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২.৮৪ ১২,৯০,০৮৮

১৪.৯৩
১,৫৪,৩১৪
১.৭৯

৬৩,৯১৯
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*এই পভৰসংখ্া ২৩ৰ পৰা ৩০ দেশপ্তম্ৰ 
োভৰখলল দহাৱা টিোেৰণৰ সংখ্াৰ আধাৰে 

(উৎসঃ COVIDVAX.LIVE)

ককাৱিড টিকাকৰণত সফলতাপ্ৰচ্ছে দলখা

/ ৱিন

/ ৱিন
/ ৱিন / ৱিন

/ ৱিন

/ ৱিন

/ ৱিন

/ কছ.

/ কছ.
/ কছ. / কছ.

/ কছ.

/ কছ.

/ কছ.
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ভবশ্বৰ ভিেৰে িাৰেৰ হাৰ দবভে
ৰাভেয়া

৭৪,৮৪,৯২৭
৮৬.৬৩

িুইজাৰশলণ্ড

অশষ্ট্ৰভলয়া

ভনউজীশলণ্ডেভক্ণ আভফ্ো দিৌভে আৰৱ

েুেকী

জাপান

পৰা) আৰু ককিলমাত্ৰ ৯িা মাহত ৯২ ককাটিৰৰা অৱধক কলাকক 
(৬ অৰ্ািৰলল) টিকা প্ৰিান কৱৰ িাৰৰত সফলতাৰ আখথ্যান 
ৱলৱখৰছ। টিকাকৰণৰ কক্ত্ৰত িাৰৰত ৱনৰতৌ ৱনজৰ অৱিৰলখ 
িংৈ কৱৰ আৈিাৱঢ়ৰছ। টিকাকৰণৰ সফলতাৰৰ িাৰৰত 

ৱনজৰ মান উন্নত কৱৰিলল সক্ম গহৰছ। ইয়াৰ ফলত এৱতয়া 
িাৰতৰ টিকাকৰণৰ সংখথ্যাৰ ৱহিাপ ককাৰনা এখন কিশৰ একক 
ৱহিাপতলক কিশসমূহৰ উলমহত্ৰীয়া ৱহিাপ অৱতক্ৰম কৱৰৰছ।

এই অভিযানৰ মলূ গহশে আত্মভবশ্বাস

৯৯,৯৩৩
১.১৬

৩,৭৪,৬৩৮
৪.৩৪

 ৯৬,৩৬৭
১.১২

১১,৩৮,৯০৪
১৩.১৮

২৪,৮০০
০.২৯

২,০৬,৮২৪
২.৩৯

২,৮৫,২০৯
৩.৩০

৩৭,৪৮৮
০.৪৩

িাৰে

ককাৱিড টিকাকৰণত সফলতাপ্ৰচ্ছে দলখা

/ ৱিন

/ ৱিন / ৱিন

/ ৱিন
/ ৱিন

/ ৱিন

/ ৱিন
/ ৱিন

/ ৱিন

/ ৱিন

/ কছ. / কছ.

/ কছ.
/ কছ.

/ কছ.

/ কছ.

/ কছ.

/ কছ.

/ কছ.
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লাডাখ লাক্াবিীপ

ভহমািল প্ৰশেে

দৈাৱা

ভেভেম

োেৰ আৰু নৈৰ হাশিলী,
েমন আৰু ভডউ

পাৱল

লাখ

লাখ পাৱল প্ৰৱতৰষধক ৱিয়া গহৰছ

লাখ

পাৱল

১.৯৭ ৫৩,৪৯৯

৫৫.৭৪

১১.৮৩

৫.১০

৬.২৬

মুখথ্যত আত্মৱিশ্বাৰসই গহৰছ সকৰলা। ৱযৰকাৰনা কাম সফল 
কৱৰ কতালাৰ কক্ত্ৰত আত্মৱিশ্বাৰস মুখথ্য িূৱমকা পালন কৰৰ। 
ৱিশ্বৰ সিি্হৃৎ টিকাকৰণৰ সফলতাৰ কক্ত্ৰত মূল আধাৰ গহৰছ 
িাৰত ৰাষ্ট আৰু এই কিশৰ কনতৃত্ব। এই কনতৃত্বই প্ৰতথ্যাহ্ান গ্হণ 
কৰা আৰু কসই প্ৰতথ্যাহ্ানক উৱিত ধৰৰণ কমাকাৱিলা কৰাৰ সাহস 
আৰছ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় ৱডণ্জৰিল প্ৰযণু্ক্তক ৱযধৰৰণ 
আৰঁকািাৱল গলৰছ কসইধৰৰণ অনথ্য ককাৰনাৰি গ্হণ কৰা নাৱছল। 
কতওঁ ৱনজৰ ৰাষ্টন্ৰীৱতত ককিল প্ৰযণু্ক্ত আৰু ৱডণ্জৰিলৰকই 

সংৈ্ৰী কৱৰ গলৰছ। এই িষৰ্ ১৬ জানিুাৰ্ৰী তাৱৰখৰ পৰা কযৱতয়া 
টিকাকৰণ কাযসূ্ি্ৰী আৰম্ভ কৰা গহৱছল কতৱতয়া িহুতৰৰ মনত 
সৰদিহ আৱছল কয এই কাযসূ্ি্ৰী ৱকিৰৰ সফল হ’ি। প্ৰথমৰত 
ককিল ৰিন্লাইন কমটীক (স্াস্থ্য কমটী-স্চ্ছতা কমটী) প্ৰাধানথ্য 
ৱিয়া গহৱছল। ৱকন্তু কিকৱিন অৱিযাৰন লাৰহ লাৰহ ক্্ৰীপ্ৰতা লাি 
কৱৰৱছল। অিৰশথ্য প্ৰথম ১০ ককাটি কিকৱিনৰ প্ৰৱতৰষধক (প্ৰথম 
পাৱল) সমূ্পণ ্ হ’িলল কিশক ৮৫ ৱিনৰ প্ৰৰয়াজন গহৱছল। তাৰ 
পাছত ৱকন্তু কিশত টিকাকৰণ অৱিযাৰন অৱধক ক্্ৰীপ্ৰতা লাি 
কৱৰিলল সক্ম হয়। ইয়াৰ ফলত আৈন্তুক ৪৫ ৱিনত ২০ ককাটি 
প্ৰৱতৰষধক, তাৰ পাছত মাৰথা ঁ ২৯ ৱিনত ৩০ ককাটিৰ সংখথ্যা 
অৱতক্ৰম কৰৰ। এই ৈৱতৰৰ ৪০ ককাটিৰ সংখথ্যা ২৪ ৱিনত, ৫০ 
ককাটিৰ সংখথ্যা ২০ ৱিন, ৬০ ককাটিৰ সংখথ্যা পাৰ কৱৰিলল ১৯ 
ৱিন, ৭০ ককাটিৰ সংখথ্যা পািলল মাৰথা ঁ১৩ ৱিনৰ প্ৰৰয়াজন গহৱছল। 
স্াধ্ৰীনতাৰ ৭৫ সংখথ্যক িষত্ িৱৰ ৱিয়াৰ আৈন্তুক মাহৰিাত 
মাৰন ১৩ কছৰতেম্বৰত টিকাকৰণৰ ৭৫ ককাটি সংখথ্যা অৱতক্ৰম 
কৱৰ নতুন িাৰতৰ কৈৌৰি িণৃ্ধে কৱৰৱছল। কিশক সুৰৱক্ত কৰাৰ 
সংকল্প আৰু কসয়া সমূ্পণ ্ কৰাৰ আত্মৱিশ্বাস ইমাৰনই শণ্ক্তশাল্ৰী 

৭খন ৰাজ্ে ১০০ েোংে
৭খন ৰাজ্/দেন্দ্ৰ োভসে অঞ্চলে 
এভেয়া ১০০ েোংে প্ৰাপ্তবয়কে 
জনসংখ্াে দোভিড দিেভিনৰ 
প্ৰৰম পাভল ভেয়া গহশে।

লাখ

ভেব্াংৈ আৰু ঘৰৰ পৰা 
আভহব দনাৱাৰাসেলে 
ঘৰশেই গৈ টিো ভেয়া হয় 
যাশে দোশনা বাে পভৰ নৰয়

ককাৱিড টিকাকৰণত সফলতাপ্ৰচ্ছে দলখা



15নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১৬-৩১ অক্াবৰ, ২০২১

দিেভিন গমত্ীৰ অধীনে 
ভবশ্বৰ ৯৫খন দেেে ৬.৫ 
দোটিেলেও অভধে 
দিেভিনৰ পাভল ভেয়া গহশে।

আৱছল কয ১০ ককাটি কলাকক কিকৱিন ৱিয়া কহািাৰ 
পাছত আৈন্তুক পািঁিা মাহত টিকাকৰণৰ ৈৱত ছয় 
গুণৰৰা অৱধক িণৃ্ধে পাইৱছল। আৰু এয়া ৱিশ্বৰ অনথ্যতম 
সিি্হৃৎ আৰু ক্্ৰীপ্ৰ টিকাকৰণ অৱিযান গহ পৱৰৰছ।

১৭ দেশপ্তম্ৰ গহ পভৰভেল দসৱা-সমপ ্তনৰ প্ৰেীে 
স্তম্ভঃ

এই কথাৰিাত ককাৰনা কলাকৰৰ ৱবিমত থাৱকি নালাৰৈ 
কয িাৰতত ৱিশ্বৰ সিি্হৃৎ কিকৱিন অৱিযান িৱলি 
ধৱৰৰছ। প্ৰৱতৰিা লক্থ্য অৱত অনায়ৰস অৱতক্ৰম কৱৰ 
গৈ আৰছ। ৱকন্তু ১৭ কছৰতেম্বৰ তাৱৰখৰিা এৰনকুিা এিা 
ৱিন গহ পৱৰল কয কসইৱিনা টিকাকৰণত িাৰৰত নতুন 
অৱিৰলখ ৈঢ়াৰ লৈৰত স্াস্থ্য আৰু জ্ৰীৱিকাৰ সুৰক্া 
কিি গতয়াৰ কৱৰ ৱিৱছল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰ ১৭ 
কছৰতেম্বৰত ৭১ সংখথ্যক জন্মৱিনৰিাত স্াস্থ্যকমটীসকৰল 
ককাৱিড কিকৱিন টিকাৰ ৈৱত ইমাৰনই ক্্ৰীপ্ৰ কৱৰ 
কতাৰল কয কসই এিা ৱিনত কিশত ২.৫ ককাটিতলকও 
অৱধক কলাকক কিকৱিনৰ এপাৱল ৱিয়া হয়। কিকৱিন 
প্ৰিানৰ ৱিশ্বৰৰকড ্স্াপৰনৰৰ কসয়া আৱছল প্ৰধানমন্ত্ৰীলল 
কতওঁৰ জন্মৱিনত এিা উপহাৰ। কসই ৱিনৰিাত প্ৰৱতৰিা 
ঘন্াত ২৬ লাখ, প্ৰৱতৰিা ৱমৱনিত ২৬ হাজাৰ আৰু 
প্ৰৱত কছৰকণ্ডত ৪২৫তলক অৱধক প্ৰৱতৰষধক ৱিয়া 
হয়। যৱিৰহ ককিল ১৭ কছৰতেম্বৰৰ পৱৰসংখথ্যা কিািা হয় 
কতৰন্ এয়া স্পষ্ গহ পৰৰ কয কসই ৱিনৰিাত ককিল ১৬ 
ঘন্াত িাৰৰত অকৰল ৮২ শতাংশ কিকৱিনৰ (২.৫ 
ককাটি কলাক) এপাৱল ৱিৰয়, ৱকন্তু ৱিশ্বৰ িাক্ৰী অংশ 
অংশ্ৰীিাৱৰত্ব ককিল ১৮ শতাংশৰহ আৱছল (৫৪ লাখ)। 
িাৰৰত এিা ৱিনত ৱযমান সংখথ্যক টিকা প্ৰিান কৱৰৰছ 
কসয়া ৱিশ্বৰ ১০০খনৰৰা অৱধক কিশৰ জনসংখথ্যা হয়।

আৈষ্-কছৰতেম্বৰ মাহৰিাত িাৰৰত ৱযমানৱখৱন 
টিকাকৰণ কৱৰৰছ কসয়া ণ্জ-৭ কিশৰ তুলনাত 
অতথ্যাৱধক। গআণ্জ কযৱতয়া িাৰৰত এিা ৱিনত এক 
ককাটিতলক অৱধক টিকা প্ৰিান কৱৰ ৱনজৰ সক্মতাৰ 
কথা ৱিশ্বিাস্ৰীক জনাইৰছ কতৰন কপ্ৰক্াপিত ইয়ান 
সংখথ্যক প্ৰৱতৰষধক লৰৈািাৰ িাৰি জাপানক ৮ ৱিন, 
আৰমৱৰকা যকু্তৰাষ্টক ১১ ৱিন, জাম ্ান্ৰীক ৪৫ ৱিন, 

সেশলােলে সস্তীয়া 
দিেভিনৰ সহায়ে ভবশ্বৰ 
সব ্তবৃহৎ টিোেৰণ অভিযান

n   ২০২০ িনৰ এৱপ্ৰলত িৰকাৰৰ মুখথ্য গিজ্াৱনক পৰামশি্াতা 
কক ৱিজয়ৰাঘিন আৰু ৱনটি আৰয়াৈৰ সিসথ্য (স্াস্থ্য) ৱি কক 
প’লৰ অধথ্যক্তাত িাস্ক কফাি্ ৈেন। ২০২০িনৰ আৈষ্ মাহত 
ৱিৰশষজ্ৰ অন্িুণ্্ক্তৰৰ কিকৱিনৰ িাৰি ৱিৰশষ সৱমৱত ৈেন।

n  এই সৱমৱতৰয় কিকৱিনৰ অনুৰমািৰ পূৰি ্ সকৰলা প্ৰস্তুৱত কযৰন 
শ্ৰীতল িৰাল, পৱৰিহন, ৱিতৰণ আৱি ৱিষয়ৰিাৰৰ ওপৰত 
অধথ্যয়ন কৰৰ। ১৪ জানুিাৰ্ৰীলল সকৰলা স্ানত কিকৱিন গৈ 
কপািাৰ প্ৰস্তুৱত সমূ্পণ ্ কৱৰ কতালা গহৱছল।

n  ১৬ জানুিাৰ্ৰীত স্াস্থ্য কমটীসকলক টিকা লৰৈািা কহািাৰ পাছত 
এই অৱিযানৰ আৰম্ভ হয়। ২ কফব্ৰুিাৰ্ৰীৰ পৰা ৰিন্লাইন 
কমটী, ১ মাি্ৰ পৰা ৬০ িছৰৰ উধৰ্ আৰু ১ এৱপ্ৰলৰ পৰা ৪৫-
৫৯ িষৰ্ তথা গুৰুতৰ কৰাৈত আক্ৰান্ সকলক টিকা ৱিয়াৰ 
প্ৰণ্ক্ৰয়া আৰম্ভ কৰা হয়।

ভবিেীয় লহৰৰ অহাৰ বাশব ১ 
এভপ্ৰলৰ পৰা ৪৫ বেৰৰ উধ ্তৰ 
দলােসেলে অ্িু্ততি েশৰ।

১২ এভপ্ৰলৰ পৰা েম ্তস্লীশবাৰে 
দোভিড দিেভিন ভেয়াৰ 
প্ৰন্ৰিয়া আৰম্ভ েৰা হয়।

১৮ বেৰৰ ওপৰৰ টিোেৰণ ১ দম’ 
োভৰখৰ পােে েৃেীয় পয ্তায়ে 
আৰম্ভ হয়।

n ২১ জনুৰ পৰা টিকাকৰণৰ সমূ্পণ ্ কাম ৱনজৰ হাতত 
গল ককন্দ িৰকাৰৰ সকৰলাৰক কিকৱিন, ৱিনামূল্ৰীয়া 
কিকৱিন ৱিয়াৰ লক্থ্যৰৰ ৱিশ্বৰ সিি্হৃৎ টিকাকৰণ 
অৱিযান আৰম্ভ কৰৰ।

n টিকাকৰণ অৱিযান অৱধক ক্্ৰীপ্ৰতা ৱিয়াৰ িাৰি 
িিুালক স্ৰিশ্ৰী কিকৱিনৰ লৈৰত ৰাৱছয়াৰ স্পিুৱনক-Vৰ 
িথ্যিহাৰৰ কক্ত্ৰত অনৰুমািন জৰনািা হয়। ১২ িছৰৰ 
ওপৰৰ গকৰশাৰৰ িাৰি কিকৱিন শ্ৰীৰৰেই আৱহ আৰছ।

ককাৱিড টিকাকৰণত সফলতাপ্ৰচ্ছে দলখা
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ইজৰাইলক ১০৪ ৱিন আৰু ৱনউজ্ৰীৰলণ্ডক ১২৪ ৱিনৰ প্ৰৰয়াজন 
গহৱছল। িাৰৰত টিকাকৰণৰ কক্ত্ৰত লাি কৰা সফলতাৰ আৰঁত 
প্ৰযণু্ক্তৰ পূণ ্ িথ্যিহাৰ (ককা-উইন আৱি এপ্) তথা সমগ্ কিশত 
টিকাকৰণৰ িাৰি প্ৰৱশক্ণপ্ৰাতে স্াস্থ্যকমটী-কনিিক ্আৰু িাৰতৰ 
ৱনজা কিকৱিৰন এই কক্ত্ৰত যৰথষ্ সহায় কৱৰৰছ। অনথ্যহাৰত, 

ককাৰনা এক ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্ানক সফল কৰাৰ িাৰি প্ৰৱতজন 
িাৰত্ৰীয়ৰ ৱয উৎসাহ কসয়া এই অৱিযানৰ সফলতাৰ আৰঁত 
ন্ৰীৱহত গহ আৰছ।

টিোেৰণৰ এই যাত্া সহজ নাভেলঃ

ইৱতহাসৰ পাতত এৰন ধৰণৰ স্াস্থ্য অৱিযান এয়াই প্ৰথম 
আৱছল। আৰু ইমান িহল পৱৰসৰত টিকাকৰণ অৱিযান 
ইয়াৰ পূৰি ্ িৰলািা কহািা নাৱছল। এই অৱিযান ৱকমান িহল 
পৱৰসৰৰ আৱছল কসই কথাৰিা এই পৱৰসংখথ্যাৰ পৰা িণু্জি পৰা 
যায়, প্ৰথমৰত ৩ ককাটি স্াস্থ্য কমটী-ৰিন্লাইন কমটী, ২৭ ককাটি 
িৰয়াৰজথ্যষ তথা গুৰুতৰ কৰাৈত আক্ৰান্ কলাকক টিকা প্ৰিান 
কৰা গহৱছল। ৱিশ্বৰ এশখনৰৰা অৱধক এৰন কিশ আৰছ ৱযৰিাৰৰ 
জনসংখথ্যা ৱতৱনৰকাটিৰৰা কম, িাৰৰত প্ৰথম পয ্ায়ৰত ৩ ককাটি 
িাৰত্ৰীয় টিকাকৰণৰ লক্থ্য ৱনধ ্াৰণ কৱৰ গলৱছল। ১৬ জানুিাৰ্ৰীত 
কযৱতয়া কিশত টিকাকৰণ কাযসূ্ি্ৰী আৰম্ভ গহৱছল কতৱতয়া 

টিোেৰণৰ েুপাৰ আৈটি-দেশপ্তম্ৰ

দোভিভশ্বল্ড, দোিান্ক্সনৰ পােে 
অন্ এে স্বশেেী দিেভিন 
জায়শোব-ডীৰ ব্ৱহাৰৰ দক্ত্শো 
অনষুশমােন জশনাৱা গহশে। 
টিোেৰণ অভধে ক্ীপ্ৰ গহ পভৰব।

টিকাকৰণৰ ৱিশত িাৰতত আৈষ্-কছৰতেম্বৰ মাহ িিুা 
যৰথষ্ আশািথ্যঞ্ক আৱছল। কিশত আৈষ্ মাহৰিাত ১৮০ 
ৱমৱলয়নৰ অৱধক কিকৱিনৰ পাৱল ৱিয়া হয়। এয়া কানাডা, 
ইংৰলণ্ড, জাম ্ান্ৰী, ৰিান্স, জাপান, ইিাল্ৰীৰ, আৰমৱৰকা আৱি 
কিশৰ মুে টিকাকৰণৰ সংখথ্যাতলক কিৱছ।

ইয়াৰ লৈৰত ১৭ কছৰতেম্বৰ তাৱৰৰখ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰ 
জন্মৱিনৰ ৱিনৰিাত িাৰৰত ২.৫ ককাটি কিকৱিন ৱিৰয়। এই 
সংখথ্যা এৱতয়ালল সি ্াৱধক। এই ৱহিাপত প্ৰৱত ঘন্াত ৈৰ়ি 
১৫.৬২ লাখ কিকৱিন ৱিয়া কহািাৰ লৈৰত প্ৰৱত ৱমৱনিৰ 
ৱহিাপত ২৬ হাজাৰ আৰু প্ৰৱত কছৰকণ্ডত ৪৩৪ পাৱল টিকা 
ৱিয়া গহৱছল।
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ৱিৰশষজ্ই এয়া গকৱছল কয ৩০ ককাটি িাৰত্ৰীয়ক টিকা প্ৰিান 
কৱৰিলল ৭/৮ মাহৰ প্ৰৰয়াজন হ’ি। ৱকন্তু িাৰৰত িমৎকাৰ 
কৱৰ এই ৭/৮ সময়ত ৯২ ককাটিৰৰা অৱধক কলাকক টিকা প্ৰিান 
কৱৰৰছ। আৰু অৱত শ্ৰীৰৰেই ১০০ ককাটিৰৰা অৱধক কলাকক টিকা 
প্ৰধান কৰাৰ লক্থ্য অৱতক্ৰম কৱৰি। এই কক্ত্ৰত িাৰৰত উৱিত 
ধৰৰণ প্ৰস্তুৱত িলাইৱছল, অনুশ্ৰীলন কৱৰৱছল। 

স্াধ্ৰীনতাৰ অমতৃ মৰহাৎসি িষত্ িৱৰ ৱিয়াৰ উৎসাহ 
িাৰতিাস্ৰীৰ এই টিকাকৰণ অৱিযানৰতা পৱৰলৱক্ত গহৰছ। 
আৈষ্ মাহৰিাত ১৮.৬ ককাটি টিকা প্ৰিান কৱৰ িাৰৰত এিা 
মাহত সি ্াৱধক টিকা প্ৰিানৰ অৱিৰলখ স্াপন কৱৰৱছল। আৈষ্ 
মাহৰ কশষৰ ৱিনৰিাত অথ ্াৎ ৩১ আৈষ্ তাৱৰৰখ কিশত এিা 
ৱিনত সি ্াৱধক ১ ককাটি ৩০ লাখ কিকৱিনৰ পাৱল প্ৰিান কৰা 
হয়। আৈষ্ মাহৰিাৰত িাৰৰত ৱনজৰ জনসংখথ্যাৰ ৫০ শতাংশক 
কিকৱিন ৱিয়াৰ লক্থ্য অৱতক্ৰম কৱৰৱছল। কিশৰ কনতৃত্বৰ এয়া 

লক্থ্য আৱছল কয কিশিাস্ৰীক ককাৱিড-১৯ িাইৰাছৰ পৰা মুক্ত 
কৰা আৰু এই উৰদেশথ্য আৈত ৰাৱখৰয়ই ককন্দ িৰকাৰৰ ককাৱিড 
কিকৱিনৰ ওপৰত সি ্াৱধক গুৰুত্ব প্ৰিান কৱৰ আৱহৰছ।

ৱিজ্ান আৰু প্ৰযণু্ক্তক কিশৰ কনতৃত্বই ককাৱিডৰ ৱিৰুৰধে 
িলা যধুেখনত মূল আধাৰ ৱহিাৰপ গ্হণ কৱৰৱছল। ককাৱিডৰ 
গসৰত যুজঁ ৱিয়াৰ কক্ত্ৰত আন্ঃৈাথঁৱনক শণূথ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰা 
তথা তলািন্ধৰ ফলত সটৃষ্ কহািা পৱৰৱস্ৱতৰ গসৰত কমাকাৱিলা 
কৰাৰ িাৰি ৈৰ্ৰীি কলথ্যাণ আিঁৱন তথা অনথ্য অথল্নৱতক সাহায ্ 
কঘাষণা কৰাৰ লৈৰত কিকৱিনৰ গতয়াৰ্ৰীকৰণ আৰু ৱিতৰণৰ 
ওপৰত সি ্াৱধক গুৰুত্ব ৱিয়াৰ কক্ত্ৰত প্ৰযণু্ক্তৰ িথ্যিহাৰক 
সৰি ্াচ্চ গুৰুত্ব ৱিৱছল। ২০২০ িষৰ্ মাি্ মাহত অহা এই 
মহামাৰ্ৰীৰ পৱৰৰপ্ৰৱক্িত এৱপ্ৰল মাহৰতই এই প্ৰতথ্যাহ্ানৰ গসৰত 
যুজঁ ৱিিলল িাস্ক কফাি্ৰ ৈেন কৱৰৱছল। এই সৱমৱতত কিশৰ 
প্ৰমুখ ৱিজ্ান্ৰীসকল, ৱিৰশষজ্সকল আৱছল। মুখথ্য গিজ্াৱনক 

৮৫
ৱিন

২৯
ৱিন ২৪

ৱিন ২০
ৱিন

১৯
ৱিন ১৩

ৱিন ১১
ৱিন

১০ 
দোটি 
পাভল

২০ 
দোটি 
পাভল

৩০ 
দোটি 
পাভল

৪০ 
দোটি 
পাভল

৫০ 
দোটি 
পাভল

৬০ 
দোটি 
পাভল

৭০ 
দোটি 
পাভল

৮০ 
দোটি 
পাভল

১০ এৱপ্ৰল ২৫ কম ২৩ জনু ১৭ জলুাই ০৬ আৈষ্ ২৫ আৈষ্ ৭ কছৰতেম্বৰ ১৮ কছৰতেম্বৰ

এশনলে বাভঢশে দিেভিনৰ ৈভে
ৱিন

ৱিশ্ব স্াস্থ্য সংস্াই কঘাষণা কৰা 
মৰত িাৰৰত এই ৈৱতত ৱডৰিম্বৰ 

মাহৰ ৱিতৰত সকৰলা প্ৰাতেিয়স্কৰ 
টিকাকৰণ সমূ্পণ ্ কৱৰ তুৱলি।

প্ৰথম ১০ ককাটি কিকৱিন প্ৰিানৰ কক্ত্ৰত িাৰতক ৮৫ ৱিনৰ প্ৰৰয়াজন গহৱছল, 
কতৰনিৰৰ ৭০ ককাটি কিকৱিনৰ পাৱল ৱিয়া কহািাৰ পাছৰ ১০ ককাটি কিকৱিন ৱিয়াৰ 

িাৰি মাৰথা ঁ১১ ৱিন সময়ৰ প্ৰৰয়াজন গহৱছল।

কিশত পয ্াতে কিকৱিন থকাৰ লৈৰত 
এৱতয়া কিকৱিন গমত্ৰ্ৰীৰ অধ্ৰীনত পুনৰাই 
প্ৰৰয়াজন কহািা কিশৰিাৰলল কিকৱিনৰ 
ৰতোৱন আৰম্ভ কৰা কাযক্ সকৰলাৰি 
প্ৰশংসা কৱৰৰছ।

ৱিন
৪৫
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পৰামশি্াতা কক ৱিজয়ৰাঘিন আৰু ৱনটি আৰয়াৈৰ সিসথ্য 
(স্াস্থ্য) ডাঃ ৱিৰক প’লক িাৱয়ত্ব অপন্ কৰা হয়। ৱিৰশষত 
কিকৱিনৰ ৱনম ্াণৰ কক্ত্ৰত এই িাস্ক কফাৰি্ ৱিৰশষ পিৰক্প 
গ্হণ কৱৰৱছল। ২০২০িনৰ আৈষ্ মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় অনথ্য 
এক পিৰক্প গ্হণ কৱৰৱছল। কতওঁ এক্সপাি্ গ্ৰুপ অন কিকৱিন 
এডৱমৱনৰষ্টশ্বন ফ’ৰ ককাৱিড-১৯ িমুলক (NEGVAC) ৈেন কৰৰ। 
ইয়াৰ জৱৰয়ৰত ৱিৱিন্ন মন্তণালয়ৰ মাজত সমণ্বয়, ৱিৰশষজ্ৰ 
মাজত সমণ্বয়, ৰাজথ্য িৰকাৰৰ গসৰত সমণ্বয় আৱি ৱিষয়ৰিাৰত 
গুৰুত্ব প্ৰিান কৰা গহৱছল। যকু্তৰাষ্ট্ৰীয় িথ্যিস্াৰ উৎকৃষ্ উিাহৰণ 
প্ৰিশন্ কৱৰ ককন্দ িৰকাৰৰ একাৱধকিাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনতৃত্বত 
ৰাজথ্যৰ মুখথ্যমন্ত্ৰীসকলৰ গসৰত গিেক অনটুষত কৱৰৱছল। 

