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সমাচাৰসমাচাৰ

পৰ ্ষটনৰ পদ্ৰচয়তপৰ ্ষটনৰ পদ্ৰচয়ত
ভযাৰত প্ৰথমভযাৰত প্ৰথম
উন্নত আন্তঃগযাথঁদ্ন, যৰযাগযাযৰযাগ ব্ৱস্যা উন্নত আন্তঃগযাথঁদ্ন, যৰযাগযাযৰযাগ ব্ৱস্যা 
তথযা টটকযাকৰণৰ ক্ীপ্ৰতযাই দ্বশ্বৰ তথযা টটকযাকৰণৰ ক্ীপ্ৰতযাই দ্বশ্বৰ 
পৰ ্ষটন মযানদ্চত্ৰত ভযাৰতক প্ৰথম পছন্দ পৰ ্ষটন মযানদ্চত্ৰত ভযাৰতক প্ৰথম পছন্দ 
কদ্ৰ যতযালযাৰ লগযত যেশৰ উমমহতীয়যা কদ্ৰ যতযালযাৰ লগযত যেশৰ উমমহতীয়যা 
দ্বকযাশক নতুন দ্েগন্ প্ৰেযান কদ্ৰযছ...দ্বকযাশক নতুন দ্েগন্ প্ৰেযান কদ্ৰযছ...
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নতুন িছৰট�াত প্ৰবতজন ি্যক্তি তথা প্ৰবতট�া সংস্াই বিিা এ�া নতুন িৰাৰ িাটি সংিল্প গ্ৰহণ িটৰ। এটন প্প্ৰক্াপ�ত 
প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় ২০২১ িৰ ্ষৰ প্েৰৰট�া মন িী িাত অনুষ্ানত এই িথা ি্যতি িটৰ প্ে বিদটৰ বিগত ৭�া িছৰত 
এই মন িী িাতৰ োত্াই ি্যক্তি, সমাজ তথা প্দেৰ ভালটিাটৰ প্প্ৰৰণা বদ আবহটছ। প্ৰধানমন্তীটয় প্োৱা িৰ ্ষৰ প্েৰৰট�া মন িী 
িাত অনুষ্ানত স্াধীনতাৰ অমতৃ মটহাৎসৱ, ভাৰতীয় সংসৃ্বত, স্চ্ছতা, মানুহৰ জীৱনত বিতাপৰ গুৰুত্ব আৰু ডাঙৰ বিন্া-
সটপানৰ সাথ ্ষিতাৰ িাটি পবৰশ্ৰমৰ প্ৰটয়াজনীয়তাৰ িথা উটলেখ িটৰ। বিয়দংে আগিট়াৱা হহটছঃ   

যকযাদ্ভড আৰু জনশক্ততঃ আক্জ প্িাবভডৰ িথা আটলািনা িৰাৰ সময়ত ট�িািৰণৰ িথা িাটৰ িাটৰ উটলেখ িৰা হয়। 
আৰু বিশ্বৰ বভতৰত ভাৰতত ট�িািৰটণ লাভ িৰা সফলতা জনতাৰ অংেগ্ৰহণ তথা জনতাৰ েক্তিৰ িথা স্পষ্ট িবৰ আবহটছ।

সতক্ষতযাতঃ আবম এইবখবনটত এই িথাট�া মন িৰা উবিত প্ে প্িাবভডৰ এ�া নতুন উৎপবৰৱত্ষটি এবতয়া সংক্ৰমণ িকৃ্ধি 
িবৰটছ গবতটি নতুন িছৰট�াত প্ৰটৱে িৰাৰ লগটত প্িাবভডি পৰাক্জত িবৰিলল আবম সতি্ষতামূলি ি্যৱস্াসমূহ 
পবৰহাৰ িৰা উবিত নহয়।

গ্ৰুপ যকযতেইন বৰুণ দ্সঙৰ কথযাতঃ অলপটত তাবমলনাডুত প্হাৱা দুৰ ্ষ�নাত প্দেৰ প্ৰথম বিবডএছ প্জটনটৰল বিবপন 
ৰাৱতৰ মতুৃ্য প্হাৱাৰ লগটত প্দটে অন্য িীৰসিটলাটিা প্হৰুৱাইটছ। ইয়াৰ মাজত গ্ৰুপ প্িটতেইন িৰুণ বসটঙা আবছল। প্তওঁ 
সু্লীয়া জীৱনত বনজৰ অসফলতাসমূহ বলবখ প্ৰধান বেক্িি হিবছল আৰু অধ্যৱসায়ৰ জবৰয়টত প্সয়া সফলতালল পবৰণত 
িবৰবছল।

পৰীক্যাৰ ওপৰত চচ্ষযাতঃ প্ৰবতিছটৰ পৰীক্াৰ পূটি ্ষ মই পৰীক্া প্প িি্ষা েীৰ ্ষি আটলািনাৰ আটয়াজন িবৰ আবহটছা।ঁ 
এইিছটৰা ি্যবতক্ৰম নহয়। এই সম্পি্ষত বিন্া িি্ষা িবৰ আটছা।ঁ নৱম প্শ্ৰণীৰ পৰা দ্াদে প্শ্ৰণীলল থিা বেক্াথথী, বেক্ি 
আৰু অবভভাৱিসিলৰ িাটি অনলাইন পৰীক্াৰ আটয়াজনৰ ি্যৱস্াও িৰা হ’ি। 

দ্কতযাপ আৰু ব্ক্তত্তঃ বিতাটপ ি্যক্তিত্ব বিিােৰ ওপৰত সি ্ষাবধি গুৰুত্ব বদটয়। বে সময়ত আমাৰ সিটলাটৰ প্মািাইলত 
স্কীন �াইম িকৃ্ধি পািলল ধবৰটছ প্তটন সময়ত আবম প্সয়া পবৰহাৰ িবৰ বিতাপ প়াৰ সংসৃ্বত গ় বদয়া উবিত।

প্ৰযাচীন সংস্কৃ দ্ততঃ আক্জ বিশ্বই ভাৰতীয় সংসৃ্বতৰ ওপৰত মটনাটোগ বদয়া পবৰলবক্ত হহটছ। এটন সময়ত আবম আমাৰ 
প্ৰািীন পৰম্পৰাগত ঐবতহ্যি বিশ্বৰ আগত সুন্দৰভাটৱ উপস্াপন িবৰ ইয়াি আটন্দালনৰ ৰূপ বদয়াৰ প্ৰটয়াজনীয়তা আটছ।

পক্ী সংৰক্ণতঃ অৰুণািল প্ৰটদেত িৰাই সংৰক্ণৰ িাটি ৰাইজি এয়াৰগান িাটৰণ্াৰ িবৰিলল আহ্ান জটনাৱা হহটছ। 
ইয়াৰ ফলত ১৬০০প্ৰা অবধি প্লাটি বনজৰ বিিাৰী িন্দিু পবৰহাৰ িবৰটছ। 

স্বচ্ছতযাৰ নতুন দ্েগন্তঃ প্দেত স্চ্ছতাৰ জনআটন্দালন অি্যাহত আটছ। ডাি বিভাটগ জাংিয়াড্ষি(আৱজ্ষনাৰ ঠাই) 
প্িা�্ষয়াড্ষ তথা প্িটফট�বৰয়ালল সলবন িবৰটছ। পবৰটৱে মন্তণালটয় িল্যাণ প্িন্দ্ৰ স্াপন িবৰটছ। এনবিবি সদস্যই সাগৰৰ 
তীৰৰ পৰা প্াটষ্টিজাতীয় সামগ্ৰী িাফা িবৰটছ। বিশুধি প্খাৱাপানীৰ িাটি ষ্টা�্ষ আপ আৰম্ভ হহটছ।

সংকল্তঃ আবম নতুন সংিল্প গ্ৰহণ িবৰ আত্মবনভ্ষৰেীল ভাৰত বনম ্ষাণ িবৰি লাবগি। এয়া আত্মবনভ্ষৰেীলতাৰ মন্ত প্ে আবম 
ডাঙৰ বিন্া, ডাঙৰ স্প্ন প্দবখ প্সয়া পূণ ্ষ িবৰিলল িটঠাৰ পবৰশ্ৰম িবৰিলল সাজ ুপ্হাৱাৰ এয়াই সময়।

প্ৰধযানমন্তীৰ মন কী বযাত শুদ্নবমল এই 
দ্কউআৰ যকযাড যস্ন কৰক

আত্মদ্নভ্ষৰ ভযাৰতৰ মন্ত
ডযাঙৰ দ্চন্যা, ডযাঙৰ সযপযান যেখক আৰু

যসইযবযাৰ পূণ ্ষ কদ্ৰবমল কয�যাৰ পদ্ৰশ্ৰম কৰক

মন কী বযাত    যমযােী ২.০ (৩১ সংখ্ক খণ্ড, ২৬ দ্ডযচম্বৰ, ২০২১)
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সুদ্বধযাৰ সসযত উন্নয়নৰ 
নতুন আধযাৰদ্শলযা

আজযাে দ্হন্দ য�ৌজৰ যসনযানী

দ্বশ্বৰ পৰ ্ষটন নগৰ যহযাৱযাৰ দ্েশত ভযাৰত

প্ৰচ্ছে যলখযা
প্িাবভড িালৰ সংি� তথা বিগত ৭�া িৰ ্ষত প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ গ্ৰহণ িৰা 
পদটক্পটিাৰৰ ফলশ্ৰুবতত প্দেৰ অথ ্ষলনবতি উন্নয়নত পে ্ষ�টন বিটেৰ ভূবমিা 
পালন িবৰটছ। পকৃষ্যা ১৬-৩১

দ্ভতৰৰ পকৃষ্যাযবযাৰত...

২৩ জানুৱাৰীত প্নতাজী সুভাৰ িন্দ্ৰ িসুৰ জয়ন্ীত পৰাক্ৰম 
বদৱস উপলটক্ প়ি আজাদ বহন্দ প্ফৌজৰ িাবৰগৰািী নায়িৰ 
িাবহনী। পকৃষ্যা ৪৪-৪৭

সংদ্ক্তে খবৰ

কন্যা সন্যাযন পদ়্িযছ, আগবযাদ়্িযছ

এদ্তয়যা দ্চন্যাধযাৰযা যকৱল উন্নয়নৰ

যেৱভূদ্মত উন্নয়নৰ জয়ৰযাত্ৰযা

পকৃষ্যা ৪-৫

প্িট� িিাও, প্িট� প়াও আিঁবনৰ সতেম িৰ ্ষৰ বিটেৰ। পকৃষ্যা ১২-১৫

বহমািল প্ৰটদেত ১১,০০০ প্িাট� �িাৰ পবৰিল্পনা। পকৃষ্যা ৩২-৩৩

স্াস্্য, প্োগাটোগ, উটদ্যাগ, আৱাস, স্চ্চতা আবদত বিিাে। পকৃষ্যা ৩৪-৩৫

যচমনীয়যাৰ বযাযব যকযাদ্ভড টটকযা
দু�ালি নতুন ট�িাৰ সহায়ত তীব্ৰ হহটছ ট�িািৰণ অবভোন। পকৃষ্যা ৩৬-৩৮

প্ৰযাককৃ দ্তক ককৃ দ্ৰ পদ্ধদ্ত, উপজীৱ্ শস্

ৰুৱ প্ৰজন্মৰ সযপযানক যডউকযা প্ৰেযান

শত্ৰুৰ পৰযা সন্মযান যপযাৱযা যসনযাদ্বৰয়যা

৮০ প্িাট� িৃৰিৰ িাটি বিটেৰ পদটক্প। পকৃষ্যা ৩৯-৪১

ষ্টা�্ষআপ ইক্ণ্য়াৰ পৰা ইউবনি’ন ্ষলল োত্া েুৱ প্ৰজন্মৰ। পকৃষ্যা ৪২-৪৩

বফল্ড মাশ্ব ্ষল প্িএম প্িবৰয়াপ্াৰ জয়ন্ীত বিটেৰ। পকৃষ্যা ৪৮

দ্নব ্ষযাচন প্ৰকৰিয়যাত সংস্যাৰ
এবতয়া আধাৰৰ হসটত প্ভা�াৰ িাড্ষৰ সংটোগ। পকৃষ্যা ১১

গংগা এক্সটপ্ৰছৰ লগটত িানপুৰত 
প্মট্ৰ’ প্ৰিল্পই উত্তৰ প্ৰটদেৰ উন্নয়নত 

নতুন মাত্া প্ৰদান িবৰটছ।
পকৃষ্যা ০৬-১০

RNI No. : DELASS/2020/78827 

দ্বিতীয় বৰ ্ষ, সংখ্যা ১৪ ১৬-৩১ জযানুৱযাৰী, ২০২২

সম্যােক
জয়েীপ ভযাটনযাগৰ,  
মুখ্য সঞ্ালি প্ৰধান,
প্প্ৰছ ইনফ'ৰটমশ্বন িু্যৰ'
নতুন বদলেী 

মুদ্ৰক আৰু প্ৰকযাশক
সযত্ন্দ্ৰ প্ৰকযাশ, 
মুখ্য সঞ্ালি প্ৰধান, বিঅ'বি 
িু্যৰ' অৱ আউ�ৰীচ্ছ এণ্ 
িবমউবনটিশ্বনৰ হহ

মুদ্ৰণতঃ 
আৰাৱলী বপ্ৰন্াি্ষ এণ্ পাবলিিাি্ষ
প্ৰাইটভ� বলবমট�ড, ডাবলিউ-৩০,
অ'খলা ইণ্াট্ৰিটয়ল এবৰয়া, প্ফজ-২,
বদলেীঃ ১১০০২০

ৰূপযাংকনকত্ষযা 
বদি্যা তলৱাৰ
অভয় গুতো

ভযাৰযা সম্যােকসকল
প্োবণত িুমাৰ প্গাস্ামী (অসমীয়া),
সুবমত িুমাৰ (ইংৰাজী),
অবনল প্পট�ল (গুজৰা�ী),
নাবদম আহটমদ (উদু্ষ ),
বিনয়া বপ.এছ.(মালায়লম),
প্পৌলমী ৰবক্ত(িাঙালী)
হবৰহৰ পাণ্া (উব়িয়া)

যজ্ষ্ পৰযামশ ্ষেযাতযা সম্যােক
সযন্যাৰ কুমযাৰ
যজ্ষ্ সহযায়ক পৰযামশ ্ষেযাতযা সম্যােক
দ্বযভযাৰ শম ্ষযা
সহযায়ক পৰযামশ ্ষেযাতযা সম্যােক
চন্দন কুমযাৰ যচৌধুৰী

যজ্ষ্ ৰূপযাংকনকত্ষযা 
শ্যাম শংকৰ দ্তৱযাৰী
ৰবীন্দ্ৰ কুমযাৰ শম ্ষযা

নিউ ইনডিয়া

সমাচাৰসমাচাৰ

 যমইল- response-nis@pib.gov.in 

যৰযাগযাযৰযাগৰ ট�কনযা আৰু ই-যমইলতঃ
প্িাঠা নং-২৭৮, িু্যৰ’ অৱ
আউ�ৰীচ্ছ এণ্ ি’বমউবনটিশ্বন,
বদ্তীয় মহলা, সূিনা ভৱন
নতুন বদলেীঃ ১১০০০৩
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সাদৰ নমস্াৰ,

আক্জ সমগ্ৰ বিশ্ব ভাৰতৰ প্োগবেক্া, দে ্ষন, আধ্যাত্মিিতা আৰু সংসৃ্বতৰ প্ৰবত আিবৰ ্ষত হহ 
পবৰটছ। প্িৱল ইমাটনই নহয়, প্দেৰ েুৱ প্ৰজন্মও বনজৰ বেপাৰ সন্ানত সজাগ হহ পবৰটছ। ইয়াৰ 
ফলত প্দেৰ পে ্ষ�ন খণ্ৰ বিিাে তীব্ৰ গবতত প্হাৱাৰ লগটত ৰা্ৰিীয় আৰু আন্ঃৰা্ৰিীয় খণ্ত 
ভাৰতৰ পবৰিয় পে ্ষ�ন মানবিত্ত উজ্জ্ববল  উটঠটছ। প্িন্দ্ৰ িৰিাৰৰ বনৰন্ৰ প্ৰটিষ্টাৰ ফলত 
ভাৰত পে ্ষ�ন খণ্ৰ ব্ৰাণ্ এটবেছাদৰ হহ পবৰটছ। এই বদেত িাম িবৰ আন্ঃগাথঁবনৰ উন্নয়টনটৰ 
সম্ভাৱনাটিাৰি উজ্ীবৱত িৰাৰ লগটত পৰম্পৰাি আধুবনিতাৰ হসটত সমণ্বয় স্াপন িবৰ 
বিশ্বৰ িাটি তথা নৱ প্ৰজন্মৰ িাটি সাজ ুিৰা হহটছ। এই প্োগাটোটগ প্পানপ�ীয়ালি পে ্ষ�নখণ্ি 
লাভাবণ্বত িবৰটছ। উ়িান আিঁবনৰ মাধ্যমত নগৰটিাৰ বিমান পবৰিহনটৰ প্োগাটোগ িৰাৰ 
িথা হওি িা পথ পবৰিহনৰ উন্নয়নৰ িাটি ক্ীপ্ৰতাটৰ িাম আগি়াই বনয়াৰ লগটত প্ৰসাদ 
আিঁবন, স্টদে দে ্ষন, ঐবতহ্যপূণ ্ষ স্ানসমূহৰ বিিাে, স্াস্্য খণ্ত উন্নয়ন আবদ িথাটিাটৰ পে ্ষ�ন 
উটদ্যাগি সহায় িবৰ আবহটছ। বিশ্বৰ পে ্ষ�ন সূিাংিত ভাৰত ২০১৩ িনৰ ৬৫ সংখ্যিৰ পৰা 
এবতয়া ৩৪ সংখ্যি স্ানলল উন্নীত হহটছ। এয়া প্ৰগবতৰ িথা।

পে ্ষ�িৰ সুবিধাৰ িাটি ই-বভছাৰ আৰম্ভবণ, িহৰ-নগৰটিাৰ সুন্দৰ িৰাৰ িাটি প্ৰয়াসৰ হসটত 
প্িৱল জনতাই বনজি সেুতি িৰা নাই িৰঞ্ বনজি আগি়াই বনটছ। িটনবটিবভ�ী-হস্স্পট�বল�ী-
প্ফবিবল�ীটয় প্দেৰ উলমহতীয়া বিিােৰ পথ সূিল িবৰটছ। এইিৰ ্ষৰ পে ্ষ�ন বদৱসৰ লগত সংগবত 
ৰাবখ এইিাৰ প্ৰচ্ছদ প্লখা প্ৰস্তুত িৰা হহটছ।

ইয়াৰ লগটত িৰিাৰৰৰ মহত্বপূণ ্ষ পদটক্প- প্িট� িিাও, প্িট� প়াও েীৰ ্ষি আিঁবনৰ িাবৰ ্ষিী 
উপলটক্ আটপানাটলাটি জাবনি পাবৰি প্ে বিদটৰ এই আিঁবনটয় বলংগীয় সমনুপাবতিত হিপ্বৱি 
পবৰৱত্ষন আবনটছ আৰু প্ৰথমিাৰৰ িাটি প্দেত প্ৰবতহাজাৰ পুৰুৰৰ তুলনাত মবহলাৰ সংখ্যা িকৃ্ধি 
পাইটছ। ভাৰতৰ বিিােত বিদটৰ ষ্টা�্ষআপটিাৰ ইউবনি’ন ্ষলল পবৰৱবত্ষত হহটছ আৰু েুৱ প্ৰজন্মই 
বনজৰ স্প্নি সাথ ্ষি িবৰ বিদটৰ ৰা্ৰি বিিাে সাধন িবৰটছ প্সই বিৰটয় এই সংখ্যাত পব়িলল পাি।

ি্যক্তিত্বৰ বেতানত ফীল্ড মাশ্ব ্ষাল প্ি এছ প্িবৰয়াপ্াৰ বিৰটয় তথা স্াধীনতাৰ অমতৃ মটহাৎসৱ 
বেতানত আজাদ বহন্দ প্ফৌজৰ প্সনানীৰ প্প্ৰৰণামূলি িাবহনীটিাৰ এই সংখ্যাৰ মুখ্য আিৰ ্ষণ। 
ৰা্ৰিৰ উন্নয়নৰ িাটি আন্ঃগাথঁবনৰ গুৰুত্ব অপবৰসীম, বিগত িৰ ্ষৰ প্েৰৰ মাহট�াত প্ৰধানমন্তী 
নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় উন্নয়নৰ প্িতটিাৰ প্ৰিল্প উটদ্াধন িৰাৰ সবৱটেৰ খিটৰা এই সংখ্যাত সবন্নবৱষ্ট 
িৰা হহটছ।

প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ এবতয়া প্িাবভড ট�িািৰণৰ অংে বহিাটপ ১৫-১৮ িছৰৰ প্িমনীয়াটিা অন্ভু্ষতি 
িবৰটছ। বনক্চিতভাটৱই নতুন িছৰট�াত প্দে প্ৰগবতৰ পথত আগুৱাই োি আৰু এই আটপাৱাটলাি 
সিটলাটৱ প্িাবভড বিবধ মাবন িবলি িুবল আো িবৰটলা।ঁ

সম্যােকীয় কলম...

টঠিনাঃ প্িাঠা নং-২৭৮, ি্ুযৰ’ অৱ আউ�ৰীচ্ছ 
             এণ্ ি’বমউবনটিশ্বন, 
 বদ্তীয় মহলা, সূিনা ভৱন, 
 নতুন বদলেী-১১০০০৩ 
প্মইলঃ response-nis@pib.gov.in ( জয়েীপ ভযাটনযাগৰ )
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বনউ ইক্ণ্য়া সমািাৰত মানৱতা ৰক্াৰ িাটি ভাৰত হহ পবৰটছ অগ্ৰদতূ 
েীৰ ্ষি প্লখা পব় এটন লাবগটছ প্েন ভাৰত বিশ্বগুৰু প্হাৱাৰ বদেত 
আগিাব়টছ। এই আটলািনীখন প্দেৰ সিটলা নাগবৰিৰ িাটি মহত্বপূণ ্ষ। 
বিবভন্ন প্ৰবতটোবগতামূলি পৰীক্াৰ িাটি উপটোগী এই আটলািনীখন 
বেক্াথথীসিটল পব়ি লাটগ। িৰিাৰৰ বিবভন্ন আিঁবন সম্পি্ষত ইয়াত 
সবৱটেৰ বলখা থাটি আৰু এই তথ্যটিাৰ েটথষ্ট সহায়ি।
dpmeena1969@gmail.com

বনউ ইক্ণ্য়া সমািাৰৰ মাধ্যমত মই িৰিাৰী আিঁবনটিাৰ, 
অিক্ন্দত নায়িসিলৰ িথা তথা প্দেত হহ থিা বিবভন্ন 
পবৰৱত্ষনটিাৰৰ বিৰটয় জাবনিলল প্পাৱা োয়। এই 
আটলািনীখন উৎিৃষ্ট িৰাৰ িাটি প্লাৱা পদটক্পৰ িাটি 
সিটলা ি্যক্তিটি প্ৰেংসা িবৰটছা।ঁ
দ্ড দ্ব ৰযাজপুট
dbrajput8484@gmail.com 

বনউ ইক্ণ্য়া সমািাৰৰ বিগত িৰ ্ষৰ ১৬ বডটিবেৰ পৰা ৩১ 
বডটিবেৰ সংখ্যাট�া পব় মই ভাৰত িৰিাৰৰ বিবভন্ন মন্তণালয়ৰ 
দ্াৰা পবৰিাবলত আিঁবনটিাৰৰ বিৰটয় পব়িলল পাইটছা।ঁ স্াস্্য 
সবেন্ীয় প্সৱা, ট�িািৰণ, স্চ্ছতাৰ লগটত জীৱনৰ মান উন্নত 
িৰা অটনি আিঁবনৰ িথা এই আটলািনীখনৰ মাধ্যমত 
জাবনিলল পাওঁ। জল জীৱনৰ জবৰয়টত বিশুধি প্খাৱাপানী, 
জনতাৰ সুবিধাৰ লগটত অথ ্ষলনবতি উন্নয়নৰ িাটি ৰাইপথ 
বনম ্ষাণ আবদ িথা মই এই আটলািনীখনৰ জবৰয়টত জাবনিলল 
পাবৰটছা।ঁ প্ৰল বিভাগৰ লগটত উটদ্যাগ খণ্- এই সিটলা 
বিভাগৰ উন্নয়নমূলি িামিাজ বনউ ইক্ণ্য়া সমািাটৰ বদটয়। 
ভাৰত িৰিাৰৰ লগটত প্ৰধানমন্তীৰ সমূ্পণ ্ষ দলট�াি ধন্যিাদ 
জনাইটছা।ঁ
পৱন কুমযাৰ দ্বষ্ণই
pawankumarbishnoi251@gmail.com 

বনউ ইক্ণ্য়া সমািাৰখনত সিটলা 
সমসামবয়ি খিৰ প্পাৱা োয়। প্সয়া 
লাবগটল সুৰবক্ত মবহলা ৰা্ৰিৰ েক্তি, 
প্ৰবতৰক্া খণ্ত আত্মবনভ্ষৰেীলতা, 
সন্তাসিাদি প্ৰতু্যত্তৰ, সিটলাটৰ িাটি 
ৰৰ, ৰা্ৰিৰ প্ৰগবতি গবতৰ েক্তি তথা 
সমাজৰ প্ৰবতট�া িগ ্ষৰ প্লািৰ িাটি 
জাবনিলগীয়া তথ্য এই আটলািনীখনৰ 
বিটেৰত্ব হয়। এই উৎিৃষ্ট আটলািনীখনৰ 
আৰঁৰ সিটলা ি্যক্তিি অটেৰ ধন্যিাদ 
জনাইটছা।ঁ
ডযাতঃ টট এছ বযাৱল
tsbawal4@gmail.com 

আটপানাটলািৰ এই আটলািনীখন েটথষ্ট জ্ানিধ ্ষি হয়। 
এই আটলািনীখন মই বনটজ প়াৰ লগটত আনটিা তথ্যটিাৰ 
জাবনিলল বদওঁ। বেটিাৰ ঠাইত আটলািনী-িািত হগ নাপায় 
প্তটন প্ক্ত্ত এই আটলািনী আেীি ্ষাদস্ৰূপ হহ পবৰটছ। 
প্দেৰ উন্নবতৰ সিটলা িথা ইয়াত সবন্নবৱষ্ট হহ থাটি। এই 
আটলািনীখন লাটহ লাটহ েৱু প্ৰজন্মৰ পছন্দৰ আটলািনী 
প্হাৱাৰ বদেত আগিাব়টছ।
প্ৰেীপ কুমযাৰ নযাযনযাদ্লয়যা
pknanoliya@gmail.com 

আযপযানযাযলযাকৰ বহুমূলীয়যা
পৰযামশ ্ষ আগব়িযাওক

যৰযাগযাযৰযাগৰ ট�কনযা আৰু ই-যমইলতঃ
প্িাঠা নং-২৭৮, িু্যৰ’ অৱ আউ�ৰীচ্ছ

এণ্ ি’বমউবনটিশ্বন,
বদ্তীয় মহলা, সূিনা ভৱন

নতুন বদলেীঃ ১১০০০৩

    response-nis@pib.gov.in 

পত্ৰযালযাপ...



4 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১৬-৩১ জািুৱাৰী, ২০২২

সংদ্ক্তে খবৰ

দ্কসযান যৰলতঃ উৎপযােযক লযাভ কদ্ৰযছ 
সট�ক বজযাৰ আৰু যৰল দ্বভযাগযৰযা আয় 

বডপ্িবেৰৰ প্ৰথম সতোহৰ িথা, ৰাজস্ানৰ অলৱাৰৰ 
পৰা অসমৰ প্ভ�াপাৰালল বিসান প্ৰলৰ (িৃৰি 
প্ৰল) জবৰয়টত ২২�া দিাত বপয়াজঁ পটঠাৱা 

হয়। ২২ �া দিাৰ বহিাপত মালিাহী প্ৰলৰ ভা়িা ১০ লাখ 
হয় বিন্তু িৃৰি প্ৰলৰ সহায়ত লাভ িৰা ৫০ েতাংে 
অনুদানৰ ফলত িৃৰিসিটল মাটথা ঁ ৫ লাখ �িাটহ 
বদিলগীয়া হয়। অলৱাৰত িৃৰিসিটল এই বপয়াজঁৰ দৰ 
২০ �িা প্ৰবত বিঃগ্ৰাঃ লাভ িবৰ আবছল আৰু অসমলল 
প্প্ৰৰণ িৰা বপয়াজঁত প্তওঁটলাটি ৬ৰ পৰা ৮ �া প্ৰবত 
বিঃগ্ৰাঃত প্িবছলি লাভ িবৰটছ। এয়া িৃবৰ খণ্ত িৰা এি 
উটলেখনীয় পদটক্প হয় োৰ ফলত িৃৰিৰ উৎপাবদত 
েস্য অপিয় প্হাৱাৰ পবৰৱটত্ষ উবিত িজাৰ লাভ িবৰিলল 
সক্ম হহটছ। িৃৰিৰ উৎপাদনৰ সটঠি িজাৰ তথা প্দেৰ 
বিবভন্ন প্ৰান্ৰ প্খবতয়টি উৎপাবদত েস্য-সামগ্ৰী প্দেৰ 
অন্য প্ৰান্লল সুিলটম আৰু িম খৰিত পঠাি পাটৰ তাৰ 
িাটি ২০২০িনত প্ৰথমিাৰ িৃৰি প্ৰল আৰম্ভ িৰা হয়। 
২৮ নটৱবেৰলল প্দেত ১৬৪২ িৃৰি প্ৰল িটলাৱা হহটছ। 
এই প্সৱাৰ জবৰয়টত প্ৰল বিভাটগ ২২০ প্িাট� �িাৰ 
ৰাজহ সংগ্ৰহ িবৰিলল সক্ম হহটছ। সংসদৰ েীতিালীন 

অবধটৱেনত এই তথ্য সদবৰ িবৰ প্ৰল মন্তী অবশ্বনী হিষ্ণটৱ 
িয় প্ে, “সহটজ নষ্ট হহ প্োৱা ছবজি তথা অন্য েস্যৰ লগটত 
গাখীৰ, মাথ আবদৰ িাটি িৃৰি প্ৰল উপিাৰী বিয়টনা এই 
প্ৰলত এটন ধৰণৰ েস্য/সামগ্ৰী সংৰবক্ত অৱস্াত বনয়াৰ 
বিটেৰ ি্যৱস্া আটছ। িৃৰি প্ৰল কু্দ্ৰ প্খবতয়িৰ িাটি 
বিটেৰ সহায়ি বহিাটপ বিটিবিত হহটছ।”

ভূটযানৰ সযব ্ষযাচ্চ সন্মযানৰ সসযত দ্বশ্বৰ সব ্ষযাদ্ধক পছন্দৰ 
ৰযাষ্ট্ৰযনতযাৰ দ্ভতৰত প্ৰধযানমন্তী নযৰন্দ্ৰ যমযােী সকযলযাতমক আগত

বিশ্বই সম্খুীন প্হাৱা প্িাবভড দটুে ্ষাগৰ 
সময়ত প্দেৰ প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় 
বেধৰটণ প্নতৃত্ব প্ৰদান িবৰবছল তাৰ স্ীিৃবত 

আক্জ সমগ্ৰ বিশ্বই বদটছ। ভাৰতৰ প্ৰবতটৱেী ভূ�াটন 
প্তওঁটলািৰ সটি ্ষাচ্চ নাগবৰি সন্মান “নগদগ প্পল 
জী প্খৰটলা”প্ৰ সন্মাবনত িবৰটছ। এই সন্মানৰ িথা 
প্ৰাৰণা িবৰ ভূ�ানৰ প্ৰধানমন্তী প্লাটতয় প্শ্ববৰটঙ 
িয় প্ে ভাৰটত প্িাটনা িত্ষ প্নাটহাৱালি িনু্ত্ব পালন 
িবৰটছ। প্তওঁ এজন অধ্যাত্মিি ি্যক্তি। এই সন্মানৰ 
িথা জাবন প্ৰধানমন্তীটয় �ুই�টোটগ িয় প্ে “ভূ�ানৰ 
প্ৰধানমন্তী, আটপানাি ধন্যিাদ। মই আটপানাৰ িথাৰ দ্াৰা 
প্ৰভাবৱত হহটছা।ঁ মই ভূ�ানৰ ৰজাৰ প্ৰবতও িৃতজ্তাটৰ ভৰা 
ধন্যিাদ ি্যতি িবৰটছা।ঁ”

ভূ�ানৰ সটি ্ষাচ্ছ নাগবৰি সন্মানৰ জবৰয়টত প্ৰধানমন্তী 
প্মাদীটয় ৰাজলনবতি ি্যক্তি বহিাটপ ২০২১ িৰ ্ষট�াত সি ্ষাবধি 
সন্মান লাভ িবৰ আটমবৰিা েতুিৰা্ৰিৰ ৰা্ৰিপবত জ’ িাইটডন 

আৰু ৰাবছয়াৰ ৰা্ৰিপবত ভ্লাবডবমৰ পুট�নি পাছ 
প্পলাইটছ। িটৃ�ইনৰ এ�া সংস্া প্য় ৩৮খন প্দেত 
প্ৰায় ৪২ হাজাৰ প্লািৰ ওপৰত সমীক্া িলাই এই 
সূিী হতয়াৰ িবৰটছ। ইয়াৰ পূটি ্ষ আটমবৰিা েতুিৰা্ৰি 
এ�া সংস্া মবন ্ষং িনছাল্টৰ সমীক্াত নটৰন্দ্ৰ 
প্মাদী বিশ্বৰ সিটলাতলি জনবপ্ৰয় আৰু েীৰ ্ষ 
প্নতা বহিাটপ বনি ্ষাবিত হহবছল। প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ 
প্মাদীি ইয়াৰ পূটি ্ষও ২০১৬ত প্ছৌবদ আৰৱ আৰু 
আফগাবনস্াটন, ২০১৮ত প্পটলষ্টাইন, ২০১৯ত 
ইউএই, ৰাবছয়া, মালদ্ীপ আৰু িাহটৰইটন, ২০২০ত 

আটমবৰিাৰ লীজন অৱ প্মবৰ� সন্মানটৰ প্মাদী সন্মাবনত হহটছ। 
ইয়াৰ লগটত ২০১৮ত বিউল বপি প্ৰাইি িালিাৰ ফাউটণ্শ্বনৰ 
তৰফৰ পৰা বিউল োবন্ ি�ঁা, ৰা্ৰিসংৰৰ পৰা প্িস্ম্পয়ন অৱ 
আথ ্ষ ি�ঁা, ২০১৯ত বফবলপ প্িা�লাৰ প্প্ৰবছটডক্ঞ্টয়ল ি�ঁা, 
২০২১ত প্িমবব্ৰজ এৱাজথী বৰছাি্ষ এছ’বিটয়�ছৰ পবৰটৱে প্নতাৰ 
ি�ঁাও নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় লাভ িবৰটছ।
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পূব ভযাৰতত দ্বশ্বৰ 
সবযাযতযামক ওখ যৰল 

েলং, কুতুব দ্মনযাৰতমক 
েগুুণ উচ্চতযা

প্দেৰ খাদী উটদ্যাগ এবতয়া বিশ্বস্ৰীয় হহ পবৰটছ। 
বিশ্বিাসী খাদীি আটিাৱঁাবল হলটছ। প্মক্ক্সটিাত 

খাদীটয় অ’হািা খাদী প্ব্ৰণ্ৰ নাম প্পাৱা িথা 
প্ৰধানমন্তীটয় বনটজই ি্যতি িবৰবছল। এবতয়া সুবিখ্যাত 
আটমবৰিান প্ফশ্বন ব্ৰাণ্ পা�াটগাবনয়াই হস্বনমথীত 
খাদী প্ডবনম ি্যৱহাৰ িবৰিলল আৰম্ভ িবৰটছ। 
পা�াটগাবনয়াই অলপটত গুজৰা�ৰ অৰবৱন্দ বমলৰ পৰা 
১.০৮ প্িাট� �িাৰ ি্যয় সাটপটক্ ৩০,০০০ বম�াৰ খাদী 
প্ডবনম িাটপাৰ ক্ৰয় িবৰটছ। খাদী আৰু গ্ৰাটমাটদ্যাগ 
আটয়াটগ (প্িবভআইবি) খাদী প্ডবনমৰ িাটি অৰবৱন্দ 
বমলৰ দটৰ প্িাম্পানীৰ হসটত িুক্তিৱধি হহবছল আৰু 
ইয়াৰ পাছটত অৰবৱন্দ বমটল প্িবভআইবিৰ দ্াৰা 
স্ীিৃবতপ্ৰাতে বিবভন্ন খাদী প্িন্দ্ৰৰ পৰা খাদী প্ডবনম িস্ত্ৰ 
ক্ৰয় িবৰ আটছ। ইয়াৰ ফলত প্ভাটিল ফৰ প্লাটিটল 
মান্যতা পাইটছ আৰু গ্ৰাম্য বেবপনী উপিৃত হহটছ।

প্দেত অথ ্ষলনবতি হিৰম্যতা আতঁৰ িৰা িাটি 
দীনদয়াল অটন্াদয়া ৰা্ৰিীয় গ্ৰাম্য আজীবৱিা 

