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নিয়নি িয়, উন্নয়নির পনে নিয়নি িয়, উন্নয়নির পনে 
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মি নক োি ২.০ পর ্ব- ২৭, ২৯ আগস্ট, ২০২১

“ভারনির যুে সম্প্রদায় 
িিুি এেং েড় আকানর নকছু 

করনি চায়“
দেশকে স্বনির্বর েরার লকষ্যে, আজকের তরুণ প্রজন্ম অজািা অনরযাকি এনগকে চকলকে যার গন্তরযে, লষ্যে এরং 
আোঙ্কা সম্পূণ ্ব িতুি। এেই সমকে, পনরচ্ছন্নতা অনরযাি এরং গ্ামগুনলর রজ্বযে দেকে সম্ে ততনরর প্রকচষ্া 
সেলকে অিুপ্রানণত েরকে। সামনগ্ে উন্নেকির জিযে প্রকচষ্া চলকে, এেনেকে দযমি দেলাধুলা আমাকের সংস্কৃ নতর 
এেটি অনরকচ্ছেযে অংশ হকে উঠকে, অিযেনেকে আমাকের প্রাচীি রাষা সংস্কৃ তকে জিনপ্রে েরার জিযে পেকষ্প গ্হণ 
েরা হকচ্ছ। প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী তারঁ মানসে অিুষ্াি ‘মি নে রাত’-এ এই সমস্ত নরষকে েো রকলকেি। সারাংশ:

ভখ্া: দমজর ধযোিচােঁকে শ্রদ্া জািাকিার এেটি উপাে হল দেলার প্রনত আকরগ। চার েশে পর, প্রাে ৪১ রের পকর, 
রারকতর যুর সম্প্রোে, আমাকের দেকল এরং দমকেরা আরারও হনেকত প্রাণশক্তি নিনরকে একিকে। চার েশে পর রারত 
অনলম্ম্ক্স হনেকত পেে ক্জকতকে। তরুণরা দেলাধুলার সকগে যুতি এোনধে সম্ারিার নেকেও িজর রােকে। সেকলর 
প্রকচষ্াে, রারত দেলাধুলাে তার প্রাপযে ময ্বাো অজ্বি েরকত সষ্ম হকর। 
যুে: তরুণকের মি এেি এে রূপান্তকরর মকধযে নেকে চকলকে। এরং আজকের যুর সম্প্রোে সম্পূণ ্ব িতুি নেেু েরকত চাে। 
এরং দোিও যুরে যনে নিকজ দেকে দোি নসদ্ান্ত গ্হণ েকর, দসই লষ্যে পপূরকণ দস সেল রাধা অনতক্রম েরকত ততনর 
োকে। িতুি দষ্ত্র উকন্মাচকির সকগে সকগে, তরুণরা িতুি সম্ারিা েনতকে দেেকত পারকে। িতুি িতুি দষ্কত্র স্টাি্ব-আপ 
ততনর েকর তরুণরা তাকঁের স্বপ্নকে রাস্তর রূপ নেকচ্ছি। দোি শহরগুনলকতও স্টাি্ব-আপ রকৃক্দ্ পাকচ্ছ,যা উজ্জ্বল রনরষযেকতর 
আশা নিকে আসকে।
সংসৃ্ি ভারা: সংস্কৃ ত রাষা অতযেন্ত মধুর এরং সহজ। সানহতযেমপূলে গ্ন্থ এরং তার নচন্তাধারার মাধযেকম, সংস্কৃ ত রাষা 
জ্াি এরং জাতীে ঐেযে গঠকি সাহাযযে েকর। আমাকের ঐনতহযেকে রজাে রাো এরং িতুি প্রজকন্মর োকে তা দপৌঁকে 
দেওো আমাকের সেকলর েত্বরযে। নরকেকশ সংস্কৃ ত দশোকিা মািুষকের সম্কে্ব অিুকপ্ররণামপূলে গল্প রলার জিযে 
#CelebratingSanskrit রযেরহার েরুি এরং দসই গল্প সেকলর সকগে রাগ েকর নিি।
দক্ষিা নেকার: আমাকের ঋনষরা হাজার রের ধকর েষ্তা ও মাত্রার উপর দজার নেকেকেি। প্ররু নরশ্বেম ্বা পকৃনেরীর সেল 
সকৃজিশীল ষ্মতার প্রতীে। আপিার দমধাকে সম্াি েরুি এরং েষ্ হকে উঠকত েকঠার পনরশ্রম েরুি। আমরা যনে 
এমি নেেু ততনর েনর যা সমাজকে উপেকৃ ত েরকর, তাহকল আমাকের নরশ্বেম ্বা পপূজা িলপ্রসপূ হকর।
পনরচ্ছন্নিা: রহু রের ধকর ‘স্বচ্ছ রারত’ তানলোে শীষ ্বস্াি রজাে দরকে চকলকে ইক্ার, এরার দসই শহরই দেকশর প্রেম 
‘ওোিার প্াস নসটি’দত পনরণত হকেকে। 'ওোিার প্াস নসটি' মাকি এমি এেটি শহর দযোকি পেঃনিষ্াশি দশাধি িা েকর 
জিসাধারকণর জকলর উৎকস োড়া হে িা। ‘ওোিার প্াস নসটি’গুনল দেকশ পনরচ্ছন্নতা নমশিকে আরও এনগকে নিকে যাকর।
সুনখি মনে্: মধুরিীর ডক্টর রাকজন্দ্র প্রসাে েকৃ নষ নরশ্বনরেযোলে এরং স্ািীে েকৃ নষ নরজ্াি দেন্দ্র দযৌেরাকর এেটি সুকেত 
মকডল ততনর েকরকে। এই মকডকলর অধীকি গ্াকমর েকৃ ষেকের োে দেকে দগারর এরং গকৃহস্ানলর অিযোিযে রজ্বযে সংগ্হ েরা 
হে এরং তার নরনিমকে গ্ামরাসীকের িাো দেওো হে। এর িকল গ্ামটি েপূষণ ও আরজ্বিা মুতি হকেকে, পাশাপানশ তজর 
সারও পাকচ্ছ। এই হল স্বনির্বরতার ভিভতি োঠাকমা।
েজ্্শ  ভেনক সম্পদ: তানমলিাড়ুর নশরগগো দজলার োক্জিরগোল পঞ্াকেত স্ািীে মািুষকের সহকযানগতাে গ্াকম রজ্বযে দেকে 
নরেুযেৎ উৎপােকির জিযে এেটি প্রেল্প শুরু েকরকে। নরেুযেৎ উৎপােি েরকত সমগ্ গ্াম দেকে আরজ্বিা সংগ্হ েরা হে 
এরং অরনশষ্ পণযেগুনল েীিিাশে নহসাকর নরক্ক্র েরা হে। এেটি দোি পঞ্াকেত সেল দেশরাসীকে িতুি নেেু েরকত 
অিুপ্রানণত েরকে।

‘মি নক োি’ সম্পনক্শ নেস্ানরি 
জািনি  এই নকউআর ভকােটি 

স্্াি করুি
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      response-nis@pib.gov.in 

অন্ম্ম্পনসের পর 
প্ারান্ম্ম্পনসেও 

ইনিহাস েড়্ ভারি

স্াধীিিা সংগ্ানমর পনে মাই্ফ্ক

িিুি ভারনি িিুি ঐনিহ্ েনড় উঠনছ

প্রচ্ছদ নিেন্ধ উন্নেকির পকে রারকতর অমকৃত যাত্রার পেপ্রেশ ্বে হকে উকঠকে 
িতুি রীনতিীনত এরং অরযোস    পকৃষ্া- ১০-১৯

নভিনরর পািায়

নরেযোত স্বাধীিতা সংগ্ামীকের জীরি সম্কে্ব জািকত 
দেেুি অমকৃত মকহাৎসর নররাগ- রগৎ নসং, নরঠ্ ঠালরাই 
পযোকিল, দরাকগশ্বরী িুোিানি   পকৃষ্া ৩৬-৩৯

সংনক্ষপ্ত খের

আত্মনিভ্শর কৃনর

মন্রিসভার নসদ্ান্ত

পয ্শিি উন্নয়ি

জািীয় মুদ্াকরে পাইপ্াইি প্রকল্প

পকৃষ্া ৪-৫

পকৃষ্া- ৬-৭

ষু্দ্র েকৃ ষেরা দেকশর গর ্ব হকে উঠকেি
পকৃষ্া ২৪-২৬

েকৃ নষোকজর উন্নেকি সরোর এোনধে উদ্ারিী পেকষ্প 
গ্হণ েকরকে   পকৃষ্া ২৭-২৮

শ্রী দসামিাে মক্্র- সন্তাকসর ঊকধ্ ্বরক্তি
প্রারকলযের প্রতীে   পকৃষ্া ২৯-৩১ 

পকৃষ্া ৩২-৩৩

ভকানভে-১৯-এর নেরুনদ্ ্ড়াই
পকৃষ্া ৩৪-৩৫

ইনিোচক পদনক্ষপ
পকৃষ্া ৪০

আন্তজ্শানিক সাংনকনিক ভারা নদেস
সাংকেনতে রাষার মাধযেকম মপূে এরং
রনধরকের ষ্মতােি পকৃষ্া ৮-৯

সমস্ত প্রনতেপূ লতা েপূকর সনরকে রারতীে 
ক্রীড়ানরেরা পযোরানলম্ম্কক্সও রারকতর 
সম্াি রকৃক্দ্ েরল, পকৃষ্া ২০-২৩

ে্ন্তিত্ব
পন্ণ্ডি দীিদয়া্ উপাধ্ায়
অনন্ত্াদনয়র অগ্দিূ

নিউ ইন্ডিয়ানিউ ইন্ডিয়া

সমাচারসমাচার
সম্পাদক
জয়দীপ ভািিের  
মুেযে মহানিকে্বশে,
দপ্রস ইিিরকমশি রুযেকরা,
িতুি নেনলি 

প্রকানরি ও মুনদ্ি
সনি্ন্দ্র প্রকার, 
মহা নিকে্বশে, নরওনস
রুযেকরা অি আউিনরচ এরং 
েনমউনিকেশি

মুদ্ে-
আরারানল নপ্রন্াস ্ব অযোন্ড পারনলশাস ্ব 
প্রাইকরি নলনমকিড, ডনলিউ - ৩০, ওেলা 
ইন্ডান্রিোল এনরো, দিজ - ২, 
িতুি নেনলি - ১১০০২০

অ্ংকরে
শযোম েুমার নতওোনর,
ররীন্দ্র েুমার শম ্বা ,
নেরযো তকলাোর,
অরে গুপ্ত

ভোষ্ঠী
নরকরার শম ্বা ,
চ্ি েুমার দচৌধুরী,
সুনমত েুমার (ইংকরক্জ)
অনিল পযোকিল (গুজরানত),
দোকিরু শ্রারণী (দতকলগু),
িানেম আহকমে (উেু্ব ),
দশানণত েুমার দগাস্বামী (অসনমো),
নরিো নপ এস (মালােলম)

পরামর ্শ সম্পাদক
সনন্তার কুমার

ভযাোনযানের টঠকািা এেং ই-ভম্
রুম িম্বর- ২৭৮, রুযেকরা অি আউিনরচ 
অযোন্ড েনমউনিকেশি,
নবিতীে তল, সপূচিা ররি,
িতুি নেনলি- ১১০০০৩



সম্পাদনকর ক্নম

টঠকািা: রুম িম্বর-২৭৮, রুযেকরা অি 
আউিনরচ অযোন্ড েনমউনিকেশি, নবিতীে 
তল, সপূচিা ররি, িতুি নেনলি- ১১০০০৩
ই-ভম্: response-nis@pib.gov.in

সাের িমস্ার,
রনরষযেৎ প্রজকন্মর োকে রারকতর প্রেকৃ ত সত্তা এরং পনরচে তুকল ধরা আমাকের 

সেকলর োনেত্ব।  োরণ দেশ দেরলমাত্র সরোর বিারা িে, ররং প্রনতটি িাগনরকের 
মপূলযেকরাধ বিারা গটঠত হে। এেজি িাগনরে নহসাকর আমাকের আচরণই িতুি রারতকে 
তার উজ্জ্বল রনরষযেৎ গঠকির পে মজরুত েরকত সাহাযযে েরকর। দ্রুত উন্নেি নিক্চিত 
েরকত গত সাত রেকর সরোর দোি প্রকচষ্ার ত্রুটি রাকেনি।  সরোর ও জিসাধারকণর 
অংশগ্হকণর মকধযে নেকে দেকশ িতুি ঐনতহযে এরং রীনতিীনত উদ্ভূ ত হকচ্ছ। 

িতুি রীনতিীনতগুনল এেনেকি গ্হণ দযাগযেতা অজ্বি েকর িা, তার জিযে প্রকোজি 
প্ররল ইচ্ছাশক্তি এরং েকৃঢ় সংেল্প। আজ যনে রারত দোনরকডর নররুকদ্ জেলার েকর 
তকর তা রযেক্তি নরকশকষর েকৃ নতত্ব িে, সক্ম্নলত প্রকচষ্ার মাধযেকম তা সম্র হকর। সরোকরর 
এোর পকষ্ দেকশ এত রড় অনরযাি চালাকিা সম্র িে। দযকোকিা েম ্বসপূনচকে সিল 
েরকত দগকল তাকত জিসাধারকণর অংশগ্হণ েুরই গুরুত্বপপূণ ্ব। প্রনতটি প্রেকল্পর সুনরধা 
সমাকজর সরকচকে েুর ্বল এরং প্রানন্তে জিকগাষ্ঠীর মািুকষর োকে দপৌঁকে দেওো 
সরোকরর িীনত এরং অরযোকসর অংশ হকে উকঠকে। এই নিঃস্বাে ্ব দসরা অকন্তযোেকের 
ধারণার মকধযে অন্তনি ্বনহত। পক্ডিত েীিেোল উপাধযোে যাকে আমরা অকন্তযোেকের 
পনেেকৃ ৎ রনল, তারঁ জীরি নিকে এেটি নরকশষ প্ররন্ধ রকেকে এই সংস্রকণ।

সরোকরর রাস্তররােী েকৃটষ্রনগে দেকশর শাসিরযেরস্াে স্বচ্ছতা ও োনেত্বশীলতা নিক্চিত 
েকরকে। আজকে জিগণ তাকঁের বিারা নির ্বানচত প্রনতনিনধ এরং মন্তীকের োকে সরোনর 
েম ্বসপূনচ এরং জিকসরার নরষকে তেযে এরং মতামত জািাকত চাে। প্রেকৃ তপকষ্, িতুি 
প্রযুক্তির সাহাকযযে প্রনতটি িাগনরে সক্ক্রে এরং সরোকরর োকজ অংশগ্হণ েরকত 
চাে। এই দপ্রষ্াপকি, পযোরানলম্ম্কক্স রারতীে ক্রীড়ানরেকের অসাধারণ েকৃ নতকত্বর 
গল্প, সাংকেনতে রাষার প্রচার এরং তরপ্নরে েকৃ নষ সংস্ার এই সংস্রকণর অন্তগ ্বত 
েরা হকেকে। এই সংস্রকণর অিযে প্রধাি আেষ ্বণ হল শ্রী দসামিাে মক্্করর মনহমা 
রকৃক্দ্র প্রকচষ্া, অমকৃত মকহাৎসর নররাকগ মহাি রারতীে স্বাধীিতা সংগ্ামীকের গল্প এরং 
প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােীর ‘মি নে রাত’।
দোনরড আচরণ নরনধ দমকি চলুি এরং আপিাকের মতামত জািাকত োেুি। 
ধি্োদানন্ত

( জয়দীপ ভািিের)



ডােরাক্স

আপিার মিামি জািাি

ভযাোনযানের টঠকািা এেং ই-ভম্
রুম িম্বর- ২৭৮, রুযেকরা অি আউিনরচ 

অযোন্ড েনমউনিকেশি,
নবিতীে তল, সপূচিা ররি,

িতুি নেনলি- ১১০০০৩

       response-nis@pib.gov.in 

আনম েরুাইকে োনে এরং “নিউ ইক্ন্ডো 
সমাচার” পক্ত্রোর এেজি নিেনমত পাঠে। 
ই-দমকলর মাধযেকম এই পক্ত্রোটি গ্াহেকের 
োকে দপৌঁকে দেওো রারত সরোকরর 
অিযেতম এেটি মহাি উকেযোগ। পক্ত্রোটি 
পড়কত দরশ রাকলা লাগকে। এই পক্ত্রোর 
মাধযেকম দেকশর সামনগ্ে উন্নেি এরং 
রারকতর আপামর জিসাধারকণর অরস্ার 
উন্ননতর জিযে সরোর েতকৃ ্বে গকৃহীত নরনরন্ন 
পেকষ্প সম্কে্ব জািকত পানর। 
নিউ ইক্ন্ডো সমাচাকরর পুকরা টিমকে সাধুরাে 
জািাই এরং পক্ত্রোটির সর ্বাগেীণ সিলতা 
োমিা েনর! জে নহ্!

নসএ সন্জিি কুমার
casanjeetkumar@gmail.com

নিউ ইক্ন্ডো সমাচাকরর মাধযেকম সরোনর 
উকেযোগ এরং প্রেল্প সম্কে্ব সাম্প্রনতেতম 
তেযে জািকত দপকর আনম েনুশ। সরোনর 
েিতকর েী েী োজ হকচ্ছ দস নরষকে 
সাধারণ মািুষ আঞ্নলে রাষাে তেযে জািকত 
পারকে।  আমাকের প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােীর 
এই উকেযোগ আমার েুর পে্ হকেকে।

নেজয় েনির ভস্ভাকুমার
vijayganesh.s1996@gmail.com 

পক্ত্রো পাঠেকের নিকে, পাঠেকের বিারা, 
পাঠেকের জিযে গকড় ওকঠ। নিউ ইক্ন্ডো 
সমাচার আরও উন্ননত েরুে এরং তার গুরুত্ব 
রজাে োেুে, এই োমিা জািাই।

টিএস কানি্শক
tskarthik13@gmail.com

আনম উচ্চ মাধযেনমকের পড়ুো এরং সনতযেই 
আনম এই পক্ত্রো পকড় মুগ্ধ হকে নগকেনে। 
আনম নিরন্ধ এরং তেযেমপূলে রচিা নলেকত 
পে্ েনর। নিউ ইক্ন্ডো সমাচার পক্ত্রোটি 
আমার েকৃটষ্রনগেকে আরও প্রসানরত েকর 
তুকলকে... আমার দলোর অরযোসকে 
উৎসানহত েরকে। পক্ত্রোটির জিযে আরারও 
ধিযেরাে জািাই।

krishnapriya2409@gmail.com

নিউ ইক্ন্ডো সমাচাকরর মত এত সু্র 
তেযেরহুল পক্ত্রো প্রোকশর জিযে আনম 
পুকরা টিমকে ধিযেরাে জািাকত চাই। নিউ 
ইক্ন্ডো সমাচার এেটি েুে্বান্ত পক্ত্রো যা 
সর ্বো রারত এরং তার নরোশধারা সম্কে্ব 
গুরুত্বপপূণ ্ব সাম্প্রনতেতম তেযে প্রোি েকর 
আমাকের অরনহত েকর। এিা দেকে রাকলা 
লাগকে দয পক্ত্রোটি সংরাকের পনরনধ 
প্রসানরত েকর এোনধে নরষকে সংরাে 
প্রোশ েরকে। 

অধ্াপক সুেীর নসিহা
subirsinha.2009@gmail.com
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স্বাধীিতার সাত েশে পকরও দেকশ অসংগটঠত দষ্কত্র 
েম ্বরত শ্রনমে সংেযো নিকে দোি স্পষ্ পনরসংেযোি 

দিই। অিুমাি েরা হে, এই দষ্কত্র েমমীর সংেযো ৩৮ 
দোটিরও দরনশ হকত পাকর নেন্তু তকেযের অরাকর তারঁা দেন্দ্রীে 
সরোকরর সামাক্জে ও সুরষ্া প্রেকল্পর সুনরধা দেকে  রক্ঞ্ত 
হি, অিযেনেকে সংগটঠত দষ্কত্রর েমমীরা নরনরন্ন সুকযাগ 
সুনরধা পাি।

এই সমসযোর সমাধাি েরকত দেন্দ্রীে সরোর এেটি 
গুরুত্বপপূণ ্ব পেকষ্প গ্হণ েকরকে। শ্রম ও েম ্বসংস্াি মন্তে 
‘ই-শ্রম’ দপাি্বাল চালু েকরকে যা অসংগটঠত দষ্কত্র েমমীকের 
সম্কে্ব এোনধে তেযে সংগ্কহ সহােতা েরকর। যার ভিভতিতত 
সরোর তাকঁের জিযে পনরেল্পিা ও িীনত গঠি েরকর। 

অসংেটঠি ভক্ষনত্র ৩৮ ভকাটি কমমীনদর সুনেধার জি্ 
চা্ু হ্ ‘ই-শ্রম’ ভপাি্শা্

শ্রনমেকের জিযে এেটি েকর‘ই-শ্রম’ োড্ব নিনে্বষ্ েরা 
হকর যার মকধযে ১২ সংেযোর এেটি ইউনিে দোড োেকর 
যা তাকঁের শিাতি েরকত পারকর। শ্রম মন্তে শ্রনমেকের 
দপাি্বাকল নিরন্ধি েরকত সাহাযযে েরকর। রাজযে সরোর, 
শ্রনমে সংগঠি এরং সাধারণ পনরকষরা দেন্দ্রগুনল শ্রনমেকের 
নিরন্ধকি সাহাযযে েরকর। এই জিযে সারা দেশজকুড় এেটি 
জিসকচতিতা অনরযািও শুরু হকচ্ছ। দোি সমসযো হকল, 
দিাল-নরি ১৪৪৩৪ িম্বকর দিাি েকর সম্পূণ ্ব তেযে দজকি 
দিওো যাকর। এই দপাি্বাকল নিরনন্ধত দোিও শ্রনমকের যনে 
েুর ্বিিাে মকৃতুযে হে রা স্ােী শারীনরে অষ্মতা ততনর হে 
তাহকল দসকষ্কত্র ২ লষ্ িাো এরং আংনশে শারীনরে 
অষ্মতার দষ্কত্র এে লষ্ িাো পাওো যাকর। শ্রম ও 
েম ্বসংস্াি মন্তী রপূ কপন্দ্র যােকরর মকত, "অসংগটঠত োকতর 
শ্রনমেরাই রারকতর নিম ্বাতা এরং এই দপাি্বালটি তাকঁের 
েলযোকণর জিযে প্রধািমন্তী শ্রী িকরন্দ্র দমােীর রারিাকে 
রাস্তকর রূপোি েরকত আকরেটি গুরুত্বপপূণ ্ব পেকষ্প।"

অপুটটি সম্পনক্শ সনচিিিা েঠি করনি ৭৫টি 
নেদ্া্নয় যানেি ভারিীয় অন্ম্ম্পয়ািরা

িন্তুোয়নদর ক্ষমিায়নি আরও ১০ টি 
রহনর হ্াডি্ুম নেজাইি নরনসাস ্শ ভসন্ার

নেও দেকে দিরার পর রারতীে অনলম্ম্োিরা ৭৫ টি 
নরেযোলকে অপুটষ্ নরষকে সকচতিতা গকড় তুলকত যাকরি, 

এই েম ্বসপূনচ চলকর আগামী স্বাধীিতা নেরস পয ্বন্ত। প্রধািমন্তী 
িকরন্দ্র দমােী এই অনলম্ম্োিকের োকে পুটষ্র গুরুত্ব সম্কে্ব 
সকচতিতা প্রসাকর অংশ নিকত অিকুরাধ েকরি। রারত দযকহতু 
স্বাধীিতার ৭৫তম রের উপলকষ্ অমকৃত মকহাৎসর উেযাপি 

েরকে, তাই প্রধািমন্তী  দিানেও 
অনলম্ম্ে দেকে নিকর আসা 
ক্রীড়ানরেকের োকে ৭৫টি 
নরেযোলে পনরেশ ্বি েরার 
জিযে আকরেি েকরনেকলি। 
দিানেও অনলম্ম্কে রারকতর 
েেু্বান্ত পারিরমযোকসের পর 

লষ্ণীে ইনতরাচে প্ররার দেকে স্পষ্,  দেলাধুলার প্রনত  মািুকষর 
ধারণা পনররনত্বত হকেকে োরণ অনররারকেরা এেি সন্তািকের 
দেলাধুলাে উৎসানহত েরকেি। দেলাধুলার প্রনত মকিারাকরর 
এই পনররত্বি রারতীে দেলাধুলার জগকত আশারযেজিে নেকির 
সপূচিা েকরকে। এই প্রসকগে, প্রধািমন্তী দমােী রকলনেকলি দয 
অপুটষ্র নররুকদ্ সকচতিতা প্রসাকর অনলম্ম্োিরা যেি নরেযোলে 
পনরেশ ্বকি যাকরি তেি নশশুরা উৎসানহত হকর।

প্রা ে ১১৬ রের আকগ, ১৯০৫ সাকলর ৭ই আগস্ট রারকত 
যেি স্বকেনশ আক্ালি শুরু হকেনেল, তেি দেকে 

সাধারণ মািষু দেশীে রস্ত্র গ্হণ েকরনেল। নেন্তু স্বাধীিতার পর 
ধীকর ধীকর দেশীে রকস্ত্রর দগৌরর ম্াি হকে যাে। তার দগৌররমে 
অতীতকে পুিরুজ্ীনরত েরার লকষ্যে, প্রধািমন্তী িকরন্দ্র 
দমােী প্রনত রের ৭ই আগস্ট জাতীে তাতঁ নেরস পালকির েো 

দরাষণা েকরনেকলি। 
‘দরাোল ির 
দলাোল’-এই মন্তকে 
সগেী েকর, এেি 
তাতঁ নশল্প দ্রুত এনগকে 
যাকচ্ছ। ‘নডজাইিার 
দস্টাকর’ প্রকরকশর পে 

সহজ েরার জিযে রস্ত্র মন্তে তন্তুরাে, রপ্তানিোরে, নিম ্বাতা 
এরং নডজাইিারকের সকগে আরও ১০টি নডজাইি নরকসাস ্ব 
দসন্ার স্াপি েরকর। িযোশিাল ইিনস্টটিউি অি িযোশি 
দিেকিালক্জর (নিিি্ ) সহােতাে এই দেন্দ্রগুনল স্াপি েরা 
হকর। েলোতা, দচন্নাই, দরগোলরুু, হােেরারাে, েনু্নর, ইক্ার, 
িাগপুর, নমরাি, রাগলপুর এরং পানিপকে তন্তুরাে পনরকষরা 
দেন্দ্রগুনলকত এই নরকসাস ্ব দসন্ারগুনল স্াপি েরা হকচ্ছ।

সংোদ সংনক্ষপ

দিা
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োরােসী েন্দর স্ািীয় পনে্র 
জি্ আরীে ্শাদ হনয় উনঠনছ

ভারি নেনবের নবিিীয় আকর ্শেীয় 
উৎপাদি ভকন্দ্র হনয় উনঠনছ

ই-সজিীেিী এক ভকাটিরও ভেনর মািরুনক নচনকৎসা পনরনরো প্রদাি কনরনছ

দোনরড চলাোলীি সমকেও দরাগীরা যাকত রানড়কত রকস 
নচনেৎসা পরামকশ ্বর সুনরধা দপকত পাকরি, তার জিযে 

‘আেষু্াি রারত’ েম ্বসপূনচর অধীকি দেন্দ্রীে স্বাস্যে মন্তে‘ই-
সজিীরিী’ িাকম এেটি দিনল-পরামশ ্ব সুনরধা চাল ুেকর। এই দিনল-
পরামশ ্ব সুনরধার মাধযেকম, এেিও পয ্বন্ত এে দোটির দরনশ মািষুকে 
নচনেৎসা সংক্রান্ত পরামশ ্ব দেওো হকেকে। স্বাস্যে মন্তকের মকত, 
ই-সজিীরিীর মাধযেকম প্রনতনেি ৭৫ হাজার দরাগীকে দসরা প্রোি 
েরা হকচ্ছ। এই সুনরধাটি গত েশ মাকস ১০০০ শতাংকশরও দরনশ 
রকৃক্দ্ দপকেকে। ২০২০ সাকল, দসকটেম্বর পয ্বন্ত ১৬০,৮০৭ দিনল-
পরামশ ্ব দসরা প্রোি েরা হকেনেল, অপরনেকে ২০২১ সাকলর 
জলুাই মাকসর মকধযে ই-সজিীরিী ১৬,৫০,৮২২ দিনল-পরামশ ্ব 
প্রোি েরকত সষ্ম হকেকে। এই সুনরধা দেকশর ৭০১টি দজলাে 
উপলব্ধ রকেকে। সুনরধাকরাগীকের মকধযে ৫৬% মনহলা,৮০ রের রা 
তার দরনশ রেনস ০.৫% এরং ২০ রেকরর ঊধ্ ্ব দরাগী ১৮%।

প্রাে নতি রের আকগ, েলোতা দেকে প্রেম েিকিিার 
গগো নেকে রারাণসীকত দপৌঁকেনেল। এটি শুধুমাত্র এেিা 

পনররহণ পকের সপূচিা নেল িা, সাত েশে ধকর রন্ধ োো 
জলপে যাত্রার সম্ারিাকেও উকন্মানচত েকরনেল। প্রধািমন্তী 
িকরন্দ্র দমােী রকলি, “এেিা সমে নেল যেি আমাকের দেকশর 
িেীকত রড় রড় জাহাজ চলাচল েরত, নেন্তু স্বাধীিতার পর, 
দসনেকে িজর দেওোর রেকল তা েীর ্বনেি অরকহনলত নেল। 
আমরা এই অিযোকের অরসাি েরনে।“ রারাণসী জল র্র 
প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােীর স্বকপ্নর প্রেল্প নহসাকর শুরু হকেনেল, 
এর উকদেশযে নেল রারাণসী র্র দেকে েম সমকে এরং েরকচ 
জলপকের মাধযেকম রারাণসী এরং পাশ্ব ্বরতমী এলাোে দেলিা, 
স্ািীে োরুনশল্প এরং অিযোিযে স্ািীে পণযে পনররহণ েরা। এই 
উকেযোগ স্ািীে রযেরসা ও েম ্বসংস্াকির পে প্রস্তুত েকরকে। 
রত্বমাকি, েলোতা, ঝাড়েডি, নরহার এরং উত্তরপ্রকেশ জাতীে 
জলপে-১ বিারা সংযুতি। প্রধািমন্তী দমােীর েপূরেশমী পনরেল্পিার 
িকল রারকত জলপকের সংেযো রকৃক্দ্ দপকেকে, ২০১৪ সাল পয ্বন্ত 
দযোকি জলপকের সংেযো নেল মাত্র পাচঁটি, রত্বমাকি তা রকৃক্দ্ 
দপকে ১১১টি হকেকে।

গত রের দোনরড সমেোকল যেি রারকতর অে ্বিীনতকত 
ম্া একসনেল তেি দেকশর অে ্বিীনতর রনরষযেৎ নিকে 

সক্হ দেো নেকেনেল। নেন্তু তারপকর, প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী 
‘আত্মনির্বর রারকতর’ রূপেল্প নিকে একসনেকলি। যার িকল 
দেকশর উৎপােি োকত িতুি অধযোকের সপূচিা হে। নরকেল একস্টি 
েিসালকিন্ েুশমযোি অযোন্ড ওকেেনিকডের সাম্প্রনতে দ্ারাল 
মযোিিুযোেচানরং নরস্ ইিকডক্স-২০২১ এর প্রনতকরেি অিসুাকর, 
নচকির পকর রারত নরকশ্বর নবিতীে পে্সই উৎপােি দেন্দ্র 
হকে উকঠকে। এ রযোপাকর রারত আকমনরোকে নপেকি দিকল 
নেকেকে। প্রনতকরেকি রলা হকেকে, মানে্বি যতুিরাষ্ট্র এরং এনশো-
প্রশান্ত মহাসাগরীে অঞ্কলর তুলিাে নিম ্বাতারা রারতকে দরনশ 
গুরুত্ব নেকচ্ছি। প্রকোগগত শত্ব এরং রযেে-েষ্তার োরকণ 
রারত উৎপােি দেন্দ্র নহসাকর আরও গুরুত্বপপূণ ্ব হকে উকঠকে। 
এেনেকে দযমি‘দমে ইি ইক্ন্ডো’র মকতা উকেযোগগুনল নরশ্ব 
রাজাকর উৎপােি দেন্দ্র নহসাকর রারতকে প্রনতষ্া েরকত সষ্ম 
েকরকে, অিযেনেকে ‘আত্মনির্বর রারত’ এরং পারিরমযোসে 
নলঙ্কড ইিকসিটির (নপএলআই)-এর মকতা উকেযোগগুনল রারকত 
উৎপােি দষ্ত্রকে প্রসানরত েরকত দপ্ররণা জনুগকেকে।

ই-সজিীরিী পনরকষরার সুনরধা দপকত হকল দরাগীকে ‘গুগল 
দপ্ দস্টার’ দেকে ‘ই-সজিীরিী’ অযোপ ডাউিকলাড েরকত 
হকর। এর পকর, নতিটি নরেল্প আসকর। প্রেমটি হকর দরাগীর 
নিরন্ধি এরং দিাকেি, নবিতীেটি হকর লগইি এরং তকৃ তীেটি 
হকর দপ্রসক্ক্রপশকির নরেল্প। এই অযোপ দেকে নিরন্ধি 
এরং দিাকেি পাওোর পর, দমারাইল িম্বর নেকত হকর। 
এরপর রযেরহারোরী তারঁ দমারাইকল এেটি ওটিনপ পাকরি। 
ওটিনপ দেওোর পর রযেরহারোরী িম ্ব পপূরণ েরকত 
পারকরি। ই-সজিীরিী েইু ধরকির দিনল-দমনডনসি পরামশ ্ব 
প্রোি েকর। এই মকঞ্র মাধযেকম এেজি নচনেৎসে 
নচনেৎসকের সকগে এরং এেজি দরাগীকে নচনেৎসকের 
পরামকশ ্বর অিমুনত দেে।

আপনিও এর সুনেধা ভপনি পানরি ...

