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বলিষ্ঠ রাষ্ট্র নীলির ফলি গি আট বছলর দেলের 
সকি দষেলরে সুোসন পলরিলষেি হলছে। 

দেলের সাধারণ মানুষ- প্রলিটট লবভাগ এক 
নিুন ভারি গঠলন এবং িার সফিিার জন্য 
একলনষ্ঠভালব কাজ কলর চলিলছ। দসানালি 
ভারি লনমা্লণর যারোয় অমিৃকাি এখন 
জনসাধারলণর কিব্্যকাি হলয় উলঠলছ। 

সবা্লরে রাষ্ট্র 
বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লেরকমপ্লের

লনউ ইন্ডিয়া

সমাচার
বিনামূল্যে বিতরলের জনযে 

১৬-৩১ দম, ২০২২বষ ্২, খণ্ড ২২
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“প্রধানমন্তী সংরেহািয় 
িরুণিরুণীলের কালছ আকষল্ণর 

দকন্দ্র হলয় উলঠলছ, এটট দেলের 
ঐলিলহ্যর সলগে িালঁের সংযুক্ত কলর“

 # MUSEUMMEMORIES - এর সলগে আপনার অলভজ্ঞিা ভাগ কলর লনন: ১৮ মম সারা বিশ্ব 
আন্তজা্বতক সংগ্রহা্য় বিিস উিযাপন করলি। এই উপ্লষ্যে আবম আমার তরুে সহকমমীলির জনযে একটি 
পবরকল্পনা বনলয় এলসবি। িুটির বিলন আপনারা িন্ধু লির সলগে স্ানীয় জািধুঘলর মিডালত যাওয়ার পবরকল্পনা 
করলিন না মকন? #MuseumMemories-এর সলগে আপনার অবিজ্ঞতা িাগ কলর বনন। জািধুঘলরর মকৌতূহ্ 
অনযেলিরও আগ্রহ িাবডলয় তু্লি।

  প্রলিটট দজিায় ৭৫টট অমিৃ সলরাবর োকলব: জল্র জনযে িতম্ালনর প্রবতটি প্রলেষ্া িবিষযেলতর উপর 
প্রিাি বিস্ার কলর। অমতৃ কাল্র সংকলল্পর মল্যে জ্ সংরষ্েও অন্তিুক্্ত। প্রবতটি মজ্ায় ৭৫টি কলর 
অমতৃ সলরাির ততবর করা হলি। িাল্ীবক রবেত রামায়লে জল্র  উৎসগুব্লক সংযধুক্ত করা এিং জ্ 
সংরষ্লের উপর মজার মিওয়া হলয়লি।

  জি সংরষেলণর প্রলিশ্রুলি: আপনার আলেপালের পধুরলনা পধুকধু র, কূপ এিং খা্ বি্ সম্পলক ্জানধুন। 
জ্ সংরষ্লে অমতৃ সলরাির অবিযান ো্ালনা হলি। পাোপাবে স্ানীয় পযি্ন আকষে্ মকন্দ্র গলড মতা্া 
হলি। এমনবক বসন্ধু  ও হরপ্া সিযেতা জধুলড মানধুষ জ্ সংরষ্লের গুরুত্ব সম্পলক ্সলেতন বিল্ন। 

  লেশুলের অবে্যই ববলেক গলণি দেখালি হলব: আমালির িারতীয়লির জনযে, গবেত কখনই খধুি কটিন 
বিষয় বি্ না। তার অনযেতম প্র্ান কারে হ্ আমালির তিবিক গবেত। সমস্ বপতামাতার অিেযেই তালঁির 
সন্তানলির তিবিক গবেত মেখালনা উবেত। এটি তালির আত্মবিশ্বাস িাডালি, মযৌক্ক্তক এিং বিললেষোত্মক 
ষ্মতারও বিকাে করলি।

  দেলে লিন্জটাি অেন্নলিক সংসৃ্লি গল়ে উঠলছ: বিক্জিা্ অরন্ীবত মিলে একটি সংসৃ্বতর জন্ম 
বিলছে। বিক্জিা্ ম্নলিন গ্রাহকলির পবরলষিা মিওয়া আরও সহজ কলর তুল্লি। প্রবতবিন আপবন ময 
মকান মকনাকািায়, ম্নলিলন ইউবপআই িযেিহালরর সধুবি্া পালছেন, পালিন। 

  প্রযুন্ক্ত জীবন বেলি লেলছে : প্রযধুক্ক্ত প্রবতবনয়ত আমালির মিলের সা্ারে মানধুলষর জীিন িিল্ বিলছে। 
প্রযধুক্ক্ত এিং উদ্ািলনর মা্যেলম মিে ও বিশ্ব উপকৃত হলয়লি। অলনক স্াি্-আপ এিং সংস্া এই মষ্লরে 
মনতৃত্ব বিলছে।

  কলরানা দেলক সাবধান: কলরানা বনলয়ও সতক ্রাকলত হলি। মাস্ পরা, বনয়বমত সমলয়র িযেি্ালন হাত 
ম্ায়া, প্রবতলরাল্র জনযে প্রলয়াজনীয় যািতীয় বনয়মগুল্া অনধুসরে করলত রাকধু ন।

৩৫তম পি,্ ২৪ এবপ্র্ ২০২২ মন লক বাি ২.০

‘মন লক বাি’ শুনলি লকউআর দকাি স্্যান করুন। 

স্া্ীনতার অমতৃ মলহাৎসলির মল্যে মিলের প্র্ানমন্তীলির প্রলেষ্ালক স্মরে করার জনযে এর মেলয় িা্ উপ্ষ্যে 
আর কী হলত পালর? প্র্ানমন্তী সংগ্রহা্য় তরুেলির মিলের মূ্যেিান উত্তরাব্কালরর সলগে পবরেয় কবরলয় 
বিলছে। এই বিষয়টি এমনিালি গলড মতা্া হলয়লি ময অতীত, িতম্ান এিং িবিষযেত সিই এলক অপলরর 
সলগে জবডত। প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী তারঁ ‘মন বক িাত’ অনধুষ্ালন বপএম বমউক্জয়াম এিং সারা মিলের 
অনযোনযে সংগ্রহা্য় বনলয় আল্ােনা কলরলিন এিং সংগ্রহা্য় সম্পবকত্ সাতটি প্রশ্ন উত্াপন কলরলিন। 
বতবন হযোেিযোগ # বমউক্জয়ামকধু ইজ-সহ নলমা অযোপ এিং মসােযো্ বমবিয়ালত প্রলশ্নর উত্তর মিওয়ার জনযে 
জনগেলক আমন্তে জাবনলয়লিন। এর সলগে প্র্ানমন্তী মিলের ক্রমি্ম্ান নগিহীন কাযক্্রম, তিবিক গবেত, 
প্রবতটি মজ্ায় ৭৫টি অমতৃ সলরাির ততবর, প্রযধুক্ক্ত এিং জ্ সংরষ্লের ব্রত গ্রহলের মলতা বিষয় বনলয় 
আল্ােনা কলরলিন। বতবন গুরুগ্রালমর িাবসন্া সারল্কর নাম উললেখ কলরবিল্ন পাোপাবে বতবন তিবিক 
গবেত বনলয় ক্কাতার মগৌরি মিকবরওয়াল্র সলগেও করা িল্লিন।
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‘সবা্লরে দেে’ এই সংকলপের মাধ্যলম দেে 
েন্ক্তোিী হলয় উঠলছ

প্রছেে 
লনবন্ধ

লবলেষ আকষণ্ 

আি িিলরর সধুোসলন মূ্ মন্ত হলয় উলিলি সকল্র সলগে, 
সকল্র বিকাে, সকল্র বিশ্বাস এিং সকল্র প্রয়াস। ৪-১১ 

লভিলরর পািায় 

সধুস্ িারত- সি্ িারত । ১২-১৭ 

মানিসমালজর িবিষযেত বিষলয় বেন্তা । 
১৮-২১ 

নতুন িারলতর মকলন্দ্র নারী েক্ক্ত।
২২-২৬ 

বিলশ্বর দ্রুততম অরন্ীবত। ২৭-২৯ 

িারত, তরুেলির স্প্ন। ৩০-৩৪

িারত বিশ্বগুরু হলয় উলিলি। ৩৫-৪০ 

েক্ক্তো্ী কৃষক, সধুখী গ্রাম। ৪১-৪৮ 

মিলের সমদৃ্ধো্ী ঐবতহযে, সংসৃ্বতর 
উিযাপন। ৪৯-৫৫

মিলের বিকালে নতুন বিো, নতুন 
বনলি্ে। ৫৬-৬২ 

প্রবতরষ্া মষ্লরের পধুনরুজ্ীিন।
৬৩-৬৪ 

নতুন িারলত বিক্জিা্ মেউ। ৬৫-৬৯ 

মিলের সম্পলি সকল্র সমান
অব্কার। ৭০-৭৫ 

স্াধীনিার অমৃি 
মলহাৎসব

এই সংখযোয় এমন ম্খক, 
সাংিাবিকলির কাবহবন জানধুন যারঁা 

ম্খার মা্যেলম জনসা্ারেলক 
সলেতন কলরবিল্ন। ৭৬-৭৯  

িারলতর ইবতহালস 
অহ্যোিাইলয়র অবিস্মরেীয় 

িূবমকা। ৮০

অহি্যাবাই- 
েয়াময়ী রালন

এখন দিলরাটট ভাষায় 
উপিব্ধ লনউ ইন্ডিয়া 

সমাচার প়েলি ললিক করুন

বনউ ইক্ডিয়া সমাোলরর 
আকা্ইি সংস্রে পডলত 

বলিক করুন

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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সম্ােক
জয়েীপ ভাটনগর, 
মধুখযে মহাবনলি্েক,
মপ্রস ইনফরলমেন িধুযেলরা,
নতুন বিবলে