বমছন আৰু ষ্টা�্ষআপ গ্ৰামাঞ্ল উটদ্যাগেীলতা 
িাে ্ষক্ৰম আৰম্ভ িৰা হহটছ। ২০১৬ িনত আৰম্ভ িৰা 
প্হাৱা ষ্টা�্ষআপ গ্ৰামাঞ্ল উটদ্যাগেীলতা িাে ্ষক্ৰমৰ 
অধীনত এবতয়ালল ১ লাখ ৭৮ হাজাৰটৰা অবধি 
গ্ৰামাঞ্লৰ উটদ্যাগি সাহাে ্ষ আগিট়াৱা হহটছ। 
দীনদয়াল অটন্াদয়া ৰা্ৰিীয় গ্ৰাম্য আজীবৱিা বমছন 
আৰম্ভবণৰ পৰা ২০২১ িনৰ ১৫ বডটিবেৰলল প্ৰায় 
৭৩.৫ লাখ আত্মসহায়ি প্গা�ত ৮.০৪ প্িাট� মবহলাি 
সংেুতি িৰা হহটছ। এই বিত্ত িৰ ্ষৰ ৩০ নটৱবেৰলল 
প্পাৱা তথ্যমটত ২৭.৩৮ লাখ আত্মসহায়ি প্গা�ি 
৬২,৮৪৮ প্িাট� �িা পে ্ষন্ ঋণ প্িংিৰ পৰা বদয়া 
হহটছ।

খযােীৰ দ্বশ্ব ৰযাত্ৰযা,
আযমদ্ৰকযা ৰু্তৰযাষ্ট্ৰ য�শ্বন ব্যাযণ্ড 

খযােী যডদ্নম ব্ৱহযাৰ কদ্ৰব

স্াধীনতাৰ পাছত প্দেৰ প্িতটিাৰ অঞ্ল পাছপবৰ 
হৰবছল, বিটেৰত উত্তৰ পূি ভাৰতৰ প্িবলিা 

উন্নয়ন েটথষ্ট স্বৱৰ হহ আবছল। প্তটন প্প্ৰক্াপ�ত ২০১৪ 
িনৰ পাছৰ পৰা এই অঞ্লট�াত ত্ববৰৎ গবতত পবৰৱত্ষন 
আবহটছ। আন্ঃগাথঁবনৰ বনম ্ষাণৰ প্ক্ত্ত েটথষ্ট ক্ীপ্ৰতা 
আবহটছ, প্ৰধানমন্তীটয় উত্তৰ পূিি ভাৰতৰ বিিােৰ 
ইক্জিন আখ্যা বদয়াৰ ফলটতই প্সই দায়ৱধিতা পত্িস্ফু ট 
হহটছ। বছবিমত বিমান িন্দৰ স্াপন িৰাৰ িথা হওি 
বিবো অসমত প্ৰল দলঙৰ িাম সম্পূণ ্ষ িৰাৰ িথা, 
প্ৰল-বিমান আৰু পথ পবৰিহন উন্নয়নৰ প্ক্ত্ত বনৰন্ৰ 
িাম িবলি ধবৰটছ। প্িন্দ্ৰ িৰিাৰ এই প্ক্ত্ত উন্নয়নৰ 
গবত প্লটহমীয়া িৰাৰ পক্পাবত নহয়। এই েংৃখলাটত 
এবতয়া আগিাব় প্িন্দ্ৰই মবণপুৰৰ ইম্ফলি ব্ৰজগজ 
প্ৰল প্সৱাৰ হসটত সংেুতি িৰাৰ িাটি বিশ্বৰ সটি ্ষাচ্চ 
প্ৰল দলং বনম ্ষাণৰ িাটি িাম আৰম্ভ িবৰটছ। প্ৰায় ১১১ 
বিঃবমঃ হদৰ ্ষ্যৰ ক্জবৰিাম-ইম্ফল প্ৰলপথৰ নটন ক্জলাৰ 
মাটজটৰ প্োৱা অংেত এই সি ্ষাবধি উচ্চতাৰ দলঙৰ 
িাম িবলি ধবৰটছ। বৰখ�াৰ প্স্লত ভূবমিম্পৰ প্ৰািল্য 
৮.৫হল সহ্য িবৰি পৰাৰ ক্মতা এই দলঙৰ হ’ি। এই 
পবৰিল্পনাৰ িাম ২০২৩িনৰ বভতৰত সম্পূণ ্ষ হহ উটঠৱ। 
ইয়াৰ ফলত ১১১ বিঃবমঃৰ োত্াপথ ২.৫ ৰন্ালল হ্াস 
হহ পবৰি। িত্ষমান ক্জবৰিাম আৰু ইম্ফলৰ মাজৰ দৰূত্ব 
২২০ বিঃবমঃ আৰু এয়া সম্পূণ ্ষ িবৰিলল ১০ৰ পৰা ১২ 
ৰন্া সময় লাটগ। ১৪১ বম�াৰ উচ্চতাৰ এই প্ৰল দলটঙ 
বিশ্বৰ িত্ষমানৰ সটি ্ষাচ্চ প্ৰল দলং ইউটৰাপৰ মটন্বনগ্ৰত 
থিা ১৩৯ বম�াৰৰ প্ৰল দলঙি পাছ প্পলাি।  

েীনেয়যাল অযন্যােয়যা ৰযাষ্ট্ৰ্ৰীয় গ্যাম্ আজীদ্ৱকযা
দ্মছন আৰু ষ্যাট্ষআপ গ্যামযাঞ্চল উযে্যাগশীলতযা 
কযাৰ ্ষৰিমৰ মযাধ্মত আত্মদ্নভ্ষৰশীল সহযছ গযাওঁ
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সুদ্বধযাৰ সসযত উন্নয়নৰ
নতুন আধযাৰদ্শলযা

ভাৰতৰ স্ণ ্ষময় ইবতহাসৰ পৰা আৰম্ভ িবৰ 
স্াধীনতা আটন্দালন আৰু প্দেৰ অথ ্ষলনবতি 
বিিােৰ জবৰয়টত নতুন ভাৰতৰ উন্নয়নৰ 
প্ক্ত্ত উত্তৰ প্ৰটদে সদায় সাক্ী হহ হৰটছ। 
উত্তৰ প্ৰটদটে প্দেৰ বিিােৰ বদেটতা 
গুৰুত্বপূণ ্ষ ভূবমিা পালন িবৰ আবহটছ। 
প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীৰ ভাৰাত “প্েবতয়া 
সম্পূণ ্ষ উত্তৰ প্ৰটদে আগিাব় োয় প্তবতয়া 
প্দটো আগিাব় হগ থাটি”। এই পংক্তিৰ 
জবৰয়টত প্ৰধানমন্তীটয় শ্বাহজাহপুৰত গংগা 
এক্সটপ্ৰছটৱৰ আধাৰবেলা স্াপন িটৰ আৰু 
লগটত িাৰাণসীত িহৰ উন্নয়ন, স্াস্্য, বেক্া, 
পথ-পবৰিহন তথা পে ্ষ�নৰ হসটত জবৰত হহ 
থিা অটনি প্ৰিল্প উটদ্াধন িটৰ। িানপুৰত 
প্ৰধানমন্তীটয় লগটত প্মটট্ৰা প্ৰিল্প উটদ্াধন 
িৰাৰ লগটত আইআইট�ৰ দীক্ান্ সমাটৰাহত 
অংে হল আত্মবনভ্ষৰেীল ভাৰতৰ মন্ত গ্ৰহণ 
িবৰিলল সংিল্প গ্ৰহণ িটৰ।

উন্নত পথ পবৰিহন তথা উন্নত প্োগাটোগ 
ি্যৱস্াৰ সহায়ত এখন প্দটে প্ৰগবত লাভ 
িবৰিলল সক্ম হয়। এিবিংে েবতিাত 

উন্নয়নৰ আধাৰ এয়াই। প্িাটনা এি প্ৰটদেৰ িাটি 
পথ-পবৰিহন, বেক্া, ইন্াৰটন� প্সৱা, স্াস্্যখণ্ 
উন্নত প্হাৱাট�া আৱে্যিীয়। উন্নত পথ পবৰিহটন 
সামগ্ৰী সটঠি সময়ত প্িাটনা এি ঠাইলল বনটয় আৰু 
তাৰ ফলত িাবহদা আৰু উৎপাদনৰ সমানুপাবতি 
হয়। ইয়াৰ ফলত ি্যৱসায়-িাবণজ্য িকৃ্ধি পায় আৰু 
প্দেৰ অথ ্ষলনবতি বিিাে সম্ভৱ হহ পটৰ। বিগত ৭�া 
িছটৰ প্দেৰ আন্ঃগাথঁবনৰ ওপৰত সি ্ষাবধি গুৰুত্ব 
বদ প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ এই প্ক্ত্ত বিটেৰ পদটক্প গ্ৰহণ 
িবৰ আবহটছ। প্োৱা ১৫ নটৱবেৰ তাবৰটখ পূি ্ষাঞ্ল 
এক্সটপ্ৰছটৱৰ শুভাৰম্ভবণ িৰাৰ এি মাহৰ পাছত 
১৮ বডটিবেৰ তাবৰটখ ৫৯৪ বিঃবমঃ হদৰ ্ষ্যৰ গংগা 

উত্তৰ প্ৰটদেৰ বিিােৰযাষ্ট্ৰ
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এক্সটপ্ৰছটৱৰ আধাৰবেলা স্াপন িটৰ। প্দেৰ সি ্ষিহৃৎ 
ৰাজ্যখনৰ িাটি প্িন্দ্ৰীয় প্োগাটোগ বিমান ক্ীপ্ৰ প্হাৱা 
উবিত প্সই িথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আটৰাপঁ িবৰ প্ৰধানমন্তী 

নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় িয় প্ে, উত্তৰ প্ৰটদেৰ জনসংখ্যাৰ 
লগটত এই প্ৰটদেৰ বিৰয়টিাটৰা িহৃত্তৰ, এ�া প্ৰান্ৰ পৰা 
আনট�া প্ৰান্লল হাজাৰ বিঃবমঃৰ দৰূত্ব থিা এই ৰাজ্যত 

n ছয় পথেুতি এই ৰাইপথ ৩৬,০০০ প্িাট� �িাৰ 
অবধি ি্যয়টৰ বনম ্ষাণ িৰা হ’ি। মীৰাতৰ বিটজৌলী 
গাৱঁৰ বনি�ৱতথী ঠাইৰ পৰা আৰম্ভ হহ এই এক্সটপ্ৰছটৱ 
প্ৰয়াগৰাজৰ জদুাপুৰ দাণ্ডু গাৱঁৰ ওিৰলল োি। 
ভবৱৰ্যটত এই ৰাইপছৰ সংখ্যা ৮�ালল িকৃ্ধি িৰা হ’ি।

n এই ৰাইপথত িবলিলগীয়া িাহনৰ সি ্ষাবধি গবতটিগ 
১২০ বিঃবমঃ প্ৰবতৰন্া িৰা হহটছ। এয়া প্মৰঠ, হাপু়ি, 
িুলন্দশ্বহৰ, অমটৰাহা, িম্ভল, িদায়ু , শ্বাহজাহানপুৰ, 
হৰটদাই, উন্নাৱ, ৰায়টিটৰলী, প্ৰতাপগ়ি আৰু 
প্ৰয়াগৰাজ হহ োি।

n ৰাইপথৰ িাম সম্পূণ ্ষ প্হাৱাৰ পাছত এই পটথ উত্তৰ 
প্ৰটদেৰ পূিৰ ক্জলাৰ হসটত পক্চিমৰ ক্জলাি সংটোগ 
স্াপন িবৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰগবতত সহায় িবৰি।

n শ্বাহজাহপুৰত এই এক্সটপ্ৰছটৱত িায়ুটসনাৰ বিমান 
অিতৰণৰ ি্যৱস্া িৰাৰ িাটি ৩.৫ বিঃবমঃ দীৰলীয়া 
এয়াৰ ্ৰিীপ বনম ্ষাণ িৰা হ’ি। এই এক্সটপ্ৰছটৱৰ িাৰত 
ঔটদ্যাবগি িবৰডৰ বনম ্ষাণৰ প্ৰস্াৱ প্লাৱা হহটছ।

n গংগা এক্সটপ্ৰছটৱ পবৰিল্পনাৰ বনম ্ষাণৰ িাৰৰীয়া 
এটলিাটিাৰত সামাক্জি তথা অথ ্ষলনবতি বিিােৰ 
লগটত িৃবৰ, িাবণজ্য, পে ্ষ�ন তথা উটদ্যাগ সবেন্ীয় 
গবতবিবধ িকৃ্ধি পাি।

n এই এক্সটপ্ৰছটৱই এিাবধি উটদ্যাগখণ্ তথা িৃবৰ 
উৎপাদন খণ্ি ৰাজধানীৰ হসটত সংেুতি িবৰ এ�া 
ঔটদ্যাবগি িবৰডৰ বহিাটপ প্ৰবতষ্া িৰাৰ প্ক্ত্ত 
সহায় িবৰি।

যমৰ�

অমযৰযাহযা বেযায়ু

�ৰুখযাবযাে

কযনৌজ

হৰযেযাই

লক্ষ্নৌ

ৰযায়যবযৰলী প্ৰতযাপগড়

প্ৰয়যাগৰযাজ

খন ক্জলা আৰু 
৫১৯খন গ্ৰামাঞ্লি 
গংগা এক্সটপ্ৰছটৱই 
সংটোগ িবৰি

আদ্থ ্ষক দ্বকযাশৰ 
নতুন যৰযাডযমপ

উত্তৰ প্ৰটদেৰ বিিােৰযাষ্ট্ৰ

গংগযা এক্সযপ্ৰছযৱতঃ উত্তৰ প্ৰযেশৰ ১২খন কজলযামল যপযানপট্ৰীয়যা লযাভ
প্ৰ

যায়

যক
যাটট

 ট
ক

যাৰ
 ব

্য়
৩

৬
,২

০০

১২
প্মৰঠ ১৫ বিঃবমঃ

হাপু়ি ৩৩ বিঃবমঃ

িুলন্দশ্বহৰ    ১১ বিঃবমঃ

অমটৰাহা    ২৬ বিঃবমঃ

সম্ভল       ৩৯ বিঃবমঃ

িদায়ু   ৯২ বিঃবমঃ

শ্বাহজাহপুৰ ৪০ বিঃবমঃ

হৰটদাই ৯৯ বিঃবমঃ

উন্নাৱ ১০৫ বিঃবমঃ

ৰায়টিটৰলী ৭৭ বিঃবমঃ

প্ৰতাপগ়ি ৪১ বিঃবমঃ 

প্ৰয়াগৰাজ ১৬ বিঃবমঃ
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n • প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় প্েবতয়া ২৩ বডটিবেৰ তাবৰটখ 
বিবভন্ন প্ৰিল্প উটদ্াধনৰ িাটি িাৰাণসীত উপবস্ত হহবছল 
প্তবতয়া প্সই ভ্ৰমণ ১০ বদনৰ বভতৰত বদ্তীয়ট�া আবছল। 
পূি ্ষৰ ভ্ৰমণিালত প্ৰধানমন্তীটয় িােী-বিশ্বনাথ িবৰডৰৰ 
প্ৰথম পে ্ষায়ৰ সম্পূণ ্ষ প্হাৱা িামৰ শুভাৰম্ভবণ িবৰবছল 
আৰু এইিাৰৰ ভ্ৰমণিালত প্তওঁ প্ৰায় ১৫০০ প্িাট� 
�িাৰ ২২�া পবৰিল্পনাৰ বেলান্যাস তথা শুভাৰম্ভবণ 
িটৰ। 

n  প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় িাৰাণসীৰ িাৰাবখয়াত উত্তৰ 
প্ৰটদে ঔটদ্যাবগি বিিাে প্ৰাবধিৰণৰ ফুড পাি্ষ, িনাছ 
দুগ্ধ সংিুলৰ আধাৰবেলা স্াপন িটৰ। ৩০ এিৰ ভূবমত 
বনম ্ষাণ হ’িলগীয়া এই প্ডইৰী-প্ৰিল্প প্ৰায় ৪৭৫ প্িাট� 
�িাৰ ি্যয়সাটপটক্ বনম ্ষাণ িৰা প্হাৱাৰ লগটত প্ৰবতবদটন 
৫ লাখ বল�াৰ গাখীৰ উৎপাদনৰ সুবিধা থাবিি।

n  প্ৰধানমন্তীটয় বিএইিইউ আৰু আইট�আইত আিাসীয় 
প্লে� আৰু িম ্ষিাৰীৰ প্িাৱা�্ষাৰ উটদ্াধন িটৰ।

n  স্াস্্যখণ্ত প্ৰধানমন্তীৰ দ্াৰা ১৩০ প্িাট� �িাৰ 
ি্যয়সাটপটক্ মহামবহম পক্ণ্ত মদন প্মাহন মালৱীয় 
িি্ষ� প্িন্দ্ৰত ছাত্িাস, নাি্ষৰ িাটি প্হাটষ্টল তথা আশ্ৰয় 
গহৃ বনম ্ষাণৰ িাটি জব়িত হহ থিা প্ৰিল্পৰ উটদ্াধন 
িটৰ। ভদ্ৰৰীত ৫০খন বিিনােুতি এিক্ত্ত আয়ুৰ 
বিবিৎসালয়, আয়ুৰ বমছনৰ অধীনত বপণ্ৰাত ৪৯ 
প্িাট� �িাৰ ি্যয়সাটপটক্ িৰিাৰী প্হাবমওপ্যাবথি 
প্মবডটিল িটলজৰ আধাৰবেলা স্াপন িটৰ।

n  প্ৰয়াগৰাজৰ পৰা ভটদাহীলল িাবৰ�া পথৰ পৰা ৬�া 
পথ সম্প্ৰসাৰণ িৰাৰ িাটি আধাৰবেলা স্াপন িৰাৰ 
লগটত ৰবিদাসজী মক্ন্দৰ, সাধু প্গাৱধ ্ষন তথা িাৰাণসীৰ 
হসটত সংেুতি হহ থিা পে ্ষ�নস্লীৰ বিিােৰ িাটি প্ৰথম 
পে ্ষায়ৰ িাম আৰম্ভ িৰা হহটছ।

n  আন্ঃৰা্ৰিীয় িাউল অনুসন্ান সংস্া, দবক্ণ এবছয়া 
আঞ্বলি প্িন্দ্ৰই িাৰাণসীত বিটেৰ প্ৰিাৰৰ িাউল 
উৎপাদনৰ িাটি বিটেৰ িাম আৰম্ভ িবৰটছ।

বযাৰযাণসীক নতুন ৰূপ দ্েয়যাৰ বযাযব পেযক্প

ৰাইপথৰ গুৰুত্ব আটছ। গংগা এক্সটপ্ৰছ ৰাইপটথ পূি উত্তৰ 
প্ৰটদেি পক্চিম উত্তৰ প্ৰটদেৰ হসটত সংেুতি িবৰি আৰু 
লগটত বদলেীৰ পৰা বিহাৰ অহা-প্োৱাৰ সময় লাৰৱ িবৰি। 
প্েবতয়া সময় লাৰৱ হয়, প্তবতয়া সুবিধাটিাৰ িকৃ্ধি হয়, 
আৰু ইটয় সম্ভাৱনা িকৃ্ধি িটৰ। পূি ্ষাঞ্ল এক্সটপ্ৰটছই হওি 
িা বদলেী-মীৰাত(প্মৰঠ) এক্সটপ্ৰছ িা িুেীনগৰ আন্ঃৰা্ৰিীয় 

বিমানিন্দৰ তথা প্ৰেই� িবৰডৰৰ দটৰ গুৰুত্বপূণ ্ষ িাম 
িৰা হহটছ। িটুন্দলখণ্ এক্সটপ্ৰছটৱ, প্গাৰখপুৰ বলংি 
এক্সটপ্ৰছটৱ, প্ৰয়াগৰাজ বলংি এক্সটপ্ৰছটৱ, বদলেী-প্ডৰাডুন 
এক্সটপ্ৰছটৱ, নয়ডা ইন্াৰটনশ্বটনল বিমানিন্দৰ, বদলেী-
প্মৰঠ প্ৰবপড হাই স্পীড িবৰডৰ আবদৰ দটৰ প্মগা 
প্ৰটজটিৰ ওপৰত আক্জ িাম িবলি ধবৰটছ।”

প্িাট� �িাটৰা অবধি 
ধন ি্যয়টৰ প্িন্দ্ৰীয় উচ্চ 
বতব্বতী বেক্া অধ্যয়ন 
সংস্াত বেক্ি প্িন্দ্ৰ 

স্াপন িৰা হয়।

লাখটৰা অবধি 
আিাসীৰ িাটি স্াবমত্ব 

আিঁবনৰ অধীনত 
ৰটৰৌণী বিতৰণ িৰা 

হয়।

প্িাট� ি্যয়টৰ বেক্ি 
বেক্াৰ প্িন্দ্ৰ তথা 
প্িন্দ্ৰীয় বেক্া মন্তণালয়ৰ 
ইন্াৰ ইউবনভাৰবি�ী 
স্াপন।

লাখটৰা অবধি দুগ্ধ 
উৎপাদিৰ প্িংি 
এিাউন্ত প্ৰায় ৩৫ প্িাট� 
�িা প্িানাি বডক্জট�ল 
মাধ্যমত প্প্ৰৰণ।

০৭

২০

১০৭

১.৭০

প্ৰধযানমন্তীৰ ভযাৰণ 
শুদ্নবমল এই 
দ্কউআৰ যকযাড 
যস্ন কৰক।

উত্তৰ প্ৰটদেৰ বিিােৰযাষ্ট্ৰ
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n ২০১৪ িনৰ পূটি ্ষ উত্তৰ প্ৰটদেত প্মট্ৰ’ লাইন প্িৱল 
৯ বিঃবমঃটহ আবছল। ২০১৪ িৰ ্ষৰ পৰা ২০১৭ িৰ ্ষলল 
এই সংখ্যা ১৮ বিঃবমঃলল িকৃ্ধি পায়। এবতয়া িানপুৰ 
সমবণ্বটত আৰু উত্তৰ প্ৰটদেৰ সিটলা প্ৰান্ৰ প্মট্ৰ’ 
প্সৱাি হল সি ্ষমুঠ ৯০ বিঃবমঃতলি অবধি প্মট্ৰ’ 
প্সৱা ৰাজ্যখনত আটছ।

n  িানপুৰ প্মট্ৰ’ প্ৰল সম্পূণ ্ষ প্হাৱাৰ পাছত উত্তৰ 
প্ৰটদেত প্দেৰ বভতৰত সি ্ষাবধি প্মট্ৰ’ প্ৰল িলািল 
িৰা ৰাজ্য হহ পবৰি।

n  উত্তৰ প্ৰটদে প্মট্ৰ’ প্ৰল িটপ ্ষাটৰশ্বটন ২০১৯ িনৰ ১৫ 
নটৱবেৰ তাবৰখৰ পৰা মুখ্য গুৰুত্ব বদ এই িবৰডৰৰ 
িাম আৰম্ভ িবৰবছল আৰু দুই িছৰ ৪৩ বদনত এয়া 
সমূ্পণ ্ষ প্মট্ৰ’ প্সৱা আৰম্ভ িৰা হহটছ।

n প্ৰধানমন্তীটয় িীনা-পনিী িহুমুখী উৎপাদনক্ম 
পাইপলাইন পবৰিল্পনাটৰা শুভাৰম্ভবণ িটৰ। ৩৫৬ 
বিঃবমঃ হদৰ ্ষ্যৰ এই প্ৰিল্পৰ ক্মতা প্ৰায় প্ৰবতিছটৰ 
৩৪.৫ লাখ প্মটট্ৰি �ন হ’ি।

n  মধ্য প্ৰটদেৰ িীনা বৰফাইটনৰীৰ পৰা িানপুৰৰ 
পনিীলল বিস্তৃ ত এই প্ৰিল্প ১৫০০ প্িাট� �িাটৰা 
অবধি ি্যয়সাটপটক্ বনম ্ষাণ িৰা হহটছ। ইয়াৰ 
ফলত প্পট্ৰ’বলয়াম উৎপাদিসিল উপিৃত হহ 
পবৰি।

n  ইয়াৰ লাভ পূি আৰু মধ্য উত্তৰ প্ৰটদে, উত্তৰ 
বিহাৰ আৰু দবক্ণ উত্তৰাখটণ্ও লাভ িবৰি। 
পাইপলাইনৰ মাধ্যমত প্পট্ৰ’বলয়ামৰ সৰিৰাটহ 
পবৰটৱে সুৰক্াটতা সহায় িবৰি।

বীনযা-পনকী বহুমুখী উৎপযােনক্ম 
পযাইপ লযাইনৰ শুভযাৰম্ভদ্ণ

কযানপুযৰ লযাভ কদ্ৰযল যমট্ৰ’ৰ উপহযাৰ

বযাৰযাণসীক নতুন ৰূপ দ্েয়যাৰ বযাযব পেযক্প

সমাজৰ বেটিাটনা প্ক্ত্টত িবুনয়াদী আন্ঃগাথঁবনত 
গুৰুত্ব বদয়াৰ ফলত প্পানপ�ীয়ালি বিবনটয়াগৰ সটৃষ্ট হয়, 
ি্যক্তিগত খণ্ও ইয়াৰ দ্াৰা উপিৃত হয়। বিিােৰ বদেত 
অহা িাধাটিাৰ েক্তিোলী আন্ঃগাথঁবনৰ ফলত নাইিীয়া 
হয় তথা এ�া অঞ্লৰ অথ ্ষলনবতি আত্মবনভ্ষৰেীলতা িকৃ্ধি 

পায়। এবতয়া ভাৰটত এই বদেত িাম িবৰিলল আৰম্ভ 
িবৰটছ। এবতয়া িহুমুখী প্োগাটোগ ি্যৱস্াি েক্তিোলী 
িৰাৰ িাটি উত্তৰ প্ৰটদেত তীব্ৰ গবতত িাম িবলি ধবৰটছ 
োটত প্ৰবতখন ক্জলাৰ মাজত প্োগাটোগ উন্নত হওি আৰু 
অথথীবনতৰ বিিােটৰ প্দেৰ উন্নবত সাধন হওি। n

সকযলযাতমক যবদ্ছ যমট্ৰ’ যৰল চলযা 
ৰযাজ্ সহ পদ্ৰযছ উত্তৰ প্ৰযেশ

প্িাটনা িালত বিশ্বৰ পূি প্ৰান্ৰ মানটিষ্টাৰ আখ্যা প্পাৱা িানপুৰি উত্তৰ প্ৰটদে ৰাজ্যখনৰ অথ ্ষলনবতি ৰাজধানী ৰূটপও জনা োয়। 
বিন্তু এই িহৰখনৰ অন্য এ�া পবৰিয় িানপুৰ নামট�া উচ্চাৰণ িবৰটলই মনলল আবহবছল- প্সয়া হহটছ িদে ্ষময়তা, প্ঠি িা�-পথ, 

অত্যাবধি োন-জঁ�, স্ানীয় প্োগাটোগৰ অভাৱ। বিন্তু প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় িহৰাঞ্লৰ বিিােৰ ওপৰত বিটেৰ গুৰুত্ব বদ 
আবহটছ। প্সটয়টহ িানপুৰৰ বিিাে প্তওঁৰ মুখ্য দাবয়ত্বসমূহৰ অন্যতম আবছল। প্সটয়টহ ২০১৯ িনৰ পৰা এই িহৰৰ বিিােৰ িাম 

পূণ ্ষগবতত আৰম্ভ হয়। ১১,০০০ প্িাট� �িাৰ ব্য়য়টৰ ৩২ বিঃবমঃ প্মট্ৰ’ পথ বনম ্ষাণৰ িাম আৰম্ভ িৰা হহবছল আৰু ২৮ বডটিবেৰ 
তাবৰটখ এই িামৰ প্ৰথম পে ্ষায়ৰ শুভাৰম্ভবণ িবৰ প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় হিবছল, “িানপুৰিাসী ৰাইটজ োন-জঁ�ৰ সমস্যাৰ 

পৰা িছৰ িছৰ ধবৰ ভূতিটভাগী হহ আবহিলগীয়া হহবছল। এই োন-জঁ�ৰ ফলত প্তওঁটলািৰ েটথষ্ট ধন নষ্টও হহবছল। এবতয়া িানপুৰ 
প্মট্ৰ’ৰ প্ৰথম পে ্ষায়ত ৯ বিঃবমঃ িাম সমূ্পণ ্ষ প্হাৱাৰ পাছত এই সমস্যাটিাৰৰ অন্ পবৰি।”

প্ৰধযানমন্তীৰ ভযাৰণ 
শুদ্নবমল এই 
দ্কউআৰ যকযাড 
যস্ন কৰক।

উত্তৰ প্ৰটদেৰ বিিােৰযাষ্ট্ৰ
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n স্াধীনতাৰ এই ৭৫ সংখ্যি িৰ ্ষত আমাৰ 
প্দেত ৭৫�াতলি অবধি ইউবনি’ন ্ষ 
আটছ, ৫০ হাজাৰটৰা অবধি ষ্টা�্ষ আপ 
আটছ। ইয়াৰ বভতৰত ১০ হাজাৰ ষ্টা�্ষ 
আপ বিগত ৬ মাহত সটৃষ্ট হহটছ। বিশ্বৰ 
বভতৰত ষ্টা�্ষ আপ হিলল পবৰণত হহটছ 
ভাৰত। প্েহতীয়া এি প্ৰবতটিদন মটত 
প্দটে ষ্টা�্ষ আপ আৰু উদ্াৱনী বিন্াৰ 
প্ক্ত্ত বিশ্বৰ এিাবধি উন্নত প্দেি 
পাছ প্পলাই হগটছ।

n  বিগত ৭�া িছৰত ষ্টা�্ষ আপ ইক্ণ্য়া, 
প্ষ্টণ্ আপ ইক্ণ্য়াৰ দটৰ িাে ্ষক্ৰম 
আৰম্ভ িৰা হহটছ। অ�ল ইন’প্ভশ্বন 
বমছন আৰু বপএম গটৱৰণা িত্ৃবতৰ 
(বৰিাছ ্ষ প্ফলবশ্বপ) মাধ্যমত প্দেৰ েুৱ 
প্ৰজন্মই নতুন সুবিধা লাভ িবৰিলল 
সক্ম হহটছ। ইজ অৱ ডুবয়ং বিজটনছৰ 
লগটত নীবত সংস্াৰৰ ফলত প্দেৰ 
বিিাে সম্ভৱ হহটছ।

স্াধীনতাৰ অমতৃ িৰ ্ষত মাটন ২০৪৭ িনট�াত প্দে প্িটনিুৱা হ’ি এই দৃটষ্টটিাণ হল আগিাব় প্োৱা প্দেৰ েুৱ 
প্ৰজন্মৰ হাতটতই সিটলা গুৰু দাবয়ত্ব ন্যস্ হহ আটছ। বিগত ৭ িছৰত প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ বেক্া, প্ৰেুক্তি, বিজ্ান 

আৰু উদ্াৱনৰ বদেত বেটিাৰ িাম িবৰটছ প্সইটিাৰ আগন্তুি ২৫�া িছৰত বিদটৰ বিিাে লাভ িটৰ প্সয়া েুৱ 
প্ৰজন্মৰ িম ্ষপন্াৰ ওপৰটত বনভ্ষৰ িবৰি। প্ৰেুক্তি বেক্া অন্যতম আইআইট� িানপুৰত ৫৪ সংখ্যি দীক্ান্ 

সমাটৰাহত অংে হল প্ৰধানমন্তীটয় নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় প্দেৰ ভবৱৰ্যৎ বনম ্ষাতাসিলৰ হসটত িথা পাটত...

ভযাৰতৰ নৱ দ্নম ্ষযাণৰ ৰযাত্ৰযাত অংশীেযাদ্ৰত্ৰ আহ্যান
n অমতৃ মটহাৎসৱৰ এই সময়ত প্ৰধানমন্তীটয় েুৱ প্ৰজন্মি প্দেৰ প্ৰগবতৰ 

অংেীদাৰ প্হাৱাৰ িাটি আহ্ান জনায়। প্ৰধানমন্তীটয় দীক্ান্ সমাটৰাহত 
উপবস্ত সিটলাটি বনজৰ উদ্াৱনী বিন্াৰ প্দেৰ উন্নয়নৰ িাটি অৱদান 
আগি়াই আগন্তুি ২৫ িছৰত প্দেৰ ছবৱ সলবন িৰাৰ িাটি সহটোবগতা 
বিিাটৰ। প্দেৰ স্ণ ্ষময় িাল িত্ষমানৰ েৱু প্ৰজন্মৰ অংেীদাৰীত্বটৰটহ সম্ভৱ 
হহ পবৰি। তাৰ িাটি িাম এবতয়াৰ পৰা িবৰ োি লাবগি।

n দীক্ান্ সমাটৰাহত বেক্াথথীসিলি উটদেে্য িবৰ প্ৰধানমন্তীটয় সিটলাটি 
প্সাৱঁৰাই বদটয় প্ে এয়া আটপানাটলািৰ দাবয়ত্ব প্ে প্দেৰ প্ৰগবতৰ িাটি 
আটপানাটলাি দায়ৱধি হওি আৰু প্দেৰ নাগবৰটি বিিৰা এই পবৰৱত্ষন 
আটপানাটলাটি সম্ভৱ িবৰ প্দেি স্ণ ্ষময় িালত উপনীত িৰাি পাবৰি।

আত্মদ্নভ্ষৰ ভযাৰতৰ আধযাৰ যহযাৱযাৰ বযাযব আহ্যান
আটপানাটলাি সিটলাটৱ আত্মবনভ্ষৰ প্হাৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদয়ি। 
প্দেৰ পূণ ্ষ স্াধীনতাৰ অথ ্ষই হহটছ সম্পূণ ্ষ আত্মবনভ্ষৰেীলতা। 
অন্য প্িাটনা উপাদানৰ ওপৰত আত্মবনভ্ষৰেীল প্নাটহাৱাট�াটৱই 
হহটছ আমাৰ লক্্য। স্ামী বিটিিানন্দই হিবছল প্ে “েবদটহ আবম 
আত্মবনভ্ষৰেীল হ’ি প্নাৱাটৰা প্তটন্ আবম আমাৰ লক্্য বিদটৰ পূৰণ 
িবৰম”। প্দটে প্েবতয়া স্াধীনতা েতিৰ ্ষ উদোপন িবৰি প্তবতয়া আবম 
আমাৰ িষ্টৰ ফল বনচিয় উপটভাগ িবৰি পাবৰম।

২০৪৭চনত যকযনকুৱযা সহ পদ্ৰব ভযাৰত,
গুৰুেযাদ্য়ত্ ৰৱু প্ৰজন্মৰ

ভযাৰতীয় প্ৰৰুক্তদ্শক্যাৰ প্ৰদ্তষ্যান, কযানপুৰত
৫৪ সংখ্ক েীক্যান্ সমযাযৰযাহ

প্ৰধযানমন্তীৰ 
সযম্বযাধন শুদ্নবমল 
এই দ্কউআৰ 
যকযাড যস্ন কৰক

উত্তৰ প্ৰটদেৰ বিিােৰযাষ্ট্ৰ
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দ্নব ্ষযাচনী সংস্যাৰৰ দ্েশত পেযক্প

এইযবযাৰ যক্ত্ৰত পদ্ৰৱত্ষন আদ্হব
n আধাৰ আৰু প্ভা�াৰ িাড্ষি সংটোগ িৰা োি, অৱটে্য এয়া 

স্-ইচ্ছাৰ ওপৰত বনভ্ষৰ িবৰি, িাধ্যতামূলি নহয়। এগৰািী 
নাগবৰটি এবতয়া িছৰট�াত িাবৰিাৰ বনি ্ষািন তাবলিাত নাম 
সংেুতি িৰাৰ সুবিধা লাভ িবৰি, প্সই বদনটিই�া হহটছ ১ 
জানুৱাৰী-১ এবপ্ৰল-১ জলুাই আৰু ১ অটটিািৰ।

n  বলংগ বনৰটপক্তাৰ প্ক্ত্ত সংস্াৰ। পত্ীৰ (ৱাইফ েব্দৰ) 
ঠাইত এবতয়া স্পাউজ েব্দ ি্যৱহাৰ িৰা হ’ি। মবহলা 
হসবনিৰ বগবৰটয়িি ছাবভ্ষি প্ভা�াৰ প্িাৱা োি।

n  বনি ্ষািন আটয়াটগ বেটিাটনা পবৰসৰ/ঠাইি প্ভা�দান, প্ভা�-
প্িন্দ্ৰ, প্ভা� গণনা প্িন্দ্ৰ তথা সুৰক্া িমথীৰ থিা ঠাই বহিাটপ 
ি্যৱহাৰ িবৰি পাবৰি।   

আবম বনি ্ষািনী িতৰত এটনিুৱা খিৰ লাভ িটৰা ঁপ্ে প্িাটনা প্ভা�াটৰ ভুৱা বনি ্ষািন পবৰিয় পত্ ি্যৱহাৰ 
িবৰ প্ভা�দান িবৰটছ, এিাবধিিাৰ িবৰটছ। এই সমস্যাৰ সমাধানৰ িাটি প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ বনি ্ষািন আইন 
(সংটোধন) বিটধয়ি ২০২১ ৰূপায়ন িবৰটছ, ইয়াৰ মাধ্যমত এবতয়া আধাৰ িাড্ষি প্ভা�াৰ িাড্ষৰ হসটত 

সংটোগ িৰা হ’ি। এই িাে ্ষৰ দ্াৰা বিশ্বৰ সি ্ষিহৃৎ গণতন্ত অবধি েক্তিোলী হহ পবৰি...