সংনক্ষপ্ত খেৰ
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সমাজের পিপিজে িড়া শ্রেণী - শ্স দপিত শ্�াক, 
পিিীপড়ত শ্�াক, শ্�াপিত শ্�াক, বঞ্চিত শ্�াক, 
গ্ামবাসী শ্�াক, গরীব শ্�াক, কৃিক শ্�াক .... সবার 

আজগ তাজঁদর উন্নপত করজত �জব। োপতজক �ঞ্তি�ািী ও 
আত্মপির্ভর�ীি করার েি্য সমাজের প্াপতিক মািুিজদর 
সামাঞ্েক, অর ্ভনিপতক উন্নেি অিপর�ার ্ভ। িঞ্ডিত দীিদোি 
উিাধ্যাজের এই ধারণার পিিজি রজেজি অজতি্যাদজের রাবিা, 
রার উির ভিভতি কজর আমাজদর ‘সকজির সজগে, সকজির 
পবকা�, সকজির পবশ্াস’ মন্ত্রটি গজড় উজেজি। 

িঞ্ডিত দীিদোি উিাধ্যাে ১৯১৬ সাজির ২৫শ্� 
শ্সজটেম্বর মাতাম� চুিীিাি শুক্ার গজৃ� েন্মগ্�ণ 
কজরি। িঞ্ডিতঞ্ের মাতাম� রােস্াজির ধািপকো গ্াজম 
বসবাস করজতি শ্রখাজি দীিদোজির েন্ম �জেপিি। পকন্তু 
দীিদোজির পিতৃক পরজি পিি উত্তরপ্জদজ�র মরুরা শ্েিার 
িাগিা চন্দ্ররাি গ্াজম। দীিদোজির বাবা রগবতী প্সাদ 
উিাধ্যাে মরুরার েজিশ্র শ্রিিজরর এক শ্টে�জির শ্টে�ি 
মাটোর পিজিি। িঞ্ডিত দীিদোি উিাধ্যাজের প��বকাি 
শ্ব� কটেি িপরপস্পতর মজধ্য পদজে অপতবাপ�ত �জেপিি। 
মাত্র পতি বির বেজস পতপি পিতৃ�ারা �ি। রখি তারঁ সাত 

বির বেস, তখি মা রামপিোপরও অকাজি মারা রাি। শ্র 
বেজস সকি প�শু তাজঁদর বাবা-মাজের সুরক্া রািবাসাে 
বড় �জে ওজে, শ্সই বেজস পতপি অিার �জে পগজেপিজিি। 
পতপি প্পতরাবাি এবং শ্মধাবী পিজিি। পতপি পসকাজরর 
কি্যাণ উচ্চ পবদ্যািে শ্রজক প্রম পবরাজগ ম্যাটরিক িাস 
কজরি। প�ক্াগত উৎকি ্ভতার েি্য পতপি আেজমর শ্বার্ভ 
এবং পবদ্যািে শ্রজক একটি কজর স্বণ ্ভিদক িার কজরি। 
দু’বির ির, পতপি পিিাপির পবড়িা কজিে শ্রজক প্রম 
পবরাজগ উচ্চ মাধ্যপমক িরীক্াে উত্তীণ ্ভ �ি রার েি্য পতপি 
দুটি স্বণ ্ভিদকও শ্িজেপিজিি। পতপি কািিুজরর সিাতি ধম ্ভ 
কজিে শ্রজক ১৯৩৯ সাজি গপণত পবিজে স্াতক িরীক্াে 
প্রম পবরাজগ উত্তীণ ্ভ �ি। এখাজিই তারঁ প্রম রাষ্ট্রীে 
স্বেংজসবক সংজের কমমীজদর সজগে সাক্াৎ   �ে। রাষ্ট্রীে 
স্বেংজসবক সংজের কমমীজদর তিস্বী েীবিধারা মুগ্ধ কজর 
তাজঁক, মজি শ্দ� শ্সবার পচতিা শ্দখা রাে। িঞ্ডিতঞ্ে আগ্ার 
শ্সন্ট েিস কজিজে এমএ- এর েি্য রপত্ভ �ি পকন্তু পকিু 
কারজণ িড়াজ�ািা মাঝিজরই শ্িজড় পদজত বাধ্য �জেপিজিি। 
এই সমজে পতপি মিপস্র কজরি রাষ্ট্রীে স্বেংজসবক সংজের 
েি্য েীবি উৎসগ ্ভ করজবি, কারণ এই সংে একপিষ্ঠরাজব 

অন্ত্যোদন়ের অন্ত্যোদন়ের 
অগ্রদতূঅগ্রদতূ

বলযো হন়ে থযোনে যে, কেছু কেছু মযোনুষ জন্মগতভযোনব মহযোন হন, যেউ যেউ মযোহযোত্্ অজ্জন েনরন 
এবং যেউ যেউ মযোহযোত্্ যেনত বযোধ্ হ়ে। েণ্ডিত দীনদ়েযোল উেযোধ্যো়ে এমন এেজন মহযোমযোনব কেকন 
মযোহযোত্্ অজ্জন েনরকছনলন। েণ্ডিত দীনদ়েযোল উেযোধ্যো়ে কছনলন মযোনবতযোবযোদ ও অন্ত্যোদন়ের েনথর 

েকথেৃৎ। তযোরঁ কি্তযোভযোবনযোর দ্যোরযো অনুপ্যোকিত হন়ে যেন্দী়ে সরেযোর সমযোনজর প্কতটি অংনের স্বপ্ন 
েূরি েনর এে স্বকনভ্জর ভযোরত গঠননর েনথ একগন়ে িলনছ। তযোরঁ ধযোরিযো ও আদে ্জ যদে েুনগ ্জঠনন 

সেল নযোগকরেনে অনুপ্যোকিত েনরনছ।

িঞ্ডিত দীিদোি উিাধ্যােব্ণ্তিত্ব
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জাতীেতা দরাধ জাগরণ এরং জাতীে সংহনতর জিযে োজ 
েকর চকলনেল। ১৯৫১ সাল পয ্বন্ত, নতনি সংকরর নরনরন্ন 
পকের োনেত্ব পালি েকর সামাক্জে দচতিার জিযে োজ 
েরনেকলি। পকর নতনি জিসংকর দযাগ দেি যা ১৯৫১ সাকল 
আরএসএকসর রাজনিনতে শাো নহসাকর প্রনতটষ্ত হকেনেল। 
ডঃ শযোমাপ্রসাে মুকোপাধযোে তারঁ সাংগঠনিে ষ্মতা দেকে 
এতিাই মুগ্ধ হকেনেকলি দয োিপুর অনধকরশকির পর নতনি 
তারঁ প্রশংসা েকর রকলনেকলি, যনে তারঁ আরও েুটি েীিেোল 
োেত, তাহকল নতনি রারকতর রাজনিনতে দচহারা রেকল 
নেকত পারকতি। েুর্বাগযেরশত, ডঃ শযোমাপ্রসাে মুকোপাধযোকের 
মকৃতুযের পর  ১৯৫৩ সাকল জিসংকরর োনেত্ব েীিেোকলর হাকত 
অপ ্বণ েরা হে। োনেত্ব গ্হকণর পর অধযেরসাে এরং নিষ্ার 
সকগে নতনি েত্বরযে পালি েকরি। ১৯৬৭ সাকল দেকশ সাধারণ 
নির ্বাচকির িলািল সরাইকে অরাে েকর দেে, এই নির ্বাচি 
তারঁ সাংগঠনিে ষ্মতার প্রমাণ দেে। দরাি সংেযোর নেে 
দেকে জিসংর নবিতীে রকৃহত্তম েল হকে ওকঠ। এই সমকের 
মকধযে েীিেোল মহাশে দেকশর শীষ ্ব দিতাকের মকধযে এেজি 
হকে ওকঠি নেন্তু আর পাচঁজি মািুকষর মত নতনি সাধারণ 
জীরিযাপি েকরকতি। নতনি নিকজর োপড় নিকজই ধুকতি 
এরং েেিও নরকেশী পণযে নেিকতি িা। 

স্বাধীিতা আক্ালকির সমে, অকিে দিতা সংরাে 
মাধযেকমর সাহাকযযে দেশকপ্রকমর দচতিা জাগ্ত েকরনেকলি। 
পক্ডিত েীিেোল উপাধযোে নেকলি এমি এেজি দিতা 
নযনি েলকমর রকল তরপ্নরে পনররত্বি একিনেকলি। 
এেজি অনরজ্ রাজিীনতনরে োড়াও নতনি সানহতযে েকম ্বর 
সকগেও যুতি নেকলি। এোনধে পত্রপক্ত্রোে তারঁ নহক্্ ও 
ইংকরক্জ প্ররন্ধ নিেনমত প্রোনশত হত। নতনি অতযেন্ত দমধারী 
নেকলি। মাত্র ১৬ রণ্াে নতনি‘চন্দ্রগুপ্ত দমৌয ্ব’ িাকম এেটি 
সংনষ্প্ত উপিযোস নলকেনেকলি। পক্ডিত েীিেোল লেিউকে 
রাষ্ট্রধম ্ব প্রোশি প্রনতষ্া েকরি। মানসে পক্ত্রো রাষ্ট্রধম ্ব 
জাতীেতারােী নচন্তারারিা প্রচাকরর জিযে শুরু হকেনেল। পকর 
নতনি ‘পাচঁজি’ (সাপ্তানহে) এরং ‘স্বকেশ’(তেনিে)চালু েকরি। 
নতনি নেকলি অসাধারণ প্রনতরারাি সাংরানেে। ১৯৬৮ 
সাকলর ১১ই দিব্রুোনর সারা দেশ হতরাে হকে নগকেনেল তারঁ 
মকৃতুযের েরকর, মুরলসরাই দরলওকে ইোড্ব দেকে তারঁ মকৃতকেহ 
উদ্ার হকেনেল। এই রিিাকে অকিকেই রারকতর সরকচকে 

দীিদয়া্ উপাধ্ায় ন্জ আমানদর অনন্ত্াদনয়র 
পে ভদনখনয়নছি। িা হ্ সমানজর ভরর প্রানন্ত 

যারা রনয়নছি িানঁদর উত্াি। একনেংর রিাব্ীর 
ভারি, িারঁ ধারো ভেনক অিুনপ্ররো গ্হে কনর 
অনন্ত্াদনয়র জি্ কাজ করনছ। যারা উন্নয়নির 
সে ্শনিম্ন পয ্শানয় রনয়নছ িানঁদর রীর ্শস্ানি নিনয় 

আসার ্নক্ষ্ কাজ করা হনচ্ছ। িা পূে ্শাঞ্চ্, পূে ্শ 
ভারি, উত্তর-পূে ্শ ভারি ভহাক, ভদনর একনরাটিরও 
ভেনর এমি ভজ্া রনয়নছ, ভযখানি সমস্ ভক্ষনত্ 

অভূিপূে ্শ উন্নয়িমূ্ক কাজ হনচ্ছ। 
িনরন্দ্র ভমাদী, প্রধািম্রিী

জরিযে হতযোোন্ড রকল মকি েরকতি। পক্ডিত েীিেোকলর 
হতযোোকডির রহসযে আজ পয ্বন্ত সমাধাি হেনি।  

পক্ডিত েীিেোল উপাধযোে নেকলি রারকতর গণতকন্তর 
অিযেতম পনেেকৃ ৎ, নযনি এর উোর ও দেশীে  চনরত্র গঠি 
েকরনেকলি। নতনি ষ্মতা লাকরর উকদেশযে নিকে রাজিীনতকত 
প্রকরশ েকরিনি ররং দেকশর দসরাই নেল তারঁ লষ্যে। নতনি 
নেকলি রহুমুেী প্রনতরার অনধোরী, রাজনিনতে, সাংগঠনিে 
নেে দেকে দযমি অতযেন্ত েষ্ নেকলি দতমনি পনরনচত নেকলি 
রাগ্ী নহসাকর। নতনি নেকলি এেজি অসাধারণ অে ্বিীনতনরে, 
নশষ্ানরে, দলেে এরং সাংরানেে। পক্ডিত েীিেোল 
উপাধযোকের রাজনিনতে নেেটি সেকলর োকেই সুপনরনচত। 
নতনি জিসংরকে েষ্তার সকগে দিতকৃ ত্ব নেকেনেকলি, এর 
জিযে িীনত গঠি েকরনেকলি এরং তিনতে মপূলযেকরাধ স্াপি 
েকরনেকলি।  n

পন্ণ্ডি দীিদয়া্ উপাধ্ায় েহুমুখী 
প্রনিভার অনধকারী নছন্ি , যার অসাধারে 

রাজনিনিক ও সাংেঠনিক দক্ষিা নছ্। 
নিনি একজি মহাি েতিা, সামান্জক 

নচন্তানেদ, অে ্শিীনিনেদ, নরক্ষানেদ, ভ্খক 
এেং সাংোনদকও নছন্ি।

পক্ডিত েীিেোল উপাধযোেে্ন্তিত্ব
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আন্তজ্বানতে সাংকেনতে রাষা নেরসনেনরর নিেন্ধ

মূক এেং েনধরনদর ক্ষমিায়নি 
গুরুত্বপূে ্শ ভূনমকা পা্ি কনর

সাংনকনিক ভারা

ভদনরর েনধর ও মূক ে্ন্তিনদর ক্ষমিায়নির ্নক্ষ্ সাংনকনিক ভারানক সরকারী নেরনয়র 
ময ্শাদা ভদওয়া হনয়নছ। এছাড়াও, ভদনর এই প্রেমোর সাধারে রব্ভাডিারও েনড় ভিা্া 

হনয়নছ। মূক এেং েনধর মািুনররা হাি, মুখ ো ররীনরর অঙ্গভনঙ্গর মাধ্নম িানঁদর অিুভূনি 
প্রকার করনি সাংনকনিক ভারার ে্েহার কনরি।
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এে মপূে এরং রনধর নচত্রনশল্পী প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােীকে তারঁ 
এেটি নশল্পেম ্ব পাটঠকেনেকলি, প্রধািমন্তী তাকঁে সকম্বাধি েকর 
নচটঠ দলোর সমে উকলিে েকরকেি দয, আত্মনরশ্বাকসর সাকে েটঠি 
সমসযোর সমাধাি েকর এরং ইনতরাচে নচন্তারারিার সাকে রাধা 
অনতক্রম েকর এনগকে দযকত পারকলই মািষু এে অিযে উচ্চতাে 
দপৌঁেকত পাকর। তশশকর এে েরু ্বিিার িকল মপূে ও রনধর হকে যাি 
জেপুকরর অজে গগ ্ব। সাধারণত, এই রেম পনরনস্নতকত আমাকের 
এোনধে েটঠি সমসযোর মুকোমুনে হকত হে নেন্তু অষ্মতা সত্বেও, 
গগ ্ব েেিই নিরাশ হকে পকড়িনি ররং তারঁ েরু ্বলতাগুনলকে তারঁ 
শক্তিকত পনরণত েকরকেি। গগ ্ব তারঁ নিষ্া, পনরশ্রম এরং নিরন্তর 
অিশুীলকির মাধযেকম নচত্রেলার জগকত নিকজর আসি প্রনতষ্া 
েকরকেি এরং আজ শুধু দেকশ িে নরকেকশও তারঁ নশল্পেকম ্বর 
অকিে প্রেশ ্বিী আকোজি েরা হকেকে। গগ ্ব মপূে এরং রনধর 
নশশুকের নরিামপূকলযে অঙ্ককির প্রনশষ্ণও দেি।

গগ ্বকে দলো এেটি নচটঠকত প্রধািমন্তী দমােী রকলি, “আপিার 
জীরি অকিে মািকুষর োকে অিকুপ্ররণা স্বরূপ, যারা তাকঁের 
জীরকির দোি িা দোি সমকে রাধা নরকনের সম্েুীি হকেকেি।“ 
আজ গগ ্ব তারঁ জীরকি সিল এরং প্রনতটষ্ত, তকর এর জিযে 

আত্মনরশ্বাকসর পাশাপানশ োকের মািষুকের নরশ্বাস এরং সহােতাও 
প্রকোজি। ২০১১ সাকলর আেমশুমানর অিসুাকর, রারকত প্রাে 
৫০ লষ্ মািুষ আকেি যারা েো রলকত রা শুিকত পাকরি িা রা 
শ্ররণশক্তি েম।
ভারিীয় সাংনকনিক ভারা েনেরো ও প্রনরক্ষে ভকন্দ্র

রারকতর রনধর ও মপূে মািুষকের ষ্মতােকির পকে সরকচকে 
গুরুত্বপপূণ ্ব পেকষ্প নেল ২০১৬ সাকল রারতীে সাংকেনতে রাষা 
গকরষণা ও প্রনশষ্ণ দেকন্দ্রর প্রনতষ্া। সামাক্জে িযোেনরচার ও 
ষ্মতােি মন্তকের অধীকি প্রনতটষ্ত এই দেন্দ্রটি প্রােনমেরাকর 
সাংকেনতে রাষার দোরাষী, গকরষণা ও উন্নেকি োজ েরার 
পাশাপানশ ৫০ লষ্ মািষু যাকত নশষ্া, েম ্বকষ্ত্র এরং জিজীরকি 
রানে সেকলর মত সুকযাগ সুনরধা পাে, অংশগ্হণ েরকত পাকর তার 
লকষ্ িতুি প্রযকু্তির প্রচাকরর নেকে িজর দেে। দেন্দ্রীে সামাক্জে 
িযোেনরচার ও ষ্মতােি মন্তে পক্ডিত েীিেোল উপাধযোে 
দযাজিার অধীকি রনধরকের েলযোকণ োজ েরা এিক্জওগুনলকে 
সাহাযযে েকর চকলকে। প্রনতরন্ধী রযেক্তিকের অনধোর আইি ২০১৬-
এর অধীকি, রনধরকের আকগর তুলিাে অকিে দরনশ সুনরধা প্রোি 
েরা হকেকে। দয সেল পনররাকরর মানসে আে ১৫০০০ িাোর 
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কারণ 'চিহ্ন' এর মাধ্যমম একই কথা বলার চবচিন্ন উপায় প্রিচলত 
চিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেমত পামর, দচষিণ িারমত হাত মুম�ার 
উপমর রাখা হয়, তাহমল এটি ‘চববাহ’ চিহ্ন চহসামব মানা হয়, চকন্তু 
এই 'চিহ্ন' আবার উত্তর িারমতর চকিু অংমে ‘বন্দি’ বমল চবমবচিত 
হয়। িাষা এবং চবচিন্ন অঞ্চমলর মমধ্য যসতুবন্ধন চহসামব কাজ করার 
জন্য  অচিধামনর প্রময়াজনীয়তা যদখা যদয়। িারতীয় সাংমকচতক 
িাষা গমবষণা ও প্রচেষিণ যকন্দ্র অমনক গমবষণা এবং অধ্যয়মনর পর 
িারমত প্রথম সাংমকচতক িাষা অচিধান ততচর কমরমি। চতন খমডে 
প্রকাচেত এই অচিধামন প্রায় দে হাজার েব্দ অন্তিুভুক্ত করা হময়মি। 
৩০০০ েব্দ সম্বচলত অচিধামনর প্রথম সংস্করণ ২০১৮ সামলর ২৩যে 
মািভু প্রকাচেত হয়, ৬০০০ েব্দ সম্বচলত (প্রথম সংস্করমণর ৩০০০ 
েব্দ-সহ) চবিতীয় সংস্করণ ২০১৯ সামলর ২৭যে যেব্রুয়াচর িাল ুকরা 
হময়চিল। ২০২১ সামলর ১৭যে যেব্রুয়াচর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাচেত 
হয়। চিকেনাচরমত চিন্ন চিন্ন চিহ্ন সম্বচলত চিচিও রময়মি, ওই 
চিমহ্নর ইংমরন্জ প্রচতেব্দ এবং প্রাসচগিক িচবও রময়মি। অচিধামন 
যদমের চবচিন্ন স্ামন ব্যবহৃত আঞ্চচলক চিহ্নগুচলও স্ান যপময়মি।
এই প্রথমবার সাংকেতিে ভাষাকে ভাষা তিসাকব স্বীেৃতি 
দেওয়া িল 

এই প্রথম িারমত সাংমকচতক িাষামক একটি িাষার মে ভুাদা 
যদওয়া হল। নতুন জাতীয় চেষিানীচতর এক বির পূচত ভু উপলমষি 
আময়ান্জত একটি অনষু্ামন প্রধানমন্তী নমরন্দ্র যমাদী বমলন, “এখন 
চেষিাথথীরা এটিমক একটি িাষা চহসামবও পড়মত পারমব। এর েমল 
িারতীয় সাংমকচতক িাষার যষিমরে অিাবনীয় পচরবতভুন আসমব এবং 
আমামদর চিন্ন িামব সষিম বনু্ধরা উপকৃত হমবন। এনচসইআরটি 
এবং িারতীয় সাংমকচতক িাষা গমবষণা ও প্রচেষিণ যকমন্দ্রর মমধ্য 
একটি িুন্ক্ত অনুসামর, চহন্দি এবং ইংমরন্জ মাধ্যমমর প্রথম যথমক 
বিাদে যরেণীর সমস্ত এনচসইআরটি পা�্যপুস্তক, চেষিক ম্যানুয়াল 
এবং অন্যান্য পচরপূরক পা�্যপুস্তক িারতীয় সাংমকচতক িাষায় 
রূপান্তচরত করা হমছে। এই উমদ্যামগর েমল সকল রেবণ-প্রচতবন্ধী 
িারেিারেী এবং চেষিক-চেচষিকা উপকৃত হমবন। 

এিা সরকামরর দাচয়ত্ব যে প্রমত্যক নাগচরক োমত চনজ চনজ 
যষিমরে উন্নচতর জন্য সমান সুমোগ পায়, োর উপর চিত্চত কমর 
গমড় উম�মি সকমলর সমগি, সকমলর চবকাে, সকমলর চবশ্াস মন্তটি। 
বয়স্ক নাগচরক, মচহলা, িারে, আচদবাসী বা প্রচতবন্ধী-সহ সমামজর 
সকল যরেণীর মানমুষর কামি নীচতর সুচবধাগুচল যপৌঁমি যদওয়া োয় 
তার জন্য সরকার অন্তিুভুন্ক্তমূলক পদ্ধচত গ্রহণ কমরমি। সরকাচর 
উমদ্যামগর সুচবধাগুচল সমামজর যসই সকল অংমে সম্প্রসাচরত 
কমরমি ো ২০১৪ সামলর আমগ চবচিন্ন সরকাচর নীচতর সুচবধার 
আওতার বাইমর চিল। দষিতা প্রচেষিণ যথমক শুরু কমর প্রচতবন্ধী 
মানুষমদর িাকচরমত সংরষিমণর যকািা ৩ যথমক ৪ েতাংে বনৃ্দ্ধ কমর 
সরকার তামঁদর ষিমতায়মনর যিষ্া কমরমি। প্রচেষিণ, চেষিা, গমবষণা 
এবং চিচকৎসা সুচবধা প্রদামনর মাধ্যমম তামঁদর মূলধারার সামথ সংেকু্ত 
করার পদমষিপও গ্রহণ করা হময়মি। যকন্দ্রীয় সরকামরর চবচিন্ন 
উমদ্যামগর অগ্রাচধকার এখন বচধর এবং মূক মানমুষরা।   n

তবশ্বব্াপবী সকেিনিা প্রসাকর 
আন্তরা্তিে সাংকেতিে ভাষা 
তেবস পাতলি িয় 
চবশ্ বচধর সংমের মমত, পচৃথবীমত প্রায় ৭২ যকাটি 
বচধর মানুষ রময়মিন। এর মমধ্য ৮০ েতাংে মানষু 
উন্নয়নেীল যদমে বাস কমরন। তারঁা ৩০০টি চবচিন্ন 
ধরমণর সাংমকচতক িাষা ব্যবহার কমরন। োরা বচধর 
বা রেবণেন্ক্ত হ্াস যপময়মি এমন ব্যন্ক্তমদর যষিমরে 
যোগামোমগর একমারে মাধ্যম হল সাংমকচতক িাষা। 
অন্য যে যকামনা িাষার মমতা, সাংমকচতক িাষারও 
চনজস্ব ব্যাকরণ এবং চনয়ম আমি। বচধরমদর উন্নচতর 
জন্য সাংমকচতক িাষা খুবই গুরুত্বপূণ ভু। এমক 
বচধরমদর মাতৃিাষাও বলা যেমত পামর। ওয়ার্ভু চমউি 
যেিামরেন ১৯৫১ সামলর ২৩যে যসমটেম্বর প্রচতটষ্ত 
হয়। ২০১৮ সাল যথমক প্রচত বির আন্তজভুাচতক 
সাংমকচতক িাষা চদবস পাচলত হমছে। এর উমদেে্য 
হল সাংমকচতক িাষা সম্পমকভু সমিতনতা প্রসার করা।

কম, যসই রকম পচরবামরর পািঁ বিমরর কম বয়চস যকানও 
চেশুর েচদ যকাচলিয়ার ইমপ্ান্ট করা প্রময়াজন হয়, তাহমল 
যকন্দ্রীয় সরকার সমস্ত খরি বহন কমর। এই ধরমনর চেশুমদর 
দইু বিমরর জন্য চবনামূমল্য স্পিি যথরাচপও যদওয়া হয়। এই 
সকল ব্যন্ক্তমদর দষিতা চবকামের জন্য প্রচেষিমণর চবমেষ 
ব্যবস্াও করা হময়মি।
সাংকেতিে ভাষায় দেকের প্রথম অতভধান

িারমত প্রায় ১০০ বির ধমর ‘সাংমকচতক িাষা’ব্যবহার করা 
হমছে চকন্তু যদেজমুড় এই িাষা ব্যবহামর অচিন্নতার অিাব চিল। 

আন্তজভুাচতক সাংমকচতক িাষা চদবসতবকেষ তনবন্ধ
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িিুি ভারি
েঠনির অনভমুনখ
িিুি ঐনিহ্

জিসাধারকণর মকধযে স্বাস্যেের অরযোস গকড় দতালার জিযে প্রকোজি েকৃঢ় এরং নস্র সংেল্প। উন্নততর দেশ গঠকি 
প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােীর েকৃটষ্রনগেকত দসই ইচ্ছাশক্তি েকৃশযেমাি। দেউ নে দোিনেি রারকত দপকরনেল দয এেজি 

প্রধািমন্তী তারঁ রাষকণ দেকশ দশৌচাগার নিম ্বাকণর েো উকলিে েরকরি? অপনরনচত অজািা জাতীে িােেকের 
পদ্ম সম্াকি রপূ নষত েরকরি?