পলরকপেক 
লেব্যা িলিায়ার,
অভয় গুপ্ত

ভাষা সম্ােক
সুলমি কুমার (ইংলরক্জ),
অলনি প্যালটি (গুজরাবত),
নালেম আহলমে (উিধু্ ),
দপৌিমী রলষেি (িাং্া),
হলরহর পাণ্ডা (ওবডয়া)

বলরষ্ঠ পরামে ্সম্ােক
সল্াষ কুমার

বলরষ্ঠ সহায়ক পরামে ্সম্ােক
লবলভার েমা্

সহায়ক পরামে ্সম্ােক
চন্দন কুমার দচৌধুরী

বলরষ্ঠ পলরকপেক 
ে্যাম কুমার লিওয়ালর,
রবীন্দ্র কুমার েমা্ 

লনউ ইন্ডিয়ালনউ ইন্ডিয়া

সমাচারসমাচার

প্রকালেি ও মুলরিি: সলি্যন্দ্র প্রকাে, মহা বনলি্েক, বিওবস িধুযেলরা অফ আউিবরে এিং কবমউবনলকেন
মরুিণ: আরািলেী বপ্রন্াস ্ অযোডি পািব্োস ্ প্রাইলিি ব্বমলিি, িবলিউ-৩০, ওখ্া ইডিাব্রিয়া্ এবরয়া মফজ-২,নয়া বিবলে- ১১০০২০ 

দযাগালযালগর টঠকানা এবং ই-দমি রুম নম্বর: ২৭৮, িধুযেলরা অফ আউিবরে অযোডি কবমউবনলকেন, ববিতীয় ত্, সূেনা িিন,
নতুন বিবলে- ১১০০০৩ ইলমি: response-nis@pib.gov.in RNI No. : DELBEN/2020/78825
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অবিনন্ন!
মজলগ উিুন। 
বনলজর েক্ক্ত- সম্ািনাগুব্ জানধুন...
আপনার সমস্ িাবয়ত্ব জানধুন...
এিা সময়, সটিক সময়! িারলতর মূ্যেিান সময়!
স্া্ীনতা বিিলসর বিন ্ া্লকলো মরলক প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী স্া্ীনতার অমতৃ মলহাৎসি উিযাপন 
কলর িারলতর বিকাে যারোর গবত আরও তরাববিত করার আহ্ান জাবনলয়বিল্ন। ২০১৪ সা্ মরলক 
এই বনলয় কাজ শুরু হয়। গত আি িিলরর উন্নয়ন যারো এখন আমালির অমতৃ কাল্র বিত্তি হলয় 
উিলি, এিং িবিষযেলতর িারত তার উচ্াকাঙ্কী ্ ষ্যেগুব্ পূরে করলত িৃঢ়প্রবতজ্ঞ। কলিার পবরশ্রম 
িাডা মকান সংকল্পই সফ্ হয় না।
িারলতর সিলেলয় িব্ষ্ েক্ক্ত হ্ মিলের যধুি সম্প্রিায়। িারলতর গড িয়স ২৯ িির, িারত বিলশ্বর 
সিলেলয় তরুে মিে। স্ামী বিলিকানন্ যখন িারলতর িবিষযেৎ বনলয় করা ি্লতন, তখন তারঁ মোলখর 
সামলন মা িারতীর মবহমার প্রবতছেবি রাকত। বতবন ি্লতন, ‘যতিরূ পালরা বফলর তাকাও। তারপলর 
এবগলয় যাও এিং িারতলক উজ্জ্ব্তর, িহৃত্তর এিং উন্নততর মিে বহসালি গলড মতাল্া’।
স্া্ীন িারলত জন্মগ্রহেকারী প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী স্ামী বিলিকানলন্র বিশ্বাসলক গ্রহে কলর 
িারতলক একটি নতুন পর মিবখলয়লিন। ফল্ গত আি িিলর ‘মনেন ফাস্্’ িেন্ প্রবতটি পবরকল্পনা 
ও কমসূ্বের বিত্তি হলয় উলিলি। তারঁ িাতা্ স্পষ্: মিে ্ীলর ্ীলর িা অ্হ্ৃিলয় ে্লত পালর না। 
অল্প পবরশ্রলম মিলের িকৃ্দ্ধ সম্ি নয়। যা করা িরকার তা িড উপালয় করা িরকার। এই ্রলনর 
বেন্তািািনা িারলতর সা্ারে মানধুলষর মানবসকতালক িিল্ বিলয়লি। এিং ফ্স্রূপ মিে এখন 
বসদ্ধান্ত গ্রহে কলর এিং সাফ্যে অজন্ কলর। প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী পবরিতন্ আনলত সংকল্প যারো 
শুরু কলরলিন এিং এর নাম বিলয়লিন অমতৃ কা্।
বনউ ইক্ডিয়া সমাোর পক্রেকার এই বিলেষ সংখযোটি মিলের ১৩০ মকাটি মানধুষলক উৎসগ ্ করা হলয়লি 
যারা গত আি িিলর সাতলোটিরও মিবে উলিযোলগর মা্যেম মিলের সি ্াগেীে এিং সি ্াত্মক উন্নয়লনর 
যারোয় অংেগ্রহে কলরলিন। সারা বিলশ্ব িারলতর গি ্, প্রবতপত্তি মিলডলি, রাজনীবতর প্রবত আস্াও 
মিলডলি। আপনারা মূ্যেিান পরামে ্ জানালত রাকধু ন এিং মগৌরিময় এই উন্নয়ন যারোর অংেীিার 
হন।
ইলমল্ আপনার মতামত জানান,  response-nis@pib.gov.in 

্নযেিািালন্ত,

সম্ােলকর কিলম

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx ( জয়েীপ ভাটনগর )

এখন দিলরাটট ভাষায় উপিব্ধ লনউ ইন্ডিয়া 
সমাচার প়েলি ললিক করুন
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বপ্রয় সম্পািক, 
এই সধুন্র পক্রেকাটি প্রকালের জনযে আবম 

আপনালক এিং আপনার ি্লক অবিনন্ন 
জানাই। আবম আমার বনলজর সন্তানলির 

পক্রেকাটি পডলত বিলয়বি এিং িারেলিরলক 
পক্রেকার ব্ঙ্ক পাটিলয়বি যালত তারঁা মিলের 
সমকা্ীন বিষয় সম্পলক ্অিবহত রাকলত 

পালর। পক্রেকার জনযে আমার শুলিছো জানাই। 

িঃ ন্মিিা ভাডিালর কামাট
smithabhandarekamat2030@gmail.com

 