এই ৱিৰশষজ্ সৱমৱতৰিাৰৰ কিকৱিনৰ প্ৰৰয়াৈ জনসাধাৰণৰ 
িাৰি কহািাৰ পূৰি ্ শ্ৰীতল ৈহৃৰ িথ্যিস্াপনা, কিকৱিন জমা 
কৱৰ কথািাৰ িথ্যিস্াপনা, কিকৱিন প্ৰৰয়াৈৰ ওপৰত পয ্ায়ক্ৰম 
িথ্যিস্া (ককানৰিা িয়সৰ কলাৰক প্ৰথমৰত লাি কৱৰি ইতথ্যাৱি-
আৱি) ৱিষয়ৰিাৰত ৱিৰশষ গুৰুত্ব প্ৰিান কৱৰৱছল। ৱিজ্ান আৰু 

প্ৰযণু্ক্তৰ এই উৱিত প্ৰৰয়াৈৰ ফলৰতই িাৰৰত উপযকু্ত আৰু অৱত 
কম সময়ৰ ৱিতৰৰতই কিকৱিনৰ ৱনম ্াণ কৰাই নহয়, কিকৱিন 
প্ৰৰয়াৈ সুৱনণ্শ্চত কৱৰৱছল। িাৰতৰ টিকাকৰণ অৱিযান আণ্জ 
ৱিশ্বৰ িাৰি উিাহৰণস্ৰূপ গহ পৱৰৰছ। 

ভবনামলূীয়া দিেভিনৰ যাত্াঃ

ককাৱিডৰ ত্ৰাস অৱত িয়ািহ আৱছল। এই িাইৰাছৰ প্ৰৰকাৰপ 
ৱিশ্বিাস্ৰীক িথ্যৱতিথ্যস্ত কৱৰ তুৱলৱছল। িাৰৰতা ইয়াৰ ৱিতৰত 
আৰছ। কিৰশ ৱকন্তু এই মহামাৰ্ৰীৰ ৱিৰুৰধে সাহৱসকতাৰৰ যুজঁ 
ৱিৰয়। ককাৱিড ৱিৱকৎসালয় ৱনম ্াণৰ পৰা আৰম্ভ কৱৰ ককাৱিড 
কৰাৈ্ৰীৰ িাৰি আইৱিইউৰ িথ্যিস্া, কিৱন্ৰলিৰৰ সংখথ্যা িণৃ্ধে 
কৰা আৱি ৱিৱিন্ন পিৰক্পৰিাৰৰ মাধথ্যমত িাৰৰত ককাৱিডৰ 
প্ৰতথ্যাহ্ানক উৱিত ধৰৰণ প্ৰতুথ্যত্তৰ ৱিৱছল। ককাৱিডৰ ৱবিত্ৰীয় 
লহৰৰ সময়ত (এৱপ্ৰল-কম’,২০২১) িাৰতত অণ্ক্সৰজনৰ 
(অম্লজান) নািৱন িাৰুলকৰয় অনুিি গহৱছল। িাৰত্ৰীয় ৱিৱকৎসা 
ইৱতহাসত এইিৰৰ কমৱডৰকল অণ্ক্সৰজনৰ অিাি ইয়াৰ পূৰি ্ 
ককৱতয়াও অনিুি কৰা কহািা নাৱছল। এই অিাি িৰূ কৰাৰ 
িাৰি যধুেকাল্ৰীন ক্্ৰীপ্ৰতাৰৰ কাম কৰা গহৱছল। অণ্ক্সৰজন কৰল 
িৰলািা গহৱছল, িায়ৰুসনাক িথ্যিহাৰ কৰা গহৱছল, কনৌৰসনাৰৰা 
সহায় কলািা গহৱছল। অৱত কম সময়ৰ ৱিতৰৰত কিশত জলু্ৰীয়া 
কমৱডৰকল অণ্ক্সৰজনৰ উৎপািন ১০ গুণলল িণৃ্ধে কৰা গহৱছল। 
পৱৃথি্ৰীৰ ৱযৰকাৰনা প্ৰান্ৰ পৰা সহায় কলািা গহৱছল আৰু এৰকিৰৰ 
জৰুৰ্ৰীকাল্ৰীন ঔষধৰ উৎপািৰনা অৱধক িণৃ্ধে কৰা গহৱছল। 

এই যুজঁত কিকৱিৰনই গহৰছ মূল ৰক্া কিি। আৱম যৱিৰহ 
িাৰত্ৰীয় ইৱতহাসৰ ৱিৈত ৫০/৬০ িছৰৰ অধথ্যয়ন কৰৰা ঁকতৰন্ 
কিৱখম কয ইয়াৰ পূৰি ্ ৱিৰিশৰ পৰা কিকৱিন আৱহ পািলল 

িীন আৰু আশমভৰোৰ পােে 
দিেভিনৰ েষুশয়ািা পাভল ভেয়াৰ 
দক্ত্ে িাৰে ভবশ্বৰ ভিেৰে 
েৃেীয় স্ানে আশে।

ককাৱিড টিকাকৰণত সফলতাপ্ৰচ্ছে দলখা



19নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১৬-৩১ অক্াবৰ, ২০২১

অৰনক সময় লাৱৈৱছল। ৱিৰিশত কিকৱিনৰ ৱনম ্াণৰ 
কাম সমূ্পণ ্ গহ গৈৱছল ৱকন্তু কসয়া িাৰত পািলল 
িা িাৰতত আৰম্ভ হ’িলল যৰথষ্ সময়ৰ প্ৰৰয়াজন 
গহৱছল। ২০১৪ িনত িাৰতত ৱিৱিন্ন কিকৱিনৰ ৈৱত 
৬০ শতাংশ আৱছল, ৱয ৈৱতত কিকৱিনৰ প্ৰণ্ক্ৰয়া 
িৱল আৱছল কসয়া ১০০ শতাংশ হ’িলল অনথ্য ৪০ 
িছৰৰ প্ৰৰয়াজন হ’লৰহঁৰতন। ৱকন্তু ৱিৈত ৱিনৰিাৰত 
ককন্দ িৰকাৰৰ িৰলািা ৱমছন ইন্দধনশু আৱি আিঁৱনৰ 
মাধথ্যমত কিকৱিনৰ ৈৱত ৬০ৰ পৰা িণৃ্ধে গহ ৯০ 
শতাংশক সামৱৰ গলৱছল। ৱকন্তু ইয়াৰ মাজৰত ককাৱিড 
পৱৰৱস্ৱতৰ উদ্ি গহৱছল আৰু এয়া ৱিন্ন্ৰীয় গহ 
পৱৰৱছল কয ইমানসংখথ্যক িাৰত্ৰীয় জনসংখথ্যাক ৱকিৰৰ 
এই জৰুৰ্ৰীকাল্ৰীন ৱস্ৱতৰ পৰা উধোৰ কৱৰি পৰা যাি। 
ৱকন্তু উৰদেশথ্যত স্চ্ছতা আৰু সৎ উৰদেশথ্যৰ িাৰি কিশৰ 
কনতৃত্বই অৱত কম সময়ৰ ৱিতৰৰতই িিুালক স্ৰিশ্ৰী 
কিকৱিন জনতাৰ িাৰি মুকৱল কৱৰ ৱিৱছল।

আত্মৱনিৰ্ িাৰত অৱিযানৰ অধ্ৰীনত কিশ্ৰীয় 
ককাম্পান্ৰীক ককাৱিড কিকৱিন প্ৰস্তুত কৰাৰ িাৰি 
হাজাৰ ককাটি িকাৰ সাহায ্ প্ৰিান কৰা হয়। স্ৰিশ্ৰী 
কিকৱিনৰ ৱনম ্াণ সমূ্পণ ্ গহ উৰে। এই িষৰ্ ১৬ 
জানুিাৰ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কহািা কিকৱিন অৱিযাৰন 
সকৰলাৰক কিকৱিন ৱিনামূল্ৰীয়ালক ৱিয়াৰ কক্ত্ৰত কাম 
কৱৰ আৱছল ৱকন্তু পাছলল ৰাজথ্য িৰকাৰসমূৰহ কিকৱিন 
প্ৰিান কাম ৱনজৰ তত্বািধনাত কৰা ইচ্ছা িথ্যক্ত কৰাৰ 
ফলত কসই িাৱয়ত্ব ককতৰিাৰ ৰাজথ্য িৰকাৰক ৱিয়া হয় 
ৱকন্তু এই সময়ৱখৱনৰত ককাৱিডৰ ৱবিত্ৰীয় লহৰ আৰম্ভ 
কহািাৰ ফলত কথাৰিাৰ সলৱন হয় আৰু পুনৰাই সমস্ত 
কিকৱিন ৱিতৰণ আৰু কিকৱিন প্ৰিানৰ কাযসূ্ি্ৰী 
ককন্দ্ৰীয় িৰকাৰৰ িম্ভাৱল লয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰী 
২১ জনুৰ ৱিশ্ব কযাৈ ৱিিসৰ ৱিনাখন সকৰলাৰক 
কিকৱিন, ৱিনামূল্ৰীয়া কিকৱিনৰ অৱিযান আৰম্ভ কৱৰ 
ৱিৱছল। ককন্দ িৰকাৰৰ কিকৱিনৰ উৎপািন িণৃ্ধে আৰু 
কিকৱিন প্ৰিানৰ কাম ক্্ৰীপ্ৰ কৱৰ কতাৰল।

“জীৱন আশে যভে এই ধৰা আশে”ৰ পৰা “জীৱশনা 
আশে, এই ধৰাও আশেলল”!

ৱিৈত িষত্ কযৱতয়া ককাৱিড মাহামাৰ্ৰীৰ প্ৰৰকাপ 

আশপানাশলােৰ োষলল এশনলে 
দিেভিন গৈ পাইশে

৩০ দেশপ্তম্ৰলল িাৰশে ৫৭ 
দোটিেলেও অভধে দোভিড 
পৰীক্া সম্ন্ন েভৰশে। 
এয়া দেইবাখশনা দেেৰ 
জনসংখ্ােলে দবভে।

কিকৱিন 
ৱনম ্াতা

িৰকাৰ্ৰী ককন্দ/
ৰাণ্জথ্যক কিকৱিন 

জমা ককন্দ

ণ্জলা 
কিকৱিন 

ককন্দ

কিকৱিন 
ৱিয়াৰ 

পৱৰকল্পনা

টিকাকৰণৰ 
পঞ্্ৰীয়ন

ৱকউআৰ 
ককাডসহ 
প্ৰমাণপত্ৰ

প্ৰাথৱমক 
স্াস্থ্য 
ককন্দ

কিকৱিন 
ককন্দ

টিকাকৰণ

কিকৱিনৰ 
প্ৰমাণ

ইউৱনক কহল্থ 
আইৱড
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িণৃ্ধে পািলল আৰম্ভ কৱৰৱছল কতৱতয়া িাৰৰত এশ িছৰৰ পূৰি ্ 
অহা কস্পৱনছ ফ্লু  সম্পকত্ অধথ্যয়ন কৰৰ। এই অধথ্যয়নৰ ফলত 
এই কথাৰিা স্পষ্ গহ পৰৰ ৱযসমূহ োইত কৰাৈ প্ৰৱতৰৰাধ কৰাৰ 
কক্ত্ৰত কৰোৰ লকডাউন কাযসূ্ি্ৰী গ্হণ কৰা হয় কতৱতয়া ইয়াৰ 
পৰা ৱনৰাময় কপািাৰ উপায় আৰছ। ইয়াৰ ফলত অথন্্ৰীৱতৰ 
ওপৰত প্ৰিাি পৰাৰ সম্ভািনা আৰছ। ৱকন্তু ি্ৰীঘক্াল্ৰীনিাৰি 
যৱি কিািা যায় কতৰন্ এই কথাৰিা প্ৰমাৱণত গহৰছ কয মহামাৰ্ৰী 
প্ৰৱতৰৰাধ কৱৰিৰ িাৰি হ্স্মথ্যাি্ৰী লকডাউন িা অনথ্য কাযসূ্ি্ৰীৰ 
প্ৰৰয়াজন্ৰীয়তা আৰছ আৰু ইয়াৰ ফলত অথন্্ৰীৱতৰ ওপৰত 
প্ৰিাি পৱৰৰলও কিশৰ নাৈৱৰকৰ জ্ৰীিন ৰক্া পৱৰি ৱকন্তু 
পাছলল অথন্্ৰীৱত আৰু জ্ৰীিন সমণৃ্ধেশাল্ৰী কৱৰি পৰা যাি। এই 
কথাৰিা মনত ৰাৱখৰয়ই িাৰতত কসই কাযপ্ন্া হাতত কলািা 
হয়। প্ৰাৰৱম্ভক পয ্ায়ত ণ্জৱডৱপৰ ওপৰত প্ৰিাি পৱৰৰলও জ্ৰীিন 
কিৱছ গুৰুত্বপূণ।্ কসৰয়ৰহ প্ৰথৰম জ্ৰীিন ৰক্া কৰাৰ ওপৰত 
গুৰুত্ব ৱি িথ্যিস্া গ্হণ কৰা গহৱছল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় 
প্ৰথমৰত গকৱছল “জান কহথ্য কতা জাহান কয়ে” (জ্ৰীিন আৰছ যৱি 
এই ধৰা আৰছ) আৰু এই কথাৰিা সকৰলাৰি উপলৱধি কৱৰৱছল। 

তাৰ পাছত কতওঁ গকৱছল কয “জান ি্ৰী, জাহান ি্ৰী” (জ্ৰীিৰনা 
আৰছ, ধৰাও আৰছ) শ্ৰীষক্ িাকথ্য। এয়া গুৰুত্বপূণ ্ ৱকয়ৰনা ১৩৭ 
ককাটি জনসংখথ্যা থকা কিশত মহামাৰ্ৰী ৱিয়ৱপ পৰাৰ িয় কিৱছ 
কসৰয়ৰহ জ্ৰীিন ৰক্া কৰাৰ গুৰুত্ব আৰছ। জ্ৰীিনৰ ওপৰত 
গুৰুত্ব ৱি কসৰয়ৰহ িাৰতত কৰোৰ লকডাউন কঘাষণা কৰা হয়। 
িৰৃিইনৰ এিা সংস্াই জৰনািা মৰত িাৰতৰ লকডাউন ইংৰলণ্ডৰ 
লকডাউনতলক ১৫ শতাংশ অৱধক কিকি্ৰীয়া আৱছল।

এই মন্তক আধাৰ ৱহিাৰপ গল ককন্দ িৰকাৰৰ ককাৱিডৰ পৰা 
ৰক্া কপািাৰ উপায় অিলম্বন কৰাৰ লৈৰত িৱিষথ্যৎ কাযপ্ন্া 
ৰণন্ৰীৱত প্ৰস্তুত কৱৰ কাম কৰা আৰম্ভ কৱৰ ৱিৱছল। কতৱতয়া 
এয়া ককাৰনও িিা নাৱছল কয িাৰৰত ৱনজৰ কিকৱিন ৱনৰজই 
প্ৰস্তুত কৱৰ ল’ি। সকৰলাৰি এয়া িাৱিৱছল কয প্ৰথৰম আৰমৱৰকা 
যকু্তৰাষ্টই ৱনজৰ কিকৱিন প্ৰস্তুত কৱৰ কিশৰ নাৈৱৰকক 
কিকৱিন ৱিয়াৰ পাছত গৰ কযািা কিকৱিনৰিাৰ অনথ্য কিশলল 
ৰতোৱন কৱৰি। ৱকন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰ কনতৃত্বত কলািা 
কহািা িৰূিশটী ৱসধোন্ই সকৰলা কথা সলৱন কৱৰ কপলাইৱছল। 
কতওঁ কনতৃত্বত কিশত ৱিৰশষজ্ সৱমৱত ৈেন কহািাৰ পৰা আৰম্ভ 

২০১৪ িনত কযৱতয়া কিশত নতুন শাসন 
আৰম্ভ হয় কতৱতয়া প্ৰথমিাৰৰ িাৰি 

এৰনকুিা এিা খণ্ডত আমূল পৱৰিতন্ 
সাধন কৰা হয় ৱয খণ্ডই ইমানৱিৰন 

পািলৈ্ৰীয়া গুৰুত্ব লাি কৰা নাৱছল। 
ৱিৱকৎসালয় ৱনম ্াণৰ কথাই হওক িা 

ৱিৱকৎসা মহাৱিিথ্যালয় স্াপনৰ কথাই 
হওক িা িুখ্ৰীয়া কশ্ৰণ্ৰীক ৱিনামূল্ৰীয়া 

ৱিৱকৎসা প্ৰিানৰ কথা তথা িহৰাঞ্চলৰ 
পৰা গ্ামাঞ্চললল সকৰলাৰত প্ৰাথৱমক 

ৱিৱকৎসাৰ লৈৰত স্াস্থ্যৰ আন্ঃৈাথঁৱনৰ 
ৱনম ্াণৰ কথাই হওক, এই কিাৰত নতুন 

আৰম্ভৱণ গহৱছল...

কিশত স্াস্থ্য কসিাৰ কথা তথা স্াস্থ্য কসিাক উপলধি 
কৰৰািাৰ ৱিষয়ৰিাত পৰম্পৰাৈত ৱিশত িাৰতৰ স্াস্থ্যখণ্ডৰ 
িুৱনয়াি্ৰী ৱিশ পাছপৱৰ আৰছ। িৰূ-িৰূৱণৰ এৰলকাৰিাৰত 
স্াস্থ্যখণ্ডৰ ৱিশৰিাত সুিক্ স্াস্থ্যকমটী আৰু উন্নত 
আন্ঃৈাথঁৱনৰ প্ৰৰয়াজন্ৰীয়তা আৰছ। এই তথথ্যৰ কথা মনত 
ৰাৱখৰয়ই ককন্দ িৰকাৰৰ প্ৰথমিাৰৰ িাৰি সাধাৰণ িাৰজিত 
স্াস্থ্যখণ্ডৰ ওপৰত ৱিৰশষ গুৰুত্ব ৱিৰছ। এই কক্ত্ৰত অৱধক 
পৱৰমাণৰ ধন ধায ্ কৱৰৰছ। ২০২০িষৰ্ ৩০ জানুিাৰ্ৰী 
তাৱৰৰখ কযৱতয়া কিশত ককাৱিডৰ প্ৰািুিা্ি গহৱছল কতৱতয়া 
ইয়াৰ পৰ্ৰীক্াৰ িাৰি ককিল পুৰণৱস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় িায়’ল’ণ্জৰকল 
ইনটষ্টিউডতৰহ সুৱিধা আৱছল। আণ্জ কিশৰ ২৪৮৬ িা 
পৰ্ৰীক্াৈাৰত ককাৱিডৰ পৰ্ৰীক্া হয়। ককন্দ িৰকাৰৰ কসািঁৰা 
কিমাৰ প্ৰৱতৰৰাধৰ কক্ত্ৰত স্াস্থ্য আন্ঃৈাথঁৱনৰ কক্ত্ৰত 
ৱিৰশষ িথ্যিস্া হাতত গলৰছ। ২০২১-২২ৰ িাৰজিত ইয়াৰ 
িাৰি ৱিৰশষ পুণ্জ ধায ্ কৰা গহৰছ।

সেশলাশৰ বাশব স্বাস্্শসৱা

ৱমছন ইন্দধনুশৰ জৱৰয়ৰত ৱশশু ৱিৱিন্ন টিকাকৰণ 
আৰম্ভ কৰা গহৱছল। ১২ িালক কিমাৰৰ টিকা ইয়াৰ 

জৱৰয়ৰত ৱিয়া গহৱছল। স্ৰিশ্ৰী ৱনঅ’কমামৰকেল 
কিকৱিনৰ সহায়ত সমগ্ কিশত অৱিযান আৰম্ভ 

কৰাৰ কথা িাৰজিত উৰল্খ কৰা গহৱছল। ইয়াৰ ফলত 
প্ৰৱতিছৰৰ ৫০হাজাৰ ৱশশু জ্ৰীিন ৰক্া পৱৰি।

ককাটি ৱশশু আৰু প্ৰায় ৯২ 
লাখ মৱহলাক ৱমছন ইন্দধনুশৰ 
অধ্ৰীনত টিকাকৰণ।

৩.৭০ প্ৰভেশিা 
ভেশুৰ 

টিোেৰণ

ককাৱিড টিকাকৰণত সফলতাপ্ৰচ্ছে দলখা
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কৱৰ িাস্ক কফাি্ ৈেন কৰাক গল সকৰলা ৱিশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় 
ৱনৰজই সকৰলা কিািাৱিতা কৱৰৱছল। কতওঁ িথ্যণ্ক্তৈতিাৰি পুৰণ, 
হায়িৰািাি, গুজৰািত থকা ৈৰিষণা ককন্দৰিাৰ পৱৰভ্ৰমণ 
কৱৰ কিকৱিন ৱনম ্াণৰ কামৰ তত্বািধনা কৱৰৱছল। ইয়াৰ ফলত 
িিুালক স্ৰিশ্ৰী কিকৱিন- ককাৱিৱশ্বৰ্ আৰু ককািাণ্ক্সন প্ৰস্তুত 
গহ উৰে। কিকৱিন জনতাৰ িাৰি প্ৰস্তুত গহ উোৰ পূৰি ্ কিশত 
স্াস্থ্য কমটীক এই কক্ত্ৰত প্ৰৱশক্ণ ৱিয়া হয়। 

স্বাস্্খণ্ডৰ আ্ঃৈাৰঁভন ভনম ্তাশণ েৰাশবাৰ সম্ভৱ েভৰ 
েুভলভেলঃ

িাৰৰত ৱনজৰ স্াস্থ্য কমটী, ৱিৱকৎসাকমটী, ৱিজ্ান্ৰী, 
কপৰাৰমৱডৰকল কমটী, আশা কমটী, অংৈনিা়ি্ৰী কমটী, ৱশক্ক 
আৱি সকৰলাৰি কিশৰ টিকাকৰণ অৱিযানক সফল কৱৰ 
তুৱলৰছ কতৰন্ এই কক্ত্ৰত ৱিৈত ককইিামান িষত্ গহ থকা 
স্াস্থ্য আন্ঃৈাথঁৱনৰ কামৰিাৰৰ যৰথষ্ সহায়কৰ কাম কৱৰৰছ। 
িাৰতিষত্ স্াস্থ্যখণ্ডত ইয়াৰ পূৰি ্ ৱিৰশষ কাম কৰা কহািা 
নাৱছল িা স্াস্থ্য খণ্ডক প্ৰাথৱমকতা প্ৰিান কৰা কহািা নাৱছল। 

ৱকন্তু প্ৰথমিাৰৰ িাৰি ককাৰনা ককন্দ িৰকাৰৰ িাৰজিত স্াস্থ্য 
খণ্ডৰ িাৰি সি ্াৱধক গুৰুত্ব প্ৰিান কৱৰৰছ, িাৰজিত সি ্াৱধক 
ধন ৱনধ ্াৰণ কৱৰৰছ। ২০১৪ িনৰ পাছৰ পৰা ৬খনলক এইমৰছ 
সমূ্পণৰ্ূৰপ কাম কৰা আৰম্ভ কৱৰৰছ, ১৬খন অনথ্য এইমছ 
ৱনম ্াণৰ ৱিৱিন্ন স্তৰত আৰছ। এৰকিৰৰ স্াস্থ্য-ৱশক্াক অৱধক 
সািজ্ন্ৰীন কৰাৰ িাৰি কমৱডৰকল কৰলজৰিাৰত স্াতক পয ্ায়ত 
আসনৰ সংখথ্যা ৫৩ শতাংশ আৰু স্াতৰকাত্তৰত ৮০ শতাংশলল 
অৱধক িণৃ্ধে কৰা গহৰছ। প্ৰাথৱমক স্াস্থ্যৰকন্দ স্াপন কৰা, আয়সু 
ৱিিাৈৰ জৱৰয়ৰত ৱিৱিন্ন পিৰক্প গ্হণ কৰা আৱি পিৰক্প 
গ্হণ কৰা গহ আৱহৰছ। ইয়াৰ ফলত এৱতয়া ককাৱিড ৱনয়ন্তণৰ 
লৈৰত ৱযৰকাৰনা প্ৰকাৰৰ স্াস্থ্যখণ্ডৰ জৰুৰ্ৰীকাল্ৰীন পৱৰৱস্ৱতৰ 
গসৰত কমাকাৱিলা কৰাৰ িাৰি কিশ সাজ ুগহ পৱৰৰছ।

ককাৱিড টিকাকৰণৰ কক্ত্ৰত আৈষ্ আৰু কছৰতেম্বৰ মাহ 
ৱনসৰদিৰহ “ছুপাৰ মাহ” গহ পৱৰৰছ। কিশ ৱকন্তু ইয়াৰতই ক্ান্ 
গহ নাথাৰক, কযাৈথ্য-প্ৰাতেিয়স্ক সকৰলা নাৈৱৰকক টিকা প্ৰিান 
কৱৰ এই িষৰ্ ৱিতৰৰতই ৱনজৰ ইম্স্পত লক্থ্যত উপন্ৰীত কহািাৰ 
সংকল্প িাৰৰত ৱস্ৰ কৱৰৰছ। n

বষুভনয়ােী পয ্তায়ৰ পৰা ওপৰ পয ্তায়লল আ্ঃৈাৰঁভন ভনম ্তাণে গুৰুত্ব

১৩৭%

০৭

ৰ িৱধত্ িাৰজিৰৰ 
প্ৰথমিাৰৰ িাৰি 
স্াস্থ্যখণ্ডত ৱিৰশষ 
গুৰুত্ব ৱিয়া গহৰছ।

ৱিৱলয়ন ধন খৰি কৰা 
গহৰছ ৱপএমৰজএিাই 
আয়ুস্মান িাৰত 
আিঁৱনৰ অধ্ৰীনত 
ৱিনামূল্ৰীয়া ৱিৱকৎসা 
কসিা ৱিয়াৰ কক্ত্ৰত।

স্বাস্্ খণ্ডৰ উন্নে আ্ঃৈাৰঁভনৰ 
বাশব িাভৰিা খণ্ডে গুৰুত্ব

০১ ০২ ০৩ ০৪

কিমাৰ 
প্ৰৱতৰৰাধৰ 

িাৰি স্চ্ছতাত 
গুৰুত্ব

িুখ্ৰীয়া 
কশ্ৰণ্ৰীৰ 

সস্ত্ৰীয়া উন্নত 
ৱিৱকৎসা

আন্ঃৈাথৱন 
তথা কপছাৈত 

ৱিশ উন্নত 
কৰা

সমস্য়াৰ 
সমাধানৰ 

িাৰি 
যুধেকাল্ৰীন 

কাম

েভৰদ্ৰশৰেণীৰ বাশব এভেয়া সস্তীয়া নহয়, 
ভবনামূলীয়া ভিভেৎসা
n ১০.৭৪ ককাটি পৱৰয়ালৰ ৫০ ককাটিৰৰা অৱধৰ 

সিসথ্যক ৫ লাখ িকাৰ ৱিনামূল্ৰীয়া ৱিৱকৎসা। 
ৱপএম জন আৰৰাৈথ্য আয়সু্মান আিঁৱনৰ অধ্ৰীনত 
এয়া সম্ভি গহৰছ।

n  ১৬ ককাটি ই-কাড ্প্ৰিান কৰা গহৰছ। ইয়াৰ 
জৱৰয়ৰত ১.৭৯ ককাটি কলাৰক ৱিৱকৎসা কসিা লাি 
কৱৰৰছ।

n  ৭৬৭৬তলকও অৱধক জন ঔষৱধ ককন্দৰ পৰা 
জনতাই ৯০ শতাংশলল সস্ত্ৰীয়া ঔষধ ক্ৰয় কৱৰৰছ। 
এই ককন্দৰিাৰত এিকাৰত কছৱনৰিৰ্ৰী কনপৱকন 
কপািা যায়।

n  কিয়াৰ কমৰিল কষ্ন্ ৭২৬০ িকাত উপলধি। 
কষ্ন্ৰ মূলথ্য ৮৫ শতাংশলল হ্াস পাইৰছ। কসহত 
নাৰমৰৰ আয়সু্মান িাৰত আিঁৱন লািালাি জম্-ু
কাশ্্ৰীৰৰ লাি কৱৰৰছ।

n  পুটষ্হ্ৰীনতা িৰূ কৱৰিলল ২২খন ৰাজথ্যত ৫০খনৰৰা 
অৱধক পৱৰকল্পনা আৰম্ভ কৰা গহৰছ। প্ৰধানমন্ত্ৰী 
মাতৃত্ব িদিনা আিঁৱনৰ অধ্ৰীনতা ৈিি্ত্ৰী মৱহলাক 
আৱথক্ সহায়।