রারতীে রাজিীনতর দষ্কত্র নেে পনররত্বিোরী মুহপূত ্ব নেল ২০১৪ সাল, োরণ এই সমেোল সটঠে চচ্বা এরং 
রীনতিীনতর মাধযেকম আমাকের জাতীে উচ্চাোঙ্কাকে উপস্াপি েকরনেল। দেকশর রীনতিীনত এরং প্রোরই 
পনররত্বি হেনি, দসই প্রেমরার নরনরন্ন সরোনর েম ্বসপূনচর সিল রাস্তরােকির মপূল চানরোটঠ হকে উকঠনেল 

জিসাধারকণর অংশগ্হণ। স্বেং প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী লাল দেলিার প্রাোর দেকে তারঁ রাষকণ এোনধেরার 
উকলিে েকরনেকলি দয, এই ধরকির োমযে এরং আেশ ্ব রীনতিীনত এরং অরযোস রহুোল আকগই গ্হণ েরা উনচত 

নেল নেন্তু দসগুনলকে যোযে গুরুত্ব দেওো হেনি। সটঠে অিুশীলি এরং রীনতিীনত গ্হকণর মাধযেকম, এই 
েকৃটষ্রনগে পনররত্বকির মাধযেকম দেকশর আোঙ্কা িতুি রূপ পাকচ্ছ...
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আগামী ২৫ রেকরর মকধযে 
রারতকে এেটি উন্নত 
দেশ নহসাকর গকড় দতালার 

লকষ্যে সরোর এনগকে চকলকে। রনরষযেকতর 
নেকে িজর দরকে অমকৃত োকলর যাত্রা শুরু 
েরা দহাে রা লালকেলিার প্রাোর দেকে 
পনরচ্ছন্নতা এরং সযোনিিানর িযোপনেকির 
প্রচার, প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী প্রনতটি 
নরষকে যোযে গুরুত্ব নেকেকেি। সাধারণ 
রাকজিকে িতুি নেেনিকে্বশিা দেওো, 
‘প্রগনত’র মকতা দিারাকমর মাধযেকম েকেে 
েশে ধকর আিকে োো প্রেল্পগুনলকে 
পুিরুজ্ীনরত েরার পাশাপানশ সরোর 
এরেম এোনধে নরষকে আমপূল পনররত্বি 
একিকে। এোড়াও, পদ্ম পুরস্ার, সহকজ 
রযেরসা েরা এরং জীরিযাত্রাে স্বাচ্ছ্যে 
আিকত এোনধে সংস্ারমপূলে পনররত্বি 
েরা হকেকে। জম্ ুও োশ্ীর দেকে ধারা 
৩৭০ রানতল েরা রা ক্জএসটি চাল ুেরার 
মকতা অকিে সাহসী পেকষ্প িতুি 
রারকতর আোঙ্কাকে রূপোি েরকে।

িতুি রারকতর উন্নেকির যাত্রাে 

সরোর দরশ নেেু উদ্ারিী এরং 
অপ্রচনলত পেকষ্প গ্হণ েরকে। 
রত্বমাকি গকৃহীত এই নসদ্ান্তগুনল অজ্বি 
েরকত পারকল, ২০৪৭ সাকল রারত যেি 
তার স্বাধীিতার শতরষ ্ব পপূনত ্ব উেযাপি 
েরকর তেি রারত এেটি শক্তিশালী দেশ 
নহসাকর নরশ্ব েররাকর নিকজকে স্াপি 
েরকত সষ্ম হকর।

প্রেকৃ তপকষ্, এটি প্রধািমন্তী িকরন্দ্র 
দমােীর রযেক্তিকত্বর এেটি মহাি 
গুণ দয নতনি তেিক্্ি োজেকম ্বও 

আপিারা নিচিেই রারকেি দয এ দেমি ধরকির 
প্রধািমন্তী, নযনি লালকেলিার প্রাোকর োনঁড়কে পনরচ্ছন্নতা 
এরং দশৌচাগাকরর েো রলকেি। আনম সমাকলাচিা নিকে 
রানরিা নেন্তু আনম আমার হৃেকের সকগে এেমত। আনম 
এেটি েনরদ্র পনররার দেকে উকঠ একসনে এরং েনরদ্রকের 
সম্াি পাওো উনচত, দসিাই আমাকের অগ্ানধোর।

এেি আমরা এে মাস আকগ রাকজি েকরনে। সমকের এে 
মাস আকগ রাকজি েরার অে ্ব হল এে মাস আকগ দেকশর 
অে ্বনিনতে রযেরস্া চালাকিা। শুধু তাই িে, রাকজকির পর 
অংশীোরকের সকগে মতনরনিমেকের মত এেটি মহৎ 
উকেযোগ, আনম মকি েনর এটি আরও দরনশ িলপ্রসপূ হকর।

আসুি আমরা এই "নগর ইি আপ" রা পনরতযোগ 
আক্ালকি দযাগ নেই, আসুি আমরা গযোকসর রতু ্বনে 
দেকড় নেই। আনম আপিাকের আশ্বাস নেক্চ্ছ দয আপনি 
দয রতু ্বনে দেকড় নেকচ্ছি, আমরা তা েনরদ্রকের োকে 
দপৌঁকে দের। এিা গরীরকের প্রকোজকি লাগকর। সরোর 
রতু ্বনে সঞ্ে েকর তহনরল পপূরণ েরকত চাে িা। 
আপিারা আমাকে রলুি এটি নে এেটি পনরকষরা িে?

আমাকের দেকশ সরোকরর োকজর মপূলযোেি, সরোকরর 
ষ্মতার মপূলযোেি, সরোকরর েম ্বষ্মতা নিকে আকলাচিা- 
অনধোংশই সরোর েতকৃ ্বে রড় রড় দরাষণার উপর ভিভতি 
েকর েরা হকেকে। নেন্তু এই প্রেমরার, এই নিেমগুনল 
পনররনত্বত হকচ্ছ, ধারণাটির পনররত্বি হকেকে। োকজর 
বিারা আমাকের সরোকরর মপূলযোেি েরা হকচ্ছ।

আত্মনিভ্শর ভারি এেং 
ভভাকা্ ফর ভ্াকা্ 
প্রচারানভযাি মাত্ এক 
োনক েেআনন্দা্নি 

পনরেি হনয়নছ্।

িিুি ঐনিনহ্র উত্ািপ্রচ্ছদ নিেন্ধ

িনরন্দ্র ভমাদী, প্রধািম্রিী
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आवरण कथा

আকরগ, ইচ্ছাশক্তিকে অন্তরু্বতি েরকত পাকরি। স্বাধীিতা 
আক্ালকির সমে, দলােমািযে রাল গগোধর নতলে গকণশ 
চতুেমীকে গণকচতিা জাগরকণর মাধযেম েকরনেকলি। ১৮৫৭ 
সাকল মহাসংগ্াকমর সমে ‘রুটি এরং পদ্মিুল’ আমাকের 
তধয ্বশক্তির প্রতীে হকে উকঠনেল। আমাকের স্বাধীিতার 
হানতোর ও মাধযেম হকে উকঠনেল দেশরাসীর সক্ম্নলত 
শক্তি। সমগ্ দেশরাসীকে জাগ্ত েরার জিযে মহাত্মা গান্ধী 
চরো ও োনে প্রচাকরর মাধযেকম এেটি গণ আক্ালি গকড় 
তুকলনেকলি। স্বাধীিতা আক্ালি দেকে অিকুপ্ররণা নিকে, 
প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী অমকৃত মকহাৎসর রেরটিকে এেটি 
সংেল্প নহসাকর গকড় দতালার জিযে আহ্াি জানিকেকেি। 
তারঁ েকৃঢ় সংেকল্পর োরকণ লালকেলিার প্রাোর দেকে েরা 
দরাষণাগুনল আজ রাস্তরানেত হকচ্ছ এরং সমাকজর প্রানন্তে 
মািষুকের জিযে সেল সুনরধা নিক্চিত েরা হকচ্ছ।

আকগ প্রনতশ্রুনতর অরার নেল িা নেন্তু তা 
পপূরকণর দোি দচষ্া নেল িা, অকে ্বর অরার নেল 
িা নেন্তু আকরকগর অরার নেল, সমাধাকির 
অরার নেল িা নেন্তু সামে ্বযে এরং েম ্ব সংস্কৃ নতর 
অরার নেল। েরু সহকজই নেেু মািুষ েরীর 
োকসর এেটি প্ররাে নিকে উপহাস েরত, ‘োল 
েকর দসা আজ ের, আজ েকর দতা আর’ 
অে ্বাৎ রত্বমাকির মকতা সমে দিই। েল্পিা 
েরুি, আমাকের েম ্বসংস্কৃ নতকত এই রার 
যনে েকেে েশে আকগ আসত তাহকল আজ 
দেকশর নচত্র দেমি হত।
িকরন্দ্র দমােী, প্রধািমন্তী

স্াধীিিা নদেনস 
িিুি সংকল্প

অমৃি কা্

n স্বাধীিতার ৭৫তম রষ ্ব উেযাপিকে 
অমকৃত মকহাৎসর িাম দেওো 
হকেকে। এটি আকোজকির জিযে 
নরকশষ েনমটি গঠি েরা হকেকে। 

n  অজািা িােেকের নিকে গল্প 
দলোর জিযে যুর সম্প্রোেকে 
উৎসানহত েরা হকচ্ছ। 

n  আগামী ২৫ রেকরর মকধযে 
রারতকে উন্নত দেশ নহসাকর 

প্রনতষ্া েরার সংেল্প গ্হণ েরা 
হকেকে। 

n  জাতীে সগেীত গাওোর নরনডও 
আপকলাড েরার জিযে উকেযোগ 
গ্হণ েরা হকেকে। ৩০ রেকরর 
েম রেসী দলেেকের জিযে ‘যুরা 
দযাজিা’ চালু েরা হকেকে।  

n  লালকেলিার প্রাোর দেকে েরা সর 
দরাষণা রাস্তরানেত হকেকে।

১৫ই আগস্ট আমাকের স্বাধীিতা নেরস, এেি দেকে এটি আর শুধু এেটি তানরে 
িে, িতুি রারত গঠকির সংেল্প। এেি দেরল লাল দেলিার প্রাোর দেকে 
শুধু দরাষণা েরা হে িা,  ররং এটিকে েীরাকর গণআক্ালকি রূপান্তনরত েরা 
সম্র, তা রাস্তরােি েরকত নসদ্ান্ত দিওো হে।

িিুি ঐনিনহ্র উত্ািপ্রচ্ছদ নিেন্ধ
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েে এেং নেবেে্াপী ক্্াে কম ্শসূনচনি জিসাধারনের 
অংরগ্হে

উন্নেকির অগ্গনতর জিযে শীষ ্ব দিতকৃ কত্বর রপূ নমো 
সরকচকে দরনশ গুরুত্বপপূণ ্ব। লালকেলিা দেকে প্রধািমন্তীর 
দেওো রাষকণও এই রারিার প্রনতিলি দেো যাে। 
উন্নেিমপূলে প্রেল্পগুকলাকে নেে নিকে্বশিা দেওোর দষ্কত্র 
জিসাধারকণর োে দেকে পরামশ ্ব চাওোর জিযে এটি 
এেটি শক্তিশালী মাধযেম হকে উকঠকে। লালকেলিা দেকে তার 
প্রেম রে্তকৃ তাে, নতনি প্রনতটি রানড়কত দশৌচালে গঠকির 
শপে নিকেনেকলি। পনরচ্ছন্নতা নরষকে েো রকল প্রধািমন্তী 
িকরন্দ্র দমােী এটিকে সনতযেোকরর গণআক্ালকি পনরণত 
েকরনেকলি। লালকেলিা দেকে রাষণ দেওোর সমে প্রেমরার 
এেজি প্রধািমন্তী সামাক্জে নিকষধাজ্া দরকে মনহলাকের 
জিযে সযোনিিানর িযোপনেকির গুরুত্ব নিকে আকলাচিা শুরু 

েকরি। মহাত্মা গান্ধীর জন্মরানষ ্বেী উপলকষ্ ২০১৪ সাকলর 
২রা অকক্টারর প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী দেশজকুড় পনরচ্ছন্নতা 
প্রচাকরর জিযে ‘স্বচ্ছ রারত নমশি’-এর সপূচিা েকরনেকলি 
যা সারা দেকশ রযোপেরাকর প্ররার নরস্তার েকরনেল। ২০১৪ 
সাকল দশৌচাগার নেল ৩৮% যা আজ দরকড় হকেকে ৯৯%। 
দরশ েকেেটি রাজযে ও দেন্দ্রশানসত অঞ্লকে ‘ দোলা স্াকি 
দশৌচেম ্বমুতি’ নহসাকর দরাষণা েরা হকেকে। নরশ্ব স্বাস্যে সংস্া 
স্বচ্ছ রারত নমশকির প্রশংসা েকরনেল এরং জানিকেনেল দয 
এটি নতি লষ্ মািুকষর জীরি রাচঁাকত পাকর।  

পনরচ্ছন্নিাই এখি 
ভদনরর নমরি

n পাচঁ রেকর ৫৫ দোটিরও দরনশ মািষু দোলাস্াকি 
দশৌচেকম ্বর অরযোস পনরতযোগ েকরকে এরং 
দশৌচাগার রযেরহার শুরু েকরকেি। এইরাকর দ্রুত 
োজ েরার িকল, রাষ্ট্রসংর েতকৃ ্বে দরানষত নিনে্বষ্ 
সমকের ১১ রের আকগই রারত সেকলর জিযে 
দশৌচাগাকরর লষ্যে অজ্বি েকরকে।

n  স্বচ্ছ রারত নমশি গ্ামীকণর যাত্রা অরযোহত রকেকে, 
এেি যার লষ্যে হল প্রনতটি গ্াকম েটঠি এরং তরল 
রকজ্বযের সটঠে রযেরস্াপিা। এই োকজ সরোর 
আরও পাচঁ রেকরর জিযে ১,৪০,৮৮১ দোটি িাো 
ররাদে েকরকে।

জিসাধারনের অংরগ্হে

আমরা এেনরংশ শতাব্দীকত রাস েরনে, এই যকুগও আমাকের মা, দরাকিরা দোলা স্াকি দশৌচেম ্ব েরকত 
রাধযে হকচ্ছি, এই েষ্িা নে আমরা দোিনেি অিরুর েকরনে? তাকঁের এই যন্তণা সহযে েরার েত শক্তি 
আকে? আমাকের মা দরাকিকের সম্ভ্রম রষ্াে আমরা দশৌচাগাকরর রক্ারস্ত েরকত পানরিা?

২০১৪ সাকল মাত্র 
৩৮.৭০% অন্তরু্বতি নেল

১০.৭১
দোটি রানড়কত 
দশৌচাগার নিম ্বাণ 
েরা হকেকে।

২০২১ সাকলর ৩০দশ 
আগকস্টর মকধযে 

দেকশর অনধোংশ 
গ্ামকে ‘উনু্মতি স্াকি 
দশৌচেম ্ব মুতি’ 
নহসাকর দরাষণা 
েরা হকেকে

২০১৪ সাকল স্বাধীিতা নেরস উপলকষ্যে লালকেলিার 
প্রাোকর োনঁড়কে প্রধািমন্তী তারঁ রাষকণ এই শব্দগুনল 
নেকে দেশকে এই প্রশ্নই ক্জজ্াসা েকরিনি ররং মহাত্মা 
গান্ধীর ১৫০তম জন্মরানষ ্বেীকত এেটি পনরচ্ছন্ন রারত 
গকড় দতালার সংেল্প গ্হণ েকরনেকলি। 

‘সক্শিুকসালজার’ রা তসনিেকের প্রনত রাত্বা 
অনরযাকির মাধযেকম প্রধািমন্তী িাগনরেকের োকে 
দেকশর প্রনত তসনিেকের দসরার জিযে েীপারলীর নেি 
তাকঁেরকে ধিযেরাে জািাকত আহ্াি েকরকেি। 

িিুি ঐনিনহ্র উত্ািপ্রচ্ছদ নিেন্ধ

১০০



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার  |  ১৬-৩০ সসপ্টেম্বর, ২০২১14

आवरण कथा

শুধু পনরষ্ার-পনরচ্ছন্নতা িে, সামাক্জে উকবিগ 
সম্নে্বত প্রেল্পগুনলকত প্রেমরাকরর মকতা দেন্দ্রীে সরোর 
সুনরধাকরাগীকের সরাসনর অংশগ্হণোরী নহসাকর অন্তরু্বতি 
েকরকে যাকত পুকরা অনরযািটি েিুমীনতমুতি হে। এরাকর 
প্রধািমন্তী দেকশর প্রনতটি মািুকষর মকধযে িতুি আশা ও শক্তির 
সঞ্ার েকরকেি, জিসাধারণকে তারঁ প্রনতটি পনরেল্পিা ও 
নচন্তার সকগে যতুি েকরকেি। প্রেকৃ তপকষ্, ‘সেকলর সকগে, 
সেকলর নরোশ, সেকলর নরশ্বাস এরং সেকলর প্রোস’- 
এই মপূলমন্ত দেকে অিপু্রানণত হকে শাসি রযেরস্াে এেটি 
েকৃষ্ান্তমপূলে পনররত্বি সাধি েরার দচষ্া শুরু হকেকে যার 
লষ্যে অন্তরু্বক্তিমপূলে, উন্নেিমুেী এরং েিুমীনতমুতি শাসি 
নিক্চিত েরা। প্রধািমন্তীর প্রকচষ্া নেল উন্নেি প্রেল্পগুনলকে 
দ্রুত গনতকত সমাকজর প্রানন্তে মািষুকের োকে দপৌঁকে 
দেওো যাকত দেশরাসী অকন্তযোেকের উকদেশযে উপলনব্ধ েরকত 
পাকরি এরং প্রানন্তে মািষুরা সরোকরর নরনরন্ন প্রেল্প এরং 

উকেযোকগর সুনরধা পাে তা নিক্চিত েরা। দরশ েকেেটি 
আন্তজ্বানতে সংস্া এেি স্বীোর েরকে দয প্রধািমন্তী দমােীর 
দিতকৃ কত্ব রারত দরেড্ব গনতকত োনরদ্রযে েপূরীেরণেকরকে। 
আজ রারত নরকশ্বর রকৃহত্তম স্বাস্যেকসরা েম ্বসপূনচ, আেষু্াি 
রারকতর দিতকৃ ত্ব নেকচ্ছ। আেষু্াি রারত েম ্বসপূনচর আওতাে 
৫০ দোটি েনরদ্র ও িরযে-মধযেনরত্তকশ্রণীর মািকুষরা উচ্চমাকির 
এরং সাশ্রেী মপূকলযের স্বাস্যেকসরা পাকচ্ছি। নরকশ্বর অিযেতম 
স্বিামধিযে স্বাস্যে পক্ত্রো লযোিকসি আেষু্াি রারত েম ্বসপূনচর 
প্রশংসা েকর রকলকে দয এই প্রেল্প রারকতর স্বাস্যেকষ্কত্রর 
অপপূণ ্বতা েপূর েরকে। 

েকৃ নষকে লারজিে উৎকস পনরণত েরা রা েকৃ ষেকের আে 
নবিগুণ েরার লষ্যে দহাে রা েকৃ ষেকের ঋণমুতি েরার 
উকেযোগ দহাে, দেন্দ্রীে সরোকরর িতুি িীনতর প্ররার 
পনরলনষ্ত হকচ্ছ।

n দোনরড চলাোলীি সমকে েুই লষ্ দোটি 
িাো রযেকে ৮০ দোটিরও দরনশ মািষুকে 
নরিামপূকলযে দরশি সরররাহ েরা হকেনেল।

n  ৬৫.৪১ দোটিরও দরনশ দোনরড টিোর দডাজ 
দেওো হকেকে- সরার জিযে নরিামপূকলযে টিো।

n  ৮ দোটিরও দরনশ পনররাকর নরিামপূকলযে 
এলনপক্জ সংকযাগ।

n  ২ দোটিরও দরনশ পনররাকর পাো রর 
ততনর হকেকে।

n ২০২৪ সাকলর মকধযে সমস্ত গ্ামীণ 
পনররাকর নরিামপূকলযে েকলর জল 

সংকযাগ দেওোর লষ্যেমাত্রা 
গ্হণ েরা হকেকে,ইনতমকধযে 

৮ দোটি পনররার এই 
সুনরধা দপকে নগকেকে।

স্াচ্ছন্দ্ময় জীেিযাত্া এেং 
ে্েসা করার সহজ পনের উন্ননি

সুনযাে সুনেধার উন্ননি 

দেশরাসীর মকি নশকল্পর উপর আস্া রকৃক্দ্ পাওোে, সহকজ রযেরসা েরার পে 
এরং জীরিযাত্রাে স্বাচ্ছ্যে রকৃক্দ্ পাকচ্ছ। এেি দেকশর সম্কের ওপর সেকল 
নিজস্ব রাগ পাকচ্ছ।

৪৩
দোটি জি ধি অযোোউন্ দোলা 
হকেকে যার মাধযেকম সামাক্জে 
এরং অে ্বনিনতে নিরাপত্তা 
সুনিক্চিত েরা যাকর।

দোটি িাো স্বনিনধ প্রেকল্পর 

অধীকি ২৩ লষ্ পে নরকক্রতার  

মকধযে রন্ি েরা হকেকে ।২৩০০
n দোনরড সমকে জি-ধি অযোোউকন্র 

মাধযেকম ২০ দোটি মনহলার অযোোউকন্ ৩০ 
হাজার দোটি িাো পাঠাকিা হকেকে। 

n  নেষাণ সম্াি নিনধ দযাজিাে ১১.৪ দোটি 
েকৃ ষেকে ১.৫ লষ্ দোটি িাো দেওো 
হকেকে। 

n  প্রধািমন্তী জি আকরাগযে দযাজিা- আেষু্াি 
রারত প্রেকল্পর অধীকি ৫০ দোটির দরনশ 
মািষু পাচঁ লষ্ িাো পয ্বন্ত নরিামপূকলযে 
নচনেৎসা পনরকষরা দপকেকেি। 

িিুি ঐনিনহ্র উত্ািপ্রচ্ছদ নিেন্ধ
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এেিও পয ্বন্ত, ১১ দোটিরও দরনশ েকৃ ষকের রযোঙ্ক 
অযোোউকন্ ১ লষ্ ৬০ হাজার দোটি িাোর দরনশ পাঠাকিা 
হকেকে, যা েকৃ ষেকের োকে আশীর ্বাে হকে উকঠকে। এেি 
এিা নিক্চিত েরা হকচ্ছ দয দেকশর সম্কে প্রকতযেকের 
সমাি অনধোর রকেকে।

ভদর পনরেি্শনি িিুি মনিাভাে

নরশ্ব োয ্বক্রম গঠকির জিযে রারকতর োকে এেটি 
অিিযে সুকযাগ রকেকে। এই সুকযাগগুনল োকজ লানগকে, 
নরশ্ব েররাকর রারত নিকজকে দরাল মকডল এরংঅিকুপ্ররণা 
নহসাকর প্রনতটষ্ত েরকত পারকর। নেন্তু স্বাধীিতার পর, 
েীর ্বনেি ধকর রারকতর সামকি দোি সুনিনে্বষ্ লষ্যে রা 
উকেযোগ নেল িা, নেল সটঠে পদ্নতর অরার। নেন্তু রত্বমাি 
দেন্দ্রীে সরোকরর িতুি নচন্তারারিা এই েটুি উোহরণ 
দেকে দরাঝা যাকর। দয দজলা রা রাজযেটিকে আকগ অিগ্সর 

রলা হত, প্রধািমন্তীএেি তার িাম নেকেকেি ‘ উচ্চাোঙ্কী 
দজলা’। অে ্বাৎ উন্নেকির দ্াকত যারা দযাগোি েরকত চাি, 
এেি তাকঁের শুধু সুকযাগ প্রকোজি। এেইরাকর, দিানেও  
পযোরানলম্ম্কক্স রারতীে দেকলাোড়রা তাকঁের অসাধারণ 
প্রনতরা তুকল ধকরকেি। মকিারার পনররত্বকির োরকণ 
এই অনরশ্বাসযে সািলযে লার েরা সম্র হকেকে।এেসমে 
তাকঁেরকে সমাকজ েরু ্বল অংশ রকল মকি েরা হত এরং 
প্রনতরন্ধী রকল সকম্বাধি েরা হত, নেন্তু প্রধািমন্তী িকরন্দ্র 
দমােী তাকঁের দেরকত্বর সকগে যতুি েকর ‘নেরযোগে’ নহসাকর 

 n প্রেমরাকরর মকতা সরোর স্বাস্যে 
দষ্ত্রকে অগ্ানধোর নেকেকে। 
রাকজকি ১৩৭ শতাংশ রকৃক্দ্ েরা 
হকেনেল।

n  ‘এে দেশ এে দরশি োড্ব’ নস্কমর 
মাধযেকম পনরযােী শ্রনমেরা দেকশর 
দযকোকিা স্াি দেকে দরশি দতালার 
অনধোর দপকেকেি।

n  দেকশ প্রেমরার, অে ্বনিনতেরাকর 
েরু ্বল উচ্চরকণ ্বর জিযে ১০% 
সংরষ্কণর সুনরধা।

n  সাধারণ মািকুষর সস্তাে নরমাকি 
ভ্রমকণর স্বপ্ন রাস্তরানেত হকচ্ছ ‘উড়াি’ 
নস্কমর মাধযেকম, ৫০০ নেকলানমিার 
দযকত েরচ হকর মাত্র ২৫০০ িাো। 

n  সহকজ রযেরসা েরার তানলোে 
রারকতর উন্ননত হকেকে, ২০১৪ সাকল 
রারকতর অরস্াি নেল ৭৯, রত্বমাকি 
তা হকেকে ৬৩।

n  ১১ দোটি মািুকষর েম ্বসংস্াকির 
উৎস হল এমএসএমই প্রেল্প, যা 
ক্জনডনপকত ২৯ শতাংশ অরোি 
রাকে। এই দসক্টকরর জিযে নরকশষ 
দরাষণা েরা হকেকে। 

n  ১৩ টি দসক্টকরর জিযে নপএলআই 
নস্ম-সহ ১.৯৭ লষ্ দোটি িাোর 
রাকজি অিকুমােি েরা হকেকে।

n সাধারণ রাকজি, যা আকগ দিব্রুোনর মাকসর দশকষ 
উপস্াপি েরা হত, এেি ১ দিব্রুোনর দেকে শুরু হকেকে।

n  সাধারণ রাকজকির পর প্রেমরাকরর মকতা, প্রধািমন্তী সেল 
অংশীোরকের সকগে মত নরনিমে শুরু েকরকেি, যাকত 
নিনে্বষ্ সমকে প্রেল্প এরং রাকজকির োয ্বক্রম রাস্তরানেত 
হে। 

n  রারতকে ৫ লষ্ দোটি ডলাকরর অে ্বিীনতকত পনরণত েরার 
লকষ্যে এেটি েীর ্বকমোেী েকৃটষ্রনগের ভিভতি েকর সাধারণ 
রাকজি ততনর েরা হকেনেল।

োস্েোদী 
মনিাভাে গ্হে

সাধারে োনজি

n এই প্রেমরার প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী বিােশ দশ্রণীর 
নশষ্ােমীকের সকগে পরীষ্া নিকে আকলাচিা শুরু েকরকেি 
যাকত তারা চাপমুতি োকে। যুর সংসকের মাধযেকম 
সরোনর েম ্বসপূনচকত যুর সম্প্রোেকে অংশীোর 
েরার উকেযোগ গ্হণ েরা হকেকে।

n  প্রেমরাকরর মকতা দেকলাোড়কের সাকে 
প্রধািমন্তী সরাসনর আলাপ পনরচে 
েকরকেি যাকত দেকশর ক্রীড়া সংস্কৃ নত 
উন্নত হে।

n  সরোরী েম ্বসপূনচর অগ্েপূকতরা 
হকলি সুনরধাপ্রাপ্ত িাগনরেরা, 
যারা েুিমীনতমুতি পনরকরকশ 
দেকশর সেল সুনরধা 
পাকচ্ছি।

প্রনত মাকসর দশষ রনররার ‘মি নে রাত’ 
অিুষ্াকির  মাধযেকম সাধারণ মািুকষর সাকে 
দযাগাকযাকগর এেটি অিিযে উকেযোগ শুরু 
হকেনেল।
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n এেিা সমে নেল যেি উন্নেি প্রেল্প রাস্তরােকির 
পয ্বাকে আিকে দযত। দেরালার দোলিাকম সাকড় দতকরা 
নেকলানমিার রাইপাস ততনর েরকত পাচঁ েশকের দরনশ 
সমে দলকগনেল রা ওনড়শাে েরুো-রালগেীর দরললাইি 

নিম ্বাকণ ২৫ রেকরর দরনশ সমে দলকগনেল।

n প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী োনেত্ব দিওোর পকরই নতনি 
‘প্রগনত’ দিারাম ততনর েকর এই ধরকির সমসযো সমাধাকির 

জিযে পেকষ্প গ্হণ েকরনেকলি। নতনি নিকজই আসন্ন 
প্রেল্পগুনল পয ্বাকলাচিা েকরকেি। 

n প্রগনত তেযে, দযাগাকযাগ ও প্রযকু্তি (আইনসটি) 
ভিভতিক এেটি মানটি-দমাডাল মঞ্। যার উকদেশযে 