সাধাৰণ বনি ্ষািনৰ সময়ত হওি িা 
পঞ্ায়তৰ বনি ্ষািনৰ সময়ত হওি, এখন 
প্ভা�াৰ তাবলিা িামত আবহি লাটগ। 

প্ৰবতট�া বনি ্ষািনৰ িাটি আবম বিয় প্িটলগ প্িটলগ 
প্ভা�াৰ তাবলিা হতয়াৰ িবৰ ধন খৰি আৰু সময় নষ্ট 
িবৰি লাটগ? এবতয়াটতা বনি ্ষািনত প্ভা�দান িৰাৰ 
িয়স ১৮ িছৰ বনধ ্ষাৰন িৰা হহটছ। পূি ্ষটত অলপ 
প্িটলগ আবছল বিন্তু এবতয়া পথৃি প্ভা�াৰ তাবলিাৰ 
প্ৰটয়াজন নাই।”

বিগত িৰ ্ষত সংবিধান বদৱসৰ সময়ত বিৰয়াসিলৰ 
হসটত অনুটষ্ত প্হাৱা এখন সক্ন্মলনত অংেগ্ৰহণ 
িবৰ প্ৰধানমন্তীটয় প্িাৱা এই িথাই ভাৰতীয় বনি ্ষািনী 
সংস্াৰৰ ইংবগত বদবছল। এই বদেত আগিাব় এইিাৰ 
সংসদৰ েীতিালীন অবধটৱেনত দটুয়াখন সদনত 
বনি ্ষািন আইন (সংটোধন) বিটধয়ি, ২০২১ত 
অনটুমাদন জটনাৱা হয়। এই বিটধয়িত সিটলাতলি 
গুৰুত্বপূণ ্ষ বিন্দটু�া হহটছ প্ভা�াৰ িাড্ষৰ হসটত আধাৰ 
নবেৰ বলংি (সংটোগ) িৰা িথাট�া এই আইনত 
সবন্নবৱষ্ট িৰা হহটছ। অৱটে্য এয়া আপুবন িবৰি প্ন 
নিটৰ প্সয়া স্ইচ্ছাৰ ওপৰত বনভ্ষৰ িবৰি। বিন্তু 
ভাৰতৰ দটৰ বিোল প্দেত আগন্তুি বদনটিাৰত 
এয়া গুৰুত্বপূণ ্ষ িবুল বিটিবিত হহ পবৰি। এই িাে ্ষই 
নিল প্ভা�াৰ িাড্ষ তথা আধাৰ িাড্ষ হতয়াৰীিৰণৰ 
প্িআইনী পন্াি প্ৰবতবহত িৰাৰ লগটত আন 
প্িতটিাৰ অপৰাধমূলি িাম-িাজ প্ৰাধ িৰাৰ 
প্ক্ত্ত সহায়ি হহ পবৰি। নিল প্ভা�াৰ িাড্ষ 
ি্যৱহাৰ িবৰ প্ৰছন িাড্ষৰ লগটত প্িআইনীভাটৱ 
প্মািাইলৰ বছম িাড্ষ প্লাৱা হয়। আধাৰ আৰু প্ভা�াৰ 
িাড্ষৰ সংটোটগ এই অপৰাধমূলি িাে ্ষ প্ৰবতটৰাধ 
িৰাৰ লগটত বনি ্ষািনী প্ৰক্ক্ৰয়াটতা এজন নাগবৰিি 
সহায় িবৰি।  n

n  প্স্চ্ছাই সংটোগঃ আধাৰ িাড্ষৰ হসটত প্ভা�াৰ িাড্ষৰ 
সংটোগৰ প্ক্ত্ত িাধ্যিাধিতা নাই, এয়া আটপানাৰ ইচ্ছাৰ 
ওপৰত বনভ্ষৰ িবৰি।

n  প্ভা�দানৰ পৰা িক্ঞ্ত নহয়ঃ এই নতুন সংস্াৰৰ পাছত 
প্ভা�াৰ তাবলিাত নামভবত্ষৰ িাটি িৰা আটিদন অস্ীিাৰ 
িৰা নহয়, তথা আধাৰ সংটোগ নিৰা িা আধাৰ নাথাবিটল 
প্ভা�াৰ তাবলিাৰ পৰা নাম ি�া নাোয়। 

যভযাটযাৰ কযাড্ষ আৰু আধযাৰ কযাড্ষ সংযৰযাযগ লযাভযাদ্বিত কদ্ৰব
এই িাে ্ষই প্িআইনী িাে ্ষিলাপ প্ৰবতটৰাধ িবৰি। নিল প্ভা�াৰ িাড্ষৰ 
সহায়ত প্ভা�দান িৰা তথা আধাৰ িাড্ষৰ প্ভজালিৰণ প্ৰবতটৰাধ িবৰি 
পৰা োি। নিল আধাৰৰ জবৰয়টত বছম িাড্ষ হল বিবভন্ন আপৰাধমূলি 
িাে ্ষ হহ আবহটছ, প্সইটিাৰ প্ৰবতটৰাধ িবৰি পৰা োি।

দ্মছযা কথযাত গুৰুত্ দ্নদ্েব

আধযাৰৰ সসযত যভযাটযাৰ পদ্ৰচয় পত্ৰৰ সংযৰযাগ

বনি ্ষািন আইন (সংটোধন) বিটধয়িৰযাষ্ট্ৰ



12 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১৬-৩১ জািুৱাৰী, ২০২২

পদ়্িযছ
আগুৱযাযই

িন্যা সন্ান হহটছ ইশ্বৰৰ িৰদান। বিন্তু এয়া 
বি়িবেনা প্ে ১৯৬১ িনৰ পৰা আৰম্ভ িবৰ ২০১১ 
িনলল িৰা প্লািবপয়লত প্ৰবতিাটৰই প্ছাৱালীৰ 

সংখ্য িম আবছল। প্দেৰ এটন প্িতটিাৰ ৰাজ্য 
আটছ বেটিাৰত িন্যা সন্ানি গভ্ষটতই হত্যা 
িবৰ বদয়া হহবছল। ইয়াৰ পবৰটপ্ৰবক্�ত ৰা্ৰিীয় 

সজাগতা তথা জন সটিতনতাৰ প্ৰটয়াজন 
আবছল। প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ ২০১৫ িনৰ ২২ জানুৱাৰী 

তাবৰটখ প্িট� িিাও-প্িট� প়াও েীৰ ্ষি আিঁবন 
গ্ৰহণ িটৰ। এই আিঁবনৰ ৭�া িছৰ সম্পূণ ্ষ 

প্হাৱাৰ উপলটক্ তথা এই অবভোনৰ ফলশ্ৰুবতত 
প্েহতীয়ালি প্দেত পুৰুৰৰ তুলনাত মবহলাৰ 

সংখ্যা িকৃ্ধি প্পাৱা তথ্য প্ৰিাে পাইটছ...

ভাৰতৰ প্ৰধানমন্তীটয় এগৰািী বভকু্ 
বহিাটপ আটপানাটলািি িন্যা 
সন্ানৰ জীৱন ৰক্াৰ িাটি িাতৰ 

অনুটৰাধ জনাইটছা।ঁ িন্যা সন্ানি ৰক্া িৰি। 
িন্যা সন্ানি হল প্গৌৰৱ িৰি। ৰা্ৰিৰ সন্মান 
বহিাটপ গণ্য িৰি। স্প্নি প্ডউিা বদিলল পুত্ 
সন্ানৰ সমান্ৰাললি িন্যা সন্ানটিা গুৰুত্ব 
বদয়ি। প্তবতয়াটহ আটপানাৰ স্প্নই পূণ ্ষতা পাি।

প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় ৭ িছৰৰ পূটি ্ষ 
হাবৰয়ানাৰ পানীপত ক্জলাত প্িট� িিাও-প্িট� প়াও 
আিঁবনৰ শুভাৰম্ভবণ িবৰ বদয়া ভাৰণত প্িাৱা এই 
পংক্তিটয় নতুন সংিল্প আৰু বদগন্ৰ সূিনা িবৰবছল। 
প্ৰথমিাৰৰ িাটি এগৰািী ৰাজলনবতি প্নতাই প্িাটনা 
লাভ-প্লািিানৰ বিন্া নিৰালি সমাজত িন্যা 

ধ্বজ্যাবযাহক আঁচদ্ন প্িট� িিাও-প্িট� প়াও

কন্যা
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সন্ানিলল থিা মটনাভাৱ সলবন িৰাৰ িাটি প্তটনিুৱা 
আহ্ান িবৰবছল। এই আহ্ান প্সই নতুন ভাৰতৰ হয় বে 
ভাৰতত িন্যা সন্ানৰ বিিাে অবিহটন প্িাটনা িথা 
বিন্া িৰাট�া সবমিীন নহয়। প্সই আহ্ানৰ পবৰণাম 
এবতয়া আমাৰ সিটলাটৰ সম্খুত স্পষ্ট। প্েহতীয়ালি 
ৰা্ৰিীয় পবৰয়াল স্াস্্য সমীক্াৰ প্ৰবতটিদনমটত প্দেৰ মুঠ 

এযনমক আৰম্ভ সহদ্ছল সংকল্যবযাৰ

উযদেশ্

পক্পযাদ্তত্মূলক দ্লংগ 
দ্নব ্ষযাচন প্ৰদ্তযৰযাধ

কন্যাৰ অকতিত্ আৰু 
সুৰক্যা সুদ্নকচিত

কন্যা সন্যানৰ দ্শক্যা 
সুদ্নকচিত কৰযা

n ১৯৬১ িনত বেশুৰ বলংগ অনুপাত (০-৬) প্ৰবত ১০০০ 
িালিৰ বিপৰীটত ৯৭৬ িাবলিা আবছল। এয়া ২০১১ িৰ ্ষত 
৯১৮ হহবছল। ইয়াৰ িাৰণ আবছল সমাজৰ প্িতটিাৰ 
িুপ্ৰথা। এই িুপ্ৰথাটিাৰৰ িেৱতথী হহ প্িতটিাৰ সমাজত 
িন্যা সন্ানি আদবৰ প্লাৱা নলহবছল। িন্যাসন্ানি গভ্ষত 
থিা অৱস্াটত হত্যা িৰা তথা গৰম গাখীৰ ৰখা িত্ষনত 
প্পলাই হত্যা িৰাৰ দটৰ দুখজনি খিৰটিাৰ আবহবছল।

n  ভ্ৰুণ হত্যাৰ িবধ ্ষত হাৰ তথা বলংগ অনুপাতত িন্যাসন্ানৰ 
সংখ্যা দুবখতভাটৱ হ্াস প্পাৱাৰ পবৰটপ্ৰবক্�ত ২০১৫ িনৰ 
২২ জানুৱাৰী তাবৰটখ প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় হাবৰয়ানাৰ 
পানীপথত প্িট� িিাও-প্িট� প়াও েীৰ ্ষি অবভোনৰ 
শুভাৰম্ভবণ িটৰ আৰু সুিন্যা সমকৃ্ধি আিঁবনৰ প্ৰাৰণা 
িবৰবছল।

n  প্িট� িিাও-প্িট� প়াও আিঁবনৰ জবৰয়টত িন্যা সন্ানৰ 
ভ্ৰুণ হত্যা প্ৰবতটৰাধ িৰা তথা িন্যা সন্ানি গুণগত বেক্া 
প্ৰদান িৰা, িন্যা সন্ানি সুৰক্া প্ৰদান িৰা তথা জনতাৰ 

মানবসিতা সলবন িৰাৰ িাটি পদটক্প গ্ৰহণ িৰা হহবছল। 
তথা সুিন্যা সমকৃ্ধি আিঁবনৰ জবৰয়টত প্ছাৱালীৰ বেক্া 
আৰু বিিাহত সহায় িৰাৰ পদটক্প প্লাৱা হহটছ।

n  ভ্ৰুণ হত্যা প্ৰবতটৰাধ িৰাৰ িাটি প্ৰথম পে ্ষায়ত বপএনবডট� 
আইনি িটঠাৰভাটৱ পালন িৰা, ৰা্ৰিজবুৰ এই সম্পি্ষত 
সজাগতা িকৃ্ধি িৰাৰ িাটি প্ৰিাৰ অবভোন িটলাৱা হহবছল। 
িুবনয়াদী স্ৰত ৰাইজি প্ৰবেক্ণ বদয়া, সম্প্ৰদায়ৰ বভত্তিত 
বিন্াধাৰা সলবন িৰাৰ িাটিও বিটেৰ পদটক্প গ্ৰহণ িৰা 
হহবছল। বেশুৰ বলংগ অনুপাত িম থিা ১০০খন ক্জলাত 
প্পানপ্ৰথটম পাইল� প্ৰিল্প বহিাটপ িাম িৰা হহবছল। তাৰ 
পাছত ৬১খন অবতবৰতি ক্জলাত এয়া সম্প্ৰসাৰণ িৰা হয়।

n  ১৬১ খন ক্জলাত সফলতাটৰ এয়া িাে ্ষক্ম প্হাৱাৰ পাছত 
২৪৪খন অন্য ক্জলাত এয়া আৰম্ভ িৰা হহবছল। প্দেৰ ৯৫ 
েতাংে বিদ্যালয়ত িন্যাৰ িাটি প্েৌিালয় বনম ্ষাণ িৰা হয়। 
ইয়াৰ ফলত প্েৌিালয়ৰ অভাৱত বেক্া আধাটত সাং িৰা 
ছাত্ীৰ অনুপাতত পাথ ্ষি্য আবহবছল।

সুিন্যা সমকৃ্ধি আিঁবনৰ অধীনত আপুবন বেটিাটনা ডািৰৰ িা 
প্িংিত বনজৰ িন্যাৰ নামত এ�া প্িংি এিাউন্ খুবলি পাটৰ। 
ইয়াত নূন্যতম মাবহলী জমাৰাবে ২৫০ �িা আৰু সটি ্ষাচ্ছ িাবৰ ্ষি 
জমাৰাবে ১.৫ লাখ �িা হয়। এই ধনৰাবেৰ ওপৰত ৮.৪০ েতাংে 
িক্ৰিকৃ্ধি সুদৰ হাৰ গণনা িৰা হয়। েবদটহ আপুবন মাটহ ১০ হাজাৰ 
�িা ১৫ িছৰৰ িাটি জমা ৰাটখ প্তটন্ প্সয়া ২১ িৰ ্ষত প্ৰায় ৭৪ লাখ 
হ’িলগ। এই জমাৰাবেৰ এ�া ভাল বদে এয়াই প্ে ইয়াত আয়িৰ 
নালাটগ। আৰু এ�া ভাল বদে এয়াই প্ে িন্যা সন্ান প্েবতয়া ১৮ 
িছৰীয়া হহ োি প্তবতয়া মুঠ পবৰমাণৰ ৫০ েতাংে উবলয়াি পাবৰি 
আৰু িািী ৫০ েতাংে বিিাহৰ সময়ত উবলয়াি পাবৰি।

সুকন্যা সমকৃকদ্ধ আঁচদ্নযয় পদ্ৰৱত্ষন আদ্নযছ

প্ৰধযানমন্তীযয় দ্নযজই 
#selfiwithdaughter 
#bharatkilaxmiৰ েযৰ অদ্ভৰযান 
আৰম্ভ কদ্ৰ যবটট বচযাও-যবটট 
প়িযাওক জনদ্প্ৰয় কদ্ৰদ্ছল।

ধ্বজ্যাবযাহক আঁচদ্ন প্িট� িিাও-প্িট� প়াও

প্ৰধযানমন্তীৰ 
সযম্বযাধন শুদ্নবমল 
এই দ্কউআৰ 
যকযাড যস্ন কৰক।



14 নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১৬-৩১ জািুৱাৰী, ২০২২

জনসংখ্যাৰ প্ৰবত ১০০০ পুৰুৰৰ তুলনাত নাৰীৰ সংখ্যা 
হহটছ ১০২০। প্োৱা িৰ ্ষত এই সংখ্যা ৯৯১ আবছল। প্দেৰ 
সমীক্াত িহৰাঞ্লতলি গ্ৰামাঞ্লত বলংগ অনুপাতত 
িকৃ্ধি পাইটছ। িহৰাঞ্লত প্ৰবত ১০০০ পুৰুৰৰ তুলনাত 
৯৮৫ মবহলা প্পাৱাৰ বিপৰীটত গ্ৰামাঞ্লত ১০০০ৰ 

তুলনাত ১০৩৭ প্পাৱা হগটছ। প্িৱল ইমাটনই নহয়, 
জন্মৰ সময়ৰ বলংগ অনুপাত ২০১৫-১৬ত ৯১৯ জনী 
থিাৰ বিপৰীটত এবতয়া ৯২৯ হহটছ।

উত্তৰ প্ৰটদেৰ প্ৰয়াগৰাজত ২১ বডটিবেৰ তাবৰটখ 
আটয়াক্জত মবহলা সিলীিৰণ িাে ্ষক্ৰমত এই িথা ি্যতি 

সবল মদ্হলযা, শক্তশযালী ৰযাষ্ট্ৰ

n সন্ান প্ৰসৱ িৰাৰ পািটতা িম ্ষৰত মবহলাই বনজৰ 
সন্ানৰ শুশ্ৰুৰা িবৰি পাটৰ তাৰ িাটি ছুট�ৰ ম্যাদ 
৬মাহলল িকৃ্ধি িৰা হহটছ। গভ্ষৱতী হহ থিাৰ 
সময়ত মবহলাৰ স্াস্্যৰ গুৰুত্ব ৰখাট�া অতীৱ 
প্ৰটয়াজনীয় হহ পটৰ। তাৰ িাটি দাবৰদ্ৰ পবৰয়ালত 
এয়া বিন্াৰ বিৰয় হহ পটৰ। প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ এই 
প্ক্ত্ত বিটেৰ পদটক্প প্েটন খাদ্য সামগ্ৰী 
বিতৰণ, ট�িািৰণ আবদ গ্ৰহণ িবৰটছ।

n  প্ৰধানমন্তী মাতৃিন্দনা আিঁবনৰ অধীনতা গভ্ষৱতী 
মবহলাৰ প্িংি এিাউন্ত ৫ হাজাৰ �িা বদয়া হয়। 
গভ্ষৱস্াত বিবভন্ন প্ৰটয়াজন পূৰণ িৰাৰ প্ক্ত্ত 
এই ধনৰাবেটয় েটথষ্ট সহায় িবৰটছ। এবতয়ালল ২ 
প্িাট�টৰা অবধি মবহলাি ১০ হাজাৰ প্িাট�টৰা 
অবধি ধন বদয়া হহটছ।

n  সু্ল-িটলজৰ পাছটতা িম ্ষজীৱন, গহৃস্ী আবদ 
সিটলাটত মবহলাৰ সুবিধা আৰু স্াস্্যৰ ওপৰত 
গুৰুত্ব বদয়া হহটছ। স্চ্ছ ভাৰত অবভোনৰ অধীনত 
প্িাট�টৰা অবধি প্েৌিালয় বনম ্ষাণ িৰা হহটছ। 
উজ্জ্বলাৰ অধীনত ৰন্ধ্ৰন প্গছৰ সংটোগ বদয়া 
হহটছ। ৰটৰ ৰটৰ বিশুধি প্খাৱাপানী বদয়া প্হাৱাৰ 
ফলত নাৰীৰ স্াস্্য সুৰবক্ত হহটছ।

মাতৃ-ভগ্ী-িন্যা সন্ানৰ জীৱটন এ�া পবৰয়ালৰ প্ভট� স্াপন িটৰ, প্তওঁটলাটি এ�া প্ৰজন্মৰ 
সটৃষ্ট িটৰ। এগৰািী িন্যা সন্ানৰ সামথ ্ষ, বেক্া, প্িৌেটল প্িৱল পবৰয়ালটৰই নহয় সমগ্ৰ 

জাবত আৰু ৰা্ৰিৰ িল্যাণ সাধন িটৰ। এই িাৰণট�াৰ িাটিই প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ এই বদেত 
বনৰন্ৰ িাম িবৰ হগটছ। প্ৰয়াগৰাজত ২১ বডটিবেৰ তাবৰটথ মবহলা আত্মসহায়ি প্গা�টিাৰৰ 
প্িংি এিাউন্ত ১০০০ প্িাট� �িা স্ানান্ৰ িবৰ প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় িয়, “আবম 
িন্যা সন্ানৰ জন্মৰ পৰা আৰম্ভ িবৰ জীৱন িক্ৰ পে ্ষন্, সিটলা স্ৰটত মবহলাি সিল-

েক্তিোলী িৰাৰ িাটি আিঁবন প্ৰস্তুত িবৰটছা, অবভোন িলাইটছা”ঁ

ধ্বজ্যাবযাহক আঁচদ্ন প্িট� িিাও-প্িট� প়াও
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িবৰ প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় লগটত িয় প্ে, “িন্যা 
সন্ান গভ্ষত থিা সময়ত োটত মতুৃ্যমুখত নপটৰ, জন্ম 
হয় তাৰ িাটি আবম প্িট� িিাও, প্িট� প়াও অবভোনৰ 
মাধ্যমত সমাজত সটিতনতা িকৃ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব 
বদবছটলা।ঁ আক্জ ইয়াৰ ফলশ্ৰুবতত প্দেৰ বিবভন্ন ৰাজ্যত 

িন্যা সন্ানৰ সংখ্যা েটথষ্ট িকৃ্ধি পাইটছ। িন্যা সন্াটন 
োটত পব়িলল পায়, সু্ল আধাটত সামবৰিলগীয়া নহয় 
তাৰ িাটি আবম বনৰন্ৰ িাম িবৰটছা আৰু সুিন্যা 
সমকৃ্ধি আিঁবনৰ জবৰয়টত িন্যা সন্ানৰ স্প্নি প্ডউিা 
বদয়াৰ প্ৰটিষ্ট অি্যাহত আটছ।” n

n আয়ুস্ান ভাৰত অবভোনৰ অধীনত ৫ লাখ �িা পে ্ষন্ 
বিনামূলীয়া বিবিৎসাৰ প্ক্ত্ত মবহলাসিল লাভাবণ্বত 
হহটছ।

n  প্ৰধানমন্তী আৱাস প্োজনাৰ অধীনত বেটিাৰ 
ৰৰ প্ৰদান িৰা হহটছ প্সইটিাৰৰ অবধিাংেই 
প্ৰথবমিভাটৱ মবহলাৰ সুৰক্াৰ িাটি প্ৰদান িবৰ থিা 
হহটছ। মুদ্ৰা আিঁবনৰ জবৰয়টত গ্ৰামাঞ্লৰ উটদ্যাগী 
মবহলাসিল লাভাবণ্বত হহটছ। মুদ্ৰাৰ অধীনত বদয়া 
প্হাৱা মুঠ ঋণৰ ৭০ েতাংে মবহলাি বদয়া হহটছ।

n  দীনদয়াল অটন্াদয়া আিঁবনৰ জবৰয়টত প্দেজবুৰ 
মবহলাৰ দ্াৰা পবৰিাবলত আত্মসহায়ি প্গা� তথা 
গ্ৰামাঞ্লৰ সংগঠনটিাৰি সংেুতি িৰা হহটছ। ৰা্ৰিীয় 
আজীবৱিা বমছনৰ অধীনত ২০১৪ িনৰ পূটি ্ষ বেমান 
সাহাে ্ষ প্ৰদান িৰা হহটছ প্সয়া বিগত ৭�া িছৰত ১৩ 
গুণ িকৃ্ধি িৰা হহটছ। আত্মসহায়ি প্গাট� পূটি ্ষ লাভ 
িৰা ১০ লাখৰ পবৰৱটত্ষ বিনা গ্যাৰান্ৰৰ ঋণ এবতয়া 
২০ লাখ �িা পে ্ষন্ বদয়া হহটছ।

n  িৰ’না িালত প্ৰবতৰৰৰ প্খাৱা-প্িাৱাত োটত অসুবিধা 
নহয় তাৰ িাটি সহায় আগিট়াৱা হহটছ। মবহলা 
িহৰাঞ্লত বনোৰ ভাগটতা িাম িবৰিলল সক্ম হওি 
তাৰ সুৰক্া প্ৰদান িৰা হহটছ, শ্ৰম নীবত সংস্াৰ িৰা 
হহটছ।

n  হসবনি সু্লটিাৰত ছাত্ীৰ অন্ভু্ষক্তিৰ দুৱাৰ এই 
িৰিাটৰ মুিবল িবৰটছ। ধৰ ্ষণৰ দটৰ ৰ�নাৰ ক্ীপ্ৰতাটৰ 
বিিাৰ হওি তাৰ িাটি প্দেজবুৰ প্ৰায় ৭০০ ফাষ্ট প্ট্ৰি 
আদালত প্খালা হহটছ। ইছলাম ধম ্ষালবেী মবহলাি সিল 
িৰাৰ িাটি বতবন তালাি প্ৰথা বিলুতে িৰা হহটছ।

n  প্লািসভাত িাল্য বিিাহ বনটৰধ (সংটোধন) বিটধয়ি, 
২০২১ সদনৰ মক্জয়াত উপস্াপন িৰা হহটছ। এই 
অনুসবৰ এবতয়া প্ছাৱালীৰ বিিাহৰ নূন্যতম িয়স ১৮ 
িছৰৰ পবৰৱটত্ষ ২১ িছৰলল িকৃ্ধি িৰাৰ প্ৰস্াৱ প্লাৱা 
হহটছ। এবতয়া এই বিটধয়িখন স্ায়ী সবমবতলল প্প্ৰৰণ 
িৰা হহটছ।
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স্াস্্য-বিবিৎসাৰ িাটি হওি িা পবৰটৱে-আধ্যাত্মিিতাৰ িাটি হওি িা আনন্দ তথা মানবসি 
প্ৰোবন্ৰ িাটি, ভাৰত প্দেত পে ্ষ�নৰ সিটলা উপাদান উপলব্ধ হহ আটছ। পে ্ষ�নৰ এই 
বিবভন্ন স্ৰূটপ এখন ৰা্ৰিি সমকৃ্ধিোলী আৰু প্গৌৰৱময় িবৰ প্তাটল। বিন্তু এই পে ্ষ�নি 

সফল িবৰ প্তালাৰ িাটি এ�া অবত আৱে্যিীয় সাধন হহটছ আধুবনি আন্ঃগাথঁবন। প্ৰলপথ, 
পথ পবৰিহন, বিমান পবৰিহন, জল পবৰিহনৰ লগটত প্হাট�ল, বিবিৎসালয়, প্োগাটোগৰ 
িাি েক্তিোলী ইন্াৰটন�, প্মািাইল প্সৱা, স্চ্ছতা, জাৱৰ বনষ্ােনৰ সুন্দৰ ি্যৱস্া থিাৰ 
লগটত িত্ষমানৰ প্িাবভড িালত ট�িািৰণৰ সুৰক্া িক্ৰ। এিবিংে েবতিাত পে ্ষ�ন হহ 

পবৰটছ সিটলাতলি তীব্ৰ গবত লাভ িৰা এ�া খণ্ আৰু প্দটে এই দৃটষ্টটিাণ হল এই প্ক্ত্ত 
িাম িবৰ আটছ। ইয়াৰ লগটত ২৫ জানুৱাৰীৰ ৰা্ৰিীয় পে ্ষ�ন বদৱসৰ লগত সংগবত ৰাবখ 

ভাৰটত প্দেিাসীৰ লগটত বিশ্বিাসীলল পে ্ষ�নৰ মধুৰতা উপটভাগৰ িাটি আহ্ান জনাইটছ...

দ্বশ্ব পৰ ্ষটনৰদ্বশ্ব পৰ ্ষটনৰ
বিবিধতা উপটভাগ িৰা বিবভন্ন প্িেত,
প্িইবদনমান থাবি প্োৱা ভাৰত প্দেত

পে ্ষ�ন খণ্ৰ উন্নয়নপ্ৰচ্ছে যলখযা

যকন্দ্ৰদ্বন্দ ু যহযাৱযাৰ দ্েশত ভযাৰতযকন্দ্ৰদ্বন্দ ু যহযাৱযাৰ দ্েশত ভযাৰত
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উ়িান আিঁবনৰ জবৰয়টত বিজয়ৱা়িাৰ পৰা 
িডাপ্ালল এি ৰন্াৰ বিমান োত্া িৰা অন্ধ্ৰ 
প্ৰটদেৰ নাটগদ্ৰ ভাৰতীটয় িয়...

িডাপ্াৰ পৰা বিজয়ৱা়িালল সন্ানসহ 
োত্া িৰাট�া েটথষ্ট িষ্টদায়ি 
আবছল। ৰাইপথটৰ এই োত্া ৮ৰ 
পৰা ১১ ৰন্াৰ সময়ৰ প্ৰটয়াজন 
হয়। এবতয়া উ়িান আিঁবনৰ ফলত 
ইয়াৰ িনিদগু ্ষা মক্ন্দৰ পবৰয়ালৰ 
হসটত দে ্ষন িবৰিলল আবহটছা।ঁ এই 
উ়িান আিঁবনৰ িাটি প্িন্দ্ৰ িৰিাৰি 
ধন্যিাদ।

ভাৰতিৰ ্ষৰ 
পৰম্পৰা অতুলনীয়। 

হাজাৰ হাজাৰ িৰ ্ষৰ ইবতহাস 
প্দেৰ আটছ। এয়া বিশ্বৰ িাটি 

বিস্য়িৰ, আবম বিশ্বি আৰু প্িটলগলি 
এটিা বদয়াৰ প্ৰটয়াজনীয়তা নাই। আমাৰ 
পূি ্ষপুৰুৰসিটল বে এবৰ হথ হগটছ প্সয়া 
আবম বিশ্বি প্দখুৱাি লাটগ। ভাৰতৰ 

পে ্ষ�ন উটদ্যাগি প্িাটনও ৰখাৱ 
প্নাৱাটৰ।

নটৰন্দ্ৰ প্মাদী, প্ৰধানমন্তী। 

ৰা্ৰিসংৰৰ বিশ্ব পে ্ষ�ন 
সংগঠটন বিগত বডটিবেৰ 
মাহটত প্তটলংগানাৰ 
প্পাছমপলেী গাৱঁি সি ্ষটশ্ৰষ্ 
পে ্ষ�ন গাওঁ বহিাটপ বনি ্ষাবিত 
িবৰ পুৰবস্ত িবৰবছল। এই 
ি�ঁা ২০২১ িৰ ্ষত প্স্পইনৰ 
মাবদ্ৰদত ৰা্ৰিসংৰৰ বিশ্ব 
পে ্ষ�ন সংগঠনৰ ২৪ সংখ্যি 
সক্ন্মলনত প্ৰদান িৰা হয়। 
প্পাছমপলেীৰ বিটেৰ হস্তাতঁ 
বেল্প তথা িলাই প্ৰধানমন্তীৰ 
প্ভাটিল ফৰ প্লাটিলৰ মন্তটৰ 
আত্মবনভ্ষৰেীল ভাৰতৰ এ�া 
অংে বহিাটপ বিটেৰ পবৰিয় 
লাভ িবৰটছ। এইিাৰৰ ৰা্ৰিীয় 
পে ্ষ�ন বদৱসৰ মুখ্য সমাটৰাহ 
প্তটলংগানাৰ প্পাছমপলেীত 
অনুটষ্ত প্হাৱাৰ িথা।

পে ্ষ�ন খণ্ৰ উন্নয়নপ্ৰচ্ছে যলখযা
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২০২১ িৰ ্ষৰ বডটিবেৰৰ প্ৰথম 
বদনটিই�াত আটমবৰিা েুতিৰা্ৰিৰ 
বিিাটগা িহৰৰ ৬৯ িৰথীয় ৱাল্টাৰ 
ছাইমন আৰু ৮০ িছৰীয়া জটন 
মধ্যপ্ৰটদেৰ খাজৰুাহুৰ স্পত্য 
িািলল আবহবছল। ২০২০ িে ্ষৰ 
প্িাবভড লিডাউনৰ পাছত 
প্ৰথমিাৰৰ িাটি ১৮ বদনৰ পে ্ষ�িৰ 
বভছাত ভাৰতত উপবস্ত প্হাৱা 
দুটয়াগৰািী পে ্ষ�টি প্িাবভড 
পবৰবস্বতৰ মাজত ভাৰতৰ 
বস্বত সুৰবক্ত আৰু উপেুতি 
িুবল অবভবহত িটৰ। িটয়াটজ্যষ্ 
দুটয়াগৰািী পে ্ষ�টি এই মত 
প্পাৰণ িটৰ প্ে িয়স পে ্ষ�নৰ 
প্হঙাৰ হ’ি প্নাৱাটৰ। প্েবতয়ালল 
আপুবন সুস্্য প্তবতয়ালল বিশ্ব ভ্ৰমণ 
িবৰি লাটগ। এই দুটয়াগৰািী 
ভাৰত িৰিাটৰ প্ৰদান িৰা 
বিনামূলীয়া বভছা িাে ্ষসূিীৰ 
মাধ্যমত প্দেত উপবস্ত হহবছল। 
প্তওঁটলাটি ভাৰতিৰ ্ষি পছন্দৰ 
ঠাই িুবল অবভবহত িটৰ।

আবম জীৱন োপন িৰাৰ সময়ত 
প্িতটিাৰ অনুভূবত হল ফুটৰা। এই 
অনভূুবতটিাটৰ আমাি জীয়াই থিাৰ 
প্প্ৰৰণা বদ আবহটছ। অনভূুবতটিাৰ 

আমাৰ মনলল সাধাৰণটত নতুন ঠাই ভ্ৰমণ িবৰিলল প্োৱাৰ 
পাছত সটৃষ্ট হয়। নদ-নদী, পাহাৰ-পি ্ষত, ধমথীয় স্ান, নতুন 
ঠাইৰ পৰা আমাৰ মনত অনুভূবতটয় স্ান িটৰ। পে ্ষ�নৰ 
পৰাটহ অনুভূবত লাভ িবৰি পাবৰ। আৰু এই পে ্ষ�নৰ হসটত 
প্েবতয়া আধুবনিতা সংেতুি হহ পটৰ প্তবতয়া বি ধৰণৰ 
পবৰণাম সম্খুলল আটহ প্সই প্ক্ত্ত ভাৰতীয় পে ্ষ�ন সাক্ী 
হহ হৰটছ। উপটৰাতি বতবন�া উদাহৰণৰ পৰা আটপানাটলাটি 
উপলবব্ধ িবৰি পাবৰটছ প্ে পে ্ষ�নৰ প্ক্ত্ত উন্নত প্োগাটোগ 
ি্যৱস্া, উন্নত আন্ঃগাথঁবনৰ মাধ্যমত ৰা্ৰিৰ প্ৰবত বিিা এ�া 
িৰাৰ সংিল্প প্লাৱাৰ পাছত পে ্ষ�ন খণ্ই থমবি ৰৱলগীয়া 
নহয়। প্িাবভড মহামাৰীটয় সিটলাটি প্ৰভাবৱত িবৰটছ। 
বিন্তু এই নতুন স্াভাবৱি অৱস্াত ট�িািৰটণ প্দেি 
অথ ্ষলনবতি বদেৰ পৰা পে ্ষ�নখণ্লল প্ৰবতট�া খণ্ত নতুন 
গবত প্ৰদান িবৰটছ। বিশ্বৰ ১৬০খন প্দেৰ িাটি ই-বভছাৰ 
ি্যৱস্া িবৰ প্দেৰ িৰিাটৰ পে ্ষ�নিখণ্ি নতুন মাত্া বদটছ। 
বিবভন্ন সংস্াৰ দ্াৰা িৰা প্হাৱা সমীক্াৰ পৰা এই িথা জাবনি 
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দ্বশ্ব যৰংদ্কঙত উধ ্ষমল ভযাৰত
পে ্ষ�ন খণ্ত প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ গ্ৰহণ িবৰ থিা পদটক্পৰ 
ফলত বিশ্ব অথ ্ষলনবতি মঞ্ৰ (ডাবলিউইএফ) প্ৰবতটিদনত 

১৪০খন প্দেৰ বভতৰত ভাৰতৰ স্ান ৩৪ হহটছ।

৬৫ ৫২ ৪০ ৩৪
২০১৩ ২০১৫ ২০১৭ ২০১৯

পাবৰ প্ে বিগত ৭�া িছৰত বিশ্ব পে ্ষ�ন প্ৰংবিঙত 
ভাৰত ৩৪ নং স্ানলল উন্নীত হহটছ। এয়া ২০০৯ৰ 
পৰা ২০১৩হল ৬২ৰ পৰা ৬৫ সংখ্যিতটহ আবছল। 
প্িৱল ইমাটনই নহয়, পে ্ষ�নৰ প্ক্ত্ত ভাৰত 
বিশ্বৰ সতেম সি ্ষিহৃৎ অথ ্ষি্যৱস্া হহ পবৰটছ আৰু 
স্াস্্য পে ্ষ�নৰ প্ক্ত্ত প্দে বিশ্বৰ তৃতীয় সি ্ষটশ্ৰষ্ 
হহ পবৰটছ। পে ্ষ�নৰ প্ক্ত্ত গুজৰা�ৰ প্িৱব়িয়া 
সমগ্ৰ বিন্াৰ প্িন্দ্ৰবিন্দ ুবে আক্জ পে ্ষ�ন খণ্ৰ িাটি 
অধ্যয়নৰ বিৰয় হহ পবৰটছ। (পষৃ্া ২১ত প়ি)