বপ্রয় সম্পািক, বনয়বমত 
বনউজল্িার মম্ করার জনযে 

আপনালক ্নযেিাি জানাই। িারলতর 
মলতা একটি বিো্ এিং তিবেরেযেময় 

মিলে, জনসংখযোর প্রবতটি মষ্লরের 
প্রলয়াজনগুব্লক মমাকালি্া 

করা এিং মিলের উন্নয়লনর জনযে 
সমস্ মষ্লরে নজর মিওয়া একটি 

কটিন কাজ, যা আমালির মাননীয় 
প্র্ানমন্তী এিং তারঁ মনতৃত্বা্ীন 

সরকার েমৎকারিালি কলর েল্লিন। 
মিলের ষ্মতাো্ী মানধুষলির বনঃস্ার ্ 

কালজর প্রেংসা কবর। এখন বিলশ্বর 
বিবিন্ন মিে িারতলক সম্ান ও 

প্রেংসার মোলখ মিলখ। আবম বনক্চিত 
ময এই ্ারা অিযোহত রাকল্ িারত 

একটি মহােক্ক্তো্ী মিে এিং মরা্ 
মলি্ হলয় উিলি। বনউ ইক্ডিয়া 

সমাোর পক্রেকার সম্পািকীয় ি্লক 
অবিনন্ন জানাই।

প্রলফসর লপ দপ্রমা, োঞ্াভুর,
prof.prema@gmail.com

মাননীয় প্র্ানমন্তী শ্রী নলরন্দ্র মমািীর  কম ্ এিং প্রলেষ্ার মা্যেলম ‘সিকা সার, সিকা বিকাে, সিকা প্রয়াস’ 
মিলের উন্নয়লনর অংেীিার হলয় উলিলি। এটি মতলরাটি িাষায় উপ্ব্ধ "বনউ ইক্ডিয়া সমাোর" এর ১৬-৩০ 
এবপ্র্, ২০২২ সংখযোর প্রছেি বনিন্ বি্। এই সংখযোয় িারলতর ঐবতহযে সংরষ্ে এিং িারত মরলক েুবর 
হওয়া প্রত্নতাত্্বিক সামগ্রী বফবরলয় আনার মলতা বিষয়গুব্র উপলর আল্াকপাত করা হলয়লি। এই সংখযোর 
আরও প্রিন্ বি্, মযমন, ‘গ্রাম প্রবতবনব্লির বসদ্ধান্ত সমকৃ্দ্ধ বনলয় আলস’, ‘িালজি মিলের অগ্রগবত তরাববিত 
করলি’, ‘প্র্ানমন্তী আিাস মযাজনা গ্রামীে সধুবি্ািক্চিতলির জীিলন িি্ এলনলি’ এিং ‘বহংসা ও তনরালজযের 
বিলরাব্তা করা আমালির কতি্যে’। এই পক্রেকাটি আরও মিবে মানধুলষর কালি মপৌঁিালনা প্রলয়াজন।

লসএইচ. েন্ক্ত লসং, অ্যািলভালকট, কানা্ি।
shaktisinghadv@gmail.com

িাকবাক্স

দযাগালযালগর টঠকানা: ২৭৮, িধুযেলরা অফ আউিবরে অযোডি কবমউবনলকেন,
ববিতীয় ত্, সেূনা িিন, নতুন বিবলে- ১১০০০৩

ইলমি: response-nis@pib.gov.in 
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রফিালন 
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িিার মূলি্যর পণ্য 
রফিালন করা হলয়লছ।

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 

ভারলির উন্নয়লনর গলি 

(পলরসংখ্যান আট লমলনলটর লহসালব)

সূরে: MyGov
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লক
 

উপকৃি হলয়
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‘সবা্লরে ভারি’  
সংকলপে সবি হলছে দেে 

প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর এই বেন্তািািনা তালঁক অননযে কলর 
তুল্লি, তারঁ এই নি বেন্তা্ারা, সাহসী বসদ্ধালন্তর ফল্ মিলের 
বিকালে নি মজায়ার এলসলি। শু্ধু িড বসদ্ধান্ত গ্রহে করাই নয়, 

মসগুব্লক অষ্লর অষ্লর পা্ন করাও প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র 
মমািীর নীবতর অনযেতম তিবেষ্যে। বতবন জন-অংেগ্রহে ও 

জনেক্ক্তলক সধুোসলনর োব্কা েক্ক্তলত পবরেত কলরলিন। 
প্রবতটি মষ্লরে প্রলতযেক িারতীলয়র মল্যে িারতীয় হওয়ার গিল্িা্ 

জাগ্রত কলরলিন। নতুন প্রকল্প শুরু করা মহাক িা আলগর 
প্রকল্পগুব্লক নিরূপ িান করা, এই ্রলনর সাতলোটিরও মিবে 

বস্লমর মা্যেলম সা্ারে নাগবরকলির জীিনলক সহজ করার মেষ্া 
করা হলছে। এখন মিে িারলতর নিবনম ্ালের উচ্াকাঙ্কা বনলয় 

অমতৃ কাল্র পলর এবগলয় েল্লি।

‘পলরকপেনা সটঠক পলে 
বাস্তবালয়ি হলি, দেলেরও 

অরেগলি হয়’ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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বর্তমানে ভারর প্রতরটি ক্ষেনরে দ্রুর গতরনর এতগনে চনেনে, এবং রা সম্ভব হনেনে ক্েনের 
সুেষে এবং সষেম ক্েরৃনবের কারনে। এখে ভারর প্রতরকূে পতরতথিতরনর শুধুমারে 
েমেীেরার সনগে েডাই কনর ো বরং ক্সই সংকিনক ক্েনের সমদৃ্ধির সনু�ানগ রূপান্ততরর 

কনর। েরুে েষেষ্য তেধ ্তারে এবং রারপনর ক্সই েষেষ্য এবং েীতরর সুতবধাগুতে সমানের প্রাতন্তক, 
বদ্চির মােুনের কানে ক্পৌঁনে ক্েওোই এখে ক্েনের অগ্াতধকার। ভারর গর আি বেনর উন্নেনের 
এক েরুে অধষ্যাে রচো কনরনে। এটি সম্ভব হনেনে প্রধােমন্তী েনরন্দ্র ক্মােীর সুোসে, সেুষে 
তচন্তা- ক্েরৃবে- পতরকল্পো এবং েেগনের অংেগ্হনের মাধষ্যনম। বর্তমানে ক্েনে ক্কন্দ্রীে সরকার 
সারনোটিরও ক্বতে প্রকল্প পতরচােো করনে। এর মনধষ্য েীর ্তনমোেী প্রকল্প রনেনে, স্বল্পনমোেী 
প্রকল্প রনেনে, প্রতরটি প্রকনল্পর েষেষ্যই হে বষ্যাপক সংস্ার এবং দ্রুর বাস্তবােে। এর বষ্যাপকরা 
ক্বাঝা �াে �খে আমরা ক্েতখ বর্তমাে ক্কন্দ্রীে সরকার গর আি বেনর প্রাে প্রতর চরুর ্ত তেনে 
সংস্ার-সহ একটি েরুে তস্ম তেনে এনসনে বা আনগর পতরকল্পোগুতেনক সংনোধে কনরনে। এই 
প্রকল্পগুতে সমানের প্রতরটি অংেনক উপকৃর কনরনে। এগুতে প্রতরটি োগতরকনক েদ্তিোেী ও 
স্বতেভ্তর করার পাোপাতে ক্েনের আত্মতেভ্তররাে একটি তেধ ্তারক ভূতমকা পােে করনে।

বর ্ষ বর ্ষ 

অভিমুখেঅভিমুখে
কম ্ষপখের কম ্ষপখের 
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গত আি িিলর িারত বিশ্ব মনতা বহসালি আবিিূত্ 
হলয়লি। রাবেয়া-ইউলক্রন যধুলদ্ধর মল্যে মসখান মরলক 
িারতীয় পডধু য়া এিং নাগবরকলির বফবরলয় আনলত 
িারত গগো অবিযান পবরো্না কলরলি, গ্াসলগায় 
অনধুটষ্ত বসওবপ-২৬-এর সময় িারত উন্নয়নেী্ 
মিেগুব্র প্রবতবনব্ হলয় উলিবি্। বিলশ্বর রাজনীবত 
মহাক িা অনযেলষ্রে িারলতর পিলষ্লপর প্রবত নজর 
বি্ প্রবতটি মিলের। িসধুধ্ি কধু িুম্বকলমর মেতনা বনলয় 
িারত সংকলির সমলয় সিি্া প্রবতলিেী এিং বিলশ্বর 
অনযোনযে মিেগুব্লক সাহাযযে কলরলি। মকাবিি 
সংকলির সময় িারত সারা বিলশ্ব ওষধ্ু  সরিরাহ 
কলরলি। গত আি িিলর িারত একটি বিশ্বস্ তিবশ্বক 
অংেীিার বহসালি আবিিূত্ হলয়লি একই সমলয় 
মকন্দ্রীয় সরকালরর বিবিন্ন প্রকলল্প জনসা্ারলের 
সক্ক্রয় অংেগ্রহলের মা্যেলম মিলে দ্রুত পবরিতন্ 
হলয়লি। "সিকা সার, সিকা বিকাে, সিকা বিশ্বাস 
এিং সিকা প্রয়াস" মন্ত এখন মিে ও সমাজ বিকালের 
মূ্মন্ত হলয় উলিলি।

আলগ বনবি্ষ্ জাবত-্লমর্ করা মারায় মরলখ 
পবরকল্পনা ততবর করা হল্ও এখন জাবত-্ম-্বনবিল্েলষ 
সমালজর সক্ মশ্রেীর মানধুলষর ক্যোলের করা মারায় 
মরলখ 'সিজ্ন বহতায়, সিজ্ন সধুলখ'-এর মেতনায় 
প্রকল্পগুব্ পবরকল্পনা এিং িাস্িাবয়ত করা হয়। যধুি 
মহাক িা মবহ্া, কৃষক িা িবরদ্র, তফবেব্ জাবত, 
তফবেব্ উপজাবত, িয়স্ িা সংখযো্ঘধু, বিগত আি 
িিলর সমালজর প্রবতটি অংেলক মকন্দ্রীয় সরকালরর 
পবরকল্পনার সলগে যধুক্ত করা হলয়লি। বিক্জিা্ ইক্ডিয়া, 
স্াি্আপ-স্যোডিআপ ইক্ডিয়া, আয়ধুষ্ান িারত, 
প্র্ানমন্তী আিাস মযাজনা, উজ্জ্ব্া, জ্ জীিন 
বমেন, বকষাে সম্ান বনব্, মধুদ্রা মযাজনা, স্বনব্ 
মযাজনা, এক মিে-এক মরেন কাি্, সধুগমযে িারত 
অবিযান, নতুন জাতীয় বেষ্া নীবত, িষ্তা উন্নয়ন, 
মখল্া ইক্ডিয়া, বমেন কমল্যাগী, পবরছেন্নতা বমেন, 
শ্রম সংস্ার, স্াবমত্ব প্রকল্প প্রতযেষ্ িা পলরাষ্িালি 
প্রবতটি নাগবরকলক উপকৃত কলরলি। উন্নয়লনর যারোয় 
বপবিলয় পডা প্রবতটি মশ্রেী িা অচি্ এখন প্রগবতর 
অংে হলয় উিলি।  