খন নতুন এইমছ কখালা গহৰছ। সমগ্ 
কিশত ৱিৱকৎসা ৱশক্াক উন্নত কৰা গহৰছ। 
জম্-ুকাশ্্ৰীৰত ৩৭০ অনুৰচ্ছিৰ ৱিলুৱতেৰ 

পাছত ২খন এইমছ আৰু ৯ খন নতুন 
কমৱডৰকল কৰলজ।

১৫

n ৫০ হাজাৰৰৰা অৱধক স্াস্থ্য আৰু কলথ্যাণ ককন্দ আৰম্ভ 
কৰা গহৰছ। ১.২ ককাটি কলাৰক কিৱল-কমৱড কসিা লাি 
কৱৰৰছ।

n  ২০১৪ িনত কমৱডৰকল কৰলজৰিাৰত ৫২ হাজাৰ স্াতক 
আৰু ৩০ হাজাৰ স্াতৰকাত্তৰ আসন আৱছল, এৱতয়া এয়া 

৮৫ হাজাৰৰৰা অৱধক স্াতক আৰু ৪৫ হাজাৰৰ অৱধক 
স্াতৰকাত্তৰ আসনৰ িথ্যিস্া।

n  ১৯৪৭িনৰ পৰা ২০১৪গল কিশত ৩৮১ খন কমৱডৰকল 
কৰলজ কখালা গহৱছল। ২০১৪-২০২০গল নতুনলক ১৮৪খন 
কমৱডৰকল কৰলজ কখালা গহৰছ।

গল যক্ষামুক্ত িাৰত

ককাৱিড টিকাকৰণত সফলতাপ্ৰচ্ছে দলখা

২০২৫
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এই ৱিশ্বত এয়া ৱকজাৱন সম্ভিত প্ৰথমিাৰৰ িাৰি এৰন গহৰছ কয ককাৰনা এখন কিৰশ এিা ৱিনত ২.৫ ককাটিৰৰা অৱধক টিকা 
প্ৰিান কৱৰৰছ। ককাৱিডৰ ৱবিত্ৰীয় লহৰৰ সময়ত কযৱতয়া ১৮ িছৰৰ ওপৰৰ িয়সৰ কলাকৰ টিকাকৰণ আৰম্ভ গহৱছল কতৱতয়া 

অৰনক োইত ৰাইৰজ কিকৱিনৰ নািৱনৰ কথা উৰল্খ কৱৰৱছল। ককন্দ িৰকাৰৰ যৰথাৱিত সময়ত সকৰলা নািৱন আতঁৰ 
কৱৰৱছল আৰু আৈষ্ৰ পৰা কছৰতেম্বৰ মাহৰ ৱিতৰত এৰনকুিা ৬িা ৱিন আৱছল ৱযৰকইৱিনত ১ ককাটিতলক অৱধক টিকা 
ৱিয়া গহৱছল। এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰ সুিক্ কনতৃত্বৰত সম্ভি গহৰছ কয িাৰতত ৱিশ্বৰ সিি্হৃৎ টিকাকৰণ অৱিযান 
অিথ্যাহত আৰছ আৰু ৱনৰতৌ নতুন অৱিৰলখ স্াপন কৱৰ গৈৰছ। এই সদিিৰ্ত ককন্দ্ৰীয় স্াস্থ্য মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডৱিয়াই ৱনউ 
ইণ্ণ্ডয়া সমািাৰৰ পৰামশি্াতা সম্পািক সৰন্াষ কুমাৰ আৰু সহকাৰ্ৰী পৰামশি্াতা সম্পািক ৱিৰিাৰ শম ্াৰ গসৰত কহািা 
ৱিৰশষ সাক্াৎকাৰত কয় কয “আৱম অৱত শ্ৰীৰৰেই কিশৰ ৯৩ ককাটি প্ৰাতেিয়স্ক কলাকক কিকৱিন ৱিয়াৰ লক্থ্যত উপন্ৰীত 

হ’িলল গৈ আৰছা ঁআৰু কিকৱিন গমত্ৰ্ৰীৰ সহায়ত িাৰত ৱিশ্বৰ কিকৱিন উৎপািনৰ হি(ককন্দ) হ’িলল গৈ আৰছ।”

িাৰশে টিোেৰণে 
ভবশ্বশৰেড্ত স্াপন েভৰশে, 
এভেয়া দিেভিন ভনম ্তাণৰ 
ভেেে ভবশ্বৰ দেন্দ্ৰভবদিষু 

হ’বলল আৈবাভঢশে

দোভিডৰ ভবৰুশধি যষুধিখনে ভবশ্বৰ সব ্তবৃহৎ 
প্ৰাপ্তবয়কে টিোেৰণ অভিযানশিাে আপষুভন 
ভেেশৰ পয ্তশৱক্ণ েশৰ?

এিা ৱিনত আলঢ় ককাটি কলাকক টিকাকৰণ। 
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰ জন্মৱিনৰিাত িাৰৰত 
কিশৰ নাৈৱৰকক ককাৱিডৰ ৰক্াকিি প্ৰিান কৱৰ 
অৱিৰলখ স্াপন কৱৰৰছ। ৱকন্তু ইয়াৰ অথ ্ এইৰিা 
নহয় কয কসই ৱিনৰিাত ককাৱিডৰ টিকাকৰণৰ ৈৱত 
ইয়াৰ পাছত হ্াস পাইৰছ। ১৬ কছৰতেম্বৰ তাৱৰৰখ 
প্ৰায় ৬৬ লাখ কলাকক টিকা ৱিয়া হয়, ১৮ কছৰতেম্বৰ 
তাৱৰৰখ ৮৮লাখৰৰা অৱধক কলাকক টিকা ৱিয়া হয়। 
আৈষ্ৰ পৰা কছৰতেম্বৰৰ মাজৰ এৰন ৬িা ৱিন 
আৱছল ৱযৰকইিা ৱিনত এক ককাটিতলকও অৱধক 
কলাকক কিকৱিন প্ৰিান কৰা হয়। এই পৱৰসংখথ্যা 
আমাৰ অপৱৰিৱতত্ গহ আৰছ। এৱতয়া িৰকাৰৰ 
সকৰলা ৰাজথ্যৰকই কিকৱিন প্ৰিান কৱৰ আৰছ।

দোভিডৰ ভবৰুশধি দিেভিন সেশলােলে 
দবভে প্ৰশয়াজনীয়। যভে দোশনাবাই 

এভেয়ালল টিো দলাৱা নাই দেশ্ দেওঁে 
ে’ব ভবিাশৰা ঁদয আশপানাৰ স্বাস্্ৰ লৈশে 

আশপানাৰ আশে-পাশে ৰো দলােৰ 
স্বাস্্ৰ োভয়ত্ব আশপানাৰ হােশেই আশে। 

এইোৰশণ টিো ভনন্চিেিাশৱই লওে, আৰু 
েীশৰেই দিেভিন গল দোভিডৰ ভবৰুশধি িভল 

ৰো িাৰেৰ অভিযানে সফল েৰে।

মনসষুখ মাণ্ডভৱয়া
ককন্দ্ৰীয় স্াস্থ্য মন্ত্ৰী

সাক্াৎোৰ মনসুখ মাণ্ডৱিয়া, ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, স্াস্থ্য আৰু পৱৰয়াল কলথ্যাণ

প্ৰঃ

উঃ
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সমগ্ৰ ভবশ্বৰ দনেৃত্বৰ দযাৈ্ো আন্জ এই ভবযয়শিাে 
দেন্দ্ৰীিূে গহ আশে দয দোনখন দেেৰ প্ৰোসশন দেেৰ 
নাৈভৰেে দপানপ্ৰৰশম আৰু ক্ীপ্ৰোশৰ দিেভিন 
প্ৰোন েভৰবলল সক্ম গহশে। আপষুভন এই সদিি্তে ভে 
িাশৱ, দেেে টিোেৰণ অভিযান দেভেয়ালল অ্ 
পভৰব?
কছৰতেম্বৰৰ কশষলল আৱম ৮৯ ককাটি কলাকক অন্তঃ 
ককাৱিডৰ এপাৱল কিকৱিন প্ৰিান কৱৰৰছা।ঁ সমগ্ কিশত 
কিকৱিনৰ িাৰি কযাৈথ্য জনসংখথ্যাৰ শতাংশ ৱহিাপত আৱম 
প্ৰায় ৭০ শতাংশক ইৱতমৰধথ্য কিকৱিনৰ প্ৰথম পাৱল ৱিয়া 
গহৰছ। ২৫ শতাংশতলক অৱধক সংখথ্যক কলাকক ইৱতমৰধথ্য 
কিকৱিনৰ িুৰয়ািা পাৱল প্ৰৱতৰষধক প্ৰিান কৰা গহৰছ। 
আপুৱন ৱিশ্বৰ ৱিৱিন্ন কিশৰ পৱৰসংখথ্যা পয ্াৰলািনা কৱৰ 
িাওক আৰু কিৱখি কয উন্নত কিশৰিাৰৰতা এৱতয়ালল মুে 
জনসংখথ্যাৰ ৮০ শতাংশই এৱতয়ালল কিকৱিনৰ প্ৰথম পাৱল 
লাি কৱৰিলল সক্ম কহািা নাই। আৰমৱৰকা যুক্তৰাষ্টত 
এৱতয়ালল কিশৰ জনসংখথ্যাৰ ৬৪.৫ শতাংশই কিকৱিনৰ 
প্ৰথম পাৱল ৱিয়া গহৰছ আনহাৰত মাত্ৰ ৯০ লাখ জনসংখথ্যাৰ 
ইজৰাইলত ৬৭শতাংশ জনসংখথ্যাইৰহ কিকৱিনৰ প্ৰথম 
পাৱল লাি কৱৰৰছ। আৱম িাৰতিষত্ প্ৰায় ৯৩ ককাটি 
প্ৰাতেিয়স্ক জনসংখথ্যাক সম্পূণৰ্ূৰপ কিকৱিন ৱিয়াৰ লক্থ্য 
আৈত ৰাৱখৰয়ই কাম কৱৰ আৰছা।ঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনতৃত্বত 
িৱল থকা সকৰলাৰক কিকৱিন, ৱিনামূল্ৰীয়া কিকৱিন শ্ৰীষক্ 
অৱিযানৰিা গহৰছ ৱিশ্বৰ সিি্হৃৎ টিকাকৰণ অৱিযান। 
সকৰলা নাৈৱৰকৰ টিকাকৰণ কৰৰািাৰিা আমাৰ এৱতয়া মূল 
লক্থ্য। অিৰশথ্য এই লক্থ্যৰ সমাৱতেৰ ককাৰনা তাৱৰখ উৰল্খ 
কৱৰি কনািাৱৰম ৱকয়ৰনা এয়া নাৈৱৰকৰ ওপৰত ৱনিৰ্ 
কৱৰি, ৱকন্তু ককন্দ আৰু ৰাজথ্য িৰকাৰৰ তৎপৰতাত ৱযিৰৰ 
সজাৈতা আৱহৰছ তাৰ প্ৰৱত লক্থ্য ৰাৱখ আৱম ৱনণ্শ্চত অৱত 
শ্ৰীৰৰেই সমগ্ কিশৰ নাৈৱৰকক ককাৱিড কিকৱিন ৱিয়া গহ 
যাি।
এিা দিেভিনৰ প্ৰস্তুভেৰ বাশব যশৰটি েীঘলীয়া সময়ৰ 
প্ৰশয়াজন হয়। িাৰশে অভে েম সময়ৰ ভিেৰশেই 
স্বশেেী দিেভিন গেয়াৰ েভৰ গলভেল। এই েৰাশিাে 
অশনে দেে আশ্বয ্তিভেে গহ পভৰভেল। এইশক্ত্ে 
আশপানাৰ েৃটটিশোণ ভে?
আপুৱন কিকৱিন ৱনম ্াণৰ কক্ত্ৰত কিৰশ গ্হণ কৰা 
পিৰক্পৰিাৰ আৰু টিকাকৰণৰ সকৰলা ক্ৰম িুণ্জি লাৱৈি। 
সাধাৰণৰত ককাৰনা এিা কিকৱিন ৱনম ্াণ িা প্ৰস্তুৱতকৰণৰ 
কক্ত্ৰত ৈৰিষণা, পৰ্ৰীক্া-ৱনৰ্ৰীক্া কৱৰ সকৰলা কাম কশষ 
কৱৰ জনতাৰ কাষ িপালল ১০ িছৰৰ সময়ৰ প্ৰৰয়াজন 
হয়। ৱকন্তু এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰ ি্ৰীঘক্াল্ৰীন ৱিন্াই 
আৱছল যাৰ ফলত ককাৱিড পৱৰৱস্ৱতৰ প্ৰথমৰিা লকডাউন 
কঘাষণা কহািাৰ ককইৱিনমান পাছৰতই কতওঁ ৈৰ্ৰীি কলথ্যাণ 

দিেভিনৰ উৎপােন আৰু প্ৰোন েৰাৰ 
দক্ত্ে এয়া দোৱা হয় দয লন্জটটিেৰ গুৰুত্ব 
সব ্তাভধে। অৰ ্তাৎ দিেভিন ভেেশৰ ভনয়া হ’ব? 
দেশনলে ভেয়া হ’ব? আভে এই দক্ত্ে দোৱা 
হয় দয িাৰশে পূব ্তশে সেশলা প্ৰস্তুভে সম্ূণ ্ত 

েভৰভেল?

এয়া যৰথষ্ গুৰুত্বপূণ ্ ৱিষয়। ইয়াৰ িাৰি 
পৱৰকল্পনাৰ প্ৰৰয়াজন আৰছ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ 

কমাি্ৰী কনতৃত্বাধ্ৰীন িৰকাৰৰ ৱিৰশষত্ব এয়াই। 
কিকৱিন গতয়াৰ কহািাৰ িহু পূিৰ্ৰ পৰা ককন্দ 

িৰকাৰৰ এই কক্ত্ৰত িি্া আৰম্ভ কৱৰৱছল 
আৰু সকৰলা ধৰণৰ প্ৰস্তুৱত যথাসময়ত কৱৰ 

কপলাইৱছল। শ্ৰীতল ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৱৰ কিশৰ 
ৱিৱিন্ন প্ৰান্লল কিকৱিন ৱকিৰৰ গল কযািা হ’ি 
আৱি ৱিষয়ৰিাৰৰ কক্ত্ৰত ৱিৱহত িথ্যিস্া কলািা 

গহৱছল। সকৰলা ৱিশত পয ্ায়ক্ৰৰম উৱিত 
ৈৰিষণা আৰু িথ্যিস্াপনা সটেক িাৰি কলািা 

কহািাৰ ফলত িাৰতত কিকৱিনৰ অপিয় কহািা 
নাৱছল। এই কাৰণৰিাৰ িাৰি আণ্জ ইয়াৰ িাৰিই 

সুকলৰম কিকৱিন অৱিযান কিশত িৱলি ধৱৰৰছ।

আিঁৱনৰিাৰৰ লৈৰত কিকৱিন প্ৰস্তুৱতৰ ৈৰিষণা আৱি 
কাযৰ্ িাৰি ৯০০ ককাটি িকাৰ সাহাযত্ অনুৰমািন 
জনাইৱছল। িাইঅ’কিকন’ল’জ্ৰী ৱিিাৰৈ ৈৰিষণাৰ 
কাম আৰম্ভ কৱৰ ৱিৱছল, িথ্যণ্ক্তৈত প্ৰৱতষানৰিাৰৰও 
এই কক্ত্ৰত ৱনজািি্ৰীয়ালক ৈৰিষণা আৰম্ভ কৱৰৱছল। 
লৈৰত আইৱিএমআৰৰও ৈৰিষণাত সহায় কৱৰৱছল। 
ইয়াৰ পৱৰণৱত গহৰছ স্ৰিশ্ৰী ককািাণ্ক্সন। আনহাৰত 
এষ্টাৰজৰনকাৰ সহায়ত পুৰণৰ ৱছৰাম প্ৰৱতষাৰন 
ৈৰিষণা কৱৰ ককাৱিৱশ্বৰ্ প্ৰস্তুত কৰৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় 
ৱনৰজই সকৰলা কথা পযৰ্িক্ণ কৱৰ আৱছল। কতওঁ 
ৱিজ্ান্ৰীসকলক উৎসাৱহত কৱৰ আৱছল। ইয়াৰ ফলত 
কিৰশ ককাৱিড কিকৱিনত কসানকাৰল সফলতা লাি 
কৱৰিলল সক্ম গহৱছল।
ভবিেীয় লহৰৰ সময়ে দযভেয়া ১ দম’ োভৰখৰ পৰা 
১৮ বেৰৰ উধ ্তৰ দলােে টিোেৰণ ভেয়াৰ েৰা 
দঘাষণা েৰা গহভেল দেভেয়া সেশলাশৱ দিেভিনৰ 
নািভনৰ েৰাশিা উত্াপন েভৰভেল। এভেয়া এিা 
ভেনে দোটিশৰা অভধে দলােে দিেভিন ভেয়া গহ 
আভহশে। এই নািভন ভেেশৰ আঁেৰ েৰা গহভেল?
এৱপ্ৰল মাহত মই কযৱতয়া ৰাম মৰনাহৰ কলাৱহয়া 

সাক্াৎোৰ মনসুখ মাণ্ডৱিয়া, ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, স্াস্থ্য আৰু পৱৰয়াল কলথ্যাণ
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প্ৰযষুন্তিৰ ব্ৱহাৰৰ দক্ত্ে প্ৰধানমন্তীশয় সোয় গুৰুত্ব ভে 
আভহশে। দেওঁ দঘাষণা েৰা প্ৰভেশিা আঁিভনে প্ৰযষুন্তিৰ 

ব্ৱহাৰ পেটি। টিোেৰণ অভিযানৰ দক্ত্শো দো-
উইনৰ ব্ৱহাশৰ িমৎোৰ েভৰশে। ভবশ্বই ইয়াৰ প্ৰেংসা 

েভৰশে। এই দক্ত্ে আপষুভন ভে িাশৱ?

ৱিৱকৎসালয়লল গৈৱছৰলা ঁকতৱতয়া তাত কিকৱিন কলািা কলাকৰ 
সংখথ্যা সামানথ্য আৱছল। কিশৰ হাতত কিকৱিন আৱছল। ইয়াত 
সকৰলাৰি ৰাজন্ৰীৱত কৱৰৱছল! একাংশই গকৱছল কয, “কমাি্ৰী 
কিকৱিন” আৱম ৱকয় লম? প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় ৱনৰজ ৱকয় নলয়? 
কতওঁ কিকৱিন গলৱছল! তাৰ পাছত আৰকৌ কতওঁ ৱকয় গলৰছ? 
আৱি কথাৰ ৰাজন্ৰীৱত িৱল আৱছল। কতৰন সময়ৰত িাৰতত 
আিৱম্বৰত ককাৱিডৰ ৱবিত্ৰীয় লহৰ আৰম্ভ গহ গৈৱছল। কতৱতয়া 
ৰাইৰজ ককাৱিডৰ টিকাৰ মহত্ব উপলৱধি কৱৰৰল। ক্ৰমাণ্বৰয় 
টিকা ৱিয়া ককন্দত কিকৱিনৰ িাৰি ি্ৰীঘল্ৰীয়া শাৰ্ৰী কিৱখিলল 
কপািা গৈৱছল। আমাৰ হাতত কিকৱিন আৱহ পৱৰৱছল ৱকন্তু 
কিকৱিনৰ উৎপািন িণৃ্ধেৰ ৱিষয়ৰিাত গুৰুত্ব ৱিয়াৰ সময় 
আৱহ পৱৰৱছল। মই ৱনৰজই ককাম্পান্ৰীৰিাৰ ভ্ৰমণ কৱৰৱছৰলা ,ঁ 
সকৰলাৰৰ প্ৰৰয়াজন্ৰীয়তাৰিাৰ পূৰণ কৰা গহৱছল। ৱযিৰৰ 
িাৰত িায়’কিকৰ ১ ককাটি কিকৱিন উৎপািনৰ ক্মতা 
আৱছল, কতৰনৰত অনথ্য ককাম্পান্ৰীৰ গসৰত সংযুক্ত গহ অৱধক 
কিকৱিন উৎপািন আৰম্ভ কৰা গহৱছল। ইয়াৰ ফলশ্ৰুৱতত 
কছৰতেম্বৰ মাহত আৱম ২৩.৫১ ককাটি কিকৱিনৰ প্ৰৱতৰষধক 
লাি কৱৰৰছা।ঁ অৰ্ািৰ মাহৰিাত আৱম প্ৰায় ২৯ ককাটি 
কিকৱিনৰ পাৱল লাি কৱৰম। ইয়াৰৰ ২২ ককাটি ৱছৰামৰ, 
৬ ককাটি িাৰত িাইঅ’কিকৰ আৰু ১ ককাটি জায়িাছ 
ককৱডলাৰ। ইয়াৰ অথ ্ এইৰিাৰি কয আৱম প্ৰৱতৱিৰন ১ ককাটি 
কিকৱিন ৱিি পাৱৰম। মই ৱিশ্বাসৰৰ আৰপানাক জনাও কয 
অনাৈত ৱিনৰিাৰত িাৰত কিকৱিন ৱনম ্াণৰ ককন্দৱিদি ু গহ 
পৱৰি। আৰু আৱম কিকৱিনৰ ৰতোৱনৰ ৱিশৰতা আৈিাৱঢ় 
যাি পাৱৰম। কম মূলথ্যত িাৰত্ৰীয় কিকৱিন উপলধি গহ পৰাৰ 
ফলত িাৰত ৰতোৱনৰ কক্ত্ৰত অনথ্য কিশৰ িাম্ৰী কিকৱিনতলক 
ওপৰত থাৱকি।
দোভিডৰ গসশে দমাোভবলা েৰা েৰা দিেভিন ভনম ্তাণৰ 
দক্ত্ে িাৰশে দপাৱা সফলো আৰু এই দক্ত্ে 

ভবশ্ববাসীৰ প্ৰেংসাৰ ভবষয়শিাে আপষুভন ভেেশৰ 
পয ্তশৱক্ণ েশৰ?
িাৰৰত প্ৰশংসা কপািাৰ ৱতৱনিা কাৰণ আৰছ, প্ৰথমঃ 
কিকৱিন ৱনম ্াণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পয ্ায়ত হস্তৰক্প, 
ৱবিত্ৰীয়ঃ িাৰৰত ৱনজৰ ৱিজ্ান্ৰীৰ ওপৰত ৱনিৰ্ কৱৰৱছল 
আৰু তৃত্ৰীয়ৰিাঃ আৱম ৱনজৰ ককাম্পান্ৰীৰিাৰৰ ওপৰত 
িৰসা কৱৰৱছৰলা।ঁ আমাৰ ককাম্পান্ৰীৰিাৰৰ আমাক 
সটেকিাৰি কিকৱিনৰ কযাৈান ধৱৰৰছ। মই ৱিশ্বাস 
কৰৰা ঁকয ৱডৰিম্বৰ মাহৰ পৰা আৱম প্ৰৱতমাৰহ ৪০ ককাটি 
প্ৰৱতৰষধক প্ৰৱতমাহত উৎপািন কৱৰি পাৱৰম। ৱিশ্বত 
এৱতয়া কিকৱিন ৱনম ্াণ কৰা অৰনক ককাম্পান্ৰী আৰছ 
ৱকন্তু কতওঁৰলাকৰ উৎপািন কম। আমাৰ কিশৰ ৱছৰাম 
ককাম্পান্ৰীৰয় অকৰলই ২২ ককাটি কিকৱিনৰ প্ৰৱতৰষধক 
প্ৰৱতমাৰহ ৱি আৱহৰছ। ইয়াৰ িাৰি ৱিশ্বই আণ্জ িাৰতৰ 
প্ৰশংসা কৱৰ আৱহৰছ।
ভেশুৰ টিোৰণৰ দক্ত্ে ভে পেশক্প গ্ৰহণ েভৰ 

প্ৰযুণ্ক্তৰ সহায় সিায় আৰছ। প্ৰযুণ্ক্ত অৱিহৰন এৱতয়া ককাৰনা 
আিঁৱন কাযক্ৰ্ৰী কৰা সম্ভি নহয়। ককা-উইনৰ িথ্যিহাৰ আৰু 

ইয়াৰ সফলতা ৱনণ্শ্চতিাৰিই যৰথষ্ সহায়ক আৱছল। আপুৱনৰয়ই 
কওঁকৰিান কয এিা ৱিনত আলঢ় ককাটি কিকৱিন ৱিয়া কামৰিা ককা-
উইন নহ’কল ৱকিৰৰ সম্ভি হ’লৰহঁৰতন! আণ্জ প্ৰযুণ্ক্ত আৰছ িাৰিই 
আপুৱন কিকৱিনৰ প্ৰপত্ৰ ৱনজৰ কমািাইলত গল ঘূৱৰ ফুৱৰি পাৱৰৰছ।

দিেভিনৰ অনষুশমােনৰ পৰা গল 
দিেভিনৰ ভবেৰণলল এই সেশলা 
োম প্ৰধানমন্তী নশৰন্দ্ৰ দমােীশয় 
ভনশজই পয ্তশৱক্ণ েভৰশে আৰু 

প্ৰশয়াজনে হস্তশক্প েভৰ সমাধাও 
েভৰশে। এই োৰণশিাৰ বাশবই আন্জ 
দিেভিন প্ৰোনৰ দক্ত্ে ৰো েোংে 

আমাৰ দেেৰ সবাশোলে দবভে।

সাক্াৎোৰ মনসুখ মাণ্ডৱিয়া, ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, স্াস্থ্য আৰু পৱৰয়াল কলথ্যাণ
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ৰো গহশে। দোশনাধৰণৰ পৰীক্া-ভনৰীক্া িভলব ধভৰশে 
দনভে?
এৱতয়া আমাৰ কিশৰ এিা ককাম্পান্ৰীৰয় ৱশশুৰ িাৰি কিকৱিন 
ৱনম ্াণৰ কাম আৰম্ভ কৱৰ ৱিৰছ। ২ িছৰৰ ওপৰৰ ৱশশুৰ িাৰি 
ককািাণ্ক্সনৰ পৰ্ৰীক্া িৱল আৰছ। কনািাৰিক্সৰ পৰ্ৰীক্াও িৱলি 
ধৱৰৰছ। ইয়াৰ পাছত ৱিৰশষজ্সকলৰ ৱয ৱিিাৰ হি তাৰ ওপৰত 
ভিভ্ কৱৰৰয়ই ৱসধোন্ কলািা। ৱশশু কক্ত্ৰৰতা প্ৰথৰম ডাঙৰৰ 
পৰা সৰুলল কিকৱিন ৱিয়াৰ কথা ৱিন্া কৰা হ’ি।
প্ৰৰম লহৰৰ সময়ে িাৰশে ঔষধ ভবেৰেৰ োম 
েভৰভেল। িাৰেৰ ফাম ্তািীৰ সেশলাশে প্ৰেংসা 
গহভেল। োৰ পােে ভবিেীয় লহৰ আভহভেল। দেভেয়া 
পভৰভস্ভে ভবপৰীে আভেল। দসই সময়ে দযভেয়া 
ঔষধৰ প্ৰশয়াজনীয়ো আভহ পভৰভেল দেভেয়া পভৰভস্ভে 
দেশনলে িম্ভাভল দলাৱা গহভেল?
কযৱতয়া ককাৱিডৰ আৰম্ভৱণ গহৱছল কতৱতয়া কিশৰ সম্খুত িুিা 
ৱস্ৱত আৱছল। প্ৰথমৰিা- কসই সময়ত ৱিশ্বৰ কিশৰিাৰৰ হাতত 
ঔষধ নাৱছল। অৰনক কিশৰ হাতত কপৰাৱিিামল ককিল ১৯-১৫ 
ৱিনৰ িাৰিৰহ আৱছল। কসই সময়ত িাৰৰত ৱিশ্বৰ অনথ্য কিশলল 
এই ঔষধ কযাৈান ধৱৰৱছল। ৱবিত্ৰীয়ৰিা- িাৰতত ককাৱিডৰ িাৰি 
লকডাউন কঘাষণা কৰা গহৱছল। ৱকন্তু কতৰন পৱৰৱস্ৱতৰিা ঔষধ 
ককাম্পান্ৰীৰিাৰ কখালা ৰখা গহৱছল। জৰুৰ্ৰী কসিা িৱল আৱছল। 
িাৰৰত কসই সময়ত ৱিৱকৎসা কসিাৰ কক্ত্ৰত সকৰলা প্ৰৰিষ্া 
সূিাৰুৰূৰপ হাতত গলৱছল আৰু পৱৰৱস্ৱত িম্ভাৱল গলৱছল। 
কিৰশ কসইসময়ত আিথ্যন্ৰ্ৰীন পৱৰৱস্ৱত িম্ভাৱল কলািাৰ লৈৰত 
১২৩খন কিশলল ঔষধৰ ৰতোৱন কৰৰ। ইয়াৰ ৱিতৰত ৬৪খন 
কিৰশ কমাি্ৰীজ্ৰীক জনাই িুইৰিা কৱৰৱছল।