হল প্রেল্পগুনল পয ্বাকলাচিা েরা এরং 
প্রনতরন্ধেতা েপূর েরা।

n ‘প্রগনত’-এর ৩৭টি সরাে, 
প্রধািমন্তী ১৪ লষ্ দোটি 

িাোমপূকলযের ৩০০টিরও 
দরনশ প্রেল্প পয ্বাকলাচিা 

েকরকেি।

आवरण कथा

রপূ নষত েকরকেি। অে ্বাৎ, সাধারণ মািকুষর মকধযে যা যা 
গুণারলী োকে ঈশ্বর তার পনররকত্ব তাকঁের নেেু নরন্ন ষ্মতা 
প্রোি েকরকেি। এই নচন্তাধারার িকলই নেরযোগেরা এোনধে 
প্রনতেপূ লতা েপূর েকরতাকঁের দযাগযেতা প্রমাণ েরকত সষ্ম 
হকেকে। এই প্রেমরার দেকশর এেজি প্রধািমন্তী এই 
দেকলাোড়কের সকগে সরাসনর েো রকলকেি তাই িে, রকরাো 
আকলাচিাও েকরকেি। আকগ দেকলাোড়রা নমনডোর মাধযেকম 
তাকঁের জকের জিযেকেকশর শীষ ্ব দিতকৃ কত্বর োে দেকে দেরল 
অনরি্ি রাত্বা দপকতি। তরুণকের সকগে দযাগাকযাকগর 

এই িতুি ঐনতহযেও গকড় উঠকে। পরীষ্াে অংশগ্হণোরী 
নশষ্ােমীকের সকগে প্রধািমন্তীর দযাগাকযাকগর উকেযোগ, 
দেশকে এে সুকতাে দগকঁেকে। নচন্তারারিা দেরল সামাক্জে 
এরং মািনরে েকৃটষ্রনগে পনররত্বি েরকে িা ররং অে ্বনিনতে 
দষ্কত্রও লাকরর অঙ্ক রকৃক্দ্ েকরকে।  

সাধারণ রাকজি আকগ এেটি নিনে্বষ্ তানরকের দরাষণা 
েরা হত এরং আনে ্বে চানহো পপূরকণর এেটি আিষু্ানিে 
োগজ নেল মাত্র। প্রাতিি প্রধািমন্তী অিল নরহারী রাজকপেী 
প্রেম এই প্রো রাোর উকেযোগ নিকেনেকলি। িতুি নিেম 
অিুযােী রাকজি নরকেল চারকির পনররকত্ব সোল এগাকরািাে 
উপস্াপি েরা হে। নরিটিশ শাসিোকল নরোল চারকির সমে 
রাকজি উপস্াপি েরা হত যাকত নরিকিকির মািকুষরা নেকির 
দরলা এই রাকজি দেেকত পাি। অিল নরহারী রাজকপেীর 
এই উকেযোগকে আরও এনগকে নিকে নগকে, প্রধািমন্তী দমােী 
প্রেকম দরলওকে রাকজিকে সাধারণ রাকজকির সকগে এেীরপূত 

সংস্ানরর মাধ্নম
িােনরকনদর ক্ষমিায়ি

উন্নয়ি নিন্চিি 
করনি দৃঢ় সংকল্প

প্রেনিরী্ উনদ্াে

উন্ননির েনি
n জম্-ুোশ্ীর দেকে ৩৭০ িম্বর ধারা রানতল েকর 

উন্নেকির রাস্তাে নিনরকে আিা

n  অে ্বনিনতে নরপ্র শুরু হকেনেল এে জানত-
এে ের অে ্বাৎ ক্জএসটি নেকে। উন্নেকির গনত 
রাড়াকিার জিযে দোলিাম রাইপাস, দচিার নরিজ, 
অিল িাকিল, দজাক্জলা িাকিল, দরানগনরল 
দসতু, পাম্বাি দসতুর মকতা নরনরন্ন প্রেকল্পর োজ 
সম্ন্ন েরা হকেকে।

অকযাধযোে শ্রী রাম মক্্করর 

রপূ নমপপূজা। শ্রী েরতারপুর 

েনরডকরর উকবিাধি েরা হকেকে।

n িাগনরেত্ব আইি সংকশাধকির িকল পানেস্তাি, 
আিগানিস্তাি, রাংলাকেশ দেকে আগত 
দসকেকশর সংেযোলরুরা িযোেনরচার দপকেকেি। 
নতি তালাে আইকির মাধযেকম শত শত রের 
পর মুসনলম মনহলারা িযোেনরচার দপকেকেি।

n  পাচঁ েশকের েীর ্ব প্রতীষ্ার পকর, দরাকড়া 
শানন্তচুক্তি হকেকে এরং ব্রু নরোং শরণােমী 
সমসযোরও সমাধাি হকেকে।

সেকলর সকগে, সেকলর নরোশ, সেকলর 
নরশ্বাকসর সকগে, এেি সেকলর প্রোস িতুি 
রারত গড়ার মপূল মন্ত হকে উকঠকে।

িিুি ঐনিনহ্র উত্ািপ্রচ্ছদ নিেন্ধ
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আমাকের েকৃটষ্রনগের পনররত্বি েরকত হকর। 
এমিনে পনররাষা পনররত্বি েেিও 
েেিও সাহাযযে েকর। আকগ অকিকে 
রলকতি ‘অিগ্সর দজলা’। এেি 
আমরা রনল- উচ্চাোঙ্কী  
দজলা। দেি দোি 
দপানস্টংকে শাক্স্ত নহসাকর 
দেো হকর? দেি এিাকে 
এেটি সুকযাগ নহসাকর 
গণযে েরকরি িা।

आवरण कथा

েকরনেকলি এরং সরকচকে তরপ্নরে পনররত্বি হল এে মাস 
আকগ রাকজি উপস্াপি শুরু েরা।

শুধু তাই িে, িতুি দেশ গঠকির লকষ্যে প্রধািমন্তী 
সাধারণ রাকজকির পর সেল অংশীোনরকের সকগে সরাসনর 
মতনরনিমেকের মত উকেযোগ গ্হণ েকরকেি। দেকশর 
ইনতহাকস এই রেম রিিা প্রেম দেো দগল দয, সাধারণ 
রাকজকির পর এেজি প্রধািমন্তী অংশীোনরকের সকগে 
আলাপ -আকলাচিার পর, রাকজকির প্রনতশ্রুনতগুকলাকে 
রাস্তকর পনরণত েরকত এরং এর সুনরধা প্রকতযেে রযেক্তির োকে 
দপৌঁোকিা নিক্চিত েরকত রদ্পনরের। সরোকরর োকজর 
ধরণ রেকল নগকেকে, তাই এেটি িতুি সংস্কৃ নতও গকড় উঠকে। 
এর আকগ সরোর রা দিতাকের সুপানরকশ পদ্ম পুরস্ার 
প্রোি েরা হত, নেন্তু দেন্দ্রীে সরোর এেটি িতুি িীনত 
ততনর েকরকে এরং দসইসম্পূণ ্ব প্রক্ক্রোটি হকচ্ছ অিলাইকি 
যার িকল দযকোি রযেক্তি এর জিযে আকরেি েরকত রা 

মকিািেি নেকত পাকরি। এর িকল দেকশর অজািা রীকররা 
দেকশর সকর ্বাচ্চ অসামনরে সম্াি পাকচ্ছি। শুধু তাই িে, 
রারকতর জাতীে িােে যারা েকেে েশে ধকর উকপনষ্ত 
নেকলি তাকঁের যোযে স্বীেকৃ নত প্রোি েরা হকচ্ছ। প্রধািমন্তী 
িকরন্দ্র দমােীর নরকশষত্ব হল নতনি দসই সেল মহাি রীরকের 
জন্মজেন্তী রা মকৃতুযেরানষ ্বেীর মত নরকশষ নেিগুনলকে এমি 
নরষকের যতুি েকরি যাকত সাধারণ মািুষ দসই সেল নরষকের 
সকগে এোত্ম দরাধ েকরি। উোহরণস্বরূপ রলা দযকত পাকর, 
গান্ধীজীর ১৫০তম জন্মজেন্তী উপলকষ্, নতনি স্বচ্ছ রারত 
অনরযাকির লষ্যে যতুি েকরনেকলি। প্রধািমন্তী িকরন্দ্র 
দমােীর ‘আন্তজ্বানতে দযাগ নেরস’পালকির ডাকে রাষ্ট্রসংর 
ইনতরাচে সাড়া নেকেকে। রাষ্ট্রসংকর দমাি ১৭৭ টি দেশ নমকল 
২১দশ জিু তানরেটিকে ‘আন্তজ্বানতে দযাগ নেরস’নহকসকর 
দরাষণা েরার জিযে এেটি প্রস্তার পাস েকরকে। আজ 
দযাগরযোোকমর সকগে সেকল পনরনচত।

n নমশি েম ্বকযাগীর সপূচিা হল। আমলাতন্তকে 
জিকেক্ন্দ্রে ও জিরান্ধর েকর তুলকত িতুি 
উকেযোগ। জিসাধারকণর দসরার জিযে এেটি 
নিকরনেত েমমীেল ততনর েরা যা সমাজকে আরও 
রাল পনরকষরা নেকত সষ্ম হকর।

n  দয আনধোনরকেরা উপযুতি োজ প্রেশ ্বি েরকত 
পারকেি িা, তাকঁের অরসর দেওোর প্রেল্প

     চালু েরা। 
n  অরসরপ্রাপ্ত েমমীকের প্রশংসিীে োজ প্রেশ ্বি 

েরকত সষ্ম েরা। রানষ ্বে ‘জীরি প্রমাণ’ সুনরধা 
তরেুযেনতিরাকর  েরার রযেরস্া হকেকে। দযোকি 
তারঁা স্ব-স্বাষ্র েরকত পারকরি।  

n  উচ্চপে োড়া অিযে চােনর পরীষ্াে ইন্ারনরউ 
রন্ধ। অিলাইি আরটিআই শুরু হকেকে। নডক্জ 
লোর, উমাগে, নডক্জিাল সাষ্রতা নরষকে জাতীে 
নমশি, ই-দপাস্ট ইতযোনে চালু েরা হকেকে। 

n  মনন্তসরা এরং নররাগগুনলর মকধযে আরও রাল 
সমন্বকের জিযে মনন্তসরাে নররাগ ররাদে। 
সহকযাগী মন্তে, আেুষ ও জলশক্তি গঠি।

সংস্ানরর মাধ্নম
িােনরকনদর ক্ষমিায়ি

ই-েভনি ্শন্স

সেকলর সকগে, সেকলর নরোশ এরং সেকলর নরশ্বাস- এই মপূল মকন্তর মাধযেকম, সুশাসকির ধারণা ১৩০দোটিরও 
দরনশ দেশরাসীর জীরিযাত্রাকে সহজতর এরং সরোনর রাধা দেকে মুতি েরকর। 

নরকেকশ আিকে পড়া রারতীেকের 
সাহাযযে েরার অিযেতম মাধযেম হকে 
উকঠকে দসাশযোল নমনডো। দেকশও এই 
নমনডো রযেরহার েকর মািকুষর োকে 
দ্রুত সহােতা পাঠাকিা হকচ্ছ।
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n  িতুি রারত গঠকি দেকশর প্রনতটি িাগনরকের 
অরোিকে উৎসানহত েরার লকষ্যে সরোর পদ্ম 

পুরস্াকরর পুকরা প্রক্ক্রোটি পনররত্বি েকরকে।

n এেি পদ্ম পুরস্ার দেওো হে দযাগযেতার ভিভতিতত, 
সামাক্জে ময ্বাোর ভিভতিতত িে। িতুি রারকত 

এেজি সাধারণ মািুষও অসামািযে োকজর 
মাধযেকম দেকশর সকর ্বাচ্চ অসামনরে পুরস্ার দপকত 

পাকরি।

n দয দেউ padmaawards.gov.in 
ওকেরসাইকি দোি িাগনরেকে মকিািীত  
েরকত পাকরি। পদ্ম পুরস্াকরর আকরেি 

প্রক্ক্রোটি অিলাইি হওোে এেি 
নরষেটি অকিে স্বচ্ছ হকেকে।

n আজ দেকশর সাধারণ 
িাগনরেরাও পদ্ম পুরস্ার 

পাকচ্ছি এরং এমিনে 
তারঁা েেিও নমনডোর 

স্পিলাইকিও 
নেকলি িা।

आवरण कथा

স্-নিভ্শরিা আত্মনেবোসনক আরও োনড়নয় ভিান্

অকিে সমে দোি দোি নরষেও দেকশর রড় োকজ 
অরোি রাকে। এর সকর ্বাৎেকৃ ষ্ উোহরণ হল ‘দলাোল ির 
দরাোল’ এরং আত্মনির্বর রারত গঠকির আহ্াি। দোনরকডর 
েকুয ্বাগ চলাোলীি সমকে, প্রধািমন্তী ‘আত্মনির্বরশীলতা’দে 
এেটি সুকযাগ নহসাকর উপস্াপি েকরনেকলি যা সাধারণ 
মািষু সহকজই গ্হণ েকরনেল। এিা অরপূতপপূর ্ব নেল দয 
স্বনির্বরতা এরং সংস্কৃ নতর দমলরন্ধকির িকল রযেরসার 
মাধযেকম আত্মনরশ্বাস গকড় উঠকত পাকর। নেন্তু প্রধািমন্তী 
িকরন্দ্র দমােীর সামনগ্ে নচন্তারারিা এরং স্বচ্ছ উকদেশযে নিকে 
চাল ু হওো এই উকেযোগ আজ ‘এে রারতকশ্রষ্ রারকত’র 
স্বপ্ন রাস্তরােকি সহােে রকল প্রমানণত হকচ্ছ। গুজরাকতর 
দেরানেোে ‘স্টযোচু অি ইউনিটি’ আেষ ্বকণর দেন্দ্রনর্ ু
হকে উকঠকে। উৎসকরর মরসুকম মািুকষর মকধযে এেি দেশীে 

পণযেসামগ্ী দেিার ধারা লষ্যে েরা নগকেকে। 

সুদক্ষ সরকানরর ভিভতি হনয় উনঠনছ প্রযুন্তি 

জিসাধারণকে েীরাকর প্রযকু্তির সকগে যতুি েকর 
সুশাসকির এেটি গুরুত্বপপূণ ্ব হানতোর নহসাকর গকড় দতালা 
যাে, দসই নরষকে প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােীর সমযেে ধারণা 
আকে । দেরলমাত্র তকৃ ণমপূল স্তকরর মািষুকের সকগেই তারঁ 
রযেক্তিগত সংকযাগ আকে এমি িে, দসাশযোল নমনডোকতও 
তারঁ উপনস্নত দচাকে পড়ার মত। রারকতর দিতাকের মকধযে 
নতনি সরকচকে ‘দিে সযোনর’ নহসাকরও পনরনচত। সাধারণ 
মািুকষর োকে দপৌঁোকত এরং তাকঁের জীরকি পনররত্বি 
আিকত নতনি দসাশযোল নমনডো রযেরহার েকরি। নডক্জিাল 
প্যোিিম ্বগুনলর প্রচাকরর মাধযেকম নতনি এেটি িতুি সরররাহ 
শকৃঙ্খল ততনর েকরকেি, যার মাধযেকম েীর ্বনেি ধকর আিকে 
োো প্রেল্পগুনল রাজযে সরোর এরং মন্তকের দযৌে সমন্বকে 

অপনরনচি ভদরিায়কনদর পদ্ম 
সম্ানি ভূনরি করা হনচ্ছ  

প্রকৃি েীরনদর সম্াি

এেি, পদ্ম পুরষ্ার প্রাপেকের মকধযে অনধোংশই 
এমি রযেক্তি রকেকেি যারা তাকঁের েম ্বকষ্কত্রর রাইকর 
জিনপ্রে িাও হকত পাকরি। নেন্তু এেি পদ্ম পুরস্ার 
এইরেম প্রেকৃ ত িােেকের েুকঁজ প্রাপযে সম্াি প্রোি 
েরকে।

“আমাকের দেকশ আকগ েীরাকর পদ্ম পুরস্ার 
প্রোি েরা হত? নেেু দিতা সুপানরশ েরকত 

পারকতি, সরোর সুপানরশ েরকত পারত, নেন্তু 
আমরা এেটি দোট্ট সংকশাধি েকরনে, আমরা 

রকলনে সুপানরকশর আর প্রকোজি দিই। দয 
দেউ অিলাইকি নরস্তানরত তেযে পাঠাকত পাকরি। 

এেি আপনি নিচিেই লষ্যে েকরকেি, এমি 
িাগনরেরা পদ্ম সম্াকি রপূ নষত হকচ্ছি যারা 

আমাকের োকে এতনেি অপনরনচত নেকলি।“
প্রধািমন্তী, িকরন্দ্র দমােী

িিুি ঐনিনহ্র উত্ািপ্রচ্ছদ নিেন্ধ
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आवरण कथा

এেটি িতুি নেশা পাকচ্ছ। নরকেশ দেকে যেিই দোি 
রারতীে অসুনরধাজিে পনরনস্নতকত দসাশযোল নমনডোর 
মাধযেকম সরোকরর োকে সাহাযযে চাে, তেিই তারঁা সাহাযযে 
দপকে যাি। দেকশর মকধযে দরিকি ভ্রমকণর সমে যনে োকরার 
ওষুধ ও েকুধর প্রকোজি হে, তাহকল দস তা অনরলকম্ব দপকত 
পাকরি। এই দসাশযোল নমনডোর মাধযেকম সমসযোর সমাধাি 
আরও সহজ হকে নগকেকে।

সমেমকতা প্রেকল্পর রাস্তরােি েরকত মন্তে এরং 
নররাগগুনলর মকধযে আরও দ্রুত সমন্বে নিক্চিত েরার লকষ্যে, 
প্রধািমন্তী প্রেল্পগুনল দেরল রযেক্তিগতরাকর পয ্বকরষ্ণই 
েকরি এমি িে, ররং নতনি তারঁ মনন্তসরাে নররাগগুনলকে 
এমিরাকর নররতি েকরকেি যাকত সমন্বে রজাে োকে। 
েীর ্বোকলর জকলর সমসযো সমাধাকির জিযে, নতনি ২০১৯ সাকল 
‘জলশক্তি’ িাকম এেটি পকৃেে মন্তেও প্রনতষ্া েকরনেকলি। 
শুধু তাই িে, আমলাতন্তকে েষ্ েরার জিযে ‘নমশি 

েম ্বকযাগী’র মকতা উকেযোগ গ্হণ েরা হকেকে।আইএএস-
আইনপএস নশষ্ািনরশ েম ্বেত্বাকের সকম্লি দহাে রা 
পুনলকশর মহাপনরচালেকের রানষ ্বে সকম্লি, েকেে রের 
আকগও মন্তীরা উকবিাধকির পর অিষু্াকি আর উপনস্ত 
োেকতি িা। নেন্তু এেি উপনস্ত োকেি। প্রধািমন্তী দমােী 
এটিকে মািরসম্ে রযেরস্াপিার এেটি গুরুত্বপপূণ ্ব অংশ 
নহসাকর প্রনতষ্া েকরকেি এরং এটিকে প্রানতষ্ানিে রূপ 
নেকেকেি। দেকশ গকড় ওঠা এই িতুি ঐনতহযে আমাকের 
প্রধািমন্তীর মক্স্তষ্প্রসপূত, যা আমাকের িতুি রারকতর স্বপ্ন 
রাস্তরােকি সহােে হকে উকঠকে। n

n প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী েত্রপনত নশরাজী মহারাজ, 
নররসা মুন্ডা, েীিরনু্ধ সযোর দোিু রাম এর মকতা 
আরও অকিে মহাি রযেক্তিত্বকের পারম্য ্বকে 
পুিরুজ্ীনরত েকরকেি।

n  রারকতর ‘দলৌহমাির’ সে্বার রলিররাই পযোকিকলর 
প্রনত শ্রদ্া জািাকত প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী ‘স্টযোচু 
অি ইউনিটি’র উকন্মাচি েকরকেি। ৬০০ িুি লম্বা 
এই মপূনত ্বটি নরকশ্বর সরকচকে উচুঁ মপূনত ্ব।

n  দিতাক্জর ‘আজাে নহ্ সরোর’ গঠকির ৭৫তম 
রানষ ্বেী উপলকষ্ প্রধািমন্তী নেনলির লালকেলিাে 
পতাো উততিতোলন েকরি।

n  রারকতর স্বাধীিতা সংগ্ামীকের যোযে ময ্বাো প্রোি 
সমগ্ দেকশর োকে এেটি গকর ্বর মুহপূত ্ব, অরকশকষ 
স্বাধীিতা-পররতমীোকল তাকঁের সম্ানিত েরা হে।

n  আজাে নহ্ দিৌকজর চারজি সেসযে ২০১৯ 
সাকল প্রজাতন্ত নেরকসর েুচোওোকজ অংশগ্হণ 

েকরনেকলি। দমােী সরোর দিতাক্জ সুরাষ চন্দ্র 
রসু সম্নে্বত দগাপিীে িাইলগুনল প্রোশ েকর 
দিতাক্জর পনররাকরর োনরও পপূরণ েকরকেি।

n  প্রধািমন্তী দমােী ২০১৪ সাকলর দসকটেম্বকর জাপাি 
সিকর যাি, দসই সমে নতনি জাপাকি দিতাক্জর 
সরকচকে পুরকিা সহোরী সাইনচকরা নমসুনমর 
সকগে সাষ্াৎ েকরনেকলি।

n  ডঃ রীম রাও আকম্বেেকরর সম্াকি 
২৬দশ িকরম্বর নেিটিকে‘সংনরধাি 
নেরস’ নহসাকর দরাষণা েরা 
হকেকে। তারঁ ১২৫তম 
জন্মরানষ ্বেীকত সংসকে 
এেটি নরকশষ অিষু্াি 
আকোজি েরা 
হকেনেল।

ভেৌরেময় পরম্পরার
সম্াি

পারম্পনয ্শর পুিরুদ্ার

প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী রেকরর পর রের ধকর চকল আসা অরকহলার অরসাি েকরকেি, সকগে সকগে নতনি দেকশর 
প্ররীণকের পারম্য ্বকে এনগকে নিকে দযকত উৎসানহত েকরকেি। দোি েল, আেশ ্ব রা পনররার অকপষ্া‘সর ্বাকগ্ 
রারত’িীনত গঠকির জিযে এই পেকষ্প। এই উকেযোগকে অপনররত্বিীে রােকত সরোর প্রানতষ্ানিে সহােতাও 
নিক্চিত েকরকে।

রারাসাকহর আকম্বেেকরর পরম্রা রজাে 
রােকত, তারঁ জীরি সম্নে্বত স্ািগুনলকে 
পঞ্তীকে ্ব রূপান্তনরত েরা হকেকে।
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অন্ম্ম্পনসের পর প্ারান্ম্ম্পনসেও 
ইনিহাস েড়্ ভারি

এই রের ১৫ই আগস্ট ৭৫ তম স্বাধীিতা নেরস উপলকষ্ লালকেলিার প্রাোর দেকে প্রধািমন্তী িকরন্দ্র 
দমােী যেি জানতর উকদেকশ রাষণ নেক্চ্ছকলি তেি দসোকি উপনস্ত নেকলি দিানেও অনলম্ম্কক্স 

ইনতহাস সকৃটষ্োরী রারতীে দেকলাোড়রা। এিা দেকশর োকে এেটি দগৌররমে মুহপূত ্ব যেি প্রধািমন্তীর 
আহ্াকি দসোকি উপনস্ত সেল গণযেমািযে রযেক্তিরা এই ক্রীড়ানরেকের অনরি্ি জািাি। রারকত 
এই প্রেমরার দেলাধুলাকে দয েতিা গুরুত্ব প্রোি েরা হকচ্ছ, এই সম্াি তার উোহরণ। দিানেও 

অনলম্ম্কক্সর পর এেি রারকতর পযোরানলম্ম্ক্স ক্রীড়ানরেকের ইনতহাস গড়ার পালা। জীরকির সমস্ত 
রাধা ভিপভতি অনতক্রম েকর, রারতীে পযোরানলম্ম্োিরা সকর ্বাচ্চ ১৯টি পেে ক্জকতকেি, এর মকধযে পাচঁটি 

স্বণ ্ব, আিটি দরৌপযে এরং েেটি দরিাজি পেে রকেকে। এর আকগ ১১ জি রারতীে পযোরানলম্ম্োি চারটি 
স্বণ ্ব পেে-সহ দমাি ১২টি পেে জে েকরনেকলি।  

প্ারান্ম্ম্পসে 

  এে রেঙ্কর েুর ্বিিাে েুটি পা হারাকিার পর অরিী 
দলোরা হতাশাগ্স্ত হকে পকড়নেকলি। দস এতিাই 
েুর ্বল হকে নগকেনেল দয দস নিকজ দেকে দোিও 

োজ েরকত পারত িা। তারঁ রারা প্ররীণ দলোরা দেলাধুলার 
প্রনত অরিীর আগ্হ রকৃক্দ্ েরাকিার দচষ্া েকরনেকলি। 
অরিী প্রেকম তীর্াক্জ েরার দচষ্া েকরনেকলি, নেন্তু হাত 
িাড়াচাড়া েরকত সমসযো হওোে নতনি তারটি পয ্বন্ত িািকত 
পাকরিনি। তারপর নতনি শুযেটিংকের নেকে িজর দরারাি, 

নেন্তু প্রেমরার র্েুটিও তুলকত নতনি সষ্ম হিনি। নেন্তু 
অরিী লকষ্যে অিল নেল এরং দসই অধযেরসাকের িল আজ 
সেকলর সামকি। অরিী দিানেও পযোরানলম্ম্কক্স ১০ নমিার 
এোর রাইকিল এরং ৫০ নমিার এোর রাইকিল ইকরকন্ স্বণ ্ব 
ও দরিাজি পেে ক্জকত দেশকে গনর ্বত েকরকে। নতনিই প্রেম 
রারতীে মনহলা দয দোিও ইকরকন্ স্বণ ্বপেে জে েরকলি। 

দেকরন্দ্র ঝাজানরোকে জীরকি েটঠি সংগ্াকমর মকধযে 
নেকে দযকত হকেকে। িীরজ দচাপড়া যেি এই রেকরর ৭ই 



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার  |  ১৬-৩০ সসপ্টেম্বর, ২০২১ 21

প্ারান্ম্ম্পসে অন্ম্ম্পনসে ভারি

আগস্ট দিানেও অনলম্ম্কক্স দেকশর হকে প্রেম স্বণ ্বপেে 
ক্জকতনেকলি, তেি সমগ্ রারত আিক্ নরক্মিত হকে 
নগকেনেল। এটি শুধুমাত্র জযোরনলি দোড়ঁা নররাকগ রারকতর 
স্বণ ্বপেে জে নেল তা িে, অনলম্ম্ে অযোেকলটিকক্স এটি 
রারকতর প্রেম স্বণ ্বপেেও নেল। দেকরন্দ্র ঝাজানরো এরার 
স্বণ ্বপেে জে েরকত পাকরিনি নেন্তু দরৌপযেপেে ক্জকতকেি। 
এই রের আরও দরনশ প্রতযোশা নেল োরণ নতনি ইনতমকধযেই 
‘জযোকরনলি দ্া’ নররাকগ ২০০৪ সাকল একেকসে এরং ২০১৬ 
সাকল নরও পযোরানলম্ম্কক্স স্বণ ্বপেে ক্জকতনেকলি। মাত্র ৯ 
রের রেকস নরেুযেৎস্পকৃষ্ হকে হাত হারাকিার পর দেকরকন্দ্রর 
োকে দয দোি োজ েরাই চযোকলজি নেল। প্রধািমন্তী িকরন্দ্র 
দমােীর সকগে এে আলাপচানরতাে নতনি রকলনেকলি, “আনম 
যেি সু্কল রশ ্বা তুকলনেলাম, তেি আমাকে নিকে সরাই ঠাট্টা 
তামাশা েকরনেল। আমাকে রলা হকেনেল দয আমার এেমাত্র 
পড়াকশািাে মকিানিকরশ েরা উনচৎ এরং দেলাধুলাে আমার 
জিযে দোি জােগা দিই, নেন্তু আনম এিাকে চযোকলজি 
নহসাকর গ্হণ েকরনেলাম। আনম জীরি ‘জযোকরনলি দ্া’র 
জিযে নিকরনেত েকরনে এরং এই োকজ সিল হকত আনম 
রদ্পনরের। আনম দয রকর রুমাই দসই রকরও আনম এেটি 
রশ ্বা রানে।“ 

দিানেও পযোরানলম্ম্কক্স ‘জযোরনলি দ্া’দে অরিী ও 
সুনমত অযোনন্তল, ৫০ নমিার নপস্তল শুটিংকে মিীশ িারওোল, 

রযোডনমন্কি প্রকমাে রগত এরং েকৃ ষ্ণ িগর দসািা ক্জকতকেি। 
দিনরল দিনিকস ররািীকরি পযোকিল, হাই জাকম্ নিষাে 
েুমার, নডস্ দ্াকে দযাকগশ োঠুনিো, জযোকরনলি দ্াকে 
দেকরন্দ্র ঝাজানরো,  হাই জাকম্ মানরোপ্াি োগোকরলু এরং 
প্ররীণ েুমার, ৫০ নমিার নপস্তল শুটিংকে নসংরাজ আধিা, 
িেডাে দজলা মযোক্জক্রিি সুহাস এলওোই রযোডনমন্কি 
দরৌপযে পেে ক্জকতকেি। শুধু তাই িে, জযোকরনলি দ্াকে 
সু্র গুজ্বর, ১০ নমিার এোর নপস্তল শুটিংকে নসংরাজ 
আধিা, হাই জাকম্ সকরাে েুমার, তীর্াক্জকত হরনর্র 
নসং এরং রযোডনমন্কি মকিাজ সরোর দরিাজি পেে 
ক্জকতকেি।