এিাডাও, িব্ত, অনগ্রসর, আবিিাসী এিং সা্ারে 
িবরদ্র মানধুষলির ষ্মতায়লনর ্ লষ্যে সংরষ্লের িযেিস্া 
করা হলছে। সরকার অন্তিুক্্ক্তমূ্ক উন্নয়লনর প্রোর 
করলি মযখালন মিলের মকালনা িযেক্ক্ত, মশ্রেী িা অচি্ 

বিকাে যারোয় মযন বপবিলয় না রালক। পূি ্ িারত মহাক 
িা উত্তর-পূি ্ িা জম্ধু ও কাশ্ীর, ্ািাখ, উপকূ্ীয় 
অচি্ িা উপজাতীয় অচি্-সহ সমগ্র বহমা্য় 
অচি্, বিকাে যারোর অংে হলয় উলিলি। জম্ধু ও 
কাশ্ীর এিং ্ািালখ সম্ািনামূ্ক বিবিন্ন মষ্লরের 
উপর নজর মিওয়া হলয়লি। মলন করা হলয়বি্ ময 
সি মজ্াগুব্ উন্নয়লনর যারোয় বপবিলয় পডলি, তারঁা 
এখন নতুন িালি কাজ শুরু কলরলি। মিলের ১১০টিরও 
মিবে উচ্াকাঙ্কী মজ্ায় বেষ্া, স্াস্যে, পধুটষ্, রাস্া 
এিং কমস্ংস্ান সম্পবকত্ প্রকল্পগুব্লক অগ্রাব্কার 
মিওয়া হলছে। উচ্াকাঙ্কী মজ্াগুব্লক িারলতর 
অনযোনযে মজ্ার সমান করলত একাব্ক িৃঢ় পিলষ্প 
গ্রহে করা হলয়লি। অরধ্নবতক বিলশ্ব পধুকঁ্জিাি এিং 
সমাজতন্ত বনলয় অলনক আল্ােনা হয়, তলি িারতও 
সমিালয়র উপর মজার মিয়। এ খালতর ষ্মতায়লনর 
জনযে আ্ািা মন্তক গিন করা হলয়লি।

বাবাসালহলবর আেলের্ মূলি 
সমিা বহুরূলপ লনলহি আলছ। 
সম্ালনর সমিা, আইলনর সমিা, 
অলধকালরর সমিা, মানলবক 
মযা্োর সমিা, সুলযালগর সমিা... 
এমন অলনক লবষয় রলয়লছ যা 
লিলন ক্রমাগি িুলি ধলরলছন। 
লিলন সবে্া আো করলিন দয 
ভারলির সরকার সবে্া সংলবধান 
অনুসরণ করলব, ধম ্এবং বলণর্ 
দভোলভে ছা়োই দেে চিলব। 
আজ এই সরকার প্রলিটট 
পলরকপেনায় দকানও ববষম্য ছা়োই 
সকিলক সমান অলধকার দেওয়ার 
প্রয়াস করলছ। 

- নলরন্দ্র দমােী, প্রধানমন্তী 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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প্রকৃতপলষ্, গেতাবন্তক িযেিস্ায় মিে ও সমালজর 
উন্নয়লনর জনযে প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী বিশ্বাস 
কলরন ময মিলে এমন িযেিস্া রাকা উবেত যা মিলের 
সা্ারে নাগবরকলির জীিলন পবরিতন্ আনলত সষ্ম 
এিং জীিনযারোরও স্াছেন্যেও িজায় রালক। তালঁির 
জীিনযারোর মালনান্নয়লনর জনযে সরকার সলি ্াপবর 
প্রলেষ্া করলি। প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী িল্লিন, “গত 
আি িিলর মিলে অলনক গুরুত্বপূে ্ ঘিনা ঘলিলি। 
এখন মিলে প্রোর অবিযানগুব্র মল্যে অলনক িি্ 
এলসলি। আলগ রাজনীবতর মিডাজাল্ অলনক প্রকল্প 
আিলক মযত। বকন্তু আবম রাজনীবতর অলনক িাইলর। 
িন্ধু রা, গেতলন্ত একিা িযেিস্া আলি, বকন্তু আবম 
রাজনীবতর ম্যে বিলয় এলসবি মসিা বিন্ন করা। আমার 
স্িাি রাজধনবতক নয়। আবম জননীবতর সলগে যধুক্ত 
একজন িযেক্ক্ত। আবম জীিলনর সলগে যধুক্ত একজন 
িযেক্ক্ত। সা্ারে মানধুষ। মানধুলষর জীিনযারোয় স্াছেন্যে 
আনলত এিং সমালজর মমৌব্ক োবহিার পবরিতন্ 
আনলত ময প্রলেষ্া করা হলয়লি তা আমার আো ও 
আকাঙ্কার অংে।"
প্রযুন্ক্ত সাধারণ নাগলরকলের জীবন পলরবিন্ 
কলর

িতম্ান মকন্দ্রীয় সরকালরর পবরকল্পনার সাফল্যের 
মূল্ রলয়লি প্রযধুক্ক্ত। প্রযধুক্ক্তর সলগে প্রকল্পগুব্লক 
সংযধুক্ত করার গুরুত্ব এই বিষয়টি মরলকও মিাঝা যায় 
ময মিলে এই প্ররমিার সমালজর প্রাবন্তক মানধুষরাও 
সরকাবর প্রকল্প মরলক সরাসবর সধুবি্া পালছেন। বিজ্ঞান 
ও প্রযধুক্ক্ত একটি নতুন িারলতর বিকালের জনযে এমন 
একটি হাবতয়ার হলয় উলিলি যার সাহালযযে প্রোসবনক 
সংস্ার, মর্ সংস্ার, বনরিক্ছেন্ন বিিধুযেৎ সরিরাহ, 
িধুনমীবত িমন, কলরর স্ছেতা, ক্জএসটি, এক মিে-
এক কর, িষ্তা িারত, স্াি্আপ ইক্ডিয়া, বিক্জিা্ 
ইক্ডিয়া, কৃষক-মবহ্ালির মল্যে গহৃীত পিলষ্প, বেষ্া 
মষ্লরের পবরিতন্ মরলক শুরু কলর প্রবতরষ্া মষ্লরের 

আজ, িারলত অলনক বকিু আলি। আমালির 
শু্ধু আত্মবিশ্বাস এিং আত্মবনির্তা িািনালক 
েক্ক্তো্ী করলত হলি। এই আত্মবিশ্বাস তখনই 
আসলি যখন উন্নয়লন সিার অংেগ্রহে বনক্চিত 
করা যালি।
- নলরন্দ্র দমােী (মসবমকন ইক্ডিয়া অনধুষ্ালন িাষে 
মিওয়ার সময়) 

আমার 'ভারলির ধারণা'র মলধ্য 
শুধুমারে সহনেীিিাই নয়, 
এর মলধ্য েৃটটিভলগের ববলচরে্যও 
রলয়লছ। দযখালন প্রলিটট মানলুষর 
সংলবেনেীিিালক সম্ান করা 
হয়। 'ভারলির ধারণা'-এর দকন্দ্রীয় 
নীলি সি্য, োল্ এবং অলহংসা 
দ্ারা লনলমি্। আমালের ধমর্েন্থ 
‘সি্যলমব জয়লি’র লেষো দেয়, 
যার অে ্ সলি্যর জয়। আলম 
এমন একটট ভারি গঠলনর জন্য 
প্রলিশ্রুলিবদ্ধ দযখালন ভারলির 
প্রলিটট নাগলরক দরেণী, বণ ্ বা ধম ্
লনলবল্েলষ দ্রুি ন্যায়লবচার পান। 
এমন ভারি দযখালন অন্যালয়র 
দকালনা আইলন বা বনলিক ববধিা 
দনই। 

- নলরন্দ্র দমােী, প্রধানমন্তী

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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আ ধ্ুবনকীকরে করা হলছে। মিলে কলয়ক িেক ্লর 
অমীমাংবসত, স্বগত প্রকল্পগুব্ িাস্িাবয়ত করা হলছে।