আস্া-আধ্যত্মিিতা-অধ্যয়নৰ পে ্ষ�নখণ্ 
হওি িা স্াস্্য-িল্যাণ পে ্ষ�ন, সাংসৃ্বতি পে ্ষ�ন, 
প্হবৰট�জ (ঐবতহ্য) পে ্ষ�ন, ি্যৱসাবয়ি গবতবিবধৰ 
পে ্ষ�ন- ভাৰত বিশ্বৰ অন্যতম আিৰ ্ষণীয় পে ্ষ�ন 
প্িন্দ্ৰ হহ পবৰটছ। প্িাবভড িালত েণূ্যতাটৰ ভবৰ 
পৰা পে ্ষ�নস্লটিাৰ এবতয়া ক্ীপ্ৰ ট�িািৰণ আৰু 
প্িাবভডৰ বিৰুটধি িৰিাটৰ গ্ৰহণ িৰা পদটক্পটিাৰৰ 
িাটি এবতয়া পুনৰাই বভৰ প্হাৱা পবৰলবক্ত হহটছ। 
প্িাবভডৰ িাটি পে ্ষ�নৰ লগটত অন্য অথ ্ষলনবতি 
খণ্টিাৰ ক্বতগ্ৰস্ হহ পবৰবছল বিন্তু প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ 
এই প্ক্ত্ত বিটেৰ পদটক্প গ্ৰহণ িবৰ অন্য খণ্ৰ 
লগটত পে ্ষ�ন খণ্ৰ উন্নয়নৰ িাটিও বিটেৰ গুৰুত্ব 
প্ৰদান িটৰ। বিগত িৰ ্ষত প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ জনু মাহত 
এই িথা প্ৰাৰণা িবৰবছল প্ে ২০২২ িৰ ্ষৰ ৩১ মাি্ষ 
পে ্ষন্ ৫ লাখ বিটদেী পে ্ষ�িি বিনামূলীয়া বভছা 
বদয়া হ’ি, আৰু এই পে ্ষ�ন উটদ্যাগৰ হসটত জব়িত 
হহ থিা ি্যৱসায়ীি ১০ লাখ �িা পে ্ষন্ ঋণ িৰিাৰী 
সাহাে ্ষত বদয়া হহটছ। পজিীয়ন হহ থিা �ুবৰষ্ট গাইডি 
১ লাখ �িা পে ্ষন্ ঋণ বদয়াৰ ি্যৱস্া িৰা হহটছ। 
অৱশ্্য় প্িাবভডৰ নতুন উৎপবৰৱত্ষিৰ প্ৰবত লক্্য 
ৰাবখ বিনামূলীয়া বভছা প্ৰদান িাে ্ষসূিীি সম্প্ৰসাবৰত 
িৰাৰ বিন্া-িি্ষা িবৰ থিা হহটছ। প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ 
এইদটৰ পে ্ষ�ন উটদ্যাগি সহায় িৰাৰ িাটি হল 
থিা ক্ৰমাগত পদটক্টপ এই উটদ্যাগি েটথষ্ট সহায় 
িবৰটছ। অৱটে্য এবতয়া পুনৰাই প্িাবভডৰ নতুন 
প্ভবৰটয়ন্ (উৎপবৰৱত্ষি) অহাৰ পবৰটপ্ৰবক্�ত এয়া 
সামবয়িভাটৱ সামান্য প্লটহমীয়া প্হাৱাৰ সম্ভাৱনা 
আটছ বিন্তু প্িন্দ্ৰ িৰিাৰৰ পদটক্টপ মূলত 
পে ্ষ�নৰ বিিােত গুৰুত্ব বদটছ।

ইয়াৰ িাটিই বিশ্বৰ পে ্ষ�ন মানবিত্ত ভাৰত 
ক্জবলবি উটঠটছ। ই-বভছা, িটনবটিবভ�ী, উ়িানৰ 
দটৰ পদটক্প, পথ পবৰিহনৰ উন্নয়ন, পে ্ষ�নস্লত 
আন্ঃগাথঁবনৰ উন্নয়ন আৰু বিশ্বৰ সিাটতালি 

উন্নত 
আন্ঃগাথঁবন, উন্নত 

প্োগাটোগ ি্যৱস্াই পে ্ষ�ন খণ্ি 
সহায় িটৰ। পে ্ষ�ন এটন এি খণ্ 

বে উটদ্যাটগ সিটলাটি লাভাবণ্বত িটৰ। 
এই বিন্াৰ আধাৰটত প্দেত প্লাটিল 

পে ্ষ�ন প্ভাটিল হওি তাৰ িাটি 
িাম িবৰ থিা হহটছ।

নযৰন্দ্ৰ যমযােী, প্ৰধযানমন্তী।

দ্ভছযা সুদ্বধযাৰ �লত 
বকৃকদ্ধ পযাইযছ দ্বযেশী পৰ ্ষটক
n বিটদেী পে ্ষ�িৰ িাটি ভাৰত োত্া সুগম িৰাৰ 

উটদেে্যটৰ প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ ২০১৪ িনৰ নটৱবেৰ মাহৰ পৰা 
৪৪খন প্দেৰ িাটি ই-বভছাৰ ি্যৱস্া িটৰ। ২০১৮িনত 
এই সংখ্যা ৪৪ৰ পৰা িকৃ্ধি িবৰ ১৬৫ খন প্দে িৰা 
হহটছ। প্দেৰ ২৫ �া বিমানিন্দৰ আৰু ৫�া সাগৰীয় 
িন্দৰত এই ই-বভছাৰ ি্যৱস্া আটছ।

n  ১ িছৰীয়া ই-�ুবৰষ্ট বভছাৰ লগটত এিাবধি আগমনৰ 
সুবিধাটৰ ৫ িছৰৰ িাটি ই-�ুবৰষ্ট বভছাৰ আৰম্ভবণ িৰা 
হহটছ। ইয়াৰ লগটত এমাহত দিুাৰ আগমনৰ সুবিধাটৰ 
ই-�ুবৰষ্ট বভছা, িৰিাৰী/বপএছইউৰ িাটি ই-িনফাটৰন্স 
বভছা আৰম্ভ িৰা হহটছ। বভছাৰ শুল্কও হ্াস িৰা হহটছ।
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n প্ৰথমটত প্েবতয়া প্িৱব়িয়াৰ নাম প্ৰস্াৱ িৰা হহবছল প্তবতয়া এই ঠাইি 
হস সিটলাটৰ সটন্দহ আবছল। অনুন্নত তথা প্লটহমীয়া গবতৰ িামৰ 
মাজত ইয়াত প্িটনলি সম্ভৱ িুবল সিটলাটৱ েংিা িবৰবছল। প্ৰল-পথ-
বিমান প্িাটনা ফালৰ পৰা প্োগাটোগ নথিা প্িৱব়িয়াৰ এবতয়া ছবৱ 
সম্পূণ ্ষ বিপৰীত।

n  এবতয়া প্িৱব়িয়াৰ মূল আিৰ ্ষণ হহ পবৰটছ িদ্ষাৰ প্পট�লৰ প্ষ্টিু্য অৱ 
ইউবন�ী, িদ্ষাৰ সটৰািৰ, িদ্ষাৰ সটৰািৰ প্ৰাণী উদ্যান, িনবনিৰণ, 
জংগল ছাফাৰী আবদ বিবভন্ন পে ্ষ�নৰ উপাদান।

n  বনটতৌ িকৃ্ধি প্পাৱা পে ্ষ�িৰ সংখ্যই সমগ্ৰ অঞ্লট�াৰ সামবগ্ৰি বিিাে 
সাধন িবৰটছ। স্ানীয় জনজাতীয় প্লাি ইয়াৰ দ্াৰা উপিৃত হহটছ, 
িাম লাভ িবৰটছ। স্ানীয় হস্বেল্পই গুৰুত্ব লাভ িবৰটছ। আবদিাসী 
গ্ৰামাঞ্লত পে ্ষ�িৰ থিাৰ িাটি ি্যৱস্া প্লাৱা হহটছ।

n  প্িৱব়িয়া প্ৰল প্ষ্টিনটিা এইদটৰ বিিবেত িৰা হহটছ প্ে এই ঠাইলল 
অহা সিটলা পে ্ষ�টি প্ৰল প্ষ্টিনটত সিটলা ঠাইৰ ছবৱ প্দবখিলল পাি।

n  এিদটৰ গুজৰা�ৰ িচ্ছ আক্জ বিশ্ব বিখ্যাত হহ পবৰটছ। প্িাটনা সময়ত 
সিটলাটৰ পৰা গুৰুত্ব লাভ নিৰা িচ্ছ আক্জ বিশ্বৰ পবৰবিত ঠাই হহ 
পবৰটছ। িচ্ছৰ ৰণ উৎসৱি হল সিটলা আিবৰ ্ষত। প্ৰবতিছটৰ ৰণ 
উৎসৱৰ আটগ-পাটছ এই ঠাইলল ৪-৫ লাখ পে ্ষ�ি আটহ।

যকৱদ্ড়য়যা
পে ্ষ�নৰ বিিােত

বিটেৰ প্ৰভাৱ

গুজৰা�ৰ প্িৱব়িয়া প্িাটনা সময়ত 
প্িৱল এি অপবৰবিত স্ান বহিাটপ 
আবছল। বিন্তু আক্জ বিশ্বৰ মানবিত্ত 
এয়া সিটলাটৰ পবৰবিত ঠাইলল পবৰৱবত্ষত 
হহটছ। প্িৱব়িয়াৰ এই বিিােৰ মূল হহটছ 
প্ষ্টিু্য অৱ ইউবন�ীৰ িদ্ষাৰ প্পট�লৰ সুিহৃৎ 
প্ৰবতমূবত ্ষ। এয়া এবতয়া আটমবৰিাৰ প্ষ্টিু্য 
অৱ বলৱা�থীতলিও অবধি িি্ষা লাভ িবৰটছ। 
ৰা্ৰিৰ প্ৰবত সমবপ ্ষত প্হাৱাৰ পাছত এই 
ঠাইলল ৫০ লাখটৰা অবধি পে ্ষ�ি আবহটছ। 
প্িাবভড িালত এয়া িন্ আবছল। বিন্তু 
ক্ৰমাণ্বটয় পবৰবস্বত স্াভাবৱি প্হাৱালল লক্্য 
ৰাবখ তথা প্োগাটোগ ি্যৱস্াৰ উন্নীতিৰটণ 
এই ঠাইলল পে ্ষ�িৰ বভৰ অবধি িকৃ্ধি িৰাৰ 
লগটত সমগ্ৰ অঞ্লট�াৰ অথ ্ষলনবতি বদে 
উন্নত িবৰি িুবল আো িৰা হহটছ।

জনবপ্ৰয় ৰাজলনবতি প্নতা বহিাটপ প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ 
প্মাদীৰ ভাৱমূবত ্ষটয় পে ্ষ�িি ভাৰতলল আমবন্তত িবৰ 
আবহটছ। প্ৰধানমন্তীৰ ছবৱ আৰু প্তওঁৰ দ্াৰা আহ্ান 
জটনাৱা (২০১৭িনত) ঐবতহ্যপূণ ্ষ ঠাইৰ দত্তি (Adopt 
a Heritage) আিঁবনটয় সফলতা লাভ িবৰিলল সক্ম 
হহটছ। এবতয়ালল ২৯�া ঐবতহ্যপূণ ্ষ ঠাইি িটপ ্ষাটৰ� 

জগতৰ বদ্গজসিটল দত্তি হলটছ আৰু এইটক্ত্ত 
প্ৰটয়াজনীয় িুক্তি স্াক্বৰত প্হাৱাৰ পাছত প্সই ঠাইসমূহ 
পে ্ষ�নস্ল বহিাটপ উন্নয়ন িৰা হহটছ। বনজৰ বিটদে 
ভ্ৰমণৰ সময়টতা প্ৰধানমন্তীটয় এিাবধিিাৰ ভাৰতীয় 
িংটোদ্ৱসিলি সটবোধন িবৰ িয় প্ে িছবৰ 
প্তওঁটলাটি অন্তঃ পািঁ�া অনা-ভাৰতীয় পবৰয়ালি 
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ভাৰত ভ্ৰমণ িবৰিলল প্প্ৰৰণা বদয়ি, োটত পে ্ষ�ন 
খণ্ই বিিাে লাভ িটৰ।

প্িাবভডৰ সময়ত জনতাৰ স্াস্্য সুৰক্াৰ িাটি 
বে হাৰত িাম হহটছ প্সয়া বিশ্বৰ প্নতৃত্বই প্ৰেংসা 
িবৰটছ। এই িথাট�াৰ িাটিই ব্ৰাণ্ ইক্ণ্য়াি 
উৎসাবহত িৰাৰ িাটি ভাৰটত বিশ্বৰ ২০�াটৰা 
অবধি দতূািাসত পে ্ষ�ন বিৰয়া বনটয়াগ িবৰটছ। 
অমতৃ মটহাৎসৱ উপলটক্ প্দেৰ িৰিাটৰ ৭৫�া 
পে ্ষ�নৰ স্ানত বিশ্বস্ৰৰ িৰাৰ িাটি িাম আৰম্ভ 
িবৰটছ। প্ৰধানমন্তীটয় ৰৰুৱা পে ্ষ�িৰ সংখ্যা িকৃ্ধি 
িৰাৰ িাটিও বনজৰ মন িী িাত প্ৰবডঅ’ অনুষ্ানৰ 
জবৰয়টত এয়া আহ্ান জনাইটছ প্দেিাসীটয় 
িছৰট�াত অন্ত ১৫ �া স্ান ভ্ৰমণ িৰি আৰু প্সই 
বিৰটয় বলবখ সটিতনতা িকৃ্ধি িৰি। মহাত্মা গান্ী, 
প্লািমান্য বতলি, স্ামী বিটিিানন্দ আৰু প্ৰয়াত 
ৰা্ৰিপবত এবপটজ আব্দলু িালাটম সমগ্ৰ ভাৰত 
ভ্ৰমণ িবৰবছল িাটিই প্দেি িকু্জ প্পাৱাৰ লগটত 
বনজৰ বিন্াধাৰা িহল হহবছল। প্ৰধানমন্তীটয় এি 
ভাৰত-প্শ্ৰষ্ ভাৰতৰ আহ্ানটৰ ভাৰতৰ বিবিধতাি 
এ�া সূত্টৰ িাবন্ প্পলাইটছ। অটটিািৰৰ পৰা মাি্ষলল 
ভাৰতত পে ্ষ�নৰ উপটোগী সময় আৰু প্সটয়টহ 
এবতয়া বিবভন্ন স্ানত পে ্ষ�টিা িকৃ্ধি পাইটছ।

এখন উলমহতীয়া বিিােৰ প্ক্ত্ত পে ্ষ�ন খণ্ই 
বিটেৰ সহায় িটৰ। এই িাৰণট�াৰ িাটি প্িন্দ্ৰ বিগত 
িছৰটিই�াত প্দেী-বিটদেী নীবতত সংস্াৰ সাধন 
িবৰ পে ্ষ�ন খণ্ি উৎসাবহত িবৰটছ। পবৰটৱে, 
পবৰিহন আৰু পে ্ষ�ি- এইটিই�া ওতটপ্ৰাতভাটৱ 
জব়িত হহ আটছ। প্সইিাৰণট�াৰ িাটি উত্তৰ 
পূি ভাৰতৰ িথাই হওি িা আস্াৰ প্িন্দ্ৰস্ৰূপ 
ধমথীয় স্ানটিাৰ তথা িাঞ্নজংৰাৰ দটৰ সটি ্ষাচ্চ 
িূ়িাৰ আৰু হিলাস মানসটৰািৰৰ োত্া- পে ্ষ�িৰ 
োত্াৰ প্ৰবত গুৰুত্ব বদ প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ পবৰিহন 
আৰু পে ্ষ�নৰ বিিােৰ ওপৰত সি ্ষাবধি গুৰুত্ব বদ 
আবহটছ। 
উন্নত আন্তঃগযাথঁদ্ন সহযছ পৰ ্ষটনৰ মলূ দ্বন্দু

উন্নত আন্ঃগাথঁবন, উন্নত প্োগাটোগ ি্যৱস্াই 
পে ্ষ�ন উটদ্যাগট�াি বিটেৰভাটৱ সহায় িটৰ। 
পে ্ষ�ন হহটছ এটন এ�া খণ্ বে উটদ্যাগত সমাজৰ 
প্ৰবতট�া িগ ্ষৰ প্লাি উপিৃত হয়, লাভাবণ্বত হয়। 
অবত িম বিবনটয়াগৰ জবৰয়টত পে ্ষ�ন উটদ্যাগত 
লাভ অজ্ষন িবৰি পৰা োয়। ইয়াৰ িাটিই প্িন্দ্ৰ 
িৰিাৰৰ উটদ্যাগত প্দে এবতয়া প্লাটিল �ুবৰক্জমৰ 

পে ্ষ�নৰ িাটি ক্ীপ্ৰ গবতৰ সংটোগ অপবৰহাে ্ষ... আৰু এই বদেত 
ভাৰটত বিগত ৭ িছৰত অবত দ্ৰুতগবতত িাম িবৰটছ। প্সয়া লাবগটল 
পথৰ িথা হওি িা প্ৰলপথৰ িথা হওি আৰু বিমানিন্দৰৰ 
আন্ঃগাথঁবনৰ সহায়ত এবতয়া বিশ্বমানৰ আন্ঃগাথঁবনটৰ প্দে 
আগিাব়টছ। ইয়াৰ ফলত পে ্ষ�িসিল এবতয়া সিটলা ঠাইটত সহটজ 
োি পৰা হহটছ, বে পূি ্ষটত ভাবৱি পৰা প্হাৱা নাবছল।

উচ্চ ক্মতযাসম্ন্ন যৰযাগযাযৰযাগৰ
ওপৰত দ্বযশৰ গুৰুত্

১৩,৩৯৪

৭৫

০২
১১১ জলপথৰ আৰম্ভবণ। ২০১৪হল এয়া 

৫�া আবছল।

বিঃবমঃ পথ প্িাবভডৰ সময়টতা 
২০২০-২১িৰ ্ষত বনম ্ষাণ হহটছ।

খন নতুন িটন্দ ভাৰত প্ৰল 
আগন্তুি ২ িছৰত িটলাৱা হ’ি।

লাখ বিঃবমঃলল বিস্তৃ ত হ’ি 
ৰা্ৰিীয় ৰাইপথ ২০২৪-
২৫হল।

৩৭

২২০টযা

১,৩৭,৬২৫  
বিঃবমঃ হদৰ ্ষৰ ৰাইপথ। ২০১৪ হল এয়া 
৯১,২৮৭ বিঃবমঃ আবছল।

বিঃবমঃ প্ৰবতবদটন পথ বনম ্ষাণ িবৰ 
ভাৰটত বিশ্ব প্ৰিড্ষ স্াপন িবৰটছ।

হল িকৃ্ধি পাি বিমানিন্দৰ/
প্হবলটপা�্ষ/ৱা�াৰ এয়াৰট্াম 
২০২৪-২৫হল।

িাটি প্ভাটিল হহ পবৰটছ। এই প্ক্ত্ত িাটমা হহ আটছ। উ়িান 
হহটছ এটন এি উন্নত আিঁবন োৰ জবৰয়টত প্দেৰ পে ্ষ�ন 
উটদ্যাগ বিটেৰভাটৱ লাভাবণ্বত হহটছ। মাতা হিষ্ণ প্দৱী মক্ন্দৰ 
িা প্িদাৰনাথ ধাম প্হবলিতোৰ প্সৱাৰ হসটত জব়িত হহ পৰাৰ 
ফলত ভতিৰ সমাগত িকৃ্ধি পাইটছ। তাটৰাপবৰ প্ৰল প্োগাটোগ 
উন্নত প্হাৱাৰ ফলত ধমথীয় স্ান বভৰ ক্ৰমাৎ িকৃ্ধি হহ হগ আটছ। 
আন্ঃগাথঁবন উন্নত প্হাৱাৰ ফলত বিটদেী পে ্ষ�িৰ সংখ্যা িকৃ্ধি 

প্পটলি অন হুইলছৰ পাছত মহাৰাজ এক্সটপ্ৰছ, ৰামায়ণ িাবি্ষ�ৰ দটৰ বিৰয়িস্তু 
আধাবৰত প্ৰল সমূহ িবল আটছ। প্দেৰ প্ৰথমখন িটন্দ ভাৰত প্ৰল বদলেীৰ পৰা 
প্িনাৰসলল আৰু বদ্তীয়খন িা�ৰাি সংটোগ িবৰিলল িটলাৱা হহবছল।   

পে ্ষ�ন খণ্ৰ উন্নয়নপ্ৰচ্ছে যলখযা
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n এ�া সময় আবছল প্েবতয়া প্িৱল ভাৰতত 
পে ্ষ�নৰ নামত িাছবন িৰা বিছুমান স্ানৰ 
নামটহ উটলেখ িৰা হহবছল, বিন্তু ভাৰতৰ দটৰ 
এখন হিবিত্্যপূণ ্ষ প্দেত এটন এিাবধি সুন্দৰ 
পে ্ষ�ন স্ান সিটলাটত আটছ বেটিাৰ পে ্ষ�নৰ 
িাটি েটথষ্ট উপটোগী।

n  এই সিটলাটিাৰ ঠাই িছৰ-িছৰ ধবৰ 
অিটহলাৰ সন্মুখীন হহ আবহবছল আৰু 
উটপবক্ত আবছল। এই ঐবতহ্যসমূহ বিনাতি 
িবৰিলল আৰু পে ্ষ�িৰ হসটত এই ঠাইটিাৰ 
দৰূত্ব দৰূ িৰাৰ উটদেে্যটৰ প্িন্দ্ৰীয় িৰিাৰৰ 
দ্াৰা উ়িান আিঁবন আৰম্ভ িৰা হহবছল।

n  পে ্ষ�িৰ িাটি বিমানৰ সুবিধা িবৰ বদ 
পে ্ষ�িৰসিলৰ পৰা প্সই সিটলা ঠাইৰ 
দৰূত্ব হ্াস িৰাৰ প্িষ্টা িৰা হহটছ বেটিাৰ 
স্ান পূি ্ষটত প্িৱল পবৰিহনৰ অসুবিধা আৰু 
দৰূত্বৰ িাৰটণ োি পৰা প্হাৱা নাবছল।

উড়যানৰ জদ্ৰয়যত 
পৰ ্ষটযন যডউকযা 
লযাভ কদ্ৰযছ

িণ ্ষা�িৰ হাস্ম্প ইয়াৰ এ�া উদাহৰণ। ২০১৯িনত 
এই ঠাইটয় ভ্ৰমণ িবৰিলগা ৫২ �া প্শ্ৰষ্ পে ্ষ�নস্ানৰ 
বভতৰত বদ্তীয় স্ান লাভ িবৰটছ। বিন্তু এই প্ৰাৰমাৰ 
হসটত ইউটনটস্াই এই মন্ি্যও সংেতুি িটৰ প্ে এই 
ঐবতহ্য প্ক্ত্লল ভ্ৰমণ িষ্টসাধ্য। বিন্তু এবতয়া প্িন্দ্ৰীয় 
িৰিাটৰ উ়িান আিঁবনৰ অধীনত এই ঐবতহ্য প্ক্ত্ 
প্িলোৰী আৰু বিদ্যানগৰ বিমানিন্দৰৰ হসটত সংটোগ 
িৰা হহটছ। এবতয়া বিদ্যানগৰ বিমানিন্দৰৰ পৰা হাস্ম্প 
প্িৱল মাত্ ৪০ বিটলাবম�াৰ দৰূত্বত অৱবস্ত। বছবিমৰ 
পািয়ং বিমানিন্দৰট�াও এটি ধৰণৰ উদাহৰণ।

n উ়িান আিঁবনৰ অধীনত তৃতীয় পে ্ষায়ত 
২৯ আৰু িতুথ ্ষ পে ্ষায়ত ৩৪�া নতুন বিমান 
পথ আৰম্ভ িৰা হহটছ। এবতয়া উত্তৰাখণ্ৰ 
পন্নগৰ, বপটথাৰাগ়ি হওি িা উত্তৰ 
প্ৰটদেৰ িুেীনগৰ িা অৰুণািলৰ পাবঁিৰা� 
িা অন্ধ্ৰ প্ৰটদেৰ িনু ্ষল... উ়িানৰ িাটি 
পে ্ষ�টন প্ডউিা লাভ িবৰটছ।

পািলল ধবৰটছ। প্েহতীয়ালি বদলেীৰ বনি�ৱতথী প্জৱৰত 
বেলান্যাস প্হাৱা আন্ঃৰা্ৰিীয় বিমান িন্দৰৰ পদটক্টপ 
বিটদেী পে ্ষ�িি অবধি আিবৰ ্ষত িবৰি। অটোধ্যত 
বিমান িন্দৰ স্াপন িৰাৰ প্পাৰিতা তথা িুেীনগৰত 
ইবতমটধ্য আৰম্ভ প্হাৱা আন্জ্ষাবতি বিমানিন্দৰ প্দেী-

বিটদেী পে ্ষ�িৰ িাটি সুবিধাজনি হহ পবৰটছ। উন্নত 
প্োগাটোগ ি্যৱস্াই জীৱন আৰু আজীবৱিাত বিদটৰ 
ধনাত্মি প্ৰভাৱ প্পলায় প্সই িথা প্িাবভড িালৰ 
অবভজ্তাৰ পৰা উপলবব্ধ িবৰি পাবৰ। প্ৰল-বিমান-
পথ তথা ইন্াৰটন�ৰ প্োগাটোটগ জনতাৰ জীৱনৰ মান 
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সলবন িবৰ আটছ। আৰু ইয়াৰ ফলত পে ্ষ�ন খণ্ও 
বিিবেত হহ আটছ। উন্নত প্োগাটোগৰ ফলত প্দেীয় 
িৃৰিসিল উপিৃত প্হাৱাৰ লগটত প্সই ঠাইত 
ৰৰুৱা পে ্ষ�িৰ সংখ্যািকৃ্ধিটয় অথ ্ষনীবতত সহায় 
িবৰ আবহটছ। ইন্াৰটন�ৰ সহজলভ্যতাৰ ফলত 
আক্জ প্দেৰ গ্ৰামাঞ্লৰ প্লাটি বনজৰ ঠাইখনৰ 
প্সৌন্দে ্ষ্যৰ িথা বিশ্বি ইন্াৰটন�ৰ মাধ্যমত জনাি 
পাবৰটছ। পে ্ষ�নি অবধি বিিবেত িবৰিলল 
প্দেত ৭১�া লাই� হাউছ বিনাতি িৰা হহটছ। এই 
লাই� হাউছটিাৰত সম্ভাৱনা অনসুবৰ সংগ্ৰহালয়, 
বথটয়�াৰ, প্িটফট�বৰয়া, বেশু উদ্যান আবদ আৰম্ভ 
িৰাৰ পবৰিল্পনা িৰা হহটছ। প্দেৰ িন্দৰটিাৰটতা 
২০২৩িনৰ বভতৰত সাগৰীয় পে ্ষ�ন খণ্ি উন্নীত 
িৰাৰ পবৰিল্পনা হাতত প্লাৱা হহটছ।

প্গাৱাত পে ্ষ�নখণ্ি অবধি বিিবেত িৰাৰ 
িাটি বিবভন্ন আন্ঃগাথঁবনমূলি পদটক্প গ্ৰহণ 
িৰা হহটছ। মাছমৰীয়া, িৃৰি আৰু অন্য প্লািৰ 
সুবিধাটথ ্ষ আন্ঃগাথঁবনৰ বিিাে সাধন িৰা হহটছ। 
প্মাপাত গ্ৰীণবফল্ড বিমানিন্দৰ অবতেীটৰে বনম ্ষাণ 
সমূ্পণ ্ষ হহ উটঠৱ। এই বিমান িন্দৰি সংেতুি িৰাৰ 
িাটি ৬�া পথেুতি ১২ হাজাৰ প্িাট� �িীয়া ৰাইপথ 
প্ৰিল্পৰ িাম িবলি ধবৰটছ। বিগত প্িই�ামান িৰ ্ষত 
ৰা্ৰিীয় ৰাইপথ বনম ্ষাণৰ প্ক্ত্টতা বিটেৰ পদটক্প 
গ্ৰহণ িবৰ অহা হহটছ।

২০১৪ িনত প্দেৰ তীথ ্ষস্ানসমূহত দে ্ষনাথথীৰ 
সুবিধাটথ ্ষ প্ৰসাদ আিঁবন আৰম্ভ িৰা হহবছল। এই 
আিঁবনৰ জবৰয়টত প্দেৰ প্ৰায় ৪০�া তীথ ্ষস্ানৰ 
বিিাে সাধন িৰা হহটছ। ইয়াটৰ ১৫�া প্ৰিল্পৰ 
িাম ইবতমটধ্য সমাতে হহটছ। গুজৰা�টতা ১০০ 
প্িাট� �িাৰ বিবনটয়াটগটৰ ৩ �া প্ৰিল্পৰ িাম িবলি 
ধবৰটছ। গুজৰা�ৰ প্সামনাথ মক্ন্দৰৰ লগটত অন্য 
পে ্ষ�নৰ স্ান সংটোগ িৰাৰ িাটি প্োগাটোগৰ 
ওপৰত বিটেৰ গুৰুত্ব বদয়া হহটছ। ইয়াৰ আৰঁৰ 
বিন্া এয়াই প্ে পে ্ষ�ি েবদটহ এ�া স্ানলল আবহটছ 
প্তটন্ সুবিধাটিাৰ থাবিটল অন্য স্ানটিাটৰা দে ্ষন 
বনচিয়লি িবৰি। এই েংৃখলাটত প্দেৰ ১৯�া প্ৰবসধি 
পে ্ষ�ন প্িন্দ্ৰি বিনাতি িবৰ উন্নয়ন সাধন িৰা 
হহটছ। ১৫ �া থীম িাবি্ষ�ত ৭৬�া খণ্ি অন্ভু্ষতি 
িবৰ প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ প্দেৰ ৯০প্ৰা অবধি পে ্ষ�ন 
স্ানি সংটোগ িৰাৰ বসধিান্ হলটছ। ইয়াৰ বভতৰত 
৩৫�া স্ানত ইবতমটধ্য িাম সমূ্পণ ্ষ হহটছ আৰু অন্য 
১৫�া স্ানত ৮০ েতাংে িাম হহটছ। আন্জ্ষাবতি 

পে ্ষ�িি উৎসাবহত িৰাৰ িাটি আক্জ হিটদবেি নীবতত 
সালসলবন ৰট�াৱা হহটছ। ই-বভছা আৰু বভছা অন এৰাইটভল 
আবদৰ দটৰ পদটক্পৰ লগটত বভছাৰ মািুল িম িৰাৰ 
আবদ অটনি বসধিান্ গ্ৰহণ িৰা হহটছ। পে ্ষ�ন উটদ্যাগত 
হস্স্পট�বল�ীৰ ক্জএছট� হ্াস িৰা হহটছ। দঃুসাহবসি 
পে ্ষ�নৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদ ১৩৭�া পি ্ষতৰ িূ়িাত প্ট্ৰবিঙৰ 
ি্যৱস্া িৰা হহটছ। বিশ্বৰ পে ্ষ�িৰ পছন্দ-অপছন্দৰ ওপৰত 
বভত্তি িবৰ প্মবপং িবৰ ভাৰটত পে ্ষ�ন উটদ্যাগি বিিবেত 
িৰাৰ িাটি বনৰন্ৰ প্ৰয়াস অি্যাহত ৰাবখটছ।
সযাংস্কৃ দ্তক-আধ্যানমিক পৰ ্ষটনতঃ
ভযাৰতীয় পৰম্ৰযাৰ বযাহক

আক্জ সমগ্ৰ বিশ্বই ভাৰতীয় প্োগ বেক্া তথা ভাৰতীয় 
আধ্যাত্মিিতাৰ হসটত সংপতৃি প্হাৱাৰ িাটি ইচু্ছি হহ পবৰটছ। 
প্সটয়টহ সাংসৃ্বতি আৰু আধ্যাত্মিি পে ্ষ�নৰ বদেৰ ৰা্ৰিীয় 
আৰু আন্ঃৰা্ৰিীয় সম্ভাৱনীয়তা আটছ। এই সম্ভাৱনাটিাৰি 
আিাৰ বদয়াৰ িাটিই প্দটে প্িৱল আন্ঃগাথঁবন বনম ্ষাণৰ 
প্ক্ত্টতই গুৰুত্ব বদয়া নাই িৰঞ্ প্পৌৰাবণি প্গৌৰৱগাথঁাি 
পুনৰুজ্ীবৱত িৰাৰ িাটি অহৰহ প্ৰটিষ্টা অি্যাহত ৰাবখটছ। 
ৰামায়ণ িাবি্ষ�ৰ মাধ্যমত সমগ্ৰ প্দেত ৰামৰ হসটত জব়িত 
হহ থিা ঠাইসমূহৰ মাজত সমণ্বয়-প্োগাটোগ েক্তিোলী িৰা 
হহটছ োটত বিবভন্ন ঠাইটিাৰ পবৰভ্ৰমণ িবৰ ভগৱান ৰামৰ 

পে ্ষ�ন উটদ্যাগৰ 
িকৃ্ধিটয় প্দেৰ দখুীয়া প্শ্ৰণীি 

সি ্ষাবধি লাভাবণ্বত িটৰ। প্েবতয়া বিটদেী 
পে ্ষ�ি আটহ প্তবতয়া প্তওঁটলাটি ইয়াত 

খৰি িটৰ। ২০১৪ িনট�াত ভাৰতীয় প্লাটি 
বিটদেী মুদ্ৰাৰ ৰূপত ১ লাখ ২০ হাজাৰ প্িাট� 
�িা আয় িবৰবছল। প্সয়া ২০১৮-১৯ িনত 

২ লাখ প্িাট�লল িকৃ্ধি পাইবছল।
- নযৰন্দ্ৰ যমযােী, প্ৰধযানমন্তী। 

পে ্ষ�ন খণ্ৰ উন্নয়নপ্ৰচ্ছে যলখযা
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স্বযেশ েশ ্ষনৰ পৰযা ভযাৰতৰ সবদ্চত্ৰ্ক 
সযজযাৱযাৰ বযাযব পেযক্প 

সযাংস্কৃ দ্তক পৰ ্ষটনৰ শ্ৰীবকৃকদ্ধ

ভাৰতৰ সমকৃ্ধিোলী সাংসৃ্বতি, 
ঐবতহাবসি, পে ্ষ�নৰ ধমথীয় আৰু প্ৰািৃবতি 

ঐবতহ্যত উন্নয়ন আৰু বনটয়াগ সটৃষ্টৰ 
বিোল সম্ভাৱনা আটছ। এই তথ্যৰ সহায়ত 

২০১৫িনত স্টদে দে ্ষন আিঁবন আৰম্ভ িৰা 
হহবছল। এই আিঁবনখনৰ অধীনত ভাৰতত 

১৫ �া বিৰয় আধাবৰত িাবি্ষ�ৰ বিিাে 
সাধনৰ িাম আৰম্ভ িৰা হহবছল।

•n  প্িৌধি িাবি্ষ� nৰামায়ণ িাবি্ষ� nিৃষ্ণা িাবি্ষ� nপূি িাবি্ষ� n বহমালয় িাবি্ষ� 
nউপিূলীয় িাবি্ষ� nমৰুভূবম িাবি্ষ� nজনজাতীয় িাবি্ষ� nইটিা িাবি্ষ� nিন্য জীৱ-
জন্তু িাবি্ষ� nআধ্যাত্মিি িাবি্ষ� nগ্ৰামীণ িাবি্ষ� nপ্হবৰট�জ িাবি্ষ� nতীথ ্ষ িাবি্ষ� 
n িুফী িাবি্ষ�।

আিঁবনখন আৰম্ভ প্হাৱাৰ বপছত এই িাবি্ষ�টিাৰৰ বিিােৰ িাটি প্ৰায় ৫৭০০ 
প্িাট� �িাৰ মুঠ ৭৮�া প্ৰিল্প অনুটমাবদত হহটছ। ২০২০ৰ বডটিবেৰৰ বভতৰত 
৪২০০ প্িাট� আৰু অবধি মুিবল িৰা হহটছ।

কযাশী দ্বশ্বনযাথ কদ্ৰডৰ

৮০০ প্িাট� �িাৰ ি্যয়টৰ বিশ্বনাথ 
িবৰডৰ প্ৰিল্প ২০১৯ত আৰম্ভ।

৫ লাখ িগ ্ষফু�ত বনমথীত িবৰডৰৰ 
প্ৰথম পে ্ষায় আৰম্ভ িৰা হহটছ।

৪৩ অন্য মক্ন্দটৰা বনম ্ষাণ, 
িােীৰ নতুন ৰূপ।

যসযামনযাথ মকন্দৰ

০৩ গুৰুত্বপূণ ্ষ প্ৰিল্পৰ 
উটদ্াধন িৰা হহটছ।

ৰযাম মকন্দৰ পুনতঃদ্নম ্ষযাণ
২০২০িনৰ আগষ্ট মাহত 
প্ৰধানমন্তীটয় ৰাম মক্ন্দৰৰ বেলান্যাস 
িবৰটছ। ২০২৫হল সম্পূণ ্ষ।

িাশ্ীৰত ৩১ িছৰৰ 
পাছত ২০২১ৰ 
প্ফব্ৰুৱাৰীত েীতলনাথ 
মক্ন্দৰ প্খালা হহটছ। 
৩৭০ৰ বিলুবতেৰ পাছত 
এই মক্ন্দৰ পুনৰুধিাৰ।

যকেযাৰনযাথ ধযাম 
প্দেৰ প্ৰধানমন্তীৰ দাবয়ত্ব গ্ৰহণ িৰাৰ পাছত প্ৰধানমন্তীটয় বনটজ 
পািঁিাৰ প্িদাৰনাথ ভ্ৰমণ িবৰটছ। ২০১৩িনৰ প্ৰািৃবতি দুটে ্ষাটগ 
বিধ্বস্ িৰা প্িদাৰনাথ মক্ন্দৰ পুনৰ নতুন িৰা হহটছ।