প্ারা-অ্ােন্িনদর সনঙ্গ প্রধািম্রিীর আ্াপচানরিা
দিানেও অনলম্ম্কক্স রারকতর প্রনতনিনধত্বোরী 
দেকলাোড়কের সকগে আলাপচানরতার পর, প্রধািমন্তী 
িকরন্দ্র দমানে রারতীে পযোরানলম্ম্ক্স েকলর সকগেও সাষ্াৎ 
েকরনেকলি। পযোরা-অযোেনলিকের উৎসানহত েকর নতনি 
রকলি, ”আপিাকের অসীম আত্মনরশ্বাস এরং অজ্বকির 
আোঙ্কা আমরা সেকলই দেেকত পাক্চ্ছ। আপিাকের 
েকঠার পনরশ্রকমর িকল আজ সরকচকে দরনশ সংেযেে 
রারতীে ক্রীড়ানরে পযোরানলম্ম্কক্স যাকচ্ছি।“ প্রধািমন্তী 
আরও রকলি: “যেি আপিারা দিানেও অনলম্ম্কক্স জাতীে 

n পযোরানলম্ম্ক্স শুরু হকেনেল  ১৯৬০ সাকল, নেন্তু রারত প্রেমরার 
দতল আনরর পযোরানলম্ম্কক্স (১৯৬৮) অংশগ্হণ েকরনেল। ১৯৮৪ 
সাকলর পযোরানলম্ম্কক্সর পর দেকে রারত প্রনতরার এই প্রনতকযানগতাে 
অংশগ্হণ েকর আসকে। 
n রারত এেি পয ্বন্ত ১১টি পযোরানলম্ম্ক্স দগমকস অংশগ্হণ েকরকে 
এরং ১২টি পেে লার েকরকে। এর মকধযে রকেকে ৪টি স্বণ ্ব, ৪টি দরৌপযে 
এরং ৪টি দরিাজি।
n ২০১৬ নরও পযোরানলম্ম্কক্স, রারকতর ১৯জি ক্রীড়ানরে পাচঁটি 
ইকরকন্ অংশগ্হণ েকরনেকলি, যা দস সমে পযোরানলম্ম্কের ইনতহাকস 
রারকতর সরকচকে রড় েল নেল। রারত েুটি স্বণ ্ব, এেটি দরৌপযে এরং 
এেটি দরিাজি-সহ দমাি চারটি পেে জে েকরনেল। পুরুষকের হাই 
জাকম্ মনরোপ্াি োগোকরলু এরং জযোকরনলি দ্াকে দেকরন্দ্র ঝাজানরো 
স্বণ ্বপেে ক্জকতনেকলি। 
n এই রের রারকতর ৫৪ জি দেকলাোড় দিানেও পযোরানলম্ম্কক্সর িেটি 
ইকরকন্ অংশ নিকচ্ছি। রারতীে দেকলাোড়কের োে দেকে অসাধারণ 
সািলযে আশা েরা অকযৌক্তিে হকর িা োরণ েমপকষ্ চারজি রারতীে 
নরশ্ব তানলোে প্রেম স্াকি রকেকেি এরং েেজি দেকলাোড় নরকশ্বর 
নবিতীে স্াকি রকেকে। এোড়াও প্রাে ১০জি দেকলাোড় নরশ্ব তানলোর 
নতি িম্বর স্াকি রকেকেি। 
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পতাো রহি েকর আপিাকের সর ্বশক্তি নেকে দেকশর 
দগৌররমে অধযোকের সপূচিা েকরনেকলি, তেি আপিারা 
পেেই জে েকরিনি ররং আপিারা এে িতুি রারত 
গঠকির রারিাকে রূপোি েকরনেকলি।" প্রধািমন্তী দমােী 
রকলি, “রারকত ক্রীড়া সংস্কৃ নতর উন্নেকির জিযে আমাকের 
পদ্নতগুনলকে উন্নত েরকত হকর। আজ, আন্তজ্বানতে 
দেলাধুলার পাশাপানশ, ঐনতহযেরাহী রারতীে দেলাগুনলকেও 
িতুি পনরচে দেওো হকচ্ছ। আপনি দয দেলাধুলার সকগেই 
যুতি োেুি িা দেি, আপনি ‘এে রারত-দশ্রষ্ রারত’-এই 
মকিারারকে দজারোর েকরি। প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী 
রকলকেি, “আপিারাই আসল চযোম্ম্েি। আপিারা সেল 
প্রনতেপূ লতা োটিকে উকঠকেি এরং েকরািাকে আপিাকের 
প্রস্তুনতকত প্ররার দিলকত দেিনি। এেজি দেকলাোড় 
নহকসকর আপিাকের জিযে পেে েুর গুরুত্বপপূণ ্ব, নেন্তু িতুি 
রারত তার ক্রীড়ানরেকের পেকের জিযে চাপ দেে িা।“ 

প্রধািমন্তী দমােী েুইরাকরর অনলম্ম্ে স্বণ ্বপেে নরজেী 
দেকরন্দ্র ঝাজানরোর দমকেকে ক্জকজ্স েকরনেকলি দয দস 
এেিও ‘স্টযোচু অর ইউনিটি’ পনরেশ ্বি েকরকেি নেিা, নরও 
পযোরানলম্ম্কক্স স্বণ ্বপেে নরজেী মানরোপ্াি োগোকরলুরকে 
শুকরচ্ছা জানিকে তানমকল ক্জজ্াসা েকরনেকলি দয তারঁ 
দেকল েী দেকত পে্ েকর। নতনি পযোরা রযোডনমন্ি 
দেকলাোড় পারুকলর সকগে গুজরানত এরং পাওোরনলফ্ার 
সানেিা োতুকির সকগে রাংলাে েো রকলকেি। নতনি 
তীর্াজ দজযোনত রানলোিকে রকলি, “দতামার রারার মকৃতুযের 

পর, তুনম দতামার দেলা এরং পনররাকররও যত্ন নিকেে। রাকলা 
ক্রীড়ানরে হওো োড়াও, আপনি এেজি রাকলা দমকে এরং 
দরাি, আপিার সম্কে্ব জািার পর দেকশর প্রনতটি মািুকষর 
মকধযে ইনতরাচে মকিারার আসকর।“ 

োিরার পযোরা-আচ্বার রাকেশ েুমার ২০০৯ সাকল এে 
েুর ্বিিাে তারঁ পা হানরকেনেকলি, প্রধািমন্তী তাকঁে ক্জকজ্স 
েকরনেকলি েীরাকর জীরকির রাধাগুনল তাকঁে আরও রাল 
দেকলাোড় হকত সাহাযযে েকরনেল। রাকেশ রকলি, “জীরকি 
যতই েটঠি সমে আসুে িা দেি, নেন্তু জীরি মপূলযেরাি। 
আপনি দেকশর প্রনতনিনধত্ব েরকত যাকচ্ছি এরং রাল 
দেলকরি। পনররার এরং দেশকে গনর ্বত েরুি।”

নরশ্ব দরেড্বধারী ঝাজানরোকে প্রধািমন্তী ক্জজ্াসা 
েকরনেকলি, এত রযেরধাি এরং রেস দরকড় যাওোর পকরও 
নতনি েীরাকর ২০০৪ সাকল একেকসে এরং ২০১৬ সাকল 
নরওকত স্বণ ্বপেে ক্জকতনেকলি? নতনি ঝাজানরোর স্ত্রী এরং 
প্রাতিি েরানড দেকলাোড় মঞ্জকুে ক্জজ্াসা েকরনেকলি 
দয নতনি এেিও দেলকেি িানে রন্ধ েকর নেকেকেি। নতনি 
ক্জোকে রকলনেকলি, “দিানেও দগমকসর পকর, আপনি 
পনররাকরর সেসযেকের সকগে স্টযোচু অি ইউনিটি দেেকত 
যাি।“ দেকলাোড়কের সকগে প্রধািমন্তীর েকোপেেি 
দেকে রারকতর প্রাতিি ক্ক্রকেি অনধিােে েনপল দের 
রকলি:“রারকতর দোি প্রধািমন্তী আকগ েেিও রকলকেি 
দয নতনি রারকত দেলাধুলার সংস্কৃ নত গকড় তুলকত চাি? 
প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী সম্রত প্রেম রযেক্তি।" n
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ভিানকও ভেনক পদক আিার 
পর নসনু্ধনক আইসন্রিম 
খাওয়ানিা হনয়নছ।

প্রধািম্রিী িারঁ প্রনিশ্রুনি 
রক্ষা কনরনছি 
প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমানে স্বাধীিতা নেরকস লালকেলিার 
প্রাোর দেকে দিানেও অনলম্ম্কক্স রারতীে 
ক্রীড়ানরেকের েুে্বান্ত পারিরমযোকসের প্রশংসা 
েরার পর ১৬ই আগস্ট তারঁ রাসররকি রারকতর 
অনলম্ম্ে েকলর সেসযেরা তারঁ সকগে দেো েকরি 
এরং এেসকগে জলোরার োি। দেকলাোড়কের 
দেওো প্রনতশ্রুনতও নতনি পপূরণ েকরকেি। দিানেও 
যাওোর আকগ এে আলাপচানরতাে প্রধািমন্তী 
নপনর নসনু্ধকে রকলনেকলি দয, নসনু্ধ যনে পেে 
ক্জকত দেকশ দিকরি, তাহকল নতনি নসনু্ধকে 
আইসক্ক্রম োওোকরি। এর আকগ ক্রীড়ামন্তী 
অিুরাগ ঠােুর িীরজ দচাপড়াকে রকলনেকলি দয 
পেে ক্জতকল প্রধািমন্তী তাকঁে ‘চুরমা’ োওোকরি। 
প্রধািমন্তী দমােী শুধু নসনু্ধ এরং িীরকজর প্রনত তারঁ 
প্রনতশ্রুনতই রষ্া েকরিনি, রানে দেকলাোড়কের 
সকগে রযেক্তিগতরাকর আলাপচানরতার মাধযেকম 
তাকঁের অনরজ্তাও দজকিকেি।
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নেনরর প্রেন্ধ আত্মনিভ্শর কৃনর

কু্ষদ্ কৃরকরা ভদনরর ভেৌরে 
হনয় উঠনছি

ষেকের ষ্মতােকির লকষ্যে েকৃ নষকে নশকল্পর মকতা োঠাকমা 
দেওো এরং মধযেস্বত্বকরাগীকের এনড়কে েকৃ ষেরা যাকত 
সরাসনর নিকজকের নরকরচিাে তাকঁের িসল নরক্ক্রর অিুমনত 
নেকত পাকর, তার জিযে েকেে েশে েীর ্ব প্রতীষ্ার পর েকৃ নষ 
সংস্ার সম্নে্বত আইি আিা হকেনেল। েকৃ নষ উৎপােি 
রযেরসা ও রানণজযে (প্রচার ও সুনরধা) এরং েকৃ ষে (ষ্মতােি 
ও সুরষ্া), মপূলযে নিচিেতা এরং েকৃ নষ দসরা সংক্রান্ত চুক্তি 
নরল সংসকে পাশ হকেকে, যা এেি পয ্বন্ত দেকশর সরকচকে 
রড় েকৃ নষ সংক্রান্ত সংস্ার।

রারত েকরািা চলাোলীি সমকে েকৃ নষকত রপ্তানির িতুি 
দরেড্ব ততনর েকরকে। প্রধাি েকৃ নষ রপ্তানিোরে দেশ নহকসকর 
আনররপূ ্বত হকেকে। েকৃ নষ পনরোঠাকমা, দযাগাকযাগ পনরোঠাকমা 
স্াপি েরা দহাে রা রকৃহৎ োেযে উেযোি, ষু্দ্র েকৃ ষেরা এর 
িকল অকিে দরনশ উপেকৃ ত হকচ্ছি। পনরোঠাকমা তহনরল 
দহাে রা েশ হাজার েকৃ ষকের উৎপােিোরী সংগঠি সকৃটষ্ 
দহাে, সরোকরর লষ্যে ষু্দ্র েকৃ ষেকের সক্ম্নলত শক্তি রকৃক্দ্ 
েরা। এোড়া, এটি রাজাকর েকৃ ষেকের প্রকরশানধোকরর 
পে প্রশস্ত েকর এরং েরেষােনষর ষ্মতা রাড়াকিার মত 
পনরেল্পিা েকর। যেি শত শত ষু্দ্র েকৃ ষে এই উৎপােি 
সনমনতর সকগে এেক্ত্রত হকর তেি তাকঁের সক্ম্নলত শক্তি 
রহুগুণ রকৃক্দ্ পাে। োেযে প্রক্ক্রোেরণ দহাে রা রপ্তানি, এটি 
অিযেকের উপর েকৃ ষেকের নির্বরশীলতা েমাকর।

দেকশর ৮০ শতাংকশরও দরনশ েকৃ ষে রকেকেি যাকঁের েুই 
দহক্টকররও েম জনম আকে। দেকশ আকগ দয িীনত গঠি 
েরা হকেনেল, তাকত ষু্দ্র েকৃ ষেকের প্রনত যতিা িজর 
দেওো োমযে নেল ততিা িজর দেওো হেনি। নেন্তু এেি 
এই ষু্দ্র েকৃ ষেকের েো মাোে দরকে নসদ্ান্ত দিওো হকচ্ছ। 
আগামী রেরগুনলকত, সরোর তাকের দযৌে শক্তি রকৃক্দ্ েকর 
েকৃ ষেকের আরও ষ্মতােকির দচষ্া েরকে। িতুি সুকযাগ-
সুনরধা পাওোর পাশাপানশ েকৃ ষেকেরও পনররত্বিশীল 
সমকের সকগে মানিকে নিকত হকর। আগামী ২৫ রেকর এই 
দচতিাকে আরও নরস্তকৃ ত েরকত হকর। ষু্দ্র েকৃ ষেরা দেকশর 
গর ্বহকে উকঠকেি, যা আমাকের িতুি রারকতর স্বপ্ন। এই 
সমস্ত নরষকে আমাকের পরামশ ্ব সম্ােে, সকন্তাষ েুমার 
মহাশকের দলো নরকশষ নিরন্ধ... 

এই সংস্ানরর 
ফন্ই প্রেমোনরর 

মনিা ভারি কৃনর 
রপ্তানির ভক্ষনত্ 

নেনবের রীর ্শ দরটি 
ভদনরর িান্কায় 

স্াি কনর নিনি 
ভপনরনছ।

কৃ



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার  |  ১৬-৩০ সসপ্টেম্বর, ২০২১ 25

স্বাধীিতার শতরানষ ্বেী উপলকষ্ িতুি সংেল্প 
এরং আশা নিকে এই রের ১৫ই আগস্ট 
রারত স্বাধীিতার ৭৫তম রষ ্ব উেযাপি 

েকরকে। উন্নেকির পকে এই যাত্রাে দেকশর েকৃ ষেরা 
সমাি অংশীোর। ১৯৪৭ সাকল রারত যেি স্বাধীিতা 
লার েকরনেল তেি দেকশর লষ্যে নেল োেযে নিরাপত্তা 
নিক্চিত েরা। পররতমীোকল দেকশর েকৃ ষেরা সরুজ 
নরপ্করর মাধযেকম তা সম্র েকর তুকলনেল। স্বাধীিতার 
শতরষ ্ব পপূনত ্ব উেযাপকির েো মাোে দরকে রারতএই 
রের ১৫ই আগস্ট স্বাধীিতালাকরর ৭৫তম রেকর 
প্রকরশ েকরকে, এই শুর মুহপূকত ্ব দেকশর েকৃ ষে 
তো  অন্নোতারাও দেকশর উন্নেি যাত্রার অংশ হকে 
উকঠকেি। ১৯৪৭ সাকল রারত যেি স্বাধীিতা লার 
েকর, তেি দেকশর সামকি সরকচকে রড় সমসযো নেল 
েীরাকর সারা দেকশর মািুকষর োরাকরর দযাগাি দেওো 
হকর এরং দোো দেকে পয ্বাপ্ত োেযেশসযে পাওো যাকর 
যার মাধযেকম সেকল ররকপি োরার পাকরি। দেউ দযি 
ষু্ধাত্ব িা োকেি। তা সত্বেও, স্বাধীিতার ৭০ রের 
পকরও েকৃ ষেকের সমসযো দমকিনি। এমি পনরনস্নতকত 
েকৃ ষেকের আে নবিগুণ েরার জিযে গতরেকর দমােী 
সরোর অকিে পনরেল্পিা গ্হণেকরকে। েকৃ ষেকের 
িসল উৎপােকির েরকচর তুলিাে দেড়গুণ দরনশ 

লার েরার জিযে িপূযেিতম সমে ্বি মপূলযে রকৃক্দ্ েরা দহাে 
রা ২০২২ সাকলর মকধযে েকৃ ষেকের আে নবিগুণ েরা 
দহাে অেরা নেষাণ সম্াি নিনধর আওতাে েকৃ ষেকের 
অযোোউকন্ ৭ লষ্ দোটি িাো সরাসনর পাঠাকিা, 
েকৃ ষেকের েলযোকণ এোনধে পেকষ্প গকৃহীত হকেকে। 

েকেে েশকের উোসীিতার অরসাি রটিকে সরোর 
েকৃ ষেকের েলযোণ সাধিাে আমপূল সংস্ার একিকে। 
েকৃ ষেকের উন্ননতর জিযে প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী ২০১৬ 
সাকল এে দেশ-এে রাজার দরাষণা েকরনেকলি। 
প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােীর লষ্যে হল েকৃ নষর সুষম উন্নেি 
এরং দোি েকৃ ষেরাও যাকত সমািরাকর সরোনর প্রেকল্পর 
সুনরধা পাে তা নিক্চিত েরা। এেিও পয ্বন্ত েুর েম 
সংেযেে সমকৃদ্ েকৃ ষেরা সুনরধা পাক্চ্ছকলি এরং প্রাে ৮৬ 
শতাংশ ষু্দ্র ও প্রানন্তে েকৃ ষে সুনরধা দেকে রক্ঞ্ত নেকলি। 
পনরেনল্পত উন্নেকির মাধযেকম েকৃ ষেকের ষ্মতােি েরা 
হকচ্ছ দযমি িসল োিার পপূকর ্ব এরং পকর নরনরন্ন পয ্বাকে 
েকৃ ষেকের সাহাযযে েরার জিযে সংস্ার েরা হকচ্ছ। 

সরোর েকৃ নষ োকত রযোপে পনররত্বি একিকে, 
যা িপূযেিতম সমে ্বি মপূলযে রকৃক্দ্র সকগে সম্নে্বত। 
উকলিেকযাগযেরাকর, সরোর এমএসনপ-দত এেিও পয ্বন্ত 
সরকচকে দরনশ রযেে েকরকে, তা োনরি শসযে দহাে রা 
রনর শসযে। এোড়া, ধাি চানষকের অযোোউকন্ সরাসনর 

কৃরকনদর 
ক্ষমিায়ি হনচ্ছ 
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এে লষ্ ৭০ হাজার দোটি িাো এরং গম চানষকের 
অযোোউকন্ প্রাে ৮৫ হাজার দোটি িাো পাঠাকিা 
হকেকে। সরোকরর েপূরেশমী পনরেল্পিার োরকণ আজ 
রারকতর শসযোগার পপূণ ্ব হকে উকঠকে। 

েকৃ নষ সংস্ার েকৃ ষেকের মাক্ন্ড ের দেকে মুতি েকরকে। 
এর আকগ, েকৃ ষেরা যেি তাকঁের উৎপানেত পণযে নরক্ক্র 
েরত, তেি তাকঁের ২-৮.৫% মাক্ন্ড েকরর রাররহি 
েরকত হত। নেন্তু রাজাকরর রাইকর িসল নরক্ক্র েরার 
স্বাধীিতা পাওোে দোটি দোটি েকৃ ষে এই েকরর দরাঝা 
দেকে মুতি হকেকেি।  

েকৃ নষজাত পণযে রপ্তানির দষ্কত্র রারত এই প্রেমরার 
নরকশ্বর শীষ ্ব েশটি দেকশর তানলোে স্াি েকর নিকেকে। 
েকরািা চলাোলীি সমকেও েকৃ নষ রপ্তানিকত িতুি 
দরেড্ব গকড়কে রারত। আগামী ২৫ রেকর, অমকৃত োকল 
সরোর তাকঁের উন্ননতর জিযে আরও রড় রপূ নমো পালি 
েরকর। এই প্রেমরার প্রানন্তে েকৃ ষেকের সরোনর 
পনরেল্পিা ও িীনতকত সকর ্বাচ্চ অগ্ানধোর দেওো 
হকেকে। দেকশর ৮০ শতাংকশর দরনশ েকৃ ষকের মাত্র ২ 
দহক্টকররও েম জনম আকে। প্রধািমন্তী নেষাণসম্াি 
নিনধর অধীকি এেি পয ্বন্ত েকৃ ষেকের এে লষ্ ৬০ 
হাজার দোটি িাো দেওো হকেকে। েকরািা মহামারীর 
মত েটঠি সমকে ষু্দ্র েকৃ ষেকের অযোোউকন্ প্রাে 
১ লষ্ দোটি িাো পাঠাকিা হকেকে। শুধু তাই িে, 
েকরািা সমেোকল েুই দোটির দরনশ নেষাণ দক্রনডি 
োড্ব চালু েরা হকেকে যার সুনরধা  ষু্দ্র েকৃ ষেরাই দরনশ 
দপকেকেি। েকৃ ষেরা এই োকড্বর মাধযেকম হাজার হাজার 
দোটি িাোর ঋণ দপকত সষ্ম। 

েকৃ নষ পনরোঠাকমা তহনরল রা েশ হাজার েকৃ ষে 
উৎপােিোরী সংগঠি ততনরর মকতা উকেযোগগুনল ষু্দ্র 
েকৃ ষেকের দযৌে শক্তি রানড়কে েকৃ ষেকের আোঙ্কাকে 
পপূণ ্ব েরকে। দেকশর উন্নেি যাত্রােএেি তারঁা তাকঁের 
িযোযযে অংশ দপকত সষ্ম। েকৃ নষ আইকি সাম্প্রনতে 
সংস্াকরর িকল এেি দেকে েকৃ ষেকের পকষ্ সরাসনর 
রাজাকর প্রকরশ েরা আরও সহজ হকেকে এরং 
রাজাকর তাকঁের ের েষােনষর ষ্মতাও রকৃক্দ্ দপকেকে। 
এিনপওগুনল েকৃ ষেকের অে ্বনিনতেরাকর ষ্মতােি 
েরকর এরং তাকঁের স্বাধীি েরকর রকল আশা েরা হকচ্ছ। 
এেনেকে োেযে প্রক্ক্রোেরণ দেন্দ্রগুনলর উপর তাকের 
নির্বরশীলতা হ্াস পাকর, অিযেনেকে তারঁা উৎপানেত 
পণযেগুনল আরও অরাকধ রপ্তানি েরকত পারকর।

দমােী সরোকরর লষ্যে হল দেকশর েকৃ ষেকের উকেযোতিা 
নহসাকর প্রনতষ্া েরা, যার জিযে রীজ সংগ্হ দেকে শুরু 
েকর রাজাকর পণযে রপ্তানির প্রক্ক্রোকে আরও সহজ 
এরং সুলর েরা হকচ্ছ। 

েকৃ নষোজ োড়াও েকৃ ষেকের জিযে আকের এোনধে 
পে গঠি েরা হকেকে। পশুপালি, দমৌমানে পালি রা 
মাে চাষ দেকে শুরু েকর তজর চাষ, দেন্দ্রীে সরোর 
দেকশ েকৃ নষোজ রকৃক্দ্র জিযে প্রকোজিীে পেকষ্প গ্হণ 
েরকে। োেযে প্রক্ক্রোেরকণর জিযে এেি গ্ামাঞ্কলর 
োোোনে নশল্প ক্াস্টার ততনর েরা হকচ্ছ। এোড়াও, এই 
নশল্পগুনলর উন্ননতর জিযে গকরষণা দেন্দ্রগুনল নরোকশর 
পনরেল্পিা চলকে। এে িতুি রারত গকড় উঠকে, 
দযোকি ‘জে নেষাণ, জে নরজ্াি এরং জে অিুসন্ধাি’ 
দ্াগাি দেকে রাস্তকর পনরণত হকচ্ছ। n

ভয ভকািও স্ানি ফস্ 
নেন্রির স্াধীিিা, কৃনর 

ইিফ্া ফাডি, কৃরক 
পে্ সনমনি, ই-ি্াম, 

নকরাে ভর্, মাটির 
স্াস্্ কাে্শ, িিুি 

ফস্ নেমা প্রকনল্পর 
মনিা উনদ্ােগুন্ 

ভকে্ েড়ই িয়, কু্ষদ্ 
কৃরকনদর জি্ও ভয 
্াভজিক, আজ িা 

প্রমানেি হনয়নছ।  

নেনরর প্রেন্ধ আত্মনিভ্শর কৃনর
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কৃনরর উন্ননির জি্ সরকার 
ছকভাঙা পদনক্ষপ গ্হে করনছ

দেন্দ্রীে সরোর আমোনির উপর নির্বরশীলতা েমাকত এরং দেকশর মকধযে উৎপােি রকৃক্দ্র জিযে এেটি 
সামনগ্ে পন্থা অরলম্বি েরকে। দরাজযে দতকলর উৎপােি রাড়াকিা এরং আমোনি েমাকিার লকষ্যে 
সরোর স্বনির্বরতার উপর সরকচকে দরনশ গুরুত্ব প্রোি েরকে। এোড়াও, সরোর এই প্রেমরার আে 
চানষকের জিযে সরকচকে দরনশ লারজিে মপূলযে দরাষণা েকরকে যাকত তারঁা রারতকে েকৃ নষকত সম্পূণ ্ব 

স্বনির্বর েকর দতালার োকজ নিকোক্জত োকেি।

n প্রভাে:প্রকোজকির োরকণ অপনরকশানধত পাম দতকলর 
৯৮ শতাংশ রারতকে আমোনি েরকত হে। এই 
পনরনস্নতকত, এই জাতীে নমশকির মাধযেকম ততলরীজ 
এরং পাম দতকলর এলাো এরং উৎপােিশীলতা রকৃক্দ্ 
েরার জিযে উত্তর-পপূর ্ব রারত এরং আ্ামাি নিকোরর 
বিীপপুকজির প্রনত নরকশষ মকিাকযাগ দেওো হকর। দেকশ 
পাম দতকলর জিযে দয ২৮ লষ্ দহক্টর জনমকত চাষ েরা 
হকর, তার মকধযে উত্তরপপূকর ্বর ৯ লষ্ দহক্টকরর দরনশ জনম 
পাম দতল উৎপােকির জিযে উপযুতি। ১২টি রাকজযে 

নসদ্ান্ত: ভকন্দ্রীয় মন্রিসভা ভভাজ্ ভি্-পাম 
ভি্ জািীয় নমরিনক একটি িিুি  ভকন্দ্রীয়ভানে 
সাহায্প্রাপ্ত নস্ম নহসানে অিুনমাদি কনরনছ।

সরোর পাম দতল উৎপােি সম্কে্ব প্রচার চালাকচ্ছ। 
n সরোর েকৃ নষ পকণযের জিযে এেটি স্ব-নিেন্তে মপূলযে রযেরস্া 

উন্নেকির দচষ্া েরকে। রাজার েকরর ওঠািামার োরকণ 
যনে েকৃ নষজাত পকণযের োম েকম যাে তাহকল দেন্দ্রীে 
সরোর েকৃ ষেকের নডনরটির মাধযেকম অে ্ব প্রোি েরকর।

n নশল্পসংস্াগুনলকে উত্তর-পপূর ্ব রারকত তাকের ইউনিি 
স্াপকির জিযে সরোর পাচঁ দোটি িাো সহােতা দেকর। 

n আকগ দহক্টরপ্রনত সহােতা নেল ১২ হাজার িাো রত্বমাকি 
তা রানড়কে ২৯ হাজার িাো েরা হকেকে।

n রত্বমাকি পাম দতকলর জিযে ৩.৫ লষ্ দহক্টর জনমকত 
চাষ েরা হে যা আগামী নেকি রকৃক্দ্ দপকে ১০ লষ্ দহক্টর 
হকর রকল আশা েরা হকচ্ছ।

n ২০২৫-২৬ সাকলর মকধযে দরাজযেকতকলর উৎপােি রকৃক্দ্ 
পাকর ১.১ নমনলেি িি এরং ২০২৯-৩০ সাকলর মকধযে তা 
২.৮ নমনলেি িি হকর।

n এই উকেযোকগর অধীকি ১১,০৪০ দোটি িাোর আনে ্বে 
সহােতা প্রোি েরা হকর। এই নমশি মপূলধি নরনিকোগ 
রকৃক্দ্, েম ্বসংস্াি সকৃটষ্, আমোনির উপর নির্বরশীলতা 
হ্াকসর পাশাপানশ েকৃ ষেকের আে রকৃক্দ্ নিক্চিত েরকর।

মন্রিসভার নসদ্ান্ত

১৮ই আেস্ট িানরনখ 
অিুটষ্ি মন্রিসভার বেঠনকর 
পুনরা নভনেও ভদখনি 
নকউআর ভকােটি স্্াি 
করুি।

২৫ভর আেস্ট িানরনখ অিুটষ্ি মন্রিসভার 
বেঠনকর পুনরা নভনেও ভদখনি নকউআর 
ভকােটি স্্াি করুি।
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প্রভাে: প্রনত েুইন্াকল ২৯০ িাো নহসাকর আকের িযোযযে ও 
লারজিে মপূলযে নিধ ্বারণ েরা হকেকে, যা ২০১৩-১৪ সাকলর 
তুলিাে ৩৮ শতাংশ দরনশ। 
n •	েকৃ ষেরা তাকঁের িসকলর উৎপােি েরকচর ৫০ শতাংকশর 