সরকার জনগলের উলদেলেযে একাব্ক পিলষ্প 
গ্রহে কলরলি। ্ািালখ এখন মাইনাস ৩০ বিবগ্র 
তাপমারোলতও ক্ মরলক জ্ সরিরাহ করা হলছে, 
আসালম ব্রহ্মপধুরে নলির উপর িবগবি্ মসতুর দ্রুত 
বনম ্াে, মরাহতাংলয়র মানাব্-ম্হ হাইওলয়লত অি্ 
িালন্ বনম ্াে, এ্বপক্জ গযোস সরিরালহর মলতা উলিযোগ 
গ্রহে করা হলয়লি। গ্রালম গ্রালম বিিধুযেৎ এিং সডক 
সধুবি্া মপৌঁলি বগলয়লি, মিেলক উন্মধুক্ত স্ালন ম্তযোগ 
মধুক্ত মঘাষো করলত ১১ মকাটিরও মিবে মেৌোগার বনম ্াে 
করা হলয়লি, ১১ মকাটি কৃষকলক বকষান সম্ান বনব্র 
আওতায় ১.৭৫ ্ ষ্ মকাটি িাকার মিবে অর ্ প্রিান করা 
হলয়লি। এিাডাও, নতুন জাতীয় বেষ্া নীবতর মা্যেলম 
মিেলক বেষ্ার একটি আন্তজা্বতক মকলন্দ্র পবরেত 
করার প্রলেষ্া ে্লি, বেষ্ারমীলির উদ্ািনী েক্ক্তলক 
উৎসাবহত করার জনযে স্ধু ্গুব্লত অি্ উদ্ািন 
বমেলনর প্রিতন্ করা হলয়লি। মিলের স্াি্আলপর 
সংখযো ববিগুে গবতলত মিলডলি। মিলের উত্তর-পূি ্ 
অচি্লক বিমান ও মর্ মনিওয়ালকর্ সলগে সংযধুক্ত 
করা হলয়লি, িীঘস্্ায়ী োবন্ত বনক্চিত করলত মিালিা-ব্রু-
বরয়াং-এর মলতা েুক্ক্ত স্াষ্বরত হলয়লি। জম্ধু ও কাশ্ীর 
মরলক ৩৭০ ্ারা িাবত্ করা, বতন তা্ালকর মলতা 
প্ররার অিসান ঘিালনা, সামাক্জক সম্প্রীবত িজায় 
মরলখ অলযা্যোয় রাম মক্ন্র বনম ্ালের পর প্রেস্ করা, 
মকাবিি মহামারীর মলতা সংকলির সমলয় স্বনির্ 
িারলতর মেতনা জাগ্রত করা- এক নতুন িারত গিলনর 
এই কাজ এিং প্রলেষ্াগুব্ বিকবনলি্েনা বিলয়লি।
'প্রগলি' লনলয় উন্নয়লনর নিুন পে

‘প্রগবত’ মলচির মা্যেলম সারালিলে হাজার হাজার 
মকাটি িাকার প্রকল্প বন্ ্াবরত সমলয়র মল্যে িাস্িাবয়ত 
হলয়লি। এলত শু্ধু িধুনমীবত িমন হয়বন, িরং সির্ে 
উন্নয়লনর সধুফ্ সরাসবর কৃষক, আবিিাসী, িবরদ্র ও 
মবহ্ালির কালি মপৌঁলিলি। প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর 
প্রলেষ্ায় মিলের বিবিন্ন রালজযে মকাটি মকাটি িাকার 
স্বগত রাকা ও অমীমাংবসত প্রকল্পগুল্া এলকর পর 
এক দ্রুত সম্পন্ন হলছে। এই তিপ্লবিক পবরিতন্ সম্ি 
হলয়লি প্রগবত অর ্াৎ মপ্রা-অযোকটিি গিলনন্্স অযোডি 
িাইমব্ ইমবপ্ললমলন্েন (প্রগবত) মলচির সাহালযযে। 
প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর বনলি্েনার কারলে, মকন্দ্রীয় 
সরকালরর বিবিন্ন িফতর এিং রাজযে সরকালরর মল্যে 

২০১৪ দেলক আট বছলর, প্রায় ৯০.৯ িষে 
দকাটট টাকা উন্নয়ন প্রকলপে ব্যয় করা 
হলয়লছ। ২০০৪ দেলক ২০১৪ পয ্্  দমাট 
৪৯.২ িষে দকাটট টাকা ব্যয় করা হলয়লছি।

সমবিয় ঘলিলি যার ফল্ কাজ দ্রুত সম্পন্ন হলয়লি। 
এই মলচির উন্নয়ন প্রকল্পগুব্ প্র্ানমন্তী মমািী বনলজই 
পযল্িষ্ে কলরন। ২০১৫ সাল্র ২৫ মাে্ মরলক বতবন 
এর প্রবতটি সিায় সিাপবতত্ব করলিন। ‘প্রগবত’ মচি 
এখনও পযন্্ত ৩৯টি সিা কলরলি, যার মল্যে ১৪.৮২ ্ষ্ 
মকাটি িাকার ৩১১টি িীঘল্ময়ািী প্রকল্প পয ্াল্ােনা করা 
হলয়লি। এর মল্যে ৩.৪১ ্ষ্ মকাটি িাকার ৭১টি প্রকল্প 
দ্রুত গবতলত শুরু হলয়লি। এটি বিবিন্ন বিিালগর মল্যে 
আল্ােনার মা্যেলম দ্রুত সমা্ান মখাজঁার একটি মচি 
বহসালি কাজ কলর। 
নিুন অনেুীিনগুলি ভারলির উন্নয়ন যারোর 
লনলে্লেকা  

আজ মিলের প্ররা ও নীবত পবরিবতত্ হলয়লি এিং 
নতুন ঐবতলহযের উদ্ি ঘিলি যা সম্ি হলয়লি প্র্ানমন্তী 
মমািীর িাস্িসম্ত কমপ্দ্ধবতর কারলে। দ্রুত বসদ্ধান্ত, 
দ্রুত পিলষ্প, িবরদ্রলির জনযে উলবিগ, প্রযধুক্ক্তর সলগে 
অগ্রগবত এিং জীিনযারোর মান উন্নয়ন বিবিন্ন সরকাবর 
উলিযোলগর তিবেষ্যে হলয় উলিলি। এই বিষলয় প্র্ানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািীর িৃটষ্িবগেও স্পষ্ কারে বতবন খধুি 
িাল্ািালিই মিালঝন ময বিলশ্বর সিলেলয় কমিয়সী মিে 
িারলতর অল্ক্ জনসংখযোর িয়স ২৭ িিলরর বনলে। এই 
তরুেতরুেীলির উচ্াকাঙ্কা রলয়লি এিং মিেলক নতুন 
পলর এবগলয় বনলয় যাওয়ার আলিগও রলয়লি। প্র্ানমন্তীর 
‘বনউ ইক্ডিয়া’র মলন্তর কারলে িারলতর প্রবত বিলশ্বর 
িৃটষ্িবগেও িিল্ বগলয়লি। এর আলগ বিলশ্বর িৃটষ্িবগে 
বি্- িারত মকন? বকন্তু এখন সমলয়র পবরিতন্ হলয়লি 
এিং বিশ্ব ি্লি- িারত মকন নয়? প্র্ানমন্তী বহসালি 
নলরন্দ্র মমািী এই নতুন িারলতর কল্পনা কলরবিল্ন। বতবন 
শু ধ্ু পবরকল্পনা করার করা িালিনবন, মসই পবরকল্পনাগুব্ 
যালত িাস্ি রূপ পায় তারঁ জনযে একবনষ্ প্রলেষ্া োব্লয় 

বষ ্বষ ্
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বগলয়লিন। এই কারলেই ময ্া্লকলো মরলক মঘাবষত 
পবরকল্পনাগুব্ প্র্ানমন্তী মমািীর বেন্তািািনা অনধুসালর 
১০০% িাস্িাবয়ত হলয়লি।
'ভারি দজাল়ো' পদ্ধলির মাধ্যলম এক েন্ক্তোিী 
দেে গল়ে দিািা 