ৱবিত্ৰীয় লহৰৰ সময়ত কৰমৱডৱছৱিৰৰ প্ৰৰয়াজন্ৰীয়তা আৱহ 
পৱৰৱছল। িাৰৰত এই কক্ত্ৰত তৎপৰতাৰৰ িথ্যিস্া গলৱছল। 

কসইসময়ত অৱতৱৰক্তিাৰি ৭ িা ককাম্পান্ৰীক কৰমৱডৱছৱিৰ 
ৱনম ্াণৰ িাৰি অনুমৱত প্ৰিান কৰা হয়। প্ৰৱতৱিৰন ২৫ হাজাৰৰ 
পৰা ৩০ হাজাৰ কৰমৱডৱছৱিৰ উৎপািন িণৃ্ধে কৱৰ কসয়া ৈৰঢ় 
৩লাখ ২৫ হাজাৰলল িণৃ্ধে কৰা গহৱছল। নতুন প্ৰকল্পও আৰম্ভ 
কৰা গহৱছল। অলপ সময়ৰ িাৰি কৰমৱডৱছৱিৰৰ অিাি 
কিৱখিলল কপািা গৈৱছল ৱকয়ৰনা ৰাইৰজ কসয়া কিৱছলক ৱকৱন 
জমা কৱৰিলল আৰম্ভ কৱৰৱছল। ৱকন্তু কসই পৱৰৱস্ৱতও আৱম 
কসানকাৰল আতঁৰ কৱৰৱছৰলা।ঁ

তাৰ পাছত কলিক ফাংৈাছৰ ৰূপত অনথ্য এক সমসথ্যা 
আৱহৱছল। এই সমসথ্যা অৱধক গুৰুতৰ গহ পৱৰৱছল ৱকয়ৰনা 
পূিৰ্ত প্ৰৱতৰিা িছৰত ৈ়ি ৱহিাপত িাৱষক্ ৫/৬ হাজাৰ কলিক 
ফাংৈাছৰ সংক্ৰমণৰ িাতৱৰ আৱহৱছল ৱকন্তু কসই সময়ত 
প্ৰৱতৱিৰন ৫ হাজাৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৱৰৱছল। এই কক্ত্ৰত কিশত 
কলিক ফাংৈাছৰ ৱনৰাময়ৰ িাৰি ঔষধ তথা ইনৰজকশ্বন ৱনম ্াণ 
কৰা ককাম্পান্ৰীৰ অিাি আৱছল। ইয়াৰ কপৰিন্ থকা ঔষধ 
আৱছল। কসই সমসথ্যাৰৰা সমাধান যথাসময়ত কৰা গহৱছল। কসই 
সময় যৰথষ্ প্ৰতথ্যাহ্ানমূলক আৱছল। ৱবিত্ৰীয় লহৰৰ সময়ত 
আৰমৱৰকা যুক্তৰাষ্ট ৰাষ্টপৱত জ’ িাইৰডৰন গকৱছল কয প্ৰথম 
লহৰৰ সময়ত িাৰৰত আৰমৱৰকাক যৰথষ্ সহায় কৱৰৰছ, 
ৈৱতৰক ৱবিত্ৰীয় লহৰৰ সময়ত িাৰতক সকৰলাধৰণৰ সহায় 
আৰমৱৰকা যুক্তৰাষ্টই আৈিঢ়াইৱছল। ককাৱিড পৱৰৱস্ৱতৰ 
সময়ত আন্জা্ৱতক সহৰযাৱৈতাৰৰ ৱিশ্ব মহামাৰ্ৰীক প্ৰৱতৰৰাধ 
কৰাৰ কক্ত্ৰত এখন কিৰশ আনখন কিশক উৱিত ধৰৰণই সহায় 
সহৰযাৱৈতা আৈিঢ়াইৱছল। n

প্ৰৰম লহৰৰ পৰা ভবিেীয় লহৰলল আভম সেশলা 
প্ৰে্াহ্ান সাহসশৰ দমাোভবলা েভৰশো।ঁ ঔষধৰ পৰা 

দিেভিনলল দলাৱা পেশক্প ইয়াশৰই প্ৰমাণ।

সাক্াৎোৰ মনসুখ মাণ্ডৱিয়া, ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, স্াস্থ্য আৰু পৱৰয়াল কলথ্যাণ

উঃ

প্ৰঃ

উঃ
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ককন্দ িৰকাৰৰ সকৰলা সুৱিধা জনতাক 
প্ৰিান কৰাৰিা তথা সুৱিধাৰিাৰ জনতাৰ 
মাজলল ৱনয়া কামৰিা িৰকাৰৰ 

মুখথ্য ন্ৰীৱত। নূনথ্যতম খৰিত মানযুক্ত ৱিৱকৎসা কসিা 
আৈিৰঢ়ািা আিঁৱন আয়ুস্মান িাৰত-ৱপএমৰজএিাই 
গহৰছ কিশৰ অনথ্যতম অৱিলাষ্ৰী স্াস্থ্য আিঁৱন। এই 
আিঁৱনৰ জৱৰয়ৰত প্ৰায় ২ ককাটিৰৰা অৱধক কৰাৈ্ৰীৰয় 
(ইয়াৰৰ আধাসংখথ্যক মৱহলা) ৱিনামূল্ৰীয়া স্াস্থ্য কসিা লাি 
কৱৰৰছ। এই পিৰক্পক অৱধক আৈিঢ়াই এৱতয়া ককন্দ 
িৰকাৰৰ আয়ুস্মান িাৰত ৱডণ্জৰিল ৱমছনৰ নাৰমৰৰ 
অনথ্য এক গুৰুত্বপূণ ্ পিৰক্প গ্হণ কৱৰৰছ। এয়া গহৰছ 
উলমহত্ৰীয়া, সািজ্ন্ৰীন নতুন স্াস্থ্য মৰডল। এই নতুন 
আিঁৱনৰ জৱৰয়ৰত সকৰলা নাৈৱৰৰক এখন ৱডণ্জৰিল 
আইৱড(পৱৰিয় পত্ৰ) লাি কৱৰি আৰু আইৱডৰিা 
সকৰলাৰৰ িাৰি স্াস্থ্য িহ্ৰী (কহল্থ একাউন্) ৱহিাৰপ কাম 
কৱৰি। এই একাউন্ত নাৈৱৰকৰ স্াস্থ্য সম্বন্ধ্ৰীয় তথথ্যৰিাৰ 

সৱন্নৱিষ্ গহ থাৱকি। এই আিঁৱনৰয় কিশৰ স্াস্থ্য খণ্ডত 
আমূল পৱৰিতন্ অনাৰ লৈৰত প্ৰযুণ্ক্তৰ িথ্যিহাৰৰ অনথ্য 
ককতৰিাৰ কথা সলৱন কৱৰি।

২০২০ িনৰ ১৫ আৈষ্ তাৱৰৰখ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ 
কমাি্ৰীৰয় লাল ৱকল্াৰ পৰা ৱিয়া িাষণত ৰাষ্ট্ৰীয় ৱডণ্জৰিল 
স্াস্থ্য অৱিযান শ্ৰীষক্ এক পাইলি প্ৰকল্পৰ কথা কঘাষণা 
কৱৰৱছল। আৰু কসয়া কিশৰ ৬খন ককন্দ্ৰীয় শাৱসত 
অঞ্চলত প্ৰথৰম আৰম্ভ কৰা গহৱছল। এৱতয়া এয়া সমগ্ 
কিশৰত আৰম্ভ কৰাৰ পৱৰকল্পনা হাতত কলািা গহৰছ। 
মুেৰ ওপৰত এই ৱমছৰন সকৰলা স্াস্থ্য সম্বন্ধ্ৰীয় কসিাক 
একৰৈাি কৱৰ এখন মঞ্চলল আৱনি।

দৰাৈীশয় এভেয়াৰ পৰা দৰাৈ সম্ন্ীয় োৈজ-পত্ 
লৈে ভনব নালাশৈঃ

ককাৰনা এক কৰাৈৰ ৱিৱকৎসা িৱল থকা কৰাৈ্ৰীৰয় 
প্ৰৱতিাৰৰতই ৱিৱকৎসক িা ৱিৱকৎসালয়লল যািলৈ্ৰীয়া 

নেুন পেশক্প আয়ুস্মান িাৰত ৱডণ্জৰিল ৱমছন

আয়ষুস্মান িাৰে ভডন্জশিল ভমেন

িাৰেৰ নেুন 
স্বাস্্ মশডল

ৱনতথ্য িথ্যিহায ্ সামগ্্ৰীৰ পৰা প্ৰশাসনলল, ৱিনামলূ্ৰীয়া স্াস্থ্য কসিাৰ পৰা ৱিনামূল্ৰীয়া ঔষধলল, 
আণ্জ যৱিৰহ অৱধকাংশ িাৰত্ৰীয়লল সকৰলা সুৱিধা যািলল সক্ম গহৰছ কতৰন্ তাৰ কাৰণ 

গহৰছ শণ্ক্তশাল্ৰী পধেৱতত ৱিৈত ৭িা িছৰৰ গহ থকা সংস্কাৰ। এই পথৰত এৱতয়া স্াস্থ্য 
সুৱিধাৰিাৰৰ কক্ত্ৰত গিপ্লৱিক পৱৰিতন্ সাধন কৱৰিলল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় আয়ুস্মান 
িাৰত ৱডণ্জৰিল স্াস্থ্য ৱমছন আৰম্ভ কৱৰৰছ। এই ৱমছৰন স্াস্থ্য কসিা আৈিৰঢ়ািা কমটী তথা 

কৰাৈ্ৰীৰ জ্ৰীিন সহজ আৰু সৈুম কৱৰ এক নতুন স্াস্থ্য মৰডল গতয়াৰ কৱৰি।
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গহ থাৱকৰল কৰাৈ সম্বন্ধ্ৰীয় কাৈজ-পত্ৰৰিাৰ লৈত ৱনি 
লাৰৈ। নতুিা অনথ্য িহৰলল গৈ উন্নত ৱিৱকৎসা কৰৰািাৰ 
সময়ৰতা কতওঁৰলাৰক এৰকই পিৰক্পৰিাৰ পুনৰাই হাতত 
ল’িলৈ্ৰীয়া হয়। ককৱতয়ািা আৰকৌ ৱিৱকৎসা সম্বন্ধ্ৰীয় 
কাৈজৰিাৰ নথকাৰ িাৰি কৰাৈ্ৰীক ৱিৱকৎসা কৰাৰ সময়ত 
যৰথষ্ ৱিলম্ব হয়। এৱতয়া এই সকৰলা সমসথ্যাৰ সমাধান 
হ’ি। এৱতয়াৰ পৰা নাৱৈৰকৰ সকৰলা কৰাৈ সম্বন্ধ্ৰীয় নৱথ 
ৱডণ্জৰিল মাধথ্যমত সংৰক্ণ কৰা হ’ি। এৱতয়া ৱিৱকৎসাৰ 
গসৰত জৱ়িত গহ থকা সকৰলা উপািান এখন মঞ্চলল 
আৱহি। এই ৱমছনৰ বিাৰা িুখ্ৰীয়া-মধথ্যৱিত্ত কলাকসকল 
ৱিৰশষিাৰি উপকৃত হ’ি। এই ৱমছনৰ অনথ্য এিা িাল 
লৈা ৱিশ এয়াই কয এৱতয়াৰ পৰা এজন কৰাৈ্ৰীৰয় কযৱতয়াই 
ৱিিাৰৰ কতৱতয়াই ৱনজৰ িাষাত কথা ককািা ৱিৱকৎসক 
কিশৰ ৱযৰকাৰনা প্ৰান্ত পািলল সক্ম হ’ি। এৰকিৰৰ 
ৱিৱকৎসালয়, ৈৰিষণাৈাৰ আৱিও কৰাৈ্ৰী ৱিিাৱৰ পাি।

স্বাস্্ খণ্ডৰ ভবোেঃ

এই অৱিযাৰন কিশৰ স্াস্থ্য খণ্ডত যৰথষ্ পৱৰিতন্ সাধন 
কৱৰিলল সক্ম কহািাৰ লৈৰত স্াস্থ্য সা-সুৱিধাৰিাৰৰ 
কক্ত্ৰত গিপ্লৱিক পৱৰিতন্ অনাৰ পূণ ্ সম্ভািনা আৰছ। 
এয়া গহৰছ আয়ুস্ান িাৰত অৱিযানৰ ৱবিত্ৰীয় পয ্ায়। 
অৰন্ািয়াৰ প্ৰৰণতা ি্ৰীনিয়াল উপাধথ্যায়ৰ জন্ম িাৱষক্্ৰী 
উপলৰক্ এৱতয়াৰ পৰা ৱতৱনিছৰৰ পূৰি ্ আৰম্ভ কহািা 
আয়ুস্মান িাৰতৰ অধ্ৰীনত ৫ লাখ িকা পযন্্ ৱিৱকৎসা 
িথ্যয় ৱিনামূল্ৰীয়া হয়। এৱতয়া আয়ুস্মান িাৰতৰ ৱবিত্ৰীয় 
পয ্াৰয় কিশত স্াস্থ্যখণ্ডৰ উন্নৱত সাধন কৰাৰ লৈৰত 
স্াস্থ্য আন্ঃৈাথঁৱনৰ উন্নৱত সাধনৰ ওপৰত ৱিৰশষ গুৰুত্ব 
ৱিি। এই অৱিলাষ্ৰী আিঁৱনৰ অধ্ৰীনত এইমছৰ িৰৰ 
ৱিৱকৎসালয়ৰ সংখথ্যা িণৃ্ধে, ৱতৱনিা কলাকসিা সমটষ্ৰ 
িাৰি এৰকাখনলক ৱিৱকৎসা মহাৱিিথ্যালয় স্াপনৰ কাম 
িৱলি ধৱৰৰছ। এৰক সময়ৰত স্াস্থ্যখণ্ডৰ প্ৰাথৱমক পয ্ায় 
শণ্ক্তশাল্ৰী কৰাৰ িাৰিও স্াস্থ্য কলথ্যাণ ককন্দ আৱি স্াপনৰ 
ৱিৰশষ পিৰক্প গ্হণ কৱৰ থকা গহৰছ। এৱতয়ালল কিশত 
প্ৰায় ৮০ হাজাৰ কতৰন ককন্দ স্াপন কৰা গহৰছ। এই 
ৱমছৰন জ্ৰীিনৰ সুৈমতা িণৃ্ধে কৰাৰ লৈৰত স্াস্থ্য খণ্ডত 
ৱপএলআই আিঁৱনৰ অন্িুণ্্ক্তকৰৰণ ৱিৰশষ পৱৰিতন্ 
সাধন কৱৰি।

প্ৰযষুন্তিৰ সহায়ে দেেে ভেেশৰ পভৰৱে্তন আভহশেঃ

ককন্দ িৰকাৰৰ উৰিথ্যাৈত সকৰলা কক্ত্ৰত প্ৰযুণ্ক্তৰ 
িহুল প্ৰৰয়াৰৈ কিশত পৱৰিতন্ সাধন কৱৰৰছ। কিশত 
আৰম্ভ কহািা ৱডণ্জৰিল ইণ্ণ্ডয়াৰ পিৰক্ৰপ ৱিৱিন্ন ৱিশত 
নাৈৱৰকক সহায় কৱৰৰছ। কিশত ১৩০ ককাটি আধাৰ 
কাড ্ধাৰক আৰছ, কিশত ১১৮ ককাটি কমািাইল কফানৰ 

িথ্যিহাৰকতা্ আৰছ, ৮০ ককাটি ইন্াৰৰনি িথ্যিহাৰকাৰ্ৰী 
আৰু প্ৰায় ৪৩ ককাটি জন-ধন একাউন্ৰ ৈৰাক্ৰী আৰছ। 
এৰন িথ্যিহাৰকাৰ্ৰীৰ সংখথ্যা ৱিশ্বৰতই ৱিৰল। ক্ৰমাণ্বৰয় 
কিশৰ নাৈৱৰৰকও প্ৰযুণ্ক্তৰ ি্য়িহাৰৰ কথা উপলৱধি 
কৱৰৰছ। সকৰলা কলনৰিনৰ কক্ত্ৰত ইউৱপআইৰ িথ্যিহাৰ 
কিশত এিা িহৃৎ সাফলথ্য ৱহিাৰপ পৱৰৈৱণত গহৰছ। 
এই কথাৰিা ৱিশ্বইও মন কৱৰৰছ। এৰকিৰৰ ককাৱিড 
টিকাকৰণৰ সময়ত ককা-উইনৰ িথ্যিহাৰৰ সি ্াৱধক 
সফলতা লাি কৱৰৰছ। ৱিশ্বৰ এই সিি্হৃৎ টিকাকৰণ 
আিঁৱনৰ মাধথ্যমত ৱিনামূল্ৰীয়ালক প্ৰায় ৯০ ককাটি কলাৰক 
এৱতয়ালল ককাৱিডক টিকা লাি কৱৰৰছ। িাৰতিাস্ৰীক 
উন্নত স্াস্থ্য কসিা ৱিয়াৰ কক্ত্ৰত িায়িধে ককন্দ িৰকাৰৰ 
এৱতয়া ৱডণ্জৰিল স্াস্থ্য ৱমছনৰ জৱৰয়ৰত কিশত উন্নত 
স্াস্থ্য কসিাৰ প্ৰিতন্ কৱৰি ৱিিাৱৰৰছ। এই কক্ত্ৰত স্াস্থ্য 
কসিাৰ কলাক, ৱিৱকৎসক, নাৈৱৰক আৱি সকৰলাৰৰ 
সহৰযাৱৈতাৰৰ প্ৰযুণ্ক্তৰ িথ্যিহাৰৰ পূণ ্ সফলতা লাি 
কৱৰিলল সক্ম হ’ি িুৱল আশা কৱৰি পাৱৰ। n

n আধুৱনক প্ৰযুণ্ক্তৰ িথ্যিহাৰৰ ফলত আধুৱনক স্াস্থ্য 
কসিাই নাৈৱৰকক সিল কৱৰি তুৱলি। নাৈৱৰক আৰু 
স্াস্থ্য কপছাৈত কলাকক ৱিৰশষিাৰি সহায় কৱৰি।

n িথ্যণ্ক্তৈত স্াস্থ্যখণ্ডও ইয়াৰ অংশ্ৰীিাৰ হ’ি। স্াস্থ্য 
কসিা খণ্ড ৱনকা আৰু পাৰিশটী কহািাৰ সম্ভািনা।

n স্াস্থ্য আইৱডঃ নাৈৱৰকৰ স্াস্থ্যৰ সকৰলা কথা 
সৱন্নৱিষ্ থকা কমািাইল আৰু আধাৰৰ গসৰত জৱ়িত 
গহ থকা এখন কাড।্

n স্াস্থ্যকমটী, ৱিৱকৎসকলৰ কৰকডঃ্ সকৰলা 
পঞ্্ৰীয়নিূক্ত নাছ,্ ৱিৱকৎসকৰ তথথ্য কৰাৈ্ৰী লাি 
কৱৰি।

n স্াস্থ্য সুৱিধাৰ তথথ্যঃ নাৈৱৰক স্াস্থ্য সম্বন্ধ্ৰীয় সকৰলা 
তথথ্য প্ৰযুণ্ক্তৰ সহায়ত পাি।

n িথ্যণ্ক্তৈত স্াস্থ্য কৰকডঃ্ আৰৰাৈথ্য কসতু এপ্-ৰ 
সহায়ত স্াস্থ্য সম্বন্ধ্ৰীয় িথ্যণ্ক্তৈত সকৰলা তথথ্য।

n ৱিৱকৎসকসকলৰ গসৰত কযাৈাৰযাৈ সহজ গহ পৱৰি।

n এই আিঁৱনৰ ফলত িহৰ-নৈৰ-গ্ামাঞ্চল আৱি 
সকৰলা পয ্ায়ৰ কলাৰক স্াস্থ্য কসিা লাি কৱৰি।

n স্াস্থ্য সম্বন্ধ্ৰীয় তথথ্যৰ কৈাপন্ৰীয়তা ৰক্া কৰা যাি।

সষুভবধা আৰু লািশবাৰ

ভডন্জশিল স্বাস্্ ভমেন 
সম্ন্ে প্ৰধানমন্তীৰ িাষণ 
শুভনবলল এই ভেউআৰ 
দোড দকেন েৰে। 

আয়ুস্মান িাৰত ৱডণ্জৰিল ৱমছননেুন পেশক্প
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n ভসধিা্ঃ আত্মৱনিৰ্শ্ৰীল িাৰত অৱিযানক উৎসাৱহত 
কৰাৰ িাৰি অি’ম’িাইল আৰু ক্ান উৰিথ্যাৈত 
ৱপএলআইৰ অনুৰমািন।

n প্ৰিাৱঃ ইয়াৰ ফলত অি’ আৰু ক্ান উৰিথ্যাৈ খণ্ডৰ 
সহায়ক হ’ি। ইয়াৰ লৈৰত উন্নত, অৱধক কাযক্্ম আৰু 
পৱৰৰিশ অনুকূল অি’কমাটিি প্ৰযুণ্ক্ত উৰিথ্যাৈখণ্ড অৱধক 
উৎসাৱহত গহ পৱৰি। ইয়াৰ িাৰি আৈন্তুক পািঁ িছৰৰ 
িাৰি ২৬,০৫৮ ককাটি িকাৰ উিৈৱন ৱিয়া যাি।

n এই খণ্ডই অনুৰমািন লাি কৰাৰ পাছত এৱতয়া িাৰত্ৰীয় 
িজাৰত উন্নত মানৰ অি’কমাটিি প্ৰযুণ্ক্তৰ উৎপািৰন স্ান 
পাি।

n ৭.৬ লাখ কলাকৰ িাৰি অৱতৱৰক্ত কমস্ংস্াপনৰ সটৃষ্ হ’ি। 
আৈন্তুক পািঁিা িছৰত ৪২,৫০০ ককাটি িকাৰ অৱধক 
পৱৰমাণৰ ৱিৱনৰয়াৈ আৰু ২.৩ লাখ িকাৰ অৱধক িকাৰ 
িৱধত্ উৎপািন হ’ি।

n ইৰলকট্ৰ’ৱনক িাহন আৰু হাই্’কজন ইন্ধনৰ কিিাৰ্ৰী 
থকা িাহনৰিাৰৰ জনৱপ্ৰয়তা লাি কৱৰি। এই পিৰক্ৰপ 
স্চ্ছ িাৰত অৱিযানক অৱধক উৎসাৱহত কৱৰ িাৰতৰ 
উৎপািন ক্মতা অৱধক িণৃ্ধে পাি। ৱিশ্বৰ অি’কমটিি 
উৰিথ্যাৈত িাৰতৰ অংশ্ৰীিাৱৰত্ব িণৃ্ধে পাি।

n উন্নত ককৱমষ্ট্ৰী কিল (১৮,১০০ ককাটি িকা) আৰু 
“ইৰলকট্ৰ’ৱনক িাহনৰ উৎপািন আৰু ক্্ৰীপ্ৰতাৰৰ 

আৰঁকািাৱল কলািা” শ্ৰীষক্ আিঁৱন কফম (১০,০০০ ককাটি)ৰ 
িাৰি পূিৰ্ৰ পৰা থকা ৱপএলআই লৈৰত অি’মটিি খণ্ডৰ 
িাৰি ৱপএলআই আিঁৱনৰয় পৰম্পৰাৈত ইন্ধন িাৱলত 
িাহনৰ তুলনাত ইৰলকট্ৰ’ৱনক িাহনৰ িথ্যিহাৰ িণৃ্ধে কৱৰি।

n দ্ান উশে্াৈৰ দবভলো অলপ এইধৰশণ সষুভবধাশবাৰ 
লাি েৰা যাবঃ

n আৈন্তুক ৱতৱনিা িছৰত পািঁ হাজাৰৰৰা অৱধক িকাৰ 
ৱিৱনৰয়াৈ হ’ি। ১৫০০ ককাটি িকাৰ অৱধক মূলথ্যৰ 
উৎপািন হ’ি। ১০ হাজাৰৰৰা অৱধক কমস্ংস্াপন সটৃষ্ 
হ’ি।

n ভসধিা্ঃ কৰল আন্ঃৈাথঁৱনক অৱধক শণ্ক্তশাল্ৰী কৰাৰ 
িাৰি ন্ৰীমি-ৰতলাম আৰু ৰাজৰকাি-কনালুি কৰল পথৰ 
িুিা কৰল পথৰ ৱনম ্াণৰ কক্ত্ৰত অনুৰমািন।

n প্ৰিাৱঃ এই পৱৰকল্পনা আৈন্তুক িাৱৰিা িছৰত সম্পূণ ্ 
কৰা যাি। ইয়াৰ ফলত গুজৰাি আৰু মধথ্যপ্ৰৰিশত কৰল 
কসিা উন্নত হ’ি। ইয়াৰ লৈৰত কযাৈাৰযাৈ িথ্যিস্া, পযি্ন 
তথা সামাণ্জক-আৱথক্ ৱিকাশ িণৃ্ধে পাি।

n ভসধিা্ঃ ৱশশুৰ িাৰি পুটষ্ৰ সুৱনশ্চয়তাৰৰ ৱিৰশষ 
পিৰক্প গ্হণ কৰা গহৰছ আৰু সু্কলৰিাৰত আৈন্তুক পািঁ 
িছৰত ৱপএম কপাষণ আিঁৱন অিথ্যাহত থাৱকি।

n প্ৰিাৱঃ ৱশশু-গকৰশাৰৰ পুটষ্ ৱিশত কাম কৰাৰ অংৈ্ৰীকাৰ 
কিখুওিা ককন্দ িৰকাৰৰ সু্কলৰ মধথ্যাহ্ন কিাজনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় 
আিঁৱনৰ নাম সলৱন কৱৰ এৱতয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী কপাষণ শণ্ক্ত 
আিঁৱন কৰা গহৰছ। 

n এই পািঁ িছৰৰ সময়ৰ িাৰি ১.৩ লাখ ককাটি িকা ধায ্ কৰা 
গহৰছ। ইয়াৰ অধ্ৰীনত কিশত থকা িৰকাৰ্ৰী আৰু িৰকাৰ্ৰী 
সাহাযপ্্ৰাতে ১১.২০ লাখ সু্কলৰ ১১.৮০ ককাটি ৱশক্াথটীক 
সামৱৰ কলািা যাি। ইয়াৰ ফলত ৱশক্াথটীৰ পুটষ্ৰ অিাি 
আতঁৰ হ’ি।  n

দেভবশনিৰ ভসধিা্

অি’ম’বাইল-দ্ান উশে্াৈে উেৈভন,
ভেশুৰ পষুটটিৰ বাশব ভবশেষ পেশক্প

িাৰতিষক্ আত্মৱনিৰ্ কৰাৰ িাৰি উৎপািনৰ গসৰত জৱ়িত গহ থকা উিৈৱন মাৰন প্ৰডাকশ্বন ৱলংকড ইনৰিনটিি 
িমুলক ৱপএলআৰই গুৰুত্বপূণ ্ িূৱমকা পালন কৱৰ আৱহৰছ। ইয়াৰ িাৰি ১৩ িা খণ্ডক ৱিনাক্ত কৱৰ ১.৯৭ লাখ ককাটি 