শীতলনযাথ মকন্দৰ
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মহত্ব উপলবব্ধ িবৰি পৰা োয়। এটিদটৰ প্িৌধি িাবি্ষ�ৰ 
সহায়ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্িৌধি ধম ্ষালবেীটলািসিলি 
আিবৰ ্ষত িৰা হহটছ। অটোধ্যত ৰাম মক্ন্দৰৰ লটগ 
লটগ আধ্যত্মিিতাৰ বিশ্ব প্িন্দ্ৰ তথা স্া�্ষ িহৰৰ ৰূপত 
বিিবেত িৰা হহটছ। বিগত প্িই�ামান িছৰত প্দেৰ 
বিবভন্ন প্ৰান্ত আস্াৰ হসটত জব়িত হহ থিা ধমথীয় 
স্ানসমূহ, প্পৌৰাবণি িীবত ্ষবিহ্নটিাৰ, সংসৃ্বতৰ হসটত 
জব়িত হহ থিা স্াৰিটিাৰ উন্নত িবৰ থিা হহটছ, 
এইটিাৰৰ মূল লক্্য হহটছ পে ্ষ�ন উটদ্যাগি �নবিয়াল 
িৰা। উত্তৰ প্ৰটদেটতা পে ্ষ�নৰ পূণ ্ষ সম্ভাৱনা আটছ, 
এই িথা উপলবব্ধ িবৰটয়ই িৰিাটৰ ভগৱান ৰামৰ 
জন্মস্ান হওি িা শ্ৰীিৃষ্ণৰ জন্মস্ান িনৃ্দািন, ভগৱান 
িধুিৰ সাৰনাথ, তথা িােী বিশ্বনাথ, সন্ িিীৰৰ ধাম, 
সন্ ৰবিদাসৰ জন্মস্ানৰ আধুবনিীিৰণ, সমূ্পণ ্ষ 
প্ৰটদেত পে ্ষ�নৰ বিিােৰ িাটি িাম িবৰ থিা হহটছ। 
অটোধ্যা, বিত্িূ�, িনৃ্দািন, প্গাৱধ ্ষন, িুেীনগৰ, 
শ্ৰাৱস্ী আবদটিাৰৰ ধমথীয় গুৰুত্ব আটছ প্সটয়টগ 
ৰামায়ণী িাবি্ষ�, আধ্যাত্মিি িাবি্ষ�, প্িৌধি িাবি্ষ�ৰ 
বিিাে সাধন িৰা হহটছ। প্দেত পূি ্ষটৰ পৰা িাবৰধামৰ 
োত্াৰ গুৰুত্ব আটছ, দ্াদে প্জ্যাবতবলংগৰ দে ্ষন, 
েক্তিপীঠটিাৰৰ দে ্ষন, অষ্টবিনায়িৰ দে ্ষনি প্ৰবতজন 
নাগবৰটি জীৱনৰ অংে িবুল অবভবহত িবৰ দে ্ষন 
িৰাৰ প্ৰটিষ্ট হাতত লয়। এই তীথ ্ষস্ানটিাৰ প্িৱল 
পে ্ষ�নৰ বদেটতই ভাৰতৰ প্ৰবতট�া প্ৰান্ৰ প্লািি 
সংেুতি িৰাৰ এি আবহলা বহিাটপও বিটিবিত হহ 
আবহটছ। এই িথাটিাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদ অলপটত 
উত্তৰাখণ্ৰ প্িদাৰনাথ ধামত পে ্ষ�িৰ সুবিধাৰ িাটি 
প্িন্দ্ৰ স্াপন িৰা হহটছ, উন্নত বিবিৎসালয় তথা 
বিবভন্ন সুবিধা দে ্ষনাথথীৰ িাটি িৰা হহটছ। িাবৰধাম 
পথ পবৰিহনৰ ওপৰত ক্ীপ্ৰতাটৰ িাম আৰম্ভ হহটছ, 
ৰাইপথটৰ সংেতুি িৰা হহটছ। ভবৱৰ্যটত প্িদাৰনাথ 
ধামলল ি্যক্তিগত গা়িীত দে ্ষনাথথী আবহি পাটৰ তাৰ 
িাটি িাম িবল আটছ। পবিত্ প্হমিুণ্ িাবহিৰ দে ্ষন 
সহজ হহ পৰি তাৰ িাটি প্ৰাপ-প্ৱৰ ি্যৱস্া িৰা 
হহটছ। ইয়াৰ উপবৰ ঋবৰটিে আৰু িণ ্ষপ্ৰয়াগি 
প্ৰটলটৰ প্োগাটোগ িৰাৰ িাটি পদটক্প প্লাৱা হহটছ।

অলপটত গুজৰা�ৰ প্সামনাথ মক্ন্দৰি পুনৰাই 
উজ্ীবৱত িৰাৰ পদটক্টপ ফল লাভ িবৰটছ। এবতয়া 
প্সামনাথ মক্ন্দৰৰ পবৰসৰত থিা সাগৰ দে ্ষন, প্ৰদে ্ষনী, 
িজাৰ আবদটিাটৰ পে ্ষ�িি আিবৰ ্ষত িবৰটছ। ইয়াৰ 
ফলত নতুন সুবিধা তথা িম ্ষসংস্াপন িকৃ্ধি পাইটছ। 

স্াধীনতাৰ অমতৃ মটহাৎসৱ উপলটক্ প্দেৰ বিবভন্ন স্ানত 
১০�া জনজাতীয় সংগ্ৰহালয় স্াপন িৰা হহটছ। ইয়াৰ 
জবৰয়টত জনজাতীয় প্গৌৰৱ গাথঁা তথা সংসৃ্বতৰ প্ৰিাৰ 
িৰা হহটছ। অলপটত ৰািঁীত ভগৱান িীৰছা মুণ্াৰ স্বৃতত 
সংগ্ৰহালয়ৰ আৰম্ভবণ িৰা হহটছ আৰু অবত েীটৰে গুজৰা�ৰ 
ৰাজপীপলা, অন্ধ্ৰ প্ৰটদেৰ লাংিাবসংগী, ছত্তিেগ়িৰ ৰায়পুৰ, 

প্িাবভডৰ পাছৰ 
পৰা এয়া মহত্বপূণ ্ষ হহ পবৰটছ। 

আটপানাটলাটি এয়া বনক্চিত ভাটৱ মন 
িবৰটছ প্ে বে ঠাইত ট�িািৰণ প্িবছ হহটছ প্সই 
ঠাইত পে ্ষ�ি োিলল সুৰবক্ত অনুভৱ িবৰি। 

বহমািল প্ৰটদে হওি িা বছবিম হওি িা প্গাৱা, 
আমাৰ প্দেৰ পে ্ষ�নস্লীত ট�িািৰণৰ ওপৰত বিটেৰ 
গুৰুত্ব বদয়া হহটছ। আন্দামান বনটিািৰটতা ট�িািৰণ 

ক্ীপ্ৰতাটৰ িৰা হহটছ। এই িাে ্ষই পে ্ষ�িৰ মনত 
বিশ্বাসৰ ভাৱ সটৃষ্ট িবৰি।

নযৰন্দ্ৰ যমযােী, প্ৰধযানমন্তী। 

পে ্ষ�ন খণ্ৰ উন্নয়নপ্ৰচ্ছে যলখযা
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দ্বশ্ব পৰ ্ষটন: ভযাৰতৰ 
১৯টযা প্ৰদ্সদ্ধ পদ্ৰচয়
n এখন প্দেৰ পে ্ষ�ন স্ানসমূটহ পবৃথৱীত ইয়াৰ পবৰিয় প্ৰবতষ্া 

িবৰটছ। বিশ্বৰ পে ্ষ�ন মানবিত্ত ভাৰতৰ পবৰিয় হহটছ এটন ১৯�া 
পে ্ষ�ন স্ান। এইটিাৰৰ বিিাে সাধন িবৰ প্ৰবসধি ঐবতহ্য স্ান 
বহিাটপ প্ৰবতষ্া িৰা হহটছ।

n  প্িন্দ্ৰীয় িৰিাৰৰ এই আিঁবন ৰাজ্য িৰিাৰ, স্ানীয় সংস্াসমূহৰ 
সহায়ত সম্পূণ ্ষ িৰা হহটছ। গন্ি্যস্ানলল সংটোগ সম্পিথীয় 
সমস্যাসমূহ সামবগ্ৰি ধৰটণ, ছাই�ত (ঐবতহ্য স্ানত) পে ্ষ�িৰ 
িাটি ভাল সুবিধা/ সুবিধাসমূহ প্ৰদান িবৰ নাইিীয়া িৰা হহটছ। 
ইয়াৰ লগটত স্ানীয় সম্প্ৰদায়ৰ অংেগ্ৰহণ, অবভজ্তা, দক্তা 
বিিাে আৰু ি্যক্তিগত বিবনটয়াগৰ প্ৰিাৰৰ মাধ্যমত ঐবতহ্য 
প্ক্ত্ৰ উন্নয়ন সম্ভৱ িবৰ প্তালা হহটছ।

n  আগ্ৰাৰ তাজমহল, মহাৰা্ৰিৰ অজন্া-ইটলাৰা গুহাৰ পৰা বদলেীৰ 
িুতুি বমনাৰললটি এই ১৯�া স্ানৰ বভতৰত আটছ।

প্িটৰলাৰ প্িাক্িটিাড, মধ্যপ্ৰটদেৰ বছন্দৱা়িা, 
প্তটলংগানাৰ হায়দৰািাদ, মবণপুৰৰ তাটমংলং, 
বমটজাৰাম আৰু প্গাৱাত এটন সংগ্ৰাহলয় স্াপন িৰা 
হ’ি। এই সংগ্ৰহালয়টিাৰৰ মাধ্যমত প্দেৰ নৱ প্ৰজন্ম 
আবদিাসী (জনজাতীয়) ইবতহাসৰ হসটত পবৰিয় লাভ 
িবৰি আৰু লগটত পে ্ষ�নখণ্ৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হহ পবৰি। 
এটিদটৰ উত্তৰ প্ৰটদেত ৰজা সুটহলটদৱৰ ৪০ ফু� 

উচ্চতাৰ প্ৰবতমূবত ্ষটয় পে ্ষ�িি আিবৰ ্ষত িবৰি আৰু 
প্তওঁ জীৱনৰ হসটত পবৰিয় িৰাি। এই ঠাইত প্লাৱা 
প্হাৱা অন্য প্িতটিাৰ পদটক্টপ পে ্ষ�িি আিবৰ ্ষত 
িবৰি। মুঠৰ ওপৰত এই পদটক্পটিাটৰ উত্তৰ প্ৰটদেৰ 
িাহৰাইছৰ গুৰুত্ব পে ্ষ�ন প্মপত উজ্জ্বল িবৰ তুবলি।
স্বযাস্্-কল্যাণ পৰ ্ষটনত নতুন মযাত্ৰযা

প্িতটিাটৰ প্লাটি এই িথাট�া বিন্া িবৰ িাি 

প্িাবভড িালত 
পে ্ষ�ন খণ্ সি ্ষাবধি 
প্ৰভাবৱত গবতটি 
অংেীদাৰসিলৰ পৰা 
আৰম্ভ িবৰ গাইডলল 
সিটলাটি সহায় 
প্ৰদান িৰা হয়।

পে ্ষ�ন খণ্ৰ উন্নয়নপ্ৰচ্ছে যলখযা
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পাটৰ প্ে স্াস্্য খণ্ৰ হসটত পে ্ষ�নৰ বি সম্পি্ষ 
বিন্তু স্াস্্যখণ্ৰ হসটত পে ্ষ�নৰ সম্পি্ষ বনবি়। 
বিয়টনা প্িাটনা এখন প্দেৰ স্াস্্য খণ্ েক্তিোলী হহ 
উটঠটল প্সই প্দেলল অটনি প্লািৰ আগমন হয়। 
এই আগমটন পে ্ষ�ন খণ্ি েক্তিোলী িটৰ। িাবণজ্য 
সংস্া বফবিৰ এি প্ৰবতটিদনমটত বিশ্বৰ প্মবডটিল 
�ুবৰক্জমত ভাৰতৰ অংে প্ৰায় ২০ েতাংে। ইউটৰাপ 
আৰু আটমবৰিাৰ তুলনাত ভাৰতত ৫০ েতাংে 
সস্ীয়া বিবিৎসা উপলব্ধ, প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ এই বদেত 
ক্ৰমাগতভাটৱ গুৰুত্ব বদ অহাৰ ফলশ্ৰুবতত ২০১৪ 
িনৰ পাছৰ পৰাই প্িাবভড িাল অহাৰ আগলল প্দেৰ 
প্মবডটিল পে ্ষ�নৰ সংখ্য ৩৫০ েতাংে আবছল। 
২০১৪ িনট�াত ইয়াৰ পৰা প্হাৱা আয়ৰ পবৰমাণ ১.২৩ 
লাখ প্িাট� �িা আবছল, ২০১৯ত এয়া ২.১০ লাখ 
প্িাট� �িালল িকৃ্ধি পাইবছল। অথ ্ষাৎ বেটিাৰ ঠাইত 
স্াস্্য আন্ঃগাথঁবন উন্নত হহ পবৰি প্সইটিাৰ ঠাইত 
পে ্ষ�নৰ সম্ভাৱনা অবধি িকৃ্ধি পাি।

স্াস্্য পে ্ষ�নৰ গুণগত মানৰ বহিাপত আক্জ 
ভাৰতিৰ ্ষ বিশ্বৰ বতবনখন িহৃৎ ৰা্ৰিৰ এখন হয়। স্াস্্য-
িল্যাণ পে ্ষ�নৰ মূল বিন্দ ু হহটছ প্িমাৰৰ বিবিৎসা 
প্ৰদান আৰু শুশ্ৰুৰা। ইয়াৰ সিটলাতলি গুৰুত্বপূণ ্ষ 
অংগ হহটছ আয়টুি ্ষদ আৰু পৰম্পৰাগত বিবিৎসা 
পধিবত। ভাৰতত এই প্ক্ত্ত িাম িবৰ আয়টুি ্ষদ 
আৰু পৰম্পৰাগত বিবিৎসা ি্যৱস্াি উন্নত িৰাৰ 
িাটি বিবভন্ন পদটক্প আয়ৰু মন্তণালয়ৰ মাধ্যমত 
িবৰ থিা হহটছ। প্িটৰলাৰ আয়টুি ্ষদ, উত্তৰাখণ্-
বহমািলত পৰম্পৰাগত বিবিৎসাৰ লাভ প্লাৱা 
তথা প্োগাভ্যাটস িল্যাণ পে ্ষ�নৰ মাত্া িকৃ্ধি িবৰ 
আবহটছ। প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় স্াস্্য-িল্যাণ 
পে ্ষ�ন সম্পি্ষত এইদটৰ িয়, “েবদটহ আপুবন 
আটপানাৰ জীৱন প্ৰণালীৰ জবৰয়টত জীৱন োপনৰ 
প্ক্ত্ত অসুবিধাত পবৰটছ প্তটন্ এয়া িকু্জ লওি প্ে 
আটপানাৰ প্পৌৰাবণি ভাৰতীয় সংসৃ্বতি আটঁিাৱাবল 
প্লাৱাৰ সময় আবহ পবৰটছ। প্েবতয়াই আপুবন মন তথা 
েৰীৰৰ বিবিৎসা িৰাি বিিাটৰ প্তবতয়া আটপানাটলাি 
ভাৰতলল আহি।” এই প্ক্ত্ত পদটক্প গ্ৰহণ িবৰ 
প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ ৰা্ৰিীয় আয়ৰু বমছন আৰম্ভ িবৰটছ। 
আয়টুি ্ষদ তথা অন্য পৰম্পৰাগত বিবিৎসা পধিবত 
পূি ্ষটৰ পৰা বিশ্ব স্াস্্য সংগঠনৰ পৰম্পৰাগত বিবিৎসা 
ৰণনীবত ২০১৪-২০২৩ৰ অনুৰূপ হয়। হুই ভাৰতত 
পৰম্পৰাগত বিবিৎসাৰ বিশ্বস্ৰীয় প্িন্দ্ৰ স্াপন 
িৰাৰ িথা প্ৰাৰণা িবৰটছ। এবতয়া বিবভন্ন প্দেৰ 

২৪খন ৰযাজ্ত প্ৰযায় ১১৬০ 
যকযাটট টকযাৰ ব্য় সযাযপযক্ 
৩৬টযা পদ্ৰকল্নযাৰ ওপৰত 

কযাম আৰম্ভ সহযছ। 

স্ান ইয়াত অন্ভু্ষতি 
হহ আটছ, ২৭ ৰাজ্য/
প্িন্দ্ৰীয় অঞ্লত।

৫৭টযা

প্ৰসযাে আঁচদ্নৰ পৰযা 
আন্তঃগযাথঁদ্নৰ দ্বকযাশ
n তীথ ্ষোত্া পুনৰুজ্ীবৱতিৰণ আৰু আধ্যাত্মিি 

প্ৰিাৰ অবভোন (প্ৰসাদ) হহটছ এি ৰা্ৰিীয় 
অবভোন, এই আিঁবন পে ্ষ�ন মন্তালটয় গ্ৰহণ 
িবৰটছ। ২০১৪-১৫ িৰ ্ষত এয়া আৰম্ভ িৰা 
হহটছ। এই আিঁবনখনৰ অধীনত ১০০ েতাংে 
প্িন্দ্ৰীয়ভাটৱ পুকঁ্জ প্োগান ধৰা হয়।

n  এই পবৰিল্পনাই ধমথীয় পে ্ষ�নৰ অবভজ্তাি 
সমধৃি িবৰ সমগ্ৰ প্দেৰ তীথ ্ষস্ান বিনাতি আৰু 
বিিবেত িৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদয়া হহটছ। 
ইয়াৰ মূল উটদেে্য হহটছ সম্পূণ ্ষ ধমথীয় পে ্ষ�নৰ 
অবভজ্তা প্ৰদান িৰা আৰু লগটত প্ৰাথবমিতা 
প্ৰদান িবৰ তীথ ্ষস্ানসমূহৰ সংৰিধি বিিাে িৰা।

n  পথ, প্ৰল, জলপথ �াবম ্ষটনল, ম'িাইল-ইণ্াৰটন� 
সংটোগ, প্েৌিালয়, ক্ৰাফ্ট িজাৰ, এট�এম, ধন 
এক্সটিজি িাউণ্াৰৰ দটৰ প্মৌবলি সুবিধাৰ বিিাে 
এই আিঁবনৰ জবৰয়টত িৰা হহটছ।
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১৩৭টযা পব ্ষতৰ চূড়যাত 
যট্ৰদ্কঙৰ সুদ্বধযা
পি ্ষতাটৰাহণ বভছা পািলল আগ্ৰহী 
বিটদেীসিলৰ িাটি ২০১৯ িনত প্িন্দ্ৰীয় 
িৰিাটৰ প্ট্ৰবিঙৰ িাটি ১৩৭�া েংৃগ মুিবল 
িবৰ বদয়া হহটছ। এই েংৃগটিাৰ জম্ ুআৰু 
িাশ্ীৰ, বহমািল প্ৰটদে, উত্তৰাখণ্ আৰু 
বছবিমত অৱবস্ত। বিটদেী পি ্ষতাটৰাহীৰ 
িাটি উত্তৰাখণ্ৰ সি ্ষমুঠ ৫১�া েংৃগ/িূ়িা 
মুিবল িৰা হহটছ। এই তাবলিাত জম্ ুআৰু 
িাশ্ীৰৰ ১৫�া পি ্ষতৰ েংৃগ অন্ভু্ষতি িৰা 
হহটছ। এই পদটক্টপ প্দেত দুঃসাহবসি 
পে ্ষ�নৰ প্ৰিাৰৰ বদেত সহায় িবৰটছ।

প্িাবভডৰ পূটি ্ষ বিশ্বি্যাপী পে ্ষ�ন িজাৰ “বিশ্ব পে ্ষ�ন আৰু ভ্ৰমণ পবৰৰদৰ” 
এখন প্ৰবতটিদন অনুসবৰ িাবৰ ্ষি ৩.৫% হাৰত িকৃ্ধি হহ আবছল। বিশ্বৰ 
ক্জবডবপত ইয়াৰ অবৰহনা আবছল ৮.৯ টট্ৰবলয়ন ডলাৰ আৰু ৩৩০ বনেুত প্লাটি 
িম ্ষসংস্াপন লাভ িবৰবছল। পে ্ষ�ন উটদ্যাটগ ভাৰতত ৮৭.৫ বনেুত প্লািি 
বনেুক্তি বদ আবহটছ আৰু ক্জবডবপত ইয়াৰ অংে হহটছ ১৯৪ বিবলয়ন ডলাৰ।

বদ্ধ ্ষত পৰ ্ষটন উযে্যাগত ভযাৰতৰ ভূদ্মকযা

ভাৰতত ২০১৬ৰ পৰা 
২০২০হল প্মবডটিল 
পে ্ষ�নৰ িাটি অহা 
পে ্ষ�িৰ সংখ্যা

৪.২৭
৪.৪৯

৬.৪১
৬.৯৭

১.৮৩

২০১৬

২০১৭

২০১৮

২০১৯

২০২০*
সংখ্যা লাখত। *প্িাবভডৰ সময়

পৰা বেক্াথথীটয় পৰম্পৰাগত বিবিৎসা আৰু আয়টুি ্ষদ 
বেক্াৰ িাটি ভাৰতলল আবহি ধবৰটছ।

অৱটে্য প্িাবভড িালৰ িাটি পে ্ষ�ন খণ্ সি ্ষাবধি 
ক্বতগ্ৰস্ হহ পবৰটছ বিন্তু ট�িািৰণৰ িবধ ্ষত গবতৰ 
ফলত ৰৰুৱা আৰু বিটদেী পে ্ষ�িি লাটহ লাটহ পুনৰাই 
পে ্ষ�নৰ প্ৰবত আিবৰ ্ষত হহ পবৰটছ। ভাৰটত বনজৰ 
ট�িািৰণ অবভোনত সি ্ষাবধি গুৰুত্ব বদয়াৰ িাৰণট�া 
এয়াই প্ে প্দেৰ অথ ্ষনীবতৰ লগটত পে ্ষ�নখণ্ প্েন 
পুনৰাই ঠন ধবৰ উঠি।
স্বচ্ছতযাই পৰ ্ষটন খণ্ডক সহযায় কদ্ৰযছ

েবদটহ আটপানাৰ মনত পটৰ প্তটন্ এই িথা মনলল 
আবহি প্ে ২০১৪ িনৰ পূটি ্ষ সমগ্ৰ প্দেত স্চ্ছতা 
সম্পি্ষত ঋণাত্মি িি্ষা শুবনিলল প্পাৱা হগবছল। 
বিদটৰ আৱজ্ষনাই িহৰ-নগৰত দগু ্ষন্ময় পবৰবস্বতৰ 
সটৃষ্ট িবৰবছল প্সই বিৰটয় প্িৱল িি্ষাটহ হহবছল বিন্তু 
িাফবিিুণতাৰ বদেত বিটেৰ পদটক্প গ্ৰহণ িৰা 
পবৰলবক্ত প্হাৱা নাবছল। ইয়াৰ ফলত প্দেলল অহা 
পে ্ষ�ি আৰু িহৰ-নগৰৰ িাবসন্দাৰ ওপৰত িুৰূপ 
প্ৰভাৱ পবৰবছল, তদপুবৰ স্াস্্যৰ ক্বতৰ িথাট�াও 
আবছল। এই বস্বত সলবন িৰাৰ িাটিই প্দেত স্চ্ছ 
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“যচযাৱযা দ্নজৰ যেশ” শীৰ ্ষক আঁচদ্নযৰ
পৰ ্ষটকক আকদ্ৰ ্ষত কৰযাৰ প্ৰযচষ্যা

যহল্লযাইনৰ পৰযা আৰম্ভ 
কদ্ৰ সকযলযাযত সহযায়

ভাৰটত িহু েবতিা ধবৰ আন প্দেৰ প্লািসিলি আিবৰ ্ষত িবৰ 
আবহটছ। িাশ্ীৰৰ সুন্দৰ ঠাইৰ িথা উটলেখ িৰা িথা হওি িা দাক্জ্ষবলং-
অসমৰ বিখ্যাত িাহ িাগানটিাৰ হওি, প্দেৰ বিবভন্ন প্ৰান্ৰ প্ৰবত 
প্ৰবতজন বিটদেী পে ্ষ�ি আিবৰ ্ষত হহ আবহটছ। এইটিাৰৰ িাবহটৰও, 
ধমথীয় স্ানটিাৰৰ প্ৰবত সিটলাটৰ েটথষ্ট আস্া আটছ। িৰিাটৰ 'প্দটখা 
অপনা প্দে' অবভোন আৰম্ভ িবৰটছ আৰু ইয়াৰ অধীনত বিটেৰ 
পে ্ষ�ি প্ৰলৰ মাধ্যমত দে ্ষনাথথীি ধমথীয় স্ানৰ হসটত সংটোগ িবৰটছ।

n প্দেী-বিটদেী পে ্ষ�ৰ িাটি তথা প্তওঁটলািৰ সুবিধাৰ িাটি বহন্দী 
আৰু ইংৰাজীসহ ১২ �া ভাৰাত প্�াল ৰেী নবেৰ ১৮০০১১১৩৬৩ 
আৰু সংবক্তে প্িাড ১৩৬৩ত পে ্ষ�নৰ তথ্য বদটন-বনোই প্ৰদান 
িৰা হয়।

n  মন্তালয়ৰ প্ৱিছাই�ত পে ্ষ�িৰ প্ৰবতট�া সটন্দহ সমাধান িবৰিলল 
লাইভ প্ি� আৰম্ভ িৰা হহটছ। পে ্ষ�ন তথ্য িাউণ্াৰত আৰু 
ইংৰাজী ি’ি প্নাৱাৰা পে ্ষ�িসিলৰ সুবিধাৰ িাটি বিটেৰ 
পদটক্প প্লাৱা হহটছ।

n  অমূল্য ভাৰত প্ৱিছাই�ত গুগল ৩৬০ বডগ্ৰী ৱািথ্ৰুৰ জবৰয়টত 
পে ্ষ�নৰ সিটলা তথ্য প্ৱিছাই�ৰ জবৰয়টত প্ৰাতে িবৰি পাবৰ। 
তথা অমূল্য ভাৰত প্মািাইল এপ্-ত �ু্যৰ অপাটৰ�ৰ, প্হাট�ল, 
এটজণ্, গাইড আবদ সিটলা তথ্য প্পাৱা োয়।

n  সংি�ৰ সময়ত বিটদেী পে ্ষ�িি সহায় িবৰিলল পথৃি 
প্িাবভড-19 প্িাৰ স্াপন িৰা হহবছল। 'প্্ৰিটণ্ড ইন ইক্ণ্য়া' 
পট�্ষলৰ জবৰয়টত প্িাবভডৰ সময়টছাৱাত প্দেত আৱধি বিটদেী 
পে ্ষ�িসিলি সহায় আগিট়াৱা হহবছল।

বিশ্ব পে ্ষ�ন বদৱস উপলটক্ ২০১৭ িনৰ 
২৭ প্ছটটেবেৰ তাবৰটখ 'এডটে এ প্হবৰট�জ' 
আিঁবন আৰম্ভ িৰা হহবছল। ভাৰতীয় 
পে ্ষ�ন মন্তালয়, ভাৰতীয় পুৰাতাত্্বিি 
জৰীপ বিভাগ আৰু ৰাজ্য/প্িন্দ্ৰীয় োবসত 
অঞ্ল ৰাজ্যসমূহৰ মাজত পে ্ষ�নৰ 
প্ৰিাৰৰ িাটি এয়া আৰম্ভ িৰা হহবছল। 
এয়া এি সহটোবগতামূলি আিঁবন। এই 
আিঁবন প্দেৰ সমকৃ্ধিোলী আৰু হিবিত্্যপূণ ্ষ 
ঐবতহ্য স্াৰিসমূটহ পে ্ষ�ন িনু্ সটৃষ্ট িৰাৰ 
ক্মতা আটছ। এই আিঁবনখটন প্দেৰ মুখ্য 
স্াৰিসমূহত পুৰাতাত্্বিি জৰীপ আৰম্ভ িটৰ 
আৰু এবতয়ালল প্দেৰ ৯৫�া ঐবতহ্যটক্ত্ি 
অন্ভু্ষতি িৰা হহটছ। এই আিঁবনৰ অধীনত 
ি্যক্তিগত বিবনটয়াগিাৰীটয় এই ঐবতহ্য 
স্ানটিাৰ ৰক্ণাটিক্ণ িৰাৰ লগটত িুবনয়াদী 
তথা আধুবনি সুবিধাটিাৰ প্ৰদান িবৰি। 
এবতয়ালল এই প্ক্ত্ত ২৯খন িুক্তি স্াক্ৰ 
হহটছ।

এডতে এ যহদ্ৰযটজৰ 
মযাধ্মত
দ্বযশৰ পেযক্প  

পে ্ষ�ন খণ্ৰ উন্নয়নপ্ৰচ্ছে যলখযা
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ভাৰত বমছন আৰু অমতৃ বমছন আৰম্ভ হহবছল। এই 
অবভোন জনঅংেীদাবৰত্বটৰ সফল হহ পবৰবছল। বিগত 
িৰ ্ষটিই�াত প্দেৰ নগৰ-িহৰটিাৰত ৬০ লাখটৰা অবধি 
ি্যক্তিগত প্েৌিালয় আৰু ৬লাখটৰা অবধি সমূহীয়া 
প্েৌিাগাৰ বনম ্ষাণ িৰা হহটছ। প্দেত ৭ িছৰৰ পূটি ্ষ 
প্িৱল ১৮ েতাংে জাৱৰটহ বনষ্ােন িৰা হহবছল, এয়া 
এবতয়া ৭০ েতাংে হহটছ। এবতয়া স্চ্ছ ভাৰত অবভোন 
২.০ৰ মাধ্যমত িহৰটিাৰত পাহাৰসদৃে হহ থিা জাৱৰৰ 
দমটিাৰ আতঁৰ িৰাৰ িাটি বিটেৰ পদটক্প গ্ৰহণ িৰা 
হহটছ। িহৰটিাৰি সুন্দৰ িবৰ প্তালাৰ িাটি এলইবড 
লাই�ৰ ি্যৱহাৰ িৰা হহটছ, িৰিাটৰ অবভোন িলাই 
সমগ্ৰ প্দেত ৯০ লাখটৰা অবধি পুৰবণ ্ৰিী� লাই�ি 
সলাই এলইবড লাই�লল সলবন িৰা হহটছ।

স্াধীনতাৰ এই ৭৫ সংখ্যি িৰ ্ষত সিটলাটৰ হসটত 
সিটলাটৰ বিিাে, সিটলাটৰ বিশ্বাসৰ হসটত সিটলাটৰ 
প্ৰয়াসৰ আহ্ান জটনাৱা হহটছ। সিটলাটৰ প্ৰয়াসৰ 
এই ভাৱনা স্চ্ছতাৰ িাটিও প্ৰটয়াজনীয়। স্চ্ছতাৰ সুখ 
আৰু পে ্ষ�নৰ মাজত গভীৰ সম্পি্ষ আটছ। গুজৰা�ৰ 
মুখ্যমন্তী বহিাটপ থাবি নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় পে ্ষ�ন খণ্ৰ 
উন্নয়নৰ িাটি স্চ্ছতাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত পূি ্ষটৰ পৰা 
িাম িবৰ আবহটছ আৰু প্সয়া প্দেৰ প্ৰধানমন্তী বহিাটপ 
দাবয়ত্ব গ্ৰহণ িৰাৰ পাছটতা অি্যাহত ৰাবখটছ। বনম ্ষল 
গুজৰা� অবভোন জন আটন্দালনলল ৰূপান্বৰত 
প্হাৱাৰ পাছত ৰাজ্যখনলল পে ্ষ�িৰ সমাগম প্ৰবতিছটৰ 
িকৃ্ধি প্পাৱা প্দখা হগটছ।
ঐদ্তহ্ যক্ত্ৰৰ জদ্ৰয়যত পদ্ৰচয় লযাভ কদ্ৰযছ 
ভযাৰযত

পৰম্পৰাৰ হসটতও পে ্ষ�ন খণ্ ওতটপ্ৰাতভাটৱ 
জব়িত হহ থাটি। এখন ঠাইৰ পৰম্পৰাগত স্ানটিাৰ, 
ঐবতহ্যপূণ ্ষ ঠাইটিাৰলল পে ্ষ�িৰ বভৰ িকৃ্ধি হহটছ। 
প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ এই প্ক্ত্ত বনৰন্ৰ প্ৰয়াস অি্যাহত 
ৰাবখটছ আৰু ভাৰতৰ সাংসৃ্বতি ৰং-ৰূপি বিশ্বৰ 
সম্খুত উপস্াপনটৰ প্দেৰ বিশ্বৰ ঐবতহ্যটক্ত্ 
সমূহি আিৰ ্ষণীয় িবৰ প্তালা হহটছ। এই বিন্াধাৰাৰ 
আধাৰত প্দেৰ প্ৰািীন ঐবতহ্যপূণ ্ষ স্ানসমূহ পুনৰুধিাৰ 
িবৰ সজীৱ িবৰ প্তালা হহটছ আৰু প্োগাটোগ ি্যৱস্া 
উন্নত িৰা হহটছ। প্ৰথমটত বদলেী, প্িালিাতা, মুবোই, 
আহটমদািাদ আৰু িাৰাণসীত থিা ঐবতহ্যপূণ ্ষ 
স্ানসমূহ উন্নত িৰা হহটছ। এই ঐবতহ্য স্ানসমূহত 
নতুন প্গলাৰী, নতুন প্ৰদে ্ষনীস্ান, বথটয়�াৰ, না�ি তথা 
সংগীত অনষু্ানৰ ভৱনৰ িাটি আন্ঃগাথঁবন বনি ্ষাণ 
িৰা হহটছ। প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ এয়া বসধিান্ হলটছ প্ে প্দেৰ 

৫�া আদে ্ষ সংগ্ৰহালয়ি আন্ঃৰা্ৰিীয় পে ্ষায়ৰ গব় 
প্তালা হ’ি, ইয়াৰ আৰম্ভবণ প্িালিাতাত থিা ভাৰতীয় 
সংগ্ৰহালয়ৰ জবৰয়টত িৰা হহটছ। ইয়াৰ লগটত বদলেী, 
প্িন্নাই, হায়দৰািাদ, শ্ৰীনগৰত থিা সংগ্ৰহালয়টিাৰ 
উন্নীত িৰা হহটছ। বিগত ৭�া িছৰত ১০�া নতুন স্ানি 
বিশ্ব ঐবতহ্য প্ক্ত্ৰ মে ্ষদা বদয়া হহটছ। এই িথাট�াটৱ 
প্িন্দ্ৰ িৰিাৰ পে ্ষ�ন খণ্ৰ প্ৰবত থিা দায়ৱধিতাৰ িথা 
সদবৰ িটৰ।

এই ঐবতহ্য প্ক্ত্টিাৰি সংগটঠত িৰা, বিিাে সাধন 
িৰা তথা প্ৰিাৰৰ উটদেে্যটৰ “ইক্ণ্য়ান ইনটষ্টট�উড অৱ 
প্হবৰট�জ িনজাৰটভশ্বনৰ” বনম ্ষাণ িৰা হহটছ। আৰু 
এই সংস্াি বডমড (আিাংবক্ত) বিশ্ববিদ্যালয় িৰাৰ 
িাটি বিন্া-িি্ষা িৰা হহটছ। গুজৰা�ৰ মুখ্যমন্তী বহিাটপ 
দাবয়ত্ব হল থিা সময়ৰ পৰা প্ৰধানমন্তীৰ এই োত্াপথত 
নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় Adopt A Heritage িা ঐবতহ্যৰ দত্তি 
আিঁবনৰ মাধ্যমত বিটেৰ পন্া হাতত হলটছ। ইয়াৰ 
ফলত প্দেৰ ঐবতহ্যৰ স্ানটিাটৰ বিটেৰ গুৰুত্ব পািলল 
সক্ম হহটছ। এই পদটক্পৰ লগটত পথ পবৰিহন 
আৰু প্োগাটোগ ি্যৱস্াৰ উন্নীতিৰণৰ মাধ্যমত প্দেত 
পে ্ষ�ন উটদ্যাগ েক্তিোলী হহ পবৰটছ।

বনক্চিতভাটৱ প্িাবভড িাল ক্স্বমত প্হাৱাৰ পাছত 
প্দেত পে ্ষ�িৰ সংখ্যা অবধি িকৃ্ধি পাি আৰু প্দেৰ 
অথ ্ষনীবতটয় নতুন গবত লাভ িবৰি। ট�িািৰণৰ গবত, 
ই-বভছা প্ৰদানৰ প্ৰক্ক্ৰয়া, স্াস্্য সুবিধা তথা উন্নত 
প্ৰেকু্তিৰ সহায়ত প্দেৰ ছবৱ বিশ্বৰ পে ্ষ�ন মানবিত্ত 
ক্জবলটি উটঠটছ এি ভাৰত প্শ্ৰষ্ ভাৰতৰ মন্তটৰ এয়া 
বিশ্বত অবধি েক্তিোলী হহ পবৰটছ।  n
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দেি দেি ধবৰ হৰ থিা প্ৰিল্পটিাৰৰ িাটি প্িৱল খৰটিই 
িাব় নাোয়, ইয়ৰ ফলত স্ানীয় প্লাি প্সই প্ৰিল্পৰ 
িাস্ৱাবয়ত ৰূপট�া িািলল দীৰ ্ষবদন ধবৰ অটপক্া 

িবৰ থাবিিলগীয়া প্হাৱাৰ লগটত প্তওঁটলাটি ইবতপূটি ্ষ লাভ 
িবৰিলগীয়া সুবিধাটিাৰৰ পৰাও িক্ঞ্ত হয়। ২৭ বডটিবেৰত 
বহমািল প্ৰটদেৰ মাক্ণ্ ক্জলাত উপবস্ত হহ প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ 
প্মাদীটয় ১১,০০০ প্িাট� �িীয়া ৪�া জলবিদু্যৎ প্ৰিল্পৰ 
আধাৰবেলা স্াপন িৰাৰ লগটত আৰু প্সয়া জনতালল উৎসগ ্ষা 
িবৰ এইদটৰ িয়, "প্ৰবতখন প্দেৰ বভন্ন মতাদে ্ষ আটছ, বিন্তু 
আক্জ আমাৰ প্দেৰ প্লাটি স্পষ্টভাটৱ দু�া মতাদে ্ষলল মন 
িটৰ। এ�া মতাদে ্ষ বিলববেতিৰণৰ আৰু আনট�া হহটছ বিিাে। 
বিলববেত আদে ্ষই প্িবতয়াও পাহাৰত িাস িৰা প্লািসিলৰ 
বিৰটয় বিন্া নিটৰ। আন্ঃগাথঁবনৰ িাম হওি, মানুহি 
প্মৌবলি সুবিধা প্ৰদান িৰা িথা হওি বহমািলৰ প্লািসিটল 
দীৰলীয়া সময়ৰ িাি অটপক্া িবৰিলগীয়া হহটছ। প্সইিাৰটণ 
অ�ল সুৰংগৰ িাম প্লটহমীয়া হহবছল, প্তটনদটৰ প্ৰণুিাজী 
প্ৰিল্পটৰা ইবতমটধ্য বতবন�া দেি পাৰ হহটছ।"

এদ্তয়যা দ্চন্যাধযাৰযা
যকৱল উন্নয়নৰ

দ্বলম্ব নহয়...