দরনশ দিরত পাকরি। এই নসদ্াকন্তর িকল ৫ দোটি আে 
চানষকের পাশাপানশ নচনিেল এরং সংনলিষ্ োকজ নিযতুি ৫ 
লষ্ শ্রনমে উপেকৃ ত হকরি।

n •	২০২০-২১ সাকল আে চানষকের ২,৯৭৬ লষ্ িি আকের 
জিযে ৯১ হাজার দোটি িাো দেওো হকেনেল,  যা এেিও 
পয ্বন্ত সকর ্বাচ্চ।

n •	সরোর নচনিেলগুনলকে অনতনরতি আে ইোিকল 
রূপান্তনরত েরকত উৎসানহত েরকে যা দপকরিাকলর সকগে 
নমনশকে রযেরহার েরা হকচ্ছ। এটি শুধু পনরকরশরান্ধর 
জ্ালানি নহসাকরই িে ররং অপনরকশানধত দতল আমোনির 
দষ্কত্র তরকেনশে মুদ্রার সাশ্রেও েরকর। 

n •	২০২১-২২ সাকলর আসন্ন আে চাকষর মরসুকম, প্রাে ৩৫ 
এলএমটি নচনি ইোিকল রূপান্তনরত েরার সম্ারিা রকেকে 
এরং ২০২৪-২৫ সাকলর মকধযে প্রাে ৬০ এলএমটি নচনি 
ইোিকল রূপান্তনরত েরার লষ্যেমাত্রা দিওো হকেকে, যার 
িকল  অনতনরতি আে উৎপােি সমসযোর সমাধাি হকর এরং 
সমেমত অে ্ব প্রোি েরা সম্র হকর।

নসদ্ান্ত: কৃরকনদর স্াে ্শ রক্ষার নদনক ্ক্ষ্ 
ভরনখ সরকার ২০২১-২২ আখ মরসুনমর জি্ 
আনখর সেনচনয় যুন্তিসঙ্গি এেং ্াভজিক মূ্ ্ 
অিনুমাদি কনরনছ।

নসদ্ান্ত:মন্রিসভা উত্তর-পূে ্শ আঞ্চন্ক কৃনর নেপেি 
কনপ ্শানররি ন্নমনিনের পুিরুজ্ীেনির অিনুমাদি 
নদনয়নছ।
n •	প্রভাে: এই উকদেকশযে ৭৭.৪৫ দোটি িাোর এেটি 

পুিরুজ্ীরি পযোকেজ ররাদে েরা হকেকে।
n •	এটি উত্তর-পপূর ্বাঞ্কলর েকৃ ষেকের,  তাকঁের  উৎপানেত পকণযের 

মপূলযে নিক্চিত েরকত সাহাযযে েরকর।
n •	এর িকল েকপ ্বাকরশকির রাজস্ব রকৃক্দ্ পাকর
n •	উত্তর-পপূর ্ব এরং দেকশর অিযোিযে অংশ দেকে তজর পকণযের 

ক্জআই (দরৌগনলে স্াি নিকে্বশে) িযোনগং এরং নরপণি েরা 
হকর।

n •	উত্তর-পপূর ্বাঞ্কলর েকৃ ষেকের পণযে নরশ্ব রাজাকর প্রোশ েরা 
হকর। একত েকৃ নষ োকত প্রতযেষ্ ও পকরাষ্ েম ্বসংস্াি রাড়কর। 

নসদ্ান্ত:মন্রিসভা ওনজাি স্নরর ক্ষয় সাধিকারী 
পদানে ্শর নেরনয় মন্রি্ ভপ্রানিাকন্র নকোন্ 
সংনরাধি অিনুমাদি কনরনছ।

n •	প্রভাে: হাইক্াি্লকুরাোর ্বি নিঃসরণ পয ্বােক্রকম রন্ধ 
েরার জিযে ২০২৩ সাকলর মকধযে রারত এেটি জাতীে 
দেৌশল গঠি েরকর।

n •	নেগানল সংকশাধকির সকগে সামজিসযে নিক্চিত েরকত ২০২৪ 
সাকলর মাঝামাক্ঝ সমকে রত্বমাি আইিগত োঠাকমার 
সংকশাধি েরা হকর। 

n •	রারত পয ্বােক্রকম হাইক্াি্লকুরাোর ্বি নিঃসরণ েমাকর।
n •	নগ্িহাউস গযোস নিগ ্বমি দরাধ েরা হকর, যা জলরােু 

পনররত্বি দরাকধ সাহাযযে েরকর।
n •	েম ্বসংস্াি রকৃক্দ্ পাকর। নরেল্প দরনরিজাকরন্ রযেরস্া এরং 

সংনলিষ্ প্রযকু্তির জিযে িতুি প্রজকন্মর রকরাো উদ্ারিী 
নচন্তাকে উৎসানহত েরা হকর।

n •	প্রভাে: এই নরনিকোগ পনরোঠাকমা এরং উৎপােি দষ্কত্রর 
পাশাপানশ নরমাির্র দষ্ত্রকেও উজ্ীনরত েরকর। এটি 
দরসরোনর অংশীোরীকত্বর মাধযেকম নরশ্বমাকির নরমাির্র 
এরং পনররহি পনরোঠাকমা উন্নেকির জিযে রারত সরোকরর 
পনরেল্পিাটিকে আরও মজরতু েরকর। 

n •	সম্প্রনত দরানষত জাতীে মুদ্রােরণ পাইপলাইকির 
(এিএমনপ) মাধযেকম পনরোঠাকমা দষ্কত্র নরনরন্ন নরনিকোগ 
এরং প্রেল্প রূপােকি সুনরধা হকর। এোড়া রাস্তা, দরলওকে, 
নরমাির্র, দস্পাি্বস দস্টনডোম, পাওোর রিাসেনমশি লাইি 
এরং গযোস পাইপলাইকির মকতা সম্কের রষ্ণাকরষ্ণ েরা 
হকর। এটি প্রতযেষ্ ও পকরাষ্ েম ্বসংস্ািও সকৃটষ্ েরকর। n

নসদ্ান্ত: ভারনি ১৫০০০ ভকাটি িাকা নেনিনয়ানের 
জি্ ভমসাস ্শ অ্াঙ্কনরজ ইিফ্াস্টাকচার 
ইিনভস্টনমন্ ভহান্্ডং ন্নমনিনের সরাসনর 
নেনদনর নেনিনয়ানের (এফনেআই) প্রস্ানে 
অিনুমাদি নদনয়নছ মন্রিসভা। 

মন্রিসভার নসদ্ান্ত
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শতাব্দী পর শতাব্দী ধকর মািরতার সাষ্যে রহি েকর চকলকে দসামিাে মক্্র। এই মক্্র সমগ্ নরকশ্বর সামকি 
দয মহাি েুটি মপূলযেকরাধ তুকল ধকরকে তা হল, সতযেকে দোিনেি নমেযোর বিারা পরাক্জত েরা যাে িা এরং 
নরশ্বাসকে সন্তাকসর বিারা চপূণ ্ব েরা যাে িা। রহুরার এই মক্্র দরকে দিলার দচষ্া েরা হকেকে, নেন্তু দসই 

দচষ্া সিল হেনি। ২০দশ আগস্ট িতুি প্রেকল্পর উকবিাধি েরা হকেকে, এটি দেরলমাত্র মক্্করর মনহমা রকৃক্দ্ 
েরকর এমি িে,ররং আরও রতিকের আেকৃ ষ্ েরকত এরং এই অঞ্কল পয ্বিি নশল্পকে নরোকশ সাহাযযে েরকর।

সে্বার রলিররাই পযোকিকলর োকে আপামর 
রারতরাসী নচরঋণী োেকর োরণ তারঁ প্রকচষ্ার 
িকল শ্রী দসামিাে মক্্র নিম ্বাণ েরা হকেনেল। 

এরং গত েশ রের ধকর দসামিাে মক্্র রিাকস্টর 
দচোরমযোি নহসাকর প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী, মক্্র 
উন্নেকি িতুি নেে দেনেকেকেি। তারঁ দিতকৃ কত্ব, গর্বগকৃহ 
এরং চপূড়ার েলস দসািাে মুকড় দেওো হকেকে এরং 
দসামিাে মক্্করর ইনতহাসকে ‘সাউন্ড অযোন্ড লাইি 
দশা’-এর মাধযেকম জিসাধারকণর োকে তুকল ধরা হকেকে।  
দসামিাে মক্্র এরং পাশ্ব ্বরতমী দরশ েকেেটি মক্্করর 
সংস্ার এরং রতিকের নরশ্বমাকির সুকযাগ -সুনরধা প্রোকির 
িকল তীে ্বযাত্রীকের সংেযো দ্রুত রকৃক্দ্ দপকেকে।“আজ 
রাম মক্্করর আোকর িতুি রারকতর গর ্ব নহসাকর 

 
 
 
  

ভসামিাে পৃনেেীর প্রেম ভজ্ানিন্ ্শঙ্গ, 
যা প্রভানসর সমুদ্ বসকনি ভসাম ো চন্দ্র 

বিারা প্রনিটষ্ি হয়। 

শ্রী ভসামিাে মন্ন্দর
স্রিানসর ঊনধ্ ্শ ভন্তি প্রােন্্র প্রিীক
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পর ্যটনের বিকানে এক েতুে অধ্ায়দেে 

একটি আল�োককত স্তম্ভও কিক্ মিত হলছে। ইকতহোস থেলক 
কিক্ো কিল়ে আ্োলের কিন্োভোবিো এ্ি হও়েো উকিত 
যো আ্োলের বতম্ি োিলক ্জবুত করলব এবং থসোিোক� 
ভকবষ্যৎ গঠি করলব। অতএব, যখি আক্ ‘ভোরত 
থযোগ আল্ো�ি’-এর কেো বক�, তো থকব� থভৌলগোক�ক 
বো আেি মিগত ধোরণোর ্লধ্য সী্োবদ্ধ ি়ে। ভকবষ্যলতর 
ভোরত গডোর জি্য আ্োলের অতীলতর সলগে সংযুক্ত 
করোর একটি সংকল্প এটি।” উল্োধিী অিুষ্োলি 
প্রধোি্ন্তী একেো বল�ি। থকন্দী়ে স্বরোষ্ট্র্ন্তী অক্ত 
িোহ, কযকি এই অিুষ্োলি উপকথিত কিল�ি, বল�কিল�ি 
থয িতুি প্রকল্পগুক� ভক্তলের অিুপ্রোকণত করলব এবং 
পয মিিি কিল্পলক উৎসোকহত করলব। থেিজলুড ভোরতী়ে 

সংস্কৃ কতর থবি কল়েকটি আধ্যাত্মিক থকন্দ গলড থতো�োর 
জি্য কতকি প্রধোি্ন্তী থ্োেীর প্রিংসো কলরি।

এই অেুষ্ানে প্রধােমন্ত্রী েনরন্দ্র দমাে্রীর 
ভাষনের কতগুবি গুরুত্বপূে ্য বিষয়:
n •	আজ পয মিিি শুধু্োত্র ্োিুষলক একত্ত্রত করলি 

িো বরং থেলির অগ্রগকত ও উন্ন়েলিও সোহোয্য 
করলি। আ্োলের কবশ্োস আসল� ‘এক-ভোরত, থরেষ্ 
ভোরত’- এই থিতিোর বকহঃপ্রকোি। থসো্িোে ্ত্্র 
আ্োলের সংস্কৃ কত এবং ্োিকবক আেলি মির প্রতীক 
হল়ে েোকঁডল়ে আলি।

শ্রী দ�ামোথ মন্দির চত্বনরর উন্নয়ে

থসো্িোে ্ত্্লরর প্রোককৃ কতক থসৌ্লয মির কেো ্োেো়ে থরলখ থকন্দী়ে সরকোলরর 
প্রসোে প্রকলল্পর অধীলি স্ুদ্র েি মিি পেটি গলড উলঠলি। স্ুলদ্রর তীর 
বরোবর কিক্ মিত এই ১.৫ ককল�োক্িোর েীর মি স্ুদ্র েি মিি পে শ্রী থসো্িোে ্ত্্র 
থেলক ত্ত্রলবণী সগে্ পয মিন্ কবস্তকৃ ত। ভক্তলের কিরোপত্ো কিত্চিত করোর জি্য 
ও়েোকওল়েলত একটি পোবক�ক অ্যোলরেস কসলটে্ এবং কসকসটিকভ ক্যোল্রোর 
বল্োবস্ত করো হল়েলি। এটি থিোিী়ে ্োিুলষর জি্য িতুি ক্ মিসংথিোলির 
সুলযোগও ততকর করলব।

�মুদ্র েে ্যে পথ 

দ�ামোনথ প্রেে ্যে্রী গ্ািাবর শ্রী পাি ্যত্রী মন্দির

পুরাতে দ�ামোথ (জেুা) 

্ত্্লরর থিোপলত্যর কবষ়েলক থকন্দ 
কলর এই গ্যো�োকর কি্ মিোণ করো হল়েলি। 
পুরলিো থসো্িোে ্ত্্লরর ভোঙো অংি 
এবং ভোস্য মি এখোলি সংরকক্ত আলি। 
্ত্্লরর থিোপত্য সম্পককমিত স্স্ত তে্য 
এখোলি কহত্্ এবং ইংলরত্জ ভোষোর 
পোিোপোকি স্পি মি বণ ম্ি ো�োলতও (থরেই� 
ক�কপ) রল়েলি, যোলত প্রলত্যক ব্যত্ক্ত 
আ্োলের থেলির থগৌরব়্ে ইকতহোস 
সম্পলকমি সলিতি হ়ে।

থসো্িোে ্ত্্র িত্বলর শ্রী পোব মিতী 
্ত্্লরর ত্িত্তিপ্রস্তর থিোপি করো 
হল়েকি�। এই ্ত্্রটিলক তোর আকে 
রূলপই প্রকতষ্ো করোর পকরকল্পিো আলি। 
শ্রী পোব মিতী ্ত্্র কি্ মিোলণর জি্য 
৩০থকোটি িোকো ব্যল়ের প্রস্তোব থেও়েো 
হল়েলি। থসো্পুরো সো�োত তি�ীলত 
্ত্্র কি্ মিোণ করো িোডোও গভমিগকৃহ এবং 
িকৃত্য্ণ্ডপ গঠি করো হলব।

এই ধোরোবোকহকতো বজো়ে থরলখ পুরোতি (জিুো) থসো্িোে ্ত্্র পিুগ মিটঠত হল়েলি 
যো ইল্োলরর ্হোরোিী শ্রী অহ�্যোবোই থহো�কোর ১৭৮৩ সোল� প্রকতষ্ো কলরকিল�ি। 
থসো্িোে ্ত্্লরর উপর আক্র্লণর স়্ে থসখোলি থসো্িোে ্হোলেলবর পলুজো 
করো হত। তীে মিযোত্রীলের কিরোপত্োর জি্য স্গ্র পুরোতি ্ত্্র িত্বরটি পিুকি ম্ি মিোণ 
করো হল়েলি এবং ্ত্্র িত্বলরর ক্্তো বকৃত্দ্ধ করো হল়েলি। প্রে্ ত�ো়ে েুটি প্রিস্ত 
বোরো্ো, কিলির ত�ো়ে ১৬টি থেোকোি এবং আধ্যাত্মিক সোধিোর জি্য একটি কবিো� 
ক্ললেক্সও যুক্ত করো হল়েলি। শ্রী থসো্িোে ট্োটে কতকৃ মিক থ্োি ৩.৫ থকোটি িোকো ব্য়ে 
কলর পুরোতি (জিুো) থসো্িোে ্ত্্রটি পিুগ মিঠলির কোজ সম্পন্ন কলরলি। 
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পর ্যটনের বিকানে এক েতুে অধ্ায়দেে 

একটি আল�োককত স্তম্ভও কিক্ মিত হলছে। ইকতহোস থেলক 
কিক্ো কিল়ে আ্োলের কিন্োভোবিো এ্ি হও়েো উকিত 
যো আ্োলের বতম্ি োিলক ্জবুত করলব এবং থসোিোক� 
ভকবষ্যৎ গঠি করলব। অতএব, যখি আক্ ‘ভোরত 
থযোগ আল্ো�ি’-এর কেো বক�, তো থকব� থভৌলগোক�ক 
বো আেি মিগত ধোরণোর ্লধ্য সী্োবদ্ধ ি়ে। ভকবষ্যলতর 
ভোরত গডোর জি্য আ্োলের অতীলতর সলগে সংযুক্ত 
করোর একটি সংকল্প এটি।” উল্োধিী অিুষ্োলি 
প্রধোি্ন্তী একেো বল�ি। থকন্দী়ে স্বরো�্ন্তী অক্ত 
িোহ, কযকি এই অিুষ্োলি উপকথিত কিল�ি, বল�কিল�ি 
থয িতুি প্রকল্পগুক� ভক্তলের অিুপ্রোকণত করলব এবং 
পয মিিি কিল্পলক উৎসোকহত করলব। থেিজলুড ভোরতী়ে 

সংস্কৃ কতর থবি কল়েকটি আধ্যাত্মিক থকন্দ গলড থতো�োর 
জি্য কতকি প্রধোি্ন্তী থ্োেীর প্রিংসো কলরি।

এই অেুষ্ানে প্রধােমন্ত্রী েনরন্দ্র দমাে্রীর 
ভাষনের কতগুবি গুরুত্বপূে ্য বিষয়:
n •	আজ পয মিিি শুধু্োত্র ্োিুষলক একত্ত্রত করলি 

িো বরং থেলির অগ্রগকত ও উন্ন়েলিও সোহোয্য 
করলি। আ্োলের কবশ্োস আসল� ‘এক-ভোরত, থরেষ্ 
ভোরত’- এই থিতিোর বকহঃপ্রকোি। থসো্িোে ্ত্্র 
আ্োলের সংস্কৃ কত এবং ্োিকবক আেলি মির প্রতীক 
হল়ে েোকঁডল়ে আলি।

শ্রী দ�ামোথ মন্দির চত্বনরর উন্নয়ে

থসো্িোে ্ত্্লরর প্রোককৃ কতক থসৌ্লয মির কেো ্োেো়ে থরলখ থকন্দী়ে সরকোলরর 
প্রসোে প্রকলল্পর অধীলি স্ুদ্র েি মিি পেটি গলড উলঠলি। স্ুলদ্রর তীর 
বরোবর কিক্ মিত এই ১.৫ ককল�োক্িোর েীর মি স্ুদ্র েি মিি পে শ্রী থসো্িোে ্ত্্র 
থেলক ত্ত্রলবণী সগে্ পয মিন্ ত্িস্তৃ ত। ভক্তলের কিরোপত্ো কিত্চিত করোর জি্য 
ও়েোকওল়েলত একটি পোবক�ক অ্যোলরেস কসলটে্ এবং কসকসটিকভ ক্যোল্রোর 
বল্োবস্ত করো হল়েলি। এটি থিোিী়ে ্োিুলষর জি্য িতুি ক্ মিসংথিোলির 
সুলযোগও ততকর করলব।

�মুদ্র েে ্যে পথ 

দ�ামোনথ প্রেে ্যে্রী গ্ািাবর শ্রী পাি ্যত্রী মন্দির

পুরাতে দ�ামোথ (জেুা) 

্ত্্লরর থিোপলত্যর কবষ়েলক থকন্দ 
কলর এই গ্যো�োকর কি্ মিোণ করো হল়েলি। 
পুরলিো থসো্িোে ্ত্্লরর ভোঙো অংি 
এবং ভোস্য মি এখোলি সংরকক্ত আলি। 
্ত্্লরর থিোপত্য সম্পককমিত স্স্ত তে্য 
এখোলি কহত্্ এবং ইংলরত্জ ভোষোর 
পোিোপোকি স্পি মি বণ ম্ি ো�োলতও (থরেই� 
ক�কপ) রল়েলি, যোলত প্রলত্যক ব্যত্ক্ত 
আ্োলের থেলির থগৌরব়্ে ইকতহোস 
সম্পলকমি সলিতি হ়ে।

থসো্িোে ্ত্্র িত্বলর শ্রী পোব মিতী 
্ত্্লরর ত্িত্তিপ্রস্তর থিোপি করো 
হল়েকি�। এই ্ত্্রটিলক তোর আকে 
রূলপই প্রকতষ্ো করোর পকরকল্পিো আলি। 
শ্রী পোব মিতী ্ত্্র কি্ মিোলণর জি্য 
৩০থকোটি িোকো ব্যল়ের প্রস্তোব থেও়েো 
হল়েলি। থসো্পুরো সো�োত তি�ীলত 
্ত্্র কি্ মিোণ করো িোডোও গভমিগকৃহ এবং 
িকৃত্য্ণ্ডপ গঠি করো হলব।

এই ধোরোবোকহকতো বজো়ে থরলখ পুরোতি (জিুো) থসো্িোে ্ত্্র পুিগ মিটঠত হল়েলি 
যো ইল্োলরর ্হোরোিী শ্রী অহ�্যোবোই থহো�কোর ১৭৮৩ সোল� প্রকতষ্ো কলরকিল�ি। 
থসো্িোে ্ত্্লরর উপর আক্র্লণর স়্ে থসখোলি থসো্িোে ্হোলেলবর পুলজো 
করো হত। তীে মিযোত্রীলের কিরোপত্োর জি্য স্গ্র পুরোতি ্ত্্র িত্বরটি পুিকি ম্ি মিোণ 
করো হল়েলি এবং ্ত্্র িত্বলরর ক্্তো বকৃত্দ্ধ করো হল়েলি। প্রে্ ত�ো়ে েুটি প্রিস্ত 
বোরো্ো, কিলির ত�ো়ে ১৬টি থেোকোি এবং আধ্যাত্মিক সোধিোর জি্য একটি কবিো� 
ক্ললেক্সও যুক্ত করো হল়েলি। শ্রী থসো্িোে ট্োটে কতকৃ মিক থ্োি ৩.৫ থকোটি িোকো ব্য়ে 
কলর পুরোতি (জিুো) থসো্িোে ্ত্্রটি পুিগ মিঠলির কোজ সম্পন্ন কলরলি। 
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পয ্শিনির নেকানর এক িিুি অধ্ায়ভদর 

n •	‘রারত দযাগ আক্ালি’ রনরষযেকতর রারত 
গড়ার জিযে আমাকের অতীকতর সকগে সংযুতি 
েরকর। চার ধাম, শক্তি পীঠ এরং নরনরন্ন মক্্র 
যা এে রারত, দশ্রষ্ রারত'-এই দচতিার 
রািী রহি েরকে। রাকরাটি দজযোনতনল ্বগে সমগ্ 
রারতকে সংযুতি েকরকে।

n •	আমাকের প্রাচীি রারকতর দগৌরর পুিরুজ্ীনরত 
েরার পে দেনেকেকেি সে্বার রলিররাই 
পযোকিল। দলােমাতা অহলযোরাই দহালোর 
রহু মক্্র সংস্ার েকরনেকলি। আজ দয 
প্রেল্পগুনল উকবিাধি েরা হকেকে তা আমাকের 
ধমমীে প্রকচষ্া এরং পয ্বিকির সংকযাগকে 
শক্তিশালী েরকর। দসামিাে মক্্করর প্রেশ ্বিী 
দেন্দ্র আমাকের যুরসমাজকে আমাকের সমকৃদ্ 
সাংস্কৃ নতে ঐনতকহযের সকগে পনরচে েরাকর।

n •	প্রসাে প্রেকল্পর অধীকি এমি ১৫টি প্রেল্প 
সম্ন্ন েরা হকেকে যা আন্তজ্বানতে পয ্বিিকে 
উৎসানহত েরকর। ই-নরসা, আগমকির পর 
নরসা এরং আনতকেেতার উপর ক্জএসটি 
েমাকিার মকতা উকেযোগ পয ্বিিনশল্পকে আরও 
নরেনশত েকরকে।

n •	দেশজকুড় উনিশটি েকৃষ্ান্তমপূলে পয ্বিি 
দেন্দ্র নচনহ্নত েরা হকেকে এরং দসই সেল 
স্ািগুনলর নরোকশ োজ েরা হকচ্ছ। এই 
সমস্ত প্রেল্পগুনল রনরষযেকত আমাকের পয ্বিি 
নশল্পকে িতুি নেশা দেোকর। n

n •	পয ্বিকির জাতীে ও আন্তজ্বানতে সম্ারিা রকৃক্দ্ দপকেকে। 
আধুনিে পনরোঠাকমা নিম ্বাকণর মাধযেকম দেকশর প্রাচীি দগৌররকে 
পুিরুজ্ীনরত েরাে আধ্তোভমিক পয ্বিি রা তীে ্বযাত্রা রকৃক্দ্ দপকেকে।

n •	দেন্দ্রীে পয ্বিি মন্তে‘স্বকেশ েশ ্বি’ দযাজিার অধীকি ১৫টি প্রনতপােযে 
নিকে পয ্বিি সানে্বি ততনর েরকে, যা অরকহনলত অঞ্লগুনলকত 
পয ্বিকির সুকযাগ সকৃটষ্ েরকর।

n •	রামােণ সানে্বি রতিকের রগরাি রাম সম্নে্বত স্ািগুনলর নরষকে 
সকচতি েরকে এরং রগরাি রাম েীরাকর সমস্ত রারকতর রাম হকে 
উঠকলি তা তারঁা উপলনব্ধ েরকেি। 

n •	রদু্ সানে্বি নরশ্বরযোপী রতিকের জিযে সুনরধা প্রোি েকর।

n •	দেোরিাে, চার ধাম যাত্রার জিযে পার ্বতযে এলাোে সুড়গে ও হাইওকের 
উন্নেি, তরকষ্ণাকেরীকত উন্নেিমপূলে োজ এরং পনরোঠাকমা গঠকি 
উন্নত প্রযকু্তির রযেরহার েকর উত্তর-পপূকর ্বর নরনরন্ন অঞ্কলর  সকগে 
েপূরত্ব হ্াস েরা হকচ্ছ। 

n •	দেশ শুধু পয ্বিকির মাধযেকম িাগনরেকের সংযতুি েরকে িা ররং 
এনগকে যাকচ্ছ। ভ্রমণ ও পয ্বিি প্রনতকযানগতামপূলে সপূচকে ২০১৩ 
সাকল রারকতর স্াি নেল ৬৫তম, ২০১৯ সাকল আমাকের দেশ 
৩৪তম স্াকি উকঠ একসকে। 

পয ্শিি প্রনিনযানেিা সূচনক ভারি ৬৫িম স্াি 
ভেনক ৩৪িম স্ানি উনঠ এনসনছ।  

পয ্শিি নরনল্প িিুি নদরা

২০১৪ সাকল ‘প্রসাে’ প্রেল্প 
দরাষণা েরা হে, দমাি 

৪০টি 
মুেযে তীে ্বকেন্দ্র উন্নেকির 

োজ চলকে, যার মকধযে ১৫টি 
দেকন্দ্রর োজ সম্ন্ন হকে 

নগকেকে। 

১০০ ভকাটি 

িাোর নতিটি প্রেকল্পর 
োজ চলকে গুজরাকত। 
তীে ্বস্ািগুনলকে সংযুতি 

েরার উপর দজার দেওো 
হকচ্ছ।

প্রধািম্রিী িনরন্দ্র ভমাদীর সম্পূে ্শ 
ভারেটি শুিনি নকউআর 
ভকােটি স্্াি করুি। 
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জািীয় মুদ্াকরে পাইপ্াইি 

“দেদশর রযেরসানেে প্রনতষ্ািগুনলকে পপূণ ্ব 
সমে ্বি েরা সরোকরর োনেত্ব। আজকের 
যুকগ সরোকরর পকষ্ এন্ারপ্রাইজ 

চালাকিা এরং মানলোিা রাো সম্র িে। জিেলযোণ ও 
উন্নেি সম্নে্বত প্রেল্পগুনলর উপর সরোকরর িজর 
োো উনচত।”

সাধারণ রাকজি উপস্াপকির পর চলনত রেকরর মাচ্ব 
মাকস নরনিকোগোরীকের সকগে তরঠকের সমে প্রধািমন্তী 
িকরন্দ্র দমােী এই েোগুনল রকলনেকলি। তারঁ লষ্যে 
হল দরসরোনর োকতর উপর সরোকরর আস্া প্রেশ ্বি 
েকর েম ্বসপূনচগুনলর সুিল সমাকজর দশষপ্রান্ত পয ্বন্ত 
দপৌঁকে দেওো। এই প্রেমরার দোি প্রধািমন্তী নিকজ 
সাধারণ রাকজকির রূপেল্প রাস্তরােকির জিযে সংনলিষ্ 
দষ্কত্রর নরকশষজ্কের সকগে সরাসনর েো রকলকেি। 
জাতীে মুদ্রােরণ পাইপলাইি (এিএমনপ) প্রেকল্পর 
উকদেশযে হল দরসরোনর অংশীোনরকত্বর মাধযেকম  সারা 
দেকশ পনরোঠাকমাগত সুনরধা গকড় দতালা।পনরোঠাকমা 
সম্নে্বত সেল মন্তকের সকগে মযোরােি পরামকশ ্বর পর 

িীনত আকোগ র্লুনপ্রন্ প্রস্তুত েকরকে। এই প্রেকল্পর 
অধীকি, দেন্দ্রীে সরোর আগামী চার রেকর সম্কের 
িগেীেরকণর মাধযেকম ৬ লষ্ দোটি িাো সংগ্হ েরার 
পনরেল্পিা েকরকে। এর মকধযে অন্তগ ্বত রকেকে রাস্তা 
দেকে দরলওকে পয ্বন্ত নরনরন্ন োকতর সম্ে। 

চলনত রেকরর ২৩দশ আগস্ট এই প্রেকল্পর উকবিাধি 
েরার সমে দেন্দ্রীে অে ্বমন্তী নিম ্বলা সীতারামণ রকলি 
"এই প্রেল্প দেকশর প্রনতটি িাগনরকের জিযে সকর ্বাত্তম 
এরং সাশ্রেী মপূকলযের মকধযে পনরোঠাকমাগত সুনরধাগুনলর 
প্রাপযেতা নিক্চিত েকর যা আমাকের প্রধািমন্তী িকরন্দ্র 
দমােীর েকৃটষ্রনগের সাকে সামজিসযেপপূণ ্ব। িগেীেরকণর 
মাধযেকম িতুি সকৃটষ্ - এই েশ ্বকির উপর নরত্নত 
েকর সম্ে িগেীেরণ ধারিা গটঠত হকেকে, িতুি 
পনরোঠাকমা ততনরর জিযে দরসরোনর োকতর নরনিকোগকে 
আমন্তণ জািাকিা হে। েম ্বসংস্াকির সুকযাগ সকৃটষ্র 
জিযে এটি প্রকোজিীে, যার িকল অে ্বনিনতে রকৃক্দ্ 
এরং সামনগ্ে জিেলযোকণর জিযে গ্ামীণ ও আধা-
শহরাঞ্লগুনলকেসংযুতি েরা হকচ্ছ।“