িকাৰ িথ্যিস্াৰ কথা এই িষৰ্ সাধাৰণ িাৰজিত কৰা গহৰছ। সকৰলা খণ্ডক একৰৈাি কৱৰ আৈন্তুক পািঁ িছৰত 
৩৭.৫ লাখ ককাটি িকাৰ অৱতৱৰক্ত উৎপািন আৰু ১ ককাটি অৱতৱৰক্ত কমস্ংস্াপন সটৃষ্ হ’ি। এৰক সময়ৰত ককন্দ 
িৰকাৰৰ ৱশশুৰ পুটষ্ৰ ওপৰৰতা গুৰুত্ব ৱি আৱহৰছ। এই সংক্ৰান্ত ককন্দ্ৰীয় ককৱিৰনৰি অি’ম’িাইল উৰিথ্যাৈ আৰু 

ক্ান উৰিথ্যাৈৰিাৰ িাৰি ৱপএলআইৰ কঘাষণা কৱৰৰছ আৰু লৈৰত ৱশশুৰ পুটষ্ৰ কথাৰিা ৱিন্া কৱৰ সু্কলৰিাৰত 
আৈন্তুক পািঁিা িষৰ্ িাৰি ৱপএম কপাষণ আিঁৱন িলাই ৱনয়াৰ ৱসধোন্ত অনুৰমািন জনাইৰছ...
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ভবশ্বৰ উন্নয়ন সষুভনন্চিে েশৰ
িাৰেৰ উন্নয়শন সমা্ৰালিাশৱ

ককাৱিড পৱৰৱস্ৱতৰ প্ৰতথ্যাহ্ানৰিাৰ সাহৱসকতাৰৰ কমাকাৱিলা কৰাৰ পাছত 
এৱতয়া িাৰতৰ ৱস্ৱত ৱিশ্বৰ মানৱিত্ৰত যৰথষ্ উজ্জ্বল গহ পৱৰৰছ। ৱিশ্বই িাৰতৰ 

প্ৰৱত এৱতয়া নতুন আশাৰৰ মূৰ তুৱল িাইৰছ। কছৰতেম্বৰ মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী 
নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় কৰা ৬৫ ঘন্্ৰীয়া আৰমৱৰকা যুক্তৰাষ্টৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত কতওঁ 

সিম্ুে ২৪খন গিেকত অংশগ্হণ কৰৰ। ৰাষ্টসংঘৰ মণ্জয়াৰ পৰা কতওঁ ৱিশ্বক 
উৰদেশথ্য কৱৰ কয় কয িাৰতৰ উন্নয়নৰ আৰঁত ৱিশ্বৰ উন্নয়ন ন্ৰীৱহত গহ আৰছ।

কমাৰ ৰাষ্ট সিায় অমৰ গহ ৰি! কমাৰ 
কিশৰ উৰদেশথ্য মহান কসৰয়ৰহ িাৱয়ত্বও 
সি ্াৱধক। ৱিশ্বই িাৰতক সিায় গুৰুত্ব 

ৱি আৱহৰছ, ৱিশ্বৰ অনথ্যানথ্য কিৰশ জাৰন কয মানি 
সিথ্যতালল অহা প্ৰৱতৰিা প্ৰতথ্যাহ্ানৰ সমাধান সূত্ৰ িাৰৰত 
ৱি আৱহৰছ। িাৰত ৰাষ্টই প্ৰৱতৱনয়ত ৱিশ্বৰ িাৰি পথ 
প্ৰিশক্ৰ কাম কৱৰ আৱহৰছ। এয়া মাৰথা ঁপ্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ 

ৰাষ্ট্ৰসংঘে প্ৰধানমন্তীশয় 
ভেয়া িাষণ শুভনবলল 
এই ভেউআৰ দোড 
দকেন েৰে

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৰমৱৰকা যুক্তৰাষ্ট ভ্ৰমণভবশ্ব
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কমাি্ৰীৰ ককইশাৰ্ৰীমান িাকথ্য নহয়, এয়া গহৰছ নতুন 
িাৰতৰ সংকল্প। এই সংকল্পই কিশক ৱিশ্বৰ কনতৃত্ব 
কলািাৰ িাৰি কপ্ৰৰণা ৱিৰছ। স্াম্ৰী ৱিৰিকানদিই 
িাৰতক ৱিশ্বগুৰু কৰাৰ সংকল্প কিখুিাইৱছল 
ৱকন্তু কসই সংকল্পক প্ৰকৃতাথত্ িাস্তিাৱয়ত কৰাৰ 
িাৰি পিৰক্প প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় গ্হণ 
কৱৰৰছ। আৰু এয়া আৰম্ভ গহৰছ ২০১৪ িনৰ পাছৰ 
পৰা। ৱিৈত ককইিামান িছৰত িাৰতৰ সমাণ্জক 
পৱৰিতৰ্ন িমৎকাৰ কৱৰৰছ। এই কাৰণৰিাৰ 
িাৰিই মানি সিথ্যতাই সম্খু্ৰীন কহািা অনথ্যতম 
প্ৰতথ্যাহ্ান ককাৱিড কালত িাৰৰত কডৰশৰৰা 
অৱধক কিশক সহায় কৱৰৰছ আৰু প্ৰতথ্যাহ্ানক 
ৱকিৰৰ সাহৱসকতাৰৰ কমাকাৱিলা কৱৰি লাৰৈ কসই 
ৱিষৰয় জনাইৰছ।

ইয়াৰ ফলশ্ৰুৱতত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰ 
গিৰিৱশক ন্ৰীৱত, ৱয পািঁিা ন্ৰীৱত কযৰন আৰলািনা, 
সন্মান, সহৰযাৱৈতা, শাৱন্ আৰু ৱিশ্বজন্ৰীন 
সমণৃ্ধেৰ ওপৰত ৱিত্ৱত কৱৰ িাৰত এৱতয়া ৱিশ্বৰ 
অনথ্যতম শণ্ক্তশাল্ৰী কিশ ৱহিাৰপ পৱৰিয় লাি 
কৱৰৰছ। আন্ঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চ কযৰন ককািাড, ণ্জ-
২০, এছৱিঅ’, ই-ইউ ছাৱমি, আৱছয়ান, ইষ্াণ ্ 
ইক’ন’ৱমক ফৰাম আৱিৰিাৰত িাৰৰত ৱনজৰ 
ৱস্ৱত শণ্ক্তশাল্ৰী কৱৰিলল সক্ম গহৰছ। ইৱতহাসত 
প্ৰথমিাৰৰ িাৰি িাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৱহিাৰপ নৰৰন্দ 
কমাি্ৰীৰয় ৰাষ্টসংঘৰ ৱনৰাপত্তা পৱৰষিৰ গিেকৰ 
অধথ্যক্তা কৱৰৰছ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰ 
স্প্ন গহৰছ িাৰতক এখন শণ্ক্তশাল্ৰী, আধুৱনক 
আৰু স্ৱনিৰ্শ্ৰীল কিশ ৱহিাৰপ ৈৱঢ় কতালা যাৰত 
িাৰৰত ৱিশ্বৰ অনথ্য কিশৰ সহায়ক ৱহিাৰপ কাম 
কৱৰি পাৰৰ। এই কাৰণৰিাৰৰ িাৰিই ৱিৈত ২২ 
কছৰতেম্বৰৰ পৰা ২৫ কছৰতেম্বৰলল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় 
কৰা আৰমৱৰকা যুক্তৰাষ্ট ভ্ৰমণ সফল আৱছল। 
ৰাষ্টসংঘৰ মণ্জয়াৰ পৰা কতওঁ ৱিশ্বক উৰদেশথ্য কৱৰ 
স্পষ্িাৰি গকৰছ কয িাৰৰত ৱিশ্বৰ কনতৃত্ব কলািাৰ 
িাৰি সাজ ু গহৰছ ৱকয়ৰনা কশ্ৰষ মানি সম্পিৰ 
গসৰত িাৰতৰ উন্নয়ৰনৰহ ৱিশ্বৰ উন্নয়ন আৰু 
কলথ্যাণ সম্ভি কৱৰ তুৱলি।
িাৰেৰ মানৱ সম্ে, ভবশ্বৰ েন্তি

ৰাষ্টসংঘৰ মণ্জয়াৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ 
কমাি্ৰীৰয় এই কথাৰিা উৰল্খ কৰৰ কয কিশৰ িহৃৎ 
জনসংখথ্যা প্ৰকৃতাথত্ ৱিশ্বৰ িাৰি মানি সম্পি। 

িাৰে-আশমভৰো যষুতিৰাষ্ট্ৰ ভবিপাভক্ে সন্ন্মলন

িাৰে-প্ৰো্ মহাসাৈৰীয় 
অঞ্চল েৰা বাভণজ্ৰ লৈশে 
অন্ান্ ভবষয়ে আশলািনা

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰী আৰু আৰমৱৰকা যুক্তৰাষ্টৰ ৰাষ্টপৱত জ’ 
িাইৰডৰন িুৰয়াখন কিশৰ এই ৱবিপাৱক্ক সণ্ন্মলনৰ অধথ্যক্তা কৰৰ। 
িাৰত্ৰীয় গিৰিৱশক সৱিি হষ ্ িধন্ শংৃৈলাৰ মৰত িুৰয়া ৰাষ্টপ্ৰধানৰ 

গিটেক ৱনধ ্াৱৰত ৬০ ৱমৱনিৰ সলৱন ৯০ ৱমৱনি িৰল। ৰাষ্টপৱত 
িাইৰডৰন িাৰতৰ গসৰত প্ৰৱতৰক্া সম্বন্ধ্ৰীয় িাৱণজথ্য আৈিঢ়াই ৱনয়াৰ 

ৰাষ্ট্ৰপভে বাইশডনৰ বতিব্ঃ
n মই ৱিশ্বাস কৰৰা ঁ কয িাৰত আৰু আৰমৱৰকাৰ মাজৰ সম্পকই্ 

ৱিশ্বৰ অৰনক সমসথ্যাৰ সমাধান কৱৰি পাৱৰি। ২০০৬ িনৰতই মই 
গকৱছৰলা ঁকয ২০২০ িনত িাৰত-আৰমৱৰকাৰ মাজৰ সম্পক ্যৰথষ্ 
উন্নত গহ পৱৰি।

n িাইৰডৰন ৱনজৰ মুম্বাই ভ্ৰমণৰ কথা মনত কপলায়। উৰল্খথ্য কয 
উপৰাষ্টপৱত ৱহিাৰপ কতওঁ কতৱতয়া মুম্বাই ভ্ৰমণ কৱৰৱছল।

n িুৰয়া কিশৰ সম্বন্ধ উন্নত কৰা, িাৰত-প্ৰশান্ মহাসাৈৰ্ৰীয় সম্বন্ধ, 
ককাৱিড-১৯ পৱৰৱস্ৱত তথা জলিায়ু পৱৰিতন্ সম্পকত্ আৰলািনা 
হয়।

প্ৰধানমন্তী দমােীৰ বতিব্ঃ
n িাৱয়ত্ব কলািাৰ পাছত আপুৱন ককাৱিড, জলিায়ু পৱৰিতন্ আৰু 

ককািাড ৱিষয়ৰিাত গুৰুত্ব ৱিৰছ।

n    মহাত্মা ৈান্ধ্ৰীৰয় সিায় গকৱছল কয আৱম গহৰছা ঁএই ৱিশ্ব নথ্যাসৰক্্ৰী, এই 
িািনাই িাৰত-আৰমৱৰকাৰ মাজৰ সম্পক ্শণ্ক্তশাল্ৰী কৱৰ ৰাৱখি।

n িাৰত আৰু আৰমৱৰকাৰ মাজত িথ্যাপাৰ-িাৱণজথ্যৰ গুৰুত্ব আৰছ। 
এই িশকৰিাত িুৰয়াখন কিৰশ উিয়ৰক সহায় কৱৰি পাৱৰি।

n এৰন অৰনক িস্তু আৰছ ৱযৰিাৰ আৰমৱৰকাৰ হাতত আৰছ ৱকন্তু 
িাৰতৰ হাতত নাই, টেক কতৰনিৰৰ এৰন অৰনক িস্তু আৰছ ৱযৰিাৰ 
িাৰতৰ হাতত আৰছ ৱকন্তু আৰমৱৰকাৰ হাতত নাই, এই কক্ত্ৰত 
সহৰযাৱৈতাৰ প্ৰৰয়াজন্ৰীয়তা আৰছ।

িাৰে-আশমভৰোৰ ভবিপাভক্ে 
বাে্তালাপাে প্ৰধানমন্তীৰ 
সশম্াধন শুভনবলল এই 
ভেউআৰ দোড দকেন েৰে
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িাৰতৰ ঐৱতহথ্যপূণ ্ পৰম্পৰাৰ কথা উৰল্খ কৱৰ, ৈণতাৱন্তক 
কিশ ৱহিাৰপ গুৰুত্বৰ কথা উৰল্খ কৱৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় লৈৰত 
কয় কয কিশৰ স্াধ্ৰীনতাৰ ৭৫ সংখথ্যক িষই্ িাৰত্ৰীয় শণ্ক্তশাল্ৰী 
গিৱিত্ৰ আৰু ৈণতন্তৰ কথা স্পষ্ কৱৰৰছ। ৱযখন কিশৰ 
শতাৱধক িাষা-উপিাষা আৰছ, ৱিৱিন্ন জ্ৰীিনলশল্ৰী আৰছ, 
খািথ্যিথ্যাস আৰছ, জাৱত ধম ্ আৰছ কসই কিশ ৱনণ্শ্চতিাৰি 
এখন উৎকৃষ্ ৈণতন্তৰ উিাহৰণ। কতওঁ কয় কয আণ্জ 
ৱিশ্বৰ জনসংখথ্যাৰ প্ৰৱতৰিা ষষ িথ্যণ্ক্ত গহৰছ িাৰত্ৰীয় মূলৰ। 
কযৱতয়া িাৰৰত ৱিকাশ লাি কৰৰ কতৱতয়া ৱিশ্বও আৈিাৱঢ় 
যায়। িাৰতৰ উন্নয়নত ৱিশ্বৰ উন্নয়ন ন্ৰীৱহত গহ আৰছ। এই 
আশাৰ অিমথ্য স্প্ৰীহাত কতওঁ লৈৰত িণন্া কৰৰ কয ৱকিৰৰ 
আত্মৱনিৰ্শ্ৰীল িাৰত অৱিযাৰন এৱতয়া কিশক আগুিাই 
ৱনৰছ আৰু ৱিশ্বৰ মানৱিত্ৰত িাৰতৰ স্ান শণ্ক্তশাল্ৰী কৱৰৰছ।
দোভিডৰ সময়ে ভবশ্বৰ ত্াণেে্তা গহ পভৰভেল িাৰে

এিা শৱতকাৰ অনথ্যতম প্ৰত্য়াহ্ান, সংকিৰ গসৰত ৱিশ্ব 
সম্খু্ৰীন গহৱছল। ৱকন্তু ৱিজ্ান আৰু প্ৰযুণ্ক্তৰ কক্ত্ৰত 

িাৰতত কহািা উদ্ািৰন ৱিশ্বক সহায় কৱৰৰছ। ৱিৰিশত 
থকা িাৰত্ৰীয় মূলৰ ৱিজ্ান্ৰীসকল, উদ্ািক, অৱিযন্া তথা 
কপছাৈত ৱিৰশষজ্সকৰল িাৰত্ৰীয় সত্বাক হৃিয়ঙ্গম কৱৰ 
মানি কসিাত ব্ৰত্ৰী গহ আৱহৰছ। ককাৱিড পৱৰস্ৱতৰয় ৱিশ্বক 
অথন্্ৰীৱতৰ ৱিশত অনথ্যিাৰি ৱিন্া কৱৰিলল িাধথ্য কৱৰৰছ। 
সকৰলাৰৰ গসৰত উলমহত্ৰীয়া সম্পক ্ িতা্ই ৰাৱখ অথন্্ৰীৱত 
আৈিঢ়াই ৱনয়াৰ গুৰুত্ব সকৰলাৰি িুণ্জ উটেৰছ। প্ৰধানমন্ত্ৰী 
নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় ৰাষ্টসংঘৰ মণ্জয়াত লৈৰত এই কথাৰিাও 
িথ্যক্ত কৰৰ কয ৱকিৰৰ ককা-উইন এপ্-কয় এৱিনৰত লক্াৱধক 
কিকৱিন সূিাৰুৰূৰপ ৱিয়ািলল সক্ম গহৰছ। কসিাই পৰম 
ধমত্ ৱিশ্বাস ৰখা িাৰৰত সাধথ্য অনুসৱৰ কিকৱিনৰ ৱিকাশ 
আৰু উৎপািনৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৱি আৱহৰছ। িাৰৰত ৱিশ্বৰ 
প্ৰথম ৱডএনএ কিকৱিন উন্নত কৱৰৰছ, এই কিকৱিন ১২ 
িছৰৰ ওপৰৰ সকৰলাৰক ৱিি পৰা যায়। এৰক সময়ৰত 
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় এই কথাৰিাত গুৰুত্ব ৱি কয় কয িাৰত্ৰীয় 
ৱিজ্ান্ৰীসকৰল ক’ৰনা প্ৰৱতৰৰাধৰ িাৰি নাৱসকা কিকৱিৰনা 

দোৱাড দেেৰ গবিে
ভবশ্ব োভ্-সষুৰক্াৰ লৈশে 
অশনে ভবষয়ে আশলািনা
n প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় ২৪ কছৰতেম্বৰত িাৱৰখন কিশ 

িাৰত, জাপান, অৰষ্টৱলয়া আৰু আৰমৱৰকা যুক্তৰাষ্টৰ 
সমূহ ককািাড সৰম্বাধন কৰৰ।

n এই গিেকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰ লৈৰত 
আৰমৱৰকাৰ জ’ িাইৰডন, জাপানৰ য়ৰশাৱহৰি ছুৈা, 
অৰষ্টৱলয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কি মৱৰছৰন অংশ লয়। গিেকৰ 
উৰবিাধন কৱৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় কয়ঃ

n ককািাৰড ৱিশ্বৰ কলথ্যাণৰ িাৰি কাম কৱৰ যাি। 
কমাৰ ৱিশ্বাস কয ককািাডৰ জৱৰয়ৰত িাৰত-প্ৰশান্ 
মহাসাৈৰ্ৰীয় অঞ্চলত সহায়-সহৰযাৱৈতা িণৃ্ধে কৱৰি।

n ককািাড কিকৱিনৰ ৰূপত িাৰত-প্ৰশান্ মহাসাৈৰ্ৰীয় 
অঞ্চলৰিাৰৰ সহৰযাৱৈতা লাি কৱৰি পৰা যাি। 
ককািাৰড ৱিৱিন্ন সমসথ্যা সমাধানৰ লৈৰত ককাৱিড, 
জলিায়ু পৱৰিতন্, ৱিশ্ব সুৰক্া আৱি ৱিষয়ৰ ওপৰত 
কাম কৱৰ যাি।

n ককািাডৰ এই িাৱৰখন কিশ িাৰত-প্ৰশান্ মহাসাৈৰত 
সহায়ৰ িাৰি ২০০৪ িনৰ ৱিধ্ংস্ৰী ছুনাম্ৰীৰ পাছত 
ৱমৱলত গহৰছ।

দোৱাডে প্ৰধানমন্তীৰ 
িাষণ শুভনবলল এই 
ভেউআৰ দোড দকেন 
েৰে

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৰমৱৰকা যুক্তৰাষ্ট ভ্ৰমণভবশ্ব
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উদ্ািন কৱৰৰছ। িাৰৰত পুনৰাই কিকৱিনৰ ৰতোৱন আৰম্ভ 
কৱৰৰছ। কতওঁ লৈৰত ৱিশ্বৰ কিকৱিন ৱনম ্াতাসকলক 
িাৰতলল আৱহিলল অনুৰৰাধ জনাইৰছ আৰু ইয়াৰতই 
কিকৱিন উৎপািনৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৱিিলল আহ্ান 
জনাইৰছ। ৱনজৰ িাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় লৈৰত িাৰত্ৰীয় 
ৱশক্া িথ্যিস্াত এৱতয়া িথ্যািহাৱৰক ৱশক্াৰ ওপৰত গুৰুত্ব 
ৱিয়াৰ কথাৰিা উৰল্খ কৰৰ। সু্কলৰিাৰত স্াপন কহািা 
অিল টিংকাৱৰং কলি তথা ইনৱকউৰিি’ৰ আৰু ষ্াি্ আপ 
িথ্যিস্াপনা সম্পকৰ্তা উৰল্খ কৰৰ। কিশৰ স্াধ্ৰীনতাৰ ৭৫ 
সংখথ্যক উপলৰক্ িাৰৰত মহাকাশলল ৭৫ িা কছৰিলাইি 
কপ্ৰৰণৰ কথাও উৰল্খ কৰৰ।
আ্জ্তাভেে পয ্তায়ে িাৰেৰ সফলো

িাৰত্ৰীয় শণ্ক্তশাল্ৰী ৈণতাৱন্তক িথ্যিস্াৰ কথা কিাহাৱৰ 
প্ৰধান নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় লৈৰত কয় কয ৈণতন্ত ৱশপা 
ইমাৰনই শণ্ক্তশাল্ৰী কয কৰল কষ্িনত ৱনজ ৱপতৃক িাহ 
ৱিক্ৰ্ৰীৰ কক্ত্ৰত সহায় কৰা এটি ৱশশুৰয় আণ্জ িাৰতৰ 
প্ৰধানমন্ত্ৰী ৱহিাৰপ ৰাষ্টসংঘৰ সাধাৰণ পৱৰষিৰ গিেক 
সৰম্বাধন কৱৰ আৰছ। ৱিৈত ২০ িা িছৰৰ (গুজৰািৰ 
মুখথ্যমন্ত্ৰী ৱহিাৰৰ ৱতৱনিা কাযক্াল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ৱহিাৰৰ 
কযািা ৭িা িছৰ) কিশৰ কসিাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰী 
ব্ৰত্ৰী গহ আৰছ। কতওঁ লৈৰত এই কথাৰিা উৰল্খ কৰৰ 
কয আণ্জ িাৰত্ৰীয় ৈণতন্ত পণ্ণ্ডত ি্ৰীনিয়াল উপাধথ্যায়ৰ 
অৰন্ািয়াৰ অথল্নৱতক িশন্ৰ বিাৰা পৱৰিাৱলত গহৰছ। 
এই িশন্ৰ মৰত সমাজৰ অৱন্মজন িথ্যণ্ক্তলল িৰকাৰ্ৰী 
সুৱিধা গৈ কপািাৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৱি অহা গহৰছ। সকৰলাৰৰ 
সম উন্নয়ন সাধন কৰাৰিাৰিই গহৰছ নতুন িাৰতৰ লক্থ্য। 
এই কাৰণৰিাৰ িাৰিই ৱিৈত ৭ িা িছৰত ৪৩ ককাটি 
কলাৰক কিংক কসিাৰ সুৱিধা লাি কৱৰৰছ। এৰকিৰৰ 
প্ৰায় ৩৬ ককাটি কলাৰক ি্ৰীমাৰ সুৱিধা লাি কৱৰৰছ। ৫০ 
ককাটিৰৰা অৱধক কলাকক ৱিনামূল্ৰীয়া ৱিৱকৎসা কসিা 
আৈিৰঢ়ািা গহৰছ, ৩ ককাটিৰৰা অৱধক কলাৰক িৰকাৰ্ৰী 
সুৱিধাৰ জৱৰয়ৰত পক্ৰী ঘৰ ৱনম ্াণ কৱৰিলল সক্ম 
গহৰছ। ইয়াৰ লৈৰত কিশৰ প্ৰৱতজন নাৈৱৰকক ৱিশুধে 
কখািাপান্ৰী কযাৈান ধৰাৰ িাৰি পাইপ িথ্যিস্াৰৰ (নল্ৰী) 
ৱিশুধে কখািাপান্ৰীৰ কযাৈানৰ িাৰি অৱিযান আৰম্ভ কৰা 
গহৰছ।

ৱিশ্বৰ একাৱধক সংস্াই এই কথাৰিা স্্ৰীকাৰ কৱৰৰছ কয 
ৰাষ্টৰ সিল্ৰীকৰণ নাৱৈৰকৰ সিল্ৰীকৰণৰ মাধথ্যমত হয়। 
ইয়াৰ িাৰি নাৈৱৰকৰ সম্পভ্ৰ অৱধকাৰ প্ৰৰয়াজন্ৰীয়। 
িাৰৰত এই কক্ত্ৰত উন্নত পিৰক্প গ্হণ কৱৰৰছ। 
নাৈৱৰকক সম্পত্ৱতৰ অৱধকাৰ প্ৰিান কৰাৰ লৈৰত প্ৰায় 
৬ লাখ গ্ামাঞ্চলক ক্ান িথ্যিহাৰ কৱৰ কমৱপং কৰা গহৰছ।

সন্তাসবােৰ ভবৰুশধি েশিাৰ িাৰে
িাৰৰত সিায় ৱিশ্বত শাৱন্ আৰু সম্প্ৰীৱত কামনা কৱৰ 

আৱহৰছ। এই কাৰণৰিাৰ িাৰিই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় সাধাৰণ পৱৰষিৰ 
গিেক সৰম্বাধন কৱৰ থকাৰ সময়ত ককাৰনা এখন কিশৰৰই 
নাম কলািা নাৱছল। ৱকন্তু কতওঁ লৈৰত কৰোৰিাৰি এই কথাৰিা 
িথ্যক্ত কৱৰৰছ কয ককাৰনা কিৰশই অনথ্য কিশৰ িুিল্ ৱস্ৱতক 
ৱনজৰ লািৰ িাৰি িথ্যিহাৰ কৱৰ সন্তাসিািক উৎসাৱহত কৱৰি 
নালাৰৈ। আফৈাৱনস্তানৰ িতম্ানৰ পৱৰৱস্ৱতৰ প্ৰৱত সকৰলাৰৰ 
িৃটষ্ আকষণ্ কৱৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় ৱিশ্বিাস্ৰীক আফৈাৱনস্তানৰ 
ৱশশু, মৱহলা, সংখথ্যালঘুৰ সহায়ৰ িাৰি আৈিাৱঢ় আৱহিলল 

আশমভৰো যষুতিৰাষ্ট্ৰ উপৰাষ্ট্ৰপভে 
েমলা দহভৰেৰ গসশে গবিে

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় ৱনজৰ ভ্ৰমণকালত ২৩ 
কছৰতেম্বৰ তাৱৰৰখ আৰমৱৰকা যুক্তৰাষ্টৰ উপৰাষ্টপৱত 
কমলা কহৱৰছক সাক্াৎ কৰৰ। িুৰয়া ৰাষ্টৰনতাই ৱনজৰ 
কিশৰ ককাৱিড পৱৰৱস্ৱত তথা টিকাকৰণ সম্পকত্ 
আৰলািনা কৰৰ। টিকাকৰণৰ জৱৰয়ৰত মহামাৰ্ৰী 
প্ৰৱতৰৰাধ তথা ৱিজ্ান আৰু ৱিৱকৎসা কক্ত্ৰত ৱকিৰৰ 
অৱধক সফলতা লাি কৱৰি পৰা যায় কসই সম্পকৰ্তা 
আৰলািনা কৰৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় লৈৰত নি্ৰীকৰণ 
শণ্ক্ত আিঁৱন তথা অলপৰত কিশত গ্হণ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় 
হাই্’কজন ৱমছন সম্পকৰ্তা আৰলািনা কৰৰ। 
ইয়াৰ লৈৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় কমলা কহৱৰছক িাৰতলল 
আৱহিলল ৱনমন্তণ ৱিৰয়।