এ�া সময় আবছল প্েবতয়া প্ৰিল্পটিাৰ 
আৰম্ভ হহবছল বিন্তু প্সইটিাৰ সমূ্পণ ্ষ প্হাৱাৰ 

িাটি প্িইিা দেি অটপক্া িবৰিলগীয়া 
হহবছল। প্দেৰ সিটলা ঠাইত এটিই গবত 

হহবছল, প্িৰালাৰ প্িালোম িাইপাছ পািঁ�া 
দেি স্বগত হহ আবছল, অসমৰ িগীবিল 
দলং, িাবৰ দেি পবৰ প্ৰাৱা উত্তৰ প্ৰটদে 
সৰয় ুনহৰ খাল প্ৰিল্প িা বতবন�া দেিৰ 
িাটি স্বগত বহমািল প্ৰটদেৰ প্ৰণিুাজী 

িান্ প্ৰিল্প। বিন্তু প্িন্দ্ৰীয় িৰিাৰ এবতয়া 
প্দখুৱাইটছ প্ে েবদটহ েক্তিোলী অবভপ্ৰায় 

থাটি প্তটন্ প্িাটনা লক্্য িটঠন নহয়, 
লাবগটল দেি ধবৰ পবৰ প্ৰাৱা প্ৰিল্পৰ িাটমই 

বিয় নহওি! উত্তৰ প্ৰটদেত মাত্ িাবৰ�া 
িছৰত সৰয় ুনহৰ খাল প্ৰিল্পৰ ৪৮েতাংে 

িাম সমূ্পণ ্ষ িৰা হহটছ েবদ বহমািল প্ৰটদেত 
প্ৰণিুাজী িান্ প্ৰিল্পও এবতয়া সমূ্পণ ্ষ হহ 

সটপান বদঠিত পবৰণত হহটছ... 

বিিােৰ পথত বহমািল প্ৰটদেৰযাষ্ট্ৰ

প্ৰধযানমন্তীৰ 
সযম্বযাধন শুদ্নবমল 
এই দ্কউআৰ 
যকযাড যস্ন কৰক।
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এদ্তয়যা দ্বলম্ব নহয়
বনজৰ সটবোধনত প্ৰধানমন্তীটয় বহমািল প্ৰটদেৰ নলীৰ 

জবৰয়টত অহা প্খাৱাপানীৰ সংটোগৰ উদাহৰণ বদ িয় 
প্ে স্াধীনতাৰ ৭�া দেিত বহমািলৰ ৭ লাখ প্লাটিটহ 
প্খাৱাপানীৰ প্োগান লাভ িবৰবছল। বিন্তু মাটথা ঁদু�া িছৰৰ 
বভতৰত আৰু প্িাবভড িালৰ মাজত বহমািলত ৭লাখটৰা 
অবধি পবৰয়াটল প্খাৱাপানীৰ সংটোগ লাভ িবৰটছ।

পূি ্ষটত আমাৰ খাদ্য প্ৰস্তুত িৰাৰ িাটি েটথষ্ট সময়ৰ 
প্ৰটয়াজন হহবছল বিন্তু এবতয়া ৰটৰ ৰটৰ বিবলণ্াৰৰ 
ি্যৱস্া প্হাৱাৰ পাছত মবহলাসিল েটথষ্ট উপিৃত হহটছ। 
প্েৌিালয়ৰ সুবিধা প্পাৱাৰ ফলত প্ছাৱালীটিাৰৰ সুবিধা 
হহটছ।

প্সনা বিভাগত এ�া পদ-এ�া প্পঞ্নৰ ি্যৱস্া তথা প্সনা 
বিভাগত অত্যাধুবনি সুবিধা প্ৰদান িৰাৰ ফলত, িুটল�প্ৰুফ 
প্জটি� তথা ঠাণ্াৰ পৰা িাবিিলল ভাল প্জটি� বদয়া 

িৰিাৰৰ পদটক্টপ বহমািলিাসী ৰাইজি সহায় িবৰটছ। 
দ্হমযাচলৰ শক্তক প্ৰশংসযা

বহমািল প্ৰটদে, প্দেৰ অন্যতম গুৰুত্বপূণ ্ষ ফাম ্ষা প্িন্দ্ৰ। 
ভাৰতি আক্জ বিশ্বৰ ফাম ্ষািী িুবল প্িাৱা হয়, ইয়াৰ আৰঁত 
বহমািলৰ এি িহৃৎ েক্তি আটছ। বিশ্বস্ৰীয় মহামাৰী 
প্িাবভডৰ সময়টছাৱাত বহমািল প্ৰটদটে প্িৱল আন 
ৰাজ্যটত নহয়, আন প্দেটিাৰটিা সহায় িবৰটছ। ফাম ্ষা 
উটদ্যাগৰ লগটত প্দেৰ িৰিাটৰ আয়ুৰ উটদ্যাগ-প্ৰািৃবতি 
ঔৰধৰ হসটত জব়িত উটদ্যাগীসিলি সহায় িবৰ আটছ।

প্দৱভূবম বহমািল প্ৰটদটে প্ৰিৃবতৰ পৰা আেীি ্ষাদ লাভ 
িবৰটছ আৰু ইয়াৰ সংৰক্ণ িৰাৰ প্ৰটয়াজনীয়তা আটছ। 
পে ্ষ�নৰ লগটত ইয়াত ঔটদ্যাবগি উন্নয়নৰ অপবৰসীম 
সম্ভাৱনাও আটছ। প্িন্দ্ৰীয় িৰিাটৰ খাদ্য উটদ্যাগ-খাদ্য 
সংোধন উটদ্যাগ, িৃবৰ-প্ৰািৃবতি প্খবত আৰু ফাম ্ষাৰ 
ওপৰত বিটেৰ গুৰুত্ব বদয়া হহটছ। n

দ্বকযাশৰ গদ্তত সব ্ষযাদ্ধক গুৰুত্
ভাৰটত ২০১৬ িনত এ�া লক্্য বনধ ্ষাৰণ িবৰবছল প্ে ২০৩০ িনলল বনজৰ েক্তি ক্মতাৰ ৪০ েতাংে অ-জীৱাশ্ 

েক্তি উৎসৰ পৰা আহৰণ িৰা হ'ি। আক্জ প্ৰবতজন ভাৰতীয়ই প্গৌৰৱাববিত হ'ি প্ে ভাৰটত এই লক্্য প্োৱা িছৰৰ 
নটৱবেৰটতই লাভ িবৰটছ। ভাৰটত ২০২১ িনটতই ২০৩০ িনৰ লক্্য প্ৰাতে িবৰটছ। এয়া হহটছ িামৰ গবত।

প্ৰায় বতবন দেি ধবৰ স্বগত এই 
প্ৰিল্প প্ৰধানমন্তীৰ ঐি্যিধি 
বিন্াধাৰাৰ দ্াৰা সম্ভৱ হহটছ। 
প্িন্দ্ৰীয় িৰিাটৰ এইট�া সম্ভৱ 
িবৰ প্তালাৰ িাটি বহমািল প্ৰটদে, 

উত্তৰ প্ৰটদে, হাবৰয়ানা, ৰাজস্ান, উত্তৰাখণ্ আৰু বদলেীসহ 
ছয়খন ৰাজ্যৰ হসটত িথা পাবতবছল আৰু প্তওঁটলািি এটিলটগ 
িবৰবছল। ৪০ প্মগাৱা�ৰ এই প্ৰিল্পৰ বনম ্ষাণ খৰি ৭০০০ প্িাট�।

২১০ প্মগাৱা� েক্তিসম্পন্ন এই 
প্ৰিল্প ১৮০০ প্িাট� �িাটৰা 
অবধি ি্যয়টৰ বনম ্ষাণ িৰা হ’ি। 
এই প্ৰিল্পই প্ৰবত িছটৰ ৭৫০ 
বমবলয়ন ইউবন�তলিও অবধি 

বিদু্যৎ উৎপাদন িবৰি। উন্নত আৰু বিশ্বাসী গ্ৰীড এটলিাৰ 
িাবৰওফাটল থিা ৰাজ্যটিাৰৰ িাটিও এই প্ৰিল্প লাভজনি 
প্ৰমাবণত হ'ি।

১১১ প্মগাৱা�ৰ এই প্ৰিল্প প্ৰায় 
২০৮০ প্িাট� �িাৰ বনম ্ষাণ 
ি্যয়টৰ হতয়াৰ িৰা হ’ি। ইয়াৰ 
ফলত িছবৰ ৩৮০ বনেুত 
ইউবন�তলিও অবধি েক্তি 

উৎপাদনক্ম হ’ি। ৰাজ্যখটন িছবৰ ১২০ প্িাট� �িাতলি 
অবধি ৰাজহ উপাজ্ষন িবৰি।

এইট�া হাবমৰপুৰ ক্জলাৰ প্ৰথম 
জলবিদু্যৎ প্ৰিল্প হয়। এইট�া 
৬৬ প্মগাৱা�ৰ প্ৰিল্প প্হাৱাৰ 
লগটত ৬৮০ প্িাট� �িাতলি 
অবধি মূল্যত বনম ্ষাণ িৰা হ’ি। 
এই প্ৰিল্পই প্ৰবত িছটৰ ৩০০ 

বনেুতটৰা অবধি ইউবন� বিদু্যৎ উৎপাদন িবৰি।

যৰণুকযাজী বযান্ধ প্ৰকল্

লুহদ্ৰ প্ৰথম পৰ ্ষযায়ৰ জলদ্বেু্ ৎ প্ৰকল্

চযাৱৰযা-কুদে ুজলদ্বেু্ ৎ প্ৰকল্

যধৌলযাদ্সদ্ধ জলদ্বেু্ ৎ প্ৰকল্

দ্হমযাচযল লযাভ কদ্ৰযছ উপহযাৰ

বিিােৰ পথত বহমািল প্ৰটদেৰযাষ্ট্ৰ
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লাখৱাৰ িহুমুখী প্ৰিল্প প্ৰথটম ১৯৭৬ 
িনত পবৰিল্পনা িৰা হহবছল। বিন্তু িাবৰ 
দেিধবৰ এই আিঁবন পবৰ থিাৰ পাছত 

এবতয়া বিগত িৰ ্ষৰ ৩০ বডটিবেৰ এয়া িাস্ৱাবয়ত হয়। 
প্ৰায় ৫৭৪৭ প্িাট� �িা ি্যটয়টৰ বনম ্ষাণ হ’িলগীয়া 
লাখৱাৰ িহুমুখী প্ৰিল্পৰ আধাৰবেলা স্াপন িৰা হহটছ। 
ৰা্ৰিীয় গুৰুত্বপূণ ্ষ এই প্ৰিল্পই প্ৰায় ৩৪,০০০ প্হটিৰ 
অবতবৰতি ভূবম জলবসঞ্ন িবৰি। ইয়াৰ পৰা ৩০০ 
প্মগাৱা� জলবিদু্যৎ উৎপাদনৰ প্হাৱাৰ লগটত ৬ ৰাজ্য 
উত্তৰাখণ্, উত্তৰ প্ৰটদে, হাবৰয়ানা, বদলেী, বহমািল 
প্ৰটদে আৰু ৰাজস্ানলল প্খাৱা পানী প্োগান ধবৰি 
পৰা োি। লাখৱাৰ প্ৰিল্পৰ আধাৰবেলা স্াপন িবৰ 
প্ৰধানমন্তী প্মাদীটয় িয়, "প্েবতয়া আবম প্িাটনা এখন 
ঐবতহাবসি স্ানলল োওঁ, প্তবতয়া আবম এই িথাট�া 
িওঁ প্ে এই ঠাইখন ইমান িছৰ আগটত বনম ্ষাণ িৰা, 
এই ভৱনট�া ইমান পুৰবণ। বিন্তু দেিধবৰ প্দেৰ এই 

অৱস্া প্ে ডাঙৰ আিঁবনৰ িথা আবহটল এইিুবল প্িাৱা 
হয় প্ে এয়া ইমান িছৰ ধবৰ প্লটহমীয়া হহ আটছ, এই 
প্ৰিল্পট�া ইমান দেি ধবৰ পবৰ আটছ, এয়া অসম্পূণ ্ষ। 
আক্জ আধাৰবেলা স্াপন প্লাৱা এই লাখৱাৰ প্ৰিল্পটৰা 
ইবতহাস আটছ। ইয়াৰ বিৰটয় প্ৰথমটত ১৯৭৬ িনত 
বিন্া িৰা হহবছল বিন্তু আক্জ ৪৬ িছৰৰ পাছত ইয়াৰ 
বেলান্যাস হহটছ।

ইয়াৰ লগটত প্ৰধানমন্তীটয় উত্তৰাখণ্ত উন্নয়নৰ 
অন্য প্িতটিাৰ নতুন উপহাৰ প্ৰদান িবৰটছ। 
প্ৰধানমন্তীটয় ৮,৭০০ প্িাট� �িাৰ পথ পবৰিহনৰ প্ৰিল্প 
আধাৰবেলা স্াপন িবৰবছল। এই প্ৰিল্পটিাটৰ দুগ ্ষম, 
গ্ৰাম্য আৰু সীমান্ অঞ্লৰ িাটি পবৰিহন সুগম িবৰি 
আৰু হিলাে মানসটৰাি োত্াৰ িাটি সহায়ি হ’ি। 
ইয়াৰ লগটত প্ৰধানমন্তীটয় স্াস্্য খণ্ৰ আন্ঃগাথঁবন 
উন্নয়নত গুৰুত্ব বদ উধম বসং নগৰত এইমছ, ঋবৰটিে 
প্ছট�লাই� প্িন্দ্ৰ আৰু বপটথাৰাগ়িত জগজীৱন ৰাম 

১৯৭৬ চনৰ পৰযা যলযহমীয়যা সহ পদ্ৰ যৰযাৱযা পদ্ৰকল্নযা, এদ্তয়যা সম্ূণ ্ষ

যেৱভূদ্মক সযামদ্গ্ক
দ্বকযাশৰ উপহযাৰ

প্িন্দ্ৰীয় িৰিাৰৰ সংিল্প প্লাৱাৰ প্ৰটিষ্টা আৰু বসক্ধিি উন্নয়নটৰ গবত প্ৰদান িৰাৰ ফলস্ৰূটপ 
প্দেৰ ছয়খন ৰাজ্যি জলবসঞ্নৰ সুবিধা প্ৰদান িৰা লাখৱাৰ িহুমুখী প্ৰিল্পট�া ১৯৭৬ িনৰ পৰা 
অসম্পূণ ্ষ হহ পবৰ আবছল, এবতয়া ২০২১ িনত প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় এই প্ৰিল্পি িাস্ৱাবয়ত 
িবৰটছ। লগটত, প্তওঁ ৩০ বডটিবেৰত উত্তৰাখণ্ত স্াস্্য, সংটোগ, গহৃ, প্খাৱা পানী, স্চ্ছতাটি ধবৰ 

উটদ্যাগখণ্ আৰু সামবগ্ৰি বিিােৰ বদেত প্িইিা�াও পবৰিল্পনা উটদ্াধন িটৰ।
৪০০২

প্ৰধযানমন্তীৰ ভযাৰণ 
শুদ্নবমল এই 
দ্কউআৰ যকযাড 
যস্ন কৰক
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n ৪৫০ প্িাট� �িাৰ ি্যয়টৰ বনম ্ষাণ 
হ’ি প্ৰধানমন্তী গ্ৰাম্য পথ আিঁবনৰ 
১৫১খন কু্দ্ৰ দলং। 

n  বপটথাৰাগ়িত ৫৫ প্িাট� �িাৰ 
ি্যয়টৰ বিবিৎসা মহাবিদ্যালয়।

n  ২০৫ প্িাট� �িাৰ ি্যয়টৰ ২৪ 
ৰন্ীয়া প্খাৱা পানী প্োগান 
আিঁবন।

n  ১৯৯ প্িাট� �িা ি্যয়টৰ নমাবম 
গটগে িাে ্ষসূিীৰ অধীনত ন�া 
এছট�বপ।

n  ১৭১ প্িাট� �িাৰ প্ৰধানমন্তীৰ 
আৱাস প্োজনা(আি ্ষান)ৰ ১২৫৬ 
ইউবন�।

n  ৩৫ প্িাট� �িা ি্যয়টৰ বছডিুল 
এটৰামা পাি্ষ।

n  ৭৮ প্িাট� �িাৰ নয়বনতাল ক্জলা 
নদ্ষমা প্ৰণালী েক্তিোলীিৰণ 
আিঁবন।

n  বিতাৰগজিত ৬৬ প্িাট� �িাৰ 
প্াটষ্টি ঔটদ্যাবগি উদ্যান।

n  ৫৮ প্িাট��িীয়া মাদটিা�াৰ পৰা 
হালদৱানী পথ। ৫৪ প্িাট� �িা 
বিচ্চাৰ পৰা পন্নগৰলল পথ।

n  ৫৩ প্িাট� �িা ি্যয়সাটপটক্ 
খবতমা িাইপাছ, ১৭৭ প্িাট� 
�িীয়া এবছয়ান হাইটৱৰ সহায়ত 
প্নপাললল সংটোগ।

উত্তৰাখণ্ৰ পৰা নদীৰ জলধাৰা হি আটছ। বিন্তু স্াধীনতাৰ পাছটৰ পৰা ইয়াৰ 
প্লািসিল প্িৱল দু�া বিিাৰধাৰা প্দবখটছ, এ�া হহটছ পাহাৰীয়া এটলিাি িক্ঞ্ত 
িৰা আৰু আনট�া হহটছ পাহাৰীয়া এটলিাৰ বিিােৰ িাটি বদটন-বনোই িাম 
িৰা। এই ৰাজ্যত বনম ্ষাণ হহ থিা হাই্' প্ৰিল্প, ঔটদ্যাবগি প্ৰিল্পই এই দেিত 
উত্তৰাখণ্ৰ দেি সটৃষ্ট িবৰি। - নযৰন্দ্ৰ যমযােী , প্ৰধানমন্তী

িৰিাৰী বিবিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰবেলাও স্াপন 
িটৰ। প্দেৰ সিটলা অংেটত বিশ্বমানৰ বিবিৎসা 
সুবিধা প্ৰদান িৰাৰ উটদেে্যটৰ এই পবৰিল্পনা 
সম্প্ৰসাবৰত িৰা হহটছ। এই দুটয়াখন বিবিৎসালয়ৰ 
ি্যয় ক্ৰটম ৫০০ প্িাট� �িা আৰু ৪৫০ প্িাট� হ’ি। 
এই উপলটক্ প্ৰধানমন্তীটয় িােীপুৰৰ এটৰামা পাি্ষ, 
বিতাৰগজিৰ প্াটষ্টি ঔটদ্যাবগি উদ্যান আৰু ৰাজ্যজবুৰ 
আৱাবসি, অনাময় আৰু প্খাৱা পানী হসটত জব়িত 
অন্য প্ৰিল্পসমূহটৰা আধাৰবেলা স্াপন িটৰ।

প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় ১৭,৫০০ প্িাট� �িা 
ি্যয়ৰ ২৩ �া প্ৰিল্পৰ শুভাৰম্ভবণ িবৰটছ। ইয়াত বভতৰত 
ৰাস্া িহল িৰা প্ৰিল্প, বপটথাৰাগ়িত জলবিদু্যৎ 
প্ৰিল্প আৰু নয়বনতালত এ�া নদ্ষমা প্ন�ৱি্ষৰ হসটত 
সম্পবি্ষত প্ৰিল্পসহ ৬�া অন্য প্ৰিল্প অন্ভু্ষতি িৰা 
হহটছ। এই প্ৰিল্পসমূহৰ মুঠ ি্যয় হহটছ ৩৪০০ প্িাট� 
�িা। এই পথ প্ৰিল্পটিাটৰ গ়িৱাল, িুমাওন আৰু 
প্তৰাই অঞ্ল তথা উত্তৰাখণ্ আৰু প্নপালৰ মাজত 
প্োগাটোগ সুগম িবৰি।  n

৫৭৪৭
৪০০২
১২৫০
৬২৭
৪৫৫

প্িাট� �িাৰ ৩০০ প্মগাৱা�ৰ 
লাখৱাই িহুমুখী প্ৰিল্প।

প্িাট� �িাৰ ৮৫.৩০ বিঃবমঃ 
প্মাৰাদািাদ-িােীপুৰ পথ প্ৰিল্প।

প্িাট� �িাৰ ১৩খন ক্জলাৰ িাটি 
জল-জীৱন বমছনৰ ৭৩�া আিঁবন।

প্িাট� �িাৰ বপএম গ্ৰামীণ পথ 
আিঁবনৰ অধীনত ১৩৩�া পথ।

প্িাট� �িাৰ এইমছ প্ছট�লাই�ৰ 
বনম ্ষাণ।

উন্নয়নমূলক প্ৰকল্ৰ দ্শলযান্যাস

এই আঁচদ্নযবযাৰৰ আৰম্ভদ্ণ
n িুমাও-গ়িৱাল প্োগাটোগ 

নগীনাৰ পৰা িােীপুৰ।

n  ২৮৪ প্িাট� �িা ি্যয়টৰ বনম ্ষাণ 
৩২ বিঃবমঃ হদৰ ্ষৰ �নিপুৰ-
বপটথাৰগ়ি পথ।

n  ২৬৭ প্িাট� �িাৰ �নিপুৰ-
বপটথাৰ গ়িৰ প্ৱলটখত-িম্পাৱত 
পথ।

n  ২৩৩ প্িাট�ৰ বতটলান-িু্যৰানী 
পথ। 

n  ৫০ প্িাট� �িাৰ পািঁ প্মগাৱা�ৰ 
সুবৰগণ্ জলবিদু্যৎ প্ৰিল্প।

n  ৫০ প্িাট� �িাৰ নমামী গংটগ 
আিঁবনৰ অধীনত ৰামনগৰ-
নয়বনতাল নদ্ষমা/মল ি্যৱস্াপনা 
প্ৰিল্প।

জলবসঞ্নঃ
লাখৱাই িহুমুখী প্ৰিল্প। 

৬ৰাজ্যৰ লাভ।

উ শ্্য়লাগ, আৱাস, 
স্চ্ছতা, প্খাৱাপানী 

আিঁবন

প্োগাটোগঃ 
৮৭০০
প্িাট�
�িাৰ
ি্যয়

স্াস্্যঃ 
এইমছ, 

জগজীৱন 
ৰাম 

প্মবডটিল 
িটলজ

উত্তৰযাখণ্ডৰ 
চযাদ্ৰ তৰপীয়যা 

দ্বকযাশ
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১৫ৰ পৰযা ১৮ বছৰীয়যা যচমনীয়যাৰ
বযাযব টটকযা, আশযাৰ বতৰযা

যকযাদ্ভডৰ ৰুদ্ধত ভযাৰযত লযাভ কদ্ৰযছ অন্ েটুযা যভকদ্চন

এবতয়া বিশ্বৰ বিবভন্ন প্দেত প্িাবভডৰ নতুন 
উৎপবৰৱত্ষি অমাইক্ৰনৰ প্ৰভাৱ িকৃ্ধি 
পািলল ধবৰটছ। ভাৰতিৰ ্ষটতা এিাবধি 

স্ানত অমাইক্ৰটন বিস্াৰ লাভ িবৰটছ। বিন্তু এই 
প্ক্ত্ত প্দে সম্পূণ ্ষৰূটপ সাজ ুআৰু সতি্ষ। প্দেৰ 
নাগবৰি োটত প্িাটনা ধৰণৰ সমস্যাৰ সম্খুীন 
নহয় তাৰ িাটিও িৰিাৰ বিটেৰভাটৱ প্ৰস্তুত। 
প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ ৰাজ্য িৰিাৰৰ হসটত সমণ্বয়তা 
িত্ষাই ৰাবখ সমগ্ৰ প্দেত ট�িািৰণ সম্পূণ ্ষ িৰাৰ 
িাটি বিটেৰ পদটক্প গ্ৰহণ িবৰটছ। ২৫ বডটিবেৰ 
তাবৰটখ প্ৰধানমন্তীটয় প্দেিাসীি সটবোধন িবৰ 

বিশ্বি্যাপী অমাইক্ৰনৰ িবধ ্ষত ৰ�নাৰ 
মাজত সম্ভাি্য ভািুবিৰ হসটত প্মািাবিলা 
িবৰিলল ভাৰত িৰিাৰ প্িৱল সতি্ষ 
নহয়, ইয়াৰ িাটি সাজওু। ট�িািৰণত 
গুৰুত্ব বদ িৰিাৰ ৰটৰ ৰটৰ ট�িািৰণত 
গুৰুত্ব বদয়াৰ লগটত ২৫ বডটিবেৰত 
প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় প্দেি 
সটবোধন িবৰ িয় প্ে ৩ জানুৱাৰীৰ 
পৰা ১৫ৰ পৰা ১৮ িছৰ িয়সৰ 
প্িমনীয়াৰ প্িাবভড ট�িািৰণ আৰম্ভ 
িৰা হহ োি। লগটত স্াস্্যটসৱা আৰু 
ৰেণ্লাইন িমথী, ৬০ িছৰৰ ওপৰৰ গম্ভীৰ 
প্ৰাগত আক্ৰান্ প্লািি সতি্ষতামূলি 
ট�িাটৰা আৰম্ভবণ। প্িৱল এয়াই নহয় 
ভাৰটত এবতয়া আৰু অন্য দু�া প্িাবভড 
প্ভিবিন লাভ িবৰটছ...

প্িাবভডৰ বিৰুটধি েুধিস্বযাস্্

সংকল্ আৰু কত্ষব্ৰ সংগম... ৰাজস্ানৰ িাৰটমৰ 
ক্জলাত ট�িািৰণ অবভোনৰ িাটি প্োৱা মবহলা স্াস্্য িমথী।
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বতবন�া নতুন বসধিান্ৰ বিৰটয় প্দেিাসীি সদবৰ িটৰ। 
এই বতবন�া প্ৰাৰণা আবছল ১৫-১৮ িছৰীয়াৰ িাটি 
প্িাবভড ট�িািৰণ, ১০ জানুৱাৰীৰ পৰা স্াস্্যিমথী, 
ফন্লাইন িমথী আৰু ৬০ িছৰৰ ওপৰৰ িটয়াটজ্যষ্ৰ 
িাটি (ডাতিৰৰ পৰামে ্ষমটত) সতি্ষতামূলি প্ভিবিন 
বদয়াৰ িথা। প্িমনীয়াি প্ভিবিন বদয়াৰ উটদেে্য 
হহটছ োটত সু্লটিাৰত পাঠদান িাে ্ষসূিী বনয়মীয়ালি 
আৰম্ভ িবৰি পৰা োয়। ২০২১ িৰ ্ষট�াত প্দেি সমূহীয়া 
ট�িািৰণ িাে ্ষসূিী আৰম্ভ িৰা হহবছল আৰু এবতয়ালল 

সমগ্ৰ প্দেত ১৫০ প্িাট�টৰা অবধি প্লািি প্িাবভড 
প্ভিবিন বদয়া হহ হগটছ। এয়া জনঅংেীদাবৰত্বৰ 
জবৰয়টত সম্ভৱ হহটছ প্ে আক্জ প্দেৰ প্ৰাতেিয়স্ 
জনসংখ্যাৰ ৬১ েতাংেই প্ভিবিনৰ দুটয়া�া পাবল 
গ্ৰহণ িবৰটছ। এিদটৰ প্ৰাতেিয়স্ জনতাৰ প্ৰায় ৯০ 
েতাংেই প্ভিবিন এপাবল গ্ৰহণ িবৰটছ। এিাবধি 
ৰাজ্য আৰু বিটেৰত পে ্ষ�নৰ দৃটষ্টটিাণৰ পৰা গুৰুত্ব 
থিা ৰাজ্য প্েটন প্গাৱা, উত্তৰাখণ্, বহমািল আবদ 
ৰাজ্যটিাৰত এে েতাংেই প্ভিবিনৰ এপাবল গ্ৰহণ 

অমযাইৰিনৰ ঘটনযাৰ ওপৰত পৰ ্ষযৱক্ণ
বনম্ন ট�িািৰণ, িবধ ্ষত ৰ�না, অপে ্ষাতে স্াস্্য 

গাথঁবন থিা ৰাজ্যসমূহি সহায় িবৰিলল 
প্িন্দ্ৰই দল প্প্ৰৰণ িবৰটছ। বডটিবেৰৰ িতুথ ্ষ 

সতোহত সমগ্ৰ প্দেটত প্িাবভড-19 পবৰবস্বত, 
অমাইক্ৰন আৰু স্াস্্য প্ৰণালীৰ িাটি প্ৰস্তুবত 

পে ্ষাটলািনা িবৰিলল এখন উচ্চ পে ্ষায়ৰ সভাৰ 
অধ্যক্তা িবৰ প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় 
প্িাবভড প্ৰবতটৰাধ আৰু বিবিৎসাৰ িাটি 

প্িছটিাৰ দ্ৰুতভাটৱ বিনাতিিৰণ বনক্চিত িবৰ 
অনুসন্ান ত্বৰাববিত িবৰিলল বনটদ্ষে বদয়া হহটছ 

আৰু সংক্ৰমণ বিয়বপ নাোিৰ িাটি বিটেৰ 
িাে ্ষিৰী ি্যৱস্া গ্ৰহণ িবৰিলল প্িাৱা হহটছ। 

প্ৰধানমন্তী বিৰয়াসিলি বনটদ্ষে বদবছল প্ে 
িম ট�িািৰণ, িবধ ্ষত ৰ�না, অপে ্ষাতে স্াস্্য 
প্মৌবলি আন্ঃগাথঁবন থিা ৰাজ্যৰ পবৰবস্বত 

উন্নত িৰাৰ িাটি বিটেৰজ্ দল প্প্ৰৰণ িৰাৰ 
লগটত সংক্ৰমণ প্ৰবতটৰাধৰ িাটি সিটলা ি্যৱস্া 

গ্ৰহণ িবৰি লাটগ। প্ৰধানমন্তীটয় প্দেৰ সিটলা 
নাদবৰিি প্িাবভড বিবধ মাবন িবল বিটেৰত 

মাস্ বপবন্ থিাৰ িাটি আহ্ান জনায়।

সতৰ্কতামূলৰ ব্যৱস্াসমূহ 
পালন ৰৰৰ

বিশ্বস্ৰীয় মহামাৰী প্িাবভডৰ বিৰুটধি 
েুধি এবতয়াও প্েৰ প্হাৱা নাই। এটন 
প্প্ৰক্াপ�ত প্িাবভড বিবধ মাবন িলাট�া 
বিটেৰ গুৰুত্বপূণ ্ষ িুবল বিটিবিত হহটছ। 
এবতয়াললটি বিশ্বি্যাপী মহামাৰীৰ 
বিৰুটধি িলা েুটঁজ এই িথা সূিায় প্ে এই 
মহামাৰীৰ পৰা ৰক্া পািৰ িাটি ি্যক্তিগত 
বদেত বিটেৰ সতি্ষতা অৱলবেন িৰাৰ 
প্ৰটয়াজনীয়তা আটছ। সিটলা প্িাবভড 
নীবত পালন িবৰ থিাট�াটৱই প্ৰধান অস্ত্ৰ। 
নতুন প্ভবৰটয়ন্ৰ প্ৰবত লক্্য ৰাবখ মাস্ 
বপন্াৰ লগটত অন্য সিটলা ি্যৱস্া গ্ৰহণ 
িবৰ থিাট�া আৱে্যি।

১৫-
১৮ িছৰীয়া 
প্িমনীয়াৰ 

িাটি ট�িািৰণৰ 
আৰম্ভবণ।

স্াস্্যিমথী, 
ৰেন্লাইন 

িমথীৰ িাটি ১০ 
জানুৱাৰীৰ পৰা 
সতি্ষতামূলি 

প্ভিবিন।

৬০ 
িছৰৰ 

ওপৰৰ প্লািৰ 
িাটি ১০ জানুৱাৰীৰ 
পৰা সতি্ষতামূলি 

প্ভিবিন। 

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 
কৰাৱা তততনটা 

মুখ্য ৰথা

স্বযাস্্ প্িাবভডৰ বিৰুটধি েুধি
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িবৰটছ। আনহাটত বহমািল প্ৰটদেৰ সিটলা নাগবৰটি 
প্ভিবিনৰ দুপাবল গ্ৰহণ িবৰটছ।
ঘৰ ঘৰ েতিক অদ্ভৰযাযন স�লতযা আদ্নযছ
ট�িািৰণ সুবনক্চিতিৰণ তথা সুৰক্া সুবনক্চিতৰ 
মূল মন্তটৰ প্িন্দ্ৰ িৰিাটৰ পূণ ্ষ ট�িািৰণৰ বদেত 
আগিাব়টছ। এই প্ৰয়াসৰ অধীনত সিটলাটি ট�িা 
বদয়াৰ িাটি ৰটৰ ৰটৰ হগ প্ভিবিন বদয়াৰ আৰম্ভবণ িৰা 
হহটছ। এই প্ৰটিষ্টাই সফলতা লাভ িবৰটছ আৰু প্দেৰ 
স্াস্্যিমথীৰ িষ্টৰ ফলত আক্জ ট�িািৰণ জনবপ্ৰয় 
প্হাৱাৰ লগটত সিটলাটৱ ট�িািৰণ িবৰিলল আগ্ৰহী 

হহ পবৰটছ। এই ৰৰ ৰৰ দস্ি অবভোনৰ জবৰয়টত 
প্দেৰ প্ৰবতজন নাগবৰিি (বেসিটল ট�িা প্লাৱা নাই) 
প্িাবভড প্ভিবিন বদয়াৰ প্ৰটিষ্টা অি্যাহত আটছ। 
ৰাজ্যটিাৰৰ হসটত প্িন্দ্ৰই বিটেৰ সহটোবগতাটৰ িাম 
িবৰ আটছ। প্েহতীয়ালি প্দেত িকৃ্ধি প্হাৱা প্িাবভডৰ 
নতুন স্ৰূপি হল ইবতমটধ্য বিটেৰ সতি্ষতামূলি 
ি্যৱস্া আৰু িাে ্ষপন্া হাতত প্লাৱা হহটছ। সিটলাটি 
প্িাবভড প্ভিবিনৰ দুপাবল ট�িা প্লাৱাৰ িাটি আহ্ান 
জটনাৱা হহটছ। প্িাবভড-১৯ৰ বিৰুটধি সফলতা লাভ 
িবৰিলল প্দেৰ িৰিাৰ িধিপবৰিৰ। n

- নযৰন্দ্ৰ যমযােী, প্ৰধানমন্তী।

প্মাৰ অনুটৰাধ প্ে আটপানাটলাটি উৰািাতবৰ, 
বিভ্ৰাবন্ আৰু ভয়ৰ সটৃষ্ট িৰা িাতবৰ পৰা 
আতঁবৰ থাবিি লাটগ। আবম সিটলা প্দেিাসী 
এবতয়া এটিলটগ বিশ্বৰ সি ্ষিহৃৎ ট�িািৰণ 
অবভোন িলাইটছা।ঁ আনাগত বদনত আবম 
এয়া অবধি ক্ীপ্ৰ িবৰ তুবলম আৰু প্িাবভডৰ 
বিৰুটধি িলা েুধিত সফলতা লাভ িবৰিলল 
সক্ম হহ পবৰম।

যকন্দ্ৰৰ মন্ততঃ পযাচঁটযা তিৰৰ ৰণনীদ্ত ৰযাজ্যবযাযৰ গ্হণ কৰক
n নাই� িাবফ্ষউ অিলবেন িৰি, বভৰ জমা হ’ি বদয়াৰ পৰা 

বিৰত থািি। সংক্ৰমণ িকৃ্ধি পাটল িটন্ইনটমন্ আৰু 
িাফাৰ প্ক্ত্ িকৃ্ধি িৰি।

n  পৰীক্া আৰু বনৰীক্ণৰ প্ৰবত বিটেৰ মটনাটোগ বদি লাটগ। 
বনটদ্ষেনা অনুসবৰ, পৰীক্া িৰা উবিত। ৰটৰ ৰটৰ প্িি 
অনসুন্ান আৰু আৰট�বপবিআৰ পৰীক্াৰ সংখ্যা িকৃ্ধি 
িবৰি লাটগ।

n  বিবিৎসালয়ত বিিনা, এবুেটলন্স আৰু স্াস্্য সজঁবুল িকৃ্ধি 
িৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদয়াৰ লগটত অক্ক্সটজন আৰু ঔৰধৰ 
অবতবৰতি সংগ্ৰহ িবৰি লাটগ।

n  বিভ্ৰাবন্ তথা উৰািাতবৰ োটত সম্প্ৰসাবৰত নহওি তাৰ িাটি 
বিটেৰ সতি্ষতামূলি ি্যৱস্া গ্ৰহণ িবৰি লাটগ।

n  ৰাজ্যটিাটৰ ১০০ েতাংে ট�িািৰণত গুৰুত্ব বদয়ি। 
সিটলাটি প্ভিবিনৰ দ�ুা পাবল প্ৰদান িৰি।

প্ৰত্যাহ্যানৰ বযাযব সযাজ ুভযাৰত
n  আক্জ প্দেৰ ওিৰত ১৮ লাখ আইটছাটলশ্বন বিিনা আটছ। ৫ লাখ 

অক্ক্সটজনেুতি বিিনা আটছ।
n  ১ লাখ ৪০ হাজাৰ আইবিইউ বিিনা আটছ। এই সংখ্যাৰ লগত 

আইবিইউ নথিা বিিনাৰ সংখ্যা প্োগ িবৰটল বেশুৰ িাটি ৯০ 
হাজাৰ বিিনা আটছ।

n  আক্জ প্দেৰ ওিৰত বতবন হাজাৰতলিও অবধি বপএছএ 
অক্ক্সটজন প্ৰিল্প আটছ আৰু িাে ্ষক্ম হহ আটছ। ৪ লাখ 
অক্ক্সটজন বিবলণ্াৰ বদয়া হহটছ।

n  ৰাজ্যটিাৰি প্ৰটয়াজনীয় ঔৰধ তথা সতি্ষতামূলি প্ভিবিনৰ 
পাবল প্ৰদান িৰা হহটছ।

নযাকৰ যভকদ্চনতঃ যেযশ অদ্তশীযৰে নযাকত লযগযাৱযা 
যনযছল যভকদ্চন আৰু দ্বশ্বৰ প্ৰথম দ্ডএনএ যভকদ্চন 
দ্নম ্ষযাণ কদ্ৰব।