প্রবতটি মিলের উন্নয়ন যারোয় এমন একিা সময় 
আলস যখন এটি বনলজলক নতুনিালি সংজ্ঞাবয়ত কলর। 
এটি নতুন সংকল্প, প্রবতজ্ঞা গ্রহে কলর। িারলতর উন্নয়ন 
যারোও একই সময় এলসলি, মযখালন মিেলক নিবনম ্ালের 
পলর বনলয় যাওয়ার জনযে নতুন বসদ্ধান্ত গ্রহে করলত হলি। 
অমতৃ কাল্র যারো শুরু হলয়বি্ স্া্ীনতার অমতৃ 
মলহাৎসলির মা্যেলম। ‘সংকলল্পর বিারা বসক্দ্ধ’ মন্তটি 
িারতলক অমতৃ কাল্র উচ্াকাঙ্কা উপ্বব্ধ করলত 
সাহাযযে করলি। ২০১৪ সা্ মরলক প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর 
মনতৃলত্ব িারলতর উন্নয়লনর জনযে একটি সামবগ্রক পদ্ধবত 
গ্রহে করা হলয়লি। এখন িীঘ ্বিন ্লর ফাই্ আিলক 
রাকার মমাি অিযোস িরূ হলয়লি। জনগলের সহলযাবগতায় 
সরকার তার প্রবতটি বমেন, প্রবতটি বসদ্ধান্ত পূরে করলি। 
এখন এমন একটি সরকার আলি যারা জনগেলক মিলের 
অগ্রগবতর সলগে যধুক্ত করলত কাজ করলি। এখন সরকার 
এক িারত-মশ্রষ্ িারত ্ারোলক প্রোর কলর এিং 'িারত 
মজালডা'-্ারোর উপর মজার মিয়।
অমিৃ সংকপে: ভারলির উচ্াকাঙ্কালক পুনরায় 
সংজ্ঞালয়ি করা 

‘সিকা সার, সিকা বিকাে, সিকা বিশ্বাস এিং সিকা 
প্রয়াস’ এই ্ারোটি জনসা্ারলের অংেগ্রহলের ফল্ 
সফ্ হলত মপলরলি। মতমবনিালি সা্ারে মানধুলষর 
স্তঃস্ফূ ত ্ অংেগ্রহলের ফল্ স্ছে িারত অবিযান, 
বিক্জিা্ ইক্ডিয়া, মমক ইন ইক্ডিয়া, আত্মবনির্ িারত, 
‘মিাকা্ ফর ম্াকা্’-এর মলতা অবিযানগুব্ 
সফ্তা ্াি কলরলি। প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী সা্ারে 
নাগবরকলির আকাঙ্কা ও আিে ্ মিালঝন। এরপলর বতবন 
নীবত এিং মকৌে্ বন্ ্ারে কাজ কলরন এিং মসটিলক 
িাস্িাবয়ত করলত কাজ কলরন। সাম্প্রবতক উিাহরে 
বহসালি ি্া মযলত পালর কলরানার সময় বতবন স্বনির্তার 
প্রোর শুরু কলরবিল্ন যা নাগবরকলির মন জয় 
কলরবি্। ্কিাউলনর কারলে কলরানার সময় ে্ালফরা 
সীবমত করা হলয়বি্, সা্ারে নাগবরকলির প্রলয়াজলনর 
করা মারায় মরলখ বিনামূল্যে মরেন প্রিান করা হলয়বি্। 
২০২০ সাল্র ২৫ মাে্ মিলে ্কিাউন শুরু হলয়বি্ 

আমালের আেে ্দেলের স্ালে।্ 
আমালের দসই আেলে ্ব়ে 
করা হলয়লছ, দয আেে ্প্রেলম 
দেলের কো বলি। জািীয় নীলির 
ভাষায় আমালের রাজনীলির পাঠ 
দেখালনা হয় এটাই আমালের 
আেে।্ আমালের রাজনীলিলিও 
জািীয় নীলি সবা্লরে। রাজনীলি 
ও জািীয় নীলির মলধ্য একটালক 
দমলন লনলি হলব। আমরা 
মূি্যলবাধ দপলয়লছ: জািীয় নীলি 
রেহণ করা এবং রাজনীলিলক 
লদ্িীয় স্ালন রাখা। আমরা গলবি্ 
দয আমালের আেে,্ যা ‘সবকা 
সাে, সবকা লবকাে, সবকা 
লবশ্াস’-এর কো বলি, একই 
মলন্ত দবঁলচ োকার কো বলি।

-নলরন্দ্র দমােী, প্রধানমন্তী 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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এিং ২৬ মালে্র পলরই ১.৭ ্ষ্ মকাটি িাকার গরীি 
ক্যোে মযাজনা শুরু হলয়বি্ যা কটিন সমলয় মিলের 
সা্ারে নাগবরলকর সহায় হলয় উলিবি্। 
একটট পলরবিন্েীি ভারি 

গত আি িিলর শুরু হওয়া অলনক প্রকলল্পর সধুবি্া 
মকাটি মকাটি িবরলদ্রর কালি মপৌঁলিলি। উজ্জ্ব্া মরলক 
আয়ধুষ্ান িারত, এই সমস্ বস্ম সা্ারে নাগবরকলির 
কালি খধুি জনবপ্রয় হলয় উলিলি। মিে আলগর মেলয় 
অলনক দ্রুত এবগলয় যালছে। তলি এই যারো এখালনই 
মেষ নয়। মিেলক তার পূে ্ সষ্মতা কালজ ্াগালত 
হলি। এই সংকলল্পর সলগে িারত 'অমতৃ কা্'-এর 
যারো শুরু কলরলি মযখালন ১০০% গ্রালম সডক রলয়লি, 
১০০% পবরিালরর িযোঙ্ক অযোকাউন্ রলয়লি, ১০০% 
সধুবি্ালিাগীলির আয়ধুষ্ান িারত কাি ্ রাকলত হলি 
এিং উজ্জ্ব্া প্রকলল্পর অ্ীলন ১০০% মযাগযে িযেক্ক্তলির 
রান্নার গযোস সংলযাগ রাকলত হলি। সরকালরর বিমা 
প্রকল্প মহাক, মপনেন বস্ম মহাক িা গহৃ প্রকল্প, প্রলতযেক 
িযেক্ক্তক সরকাবর প্রকলল্পর সধুবি্া পালছেন। স্বনব্ 
বস্লমর মা্যেলম রাস্ার ্ালরর বিলক্রতালির িযোক্ঙ্কং 
িযেিস্ার সলগে যধুক্ত করার প্রলেষ্া মনওয়া হলয়লি। আজ, 

মিলে ‘হর ঘর জ্ বমেলন’র কাজ দ্রুতগবতলত এবগলয় 
েল্লি। জ্জীিন বমেলনর অ্ীলন মারে আডাই িিলর 
নয় মকাটিরও মিবে পবরিার ক্ মরলক জ্ পালছেন। এ 
পযন্্ত ৭৫ হাজালরর মিবে স্াস্যে-সধুস্তা মকন্দ্র স্াপন করা 
হলয়লি। এখন লিক স্লর িা্ হাসপাতা্ এিং আ ধ্ুবনক 
্যোিগুব্র মনিওয়াক ্বিকালের জনযে কাজ করা হলছে। 
মিলের হাজার হাজার হাসপাতাল্রও এখন বনজস্ 
অক্সিলজন প্লযোন্ রলয়লি। বনঃসলন্লহ ২০১৪ সাল্র 
পর মিলের শু ধ্ু রাজনীবতই নয়, োসনিযেিস্ার কাজ ও 
বেন্তা্ারায়ও অিূতপূি ্ পবরিতন্ এলসলি। এর কারে 
প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর জীিন সংগ্রাম। জীিলনর 
প্ররমবিলকর সংগ্রাম- সময় প্র্ানমন্তী মমািীর মলন 
গিীর প্রিাি মফল্বি্। বতবন জাতীয়তািালির আিলে ্ 
িড হলয়বিল্ন মযখালন সি ্ালগ্র রাষ্ট্র একটি অগ্রাব্কার। 
তারঁ বেন্তািািনায় মিলের জননীবত, সমাজনীবত, 
নাগবরকলির ক্যোেনীবত বনবহত রলয়লি। এই গুেটি 
প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীলক শু্ধু মিলের নয় বিলশ্বর 
অনযোনযে মনতালির মরলক আ্ািা কলর। তারঁ জীিলন 
অলনক উত্ান-পতন এলসলি, বকন্তু মিলের ক্যোলের 
বেন্তা সিি্া তারঁ সলগে মরলকলি। 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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সুস্ ভারি
সবি ভারি

স্াস্্য দসবা 

সাফ্যে এিং সম্পি সধুস্ালস্যের 
উপর বনির্ কলর। তারপর 
মসই অগ্রগবত একজন 

িযেক্ক্ত, একটি পবরিালরর গক্ণ্ড অবতক্রম 
কলর একটি সমাজ িা সমগ্র মিলের 
অগ্রগবতলত গুরুত্বপেূ ্ িূবমকা পা্ন 
কলর। এই কারলেই গত আি িির 
্লর স্াস্যেলষ্রেলক সরকার সলি ্াচ্ 
অগ্রাব্কার বিলয়লি। মকাবিি মহামাবর 
ে্াকা্ীন সমলয় লিক স্লরর উপলর 
স্াস্যে-সম্পবকত্ পবরকািালমা ততবরর 
জনযে একটি নতুন উলিযোগ শুরু হলয়লি।