েমলা দহভৰেৰ গসশে 
প্ৰধানমন্তীৰ বাে্তালাপ 
শুভনবলল এই ভেউআৰ 
দোড দকেন েৰে

ভবশ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৰমৱৰকা যুক্তৰাষ্ট ভ্ৰমণ
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আহ্ান জনায়। সন্তাসিািক সমথন্ কৰা কিশৰ প্ৰৱত আঙুৱল 
কিািাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় এইিুৱল সৱকয়ন্ৰী ৱিৰয় কয 
সন্তাসিািক সমথন্ জৰনািা মাৰনই গহৰছ ৱনজৰ প্ৰৱত ৱিপি 
মাৱত অনা। আফৈাৱনস্তানৰ িূৱম যাৰত সন্তাসিািৰ িাৰি 
িথ্যিহাৰ কৰা নহয় তাৰ প্ৰৱত নজৰ ৰাৱখিলল ৱিশ্বৰ সকৰলা 
কিশৰকই কমাি্ৰীৰয় আহ্ান জনায়। আন্ঃৰাষ্ট্ৰীয় িাৱণজথ্য 
আৰু সাৈৰ্ৰীয় পথৰ সুৈমতাৰ কথা ৱিশ্বৰ অথন্্ৰীৱতৰ িাৰি 
প্ৰৰয়াজন্ৰীয়তাৰ কথা কিাহাৱৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় 
সম্পসাৰণিাি আৰু সন্তাসিাি প্ৰৱতৰৰাধৰ িাৰি সকৰলাৰক 
পুনৰিাৰ আহ্ান জনায়।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সংশোধন প্ৰশয়াজনীয়

কশ্ৰষ কূিন্ৰীৱতৱিি আিায ্ িাণকথ্যৰ এশাৰ্ৰী িাকথ্য कालाति 
क्रमाि काल एव फलम् तिबति অথ ্াৎ উৱিত সময়ত উৱিত 
কাম নকৱৰৰল পাছলল সমৰয় কসই কামৰ সফলতাক নষ্ কৱৰ 
কপলায় শ্ৰীষক্ িাকথ্যৰ কথা উৰল্খ কৱৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় কয় সময়ৰ 
গসৰত কখাজ কপলাই যািলল ৰাষ্টসংঘৰ সংস্কাৰ প্ৰৰয়াজন্ৰীয়। 
আণ্জ ৱিশ্বৰ ৱিৱিন্ন প্ৰান্ত িৱল থকা পৰৰাক্ সন্তাসিাি, ৱহংসা 
আৱি প্ৰৱতৰৰাধ কৰাৰ িাৰি ৰাষ্টসংঘৰ গুৰুত্ব আৰছ। কসৰয়ৰহ 
সংৰশাধনৰ জৱৰয়ৰত ৰাষ্টসংঘক শণ্ক্তশাল্ৰী কৱৰ সুখ আৰু 
সমণৃ্ধেৰ ৱিশ্ব ৈৱঢ় কতালাৰিা সময়ৰ আহ্ান। n

জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান েুৈা য়শোভহশেৰ 
গসশে প্ৰধানমন্তীৰ গবিে

অশষ্ট্ৰভলয়াৰ প্ৰধানমন্তী কেি মভৰেনৰ 
গসশে গবিে

এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰী আৰু জাপানৰ ৰাষ্টপ্ৰধান ছুৈা 
য়ৰশাৱহৰিৰ গসৰত প্ৰথম গিেক। 
িুৰয়া কিশৰ িহুতৰপ্ৰীয় সম্বন্ধৰ 
ওপৰত আৰলািনা কৰাৰ 
লৈৰত িুৰয়া কনতাই ৱিশ্বস্তৰ্ৰীয় 
আৰু আঞ্চৱলক পয ্ায়ৰ ৱিষয় 

সম্পকত্ আৰলািনা কৰৰ। কতওঁৰলাকৰ আৰলািনাত 
আফৈাৱনস্তানৰ কথাও আৰহ। কতওঁৰলাৰক মুকৱল 
িাৰত-প্ৰশান্ মহাসাৈৰ্ৰীয় অঞ্চলৰ সমণ্বয়তাৰ ওপৰত 
গুৰুত্ব ৱিৰয়। িুৰয়া কিশৰ িৱধত্ সম্বন্ধৰ কথা আৰলািনা 
কৰাৰ লৈৰত মুম্বাই-আহৰমিািাি ত্ৰীব্ৰ কিৈ্ৰী কৰল প্ৰকল্প 
সম্পকৰ্তা আৰলািনা কৰৰ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় অৰষ্টৱলয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কি 
মৱৰছনৰ গসৰত ৱবিপাৱক্ক 
আৰলািনাত ৱমৱলত হয়। 
ককািাড সণ্ন্মলনৰ লৈত 
সংৈৱত ৰাৱখ এই গিেকৰ 

আৰয়াজন কৰা গহৱছল। এই গিেকত িুই ৰাষ্টৰনতাই ৱিৱিন্ন 
ৱিষয় কযৰন আন্ঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্বন্ধ, সুৰক্া আৱি ৱিষয়ত 
আৰলািনা কৰাৰ লৈৰত িুৰয়া কিশৰ িৱধত্ িথ্যিসায় িাৱণজথ্য 
সম্পকৰ্তা সন্তুটষ্ িথ্যক্ত কৰৰ। অলপৰত িুৰয়াখন কিশৰ 
মাজৰ গিৰিৱশক আৰু প্ৰৱতৰক্া ৱিিাৈৰ মন্ত্ৰী পয ্ায়ৰ 
গিেকৰ ৱিষৰয়ও আৰলািনা কৰৰ। িুৰয়াখন কিৰশ সটেক 
ৱিশত কাম কৱৰ কযািাৰ প্ৰৱতশ্ৰুৱত গ্হণ কৰৰ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় কতওঁ ভ্ৰমণৰ প্ৰথম 
ৱিনৰিাত পািঁিা িহৃৎ ককাম্পান্ৰীৰ মুখথ্য কাযি্াহ্ৰী 
ৱিষয়াৰ গসৰত িথ্যণ্ক্তৈত পয ্ায়ৰ গিটেত অনুটষত 
কৰৰ। এওঁৰলাকৰ ৱিতৰত আৰছ, কজৰনৰৰল 
এি’ৱমকছৰ ৱিৰিক লাল, এৰডািৰ শান্নু নাৰায়ণ, 
ককািালৰকামৰ ৱৰিটষ্য়াৰনা আৰ এমন, ফাষ্ ্কছালাৰৰ 
মাক ্উইডমাৰ, কলিকৰষ্ানৰ টষ্ৰফন এ সু্কিাজমান। 
এই গিেকত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় কতওঁৰলাকক িাৰতত থকা 
সুৱিধাৰিাৰৰ কথা ককািাৰ লৰৈত ৱিৱনৰয়াৈ িণৃ্ধে 
কৰাৰ িাৰি অনুৰৰাধ জনায়। িাৰতত কিৱলৰকাম 
আৰু ইৰলকৰট্ৰাৱনক খণ্ডত থকা সম্ভিানাৰ কথাও 
কতওঁ উৰল্খ কৰৰ। এই গিেকত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় 
ৱপএলআই আিঁৱন সম্পকত্ অিৈত কৰৰ। এই 
গিেক সদ্ািপূণ ্ আৰু সফল আৱছল।

আশমভৰো যাত্াৰ সফলো, ১৫৭ ভবধ োৰুোয ্ত আৰু 
পষুৰােত্ব সামগ্ৰী প্ৰধানমন্তীশয় উিোই আশনঃ

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় আৰমৱৰকা যুক্তৰাষ্টৰ পৰা 
১৫৭ ৱিধ পুৰৱণ কাৰুকায ্ আৰু পুৰাতত্ব সামগ্্ৰী উিতাই 
আৰন। ৱহদি ুধম,্ কিৌধে ধম ্ আৰু গজন ধমৰ্ গসৰত জৱ়িত 

গহ থকা এই সামগ্্ৰীৰিাৰ ৰি্ৰীষ্াব্দ ১১ 
শৱতকাৰ পৰা ১৪শ শৱতকাৰ মাজৰ 
হয়। ইয়াৰ লৈৰত ৰি্ৰীষ্পূিৰ্ৰা ককতৰিাৰ 
সামগ্্ৰী ইয়াত আৰছ। এই পিৰক্প 

ৱিশ্বৰ ৱিৱিন্ন োইত ৱসিঁৰৱত গহ থকা কপৌৰাৱণক সামগ্্ৰীৰিাৰ 
পুনৰুধোৰ কৰাৰ ককন্দ িৰকাৰৰ পিৰক্পৰ অন্ৈত্। 
িুৰয়াখন কিশৰ ৰাষ্টপ্ৰধাৰন এই কছৈৰত কপৌৰাৱণক সামগ্্ৰীৰ 
অলিধ িথ্যাপাৰ প্ৰৱতৰৰাধ কৰাৰ কক্ত্ৰত ল’িলৈ্ৰীয়া িথ্যিস্া 
সম্পকৰ্তা আৰলািনা কৱৰৱছল।

নেুন িাৰে ৈঢাৰ ভেেে ভবশ্বৰ বৃহৎ ব্ৱসাভয়ে প্ৰভেষ্ানৰ সহায়

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৰমৱৰকা যুক্তৰাষ্ট ভ্ৰমণভবশ্ব
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সংসে টিভিৰ জভৰয়শে
ৈণেন্তৰ েণ্ঠ অভধে েন্তিোলী গহ পভৰব

একৱিংশ শৱতকাই কযাৈাৰযাৈ আৰু সংিািৰ মাধথ্যমত গিপ্লৱিক পৱৰিতন্ আৱনৰছ। এই 
পৱৰিতন্ত টিৱি সংিাি মাধথ্যৰম গুৰুত্বপূণ ্ িূৱমকা পালন কৱৰ আৱহৰছ। এক উচ্চাকাংক্্ৰী 

পিৰক্পৰ অংশস্ৰূৰপ আৰু স্াধ্ৰীনতাৰ অমতৃ মৰহাৎসিৰ এই ক্ণত ৈণতন্তৰ কণ্ঠ 
অৱধক শণ্ক্তশাল্ৰী কৰাৰ িাৰি পূিৰ্ কলাক সিা টিৱি আৰু ৰাজথ্য সিা টিৱিক সংযুক্ত কৰা 

গহৰছ আৰু এৱতয়া ইয়াৰ নতুন নাম সংসি টিৱি ৰখা গহৰছ।

িাৰত্ৰীয় সংসি গহৰছ কিশৰ ৈণতন্তৰ মণ্দিৰস্ৰূপ। 
এই মণ্দিৰত প্ৰথমিাৰ প্ৰৰিশ কৰাৰ সময়ত 
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় কসিা জনাই প্ৰৰিশ 

কৰাৰ ছৱি এৱতয়াও িাৰত্ৰীয় জনমানসত সজ্ৰীি গহ আৰছ। 
িাৰত্ৰীয় সংসি্ৰীয় িথ্যিস্াৰ শণ্ক্তশাল্ৰী িথ্যিস্ািল্ৰী ৱিশ্বত 
জনাজাত। ৈণতন্তৰ মূল ককন্দস্ৰূপ এই সংসিত ককন্দ্ৰীয় 
কামকাজৰ পয ্াৰলািনা কহািাৰ লৈৰত িৰকাৰ্ৰী ন্ৰীৱতৰিাৰ 
ৱনধ ্াৰণ কৰা হয়। সংসিত গহ থকা প্ৰৱতৰিা িি্া জনতাই িািলল 
কপািাৰিা ৈণতন্তৰ এক শুি লক্ণ। এই ৱিন্াক সৰৰাৈত 
কৱৰৰয়ই ২০২১ িষৰ্ কফব্ৰুিাৰ্ৰী মাহত কলাকসিা টিৱি আৰু 
ৰাজথ্যসিা টিৱিক সংযুক্ত কৱৰ সংসি টিৱি নাৰমৰৰ একণ্ত্ৰত 
কসিা আৰম্ভ কৰাৰ ৱসধোন্ গ্হণ কৰা হয়। আন্ঃৰাষ্ট্ৰীয় ৈণতন্ত 
ৱিিস আৰু িৰূিশন্ ৱিিসৰ লৈৰত সংৈৱত ৰাৱখ ১৫ কছৰতেম্বৰ 

সংসে টিভিৰ োয ্তৰিম 
মষুখ্ে এই ৪িা দৰেণীৰ হ’ব

সংসি আৰু 
ৈণতাৱন্তক 
সংস্াৰ 
কামকাজ

ইৱতহাস 
আৰু সংসৃ্কৱত 
সম্পকত্

িৰকাৰ তথা 
আিঁৱন/ন্ৰীৱতৰ 
ৰূপায়ন 
সম্পকত্

সাম্পৱতক 
ৱিষয়, ৱহত 
ৱিন্া

০১

০৩

০২

০৪

সংসি টিৱিৰ আৰম্ভৱণৰাষ্ট্ৰ
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ৰাষ্ট্ৰ সংসি টিৱিৰ আৰম্ভৱণ

n িুৰড ইন পাৱলয়্াৰমন্ঃ সংসিৰ মণ্জয়াত গ্হণ কৰা 
কাযক্্ৰমৱণকাৰ অনুষান।

n হাউছ হাইলাইিছঃ সংসিৰ িুৰয়াখন সিনত কহািা 
কাযক্্ৰমৰ অনুষান।

n একম কছিঃ এই ধাৰািাৱহকতাৰ অধ্ৰীনত সম্পিাৰ 
হ’িলৈ্ৰীয়া অনুষানত ধমটীয় সদ্াি িণৃ্ধেৰ ওপৰত 
অনুষান অনুটষত হ’ি।

n ট্ৰান্সফ’ৰৱমং ইণ্ণ্ডয়াঃ পৱৰিতন্শ্ৰীল 
িাৰতৰ ওপৰত অনুষান।

n ইক’নম্ৰী সূত্ৰঃ এই অনুষানৰ মাধথ্যমত 
িৰকাৰ্ৰী ন্ৰীৱতসম্পকত্ জনতাই জাৱনি 
পাৱৰি।

n িু িথ্যা পইন্ঃ এই অনুষানৰ জৱৰয়ৰত 
িশৰ্ক ৱিখথ্যাত িথ্যণ্ক্তৰ ৱিষৰয় জাৱনি পাৱৰি।

n িথ্যা ৱডৰফণ্ডাৰছঃ এই অনুষানত িশৰ্ক আন্ঃৰিশ্ৰীয় 
সুৰক্া ন্ৰীৱতৰিাৰৰ সৰল িাষাত িাি পাৱৰি।

n ইৱতহাসঃ িাৰত্ৰীয় সংসৃ্কৱতৰ ইৱতহাস এই অনুষান 
িশৰ্ক িাি পাৱৰি।

n মাই কষ্াৰ্ৰীঃ মৱহলা সাংসিৰ প্ৰতথ্যাহ্ানৰিাৰৰ কথা এই 
অনুষানত িাি পাৱৰি।

n ইণ্ণ্ডয়াছ ষ্াি্ আপ জানটীঃ এই অনুষানত যুি 
উৰিথ্যাৈ্ৰীৰ গসৰত পৱৰিয় কৰৰািা হ’ি।

n স্াধ্ৰীন িাৰত@৭৫: এই অনুষানত এলাৱন ধাৰািাৱহত 
অনুষান প্ৰস্তুত কৰা গহৰছ। কিশৰ স্াধ্ৰীনতাৰ ৭৫ 
সংখথ্যক িষ ্ উপলৰক্ এই অনুষানত অমৰ ক্ৰাৱন্, 

কয় ি্ৰী নায়ক আৱি শ্ৰীষক্ অনুষান িশৰ্ক িািলল 
পাি।

n এৰছম্বল্ৰী ৱডৰিিঃ এই অনুষানত িশৰ্ক ৰাণ্জথ্যক 
ৱিধানসিাত ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বৰ ৱিষয়ত কহািা তক-্
আৰলািনাৰিাৰ িািলল পাি।

n ইয়ৰ এমৱপঃ আৰপানাৰ সাংসি শ্ৰীষক্ এই 
অনুষানত সাংসিসকলৰ ৱিষৰয় জৰনািা হ’ি।

n  িাৰত কক কৰহৰন িালা হুঃ কিশৰ ইৱতহাস, 
সংসৃ্কৱত সম্পকত্ অনুষান।

n  িাইৰব্ৰন্ ইণ্ণ্ডয়াঃ এই অনুষানত 
সতোহৰিাৰ কাযস্ূি্ৰী সামৱৰ কলািা হ’ি।

n  অৱিিথ্যণ্ক্তঃ এই অনুষানত সংসৃ্কৱত জৈতৰ 
ৱশল্প্ৰীৰ অনুষান পৱৰৰিশন হ’ি।

n কহল্থ্ৰী ইণ্ণ্ডয়াঃ কিমাৰ আজাৰ আৱি প্ৰৱতৰৰাধৰ 
উপায় সদিিত্ অনুষান।

n স্মাি্ ফাৱমং্: কৃৱষ খণ্ডত লাি কৰা ৱিৱিন্ন সফলতা, 
নতুন পিৰক্পক গল এই অনুষান।

n আি্ অি ছাইন্সঃ ৱিজ্ান-প্ৰযুণ্ক্তৰ খিৰৰিাৰ গল এই 
অনুষান।

n কহৰল্া ইণ্ণ্ডয়া ৰাউণ্ডআপঃ কিশ তথা ৱিৰিশৰ খিৰৰ 
অনুষান।

n কডমৰক্ৰি্ৰী অি িথ্যা িৰ্ঃ্ ৱিৰিশৰ সংসিৰিাৰৰ খিৰ 
এই অনুষানত কিখুওিা হ’ি।

n আইক’ৱনক স্প্ৰীচ্ছঃ িুটি ৱিৱিঅ’কিাৰৰ িশক্ জ্ান 
ৱিি।

তাৱৰৰখ সংসি্ৰীয় িথ্যিস্াক অৱধক স্পষ্িাৰি জনতাৰ ওিৰলল 
ৱনয়াৰ িাৰি সংসি টিৱিৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয়। এই টিৱি কিৰনলৰ 
শুিাৰম্ভৱণ কিশৰ উপৰাষ্টপৱত এম কিংকয়া নাইডু, প্ৰধানমন্ত্ৰী 
নৰৰন্দ কমাি্ৰী আৰু কলাকসিাৰ অধথ্যক্ ওম ৱিৰলাই কৰৰ। 
ৱিশ্বৰ অনথ্যতম িহৃত্তম ৈণতন্ত িাৰতৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰৱত 
সমৱপত্ সংসি টিৱিৰ আৰম্ভৱণ স্াধ্ৰীনতাৰ অমতৃ মৰহাৎসিৰ 
লৈৱত সংৈৱত ৰাৱখ কৰা গহৰছ আৰু কিশৰ সংসি্ৰীয় িথ্যিস্াক 
উৎসাৱহত কৰাৰ িাৰি আৰম্ভ কৰা গহৰছ। সংসি টিৱিৰয় 
িাৰত্ৰীয় সিনৰ প্ৰৱতৰিা ৈৱতৱিৱধ আৰু সকৰলা তথথ্য উৱিত 
ধৰৰণ আৈিঢ়াি। ইয়াৰ পূিৰ্ িুৰয়ািা টিৱি কিৰনলৰ (কলাক 
সিা আৰু ৰাজথ্য সিা টিৱি) সমলৰিাৰ সটেকিাৰি িথ্যিহাৰ 
কহািাৰ ফলত সংসি টিৱি এৱতয়া অৱধক জনৱপ্ৰয় গহ পৱৰি। 
ইয়াৰ খৰিৰ কক্ত্ৰৰতা ৰাৱহ হ’ি। 

এই উপলৰক্ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় কয় কয িাৰত 
ৈণতন্তৰ জনন্ৰীস্ৰূপ, ইয়াৰ ৈণতন্ত ককিল এক িথ্যিস্া নহয় 
িৰঞ্চ এয়া এক ৱিন্া-ধাৰা। সংসি টিৱিৰ গুৰুত্ব সম্পকত্ 
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় আৰু লৈৰত কয় কয ৱয োইত উৎকৃষ্ অনুষান 
আৰু তথথ্যসমধৃে ৱিষয়িস্তু থাৰক কতৰন োইৰ গসৰত ৰাইজ 
ৱনৰজই জৱ়িত গহ পৰৰ। এই কথাৰিা ৱযমানিৰূ সংিাি 
মাধথ্যমৰ গসৰত জৱ়িত গহ আৰছ টেক কতৰনলক এয়া সংসিৰ 
মণ্জয়াৰ ৈৱতৱিৱধৰ গসৰতও জৱ়িত গহ আৰছ। কতওঁ ইয়াক 
“কৰন্ি ইজ কৰন্” আখথ্যা ৱিৰছ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় এয়া ৱিশ্বাস 
কৰৰ কয সংসিৰ ৈৱতৱিৱধৰ গসৰত জনতা সণ্ক্ৰয়তাৰৰ জৱ়িত 
গহ পৱৰি লাৰৈ। এই ৱিন্াধাৰাক সৰৰাৈত কৱৰৰয়ই সংসি 
টিৱিৰ ৈাথঁৱন ৱনম ্াণ গহৰছ আৰু ৱনণ্শ্চতিাৰিই এই পিৰক্ৰপ 
সংসি টিৱি কিশৰ ৈণতাৱন্তক প্ৰমূলথ্যৰিাধ শণ্ক্তশাল্ৰী কৱৰি।n

সংসে টিভিৰ োয ্তৰিম
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শুকালত কৈািাৰ ৱনিাস্ৰী িশন্া পািৰনকাৰৰ 
ৱনজৰ ৱপতৃক কখৱতকমত্ প্ৰাৰয়ই সহায় 
কৱৰৱছল। পৰম্পৰাৈত কৃৱষ পধেৱত আৰু ইয়াৰ 

পৰা লাি কৰা লািালাৰি কতৰখতক এই কৃৱষকমৰ্ প্ৰৱত 
আকৱষত্ কৱৰৱছল। ৱকন্তু ৱিৈত িষৰ্িাত ককাৱিড মহামাৰ্ৰী 
আৰু তাৰ পাছত কঘাৱষত কহািা লকডাউৰন কতওঁৰলাকক 
ক্ৱতগ্স্ত কৰৰ। পৰম্পৰাৈতিাৰি কৱৰ অহা তথা উপাজন্ৰ 
মূল নাৱৰকল কখৱতত কলাকিানৰ সম্খু্ৰীন গহ কতওঁ নাৱৰকলৰ 
খািথ্য সংশাধন উৰিথ্যাৈলল কপছা সলৱন কৰৰ। এৱতয়া কতওঁ 
নাৱৰকল শুকুিাই কতল উৎপািন কৰৰ। প্ৰৱত ৱলিাৰত 

৩০০ িকালক ৱিক্ৰ্ৰী কৰা এই নাৱৰকল কতলৰ পৰা কতওঁ 
আয় এৱতয়া িাল। এৱতয়া কতওঁ ইয়াক এিা িাল উৰিথ্যাৈলল 
পৱৰিৱতত্ কৱৰি পাৱৰৰছ। তিপুৱৰ িাৰত্ৰী কৃৱষ ৈৰিষণা 
পৱৰষিৰ (আইৱিএআৰ) পৰা প্ৰৱশক্ণ লাি কৰাৰ পাছত 
িশন্াই এৱতয়া ৱনজৰ ৪ একৰ িূৱমত ধান(িাউল), ৱিলাহ্ৰী, 
জলক্ৰীয়াৰ কখৱত কৰাৰ লৈৰত িাৱমজ্ কৰম্পাষ্ গতয়াৰ কৰৰ। 
খািথ্য সংশাধন উৰিথ্যাৈত যৰথষ্ লাি থকা িৱুল িশন্াই মন্িথ্য 
কৰৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ৱকষাণ সন্মান ৱনৱধ আিঁৱন আৰু উপযকু্ত 
প্ৰৱশক্ৰণ িশন্াক যৰথষ্ সহায় কৱৰৰছ।

িশন্া গহৰছ নতুন িাৰতৰ নতুন ৱিন্া। স্ৱনিৰ্শ্ৰীলতাৰৰ 

জলবায়ষু পভৰৱে্তন আৰু পষুটটিহীনোৰ গসশে 

যষুঁজ ভেবলল ৩৫িা উন্নে েস্
স্াস্থ্য, উৰিথ্যাৈ িা কৃৱষখণ্ড- ককন্দ্ৰীয় িৰকাৰৰ িাৰতিষক্ স্ৱনিৰ্শ্ৰীল কৱৰ কতালাৰ িাৰি পৰম্পৰাৈত ৱিন্াধাৰা পৱৰতথ্যাৈ কৱৰ 
ৱিজ্ানৰ প্ৰৰয়াৈ সকৰলাৰত সম্ভি কৱৰ তুৱলৰছ। উদ্ািনৰ জৱৰয়ৰত আৈিাৱঢ় যািলল কৃৱষখণ্ড গহৰছ এৰন এক খণ্ড ৱয খণ্ডত 
গিজ্াৱনক ৈৰিষণাই উৎপািন িণৃ্ধেত সহায় কৱৰ আৱহৰছ। এই কথাৰিাত গুৰুত্ব ৱিৰয়ই পূিৰ্ত ৭০িা উন্নত জাতৰ শসথ্য কযৰন 

িায়’ফটি্ফাইড আৱি কৃষকক কযাৈান ধৰা গহৱছল। এৱতয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় এৰন ৩৫িা জাতৰ শসথ্যৰ ি্ৰীজ ৰাষ্টৰ কথা ৱিন্া 
কৱৰ মুকৱল কৰা গহৰছ। এই শসথ্যৰিাৰৰ জিিায় ুপৱৰিতন্ৰ সমসথ্যাৰ গসৰত যুজঁ ৱিি পাৰৰ আৰু লৈৰত এই শসথ্যৰ পৰা উৎপাৱিত খািথ্য 

সামগ্্ৰীৰয় পুটষ্হ্ৰীনতা িৰূ কৰাৰ কক্ত্ৰত যৰথষ্ সহায় কৱৰি।

কৃৱষৰাষ্ট্ৰ

েৃভষ খণ্ডে ভবজ্ানৰ প্ৰশয়াৈ

ৱশ
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িাৰত্ৰীয় কৃৱষ ৈৰিষণা পৱৰষিৰ বিাৰা জিিায়ু পৱৰিতন্ আৰু পুটষ্হ্ৰীনতা আতঁৰ কৰাৰ সক্মতা 
থকা এই ৱিৰশষ শসথ্যৰ ি্ৰীজৰিাৰ ২০২১ িষত্ উন্ন্ৰীত কৰা গহৰছ। হয়। ইয়াত আৰছ িুিৰ খৰাং 

িতৰ সহনশ্ৰীল জাত, উইল্ট আৰু কষ্ৱৰৱলটি মৰজইক প্ৰৱতৰৰাধ্ৰী ৰহৰ, ছয়াৱিনৰ শ্ৰীৰৰেই শ্ৰীিণৃ্ধে 
ঘিা জাত, ধানৰ কৰাৈ প্ৰৱতৰৰাধ্ৰী জাত আৰু কঘহঁু, িজৰা, কৈামধান আৰু মিৰ, কুইৰনা, িকুইি, 