েম ্বসংস্াি সকৃটষ্র দষ্কত্র অে ্বিীনতর রকৃক্দ্র জিযে উত্তম এরং মািসম্ত পনরোঠাকমা এোন্ত 
অপনরহায ্ব। স্বাধীিতা নেরস উপলকষ্ প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী ১১০ লষ্ দোটি িাোর 
জাতীে পনরোঠাকমা পাইপলাইি প্রেল্প দরাষণা েকরনেকলি। সম্প্রনত সরোর সম্ে 
মুদ্রােরণ পাইপলাইি প্রেকল্পর দরাষণা েকরকে। পনরোঠাকমা োকত আমপূল পনররত্বি 

আিার লকষ্যে আগামী চার রেকর নরনরন্ন োকত নরনিকোগ েরকত দরসরোনর অংশীোরকের 
আমন্তণ জািাকিা হকেকে।  

আোমী চার েছনর 
সম্পদ মুদ্াকরনের 
মাধ্নম ৬ ্ক্ষ ভকাটি 
িাকা সংগ্হ করার 
পনরকল্পিা কনরনছ 
সরকার 

পনরকাঠানমার প্রচার
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মুদ্াকরে কী?
সম্ে মুদ্রােরকণর অে ্ব হল রাজস্ব রা আকের িতুি 
উপাে েুকঁজ দরর েরা রা দয সর রাষ্ট্রােত্ত সংস্ার  সম্ে 
এেকিা পুকরাপুনর োকজ লাগাকিা হেনি, তার রযেরহার 
েরা। এগুকলাকে ‘রিাউিনিডে সম্ে’ রলা হে। িীনত 
আকোগ দরলপে, সড়ে পনররহি এরং হাইওকে, নশনপং, 
দিনলেম, নরেুযেৎ, দরসামনরে নরমাি চলাচল, দপকরিানলোম 
এরং প্রােকৃ নতে গযোস, যুর নরষে এরং দেলাধুলাকে সম্ে 
মুদ্রােরকণর জিযে নচনহ্নত েকরকে ।

জিসাধারনের সম্পদ নেন্রি হনচ্ছ িা
অে ্বমন্তী নিম ্বলা সীতারমণ সাি জানিকে নেকেকেি দয 
সরোর নেেু নরক্ক্র েরকে- জিসাধারকণর মকধযে এই 
ধরকির নরভ্রানন্ত োো উনচত িে। এই সমস্ত সংস্াগুনলর 
মানলোিা সরোকরর হাকত োেকর এরং নিধ ্বানরত সমকের 
পর  দরসরোনর সংস্াগুনল রাধযেতামপূলেরাকর এই সম্ে 

সরোকরর োকে হস্তান্তর েরকর। সামনগ্ে দেৌশল 
নহসাকর, সম্কের নসংহরাগই সরোকরর োকে োেকর। 
এেটি েষ্ এরং োয ্বের প্রক্ক্রোে সম্ে মুদ্রােরণ 
নিক্চিত েরার জিযে সরোকরর প্রকোজিীে িীনত এরং 
নিেন্তে হস্তকষ্কপর মাধযেকম এই েম ্বসপূনচকে সাহাযযে 
েরকর। এর মকধযে অন্তগ ্বত রকেকে োজকে সহজতর 
েকর দতালা, নরনিকোগোরীকের অংশগ্হণকে উৎসানহত 
েরা এরং রযেরসার েষ্তা রকৃক্দ্ েরা।

সম্ে িগেীেরণ েম ্বসপূনচ দরসরোনর নরনিকোগ 
এরং উন্নেিমপূলে উকেযোকগর মাধযেকম সরোনর োকতর 
মপূলযে রকৃক্দ্ েরকর যা পনরোঠাকমার মাি, পনরচালিা এরং 
রষ্ণাকরষ্ণ পদ্নতর সামনগ্ে উন্ননত েরকর। ‘সকর ্বাৎেকৃ ষ্ 
পনরোঠাকমা’ শুধু সাধারণ িাগনরেকেরই সাহাযযে েরকর 
িা, ররং 'অন্তরু্বক্তি ও ষ্মতােি’- এর সামনগ্ে ও 
েীর ্বকমোেী স্বপ্ন পপূরণ েরকর। উন্নত পনরোঠাকমা িতুি 
েম ্বসংস্াকির সুকযাগও ততনর েরকর। n

n •	সড়ে োত দেকে সর ্বানধে মুদ্রােরণ ১.৬ লষ্ 
দোটি িাো আশা েরা হকচ্ছ।

n •	নরডে-অপাকরি রিাসেিার (নরওটি) মকডকল 
হাইওকেগুনল স্ািান্তর েকর সরোকরর লষ্যে ১.৫ 
লষ্ দোটি িাো সংগ্হ েরা।

n •	এর পকর রকেকে দরলওকে, দযোকি সরোর ১.৫ 
লষ্ দোটি িাো সংগ্কহর লষ্যেমাত্রা নিধ ্বারণ 
েকরকে। ৪০০টি দস্টশি, ১৫০টি দরিি, নিনে্বষ্ 
মালরাহী েনরকডার এরং পে গঠি েরা হকর।

n •	নরেুযেৎ নগ্কডর রিাসেনমশি লাইিগুনল মুদ্রােরকণর 
মাধযেকম সরোর নরেুযেৎ োত দেকে ৪৫,০০০ 
দোটি িাো সংগ্কহর লষ্যেমাত্রা নিধ ্বারণ েকরকে।

n •	এিটিনপনস, এিএইচনপনস এরং দোল ইক্ন্ডোর 
মত জলনরেুযেৎ প্রেল্পগুনল মুদ্রােরকণর মাধযেকম 
সরোর ৩৯,৮৩২ দোটি িাোর লষ্যেমাত্রা 
নিধ ্বারণ েকরকে।

n •	গযোস দসক্টকর দগইকলর পাইপলাইিগুনল 
মুদ্রােরকণর মাধযেকম প্রাে ২৪,০০০ দোটি িাোর 
লষ্যেমাত্রা নিধ ্বারণ েরা হকেকে।

n •	আইওনসএল এরং এইচনপনসএল-এর 
পাইপলাইিগুনল মুদ্রােরকণর মাধযেকম ২২,০০০ 
দোটি িাোর লষ্যেমাত্রা নিধ ্বারণ েরা হকেকে।

এই ভক্ষত্গুন্ ভেনক অে ্শ আসনে

এই অে ্শ িিুি পনরকাঠানমা বিনরনি 
ে্েহার করা হনে
অে ্বমন্তী নিম ্বলা সীতারমণ ২০২১-২২ সাকলর রাকজি 
উপস্াপকির সমে রকলনেকলি দয িতুি পনরোঠাকমা গঠকির 
জিযে মুদ্রােরণ এেটি েুর গুরুত্বপপূণ ্ব নরেল্প। মুদ্রােরণ 
সম্েকে দেরল তহনরল গঠকির নেকে পনরচানলত েরকর 
িা ররং পনরোঠাকমা প্রেল্পগুনলর রষ্ণাকরষ্ণ এরং 
সম্প্রসারকণর জিযে উত্তম দেৌশল ততনর েরকর।

নিনে্বষ্ সমকের জিযে এই 
সম্েগুনল দরসরোনর 
োকত ররাদে েরা দযকত 
পাকর। নিধ ্বানরত সমকের 
পর তাকের সরোকরর োকে 
দিরত নেকত হকর। জাতীে 
মুদ্রােরণ পাইপলাইি 
প্রেকল্পর অধীকি চার রের 
সমেসীমার মকধযে অে ্বাৎ 
২০২২-২০২৫ এই অে ্বরকষ ্ব 
দমাি সম্কের আিুমানিে 
মপূলযে ৬ লষ্ দোটি িাো। 

োনজি উপস্াপনির সময় 
অে ্শম্রিী প্রেমোর এই 

নেরয়টির উনলেখ কনরনছন্ি 

৪ েছনর ৬ ্ক্ষ ভকাটি 
িাকা সংগ্নহর পনরকল্পিা

দেন্দ্রীে অে ্বমন্তী নিম ্বলা 
সীতারমণ ২০২১-২২ সাকলর 

রাকজি উপস্াপি েরার 
সমে প্রেম জাতীে মুদ্রােরণ 

পাইপলাইি নরষকে উকলিে 
েকরনেকলি। নতনি রকলনেকলি, 

সরোনর োকতর মুদ্রােরণ, 
অে ্বাৎ রড় পনরোঠাকমার েরচ 

দমিাকত প্রধাি উপাে হকর 
সরোনর সম্ে।
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ভকানভে-১৯-এর নেরুনদ্ ্ড়াই 

গু জরাকতর রকৃহত্তম দজলা েকচ্ছরঅনধোংশ 
এলাোই মরুরপূ নম এরং জলারপূ নম। এইরেম 
অঞ্কল েকরািার টিো সরররাহ েরা দরশ 

েটঠি োজ নেল। নেন্তু স্ািীে প্রশাসি তা সম্র 
েকর তুকলকে এরং আজ প্রনতটি গ্াম ও তহনশকল 
টিোেরণ অনরযাি চলকে। দেন্দ্রীে সরোর তার 
টিো িীনতকত পনররত্বি েরার পর দেকে টিোেরণ 
অনরযাি আরও দজারোর হকেকে। দেন্দ্রীে সরোর 
৭ই জিু দেকশর সেল ১৮-৪৪ রের রেনস মািুষকের 
জিযে নরিামপূকলযে টিো দেওোর েো দরাষণা েরার 
পর দেকে দেকশর প্রতযেন্ত অঞ্কলর মািুষকেও টিো 
দেওো সম্র হকেকে। এমিনে নরহাকরর স্বাস্যেেমমীরা 
এেটি দিৌোকে অযোমু্বকলকসে পনরণত েকর রিযোেুগ ্বত 
মুজিিরপুর দজলাে ষ্নতগ্স্ত মািুকষর োকে দপৌঁকে 
নগকেকেি।  

টিকাকরে- ভকানভনের নেরুনদ্ অি্িম 
হানিয়ার
টিো দিওোর গুরুত্ব সম্কে্ব িাগনরে এরং 

স্বাস্যেেমমীকের সকচতিতার িকল আজ দেকশ এমি 
গ্াম রকেকে দযোকি ১০০% টিোেরণ সম্ন্ন 
হকেকে। গুজরাকতর রাজকোি দজলাে এমি ৬২টি 
গ্াম রকেকে দযোকি সমস্ত দযাগযে রযেক্তিকের প্রেম 
দডাজ দেওো হকেকে। এেি পয ্বন্ত, দেকশর প্রাপ্তরেস্ 
জিসংেযোর ৫০ শতাংশ দোনরড টিোর প্রেম দডাজ 
গ্হণ েকরকেি।

রারকত, প্রেম ১০ দোটি টিো নেকত ৮৫ নেি সমে 
দলকগনেল, ১০ দেকে ২০ দোটি টিো নেকত সমে 
দলকগনেল মাত্র ৪৫ নেি। অিযেনেকে, ২০ দেকে ৩০ 
দোটি টিো নেকত সমে দলকগকে ২৯ নেি, ৩০ দেকে 
৪০ দোটি টিো নেকত মাত্র ২৪ নেি সমে দলকগকে। 
৪০ দেকে ৫০ দোটি টিো দেওো হকেকে ২০ নেকি, 
এেি ৫০ দেকে ৬০ দোটি টিোেরকণর লষ্যেমাত্রা 
সম্পূণ ্ব েরকত সমে দলকগকে মাত্র ১৯ নেি। শুধু তাই 
িে, ১৬আগস্ট দেকশ ৮৮.১৩ লষ্ মািুষকে টিো 
দেওো হকেনেল, ২৭দশ আগস্ট এে দোটিরও দরনশ 
মািুষ টিো দপকেনেকলি। ১.৩৩ দোটি মািুষকে টিো 

েকরািাকে পরাস্ত েরার অিযেতম চানরোটঠ হল টিোেরণ, দোনরড-১৯-এর নররুকদ্ আমাকের 
লড়াইকে এটি প্রধাি োয ্বেরী দেৌশল। এই োরকণ দেন্দ্রীে সরোর টিোেরকণর গনত এরং সুকযাগ রকৃক্দ্ 
েকরকে। নরকশ্বর রকৃহত্তম টিোেরণ অনরযাি শুরু েরার পাশাপানশ রারত িমুিা পরীষ্া, শিাতিেরণ 
এরং নচনেৎসার উপর নরকশষ দজার নেকেকে। িলস্বরূপ, সেকলর সুরষ্া এরং সুস্বাকস্যের মন্তকে সগেী 

েকর রারত দোনরড-১৯-এর নররুকদ্ লড়াইকে জেলাকরর পকে এনগকে চকলকে।

ভকানভনের 
নেরুনদ্ ্ড়াইনয় 
আমরা ন্জিেই

নেনবের েৃহত্তম টিকাকরে অনভযাি
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দেওয়ার দরকর্ড গঠিত হয় ৩১দে আগস্ট,  ঠিকা প্রোনের 
হহসানে যা দেে এেং হেনবে এক হেনে সনে ্ডাচ্চ সংখ্যক। 
একই সমনয়, হহমাচল প্রনেনে ১৮ েছনরর ঊনধ্ ্ড ১০০% 
মােুষনককনরাো ঠিকার প্রথম দরাজ দেওয়া হনয়নছ। 
এখেও পয ্ডন্ত দেনে ৬৫.৪১ দকাঠি ঠিকা দেওয়া হনয়নছ।

প্রতির�োধমূলক ককৌশল

যহেও দেনে এখেও দকাহির-১৯ আক্ান্ত দরাগীর 
সংখ্যা োড়নছ, আমরা এখেও সম্পূর ্ডরূনপ সুরহষিত 
েই। দকাহির সম্হক্ডত হেয়ম এেং সতক্ডতা অেুসরর 
করা সমাে গুরুত্বপপূর ্ড। জেসাধারনরর সহনযাহগতা ছাড়া 
কনরাো িাইরানসর হেরুনধে লড়াইনয় আমরা জজতনত 
পারে ো। অতএে, প্রনত্যক োগহরনকর মাস্ক পরা, ঘে 
ঘে হাত দধায়া, হেরাপে েপূরত্ব দমনে চলা এেং সেুঙৃ্খল 
এেং স্াস্্যকর জীেেযাপে করা উহচত। যতিা সম্ভে 
জাঙ্ক ফুর এহড়নয় চলনত হনে এেং আমানের েরীর এেং 
আেহাওয়ার সনগে সামঞ্জস্যপপূর ্ড িারতীয় খাোর গ্রহর 
করনত হনে। 
স্কু ল তশক্ষক এবং কমমীরে� টিকোক�ণ 
দকন্দীয় সরকার হসধোন্ত হেনয়নছ, সু্কনলর হেষিক এেং 
সাধারর কমমীনের অগ্রাহধকার ভিভতিতে ঠিকা প্রোে 
করনত, ২৭-৩১দে আগস্ট, ২০২১ পয ্ডন্ত সমনয় 
রাজ্যগুহলনত ২ দকাঠিরও দেহে অহতহরক্ত ঠিকার দরাজ 
দেওয়া হনে। এর আনগ, ৫ই দসনটেম্বর হেষিক হেেনসর 
আনগ দকন্দীয় সরকার সমস্ত রাজ্যগুহলনক অগ্রাহধকার 
ভিভতিতে সু্কল হেষিকনের ঠিকা প্রোনের অেুনরাধ 
কনরহছল। অগ্রাহধকার ভিভতিতে সু্কনলর হেষিক এেং 
অহেষিক কমমীনের ঠিকা দেওয়ার লষি্য হছল ঠিকাোে 
কম ্ডসপূহচনক আরও উৎসাহহত করা এেং সু্কলগুহল পেুরায় 
চালু হনল তানঁের সুরষিা হেজচিত করা।   
ক�োয়োি্ সঅ্োরে কর�োনো টিকো� স্লি 'বকুক'

এখে আপহে দহায়াি্ সঅ্যানপর মাধ্যনম কনরাো ঠিকার 
স্লি হেহে্ডষ্ট করনত পারনেে। আপোনক দহায়ািসঅ্যানপ 
‘মাইগি’ কনরাো দহল্পনরস্ক-এ দযনত হনে, দসখানে  
প্রনয়াজেীয় পেনষিপগুহল অেুসরর করনত হনে। 
আপোর দফানে ৯০১৩১৫১৫১৫ েম্বরঠি ‘দসি’ করনত 
হনে। এঠি ‘মাইগি’কনরাো দহল্পনরনস্কর দহায়ািসঅ্যাপ 
েম্বর। দহায়ািসঅ্যানপ স্লি হেহে্ডষ্ট করার োত্ডা পািাে। 
আপহে একঠি ওঠিহপ পানেে। ওঠিহপ দেওয়ার পর, 
কনরাো ঠিকা েুহকংনয়র জে্য পরেতমী ধাপগুনলা অেুসরর 
করনত হনে। এই সুহেধা চালু হওয়ার হেষনয়, দকন্দীয় 
স্াস্্যমন্তী মেসুখ মান্ডে্য েনলহছনলে দয োগহরক সহুেধার 
জে্য একঠি েতুে যনুগর সপূচো হল। এখে আপহে কনয়ক 
হমহেনির মনধ্য দফাে দথনক দকাহির ঠিকা দেওয়ার জে্য 
স্লি হেহে্ডষ্ট করনত পানরে। n

অর্োবর�� মরধ্ তশশুরে� টিকো 
কেওয়ো� সম্োবনো  
হেনবের প্রথম দেেীয়িানে প্রস্তুত সুচহেহীে দকাহির-
হেনরাধী ঠিকা, জাইনকাি-হর (ZyCov-D) অন্ােনরর মনধ্য 
োজানর আসনত পানর। সম্প্রহত ১২-১৭ েছর েয়সীনের 

জে্য এঠি অেুনমাহেত হনয়নছ। এঠি 
ঠিকাকরর কম ্ডসপূহচনক আরও দ্রুত 
করনে। প্রথমত, দয সকল হেশুর অেস্া 

গুরুতর তানের আনগ ঠিকা দেওয়া হনে .. একঠি গনেষরা 
প্রহতনেেে অেুসানর, দেনে ১২-১৭ েছর েয়হস প্রায় ১২ 
দকাঠি হেশু এেং হকনোর রনয়নছ। প্রধােমন্তী েনরন্দ দমােী 
এই ঠিকার অেুনমােেনক িারতীয় হেজ্ােীনের উদ্ােেী 
ষিমতার পহরচায়ক হহসানে অহিহহত কনরনছে।

দ্রুিিম টিকোক�রণ� �ো�- মাত্র ১৯ 
হেনে ১০ দকাঠি ঠিকাকরর।

দকাহির  ঠিকার 
দরাজ দেওয়া হনয়নছ ১ 
দসনটেম্বর পয ্ডন্ত । 

কেশীয় এমআ�এনএ টিকো সকু�তক্ষি 
আমানের দেে আনরকঠি কনরাো ঠিকা দপনত পানর। 
দেনের প্রথম এমআরএেএ হিত্হতক দকাহির ঠিকানক 
হেরাপে েনল গর্য করা হনয়নছ। এখে এঠিনক হবিতীয় এেং 
তৃতীয় পয ্ডায় হলিহেকাল ট্ায়ানল হেনয় যাওয়া হনে।পুনের 
দজনোিা োনয়াফাম ্ডাহসউঠিক্যালস হলহমনির দকাম্াহে 
এই ঠিকা হেম ্ডার করনছ। এঠি হেজ্াে ও প্রযজুক্ত মন্তনকর 
জজেপ্রযজুক্ত হেিানগর আইএেহর-হসইহপই হমেনের 
আওতায় অেুোেও দপনয়নছ। মনে করা হনছে এই ঠিকা 
িারত এেং হেবে উিনয়র জে্যই অত্যন্ত গুরুত্বপপূর ্ড ঠিকা 
হহসানে প্রমাহরত হনে। দেেীয় ঠিকা হেকানে িারনতর 
কানছ এঠি একঠি উনলেখনযাগ্য কৃহতত্ব যা িারতনক হেবে 
ঠিকা মােহচনত্র গুরুত্বপপূর ্ড স্াে হেনয়নছ। 

৬৫.৪১ 
ককোটি
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দেওয়ার দরকর্ড গঠিত হয় ৩১দে আগস্ট,  ঠিকা প্রোনের 
হহসানে যা দেে এেং হেনবে এক হেনে সনে ্ডাচ্চ সংখ্যক। 
একই সমনয়, হহমাচল প্রনেনে ১৮ েছনরর ঊনধ্ ্ড ১০০% 
মােুষনককনরাো ঠিকার প্রথম দরাজ দেওয়া হনয়নছ। 
এখেও পয ্ডন্ত দেনে ৬৫.৪১ দকাঠি ঠিকা দেওয়া হনয়নছ।

প্রতির�োধমূলক ককৌশল

যহেও দেনে এখেও দকাহির-১৯ আক্ান্ত দরাগীর 
সংখ্যা োড়নছ, আমরা এখেও সম্পূর ্ডরূনপ সুরহষিত 
েই। দকাহির সম্হক্ডত হেয়ম এেং সতক্ডতা অেুসরর 
করা সমাে গুরুত্বপপূর ্ড। জেসাধারনরর সহনযাহগতা ছাড়া 
কনরাো িাইরানসর হেরুনধে লড়াইনয় আমরা জজতনত 
পারে ো। অতএে, প্রনত্যক োগহরনকর মাস্ক পরা, ঘে 
ঘে হাত দধায়া, হেরাপে েপূরত্ব দমনে চলা এেং সুেঙৃ্খল 
এেং স্াস্্যকর জীেেযাপে করা উহচত। যতিা সম্ভে 
জাঙ্ক ফুর এহড়নয় চলনত হনে এেং আমানের েরীর এেং 
আেহাওয়ার সনগে সামঞ্জস্যপপূর ্ড িারতীয় খাোর গ্রহর 
করনত হনে। 
স্কু ল তশক্ষক এবং কমমীরে� টিকোক�ণ 
দকন্দীয় সরকার হসধোন্ত হেনয়নছ, সু্কনলর হেষিক এেং 
সাধারর কমমীনের অগ্রাহধকার ভিভতিতে ঠিকা প্রোে 
করনত, ২৭-৩১দে আগস্ট, ২০২১ পয ্ডন্ত সমনয় 
রাজ্যগুহলনত ২ দকাঠিরও দেহে অহতহরক্ত ঠিকার দরাজ 
দেওয়া হনে। এর আনগ, ৫ই দসনটেম্বর হেষিক হেেনসর 
আনগ দকন্দীয় সরকার সমস্ত রাজ্যগুহলনক অগ্রাহধকার 
ভিভতিতে সু্কল হেষিকনের ঠিকা প্রোনের অেুনরাধ 
কনরহছল। অগ্রাহধকার ভিভতিতে সু্কনলর হেষিক এেং 
অহেষিক কমমীনের ঠিকা দেওয়ার লষি্য হছল ঠিকাোে 
কম ্ডসপূহচনক আরও উৎসাহহত করা এেং সু্কলগুহল পুেরায় 
চালু হনল তানঁের সুরষিা হেজচিত করা।   
ক�োয়োি্ সঅ্োরে কর�োনো টিকো� স্লি 'বকুক'

এখে আপহে দহায়াি্ সঅ্যানপর মাধ্যনম কনরাো ঠিকার 
স্লি হেহে্ডষ্ট করনত পারনেে। আপোনক দহায়ািসঅ্যানপ 
‘মাইগি’ কনরাো দহল্পনরস্ক-এ দযনত হনে, দসখানে  
প্রনয়াজেীয় পেনষিপগুহল অেুসরর করনত হনে। 
আপোর দফানে ৯০১৩১৫১৫১৫ েম্বরঠি ‘দসি’ করনত 
হনে। এঠি ‘মাইগি’কনরাো দহল্পনরনস্কর দহায়ািসঅ্যাপ 
েম্বর। দহায়ািসঅ্যানপ স্লি হেহে্ডষ্ট করার োত্ডা পািাে। 
আপহে একঠি ওঠিহপ পানেে। ওঠিহপ দেওয়ার পর, 
কনরাো ঠিকা েুহকংনয়র জে্য পরেতমী ধাপগুনলা অেুসরর 
করনত হনে। এই সুহেধা চালু হওয়ার হেষনয়, দকন্দীয় 
স্াস্্যমন্তী মেসুখ মান্ডে্য েনলহছনলে দয োগহরক সুহেধার 
জে্য একঠি েতুে যুনগর সপূচো হল। এখে আপহে কনয়ক 
হমহেনির মনধ্য দফাে দথনক দকাহির ঠিকা দেওয়ার জে্য 
স্লি হেহে্ডষ্ট করনত পানরে। n

অর্োবর�� মরধ্ তশশুরে� টিকো 
কেওয়ো� সম্োবনো  
হেনবের প্রথম দেেীয়িানে প্রস্তুত সুচহেহীে দকাহির-
হেনরাধী ঠিকা, জাইনকাি-হর (ZyCov-D) অন্ােনরর মনধ্য 
োজানর আসনত পানর। সম্প্রহত ১২-১৭ েছর েয়সীনের 

জে্য এঠি অেুনমাহেত হনয়নছ। এঠি 
ঠিকাকরর কম ্ডসপূহচনক আরও দ্রুত 
করনে। প্রথমত, দয সকল হেশুর অেস্া 

গুরুতর তানের আনগ ঠিকা দেওয়া হনে .. একঠি গনেষরা 
প্রহতনেেে অেুসানর, দেনে ১২-১৭ েছর েয়হস প্রায় ১২ 
দকাঠি হেশু এেং হকনোর রনয়নছ। প্রধােমন্তী েনরন্দ দমােী 
এই ঠিকার অেুনমােেনক িারতীয় হেজ্ােীনের উদ্ােেী 
ষিমতার পহরচায়ক হহসানে অহিহহত কনরনছে।

দ্রুিিম টিকোক�রণ� �ো�- মাত্র ১৯ 
হেনে ১০ দকাঠি ঠিকাকরর।

দকাহির  ঠিকার 
দরাজ দেওয়া হনয়নছ ১ 
দসনটেম্বর পয ্ডন্ত । 

কেশীয় এমআ�এনএ টিকো সকু�তক্ষি 
আমানের দেে আনরকঠি কনরাো ঠিকা দপনত পানর। 
দেনের প্রথম এমআরএেএ ভিভতিক দকাহির ঠিকানক 
হেরাপে েনল গর্য করা হনয়নছ। এখে এঠিনক হবিতীয় এেং 
তৃতীয় পয ্ডায় হলিহেকাল ট্ায়ানল হেনয় যাওয়া হনে।পুনের 
দজনোিা োনয়াফাম ্ডাহসউঠিক্যালস হলহমনির দকাম্াহে 
এই ঠিকা হেম ্ডার করনছ। এঠি হেজ্াে ও প্রযুজক্ত মন্তনকর 
জজেপ্রযুজক্ত হেিানগর আইএেহর-হসইহপই হমেনের 
আওতায় অেুোেও দপনয়নছ। মনে করা হনছে এই ঠিকা 
িারত এেং হেবে উিনয়র জে্যই অত্যন্ত গুরুত্বপপূর ্ড ঠিকা 
হহসানে প্রমাহরত হনে। দেেীয় ঠিকা হেকানে িারনতর 
কানছ এঠি একঠি উনলেখনযাগ্য কৃহতত্ব যা িারতনক হেবে 
ঠিকা মােহচনত্র গুরুত্বপপূর ্ড স্াে হেনয়নছ। 

৬৫.৪১ 
ককোটি
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স্াধীিিা সংগ্ানম 
মাই্ফ্ক

রারতীে স্বাধীিতা সংগ্াকমর তরনশষ্যে নেল ঐেযে, শক্তি এরং সংেল্প নেল । অতএর, স্বাধীিতার ৭৫ 
রের পপূনত ্ব উেযাপি অমকৃত মকহাৎসর দেরল এই দচতিার উেযাপি িে, ররং এটি এমি এেটি 

উৎসর দযোকি প্রকতযেে রারতরাসীর রারিা জনড়ত রকেকে। সর ্বস্তকরর মািুষ অমকৃত মকহাৎসকর সক্ক্রে 
অংশগ্হণ েরকে। োনরদ্রযে, তরষমযে, নিরষ্রতা, দোলাস্াকি দশৌচেম ্ব, সন্তাসরাে এরং নরকরকের মকতা 

এোনধে সমসযো স্বাধীিতা আক্ালকির সমকেও প্রচনলত নেল, আজ প্রকতযেে রারতীে দসই সমসযো েপূর 
েরার সংেল্প গ্হণ েকরকেি।

স্বাধীিতার অমকৃত মকহাৎসর হল এমি এে 
উৎসর যা এে িতুি রারত গঠকির 
লকষ্যে অপপূণ ্ব স্বপ্নগুনল রাস্তরােি এরং 

জীরকির মপূলযেকরাধকে সুরনষ্ত েরকত দশোে। এটি 
দেরল িাগনরেকের মকধযে িতুি শক্তি ও দচতিা 
সঞ্ার েকর িা, ররং তাকঁের দেকশর জিযে উপযুতি 
েম ্বসাধকি অিুপ্রানণত েকর। রারকতর স্বাধীিতা 
সংগ্াকমর এেমাত্র লষ্যে নেল রারত মাতার দগৌরর 
এরং সম্ািকে দয দোি মপূকলযে রষ্া েরা। স্বাধীিতা 
অজ্বকির জিযে অকিে তরুণ-তরুণী নিকজকের 