কৰাতিডৰ তবৰুয়ধে ত্ৰিশত্তি
প্িাবভডৰ নতুন দু�া প্ভিবিন আৰু প্িাবভডৰ 
এ�া নতুন ঔৰধ অহাৰ িা� মুিবল হহটছ। প্িন্দ্ৰীয় 
ঔৰধ মানি বনয়ন্তণ সংস্াই বিৰাম ইনটষ্টট�উ�ৰ 
প্ভিবছন প্িাটৱটভক্স আৰু িায়’লক্জটিল-ইৰ ট�িা 
প্িাটৱ ্ষটভক্সৰ জৰুৰীিালীন ি্যৱহাৰত অনুমবত বদটছ। 
ইয়াৰ লগটত প্িাবভডৰ প্�িটল� 'প্মালনুবপৰাবভৰ' 
জৰুৰীিালীন প্ৰটয়াগৰ প্ক্ত্টতা অনুটমাদন জটনাৱা 
হহটছ। উটলেখ্য প্ে ৬০ িছৰৰ ওপৰৰ িটয়াটজ্যষ্ই 
সতি্ষতামূলি ট�িা (তৃতীয় পাবল) প্লাৱাৰ সময়ত 
ডাতিৰৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰটয়াজন নাই।

প্ৰধযানমন্তীৰ ভযাৰণ 
শুদ্নবমল এই 
দ্কউআৰ যকযাড 
যস্ন কৰক। 

প্িাবভডৰ বিৰুটধি েুধিস্বযাস্্
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অথ ্ষযাৎ দ্নজৰ শস্, সুৰদ্ক্ত বীজঅথ ্ষযাৎ দ্নজৰ শস্, সুৰদ্ক্ত বীজ
আৰু যসযাণযালী পথযাৰআৰু যসযাণযালী পথযাৰ

প্ৰযাককৃ দ্তক যখদ্তপ্ৰযাককৃ দ্তক যখদ্ত

বহমািল প্ৰটদেৰ বছমলাৰ বনি�ৱতথী লািুৰাট�ৰ 
বনিাসী সত্যা  প্দৱীৰ ওিৰত প্ডৰে আম গছ 
আটছ। প্তওঁ িয় প্ে, “মই এবতয়া বনজৰ প্খবতত 

প্ৰািৃবতি প্খবতৰ প্্ৰে িবৰ আটছা।ঁ পূটি ্ষ প্দািানৰ পৰা 
বিবন অনা ৰসায়বনি প্্ৰে িবৰবছটলা,ঁ প্সইটিাৰৰ মূল্য প্িবছ 
আবছল। বিন্তু খৰি িম আৰু আয় প্িবছ হহটছ।” এটিদটৰ 
িৃৰি মটনাজ েম ্ষাই িয় প্ে, “প্েবতয়াৰ পৰা মই প্ৰািৃবতি 
প্খবত আৰম্ভ িবৰটছা ঁপ্তবতয়াৰ পৰা প্মাৰ প্খবত ভূবম নৰম 
হহ পবৰটছ।” হাবৰয়ানাৰ প্ৰাহতিৰ ফুল িুমাটৰ িয় প্ে, 
“মই প্ৰািৃবতি প্খবত িটৰা ঁ আৰু এটিবখবন ভূবম পািঁবিধ 
প্খবত িটৰা।ঁ” এটিদটৰ গুজৰা�ৰ প্খৰাৰ বনিাসী ৰনে্যাম 
ভাই বিঠ্ঠলভাই প্পট�টল পূি ্ষটত ৰসায়বনি প্খবত িবৰবছল 
আৰু প্সই প্খবতত খৰি প্িবছ লাভ িম হহবছল। তাৰ লগটত 
ভূবম, পবৰটৱেৰ গুণগত মান প্িয়া হহবছল। এটনটত প্তওঁ 
প্ৰািৃবতি প্খবতৰ প্ৰবত আিবৰ ্ষত হয় আৰু এই পধিবতত 
প্খবত িবৰ লাভাবণ্বত হহটছ। প্পট�লৰ দটৰ গুজৰা� িচ্ছৰ 
বনিাসী বহটতটে এটিই িথা সদবৰ িবৰ িয় প্ে প্ৰািৃবতি 
প্খবত িৰাৰ ফলত প্তওঁৰ আটে পাটে থিা িৃৰিসিটল 
প্প্ৰৰণা লাভ িবৰটছ আৰু এবতয়া এই প্ৰািৃবতি িৃবৰ 
পধিবতত মটনাবনটৱে িবৰটছ।

িৃৰিসিলৰ এই িথাটিাটৰ এবতয়া প্িৱল প্খবত 
পধিবতত পবৰৱত্ষন আবনটছ এটন নহয়, ইয়াৰ লটগ লটগ 
প্খবতয়িৰ জীৱনটতা বিটেৰ পবৰৱত্ষন আবনটছ। প্দেৰ 
অবধিাংে কু্দ্ৰ প্খবতয়টি এবতয়া ৰাসায়বনি সাৰৰ 

মযাতকৃ  ভূদ্মতঃ পুত্ৰ অহং পকৃদ্থব্যাতঃ !!! অথ ্ষাৎ পবৃথৱী খন আমাৰ মাতৃ আৰু আবম প্তওঁটলািৰ পুত্। মাি আৰু পুত্ৰ এই 
পবৱত্ সম্পি্ষৰ সংটোগ হহটছ প্ৰািৃবতি িৃবৰ। এয়া হহটছ এি প্ৰিাৰৰ িৃবৰ পধিবত বে পধিবতত ধৰাৰ িিুুত উপলব্ধ হহ 

থিা সাধনটিাৰ ি্যৱহাৰ িবৰ সাৰ হতয়াৰ িৰা হয় আৰু এই সাটৰ সুৰবক্ত েস্য আৰু আমদাবন িকৃ্ধি িটৰ। পবৰটৱে আৰু 
িৃবৰখণ্ত প্িন্দ্ৰীয় িৰিাৰৰ এই পদটক্টপ প্দেৰ ৮০ প্িাট� কু্দ্ৰ িৃৰিৰ জীৱনত এি ধৰণৰ হিপ্বৱি পবৰৱত্ষন আবনটছ।

আবম আমাৰ প্খবতি পৰীক্াগাৰৰ পৰা 
উবলয়াই আবন প্ৰিৃবতৰ িমাৰোলৰ হসটত 
সংটোগ স্াপন িবৰি লাবগি। িৃবৰৰ হসটত 
জব়িত হহ থিা এই প্ৰািীন পধিবতি আবম 
পুনৰাই বেিাৰ আৱে্যিতা আটছ আৰু 
ইয়াৰ পূণ ্ষ ি্যৱহাৰৰ ওপৰটতা গুৰুত্ব বদয়াৰ 
প্ৰটয়াজনীয়তা আটছ। এই বদেত িাম িবৰ 
আবম নতুন ধৰটণ গটৱৰণা িবৰি লাবগি, 
আবদম জ্ানি নতুন হিজ্াবনি বিন্াধাৰাৰ 
হসটত সংটোগ িবৰি লাবগি। এিবিংে 
েবতিাৰ িৃৰিৰ জীৱন হেলী সলবন হহ পবৰি। 
অমতৃ মটহাৎসৱৰ এই সময়ত আমাৰ লক্্য 
এয়াই প্ে প্ৰবতট�া পঞ্ায়তৰ এটিাখনলি গাওঁ 
এটলিাই প্ৰািৃবতি প্খবতি আদবৰ ল’ি।

- নযৰন্দ্ৰ যমযােী, প্ৰধানমন্তী।    
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প্ৰািৃবতি িৃবৰিম ্ষত গুৰুত্বৰযাষ্ট্ৰ

পবৰৱটত্ষ প্ৰািৃবতি সাৰৰ ি্যৱহাৰ িবৰ প্খবত িবৰিলল আৰম্ভ 
িবৰটছ। প্ৰািৃবতি প্খবতটয় প্দেত নতুন েক্তি উৎপন্ন িবৰটছ। 
স্াধীনতাৰ অমতৃ মটহাৎসৱৰ এই সময়ত প্দেৰ িৃবৰ পধিবতৰ 
ধৰণ-িৰণ সম্পি্ষত আটলািনা িৰাৰ িাটি ১৬ বডটিবেৰ 
তাবৰটখ প্ৰািৃবতি প্খবতৰ ওপৰত এি বিটেৰ সক্ন্মলন অনুটষ্ত 
হয়। এই ৰা্ৰিীয় সক্ন্মলনত অংে হল প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় 

সিটলা প্খবতয়িি প্ৰািৃবতি প্খবত িবৰিলল আহ্ান জনায়। 
প্দেৰ প্খবতয়টত ক্ৰমাণ্বটয় প্ৰািৃবতি প্খবতৰ প্ৰবত আিবৰ ্ষত 
হহ পবৰটছ। ইবতমটধ্য গুজৰা�ৰ ডাং ক্জলাি সম্পূণ ্ষভাটৱ 
প্ৰািৃবতি প্খবতৰ ক্জলা বহিাটপ প্ৰাৰণা িৰা হহটছ। প্দেৰ 
অবধিাংে িৃৰি এবতয়া এই িৃবৰ পধিবতৰ প্ৰবত আিবৰ ্ষত 
হহটছ বিয়টনা ইয়াৰ জবৰয়টত প্তওঁটলািৰ উন্নবত হহটছ। n

প্ৰযাককৃ দ্তক যখদ্ততঃ িৃবৰ িম ্ষ েবদটহ প্ৰািৃবতি প্খবত পধিবতৰ দ্াৰা হয় প্তবতয়া আমাৰ ভূবমৰ স্াস্্য আৰু পবৰটৱে ভাল প্হাৱাৰ 
লগটত মানৱ জীৱটনা সুৰবক্ত হহ পবৰি। ইয়াৰ প্ৰািৃবতি প্খবত বিদটৰ হয় প্সয়া িুক্জ প্পাৱাট�া উবিত।

প্ৰাৰৃততৰ কখতত
েণূ্য িাটজ�ৰ এই প্খবত পধিবত েটথষ্ট 

প্ৰািৃবতি আৰু ইয়াৰ ফলত প্খবতয়িৰ 
আয় িকৃ্ধি প্পাৱাৰ লগটত প্খবত িৰা 

ভূবমৰ স্াস্্য উন্নত হহ থাটি। পৰম্পৰাগত 
এই িৃবৰ পধিবতটয় ৰসায়বনি সাৰ 

ি্যৱহাৰ িৰাৰ পৰা ৰক্া িটৰ আৰু 
প্ৰািৃবতি উপায় অৱলবেন িবৰ িৃবৰ 

িম ্ষ উন্নত হহ পটৰ। গৰু, গৰুৰ প্গািৰ 
আৰু মূত্ এই প্ক্ত্ত বিটেৰ উপাদান। 
এই উপাদানটিাটৰ প্খবত ভূবমি অবধি 
সাৰুৱা িৰাৰ লগটত প্খবত ভাল িটৰ। 

অন্য পৰম্পৰাগত প্ৰথা প্েটন িায়’মাছৰ 
ি্যৱহাৰ িবৰ ভূবমি পলস বদয়া, িৃবৰ 

ভূবমি ৰাটহটৰ ঢাবি ৰখা আৰু আনবি 
িম পানীৰ ি্যৱহাৰ িৰা আবদ বিবভন্ন পন্া 
প্ৰািৃবতি িৃবৰ পধিবতত নীবহত হহ আটছ।

জীৱযামকৃত
প্ৰািৃবতি িৃবৰ পধিবত 
ভূবমৰ িাটি অমতৃ হয়। 
পৰীক্াৰ অন্ত এয়া 
জাবনিলল প্পাৱা হগটছ প্ে 
১০ বিঃগ্ৰাঃ প্গািৰৰ হসটত 
প্গৌমূত্, আ�া, গু়ি, প্িিন 
বমহলাই বে বমশ্ৰণ প্পাৱা োয় 
প্সয়া জীৱামতৃ হয়।

যকযনমক সতয়যাৰ কৰযা হয় জীৱযামকৃততঃ 
১০ বিঃগ্ৰাঃ প্দেীয় গৰুৰ প্গািৰ, ৮ৰ পৰা 
১০ বল�াৰ প্গা-মূত্, ২ বিঃগ্ৰাঃ পে ্ষন্ গু়ি, 
১.৫ৰ পৰা ২ বিঃগ্ৰাঃ পে ্ষন্ প্িিন, ১৮০ 
বল�াৰ পানী, প্িাটনা গছৰ ভূবমৰ এমুটঠ 
মাট�। এই সামগ্ৰীটিাৰি বমবশ্ৰত িবৰ তৰল 
িবৰ প্লাৱা প্হাৱাৰ পাছত এ�া পাত্ত 
ৰাবখ প্সয়া অবধি বমহটলাৱা হয়। সটঠি 
জীৱামতৃ হতয়াৰ প্হাৱাৰ িাটি এই বমশ্ৰন 
দুইৰ পৰা বতবনবদন পে ্ষন্ ঢাবি হথ বদি 
লাটগ। প্ৰবতবদটন এডাল লাঠীটৰ এই বমশ্ৰণ 
বমহটলাৱাৰ পাছত হথ বদয়াৰ বতবনবদনৰ 
অন্ত জীৱামতৃ হতয়াৰ হহ পটৰ।

এই জীৱামতৃি প্েবতয়া প্খবত িৰাৰ সময়ত পথাৰত বমহটলাৱা হয় প্তবতয়া ভূবমত জীৱাণৰু সংখ্যা েটথষ্ট িকৃ্ধি প্পাৱা 
প্দখা োয়। ইয়াৰ লগটত ভূবমৰ ৰসায়বনি আৰু হজবৱি গুটণা িকৃ্ধি প্পাৱা প্দখা োয়। জীৱামতৃ মাহত এিাৰ িা দিুাৰ 
প্ৰটয়াজন অনুসবৰ প্ৰবত এিৰ ভূবমত ২০০ বল�াৰ বসঞ্নৰ পানীৰ হসটত ি্যৱহাৰ িবৰি লাটগ। ইয়াৰ ফলত িৃৰিৰ বমত্ 
বহিাটপ জনাজাত প্িঁিুৰ সংখ্যা িকৃ্ধি হয়। এই প্ৰািৃবতি প্খবত ভূবমৰ িাটি েটথষ্ট উপটোগী। আৰু এই প্খবতপধিবতটয় 
ভূবমৰ তলৰ পানীৰ স্ৰ িকৃ্ধি িটৰ। এই প্ৰক্ক্ৰয়াই মুখ্য েস্যাৰ লগটত আনৰুাংবগি েস্যটিা সহায় িটৰ।   

লাি

ফলৰ গছটিাৰৰ িাৰত দুপৰীয়াৰ ভাগত 
ছা পটৰ, প্সই ছাৰ ঠাইত প্ৰবতমাটহ 
দুিাৰলি জীৱামতৃ ি্যৱহাৰ িবৰটল গছৰ 
ফল িকৃ্ধি প্পাৱাৰ লগটত ভূবম অবধি 
সাৰুৱা হহ পটৰ।

ঘনজীৱযামকৃত
এয়া জীৱামতৃৰ শুিান ৰূপ। এয়া েস্যৰ প্খবতৰ পূ্টি ্ষ 
ি্যৱহাৰ িৰা হয়। প্ৰখৰ ৰ’দত শুটিাৱা ২০০ বিঃগ্ৰাঃ 
প্গািৰৰ হসটত ২০ বিঃগ্ৰাঃ জীৱামতৃ বমহলাই আটিৌ 
ৰ’দ নপৰা ঠাইত শুিািলল বদি লাটগ। পাছলল ইয়াি 
পুনৰাই লাঠীটৰ প্িািাই বমবহ িবৰ প্পটলাৱা হয়। এয়াই 
ৰনজীৱামতৃ হয়।

�লৰ গছত জীৱযামকৃতৰ ব্ৱহযাৰ



ককৃ ৰক সন্মযান দ্নদ্ধৰযাষ্ট্ৰ

২০২২ বৰ ্ষৰ প্ৰথম দ্েনযটযাযতই ককৃ ৰকসকলৰ বযাযব 
প্ৰধযানমন্তী নযৰন্দ্ৰ যমযােীযয় ককৃ ৰক সন্মযান দ্নদ্ধৰ 
অধীনত ১০নং উপহযাৰ প্ৰেযান কযৰ। ইয়যাৰ জদ্ৰয়যত 
ককৃ ৰকসকযল এই আঁচদ্নৰ অধীনত এদ্তয়যামল 
১.৮০ লযাখ যকযাটট টকযাৰ ধন দ্বতৰণ কৰযা সহ সগযছ। 
িৃৰিৰ প্িংি এিাউন্লল বদয়া এই প্পানপ�ীয়া 
ধনৰাবে এবতয়ালল প্ৰদান িৰা প্হাৱা ধনৰাবেৰ সটি ্ষাচ্চ 
পবৰমাণ। িাস্ৱগত বদেত িৃৰিসিলি সিল িৰাৰ 
প্ক্ত্ত প্ৰধানমন্তীটয় বনজৰ দায়ৱধিতা পালন িবৰ 
আবহটছ। িৃৰিৰ প্ৰবত থিা প্তওঁৰ সংিল্পৰ ফলটতই 
নতুন িছৰৰ আৰম্ভবণটতই প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় 
১ জানুৱাৰী তাবৰটখ ১০ প্িাট� িৃৰিটৰা অবধি িৃৰিৰ 
প্িংি এিাউন্ত ২০ হাজাৰ প্িাট�তলি অবধি 
ধন হস্ান্ৰ িটৰ। এই উপলটক্ প্তওঁ ৩৫১ িৃৰি 
উৎপাদন সংৰি (এফবপঅ’) ১৪ প্িাট�টৰা অবধি 
ইিুই�ী অনুদান প্ৰদান িটৰ। ইয়াৰ লক্াবধি িৃৰি 
উপিৃত হহ পবৰি। বপএম-বিসান আিঁবনৰ অধীনত 
বহতাবধিাৰী িৃৰিি প্ৰবতিছটৰ ৬০০০ �িাৰ বিত্তীয় 
সাহাে ্ষ প্ৰদান িবৰ থিা হহটছ। এয়া ৪মাহৰ মূটৰ মূটৰ 
২০০০ �িাৰ বতবন�া বিক্স্ িৃৰিৰ প্িংি এিাউন্ত 
প্প্ৰৰণ িৰা হয়।

অদ্নিঅস্ত্ৰ
প্ৰািৃবতি িৃবৰ পধিবতটয় প্িৱল িৃবৰভূবমৰ 
উৎপাদটনই িক্ধি নিটৰ, এই পধিবতটয় িী�-পতংগ 
আৰু অন্য প্িমাটৰা প্ৰবতটৰাধ িটৰ। স্ানীয় গছ-
গছবনৰ ওপৰত বনভ্ষৰ িবৰ বনম ্ষাণ িৰা সাটৰই হহটছ 
েস্যৰ ওপৰত িী�-পতংগ প্ৰবতটৰাধ িৰাৰ িাটি 
এি অবগ্ অস্ত্ৰ। ইয়াৰ িাটি ৫ বিটলাগ্ৰাম বনম িা 
অন্যান্য স্ানীয় উক্দ্দৰ পাত (গৰুটৱ প্নাটখাৱা), ২০ 
বল�াৰ প্দেী গ-মূত্, ৫০০ গ্ৰাম ধপাত গুবৰ, ৫০০ 
গ্ৰাম প্সউজীয়া জলিীয়া, ৫০ গ্ৰাম নহৰুৰ প্পষ্ট 
বমহবল িৰি আৰু ইয়াি িম জইুত উতলাই দুবদনৰ 
িাটি হথ বদয়ি। এই দ্ৰৱণ প্ৰবত ২০০ বল�াৰ পানীত 
বমহলাই এি এিৰ ভূবমত ছট�য়াই বদয়ি।

আআআআআৱৰণ
এয়া প্ৰািৃবতি িৃবৰৰ এি গুৰুত্বপূণ ্ষ বনয়ম। প্খবতয়টি 
সমগ্ৰ প্খবতপথাৰ েস্যৰ অৱবেষ্ট অথিা হ্স্ম্যাদী েস্যৰ 
হসটত সমগ্ৰ ভূবমৰ ঢাবি বদয়া হয়। আৱৰটণ ভূবমত 
আদ্ৰ্ষতাৰ ৰক্ণাটিক্ণ িটৰ। প্িটটিবৰয়া আৰু প্িঁিুৰ 
গবতেীলতা িকৃ্ধি িটৰ আৰু অপতৃণ বনয়ন্তণ িটৰ আৰু 
অৱটেৰত অধঃপবতত হয় মাট�ৰ পৰা িাি ্ষন প্ৰবতটৰাধ 
িবৰ ভূবমৰ হজবৱি িাি ্ষন ক্মতা িকৃ্ধি িটৰ।

বীজযামকৃততঃ
প্ৰািৃবতি িৃবৰৰ এি অত্যাৱে্যিীয় আধাৰ হহটছ 
িীজামতৃ। িীটজ দীৰ ্ষম্যাদী প্ৰাগৰ পৰা সুৰক্া বদটয় আৰু 
লগটত অংিুৰণ ক্মতা িকৃ্ধি িটৰ। ৫ বিটলাগ্ৰাম প্দেী 
প্গািৰ, ৫ বল�াৰ প্গা-মূত্, ৫০ গ্ৰাম বনি ্ষাবপত িূণ, আৰু 
অলপ মাট�ি ২০ বল�াৰ পানীৰ হসটত বমহবল িৰি। ইয়াি 
এ�া ৰাবত ৰখা প্হাৱাৰ পাছত ইয়াত ১০ বিটলাগ্ৰাম িীজ 
প্ৰক্ক্ৰয়ািৰণ িৰা হয়। তাৰ পাছত িীজ সাজ ুহহ উটঠ।

িাফসা
এই িৃবৰ পধিবতত িাষ্প বনম ্ষাটণা এি গুৰুত্বপূণ ্ষ 
প্ৰক্ক্ৰয়া। েত আদ্ৰ্ষতা আৰু িায়ুৰ ভাৰসাম্য িজাই 
ৰখা হয়।

অমকৃত বৰ ্ষৰ নতুন বছৰযটযাযতই 
ককৃ ৰকৰ বযাযব নতুন উপহযাৰ

- নযৰন্দ্ৰ যমযােী, প্ৰধানমন্তী। 

িছৰট�াৰ আৰম্ভবণ আমাৰ প্িাট�টৰা 
অবধি অন্নদাতাসিলৰ হসটত হওি, 
িছৰট�াৰ আৰম্ভবণটত মই প্দেৰ প্ৰবতট�া 
প্ৰান্ৰ িৃৰিসিলি প্দখাৰ প্সৌভাগ্য 
হওি, এয়া প্মাৰ িাটি এি ডাঙৰ 
প্প্ৰৰণাৰ সময়। আক্জ প্দেৰ লক্াবধি 
িৃৰি পবৰয়াল, বিটেৰত কু্দ্ৰ প্খবতয়িি 
বপএম সন্মান বনবধৰ অধীনত ১০নং বিক্স্ 
বদয়া হহটছ। িৃৰিৰ প্িংি এিাউন্ 
২০হাজাৰ প্িাট� হস্ান্ৰ িৰা হহটছ।

প্ৰধযানমন্তীৰ সম্ূণ ্ষ 
ভযাৰণ শুদ্নবমল এই 
দ্কউআৰ যকযাড 
যস্ন কৰক।
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আক্জ বেফাটল লক্্য িটৰা ঁপ্সইফাটলই থিা 
েুৱি তথা বে পবৰয়ালৰ ফাটল িাওঁ প্সই 

পবৰয়ালৰ েুৱ সদস্যই এই িথা ি্যতি িটৰ প্ে 
প্তওঁ ষ্টা�্ষ আপ খুবলি বিিাটৰ। প্তওঁ পবৰয়ালৰ 

পৰম্পৰাৰ পাৰ আতঁবৰ ি্যৱসায় িবৰিলল 
আগ্ৰহী। ষ্টা�্ষ আপ িলািলল আগ্ৰহী। ইয়াৰ অথ ্ষ 
এয়াই প্ে প্দেৰ েুৱ প্ৰজন্মই এবতয়া বৰস্ প্লাৱাৰ 

ক্মতা িকৃ্ধি পাইটছ। আক্জ প্দেৰ কু্দ্ৰ কু্দ্ৰ 
িহৰটিাৰটতা ষ্টা�্ষআপৰ প্জাৱাৰ উটঠটছ। প্দেত 

ষ্টা�্ষ আপৰ সংসৃ্বত গ় হল উটঠটছ।

- নযৰন্দ্ৰ যমযােী , প্ৰধানমন্তী।

মহাৰা্ৰি পুটণৰ িাসন্দা ময়ুৰ পাট�টল ২০১১ িনত 
বনজৰ ম�ৰিাইটিলৰ মাইটলজ িকৃ্ধি িৰাৰ 
প্িষ্টা িবৰবছল। প্তওঁ প্সই প্ক্ত্ত সফলতাও 

লাভ িবৰবছল। ২০১৭-১৮ত প্তওঁ এটন এ�া প্ৰেুক্তি উন্নত 
িবৰটল প্ে বে ি্যৱহাৰ িবৰটছ ৪০ েতাংেলল েক্তিৰ 
ি্যৱহাৰ িম হয় (গা়িীৰ মাইটলজ িকৃ্ধি পাইটছ)। প্তওঁ 
২০২১ত এই প্ৰেুক্তিৰ প্পট�ন্ লয়। অ�ল বনউ ইক্ণ্য়া 
প্ৰত্যাহ্ানত অংে প্লাৱাৰ পাছত আৰু ৯০ লাখ �িা 
িৰিাৰৰ পৰা লাভ িৰাৰ পাছত এবতয়া প্তওঁ বনজৰ 
িাবৰগৰািী িনু্ৰ হসটত বমবল বনজৰ ষ্টা�্ষআপ িলাই 
আটছ। এটিদটৰ আহটমদািাদৰ বনিাসী আনন্দ বসটঙও 
অলপ বভন্ন িাম িবৰি বিিাবৰবছল। প্সটয়টহ প্তওঁ প্েবতয়া 
সুবিধা লাভ িবৰটল প্তবতয়া প্তওঁ বনজৰ ষ্টা�্ষআপ আৰম্ভ 
িবৰটল। প্তওঁ িস্তুৰ পবৰিহনৰ এ�া প্ৱিিাই� িলাই 
আটছ। আনন্দৰ সফলতা প্দবখ প্তওঁৰ এিাংে িনু্টৱও 

ৰুৱ স্বপ্নৰ দ্বশযালতযাক
যডউকযা দ্ে

ষ্যাট্ষআপৰ পৰযা ইউদ্নক’ন ্ষ...

ভাৰত বিশ্বৰ সিটলাতলি েুৱ প্দে হয়। প্দেৰ 
েুৱিৰ জনসংখ্যা প্িবছ। ৩৫ িছৰৰ তলৰ িয়সৰ 
জনসংখ্যা ইয়াত মুঠ জনসংখ্যাৰ ৬৫ েতাংে। 
এই েক্তিোলী েুৱ প্ৰজন্মি পথ প্ৰদে ্ষন িৰাট�া 
সমায়ৰ আহ্ান। এই বিন্াৰ আধাৰটত ২০১৫ 
িনৰ ১৫ আগষ্ট তাবৰটখ প্েবতয়া প্ৰধানমন্তী নটৰন্দ্ৰ 
প্মাদীটয় লাল বিলোৰ প্ৰািীৰৰ পৰা ষ্টা�্ষ আপৰ িথা 
প্ৰাৰণা িবৰবছল। ইয়াৰ পাছত আনুষ্াবনিতা ৰক্া 
িবৰ এই আিঁবনৰ আৰম্ভবণ িবৰ প্তওঁ হিবছল, 
“প্মাৰ সটপান আটছ প্ে প্দেৰ েুৱ প্ৰজন্ম িািবৰ 
বিিাৰ নহওি, িৰঞ্ িািবৰ বদয়া প্ৰজন্ম হওি।” 
আক্জ প্দেত ৬০ হাজাৰটৰা অবধি ষ্টা�্ষআপৰ 
লগটত ৭৫�াতলি অবধি ইউবনি’ন ্ষ ষ্টা�্ষআপৰ 
সফলতাই িথাটিাৰ স্পষ্ট িবৰটছ...

ষ্টা�্ষআপ ইক্ণ্য়াৰযাষ্ট্ৰ
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িািবৰ িাদ বদ প্তওঁৰ হসটত সংেুতি হহ পবৰটছ। বিছু 
িছৰৰ পূটি ্ষ েবদটহ প্িাটনা ি্যক্তিটয় এয়া হিবছল প্ে প্তওঁ 
ি্যৱসায় িবৰি বিিাটৰ, নতুন প্িাম্পানী খুবলি বিিাটৰ 
প্তবতয়া পবৰয়াল তথা িটয়াটজ্যষ্সিটল এইিুবল হিবছল 
প্ে “তুবম িািবৰ বিয় নিৰা, িািবৰ িৰা! িািবৰ িবৰটল 
সুৰক্া লাভ িৰা োয়। ভাল দৰমহা প্পাৱা োয়। জীৱনৰ 
জট�লতা নাথাটি।” বিন্তু এবতয়া প্িাটনািাই ি্যৱসায় 
তথা নতুন প্িাম্পানী খুবলি বিিাটৰ প্তওঁ েটথষ্ট উৎসাহ 
লাভ িটৰ, আটে-পাটে থিা প্লািসিটলা প্তওঁৰ হসটত 
সংেুতি প্হাৱাৰ িাটি আগ্ৰহ ি্যতি িটৰ। আজ েবহটহ এয়া 
সম্ভৱ হহটছ প্তটন্ প্সয়া এিমাত্ ষ্টা�্ষআপ অবভোনৰ 
িাটিটহ সম্ভৱ হহ পবৰটছ। 

সাধাৰণ ভাৰাত ষ্টা�্ষআপৰ অথ ্ষ হহটছ প্িাটনা এ�া 
নতুন প্িাম্পানী প্খালা, নতুন উদ্াৱনী বিন্াৰ প্িাম্পানী। 
এই প্িাম্পানীটয় নতুন সামগ্ৰী বনম ্ষাণ তথা উৎপাদনৰ 

ওপৰত িাম িটৰ। এটন উৎপাদন বে প্সইসময়ত 
িজাৰত উপলব্ধ নহয়। প্িন্দ্ৰীয় বিভাগ ইণ্ডাটষ্টটয়ল 
পবলিী এণ্ প্ৰটমািনৰ (বডআইবপবি) মটত, ষ্টা�্ষআপ 
হহটছ প্সইট�া প্িাম্পানী বে ভাৰতিৰ ্ষত ৫ িছৰৰ বভতৰত 
বনম ্ষাণ হহটছ। বে প্িাম্পানীৰ ি্যৱসায় এ�া বিত্তীয় িৰ ্ষত 
২৫ প্িাট� �িাৰ প্িবছ নহয়। এই প্িাম্পানীট�াৰ পৰা 
এয়া আো িৰা হয় প্ে প্িাম্পানীট�াটৱ উদ্াৱন, নতুন 
সামগ্ৰীৰ ি্যৱসায়ীিৰণ, প্ৰেুক্তি আধাবৰত সামগ্ৰী তথা 
প্িৌক্ধিি মূল্যায়ন থিা সামগ্ৰীৰ প্ক্ত্ত িাম িবৰ আটছ। 
ষ্টা�্ষ আপ ইক্ণ্য়াৰ মাধ্যমত িৰিাটৰ এটন প্িাম্পানীি 
সাহাে ্ষ প্ৰদান িবৰ আবহটছ। www.startupindia.gov.
in হল হগ আটপানাটলাটি নতুন উদ্াৱনী ি্যৱসাবয়ি 
বিন্া ি্যতি িবৰি পাটৰ আৰু ষ্টা�্ষআপ ইক্ণ্য়াৰ সিটলা 
বদে জাবনি পাটৰ। আটপানাৰ বিন্া পছন্দ হহ গ’প্ল 
িৰিাটৰ আটপানাি সহায় িবৰি। n

ষ্যাট্ষআপযবযাযৰ লযাভ কযৰ অযনক ধৰণৰ সহযায়
n সৰল আৰু ব্ৱহযাৰৰ সুদ্বধযাতঃ সহটজই স্ীিৃবত, প্িাম্পানী 

িন্ িৰাৰ সৰল প্ৰক্ক্ৰয়া, আইনী সহায়, প্পট�ন্ িৰাৰ সহায় 
তথা সিটলা তথ্য সহটজই প্পাৱা োয়।

n  অনুেযান আৰু উৎসযাহতঃ প্োগ্য ষ্টা�্ষআপৰ িাটি আয়িৰ আৰু 
মূলধনৰ িৰ প্ৰহাই ; ষ্টা�্ষআপ পবৰবস্বততন্তত অবধি মূলধন 
বিবনটয়াগ িবৰিলল পুকঁ্জ আৰু প্ক্ৰবড� প্গৰাবণ্ আিঁবনৰ পুকঁ্জ 
বদয়া হয়।

n  ইনদ্কউযবটৰ আৰু উযে্যাগতঃ বিদ্যায়তবনি সহায়- 
ষ্টা�্ষআপৰ িাটি এিাবধি ইনবিউটি�ৰ, উদ্াৱন প্িন্দ্ৰ, 
িাে ্ষক্ৰম, প্ৰবতটোবগতা আবদৰ ি্যৱস্া।

ইউবনি’ণ ্ষ হহটছ এি ষ্টা�্ষআপ োৰ মূল্য িটমও ১ 
বিবলয়ন ডলাৰ অথ ্ষাৎ প্ৰায় ৭,০০০ প্িাট� �িাটৰা প্িবছ। 
২০১৫ িনলল প্দেত মাত্ ৯ িা ১০�া ইউবনি’ণ ্ষ আবছল। 
আক্জ ভাৰতত ৭৫�াতলি অবধি ইউবনি’ণ ্ষ আটছ।

স�লতযাৰ ৰযাত্ৰযা
n ষ্টা�্ষআপ ইক্ণ্য়া অবভোন আৰম্ভ প্হাৱাৰ ৰষ্ 

িাবৰ ্ষিী উপলটক্্য উটদ্যাগ আৰু আভ্যন্ৰীণ 
িাবণজ্য প্ৰিাৰ বিভাগ (বডবপআইআইট�) জানুৱাৰী, 
২০২২ত এি সতোহৰ িাটি 'প্িবলটব্ৰট�ং ইটনাটভিন 
ইটিা বিটষ্টম' েীৰ ্ষি িাে ্ষসূিীৰ আটয়াজন িৰা 
হহটছ।

n স্ীিৃবতপ্ৰাতে ষ্টা�্ষআপৰ সংখ্যা এবতয়া ৬২৩খন 
ক্জলালল সম্প্ৰসাবৰত হহটছ। এবতয়া প্দেৰ প্ৰবতখন 
ৰাজ্য আৰু প্িন্দ্ৰীয় োবসত এটলিাত প্ৰায় এ�ালি 
ষ্টা�্ষআপ আটছ।

n প্েবতয়া এই আিঁবন আৰম্ভ িৰা হহবছল প্তবতয়া 
৮০৮ বদনত ১০,০০০ ষ্টা�্ষআপ সংেুতি হহ পবৰবছল। 
আিঁবনৰ প্ৰথম িৰ ্ষট�াত ২০১৬-১৭ত ৭৪৩�া 
ষ্টা�্ষআপি স্ীিৃবত বদয়া হহটছ। ২০২০-২১ িৰ ্ষট�াত 
১৬,০০০প্ৰা অবধি ষ্টা�্ষআপি স্ীিৃবত বদয়া হয়।

n খাদ্য সংোধন, সামগ্ৰী বিিাে, প্ৰটয়াগ 
বিিাে(এবপ্টিশ্বন প্ডটভল’পটমন্), তথ্য-প্ৰেুক্তি 
পৰামে ্ষ আৰু ি্যৱসাবয়ি প্সৱাখণ্ত প্িবছলি 
ষ্টা�্ষআপ আটছ।

ষ্যাট্ষআপ স্যাপন কদ্ৰবমল অন্ চৰকযাৰী লযাভ
n লৰু ি্যৱসায় ঋণ  n পুকঁ্জ লাভ িৰাৰ সুবিধা।

n অন্য উটদ্যাগীৰ হসটত সাক্াৎিাৰ। n ক্ৰাউড ফাক্ণ্ঙৰ সুবিধা।

ৰযথষ্ চচ্ষযাত আযছ ইউদ্নক’ন ্ষ

৬০,৭০৪ স্বীককৃ দ্তপ্ৰযাতে ষ্যাট্ষআপ 
দ্ডদ্পআইআইটটত

প্ৰদ্তযটযা ষ্যাট্ষআযপ গ়ি দ্হচযাপত ১১ কম ্ষচযাৰীৰ সসযত যেশৰ 
প্ৰযায় ৪৮,০৯৩ ষ্যাট্ষআযপ ৫,৪৯,৮৪২ চযাকদ্ৰ সকৃটষ্ কদ্ৰযছ। 
২০২০-২১ দ্বত্তীয় বৰ ্ষত স্বীককৃ দ্তপ্ৰযাতে ষ্যাট্ষআযপ ১.৭ লযাখ 

চযাকদ্ৰৰ সকৃটষ্ কদ্ৰযছ। ৪৫% ষ্যাট্ষআপ এযনকুৱযা হয় দ্ৰযবযাৰৰ 
যনতকৃত্ মদ্হলযাই কদ্ৰযছ।

ষ্টা�্ষআপ ইক্ণ্য়াৰযাষ্ট্ৰ
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আজযাে দ্হন্দ য�ৌজৰ
যসনযানী

যেশৰ বযাযব প্ৰযাণ ত্যাগ কৰযা

যনতযাজী সুভযাৰ চন্দ্ৰ বসুযৱ কৰযা এটযা আহ্যান, 
“যমযাক যতযামযাযলযাযক যতজ দ্েয়যা, মই 

যতযামযাযলযাকক স্বযাধীনতযা দ্েম” শীৰ ্ষক বযাক্ই 
সমগ্ যেশৰ ৰুৱকৰ ৰ্ত সঞ্চযালন তীব্তৰ কদ্ৰ 

তুদ্লদ্ছল আৰু যেশক স্বযাধীন কৰযাৰ বযাযব উে্বুদ্ধ 
কদ্ৰদ্ছল। যেশৰ স্বযাধীনতযা সংগ্যামৰ এজন 

অন্তম যনতযা সুভযাৰ চন্দ্ৰ বসুযৱ আজযাে দ্হন্দ 
য�ৌজৰ যনতকৃত্যৰ ইংৰযাজ শযাসকক প্ৰত্যাহ্যান 

দ্েদ্ছল। এই আজযাে দ্হন্দ য�ৌজৰ ৭৫ সংখ্ক 
বৰ ্ষ উপলযক্ ২০১৮ চনত প্ৰধযানমন্তী নযৰন্দ্ৰ 

যমযােীযয় লযাল দ্কল্যাত জযাতীয় পতযাকযা উতয্তযালন 
কদ্ৰদ্ছল। ২০২১ত যনতযাজীৰ জয়ন্ীত ২৩ 

জযানুৱযাৰী তযাদ্ৰখযটযাক পৰযাৰিম দ্েৱস দ্হচযাযপ 
যঘযাৰণযা কদ্ৰ বৰ ্ষযজযাৰযা কযাৰ ্ষসূচীযৰ শুভযাৰম্ভদ্ণ 

কৰযা যহযাৱযাৰ লগযত পযালন কৰযা সহযছ...