উৰহ্ৰী আৰু ৱিনৰ িাঅ’ফটি্ফাইড জাত।

n ৱিৈত ৬/৭ িা িছৰত ৱিজ্ান আৰু প্ৰযুণ্ক্তৰ িথ্যিহাৰ 
কৱৰ কৃৱষ খণ্ডৰ উন্ননৰ ৱিশত গুৰুত্ব ৱি অহা গহৰছ। 
ৱিৰশষত সলৱন কহািা িতৰ আৰু িতৰৰ অনথ্য 
পৱৰৱস্ৱতৰ গসৰত কমাকাৱিলা কৱৰি পৰা শসথ্যৰ ি্ৰীজ 
উন্ন্ৰীত কৰাৰ ওপৰত আমাৰ গুৰুত্ব সি ্াৱধক।

n  ৱিৈত িযত্ ককাৰৰানাৰ সময়ত আৱম এয়া কিৱখিলল 
পাইৱছৰলা ঁকয ৱকিৰৰ ফৱৰঙৰ আক্ৰমণ গহৱছল। 
অৰনক ৰাজথ্যত এই ফৱৰং আক্ৰমণ গহৱছল। 
িৰকাৰৰ ৱিৰশষ িথ্যিস্া গ্হণ কৱৰ এই আক্ৰমণৰ 
পৰা ক্ৱতগ্স্ত কনাৰহািালক আমাৰ কখৱতয়কসকলক 
ৰক্া কৱৰিলল সক্ম গহৱছল।

n  কৃষকক কখৱতপথাৰত পান্ৰী কযাৈানৰ সুৰক্া ৱিয়াৰ 
িাৰি আৱম ককতৰিাৰ জলৱসঞ্চন আিঁৱন গ্হণ 
কৱৰৱছৰলা।ঁ ককইিািশক ধৱৰ পৱৰ কৰািা প্ৰায় ১০০ 
জলৱসঞ্চন প্ৰকল্পক সমাতে কৰাৰ িাৰি পিৰক্প 
গ্হণ কৰা গহৱছল। শসথ্য ৰক্াৰ িাৰি ৱিৰশষ িথ্যিস্া 
গল অহা গহৰছ।

n  নূনথ্যতম সমথন্ মূলথ্য িণৃ্ধে কৰাৰ লৈৰত ক্ৰয় কৰাৰ 
পধেৱতও উন্নত কৰা গহৱছল যাৰত কখৱতয়কসকল 
উপকৃত হ’ি পাৰৰ। ৰৱি শসথ্যৰ সময়ত প্ৰায় ৪৩০ 
লাখ কমটট্ৰক িন কঘহু ক্ৰয় কৰা গহৱছল।

n  কৃষকক প্ৰযুণ্ক্তৰ গসৰত সংযুক্ত কৰাৰ িাৰি 

পিৰক্প গ্হণ কৰা গহৱছল। অলপৰত প্ৰায় ২ 
ককাটি কখৱতয়কক ৱকষাণ কক্ৰৱডি কাড ্ৱিয়া 
গহৰছ। কতওঁৰলাৰক এৱতয়া প্ৰযুণ্ক্তৰ সহায়ত িতৰৰ 
আৈজানন্ৰী লাি কৰৰ।

n  জলিায়ু পৱৰিতন্ৰ ফলত িতৰ সলৱন গহৰছ আৰু 
লৈৰত কখৱত পথাৰত ক্ৰীি-পতংৈ, কিমাৰ আজাৰ 
আৱি িণৃ্ধে পাইৰছ। ইয়াৰ ফলত মানুহৰ কৰাৈ িণৃ্ধে 
পাইৰছ। এই কক্ত্ৰত অৱধক ৈৰিষণা কৱৰ থকা 
গহৰছ।

n  কযৱতয়া ৱিজ্ান, সমাজ আৰু িৰকাৰৰ এৰকলৰৈ 
কাম কৰৰ কতৱতয়া ফলাফল উন্নত হয়। কৃষক আৰু 
ৱিজ্ান্ৰীৰ সহৰযাৱৈতাই কৃৱষ খণ্ডৰ পৱৰৰিশ উন্নত 
কৱৰৰছ।

n  কৃষকক এৱতয়া ককিল শসথ্যৰ উৎপািন আধাৱৰত 
লািালািৰ িথ্যিস্াৰ পৰা িাৱহৰ কৱৰ এৱতয়া 
কতওঁৰলাকক কিলুথ্য এৱডশ্বন আৰু অনথ্য কৃৱষ ৱিকল্পৰ 
প্ৰৱতও আকৱষত্ কৰা গহৰছ। 

n  ৱিজ্ান আৰু ৈৰিষণাৰ সমাধান সূত্ৰৰৰ 
এৱতয়া িাজৰা আৰু অনথ্য শসথ্য ৱিকৱশত কৰাৰ 
প্ৰৰয়াজন্ৰীয়তা আৰছ। লক্থ্য এিাই কয কিশৰ ৱিৱিন্ন 
প্ৰান্ত প্ৰৰয়াজন অনুসৱৰ এইৰিাৰৰ কখৱত হওক।

ভবশেষ গুণ ৰো ৩৫িা েস্ৰ প্ৰোৰ

প্ৰধানমন্তী নশৰন্দ্ৰ দমােীৰ সশম্াধনৰ দেইিামান ভবশেষ ভবদিষুঃ

তথা কৃৱষ খণ্ডত ৱিজ্ান আৰু প্ৰযণু্ক্তৰ িথ্যিহাৰ কৱৰ িশন্াই 
ৱয িাি কিখুিাইৰছ কসয়া অতুলন্ৰীয়। পৰম্পৰাৈত কৃৱষ 
পধেৱতক পৱৰহাৰ কৱৰ উদ্ািন্ৰী ৱিন্াৰ মাধথ্যৰমৰৰ পৱৰিতন্ 
সম্ভি। আইৱিএআৰৰ ৈৰিষণাৰ জৱৰয়ৰত উন্ন্ৰীত কহািা ৩৫িা 
উন্নত জাতৰ শসথ্য ৰাষ্টৰ প্ৰৱত উিৈ ্া কৱৰ ৱিৈত ২৮ কছৰতেম্বৰ 
তাৱৰৰখ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় কয় কয, কযৱতয়া ৱিজ্ান, 
িৰকাৰ আৰু সমাৰজ এৰকলৰৈ কাম কৱৰিলল আৰম্ভ কৰৰ 
কতৱতয়া তাৰ ফলাফল অৱধক উন্নত হয়। কৃষক আৰু ৱিজ্ান্ৰীৰ 
এই সংৰযাৰৈ কিশক অনাৈত ৱিনত প্ৰতথ্যাহ্ানৰিাৰৰ গসৰত 

কমাকাৱিলা কৰাৰ িাৰি সাহস ৱিি। ইণ্ণ্ডয়ান কাউণ্ন্সল অি 
এৱগ্কালিাৰৰল ৱৰিাছ ্ িমুলক আইৱিএআৰ (িাৰত্ৰীয় কৃৱষ 
ৈৰিষণা পৱৰষি) বিাৰা উন্ন্ৰীত কহািা এই শসথ্যৰ ি্ৰীজৰিাৰ 
জলিায় ুপৱৰিতন্ আৱি প্ৰতথ্যাহ্ানৰ গসৰত যুজঁাৰ িাৰি গতয়াৰ্ৰী 
কৰা গহৰছ আৰু লৈৰত এই শসথ্যৰিাৰৰ পুটষ্হ্ৰীনতা আতঁৰ 
কৰাৰ কক্ত্ৰত সহায়ক গহ পৱৰি। ইয়াৰ লৈৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় 
ৰায়পুৰত ৱনমটীত ইনটষ্টিউড অি িায়’ল’ণ্জৰকল কষ্টছ 
কমৰনজৰমন্ প্ৰৱতষাৰনা উৰবিাধন কৰৰ। ৈৰিষণাৰ ৱিশত এই 
প্ৰৱতষান সহায়ক হ’ি।  n

প্ৰধানমন্তীৰ সম্ূণ ্ত 
সংবাে শুভনবলল 
এই ভেউআৰ 
দোড দকেন েৰে

ৰাষ্ট্ৰ কৃৱষ



38 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১৬-৩১ অক্াবৰ, ২০২১

সাধাৰণ জনোৰ 
সশপানে দডউো 

ভেয়া আঁিভন
উ়িান

হাৰ িৰিাংৈাৰ ৱনিাস্ৰী মুকুদি ঝাই ৱপতৃৰ 
গসৰত উৰাজাহাজৰ যাত্ৰা কৱৰ এখন ফৰিা 
িুইি কৱৰ ৱলৰখ, “এয়া প্ৰথমিাৰৰ িাৰি মই 

ৱপতৃৰ গসৰত উৰাজাহাজৰ যাত্ৰা কৱৰৰছা।ঁ িৰিাংৈাক 
ৱিমান িদিৰ ৱিয়াৰ িাৰি কমাি্ৰীজ্ৰী আৰপানাক অৰশষ 
ধনথ্যিাি।” মুকুদিৰ িুইিৰ প্ৰতুথ্যত্তৰ ৱি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয় 
ৱলৰখ কয, “এয়া জাৱনিলল কপািাৰ িাৰি কৈৌৰি অনুিি 
কৱৰৰছা।ঁ আৱম কিশত উৰা জাহাজৰ সংৰযাৈ অৱধক 
িণৃ্ধে কৰাৰ িাৰি কাম কৱৰ থকা গহৰছ। িৰিাংৈাৰ 
ৱিমান িদিৰৰ ৱিহাৰৰ ৱিকাশত সহায় কৱৰি।”

এয়া এক িথ্যণ্ক্তৈত অৱিজ্তা ৱকন্তু আৱম যৱিৰহ 
সিি্াৰত্ৰীয় স্তৰত িািলল যাওঁ কতৰন্ কিৱখম কয 

িাৰতত উ়িান আিঁৱনৰয় ৱিমান যাত্ৰাৰ কক্ত্ৰত আমূল 
পৱৰিতন্ সাধন কৱৰৰছ। সিস্াধাৰণ ৰাইজ এই আিঁৱনৰ 
বিাৰা ৱিৰশষিাৰি উপকৃত গহৰছ। ৱিহাৰৰ এখন সৰু 
নৈৰ িৰিাংৈাত ৱিমান িদিৰ স্াপন কহািা তথা ৱিমান 
িলািল আৰম্ভ কহািা কথাৰিাৰি পৱৰিতন্ৰ কথা সূিনা 
কৱৰৰছ। এৱতয়া কিশৰ জনতাই ৫০০ ৱকঃৱমঃ িৰূত্ব 
মাৰথা ঁ ২৫০০ িকা িথ্যয়সাৰপৰক্ ৱিমান যাত্ৰা কৱৰি 
পাৰৰ। এই যাত্ৰা পথৰ যাত্ৰাতলকও সস্ত্ৰীয়া।
উ়িান আঁিভনৰ আৰম্ভভণ

কিশৰ অসামৱৰক ৱিমান পৱৰিহন মন্তণালৰয় ২০১৬ 
িনত কঘাষণা কৰা ন্ৰীৱতৰিাৰৰ ৱিতৰত উ়িান আিঁৱন 
মুখথ্য প্ৰাথৱমকতা আৱছল। উ়িান মাৰন “উৰ়ি কিশ কা 

দমাৰ স্বপ্ন আভেল এয়া দিাৱাৰ দয হাৱাই দিশণ্ডল ভপন্া এজন 
ব্ন্তিশয় হাৱাই জাহাজে যাত্া েভৰব পাশৰ। প্ৰধানমন্তী 
নশৰন্দ্ৰ দমােীৰ এই িাষ্ই দেেে এিা স্বপ্নে বাস্তৱাভয়ে 

েভৰশে। উৰা জাহাজৰ যাত্া এভেয়া দেেে নূন্েম ২৫০০ 
িোে সম্ভৱ গহশে।

উ়িানধ্বজ্াবাহী আঁিভন

ৱি
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এভেয়া উ়িাশন ভবমান পভৰবহন খণ্ডে পভৰৱে্তন সাধন েভৰশে

আম নাৈৱৰক” অথ ্াৎ সাধাৰণ নাৈৱৰকৰ িাৰি ৱিমান 
যাত্ৰা শ্ৰীষক্ এই আিঁৱন আণ্জ কিশত ৱিমানযাত্ৰা 
সহজলিথ্য কৱৰ তুৱলৰছ। ২০১৬ িনৰ অৰ্ািৰ মাহত 
উ়িান আিঁৱন আৰম্ভ কৰা গহৱছল। ২০১৭ িনৰ এৱপ্ৰল 
মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় ৱছমলাৰ পৰা ৱিল্্ৰীলল 
ৱিমান যাত্ৰাৰ উৰবিাধন কৱৰ এই আিঁৱনৰ আনুষাৱনক 
আৰম্ভৱণ কঘাষণা কৰৰ। উ়িান আিঁৱনৰ অধ্ৰীনত কিশৰ 

সৰু-িৰ-মধথ্যম্ৰীয়া নৈৰৰ গসৰত ডাঙৰ িহৰৰ সংৰযাৈ 
স্াপন কৰা গহৰছ। ইয়াৰ অধ্ৰীনত এঘন্্ৰীয়া ৱিমান যাত্ৰা 
িা কহৱলকতোৰ যাত্ৰা (৫০০ ৱকঃৱমঃলল) ২৫০০িকাত 
ধায ্ কৰা গহৰছ।

এই কক্ত্ৰত িথ্যণ্ক্তৈত খণ্ডৰ ৱিমান পৱৰিহন 
ককাম্পান্ৰীৰয় িাৱয়ত্ব লাি কৱৰৰছ। অৱত কম 
ৰাজসাহাযত্ ৱনৱিিা িাৱখল কৰা ককাম্পান্ৰীক এই 

n ২০১৩ িছৰত অসামৱৰক ৱিমান পৱৰিহন মন্তণালৰয় িৰলািা 
সম্ৰীক্া মৰত কিশত ৱিমান িলািল ককিল স্ৰীৱমত সংখথ্যক 
ডাঙৰ িহৰৰিাৰতৰহ স্ৰীমািধে গহ আৱছল। সৰু আৰু মধথ্যম্ৰীয়া 
নৈৰৰিাৰ ৱিমান পৱৰিহনৰ মানৱিত্ৰত নাৱছল।

n  ২০১৫-১৬ৰ সম্ৰীক্াই এই কথাৰিা প্ৰকাশ কৱৰৱছল কয কিশৰ 
৬খন কমট্ৰ’ িহৰত ৬৫শতাংশ ৱিমান কযাৈাৰযাৈ আৰু ৬১ 
শতাংশ ৱিমান কট্ৰৱফক স্ৰীমািধে গহ আৱছল।

n পূিৰ্ত মাৰথা ঁ৬খন ডাঙৰ িহৰত স্ৰীমািধে গহ থকা ৱিমান 
পৱৰিহন এৱতয়া ৭০ শতাংশ পযন্্ অনথ্য সৰু আৰু মধথ্যম্ৰীয়া 
নৈৰৰিাৰলল স্ানান্ৱৰত গহৰছ।

n  এয়াৰ কট্ৰৱফক িণৃ্ধে কপািাৰ ফলত এৱতয়া ৱিমান পৱৰিহনৰ 
খৰি ১২/১৩ শতাংশলল হ্াস পাইৰছ। ঘৰুিা ৱিমান 
পৱৰিহনত যাত্ৰ্ৰীৰ সংখথ্যা ৫ শতাংশলল িণৃ্ধে পাইৰছ।

পূব ্তশে এভেয়া

অন্ খণ্ডশবাৰশো সহায় েভৰশে পয ্তিন,দযাৈাশযাৈ, ব্াপাৰ-বাভণজ্ বৃন্ধিৰ 
লৈশে েম ্তসংস্াপন বৃন্ধি পাইশে।

েম ্তসংস্াপন ব্ৱসায়

পযি্ন উৰিথ্যাৈক সহায় কৰাৰ িাৰি উ়িান আিঁৱনৰ অধ্ৰীনত ৪৬িা স্ান ৱিনাক্ত 
কৰা গহৰছ। পযি্নৰ স্ান ৱহিাৰপ আগ্া, উিয়পুৰ, িাৰাণস্ৰী, কৈািাৰ লৈৰত উত্তৰ-
পূিৰ আৈৰতলা, আইজল, ৱশ্বলং, কলকাতা, গুিাহাি্ৰী, ৱডমাপুৰ, ইম্ফল আৱি 
িহৰৰিাৰ উ়িান আিঁৱনৰ জৱৰয়ৰত সংযুক্ত কৰা গহৰছ। আহৰমিািািৰ সািৰমত্ৰী 
নি্ৰীত থকা কষ্িুথ্য অি ইউৱনি্ৰীলল এৰৰাৰ্াম কসিা আৰম্ভ কৰা গহৰছ। এৰকই কসিা 
উত্তৰাখণ্ডৰ কিহৰ্ৰী নি্ৰীিান্ধ, কতৰলংৈানাৰ নাৈাজুন্ সাৈৰ আৰু আৰদিামান-
ৱনৰকািৰ বি্ৰীপপুঞ্ত আৰম্ভ কৰা হ’ি।

পয ্তিন

আন্জা্ৱতক অসমাৱৰক ৱিমান পৱৰিহন সংস্াৰ প্ৰৱতৰিিন 
মৰত ৱিমান পৱৰিহনৰ উন্নয়ৰন অথন্্ৰীৱতত ৩ শতাংশ িণৃ্ধে 
কৰাৰ লৈৰত ৱনৰয়াৈ ৬ শতাংশলল িণৃ্ধে কৰৰ। কিশৰ সৰু 
নৈৰৰিাৰৰ িথ্যিসায় ৩ শতাংশলল িণৃ্ধে পাইৰছ।

ৱিমান িদিৰৰিাৰত কমস্ংস্াপন অৱধক িণৃ্ধে পাইৰছ। ৱিমান 
পৱৰিহন খণ্ডত এখন ৱিমানৰ ৱিপৰ্ৰীৰত ১০০জন কলাকক 
ৱনৰয়াৈ কৰা হয়, কসই ৱহিাপত ৱিমানৰ সংখথ্যা িণৃ্ধেৰয় অৱধক 
কলাকৰ ৱনৰয়াৈ িণৃ্ধে কৰৰ।
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n উ়িান আিঁৱনৰ অধ্ৰীনত প্ৰথম, ৱবিত্ৰীয়, তৃত্ৰীয়, 
িতুথ ্ আৰু ৪.১ পয ্ায় আৰম্ভ কৰা গহৰছ। 
এৱতয়ালল ৭০ িা ৱিমান িদিৰ এই আিঁৱনৰ 
অধ্ৰীনত ৱিনাক্ত কৰা গহৰছ। এৱতয়ালল ৫৩ িা 
ৱিমান িদিৰৰ পৰা ৩৬৯িা আকাশ মাৰৈৰ্ৰ 
ৱিমান কসিা আৰম্ভ কৰা গহৰছ। এয়াৰৰ্াম কসিাও 
আৰম্ভ কৰা গহৰছ। উ়িান আিঁৱনৰ অধ্ৰীনত 
কহৱলকতোৰ আিঁৱনও আৰছ।

n  উ়িান আিঁৱনৰ অধ্ৰীনত ১১ িা ৱিমান 
পৱৰিালনা সংস্াই ৱিমান পৱৰিালনা কৱৰ 
আৰছ। ২০২১িষৰ্ ২৩ কছৰতেম্বৰলল কপািা 
তথথ্যমৰত ১,৪৩,৩৬১ খন ৱিমাৰন পৱৰিহন 
কৱৰৰছ। এৱতয়ালল িৰকাৰৰ ১৩৪১ ককাটি িকা 
ৰাজসাহায ্ ৱহিাৰপ আৈিঢ়াইৰছ যাৰত সাধাৰণ 
নাৈৱৰৰক কম মূলথ্যত ৱিমান পৱৰিহন কৱৰি 
পাৰৰ।

নেুন অধ্ায়ৰ আৰম্ভভণ

িভৱষ্েৰ ভবমানশসৱা...
n এৱতয়ালল ৭২লাখ কলাৰক উ়িান আিঁৱনৰ জৱৰয়ৰত 

ৱিমান কসিা লাি কৱৰৰছ। কিশৰ ঘৰুিা ৱিমান 
িদিৰসমূহত মুে ঘৰুিা যাত্ৰ্ৰীৰ সংখথ্যা ৫ শতাংশলল 
িণৃ্ধে পাইৰছ।

n  এই আিঁৱনৰ অধ্ৰীনত ২০২৪ িনৰ ৱিতৰত এক 
হাজাৰ আকাশমাৈৰ্ৰ অৱতৱৰক্ত ১০০ ৱিমান িদিৰৰ 
সহায়ত ৱিমান পৱৰিালনাৰ পৱৰকল্পনা আৰছ। ৩০খন 
কহৱলকতোৰ কসিা, ১০খন পান্ৰীত িলা এৰৰাৰ্াম কসিা 

আৰম্ভ কৰা হ’ি। উত্তৰ পূিত অৱতৱৰক্ত ১০িা ৱিমান 
িদিৰ ৱমম ্াণ কৰা হ’ি।

n  কিশৰ সকৰলা অংশৰ সমউন্নয়নৰ িাৰি পািঁিা 
কিৌৈৱলক এৰলকাত ৱিমান কসিা উন্নত কৰা যাি।

n  এই আিঁৱনৰ জৱৰয়ৰত অনথ্য আিঁৱনৰ লাি কলািা যাি 
কযৰন কৃৱষ উ়িান আিঁৱনৰ অধ্ৰীনত কৃৱষজাত সামগ্্ৰীৰ 
পৱৰিহনৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৱিয়া গহৰছ। ইয়াৰ ফলত 
কিশৰ অনুন্নত অঞ্চলত িথ্যিসায়-িাৱণজথ্য িণৃ্ধে পাি।

িাৱয়ত্ব ৱিয়া গহৰছ। প্ৰৱতখন ৱিমানত নূনথ্যতম ৯খন 
আৰু অৱধকতম ৪০খন আসন এই ২৫০০ িকাৰ 
ধনৰাৱশত ৱনধ ্াৱৰত কৱৰ অহা গহৰছ। যৱিৰহ ককাৰনা 
ৱিমান ককাম্পান্ৰীৰয় নূনথ্যতম ৰাৱশৰ টিকিৰ িাৰি 
কলাকিানৰ সম্খু্ৰীন গহ আৱহৰছ কতৰন্ িাইৰয়ৱিৱলি্ৰী 
কৈপ ফাণ্ণ্ডং পধেৱতৰ অধ্ৰীনত সাহায ্ প্ৰিান কৱৰ অহা 
গহৰছ। ৱিমান প্ৰাৱধকৰণ কতৃপ্ক্ইও এইৰক্ত্ৰত সহায় 

আৈিঢ়াই আৱহৰছ। ৰাজথ্য িৰকাৰৰিাৰৰও এইৰক্ত্ৰত 
সহায় আৈিঢ়াই আৱহৰছ। সাধাৰণ পৱৰয়ালৰ পৰা 
কিশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ িাৱয়ত্ব গ্হণ কৰা নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰ 
কাযক্ালত এৱতয়া সকৰলা আিঁৱন সাধাৰণ কলাকৰ 
ৱহতাৰথ ্ গ্হণ কৱৰ অহা গহৰছ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ িাষথ্যত 
উ়িান আিঁৱনৰয় কিশক ক্্ৰীপ্ৰতাৰৰ ৱিমান পৱৰিহন 
উৰিথ্যাৈত আৈিঢ়াই ৱনৰছ। n
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িাৰত্ৰীয় ইৱতহাসত ১৬ অৰ্ািৰৰ 
ৱিনৰিা যৰথষ্ গুৰুত্বপূণ ্ ৱকয়ৰনা এই 
ৱিনৰিাৰতই িংৈ ৱিিাজনৰ িাৰি ইংৰাজ 
প্ৰশাসৰক কলািা ৱসধোন্ৰিা কাযক্ৰ্ৰী 
গহৱছল। ইৱতহাসৰ পাতত এয়া িংৈ িংৈ 
ৱহিাৰপ ৱলৱপিধে গহ আৰছ। এই ঘিনাৰ 
িাৰি লড ্কাজৰ্নই িায়্ৰী ৱকয়ৰনা এই 
কাণ্ডৰ অনথ্য উৰদেশথ্য আৱছল ক্্ৰীপ্ৰতাৰৰ 
িণৃ্ধে কপািা ইংৰাজ ৱিৰৰাধ্ৰী কাযক্লাপ 
িন্ধ কৰা আৰু ৱিিাজন ন্ৰীৱতৰ মাধথ্যমত 
িাৰত্ৰীয় কলাকৰ মাজৰতই বিদিৰ/সংঘষৰ্ 
সূত্ৰপাত ঘিাই শাসন িলাই ৱনয়া। িংৈ 
ৱিিাজনৰ প্ৰৱতিািত ককিল িংৈৰতই 
নহয়, সমগ্ িাৰতিষৰ্তই প্ৰৱতিািন 
জইু ৱিয়ৱপ পৱৰৱছল। িংৈ িংৈ িাৰত্ৰীয় 
স্াধ্ৰীনতা আৰদিালনৰ এৰন এক ঘিনা 
ৱয ঘিনাৰ ফলত কহািা প্ৰৱতিাৰি 
ইংৰাজ শাসকৰ কিটি থৰক-িৰক কৱৰ 
তুৱলৱছল। ক্ৰমাৈত শণ্ক্তশাল্ৰী আৰদিালন 
আৰু ৱিৰিশ্ৰী সামগ্্ৰী জ্বলাই ৱিয়াৰ 
ঘিনা অৰনক ঘটিৱছল। িাৰত্ৰীয়সকলৰ 
একতাৰ আৰদিালন গহ পৰা কসই 
আৰদিালন িংৈৰ পষৃিূৱমত আৰম্ভ গহ 
মহাৰাষ্ট, ৱিল্্ৰী সমৱণ্বৰত সকৰলা ডাঙৰ 
ৰাজথ্যৰিাৰলল ৱিয়ৱপ পৱৰৱছল। অমৃে 
মশহাৎসৱৰ এইবাৰৰ ভেোনে পঢে 
দেেৰ বাশব প্ৰাণ বভলোন ভেয়া দেশন 
দেইৈৰােীমান বীৰ দসনানীৰ ৈাৰঁা...

স্বাধীনো দসনানী ভযসেলৰ বাশব
মােৃিূভমশয়ই আভেল সশব ্তাপভৰ
িাৰতৰ স্াধ্ৰীনতা আৰদিালন ককিল অনথ্যৰ ৱিৰুৰধে কৰা সংঘষই্ নাৱছল িৰঞ্চ কসয়া আৱছল মানি ইৱতহাৰ 

অৱবিত্ৰীয় ঘিনা। এই স্াধ্ৰীনতা আৰদিালৰন ইংৰাজ উপৱনৰিৱশক শণ্ক্তৰ ৱিপৰক্ লক্াৱধক িাৰত্ৰীয়ক সংগ্ামৰ 
িাৰি কপ্ৰৰণা ৱিৱছল। ককাৰনা ধৰণৰ কিিিাি, জাৱতিাি, ধমি্াি নৰখালক সকৰলা িাৰত্ৰীয় কলাৰক এিা উৰদেশথ্য 
আৈত গল আৈিাৱঢ় আৱহৱছল। স্াধ্ৰীনতাৰ ৭৫ সংখথ্যক অমতৃ মৰহাৎসি গহৰছ স্াধ্ৰীনতা সংগ্ামৰ গসৰত জৱ়িত 

গহ থকা ি্ৰীৰ কসনান্ৰীসকলৰ জ্ৰীিনৈাথঁা জাৱনিলল কৰা প্ৰয়াসৰ পি ্...