২০২২ সাল্র ৩১ মাে্ পযন্্ত সারা 
মিলে ৮৭০০ টিরও মিবে জনঔষব্ 

মকন্দ্র প্রবতটষ্ত হলয়লি। ্যোি বরএলজন্ 
িযেতীত, এই বস্লমর মল্যে প্রায় ১৬০০টি 

ফাম ্াবসউটিকযো্স এিং ২৫০টি 
অলত্াপোলরর সামগ্রী অন্তিুক্্ত রলয়লি, 

যার মল্যে জাতীয় অপবরহায ্ ওষধুল্র 
তাব্কার সমস্ ওষধু্ রলয়লি। প্রবত মালস 

প্রায় ১.২৫ মকাটি মানধুষ ওষধু্ মকলনন।

অরেগলি

লস্
ম দজলনলরক ওষুধ এখালন ৫০ 

দেলক ৯০ েিাংে সস্তা 

প্রধানমন্তী ভারিীয় জন ঔষলধ প্রকপে ১০,৫০০টট 
শুরু         অল্াবর ২০১৬ 

উলদেে্য: ওষধুল্র জনযে নাগবরকলির 
অরখ্রে কমালনা। সাশ্রয়ী মূল্যের 
মজলনবরক ফাম ্াবসউটিকযো্ এিং 
অলত্াপোর সামগ্রীর (িাজার 
মূল্যের মেলয় ৫০-৯০% কম) সধুবি্া, 
পাোপাবে োকবরর সধুলযাগ।

মকন্দ্র মখা্ার ্ষ্যে, 
২০২৫ সাল্র 
মল্যে। এখন এই 
প্রকলল্পর অ্ীলন 
মকন্দ্র মাব্কলির 
জনযে পােঁ ্ষ্ িাকা 
প্রলোিনা বিলছে। 

কযোনসালরর মলতা মারাত্মক মরাগ আমালির 
পাবরিাবরক ও সামাক্জক সিসযে বহসালি মানবসক 
ও আবরক্িালি িধুি ্্  কলর। তাই গত ৭-৮ িিলর 
মিলে স্াস্যেলষ্রে বনলয় িযোপক কাজ করা হলয়লি। 
আমালির সরকার সাতটি বিষলয়র উপর মলনাবনলিে 
কলরলি িা ি্া যায় স্ালস্যের সপ্তবষ।্ 
-নলরন্দ্র মমািী, প্র্ানমন্তী (আসালম সাতটি কযোনসার 
হাসপাতাল্র উলবিা্লনর সময়) 

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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২০১৪ সাল্র জধ্ু াই মালস ১০৬টি অযোবন্-
িায়ালিটিক এিং কাবিও্িাসকধু ্ার ওষধুল্র 

মূ্যে বন্ ্ারে করার পবরকল্পনা গ্রহে করা হয়। 
২০১৬ সাল্র ১৬ মাে্ এনএ্ইএম আইলনর 

পলর ১০২টি ফমধুল্্েলনর বিক্রয় মূল্যের বিজ্ঞবপ্ত 
মিওয়া হলয়বি্। ২০১৭ সাল্র মফব্রুয়াবরলত 

কলরানাবর মস্লন্র মূ্যে প্রকাে করা হলয়বি্ এিং 
আগস্ মালস ‘অলর ্ালপবিক বন ইমপ্লান্’ িা হািুঁ 

প্রবতস্াপলনর জনযে মূ্ যে প্রকাে করা হলয়বি্।

অরেগলি

লস্
ম

একই ওষুধ, সটঠক োম। িায়ালবটটস, 
ক্যানসালরর ওষুধ এখন সস্তা।

জািীয় ঔষধ মিূ্য লনধা্রক কিৃপ্ষে 

৮৪০০

৪০০ 

লস্
ম

অ
রে

গ
লি

এখন আর অলের্ 
অভালব লচলকৎসা বন্ধ 
োলক না। 

লপএমলজওয়াই- 
আয়ষু্ান ভারি

লস্
ম

অরেগলি
২০২২ সাল্র মাে্ পযন্্ত আয়ধুষ্ান 
িারত প্রকলল্পর অ্ীলন ১৭.৯০ 
মকাটি সধুবি্ালিাগীলক আয়ধুষ্ান কাি ্
বিতরে করা হলয়লি। ৩.২৮ মকাটিরও 
মিবে মানধুষ বেবকৎসা সধুবি্া গ্রহে 
কলরলিন। এই বস্মটি প্রায় ২৭,৩০০টি 
মিসরকাবর ও সরকাবর হাসপাতা্লক 
সংযধুক্ত কলর। এিাডাও এই িযেিস্ায় 
শু ধ্ুমারে মবহ্ালির ১৪১টি অনধুরূপ 
বেবকৎসা িযেিস্া অন্তিুক্্ত রলয়লি। 
২০১৯ সাল্র অল্াির মরলক ২০২১ 
সাল্র মসলটেম্বলরর মল্যে এই প্রকল্প 
মরলক উপকৃত মানধুলষর মল্যে ৪৬.৭% 
মবহ্া বিল্ন। 

িে্য জাননু- এই প্রকল্প সম্পলক ্
তরযে জানলত mera.pmjay.gov.
in ওলয়িসাইি মিখধুন িা মিা্ বরি 
নম্বর ১৪৫৫৫ িা ১৮০০-১১১-
৫৬৫ িায়া্ করুন। 

বাল়ের কালছ এবং বাল়ের 
মলধ্য লচলকৎসা সুলবধা 

ই-সঞ্ীবনী ওলপলি স্াস্্য 
এবং সসু্িা দকন্দ্র

লস্
ম

অরেগলি
২০১৮ সাল্ আয়ধুষ্ান িারত-
এর অংে বহসালি স্াস্যে ও সধুস্তা 
মকলন্দ্রর বনম ্াে শুরু হলয়বি্। 
২০২২ সাল্র ২৯ এবপ্রল্র মল্যে 
এই ্রলনর ১.১৮ ্ষ্ মকন্দ্র 
মখা্া হলয়লি। ১.০২ বিব্য়ন 
সধুস্তা মসেন অনধুটষ্ত হলয়লি, 
মযখালন ৮৫.৬৩ বিব্য়ন মানধুষ 
অংেগ্রহে কলরলিন। ২০২২ 
সাল্র বিলসম্বলরর মল্যে ১.৫৮ 
্ষ্ মকন্দ্র মখা্ার ্ষ্যে রলয়লি। 
মিব্লমবিবসন মপ্রাগ্রাম ই-সঞ্ীিনী 
২০২০ সাল্ ো্ধু হলয়বি্, এর 
মা্যেলম এক ্লষ্রও মিবে স্াস্যে ও 
সধুস্তা মকন্দ্র সংযধুক্ত করা হলয়লি। 
প্রবতবিন, ই-সঞ্ীিনীর মা্যেলম 
সারা মিলের ৯০ হাজালরর মিবে 
মানধুষ বেবকৎসা পরামে ্ পান। 

শুরু   ২০২০-২০২১ দেলক ২০২৪-২০২৫ 

উলদেে্য: িায়ালিটিস, কাবিও্িাসকধু ্ার, 
কযোনসালরর ওষধ্ু  এিং মস্ন্ এিং হািুঁ 
ইমপ্লালন্র খরে বনয়ন্তে কলর মরাগীলির 
উপর মরলক অলরর্ মিাঝা হ্াস করা।

মকাটি িাকা সাশ্রয় 
কলরলিন।

ওষধু্ এিং বেবকৎসা 
যন্তপাবতর মূ্যে 
বনয়ন্তলের ফল্ 
গ্রাহকরা প্রবত
িির প্রায় 

ভারলির লচলকৎসা 
যন্তপালি উৎপােন লেপে 
দ্রুি বৃন্দ্ধ পালব

লচলকৎসা যন্তপালি 
প্রলণােনা লস্ম 

উলদেে্য: বিশ্বমালনর পবরকািালমা 
বনম ্ালের মা্যেলম বেবকৎসা, 
অলত্াপোর সংক্রান্ত সরঞ্ালমর 
প্রাপযেতা িকৃ্দ্ধ করা।

উলদেে্য: ১০ মকাটি ৭৪ ্ষ্ 
পবরিালরর ৫০ মকাটি মানধুষ 
পােঁ ্ষ্ িাকা পযন্্ত বিনামূল্যে 
বেবকৎসা সধুবি্া মপলয়লিন। 

উলদেে্য: স্াস্যে ও সধুস্তা মকলন্দ্রর 
মিৌ্লত িাবড মরলক বেবকৎসলকর 
িরূত্ব ৩০ বমবনলিরও কম। 
মিব্লমবিবসলনর মা্যেলম ঘলর 
িলসই বেবকৎসলকর পরামে ্ বনন।

িারলতর বেবকৎসা যন্তপাবত 
মষ্লরের মূ্যে পােঁ বিব্য়লনর মিবে, 
মমাি রাজলস্র ৮০-৯০ েতাংে 
রলয়লি আমিাবন মরলক। ২০২০ 
সাল্র ১ এবপ্র্ মরলক বেবকৎসা 
সংক্রান্ত যন্তপাবতগুব্লক এখন 
ওষধু্ বহসালি সংজ্ঞাবয়ত এিং 
বিজ্ঞবপ্ত করা হলয়লি। মমবিকযো্ 
বিিাইস পাক ্প্রলমােন বস্মটি