ওব়িোৰ ি�িত ১৮৯৭ িনৰ ২৩ জানুৱাৰী 
তাবৰটখ প্নতাজী সুভাৰ িন্দ্ৰ িসুৰ জন্ম হয়। 
সুভাৰ িন্দ্ৰ িসুটৱ বেশু অৱস্াৰ পৰাই প্ৰিবলত 

সমাজ ি্যৱস্াৰ বিন্াধাৰাতলি প্ৰগবতেীল বিন্াধাৰা 
প্পাৰণ িবৰবছল। প্তওঁ প্দেি প্িৱল ইংৰাজ োসিৰ 
পৰাধীনতাৰ পৰা মুিবল িৰাই নহয়, স্াধীনতাৰ পাছত 
আত্মবনভ্ষৰেীলতাৰ পটথটৰ প্দেৰ বেপা েক্তিোলী 
িৰাৰ প্পাৰিতা িবৰবছল। প্তওঁ দাবৰদ্ৰতাি, 
বনৰক্ৰতাি, প্িমাৰ তথা হিজ্াবনি বিন্াধাৰাৰ 
অভাৱি প্দেৰ অন্যতম সমস্যাসমূহৰ বভতৰত গণনা 
িবৰবছল। এই িাৰণট�াৰ িাটিই প্তওঁৰ আজাদ বহন্দ 
প্ফৌটজ বিবভন্ন প্ক্ত্ত আিঁবন প্ৰস্তুত িবৰবছল। আজাদ 
বহন্দ প্ফৌজৰ বনজৰ মুদ্ৰা আবছল, প্িংি আবছল, বনজৰ 
ডাি ট�ি� আবছল, প্ৰবডঅ’ প্ষ্টিন আবছল, বনজৰ 
গণতন্ত আবছল। প্নতাজী এগৰািী এটনিুৱা ি্যক্তি 
আবছল বেগৰািীটয় প্দেৰ প্ৰবতট�া জাবত-জনজাবত, 

অমতৃ মটহাৎসৱৰযাষ্ট্ৰ

পৰযাৰিম দ্েৱস দ্বযশৰ
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ভাৰা, ৰং আৰু প্ক্ত্িাদি এটিলগ িবৰ িহৃত্তৰ ভাৰতিৰ ্ষ 
গঠন িৰাৰ িাটি বিন্া িবৰবছল। প্তওঁ প্দেিাসীি বদয়া 
এিতাৰ আহ্ানৰ সুন্দৰ উদাহৰণ হহটছ পজিাৱৰ িটণ ্ষল 
গুৰিক্শ বসং বধলেন, প্জটনটৰল শ্বাহনাৱাজ খান আৰু 
িটণ ্ষল প্প্ৰম িুমাৰ প্ছহগল। আজাদ বহন্দ প্সনাৰ এই 
সাহসী হসবনিসিল প্েবতয়া প্িা�্ষ মাছ ্ষাল হহবছল প্তবতয়া 
সম্প্ৰদায়ৰ বভত্তিত আিাবল দটল বধলেনৰ, মুছবলম লীটগ 
শ্বাহনাৱাজ খানৰ প্গািৰৰ ওিালবত িৰাৰ প্ৰস্াৱ বদবছল 
প্তবতয়া এওঁটলাটি প্সয়া প্ৰত্যাখ্যান িবৰবছল। প্সই সময়ত 
এই বতবনওজন েটথষ্ট জনবপ্ৰয় আবছল। গান্ীজীৰ পৰা 
প্নতাজী উপনাম প্পাৱা সুভাৰ িন্দ্ৰ িসুটৱ ি্যৱহাৰ িৰা 
জয় বহন্দ আক্জ প্দেৰ ধ্ববনত পবৰণত হহটছ। আজাদী 
িা অমতৃ মটহাৎসৱ বেতানত এইিাৰ সুভাৰ িন্দ্ৰ িসুৰ 
সহটোগী তথা আজাদ বহন্দ প্ফৌজৰ িীৰ প্সনানী প্িটতেইন 
আব্বাছ আলী, ৰাসবিহাৰী িসু, গুৰিি্ে বসং বধলেন আৰু 
িটণ ্ষল বনজামুক্দেনৰ িথা বলবপৱধি িৰা হহটছ।

‘ऐ दरिया-ए-गगंा त ू खामोश हो जा, ऐ दरिया-ए-सतलज तू 
सयाहपोश हो जा...भगत ससंह तमुको सिि स े आना पड़ेगा... 

हकूुमत को जलवा सदखाना पड़ेगा।’ এই পংক্তি আওৰাই েৱু 
প্ৰজন্মি ইনবিলািৰ পাঠ পট়াৱা িবলষ্ট িণ্ঠৰ প্িটতেইন 
আব্বাছ আলীৰ জন্ম ১৯২০ িনৰ ৩ জানৱুাৰী তাবৰটখ 
উত্তৰ প্ৰটদেৰ িলুন্দশ্বহৰ ক্জলাৰ খুজ্ষাত হহবছল। প্তওঁ 
পবৰয়ালৰ অটনি ি্যক্তি স্াধীনতা সংগ্ৰামত সক্ক্ৰয় ভূবমিা 
পালন িবৰবছল। প্তওঁৰ িিাি ৰুষ্টম আবল খানি ১৮৫৭ 
িনৰ সংগ্ৰামৰ পাছত িলুন্দশ্বহৰত ফািঁী বদয়া হহবছল। 
ভগৎ বসঙৰ ফািঁীৰ সময়ত আব্বাছ আলীৰ িয়স মাটথা ঁ১১ 
িছৰ আবছল। তথাবপ প্তওঁ ভগৎ বসঙৰ ফািঁীৰ প্ৰবতিাদত 
প্হাৱা জনসভাত অংে গ্ৰহণ িবৰবছল আৰু পাছলল ভগৎ 
বসঙ আৰু প্তওঁ সহটোগীসিটল স্াপন িৰা সংস্াত 
প্োগদান িবৰ স্াধীনতা সংগ্ৰামত অংে হলবছল। আলীগ়ি 
বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত অৱস্াত আব্বাছ আলীটয় 
সি ্ষভাৰতীয় ষু্টটডন্ছ সদস্য বহিাটপ িাম িবৰবছল। 
প্তওঁৰ স্াধীনতা বপপাসু মনট�াটৱ বিটদ্ৰাহাত্মি মটনাভাৱ 
হল িটৃ�ছ ভাৰতীয় প্সনাত প্োগদান িবৰবছল। জাপানৰ 
বিৰুটধি প্হাৱা েধুিৰ সময়ত প্তওঁি ১৯৪০িনত দবক্ণ 
পূি এবছয়াৰ দাবয়ত্বত থিা প্সনাৰ লগত প্প্ৰৰণ িৰা হয়। 
১৯৪৪ িনত বছংগাপুৰত প্নতাজীৰ আহ্ানত আপ্লতু হহ 
আব্বাছ আলীটয় ভাৰতীয় প্সনাৰ িািবৰ পবৰত্যাগ িবৰ 
আজাদ বহন্দ প্ফৌজত প্োগদান িটৰ। প্তওঁ ম্যানমাৰৰ 
ৰাখাইন এটলিাত িটৃ�ছৰ বিৰুটধি েধুি িবৰবছল। বদ্তীয় 
বিশ্বেধুিত জাপাটন আত্মসমপ ্ষন িৰাৰ পাছত আজাদ 
বহন্দ প্ফৌজৰ ৬০ হাজাৰটৰা অবধি প্সনাি ইংৰাটজ 
প্গ্ৰতোৰ িটৰ। মুলতানত প্তওঁৰ লগটত অন্যৰ ওপৰত 
ওিালবত হয় ১৯৪৬িনত প্তওঁি ফািঁীৰ বনটদ্ষে বদয়া হয়। 
বিন্তু প্দে স্াধীন প্হাৱাৰ পবৰটপ্ৰবক্�ত প্তওঁি পাছলল 
মুক্তি বদয়া হহবছল।

ইংৰাজ প্সনাৰ পৰা হগ আজাদ বহন্দ 
প্ফৌজত প্োগদান িৰা িীৰ প্সনানী

যকযতেইন আব্যাছ আলী

জন্মতঃ ৩ জযানুৱযাৰী, ১৯২০, মকৃতু্তঃ ১১ অয্যাবৰ, ২০১৪
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প্নতাজী সুভাৰ িন্দ্ৰ িসুটৱ প্েবতয়া প্দে এবৰ জাম ্ষানীলল 
প্ৰস্ান িবৰবছল প্তবতয়া ৰাসবিহাৰী িসুটয় িুক্জ উটঠবছল 

প্ে আজাদ বহন্দ প্ফৌজৰ প্নতৃত্ব বদয়াৰ প্ক্ত্ত প্নতাজীতলি 
অন্য প্িাটনা উত্তম হ’ি প্নাৱাটৰ। প্তওঁ প্নতাজীি �বিঅ’হল 
আমবন্তত িটৰ আৰু ১৯৪৩ িনৰ ২০ জনু তাবৰটখ দুটয়াগৰািী 
বমবলত হহ প্দেি ইংৰাজ োসিৰ পৰা মুতি িৰাৰ িাটি 
পবৰিল্পনা প্ৰস্তুত িটৰ। দুটয়া গৰািী িসুৰ মাজত সদ্াৱ েটথষ্ট 
আবছল বিয়টনা দুটয়া িাঙালী প্হাৱাৰ উপবৰ িসু উপাবধৰ আবছল 
আৰু ইজটন আনজনি সন্মান িবৰবছল। দুটয়া হিপ্বৱি 
বিন্াধাৰাৰ ি্যক্তি আবছল। ৰাসবিহাৰীটয় ৫ জলুাই তাবৰটখ আজাদ 
বহন্দ প্ফৌজৰ দাবয়ত্ব প্নতাজী সুভাৰ িন্দ্ৰ িসুৰ িান্ত বদ বনটজ 
পৰামে ্ষদাতা বহিাটপ িাে ্ষভাৰ গ্ৰহণ িটৰ। ৰাসবিহাৰীটয় সিটলা 
প্ৰিাৰৰ সহায় আগি়াইবছল। এয়া প্িাৱা হয় প্ে ৰাসবিহাৰীৰ 
পৰা আজাদ বহন্দ প্ফৌজৰ দাবয়ত্ব লাভ িৰাৰ পাছত ইয়াৰ 
গবতবিবধ েটথষ্ট িকৃ্ধি পাইবছল। ৰাসবিহাৰী িসুৰ জন্ম ১৮৮৬ িনৰ 
২৫ প্ম’ তাবৰটখ িংগৰ িধ ্ষমান ক্জলাত হহবছল। সু্লীয়া বদনৰ 
পৰাই হিপ্বৱি িাে ্ষত ি্যস্ থিা ৰাসবিহাৰীটয় ল’ৰাবল িালটতই 

পত্ীৰ সসযত 
জযাপযানত 
ৰযাসদ্বহযাৰী 
বসু।

ৰযাসদ্বহযাৰী বসু জন্মতঃ ২৫ যম’ ১৮৮৬, মকৃতু্তঃ ২১ জযানুৱযাৰী ১৯৪৫

আজাদ বহন্দ প্ফৌজি সংগটঠত 
িৰা অন্যতম প্নতা

স্াধীনতাৰ স্প্নি সাথ ্ষি িৰাৰ িাটি তথা েুৱ 
প্ৰজন্মি উদ্ফুধি িৰাৰ িাটি িাম িৰা িীৰ প্সনা

গুৰবক্শ নসং নিল্লি
জন্মতঃ ১৮ মযাচ্ষ , ১৯১৪
মকৃতু্তঃ ০৬ য�ব্ৰুৱযাৰী, ২০০৬

সুগ়ী প্দহৰ অবধিাৰী প্হাৱাৰ লগটত 
বেক্াত েটথষ্ট প্িািা প্হাৱাৰ িাটি 

গুিবক্শ বসং বধলেনৰ বপতৃৰ িনু্টৱ প্তওঁ 
প্সনাত প্োগদানৰ িাটি পৰামে ্ষ বদবছল। 
ইয়াৰ পবৰটপ্ৰবক্�ত প্তওঁ ১৯৩৩ িনত 
ভাৰতীয় প্সনাত প্োগদান িটৰ। পজিাৱ 
প্ৰক্জটমন্ৰ প্সনা বহিাটপ বনি ্ষাবিত 
তথা প্ৰবেক্ণ লাভ িৰাৰ পাছত প্তওঁ 
মালটয়বছয়ালল বদ্তীয় বিশ্বেধুিৰ সময়ত 
প্প্ৰৰণ িৰা হয়। বিন্তু প্তওঁৰ জীৱনত 
পবৰৱত্ষন আটহ প্েবতয়া জাপানী হসন্যি 

প্তওঁি েধুি িন্দী িটৰ। প্জইলত থিাৰ 
সময়ত প্তওঁৰ মন পবৰৱবত্ষত হয় আৰু 
ইংৰাজৰ বিৰুটধি েুজঁ বদ প্দেি স্াধীন 
িৰাৰ িাটি মন বস্ৰ িবৰ প্নতাজী সুভাৰ 
িন্দ্ৰ িসুৰ প্নতৃত্বৰ আজাদ বহন্দ প্ফৌজত 
প্োগদান িবৰ প্দেৰ হটি েুজঁ বদটয়। 
প্তওঁ সাহবসিতাৰ িথা আজাদ বহন্দ 
প্ফৌজৰ মাজত েটথষ্ট িবি্ষত আবছল। 

গুৰবক্শগুৰবক্শ দ্সং দ্ধল্নক যেশ 
যসৱযাৰ বযাযব “পদ্ম-ভূৰণযৰ” 
সন্মযাদ্নত কৰযা সহদ্ছল।  
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িাৰাণসীত ২০১৪ িনৰ ৯ প্ম’ তাবৰটখ অনুটষ্ত 
প্হাৱা এখন ৰাজহুৱা সভাত উপবস্ত তদানীন্ন 

গুজৰা�ৰ মুখ্যমন্তী নটৰন্দ্ৰ প্মাদীটয় এগৰািী 
িটয়াটজ্যষ্ নাগবৰিৰ িৰণ স্পে ্ষ িবৰবছল। এই 
িটয়াটজ্যষ্ ি্যক্তিগৰািী অন্য প্িাটনা নহয়, প্সয়া 
আবছল আজাদ বহন্দ প্ফৌজৰ সদস্য িটণ ্ষল্ বনজামুক্দেন 
আবছল। এয়া এইিুবল প্িাৱা হয় প্ে বনজামুক্দেটন 
প্নতাজীৰ গা়িী িালি প্হাৱাৰ লগটত ১১�ালি ভাৰত 
অবভজ্ আবছল। প্তওঁ এগৰািী বনপুণতাটৰ গুলীিালনা 

িবৰ লক্্য প্ভদ িবৰি 
পৰা ক্মতা আবছল। 
প্তওঁ েুধিৰ সময়ত 
এিাবধি ইংৰাজ বিমান 
গুলীিালনাটৰ ধৰাোয়ী 
িবৰবছল। উত্তৰ 
প্ৰটদেৰ আজমগ়ি 
ক্জলাৰ ঢিিা 

গ্ৰামাঞ্লত জন্মগ্ৰহণ িৰা বনজামুক্দেটন ম্যানমাৰত 
থিাৰ সময়ত প্নতাজীৰ গা়িী িলাইবছল। আৰু 
িটণ ্ষল উপাবধ� প্নতাজীটয় প্তওঁি বদবছল। প্নতাজীৰ 
হসটত প্ে িটণ ্ষলৰ মধুৰ সম্পি্ষ আবছল প্সই িথাট�া 
ইয়াৰ পৰা জাবনি পৰা োয় প্ে ২০১৫ িনত সুভাৰ 
িসুৰ আজনুাবত ৰাজশ্ৰী প্িৌধুৰীটয় বনজামুক্দেন সাক্াৎ 
িবৰিলল হগবছল। িটণ ্ষল বনজামুক্দেটন আজাদ বহন্দ 
প্ফৌজৰ এ�া িথা িয় প্ে প্তওঁ এিাৰ প্নতাজীি 
সুৰক্া বদিলল হগ বপটঠত বতবন�ালি গুলী খাইবছল, 
প্িাটনাটৱ প্নতাজীি লক্্য িবৰ গুলী িলাইবছল। 
বনজামুক্দেনি প্সই সময়ত বিবিৎসি লক্ষী প্ছহগটল 
বিবিৎসা িৰাইবছল। ২০১৭ িনত আজমগ়িৰ 
মুিাৰিপুৰত িটণ ্ষল বনজামুক্দেনৰ মতুৃ্য হয়। প্তওঁি 
সক্ক্ৰয় স্াধীনতা সংগ্ৰামী বহিাটপ স্ৰণ িৰা হয়। n

যনতযাজীৰ সসযত 
যতওঁৰ প্ৰথম সযাক্যাৎ 
দ্ছংগযাপুৰত সহদ্ছল। 
যসই সময়ত আজযাে 
দ্হন্দ য�ৌজৰ 
যসনযাভদ্ত্ষ অদ্ভৰযান 
চদ্ল আদ্ছল।

সুভযাৰ দ্ব্যগড- প্নতৃত্বত আবছল িটণ ্ষল শ্বাহনৱাজ খান।
গযান্ধী দ্ব্যগড- প্নতৃত্বত আবছল িটণ ্ষল ইনায়ত বিয়ানী।
আজযাে দ্ব্যগড- প্নতৃত্বত আবছল গুলজাৰা বসং।
যনহৰু দ্ব্যগড- প্লফট�টনন্ িটণ ্ষল গুৰিি্ে বসং বধলেন।
ঝযানঁ্ী ৰযাণী যৰকজযমন্ট- প্িটতেইন লক্ষী প্ছহগল।

আজাদ বহন্দ প্ফৌজি সংগটঠত 
িৰা অন্যতম প্নতা

ি্ৰুড প্িামা হতয়াৰ িৰাৰ পধিবত বেবি প্পলাইবছল। 
িক্কিম িট�্যাপাধ্যায়ৰ আনন্দ মটঠ প্তওঁৰ মনত বিটদ্ৰাহৰ 
সূিনা িবৰবছল আৰু তাৰ লগটত স্ামী বিটিিানন্দ-
সুটৰন্দ্ৰনাথ প্িনাজথীৰ ৰা্ৰিিাদী ভাৰটণ প্তওঁৰ জীৱনত 
প্ৰভাৱ প্পলাইবছল। এয়া প্িাৱা হয় প্ে খুবদৰাম িসু আৰু 
প্ৰফুলে িািীটয় মুজ্াফৰিাদত প্মক্জট্ৰি� বিংগ্ছটফাড্ষি 
হত্যা িৰা িাটি বে প্িামাৰ ি্যৱহাৰ িবৰবছল প্সই প্িামাট�া 
ৰাসবিহাৰী িসু হতয়াৰ িবৰবছল। ইয়াৰ উপবৰ প্তওঁ বিপ্ৱীৰ 
হসটত বমবল ১৯১২িনত প্সই সময়ৰ ভাইিৰয় লড্ষ হাবড্ষঙি 
হত্যা িৰাটৰা পবৰিল্পনা িবৰবছল বিন্তু প্সয়া বিফল 
হহবছল। ইংৰাজৰ দৃটষ্টত ধৰা পৰাৰ পূটি ্ষ প্তওঁ প্দেৰ পৰা 
পলায়ন িবৰ জাপানত উপবস্ত হহবছল। জাপানটত বিিাহ 
সম্পন্ন িবৰ তাটত থাবিিলল প্লাৱা ৰাসবিহাৰীি জাপান 
িৰিাটৰ “অড্ষাৰ অৱ ৰাইক্জং ছন” েীৰ ্ষি সন্মান প্ৰদান 
িবৰবছল। প্তওঁ ভাৰতীয় স্াধীনতা আটন্দালনৰ সক্ক্ৰয় 
িমথী আবছল।

অৱটে্য বদ্তীয় বিশ্বেধুিৰ সময়ত জাপাটন আত্মসমপ ্ষন 
িৰাৰ পাছত বধলেনসহ অটনি প্সনানীি ইংৰাটজ ১৯৪৫ 
িনত প্গ্ৰতোৰ িটৰ আৰু লাল বিলোত বিিাৰ প্ৰক্ক্ৰয়া আৰম্ভ 
িৰা হহবছল। “লাল বিলো ট্ৰাটয়ল” নাটমটৰ বিখ্যাত প্সই বিিাৰ 
প্ৰক্ক্ৰয়াত পজিাৱৰ িটণ ্ষল গুিবক্শ বসং বধলেন, প্জটনটৰল 
শ্বাহনাৱাজ খান আৰু িটণ ্ষল প্প্ৰম িুমাৰ প্ছহগলৰ হহ 
ওিালবত িৰাৰ িাটি প্দেৰ এিাবধি আইনবিটদ আগিাব় 
আবহবছল। লালা বিলোৰ এই বিিাৰ প্ৰক্ক্ৰয়াৰ খিৰ প্লাৱাৰ িাটি 
প্দেৰ বিবভন্ন প্ৰান্ৰ পৰা প্লাি আবহ লালা বিলোৰ সম্খুত 
বভৰ িবৰিলল আৰম্ভ িবৰবছল। এটন প্প্ৰক্াপ�ত ইংৰাটজ এই 
িথাট�া িকু্জ উটঠবছল প্ে এওঁটলািি বিৰম োক্স্ বদটল িথা 
গুৰুতৰ হহ পবৰি। প্সটয়টহ প্েৰত িাধ্য হহ ইংৰাটজ বধলেনসহ 
অন্যি মুক্তি বদবছল। আজাদ বহন্দ প্ফৌজৰ প্ৰবত প্দেিাসীৰ 
প্সই সহঁাবৰটয় প্নতাজীৰ স্প্ন পূৰণ িবৰবছল। ভাৰত িৰিাটৰ 
১৯৯৮ িনত গুিবক্শ বসং বধলেনি পদ্ম ভূৰণ ি�ঁাটৰ সন্মাবনত 
িটৰ।

আজযাে দ্হন্দ য�ৌজৰ পযাচঁটযা যৰকজযমন্ট

প্নতাজীি সুৰক্া 
বদিলল হগ বপটঠত 

গুলী প্খাৱা প্সনানী

কযণ ্ষল দ্নজযামুকদেন

অমতৃ মটহাৎসৱৰযাষ্ট্ৰ
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দ্ৰগৰযাকী যসনযাদ্ধনযায়যক
সকযলযাযৰ সন্মযান লযাভ
কদ্ৰদ্ছল
বফল্ড মাশ্ব ্ষল ভাৰতীয় স্ল প্সনাৰ েীৰ ্ষ পদ হয়। বিন্তু স্াধীন ভাৰতৰ 
ইবতহাসত প্িৱল দুগৰািী প্জটনটৰল এই পদ অলংবিত িৰাৰ 
সুবিধা পাইবছল। তাটৰ এজন হহটছ প্জটনটৰল প্ছম মাটনিশ্ব’ 
আৰু আনগৰািী হহটছ প্জটনটৰল প্িাডাংটডৰা মদপ্া প্িবৰয়াপ্া। 
১৯৪৯িনৰ ১৫ জানুৱাৰীৰ বদনট�াত প্জটনটৰল প্িবৰয়াপ্াই ভাৰতীয় 
প্সনাৰ িমাণ্াৰ ইন িীফ পদ অলংবিত িবৰবছল আৰু এই বদনট�াি 
প্ৰবতিছটৰ প্সনািাবহনীটয় প্সনা বদৱস বহিাটপ পালন িবৰ আবহটছ।

বনয়মানুৱবত ্ষতা, প্েৌে ্ষ, িীে ্ষ আৰু সামথ ্ষ অনুসাটৰ 
ভাৰতীয় প্সনা িাবহনী বিশ্বৰ উৎিৃষ্টতম 
প্সনািাবহনীসমূহৰ বভতৰত অন্যতম। আৰু এই 

প্শ্ৰষ্ত্বৰ িাটি প্সইসিল প্সনাবধনায়িলল প্শ্ৰয় োয় বেসিটল 
সমটয় সমটয় এই প্গৌৰটৱাজ্জ্বল প্সনািাবহনীৰ প্নতৃত্ব িহন 
িবৰ আবহটছ। এওঁটলািৰ বভতৰত প্পানপ্ৰথটম প্জটনটৰল 
প্ি এম প্িবৰয়াপ্াৰ নাম মনলল আটহ। প্িবৰয়াপ্াৰ িটঠাৰ 
অনুোসন, সাহবসিতা আৰু সটঠি বসধিান্ৰ িথাআক্জও 
সিটলাটৱ সন্মানটৰ স্ৰণ িটৰ। ১৯২২ িনত স্ায়ী িবমছন 
হল প্সনাৰ প্ছটিণ্ প্লফট�টনন্ৰূটপ িািবৰ আৰম্ভ িৰা 
প্িবৰয়াপ্া বফল্ড মাশ্ব ্ষাল পদ লাভ িৰা বদ্তীয়গৰািী প্সনা 
বিৰয়া আবছল। প্তওঁৰ পূটি ্ষ পািঁ�া তৰােুতি এই সন্মান লাভ 
িৰা আনজন প্জটনটৰলৰ নাম হহটছ প্ছম মাটনি শ্ব’। ১৮৯৯ 
িনৰ ২৮ জানুৱাৰী তাবৰটখ িণ ্ষা�িৰ িুগ ্ষৰ েবণৱৰিাবথ ্ষ 
নামৰ ঠাইত জন্ম লভা বফল্ড মাশ্ব ্ষল প্িবৰয়াপ্াই মাটথা ঁ ২০ 
িছৰ িয়সৰ পৰাই িটৃ�ছ ভাৰতীয় প্সৱা প্োগদান িবৰ প্সৱা 
আগি়াইবছল। প্তওঁৰ জীৱনৰ প্িতটিাৰ ৰ�নাই এই িথাট�া 
প্ৰতীয়মান িটৰ প্ে বিদটৰ সিটলাটৰ পৰা সন্মান প্পাৱাৰ 
লগটত প্িবৰয়াপ্াৰ অনুোসন, সাহবসিতাৰ বিৰটয় অন্যই 
িি্ষা িটৰ।   
যলহক ভযাৰতৰ অংশ কৰযাৰ যক্ত্ৰত যতওঁৰ দ্বযশৰ 
ভূদ্মকযা আদ্ছল
১৯৪৭িনৰ নটৱবেৰ মাহত প্িবৰয়াপ্াি ভাৰতীয় প্সনাৰ পূি 
িমাণ্ৰ মূৰব্বী বহিাটপ ৰািঁীত বনেুতি িৰা হহবছল। বিন্তু দু�া 
মাহৰ বভতৰটতই িাশ্ীৰত পবৰবস্বত প্িয়াৰ ফাটল ঢাল প্খাৱাৰ 
পবৰটপ্ৰবক্�ত প্তওঁি প্লফট�টনন্ ডডলী ৰাটছলৰ ঠাইত 
বদলেী আৰু পূি ্ষ পজিাৱৰ ক্জঅ’বি ইন িমাণ্ বনেুতি িৰা হয়। 
প্িবৰয়াপ্াৰ প্নতৃত্বত প্সনািাবহনীটয় প্ৰথমটত প্নৌটেৰা আৰু 
িংগৰ উধিাৰ িটৰ আৰু ক্ৰমাণ্বটয় প্জাক্জলা, ্ াছ হহ িাবগ ্ষল 

অবতক্ৰম িবৰ দৰূলল েত্ৰুি প্খবদ পটঠয়াইবছল।
পযাদ্কতিযাযন সন্মযান সহকযাযৰ যতওঁৰ পুত্ৰক ঘূৰযাই 
পট�য়যাইদ্ছল
১৯৬৫ িনৰ িথা। ভাৰত-পাবিস্ানৰ মাজৰ েুধিৰ িথা। 
তাৰ প্িইিািছৰ পূটি ্ষ প্িবৰয়াপ্াই প্সনাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ 
িবৰ িণ ্ষা�িৰ ৰৰত থাবিিলল আৰম্ভ িবৰবছল। প্তওঁ পুত্ 
নন্দা প্িবৰয়াপ্াই ভাৰত-পাবিস্ানৰ েুধিৰ সময়ত িায়ু প্সনাৰ 
লোই� প্লফট�টনন্ হহ েুজঁ বদ আবছল। েুধিৰ প্েৰৰ সময়ত 
লোই� প্লফট�টনন্ নন্দা প্িবৰয়াপ্াই পাবিস্ানৰ প্িতটিাৰ 
স্ান েুজঁাৰু বিমানটৰ েুধি িবৰ েত্ৰুৰ টঠিনা বিধ্ধস্ িবৰ 
উভবত অহাৰ সময়ত পাবিস্ানৰ হাতত িন্দী হহ পটৰ। 
পাবিস্ানৰ ৰা্ৰিপবত আয়ুৱ খাটন প্জটনটৰল প্িবৰয়াপ্াৰ 
অধীনত িাম িবৰবছল। প্তওঁ প্িবৰয়াপ্াি এইিুবল আহ্ান 
জনাইবছল প্য় প্তওঁ েবদটহ বিিাটৰ প্তটন্ পুত্ি মুিবল িবৰ 
বনি পাটৰ। প্তবতয়া প্িবৰয়াপ্াই হিবছল, “নন্দ ু প্মাৰ নহয়, 
প্দেৰ সন্ান। প্তওঁৰ হসটত প্সই এটিই ি্যৱহাৰ িৰা বে অন্য 
েুধিিন্দীৰ প্ক্ত্ত িৰা হহটছ।”      
পযাদ্কতিযানী সসন্ই সন্মযানত অস্ত্ৰ তলমল কদ্ৰদ্ছল
ভাৰত পাবিস্ানৰ েুধিৰ অন্ত প্তওঁ ভাৰতীয় প্সনাৰ 
মটনািল িকৃ্ধিৰ িাটি সীমান্ত উপবস্ত হহবছল। প্তটনলি 
প্তওঁ আন্ঃৰা্ৰিীয় সীমা অবতক্ৰম িবৰ ন প্মনছ প্লণ্ত 
প্ৰটৱে িবৰবছল। পাবিস্ানৰ ফালৰ পৰা প্সনা বিৰয়াই 
প্তওঁি ঠাইটত ৰবখিলল সবিয়াই বদবছল। প্তটনটত প্িাটনািাই 
প্জটনটৰল প্িবৰয়াপ্াৰ নামট�া বিঞবৰ িয়, এই িথা শুবন 
পাবিস্ানৰ পক্ই সন্মানত প্তওঁটলািৰ অস্ত্ৰ তললল িবৰবছল।

প্জটনটৰল প্িবৰয়াপ্া ১৯৫৩ িনত প্সনাৰ পৰা অৱসৰ 
হলবছল বিন্তু প্তওঁ সক্ক্ৰয় আবছল আৰু প্দেৰ প্সৱাত ব্ৰতী 
থিাৰ লগটত ১৯৫৬িনলল অট্ৰিবলয়া আৰু বনউজীটলণ্ৰ 
উচ্চায়ুতি বহিাটপ িাে ্ষবনি ্ষাহ িবৰবছল।  n

বফল্ড মাশ্ব ্ষল প্িবৰয়াপ্াব্ক্তত্

জন্মতঃ ২৮ জযানুৱযাৰী, ১৮৯৯ মকৃতু্তঃ ১৫ যম’, ১৯৯৩
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দ্মদ্ডয়যা কণ ্ষযাৰ
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নযৰন্দ্ৰ যমযােী, নযৰন্দ্ৰ যমযােী, প্ৰধযানমন্তীপ্ৰধযানমন্তী

অদ্হংসযাৰ পূজযাৰীঅদ্হংসযাৰ পূজযাৰী  
ৰযাষ্ট্ৰদ্পতযা মহযাত্মযা গযান্ধীৰৰযাষ্ট্ৰদ্পতযা মহযাত্মযা গযান্ধীৰ

শ্বহীে দ্েৱসশ্বহীে দ্েৱস
৩০ জযানুৱযাৰী, ১৯৪৮৩০ জযানুৱযাৰী, ১৯৪৮

পূণ্ দ্তদ্থত অযশৰ শ্ৰদ্ধযাঞ্জদ্লপূণ্ দ্তদ্থত অযশৰ শ্ৰদ্ধযাঞ্জদ্ল

মহযাত্মযা গযান্ধীযয় এযনকুৱযা এখন সমযাজৰ যপযাৰকতযা কদ্ৰদ্ছল দ্ৰখন সমযাজ চৰকযাৰৰ ওপৰত মহযাত্মযা গযান্ধীযয় এযনকুৱযা এখন সমযাজৰ যপযাৰকতযা কদ্ৰদ্ছল দ্ৰখন সমযাজ চৰকযাৰৰ ওপৰত 
দ্নভ্ষৰশীল নহয়। মহযাত্মযা গযান্ধীযয় পদ্ৰৱত্ষন আদ্নদ্ছল, যসয়যা সঁচযা কথযা দ্কন্তু লগযত এই দ্নভ্ষৰশীল নহয়। মহযাত্মযা গযান্ধীযয় পদ্ৰৱত্ষন আদ্নদ্ছল, যসয়যা সঁচযা কথযা দ্কন্তু লগযত এই 
কথযাযটযাও উযল্খ কৰযাৰ প্ৰযয়যাজন আযছ যৰ যতওঁ ৰযাইজৰ অন্তঃদ্নহীত শক্তযকযা জযাগ্ত কথযাযটযাও উযল্খ কৰযাৰ প্ৰযয়যাজন আযছ যৰ যতওঁ ৰযাইজৰ অন্তঃদ্নহীত শক্তযকযা জযাগ্ত 

কদ্ৰ দ্নজৰ মযাজত পদ্ৰৱত্ষন আদ্নবমল সক্ম সহদ্ছল। ৰদ্েযহ যেশৰ স্বযাধীনতযা আযন্দযালনৰ কদ্ৰ দ্নজৰ মযাজত পদ্ৰৱত্ষন আদ্নবমল সক্ম সহদ্ছল। ৰদ্েযহ যেশৰ স্বযাধীনতযা আযন্দযালনৰ 
েযাদ্য়ত্ যতওঁ ওপৰত নযাথযাদ্কযলযহঁযতন যতযন্ যতওঁ স্বৰযাজ আৰু স্বযাৱলদ্ম্বতযাৰ মূল তত্ৰ েযাদ্য়ত্ যতওঁ ওপৰত নযাথযাদ্কযলযহঁযতন যতযন্ যতওঁ স্বৰযাজ আৰু স্বযাৱলদ্ম্বতযাৰ মূল তত্ৰ 

ওপৰত অদ্ধক আগবযাদ়্িযলযহঁযতন। গযান্ধীজীৰ এই েকৃটষ্যকযাযণ আকজ যেশক দ্বদ্ভন্ন ওপৰত অদ্ধক আগবযাদ়্িযলযহঁযতন। গযান্ধীজীৰ এই েকৃটষ্যকযাযণ আকজ যেশক দ্বদ্ভন্ন 
প্ৰত্যাহ্যান প্ৰদ্তদ্হত কৰযাৰ সময়ত সহযায়কৰ ভূদ্মকযা পযালন কদ্ৰযছ। দ্বগত বৰ ্ষযবযাৰত প্ৰত্যাহ্যান প্ৰদ্তদ্হত কৰযাৰ সময়ত সহযায়কৰ ভূদ্মকযা পযালন কদ্ৰযছ। দ্বগত বৰ ্ষযবযাৰত 

আদ্ম স্বচ্ছ ভযাৰত অদ্ভৰযান, দ্ডকজযটল ইকণ্ডয়যা আদ্ে অদ্ভৰযানত জনঅংশীেযাদ্ৰত্ আহ্যান আদ্ম স্বচ্ছ ভযাৰত অদ্ভৰযান, দ্ডকজযটল ইকণ্ডয়যা আদ্ে অদ্ভৰযানত জনঅংশীেযাদ্ৰত্ আহ্যান 
জযনযাৱযাৰ পযাছত এদ্তয়যা জনতযাই যসয়যা দ্নযজই আগব়িযাই দ্নযছ।জযনযাৱযাৰ পযাছত এদ্তয়যা জনতযাই যসয়যা দ্নযজই আগব়িযাই দ্নযছ।
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