আজাি্ৰী কা অমতৃ মৰহাৎসিিাৰে

কযৱতয়া কিৰশ স্াধ্ৰীনতাৰ ৭৫ সংখথ্যক িছৰ 
উপলৰক্ অমতৃ মৰহাৎসি পালন কৱৰ 

আৰছ, কতৰন সময়ত আৱম এই অৱিযানত 
সণ্ক্ৰয়তাৰৰ অংশগ্হণ কৰা, সংকল্পৰিাৰ 

জাগ্ত কৱৰ থকা আৱি কামৰিাৰ কৱৰ থাৱকি 
লাৰৈ, এয়া আমাৰ িাৰি কতি্থ্য। স্াধ্ৰীনতা 

সংগ্মক গুৰুত্ব ৱি আপুৱন ৱযৱখৱন কাম কৱৰি 
কসয়া অমতৃৰ িৰৰ পৱিত্ৰ হ’ি আৰু ককাটি 

ককাটি িাৰত্ৰীয়ই ৱনজৰ কমৰ্ জৱৰয়ৰত সটৃষ্ 
কৱৰিলৈ্ৰীয়া এই অমতৃ কুম্ভ অনাৈত ৱিনত 

কপ্ৰৰণাৰ উৎস গহ পৱৰি।”
নৰৰন্দ কমাি্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।
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ৱনমল্া কিশপাৰণ্ড এৈৰাক্ৰী সুপ্ৰৱসধে ৈান্ধ্ৰীিাি্ৰী কনত্ৰ্ৰী, ৱিন্াৱিি, 
কলৱখকা আৰু ৰাজথ্যসিাৰ সিসথ্য আৱছল। কতওঁ লৈৰত ৱিৰনািা 
িাৰিৰ িূিান আৰদিালন গসৰতও 
জৱ়িত গহ আৱছল। মাৰথা ঁ২৩ িছৰত 
ৱিৰনািা িাৰিৰ িূিান আৰদিালনৰ 
গসৰত জৱ়িত গহ পৰা ৱনমল্া 
কিশপাৰণ্ডই সমগ্ কিশজৱুৰ ৱিৰনািা 
িাৰিৰ গসৰত ৪০ হাজাৰ ৱকঃৱমঃ 
পি যাত্ৰা কৱৰৱছল। নাৈপুৰত ৱিমলা 
আৰু পুৰুৰষাত্তম কিশপাৰণ্ডৰ 
ঔৰসত জন্ম কলািা সাম্পিাৱয়ক 
সদ্ািক হৰক কাম কৰাৰ লৈৰত 
মৱহলা, আৱিিাস্ৰী তথা সমাজৰ িণ্ঞ্চত কশ্ৰণ্ৰীৰ িাৰি কাম কৱৰ 
নথ্যায়, ধম ্ৱনৰৰপক্তা প্ৰিাৰৰ হৰক কাম কৱৰ কলাকক অৱহংসা 
ন্ৰীৱত সম্পকত্ অিৈত কৰাইৱছল। সমগ্ িৱক্ণ এৱছয়াত 
কতওঁ অৱহংসা ন্ৰীৱতৰ প্ৰিাৰৰ হৰক কাম কৱৰৱছল। কতওঁ মহাত্মা 
ৈান্ধ্ৰীৰ আিশত্ কাম কৱৰ কযািাৰ লৈৰত সকৰলাৰক ৈান্ধ্ৰীৰ 
আিশত্ সমাজ িলািলল পৰামশ ্ ৱিৱছল। একাৱধক ৱকতাপৰ 
ৰিৱয়তা ৱনমল্া কিশপাৰণ্ডই ওৰৰ জ্ৰীিন অৱিিাৱহত গহ থাৱক 
থাৱক সমাজৰ হৰক কাম কৱৰ গৈৱছল আৰু কতওঁ িিুাৰৰ িাৰি 
ৰাজথ্যসিালল মৰনান্ৰীত কৰাৰ লৈৰত পদ্মৱিিূষণ সন্মানৰৰও 
সন্মাৱনত কৰা গহৱছল।

কিশৰ কণ ্ািক ৱকিুৰৰ ৰাণ্ৰী কিনাম্াই ১৮৫৭ িনৰ প্ৰথম 
স্াধ্ৰীনতা আৰদিালনৰ ৩৩ িছৰৰ পূিৰ্তই ইংৰাজ শাসকৰ 

ৱিৰুৰধে ৱিৰ্াহাত্মক সংগ্াম আৰম্ভ 
কৱৰৱছল। কসৰয়ৰহ কতওঁক স্াধ্ৰীনতা 
সংগ্ামৰ “পুিাৰ সূয”্ আখথ্যা ৱিয়া 
হয়। কতওঁৰ নাম িাৰতৰ কসইসকল 
প্ৰথম শাসকৰ শাৰ্ৰীত ৱলৱপিধে গহ 
আৰছ ৱযসকৰল ইংৰাজক প্ৰৱতৰৰাধ 
কৱৰিলল যুধে কৱৰৱছল। কিনাম্াৰ 
জন্ম কণ ্ািকৰ কিলৈাি্ৰী ণ্জলাৰ 
এখন সৰু ৈাওঁ ককাত্ৰীত ১৭৭৮ িনৰ 
২৩ অৰ্ািৰ তাৱৰৰখ গহৱছল। ৱশশু 
কালৰতই সমৰ কলাৰ ৱিিথ্যাৰিাৰ কতওঁ 

ৱশৱকৱছল। কতওঁৰ ৱিয়া কিশাই িংশৰ ৰজা মল্াসাৰজাৰ 
লৈত গহৱছল আৰু পাছলল কতওঁ ৱকিুৰ ৰাজথ্যৰ ৰাণ্ৰী গহ 
পৱৰৱছল। কতওঁৰ এিা পুত্ৰ সন্ান হয় যৱিও পাছলল 
কতওঁৰ স্াম্ৰী আৰু পুত্ৰ িুৰয়াজনৰৰ মতুৃথ্য হয়। ইয়াৰ ফলত 
কতওঁৰ ৰাজথ্য ইংৰাজৰ িখললল কযািাৰ উপক্ৰম ঘটিৱছল। 
এৰনৰত কতওঁ এিা সন্ানৰ িত্তক গ্হণ কৰৰ আৰু কতওঁক 
উত্তৰাৱধকাৰ্ৰী কঘাষণা কৰৰ। ৱকন্তু এই কথাত ইংৰাজ কু্ণ্ণ 
গহ পৰৰ আৰু কডলহাউি্ৰীৰয় প্ৰিতন্ কৰা ন্ৰীৱত অনুসৱৰ 
ৱকিুৰ ইংৰাজৰ অধ্ৰীনলল যািলল উপক্ৰম ঘৰি, এৰনৰত 
যুধেৰ সূত্ৰপাত ঘৰি আৰু এই যুধেত কিনাম্াই সাহৱসকতা 
যুজঁ ৱিৰয় যৱিও ইংৰাজৰ িদি্ৰী গহ কতওঁৰ মতুৃথ্য ঘৰি।

আেে ্ত আৰু সৰলোৰ প্ৰভেমূভে্ত আিায ্ত নশৰন্দ্ৰ দেৱ

ভনম ্তলা দেেপাশণ্ডঃ ৈান্ীবােী 
ভবিাৰধাৰাৰ প্ৰখ্াে সামান্জে েমকী

ভেিুৰৰ ৰাণী দিনাম্াই ইংৰাজৰ োসেৰ 
দিটি ৰৰে-বৰে েভৰ েুভলভেল

জন্মঃ ১৯ অৰ্ািৰ, ১৯২৯। মতুৃথ্যঃ ১ কম’, ২০০৮ জন্মঃ ২৩ আৰ্ািৰ, ১৭৭৮। মতুৃথ্যঃ ২১ কফব্ৰুিাৰ্ৰী, ১৮২৯

আিায ্ নৰৰন্দ কিি িাৰত্ৰীয় স্াধ্ৰীনতা 
আৰদিালনৰ কসনান্ৰী, ৱিধোন িথ্যণ্ক্ত, ৱশক্াৱিি 
আৰু সাৱহতথ্যত ৰুৱি ৰখা এৈৰাক্ৰী সমাজিাি্ৰী 

কনতা আৱছল। কতওঁ জন্ম উত্তৰ প্ৰৰিশৰ স্ৰীতাপুৰত গহৱছল। 
কতওঁৰ ৱপতৃৰ নাম িলৰিি প্ৰসাি 
আৰু মাতৃৰ নাম জিাহৰ কিি্ৰী 
আৱছল। কাশ্ৰী ৱিিথ্যাপ্ৰীেৰ গসৰত 
সংযুক্ত গহ পৰাৰ পাছৰ পৰাই 
কতওঁৰ নামৰ গসৰত আিায ্ উপাৱধ 

সংযুক্ত গহ পৱৰৰছ। কিশৰ স্াধ্ৰীনতাৰ স্প্ন কিৱখৰয়ই কতওঁ কসই 
আৰদিালনৰ গসৰত জৱ়িত গহ পৱৰৱছল আৰু ইংৰাজক কিশৰ 
পৰা িাৱহৰ কৱৰিলল কতওঁ ৱনৰন্ৰ সংঘষ ্ অিথ্যাহত ৰাৱখৱছল। 
কতওঁ মহাত্মা ৈান্ধ্ৰীৰ কনতৃত্বত আৰম্ভ কহািা প্ৰৱতৰিা সংগ্ামত 

সণ্ক্ৰয়তাৰৰ অংশগ্হণ কৱৰৱছল। কতওঁ একাৱধকিাৰ ইয়াৰ 
িাৰি কজল খাটিৱছল। আিায ্ এৈৰাক্ৰী সফল িক্তা কহািাৰ 
লৈৰত প্ৰকৃত সতথ্যাগ্হ্ৰী আৱছল। কতওঁক মহাত্মা ৈান্ধ্ৰীৰয় ৰত্ 
আখথ্যা ৱিৱছল। এয়া ককািা হয় কয কতওঁৰ ৱশশু কালৰছািাত 
এলাহািািত থকাৰ সময়ত আিাযই্ িাল ৈংৈাধৰ ৱতলক, 
লাজপি ৰায়, ৱিৱপন িন্দ পাল, অৰৱিদি কঘাষ আৰু অনথ্য 
অৰনক কনতাৰ বিাৰা প্ৰিািাৱণ্বত গহৱছল। স্াধ্ৰীনতাৰ পাছৰতা 
কতওঁ কিশৰ কসিাত ব্ৰত্ৰী গহ থাৰক। আিায ্ নৰৰন্দ কিৰি 
উত্তৰ প্ৰৰিশ ৱিধানসিাৰ পৰা পিতথ্যাৈ কৱৰ ১৯৪৮ িনত 
ছ’ৱিৰয়ৱলষ্ পািটী ৈেন কৰৰ। আিাযৰ্ জ্ৰীিন ৰাষ্টৰ িাৰি 
সংঘষ ্ অিথ্যাহত ৰখা, তথ্যাৈ-িৱলিান কৰা িথ্যণ্ক্তত্ব ৱহিাৰপ 
ৱিৱহ্নত গহ গৰৰছ। ১৯৫৬ িনৰ ১৯ কফব্ৰুিাৰ্ৰী তাৱৰৰখ কতওঁৰ 
কিহািসান হয়।

দেওঁ অভহংসা 
নীভেৰ প্ৰিাৰৰ 

হশে োম 
েভৰভেল

দেওঁ আভেল 
স্বাধীনো 
সংগ্ৰামৰ 
“পষুৱাৰ সূয ্ত”

জন্মঃ৩১ আৰ্ািৰ, ১৮৮৯,  
মতুৃথ্যঃ ১৯ কফব্ৰুিাৰ্ৰী, ১৯৫৬

আজাি্ৰী কা অমতৃ মৰহাৎসিিাৰে
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যত্ৰীন িাস গহৰছ এৰন এজন ৱিপ্লি্ৰী কনতা ৱযৈৰাক্ৰীৰয় 
ইংৰাজ শাসকক িথ্যৱতিথ্যস্ত কৱৰ তুৱলৱছল। যত্ৰীন 
িাস  সম্পকত্ সুিাষ িন্দ িসুৰি গকৱছল কয ৱযিৰৰ 

মহৱষ ্ িৱধি্ৰীৰয় িজ্ৰ ৱনম ্াণৰ িাৰি ৱনজৰ অণ্স্ত িান কৱৰৱছল, 
কতৰনিৰৰ যিু যত্ৰীন িাৰস কিশৰ স্াধ্ৰীনতাৰ িাৰি ৱনজৰ 
শৰ্ৰীৰ িান কৱৰ ৱিৰছ। কতওঁ আধুৱনক িাৰতৰ যিু িৱধি্ৰী। 
যত্ৰীনৰ ৱপতৃৰ নাম আৱছল 
িংৱকম ৱিহাৰ্ৰী িাস আৰু 
মাতৃৰ নাম আৱছল সুহাৱসন্ৰী 
কিি্ৰী িাস। যত্ৰীন িাৰস মহাত্মা 
ৈান্ধ্ৰীৰ আহ্ানক্ৰৰম স্াধ্ৰীনতা 
আৰদিালনত অংশ গ্হণ কৰাই 
নহয়, এৰক সময়ৰত কতওঁ 
একাৱধকিাৰ কজল খাটিৱছল। পাছলল কতওঁ গিপ্লৱিক কনতা 
শি্ৰীন্দনাথ সানথ্যালৰ সংস্পশল্ল আৰহ আৰু কতওঁ ৱিপ্লি্ৰী সংস্া 
ৱহদিসু্ান ৱৰপাৱলিকান এছ’ৱিৰয়ছনৰ সিসথ্য গহ পৰৰ আৰু এই 
সময়ৱখৱনৰত কতওঁ কিামা ৱকিৰৰ ৱনম ্াণ কৰা হয় কসই সম্পকত্ 
প্ৰৱশক্ণ লয়। পাছলল কতওঁ িৈৎ ৱসঙৰ অনুৰৰাধত কিামা 
ৱনম ্াণৰ িাৰি আগ্ালল যায়। এয়া সকৰলাৰি ৱিশ্বাস কৰৰ কয 
১৯২৯ িনৰ ৮ এৱপ্ৰল তাৱৰৰখ ককন্দ্ৰীয় ৱিধানসিাত িৈৎ ৱসং 
আৰু িিুুৰকশ্বৰ িত্তই ৱয কিামা ৱনৰক্প কৱৰৱছল কসয়া যত্ৰীন 
িাৰস প্ৰস্তুত কৱৰৱছল। লাৰহাৰ ষ়িযন্ত আধাৰত যত্ৰীন িাসক 
আিক কৱৰ কজললল কপ্ৰৰণ কৰা হয়। যত্ৰীন িাৰস িাৰত্ৰীয় 
কাৰািাদি্ৰীক ইউৰৰাপ্ৰীয় কাৰািদি্ৰীতলক পথৃক/কিয়া িথ্যিহাৰ 
কৰাৰ প্ৰৱতিািত ইংৰাজ কজল কতৃপ্ক্ৰ ৱিৰুৰধে প্ৰৱতিাি 
কৱৰ অনশনৰ কাযসূ্ি্ৰী হাতত লয়। ৬৩ ৱিনধৱৰ কৰোৰ 
অনশন কৱৰ কিাকত থকাৰ িাৰিই মাত্ৰ ২৫ িছৰ িয়সত 
যত্ৰীন িাস কিশৰ িাৰি শ্বহ্ৰীি হয়।

উত্তৰ প্ৰৰিশৰ শ্বাহজহাপুৰত আশ্বফাক উল্া খানৰ জন্ম হয় 
১৯০০ িনৰ ২২ আৰ্ািৰ তাৱৰৰখ। কাৰকাৱৰ কাণ্ডৰ গসৰত 
জৱ়িত গহ থকা আশ্বফাক উল্া খান এৈৰাক্ৰী প্ৰৱসধে উিু্ 
শ্বাৰয়ৰ কহািাৰ লৈৰত তথা পণ্ণ্ডত ৰাম প্ৰসাি ৱিছৱমলৰ 
ঘৱনষ িনু্ধ আৱছল। মহাত্মা ৈান্ধ্ৰীৰয় অসহৰযাৈ আৰদিালন 
আৰম্ভ কৱৰৱছল। কসই সময়ৰত কহািা ৱহংসাত্মক কিৌৱৰৰিৌৰাৰ 

ঘিনাই মহাত্মা ৈান্ধ্ৰীক এই 
আৰদিালন িজন্  কৱৰিলল িাধথ্য 
কৱৰৱছল। আৰদিালন িন্ধ গহ 
পৰাৰ পাছত একাৱধক যুিকৰ 
মন কক্ািৰৰ িৱৰ পৱৰৱছল। ইয়াৰ 
ৱিতৰত আশ্বফাক উল্া খাৰনা 
আৱছল। ১৯২৫ িনৰ ৮ আৈষ্ 

তাৱৰৰখ িন্দৰশষৰ আজািৰ কনতৃত্বত এখন গুৰুত্বপূণ ্ 
গিেক অনুটষত হয়। এই গিেকৰত এয়া ৱসধোন্ কলািা 
হয় কয কাৰকাৱৰ কৰল কষ্িনত আৱহিলৈ্ৰীয়া সহৰানপুৰ-
লৰক্্নৌ কপৰছঞ্াৰ কৰলৈা়ি্ৰীখন আক্ৰমণ কৱৰ লুি কৰা 
হ’ি। উৰল্খথ্য কয এই কৰলৈা়ি্ৰীখনত িৰকাৰ্ৰী খাজানাও 
আৱছল। এই কৰল ডকাইৱত ঘিনাত জাম ্ান্ৰীত ৱনমটীত ৱপষ্ল 
িথ্যিহাৰ কৰা হয় আৰু এই ঘিনাৰিাত ৱহদিসু্তান ৱৰপাৱলিকান 
এছ’ৱিৰয়ছনৰ সিসথ্য জৱ়িত গহ আৱছল। এই ঘিনাৰ পাছত 
ইংৰাজ প্ৰশাসক সৰিষ্ গহ পৰৰ আৰু কতওঁৰলাৰক ৱিপ্লি্ৰী 
কনতাসকলক আিক কৱৰিলল অৱিযান ত্ৰীব্ৰতৰ কৱৰ কতাৰল। 
সৰিৌ কশষত ইংৰাৰজ আশ্বফাক উল্া খানক আিক কৱৰিলল 
সক্ম হয়। ৱিিাৰ প্ৰণ্ক্ৰয়া িলাৰ পাছত কতওঁৰ লৈৰত ৰাম 
প্ৰসাি ৱিছৱমল আৰু োকুৰ কৰাশ্বন ৱসঙক এৰকলৰৈ ফািঁ্ৰীৰ 
ৱনৰি্শ ৱিয়া হয়। ১৯২৭ িনৰ ১৯ ৱডৰিম্বৰ তাৱৰৰখ কৈাৰখপুৰ 
কজলত কতওঁৰলাকক ফািঁ্ৰী ৱিয়া হয়।

ইংৰাজে ব্ভেব্স্ত েভৰ ৰখা ৰাষ্ট্ৰৰ 
যষুৱ েভধিী আভেল যেীন োস

আশ্বফাে উল্লা খানঃ ইংৰাজৰ খাজনা 
লষুি েৰা ভবপ্লৱী স্বাধীনো দসনানী

জন্মঃ ২৭ অৰ্ািৰ, ১৯০৪, মতুৃথ্যঃ ১৩ কছৰতেম্বৰ, ১৯২৯ জন্মঃ ২২ আৰ্ািৰ, ১৯০০, মতুৃথ্যঃ ১৯ ৱডৰিম্বৰ, ১৯২৭

৬৩ ভেন অভবৰে 
অনেন েভৰ 

দেওঁ প্ৰাণ ে্াৈ 
েভৰভেল

মাত্ ২৭ বেৰ 
বয়সে দেওঁ হাভঁহ 
হাভঁহ ফািঁীোিে 
প্ৰাণ ে্াৈ 
েভৰভেল

আজাি্ৰী কা অমতৃ মৰহাৎসিিাৰে
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স্াম্ৰী ৱিৰিকানদিৰ ৱশষথ্যা িগ্্ৰী ৱনৰিৱিতা মূলত 
আয়াৰৰলণ্ডৰ নাৈৱৰক আৱছল আৰু কতওঁ প্ৰকৃত নাম 
আৱছল মাৈ ্াৰৰি এৱলজাৰিথ কনাৰিল। ১৮৬৭ িনৰ ২৮ 

অৰ্ািৰ তাৱৰৰখ ৱনৰিৱিতাৰ জন্ম উত্তৰ আয়াৰৰলণ্ডৰ কান্্ৰী 
থাইৰৰানত গহৱছল। মাৈ ্াৰৰিৰ নামৰিা িগ্্ৰী ৱনৰিৱিতা ৱহিাৰপ 
স্াম্ৰী ৱিৰিকানদিই ৰাৱখৱছল। ইয়াৰ অথ ্ গহৰছ ইশ্বৰৰ প্ৰৱত 
সমৱপত্। ৱনৰিৱিতাৰ অনথ্য এিা 
অথ ্ নাৰ্ৰী ৱশক্াৰ প্ৰৱত সমৱপত্ 
কহািাৰিাৰকা িজুায়। ৱনৰিৱিতাৰ 
নাম কসইসকল মৱহষ্ৰী ৱিৰিশ্ৰী 
মৱহলাৰ নামৰিাৰৰ মাজত 
কলািা হয় ৱযসকৰল িাৰত্ৰীয় সংসৃ্কৱতৰ বিাৰা প্ৰিাৱিত গহ কিশৰ 
কসিাত ৱনজৰ কিহ-মন সমৱপত্ কৰাৰ লৈৰত িাৰতৰক ৱনজৰ 
কমিূ্ৱম কৱৰ গলৱছল। কতওঁৰলাৰক িাৰতিূৱমক ৱনজৰ মাতৃিূৱম 
িৱুলও জ্ান কৱৰৱছল। এই কাৰণৰিাৰ িাৰিই কতওঁৰলাৰক িাৰত্ৰীয় 
স্াধ্ৰীনতা কসনান্ৰীক সমথন্ কৱৰৱছল। িগ্্ৰী ৱনৰিৱিতাও ইয়াৰ 
িথ্যৱতক্ৰম নাৱছল আৰু কতওঁ স্াধ্ৰীনতা আৰদিালনৰ অংশ্ৰীিাৰ গহ 
পৱৰৱছল। কতওঁ ৰি্ৰীন্দনাথ োকুৰ, জৈি্ৰীশ িন্দ িসু, অিন্ৰীন্দনাথ 
োকুৰ আৰু নদিলাল িসুৰ িৰৰ িথ্যণ্ক্তত্বৰ সংস্পশল্ল আৱহৱছল। 
এয়া ককািা হয় কয িগ্্ৰী ৱনৰিৱিতাই অৰৱিদি কঘাষক পণ্ণ্ডৰিৰ্ৰীলল 
আত্মৰৈাপন গহ যািলল পৰামশ ্ তথা ৰৰমশিন্দ িত্ত, যিুনাথ 
িৰকাৰক িাৰত্ৰীয় িৃটষ্িংৈ্ৰীত ইৱতহাস ৰিনা কৱৰিলল কপ্ৰৰণা 
ৱিৱছল। কতওঁ মৱহলা ৱশক্াৰ কক্ত্ৰৰতা যৰথষ্ সজাৈ আৱছল। 
এই কাৰণৰিাৰ িাৰিই কতওঁ কৱলকতাত কনথ্যা ৱশক্াথটীৰ িাৰি 
সু্কল খৱুলৱছল। ৱনৰিৱিতা ৱিিথ্যালয়ৰ উৰবিাধন স্াম্ৰী ৱিৰিকানদিৰ 
গুৰু ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসৰ জ্ৰীিনসংৱৈন্ৰী মা সাৰিাই কৱৰৱছল। 
ৱনৰিৱিতা এৈৰাক্ৰী সফল কলৱখকা আৱছল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় কিতনা 
জাগ্ত কৱৰিলল কতওঁ অৰনক ৱকতাপ ৰিনা কৱৰৱছল।

ৈান্ধ্ৰীিাি্ৰী প্ৰমূলথ্যৰিাধত গুৰুত্ব ৱিয়া শ্ৰী কৃষ্ণ ৱসং 
এৈৰাক্ৰী মহান স্াধ্ৰীনতা সংগ্াম্ৰী কহািাৰ লৈৰত 
অধুৱনক ৱিহাৰৰ ৱনম ্াতা আৱছল। এই কাৰণৰিাৰ 

িাৰিই কতওঁক “ৱিহাৰ ককশৰ্ৰী”, “ৱিহাৰ ৱিিূৱত”, “শ্ৰীিািু” আৱি 
সন্মাৰনৰৰ সাধাৰণ ৰাইৰজ শ্ৰধোৰৰ স্মৰণ কৰৰ। শ্ৰী কৃষ্ণ ৱসঙৰ 
জন্ম ৱিহাৰৰ নিািা ণ্জলাৰ খনিা গ্ামাঞ্চলত গহৱছল। কতওঁ 

পািঁ িছৰ্ৰীয়া কণমাৱন গহ থাৰকাৰত 
কতওঁৰ ৱপতৃৰ ৱনধন হয়। ৰাষ্টৱপতা 
মহাত্মা ৈান্ধ্ৰীৰ আহ্ানৰ প্ৰৱত সহঁাৱৰ 
জনাই কতওঁ প্ৰতথ্যক্িাৰি স্াধ্ৰীনতা 
আৰদিালনৰ গসৰত জৱৰত গহ পৰৰ। 

িাৰাণস্ৰীৰ ককন্দ্ৰীয় ৱহদি ুকৰলজত কতওঁ ৈান্ধ্ৰীক সাক্াৎ কৱৰৱছল। 
মহাত্মা ৈান্ধ্ৰীৰয় কযৱতয়া িম্পাৰনত সতথ্যাগ্হ আৰদিালন আৰম্ভ 
কৱৰৱছল কতৱতয়া শ্ৰী কৃষ্ণ ৱসৰঙ কৃষক সতথ্যাগ্হ্ৰীৰ কনতৃত্বত 
আৱছল। ১৯২১ িনত মহাত্মা ৈান্ধ্ৰীৰয় আৰম্ভ কৰা অসহৰযাৈ 
আৰদিালনৰ সময়ত কতওঁ ৱনজৰ উক্ৰীল কপছা পৱৰতথ্যাৈ কৱৰ 
সম্পূণি্াৰি স্াধ্ৰীনতা আৰদিালনত মৰনাৱনৰিশ কৰৰ। তাৰ 
পাছত সণ্ক্ৰয়তাৰৰ ৱিৱিন্ন আৰদিালন কাযস্ূি্ৰীত অংশগ্হণ 
কৱৰ যায়। ১৯৩০ িনত কতওঁ কলাণ সতথ্যাগ্হৰ সময়ৰতা কতওঁ 
সণ্ক্ৰয় আৱছল। ১৯৩৩ িনৰ অসামৱৰক অিজ্া আৰদিালনত 
অংশ কলািাৰ সময়ত কতওঁক কগ্তোৰ কৰা হয়। ১৯৪১ িনৰ 
সতথ্যাগ্ত কতওঁ ৈান্ধ্ৰীৰয় ৱিহাৰৰ প্ৰথম সতথ্যাগ্হ্ৰী ৱহিাৰপ ৱনযুণ্ক্ত 
কৱৰৱছল। ১৯৪২ৰ িাৰত তথ্যাৈ আৰদিালনৰ সময়ৰতা কতওঁ কজল 
খাটিৱছল। ৱিহাৰৰ মুখথ্যমন্ত্ৰী গহ থকাৰ সময়ত কতওঁ ৰাজথ্যখনত 
জৱমিাৰ্ৰী প্ৰথা ৱিলুতে কৰৰ। এৰকিৰৰ কতওঁ কিিঘৰৰ গিিথ্যনাথ 
ধাম মণ্দিৰৰতা পাছপৰা কশ্ৰণ্ৰীৰ কলাকৰ িাৰি মাত মাৱতৱছল। 
কসই আৰদিালনৰ সফলতাৰ পাছত কতওঁৰলাকৰ মণ্দিৰত 
প্ৰৰিশৰ পথ সুৈম গহৱছল।

িগ্ী ভনশবভেোই িাৰে মােৃৰ 
প্ৰভে ভনজে সমপ ্তন েভৰভেল

সামান্জে ন্ায়ৰ প্ৰেীে আভেল 
ভবহাৰ দেেৰী ডঃ শ্ৰী েৃষ্ণ ভসং

জন্মঃ ২৮ আৰ্ািৰ, ১৮৬৭, মতুৃথ্যঃ ১৩ আৰ্ািৰ, ১৯১১ জন্মঃ ২১ অৰ্ািৰ, ১৮৮৭। মতুৃথ্যঃ ৩১ জানুিাৰ্ৰী, ১৯৬১

নাৰী ভেক্াৰ বাশব 
িগ্ী ভনশবভেো 
সন্ৰিয় আভেল

দেওঁ দেেৰ বাশব 
এোভধেবাৰ 
দজললল গৈভেল

আজাি্ৰী কা অমতৃ মৰহাৎসিিাৰে
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मीडिया कॉर्नरভমভডয়া েণ ্তাৰ
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িাৰতৰ স্াধ্ৰীনতা আৰদিালনত এৰন 
অৰনক কৃৱতত্ব আৰছ ৱযৰিাৰ িতম্ান 
পাহৰৱণৰ ৈিত্। আজাি ৱহদি নাৰমৰৰ 
ৈটেত কহািা িাৰতৰ প্ৰথমখন ঐৱতহাৱসক 
স্াধ্ৰীন িৰকাৰখৰনও পািলৈ্ৰীয়াধৰৰণ 
গুৰুত্ব কপািা নাৱছল। ১৯৪৩ িনৰ ২১ 
অৰ্ািৰ তাৱৰৰখ কিশৰ স্াধ্ৰীনতাৰ টেক 
৪ িছৰৰ পূৰি ্ সুিাষ িন্দ িসুৰ কনতৃত্বত 
প্ৰথমখন স্াধ্ৰীন িৰকাৰ ৈেন গহৱছল। 
সুিাষ িসুৰ এই িৰকাৰখনক আনৱক 
ৱিশ্বৰ ৯খন কিৰশ স্্ৰীকৃৱত ৱিৱছল। ২০১৮ 
িষৰ্িাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰৰন্দ কমাি্ৰীৰয় 
অনথ্য এক ঐৱতহাৱসক ৱসধোন্ গ্হণ 
কৱৰ আজাি ৱহদি িৰকাৰৰ ৭৫ িছৰ্ৰীয়া 
িষপ্ূৱতত্ লাল ৱকল্াত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা 
উত্তোলন কৱৰৱছল।

আজাে ভহদি

কনতাজ্ৰী সুিাষ িন্দ িসু গহৰছ প্ৰথমজন িথ্যণ্ক্ত 
ৱযৈৰাক্ৰীৰয় িাৰত্ৰীয়ৰ মনৰ সত্বাক জাগ্ত কৱৰৱছল। 
কতওঁ িাৰত্ৰীয় নাৈৱৰকৰ মনত এৈৰাক্ৰী িাৰত্ৰীয় 
কহািাৰ অৱিমান জাগ্ত কৱৰৱছল।
নৰৰন্দ কমাি্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী।
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