জীরি  উৎসগ ্ব েকরনেকলি। তারঁা আমাকের জিযে 
মকৃতুযেররণ েকরকেি, যাকত আমরা 

এেটি স্বাধীি দেকশ 
রসরাস েরকত 

পানর। স্বাধীিতা অজ্বকির পাশাপানশ তারঁা এমি 
এেটি রারকতর স্বপ্নও দেকেনেকলি দযোকি দেকশর 
উন্নেকি অিগ্সর, েনলত, সংেযোলরু এরং মনহলা-
সহ সমাকজর প্রনতটি অংকশর মািুষ সমাি অনধোর 
পাকরি। আমাকের দগৌররমে অতীকতর দপ্রনষ্কত, এই 
স্বাধীিতা সংগ্াকমর ইনতহাস আগামী প্রজকন্মর সামকি 
তুকল ধরা আমাকের োনেত্ব, যাকত তারঁা রুঝকত পাকর 
দেকশর স্বাধীিতা অজ্বকির জিযে েত মািুষ েীরাকর 
নিকজকের জীরি উৎসগ ্ব েকরনেকলি। অতএর, 
স্বাধীিতার অমকৃত মকহাৎসকরর এই ধারারানহে রচিাে, 
আমরা এমি নেেু রীকরর জীরি েো উপস্াপি েরনে 
যারা দেরল দেকশর জিযে আত্মতযোগই েকরিনি, 
রনরষযেকতর প্রজন্মকেও দেশকসরাে অিুপ্রানণত 
েকরনেকলি।
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এেো এে নশশু মাটির স্তপূপ ততনর েরনেল এরং তার উপর েকড়র িুেকরা পুতঁনেল। 
তাকে এমি েরকত দেকে তার রারা দেৌতপূহলরশত ক্জকজ্স েরকলি, “তুনম নে 

েরে?” নশশুটি উত্তর নেল, “আনম র্েু পুতঁনে। যেি আনম রড় হর, তেি গাকে র্েু 
োেকর।তারপর আনম নরিটিশকের সকগে লড়াই েরর।“ এই নশশুটি আর দেউ িে, রারকতর 
এেজি মহাি নরপ্রী,সমগ্ নরকশ্বর োকে আজ নতনি রগৎ নসং িাকম পনরনচত।  

রগৎ ১৯০৭ সাকলর ২৮ দসকটেম্বর জন্মগ্হণ েকরনেকলি, তশশর দেকে তারঁ দেকশর 
প্রনত রালরাসা এরং স্বাধীিতার প্রনত আকরগ নেল নরমিেের। নতনি নরশ্বাস েরকতি দয 
নরিটিশরা নিকজ দেকে রারত দেকড় যাকর িা এরং তাকঁের উপযতুি নশষ্া দেওো প্রকোজি। 
১৯১৯সাকল জানলোিওোলারাগ হতযোোডি তরুণ রগৎ নসংকের জীরকির দমাড় রনুরকে 
নেকেনেল। এই রিিার দরশ নেেু সমে পকর ১২ রের রেনস রগৎ নসং দসই গণহতযোস্কল 
নগকেনেকলি দযোকি েকেেশত নিরীহ মািষুকে নিনর ্বচাকর গুনল েকর হতযো েরা হকেনেল। 
এই রিিাটি রগৎ নসংকের মকির উপর গরীর প্ররার দিকলনেল, জানলোিওোলারাকগর 
মাটিকত োনঁড়কে নতনি নরিটিশ শাসকির নররুকদ্ লড়াই েরার প্রনতজ্া েকরনেকলি। ধীকর 
ধীকর নতনি নরপ্করর পকে এনগকে যাি। নরিটিশকের নররুকদ্ সংগ্াম এরং ২৩ রের রেকস 
মকৃতুযেেডি তাকঁে রারতীে স্বাধীিতা আক্ালকির ইনতহাকস এেজি জিিােে নহসাকর 
গকড় দতাকল। ১৯২৮ সাকলর নডকসম্বকর, রগত নসং এরং তারঁ সহকযাগী নশররাম রাজগুরু,  
পাজিাকরর লাকহাকর (রত্বমাি পানেস্তাকির অন্তগ ্বত) ২১ রের রেনস নরিটিশ পুনলশ অনিসার 
জি সযোন্ডাস ্বকে গুনল েকর হতযো েকরি। এরপর, নতনি েকেে মাস ধকর পলাতে নেকলি। 
চার মাস পকর ১৯২৯ সাকলর এনপ্রল মাকস, নতনি এরং তার আকরে সহকযাগী রিুকেশ্বর 
েত্ত, নেনলির দেন্দ্রীে নরধািসরার েকষ্ প্রকরশ েকর রকর ততনর েটুি েম-তীরিতার দরামা 
নিকষ্প েকরি এরং শাসকের োকে আত্মসমপ ্বণ েকরি। নরচার চলাোলীিই জি সযোন্ডাস ্ব 
হতযো মামলাে রগৎ নসংকের জনড়ত োোর েো প্রোশ পাে এরং তাকঁে দোষী সারযেস্ত 
েরা হে, েইু সহকযাদ্া রাজগুরু এরং সুেকের-সহ ২৩ রের রেনস রগৎ নসংকে ১৯৩১ 
সাকলর মাকচ্ব িানঁস দেওো হে। যেি তাকঁের িানঁসর মকঞ্ নিকে যাওো হক্চ্ছল, তেি তারঁা 
‘ইিনেলার ক্জ্ারাে' এরং ‘নহ্সু্তাি আজাে দহা’দ্াগাি নেকেনেকলি। যেি তারঁ মা 
োরাগাকর রগৎ নসংকের সকগে দেো েরকত একসনেকলি, তেি নতনি তাকঁে রকলনেকলি, 
“মা, তুনম আমার মকৃতকেহ নিকত আসকর িা। ররং রাই েুলেীপকে পাটঠও। োরণ, তুনম 
যনে আমার মকৃতকেহ দেকে োকঁো, দলাকে রলকর দেকো রগৎ নসংকের মা োেঁকেি।“এই 
োরকণই প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী, রগত নসংকে মিরণ েরার সমে রকলনেকলি, “আপিারা 
নে েল্পিা েরকত পারকেি দয নরিটিশরা নরকশ্বর এেটি নরশাল অংকশর শাসিেত্বা নহসাকর 
নিকজকের প্রনতষ্া েকরনেল এরং রলা হত দয নরিটিশ সাম্াকজযে সপূয ্ব েেকিা অস্ত যাে 
িা... দসই শক্তিশালী শাসিরযেরস্া ২৩ রেকরর এে তরুণকে রে দপকেনেল। শহীে রগৎ 
নসং শুধু সাহসীই নেকলি িা, নতনি জ্ািী এরং নচন্তানরেও নেকলি।জীরি নিকে উনবিগ্ন িা 
হকে রগৎ নসং এরং তারঁ সহকযাগীরা এমি সাহনসেতার োজ েকরনেকলি যা দেকশর 
স্বাধীিতাে নরশাল প্ররার দিকলনেল। শহীে রগৎ নসংকের জীরকির আকরেটি সু্র নেে 
নেল, নতনি েলগত গুরুকত্বর েো রারকতি, তা দস লালা লাজপত রাইকের প্রনত তারঁ 
শ্রদ্া দহাে, অেরা চন্দ্র দশের আজাে, সুেকের এরং রাজগুরু এরং অিযোিযে স্বাধীিতা 
সংগ্ামীকের সকগে তারঁ রনু্ধত্ব। রগৎ নসংকের োকে রযেক্তিগত দগৌরর েেিই গুরুত্বপপূণ ্ব 
নেল িা। নতনি সর ্বো এেটি নমশকির লষ্যে পপূরকণর দচষ্া েকরকতি এরং তারঁ জিযে 
নিকজর জীরি নরসজ্বি পয ্বন্ত নেকেনেকলি। দসই নমশি নেল অিযোে এরং 
নরিটিশ শাসি দেকে মুক্তি পাওো। 

জন্ম: ২৮ ভসনটেম্বর ১৯০৭
মৃিু্: ২৩ মাচ্শ ১৯৩১

বররে ভেনকই স্াধীি ভারনির স্প্ন 
ভদখনিি ভেৎ নসং

একোর ভেৎ নসংনক 
ভজন্ ন্জজ্াসা করা 
হনয়নছ্ িারঁ নেরুনদ্ 
ওঠা মাম্ায় নিনি 
স্পনক্ষ যুন্তি নদনয় 
নিনজনক রক্ষা করার 
ভচটিা ভকি কনরিনি? 
উত্তনর নিনি েন্ 
নছন্ি “নেপ্লেীনদর 
জীেি নেসজ্শি নদনি 
হনে, কারে িানঁদর 
মৃিু্নি সংগ্াম আরও 
ভজারদার হনয় ওনঠ, 
আদা্নি আনপ্ 
কনর িয়।"
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স্বাধীিতা সংগ্াকমর সমে রারত োকড়া আক্ালি 
রারকতর নরনরন্ন প্রাকন্তর রহু িারীকে অিুপ্রানণত 

েকরনেল এরং তাকঁের মকধযে অিযেতম নেকলি দরাকগশ্বরী 
িুোিানি। ১৮৮৫ সাকল আসাকমর িগাওঁ দজলার ররহামপুর 
এলাোে জন্মগ্হণোরী দরাকগশ্বরী িুেিানি নেকলি 
এেজি চরমপন্থী স্বাধীিতা সংগ্ামী। নতনি এেজি সাধারণ 
গকৃহরধপূ নেকলি। নতনি এরং তারঁ স্বামী দরাকগশ্বর িুোকির 
দমাি আিটি সন্তাি নেল। রারত োকড়া আক্ালকির সমে  
দরাকগশ্বরী উত্তর -পপূর ্ব রারকত গুরুত্বপপূণ ্ব রপূ নমো পালি 
েকরনেকলি এরং অকিে িারীকে স্বাধীিতা সংগ্াকম অংশ 
নিকত অিুপ্রানণত েকরনেকলি। দেশরযোপী আক্ালি এরং 
সংস্ার আক্ালকির বিারা প্ররানরত হি নতনি। দেকশর প্রনত 
তারঁ অপনরসীম রাকলারাসা তাকঁে এেটি রকৃহৎ অঞ্কলর 
নরকদ্রাকহর দিতকৃ ত্ব নেকত অিুপ্রানণত েকরনেল। এমি সমকে 
যেি মনহলাকের সমাি সুকযাগ দেকে রক্ঞ্ত েরা হত, দসই 
সমে দরাকগশ্বরী সক্ক্রেরাকর নরিটিশ েতকৃ ্বপকষ্র নররুকদ্ 
স্ািীে নরকষ্ার গকড় দতালার পাশাপানশ এলাোর নরনরন্ন 
অিযোে পদ্নত  দরাকধও অগ্ণী রপূ নমো গ্হণ েকরনেকলি। 
রেস্ হওো সত্বেও, দরাকগশ্বরী িুেিানি দেরল স্বাধীিতা 
সংগ্াকম সক্ক্রেরাকর অংশগ্হণই েকরিনি ররং তারঁ 

সন্তািকেরও দেশকসরার জিযে অিুপ্রানণত েকরনেকলি। 
যেি নরিটিশ তসিযেরা ররহামপুর েংকগ্স অনিস েেল 
েকর নিকেনেল, তেি দরাকগশ্বরী সহ অকিে নরপ্রীরা 
প্রনতরাে েকরনেল এরং এটি আরার নিকজকের নিেন্তকণ 
একিনেকলি। পরাক্জত নরিটিশরা ওই োয ্বালেটি পুিরাে 
েেল েরকত‘দিাস ্ব’ রযেরহার েরার নসদ্ান্ত নিকেনেল, 
নরপ্রীরা এই নসদ্াকন্তর তীরি নরকরানধতা েকরনেকলি। ‘রক্ 
মাতরম’ ধ্নি উচ্চারণ েকর দরাকগশ্বরী এই নরকষ্াকরর 
দিতকৃ ত্ব নেকেনেকলি। নতনি নরিটিশ তসিযেকের মুকোমুনে হি 
এরং সংরষ ্ব শুরু হে। সংরকষ ্বর সমে, নরিটিশরা আকরেজি 
নরপ্রী রত্নমালার হাত দেকে দতরো পতাো নেনিকে দিে। 
এই রিিা দরাকগশ্বরীকে ষু্ব্ধ েকর, নতনি মকি েকর জাতীে 
পতাোর অপমাি েরা হকেকে। মুহপূকত ্বর মকধযে নতনি 
পতাোর েুটঁি নেকে ইংকরজ অনিসারকে মারধর েকরি। 
স্বারানরেরাকরই, নরিটিশরা এই রিিা আশা েকরিনি এরং 
তারঁ উপর গুনল চালাে। নতি নেি পকর, ১৯৪২ সাকলর ২০ 
দসকটেম্বর দরাকগশ্বরীর মকৃতুযে হে। অসকম তাকঁে উচ্চ ময ্বাোে 
সম্ানিত েরা হে এরং স্বাধীিতা সংগ্াকম তারঁ অরোকির 
জিযে স্বীেকৃ নত স্বরূপ তারঁ িাকম এেটি হাসপাতাকলর 
িামেরণ েরা হকেকে।

নচত্াজি্ী উনদ্াে সম্পনক্শ আরও জািনি 
নিনচর ন্ঙ্কটি নলিক করুি:- http://davp.nic.

in/constitutionofindia/ index.html 

রারকতর স্বাধীিতার ৭৫তম রষ ্ব উেযাপকির জিযে 
দেন্দ্রীে সরোর আকরেটি অিিযে উকেযোগ গ্হণ 

েকরকে। দেন্দ্রীে তেযে ও সম্প্রচার মন্তী অিুরাগ নসং ঠােুর 

ভারনির ৭৫িম স্াধীিিা 
প্রানপ্তর সৃ্নিচারে উপ্নক্ষ্  
ভকন্দ্রীয় সরকানরর একটি 
অিি্ উনদ্াে

ভভানেস্রী ফুকািানি

জন্ম- ১৮৮৫ মৃিু্- ২০ ভসনটেম্বর ১৯৪২ 

ন্ত্েে ্শ রন্জিি পিাকা রক্ষা 
করনি নিজ ভদনহ গুন্ ধারে 
কনরনছন্ি

নচত্াজি্ী
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নরঠ্ ঠালরাই পযোকিল ১৮৭৩ সাকল গুজরাকির দেো 
দজলার েরমসাে গ্াকম জন্মগ্হণ েকরি। পাচঁ রাইকের 

মকধযে নরঠ্ ঠালরাই পযোকিল নেকলি তকৃ তীে। নতনি সে্বার 
রলিররাই পযোকিকলর রড় রাই নেকলি, নযনি দেকশর স্বাধীিতা 
সংগ্াকম অগ্ণী রপূ নমো পালি েকরনেকলি এরং এেটি 
সংররদ্, স্বাধীি রাষ্ট্র গকড় দতালার পে দেনেকেনেকলি। নতনি 
তারঁ প্রােনমে নশষ্া েরমসাে ও িানেোকে সম্ন্ন েকরি। 
েুই রাইকেরই রযোনরস্টার হওোর স্বপ্ন নেল এরং উচ্চতর 
নশষ্া অজ্বকির জিযে লন্ডকি দযকত দচকেনেকলি। যাই দহাে, 
নরঠ্ ঠালরাই পযোকিল আকগ এই সুকযাগ দপকেনেকলি এরং 
নতনি ইংলযোকন্ড নগকেনেকলি। দমধারী োত্র হওোে,লন্ডকি 
নগকেও  নরঠ্ ঠালরাই ৩৬ মাকসর পাঠযেক্রম ৩০ মাকস সম্ন্ন 
েকরি এরং ক্াকস প্রেম স্াি অনধোর েকরি। ১৯১৩ 
সাকল গুজরাকত নিকর আসার পর, নরঠ্ ঠালরাই দরাকম্ব 
এরং আহকমোরাে আোলকত এেজি নরনশষ্ রযোনরস্টার 
হকে উকঠনেকলি। আইি নরষকে অনরজ্ হওোে নতনি অল্প 
সমকের মকধযে নিকজকে প্রনতটষ্ত েকরনেকলি। তারঁ স্ত্রী ১৯১৫ 
সাকল মারা যাি, নেন্তু নতনি নবিতীে নররাহ েকরিনি। দেন্দ্রীে 
গণপনরষকের প্রেম নির ্বানচত সরাপনত নেকলি নরঠ্ ঠালরাই 
পযোকিল। নতনি মুম্বাইকের প্রেম দমেরও নির ্বানচত হকেনেকলি। 

গান্ধীর সকগে মতােশ ্বগত পাে ্বেযে োো সত্কত্বও নরঠ্ ঠালরাই 
েংকগ্স এরং স্বাধীিতা সংগ্াকম দযাগ দেি। ১৯২০-র েশকে 
এরং তার পররতমী সমকে নতনি েংকগ্কসর অিযেতম প্রধাি 
রযেক্তি নেকলি। স্বাধীিতা আক্ালকি রহুরার নতনি নরিটিশকের 
হাকত দগ্িতারও হি।  ১৯২২ সাকল দচৌনরকচৌরার রিিার পর 
গান্ধীজী যেি অসহকযাগ আক্ালি স্নগত েকর দেি, তেি 
নরঠ্ ঠালরাই েুর হতাশ হকে পকড়নেকলি। নতনি েংকগ্স 
তযোগ েকরি এরং নচত্তরজিি োস এরং মনতলাল দিহরুকে 
নিকে স্বরাজ েল গঠি েকরি। ১৯৩২ সাকল নরঠ্ ঠালরাই 
োরার্ী হি। নরিটিশরা তাকঁে স্বাকস্যের োরকণ মুক্তি দেে। 
নতনি ১৯৩২ সাকলর মাচ্ব মাকস রারত পনরতযোগ েকরি। 
অসুস্তার পর নরঠ্ ঠালরাই নরকেকশ মারা যাি এরং েনলকল 
নতনি তারঁ সম্পভতির েুই-তকৃ তীোংশ সুরাষ চন্দ্র রসুকে োি 
েকরি। এই োরকণ রলিররাই পযোকিল এরং সুরাষ চন্দ্র রসুর 
মকধযে নততিতা শুরু হে। উইলটির আসল েনপ রলিররাইকে 
দেোকিা হকল নতনি উইকল স্বাষ্করর প্রমাণ নিকে অকিে প্রশ্ন 
তুকলনেকলি। পররতমী োকল সে্বার পযোকিল মামলাে জেী হি 
এরং নতনি নরঠ্ ঠালরাইকের িাকম এেটি রিাস্ট গঠি েকরি 
এরং পুকরা সম্ত্নত দসই রিাকস্ট স্ািান্তর েকরি। এই রিাস্ট 
সামাক্জে েলযোকণ োজ েরত।

নেঠ ্ঠা্ভাই প্ানি্ 

তেযে ও সম্প্রচার মন্তে েতকৃ ্বে উেযানপত #IconicWeek 
উকেযোকগর অধীকি এেটি ই-িকিা প্রেশ ্বিী "দমনেং অি 
েযে েিনস্টটিউশি" এরং রাচু্বোল নিল্ম দপাস্টার প্রেশ ্বিী 
নচত্রাজিলী@৭৫-এর উকবিাধি েকরকেি। এই প্রেশ ্বিীটি 
জিসাধারকণর অংশগ্হকণর এেটি পেকষ্প, এর িকল 
দেকশর তরুণরা শুধু সংনরধাি সম্কে্ব তেযে জািকত 
উৎসানহত হকরি এমি িে ররং িাগনরে নহসাকর তাকঁের 
অনধোর সম্কে্ব সকচতি এরং দেকশর প্রনত তাকঁের 
েত্বরযে সম্কে্ব অরনহত হকরি। 

নচত্রাজিলী@৭৫ রারতীে নসকিমার মাধযেকম স্বাধীিতা 
সংগ্ামীকের সাহনসেতা ও আত্মতযোকগর োনহনি 
প্রেশ ্বি েরা হকর। এটি রারতীে নসকিমার ৭৫ রেকরর 
দগৌররমে ইনতহাকসর প্রনতনিনধত্ব েকর এরং আমাকের 

স্বাধীিতা সংগ্ামী,সমাজ সংস্ারে এরং দসিাকের 
রীরকত্বর োনহনিগুনল নিনরকে আিকর। এই দপাস্টার 
প্রেশ ্বিীকত ৭৫টি নরেযোত চলক্চ্চত্রকে অন্তরু্বতি েরার 
দচষ্া েরা হকেকে যার মাধযেকম আমাকের সাংস্কৃ নতে 
ঐনতহযেকে প্রোশ েরা যাে। অিযেনেকে, সংনরধাি 
প্রণেকির ই-রুকে রহু নররল েনর-সহ সংনরধাি প্রণেি 
প্রক্ক্রোর িািা েনর দেো যাকর। এটি  আোশরাণীর 
আে্বাইর এরং নিল্ম নররাগ দেকে দিওো নরনডও এরং 
রাষকণর অংশগুনলকে সংযুতি েকরকে। নহক্্ এরং 
ইংকরক্জ-সহ ১১টি আঞ্নলে রাষাে এটি পাওো যাকর। 
রারকতর সংনরধাকির মপূলিীনতগুনল প্রচাকরর প্রকচষ্াে 
যুর সম্প্রোেকে উৎসানহত েরার জিযে সরোর শীঘ্রই 
‘আপিার সংনরধাি জািুি’েম ্বসপূনচ চালু েরকর।  n

স্াধীি আনন্দা্নির একজি 
নেনরটি ভিিা

জন্ম: ২৭ ভসনটেম্বর ১৮৭৩,মৃিু্: ২২ অন্াের ১৯৩৩
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যুে সম্প্রদায় অিুনপ্ররোর উৎস হনয় উঠনছ 
সটঠে োরকণ আজকের যুর সম্প্রোে নশকরািাম ততনর েরকে। সেল প্রনতেপূ লতার নররুকদ্ লড়াই েকর 

তারঁা আজ নিকজকের রীকরর আসকি প্রনতষ্া েরকে। তাকঁের েকৃঢ়তা, সংেল্প, আত্মনরশ্বাস এরং অধযেরসাে 
িতুি নরষে উদ্ারি েরকে যা সাধারণ মািুকষর জীরকি রযোপে পনররত্বি আিকে। তারঁা যনে এেরার 

দোি নেেু পনররত্বকির নসদ্ান্ত দিে, তাহকল আষ্নরে অকে ্ব এমি নেেু দিই যা তাকঁের গনত দরাধ 
েরকত পাকর। নস্টকরি হযোনরস এরং অনমত দশহরাওোত এমি েুই তরুণ যারা দেরল নিজ নিজ দষ্কত্র 

েকৃষ্ান্তই স্াপি েরকেি এমি িে ররং অিযেকেরও িতুি নেেু েরকত অিুপ্রানণত েকরকেি।

রারকত িতুি স্টাি্ব-আপগুনল স্ব স্ব দষ্কত্র নিকজকের উচ্চ 
পয ্বাকে স্াপি েরকে। তাকঁের সািকলযের গল্পগুনলও 

গ্ামাঞ্কলর মািুষকের অিুপ্রানণত েরকর। উত্তরপ্রকেশ জল 
নিগকমর নির ্বাহী প্রকেৌশলী অনমত দশহরাওোত এরং তারঁ 
সহকযাগী রামািুজ নতওোনর এেটি যন্ত উদ্ারি েকরকেি। 
তারঁা েুজি নমকল এমি এেটি যন্ত ততনর েকরকেি যা রােু 
এরং জল দেকে নরেুযেৎ উৎপােি েকর। দশহরাওোত এই 
যন্তটির িাম নেকেকেি ক্জনরনপ প্যোন্ (GBP Plant)। তাকঁের 
োনর এই প্যোন্ দেকে উৎপানেত নরেুযেকতর জিযে প্রনত ইউনিি 
েরচ হকর মাত্র এে িাো। তাপনরেুযেৎকেকন্দ্রর মকতা এটি 
পনরকরশকে েপূনষত েরকর িা। দশহরাওোত এরং নতওোনর 
উরকেই গত েে মাস ধকর এই প্রেকল্প োজ েরকেি, তারঁা 
জানিকেকেি একষ্কত্র নরেুযেৎ উৎপােকির জিযে দোি জ্ালািী 
রা জীরাশ্ জ্ালািী রযেরহার েরা হে িা। ক্জনরনপ প্যোকন্র 
নরষকে তারঁা রকলি দয সারকমনরকির িীনতর উপর ভিভতি েকর 
এটি োয ্বের হে এরং েকৃ ষেকের প্রনত ইউনিি মাত্র এে িাোে 
নরেুযেৎ সরররাহ েরা সম্র। এই  উদ্ারি যনে রানণক্জযেেরাকর 
োয ্বের রকল প্রমানণত হে, তাহকল প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােীর 
আত্মনির্বর রারত অনরযাি এে অিযে মাত্রা পাকর। n

দরগোলুরুর োত্র নস্টকরি হযোনরস এেজি অসাধারণ 
নচত্রনশল্পী। প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী স্বেং তারঁ 

প্রনতরার প্রশংসা েকরকেি। তারঁ আেঁা েনর দেকে মুগ্ধ 
হকে প্রধািমন্তী নস্টকরিকে তারঁ োকজ উৎসাহ নেকে এেটি 
নচটঠ নলকেনেকলি। ২০ রের রেসী এই উেীেমাি নশল্পী 
তারঁ আেঁা প্রধািমন্তীর েুটি অপপূর ্ব েনর-সহ এেটি নচটঠ 
পাটঠকেনেকলি। নচটঠর জরাকর প্রধািমন্তী সকৃজিশীলতার 
দষ্কত্র তরুণকের আগ্হ ও নিষ্া দেকে আি্ প্রোশ 
েকরি। প্রধািমন্তী নলকেকেি, “আপিার গরীর দচতিা 
আপিার আেঁা নচত্রগুনলর মকধযে িুকি উকঠকে। সপূক্ষ্মতার 
সকগে দসৌ্য ্বকরাকধর দয দমলরন্ধি রিাে তা আপিার 
নশল্পকে আরও হৃেেগ্াহী েকর তুকলকে।“ প্রধািমন্তী 
আশা প্রোশ েকরকেি দয সমাকজ ইনতরাচে মকিারার 
প্রসাকর  নস্টকরকির প্রকচষ্া অিযেকেরকেও অিুপ্রানণত 
েরকর। প্রধািমন্তীকে দলো নচটঠকত নস্টকরি জানিকেকেি 
দয নতনি গত ১৫ রের ধকর েনর আেঁকেি এরং নরনরন্ন 
প্রনতকযানগতাে অংশগ্হণ েকর ১০০ টিরও দরনশ পুরষ্ার 
ক্জকতকেি। নস্টকরি জানিকেকেি প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী 
তারঁ অিুকপ্ররণার উৎস। নতনি েকরািার নররুকদ্ লড়াইকে 
রারকতর টিো অনরযাকিরও প্রশংসা েকরকেি।

এক ইউনিি নেদু্ নির জি্ খরচ হনে 
মাত্ এক িাকা

নস্টনভি হ্ানরনসর প্রনচটিা অি্নদরও 
অিুপ্রানেি করনে

পনররত্বিশীল রারত ইনিোচক মনিাভাে
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নমনেয়া কি ্শার
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রারত তার স্বাধীিতার প্রানপ্তর ৭৫তম রেকর প্রকরশ েকরকে, আমাকের দগৌররমে অতীত 
এরং দেকশর স্বাধীিতার জিযে উৎসগমীেকৃ ত মহাি রযেক্তিত্বকের অরোি মিরণ েরার এেিই 

উপযুতি সমে। অমকৃত মকহাৎসকরর অংশ নহসাকর তারঁ দশষ ‘মি নে রাত’ অিুষ্াকি 
প্রধািমন্তী িকরন্দ্র দমােী দেশরাসীর োকে তাকঁের গাওো জাতীে সগেীকতর নরনডওগুনল 

rashtragaan.in ওকেরসাইকি আপকলাড েরার আহ্াি জানিকেনেকলি। ১৫ই আগস্ট পয ্বন্ত, 
প্রাে ২ দোটি মািুষ এই ওকেরসাইকির মাধযেকম তাকঁের নরনডও আপকলাড েকরকেি।

জািীয় সঙ্গীি   

ভরকে্শ সৃটটি কর্
এক িিুিএক িিুি

জি-গণ-মি-অনধিােে, জে দহ
রারত-রাগযে-নরধাতা
পাজিার-নসন্ধ-গুজরাি-মারাঠা   
দ্রানরড়-উৎেল-রগে
নরন্ধযে-নহমাচল-যমুিা-গগো
উচ্ছ্বল-জলনধ-তরগে
তর শুর িাকম জাকগ,
তর শুর আনশষ মাকগ, 
গাকহ তর জে গাো,
জি-গণ-মগেল-োেে জে দহ
রারত-রাগযে-নরধাতা
জে দহ, জে দহ, জে দহ
জে জে জে,জে দহ!

এমি অকিে স্বাধীিতা সংগ্ামী এরং এমি অকিে স্বাধীিতা সংগ্ামী এরং 
মহাপুরুষ রকেকেি, যাকঁের েো সমগ্ দেশ মহাপুরুষ রকেকেি, যাকঁের েো সমগ্ দেশ 
এই অমকৃত মকহাৎসকর মিরণ েরকে। সরোর এই অমকৃত মকহাৎসকর মিরণ েরকে। সরোর 
এরং সামাক্জে সংগঠিগুনল বিারা অমকৃত এরং সামাক্জে সংগঠিগুনল বিারা অমকৃত 
মকহাৎসর সম্নে্বত এোনধে েম ্বসপূনচর মকহাৎসর সম্নে্বত এোনধে েম ্বসপূনচর 
আকোজি েরা হকেকে। অমকৃত আকোজি েরা হকেকে। অমকৃত 
মকহাৎসর দোকিা সরোর রা দোকিা মকহাৎসর দোকিা সরোর রা দোকিা 
েকলর েম ্বসপূনচ িে। এটি দোটি েকলর েম ্বসপূনচ িে। এটি দোটি 
দোটি রারতরাসীর েম ্বসপূনচ।দোটি রারতরাসীর েম ্বসপূনচ।
িকরন্দ্র দমােীিকরন্দ্র দমােী, , প্রধািমন্তীপ্রধািমন্তী
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