মকাটি িাকা িযেলয় িাস্িাবয়ত 
হলছে। আবরক্ সাহালযযের জনযে 
আলিিন কলরলি ১৬টি রাজযে, তার 
মল্যে উত্তরপ্রলিে, তাবম্নাডধু , 
ম্যেপ্রলিে এিং বহমাে্ প্রলিেলক 
আবরক্ সাহাযযে মিওয়া হলয়লি। এর 
সময়সীমা হ্ ২০২৪-২৫।

শুরু        ২০১৮ এবং ২০২০ 

শুরু      ২৩ দসলটেম্বর, ২০১৮  

িে্য পান: ২০২২ সাল্র ২০ 
এবপ্র্ পযন্্ত এই পবরলষিার 
মা্যেলম ৩ ্ষ্ ১৬ হাজার ঘণ্ার 
মিবে পরামে ্ মিওয়া হলয়লি। 
এই সংক্রান্ত পবরলষিা জানলত 
https://esanjeevaniopd.in 
-ওলয়িসাইি মিখধুন।

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 

শুরু     জিুাই ২০১৪ 
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প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী ২০২০ 
সাল্র ১৫ আগস্ ্া্লকলো 

মরলক এই প্রকল্প মঘাষো 
কলরবিল্ন। িয়টি রালজযে একটি 
পাই্ি প্রকলল্পর পর, এটি সারা 

মিলে িাস্িাবয়ত হলয়লি। এটি 
আ্ার কালির্ মলতা একটি স্াস্যে 
কাি্, যালত সধুবি্ালিাগীর সমস্ 

অরেগলি

লস্
ম

প্রলিটট নাগলরলকর লনজস্ 
পলরচয় অ্যাকাউন্ 

আয়ষু্ান ভারি লিন্জটাি স্াস্্য লমেন

২১,৫০,৭১,০৫৬
জলনর জনযে স্াস্যে 

অযোকাউন্ মখা্া হলয়লি। 

দেলের স্াস্্য পলরকাঠালমা 
উন্নি করার সময় 

প্রধানমন্তী আয়ষু্ান ভারি 
স্াস্্য পলরকাঠালমা লমেন 

ক্রিটিক্যাল ককযযার 
ব্লক স্যাপন করযা 
হবে। 

৬০২টট

লস্
ম

অ
রে

গ
লি

সুলবধা লনন: আপবন অবফবসয়া্ ওলয়িসাইি, ndhm.gov.
in-এ বগলয় বনলজর স্াস্যে অযোকাউন্ ততবর করলত পালরন। 

मातृ वंदन योजना की शुरूआत 2016 में हुई। 1 
जनवरी, 2017 से देश के सभी जिलों में  यह योजना 
लागू है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं की 
सुरक्षित डिलिवरी कराने और स्तनपान कराने 
वाली को अच्छा पोषण देने के लिए 5 हजार रुपए 
दिए जा रहे हैं। आज देश के 650 जिलों में इस 
योजना का फायदा उठाने वाली महिलाओं की 
संख्या करीब दो करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2018 से 
2020 के मध्य इस योजना के तहत 1.75 करोड़ 
पात्र लाभार्थियों को कुल 5931.95 करोड़ रुपए का 
भुगतान किया गया। 

पीएम मातृ वंदना योजना

স্াস্্য খালি 
ববপ্ললবক পলরবিন্ 
এলনলছ এই প্রকপে

২০১৬ সাল্ মাতৃত্ব িন্না মযাজনা ো্ধু 
হলয়বি্। এই বস্মটি ২০১৭ সাল্র ১ জানধুয়াবর 
মরলক মিলের সমস্ মজ্ায় প্রলযাজযে হয়। 
এর আওতায় অন্তঃসত্তা মবহ্ালির বনরাপি 
প্রসলির জনযে এিং স্নযেিানকারী মবহ্ালির 
পয ্াপ্ত পধুটষ্ প্রিালনর জনযে ৫ হাজার িাকা 
মিওয়া হলছে। আজ মিলের ৬৫০টি মজ্ায় 
এই প্রকল্প মরলক সধুবি্ালিাগী মবহ্ার সংখযো 
প্রায় িধুই মকাটি। ২০১৮ মরলক ২০২০ অর ্ 
িিলরর মল্যে, এই প্রকলল্পর অ্ীলন ১.৭৫ 
মকাটি মযাগযে সধুবি্ালিাগীলক মমাি ৫৯৩১.৯৫ 
মকাটি িাকা মিওয়া হলয়বি্।

প্রধানমন্তী মািৃত্ব
বন্দনা দযাজনা

শুরু      ২৫ অল্াবর ২০২১ 

উলদেে্য- মিলের প্রবতটি স্লর 
স্াস্যে িযেিস্ার উন্নবত 
n  প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী গত 

িির এই প্রকল্প িারােসীলত 
শুরু কলরবিল্ন। পােঁ িিলর 
৬৪ হাজার মকাটি িাকারও মিবে 
খরে কলর মিলের স্াস্যেলসিা 
পবরকািালমার উন্নবতর জনযে 
এটি এখন পযন্্ত সিলেলয় িড 
উলিযোগ।

n  ফাইি বিএসএ্-বরি মিবস্ং 
্যোিলরিবর ৩৩টি মরালগর 
বিললেষে এিং সম্ািযে ষ্মতার 
বিোর কলর।

n  িালরাটি মকন্দ্রীয় হাসপাতাল্ 
ক্ক্রটিকযো্ মকয়ার লিক ততবর 
করা হলি। অবতবরক্ত ১৮০০টি 
েযযো রাকলি।

n  ১৭,৭৮৮টি গ্রামীে স্াস্যে ও 
সধুস্তা মকন্দ্র মখা্া হলি। োরটি 
নতুন আচিব্ক িাইলরা্ক্জ 
ইনবস্টিউি ো্ধু করা হলি।

শুরু    ২৭ দসলটেম্বর ২০২১ 

উলদেে্য: প্রবতটি নাগবরলকর স্াস্যে 
সম্পবকত্ সমস্ তরযে এক বলিলক পাওয়া। 

স্াস্যে সম্পবকত্ তরযে 
উপ্ব্ধ রাকলি।

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 

উত্তরপ্রবেবের ৭৫টি কেলযায 

এই বমেলনর অ্ীলন ২০ 
এবপ্র্, ২০২২ পযন্্ত
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ো্ধু হওয়ার সময় বমেন 
ইন্দ্র্নধুলষর অ্ীলন সাতটি মরালগর 

টিকা মিওয়া হলয়বি্। এটি 
িতম্ালন িালরাটি মরালগর টিকা 
মিয়। এর অ্ীলন ৪.১০ মকাটি 
মানধুষলক টিকা মিওয়া হলয়লি। 

২০২২ সাল্র মফব্রুয়াবরলত 
ইনলিনবসফাইি বমেন ইন্দ্র্নধুষ 

অরেগলি

লস্
ম

দকান লেশু বা মা দযন 
টটকা দেলক বন্চিি না হন 

লমেন ইন্দ্রধনুষ 

২০১৮ সাল্র ৮ মাে্ আন্তজা্বতক নারী 
বিিস উপ্লষ্যে এটি রাজস্ান মরলক ো্ধু 

হলয়বি্। তার আলগ এই পবরকল্পনাটি পধুটষ্ 
বমেন নালম পবরবেত বি্ এিং ২০১৮ সাল্ 

এটি পধুটষ্ অবিযান িহৃৎ পবরসলর কাযক্র 
করা হলয়বি্। এই প্রকলল্পর অ্ীলন একটি 
বেশুর জলন্মর পর মরলক প্ররম ১০০০ বিন 

অবতবরক্ত মলনালযাগ মিওয়া হয়। এটির ্ষ্যে 
০-৬ িির িয়বস বেশু, অন্তঃসত্তা মবহ্া এিং 

স্নযেিানকারী মবহ্ালির স্াস্যে এিং পধুটষ্র 
উন্নবত করা। এর মল্যে পয ্ায়ক্রলম অপধুটষ্ 
িরূ করলত ৩ িিলরর ্ষ্যেমারো বন্ ্ারে 

করা হলয়লি। িারত ২০৩০ সাল্র মল্যে সি 
্রলনর ষ্ধু ্া ও অপধুটষ্ অিসালনর ্ষ্যেমারো 

বন্ ্ারে কলরলি। এর সালর, জনগেলক, বিলেষ 
কলর বেশুলির পধুটষ্কর খািযে সরিরাহ করার 
্ষ্যে বন্ ্ারে করা হলয়লি। এ জনযে সরকাবর 

মরেন মিাকান মরলক পধুটষ্কর ো্ বিতরে 
শুরু হলয়লি।

িারত মকি্মারে মিলের স্াস্যে নয়, সমগ্র গ্রলহর স্াস্যে 
বনলয়ও উববিগ্ন। মসই কারলে মযালগর উপর বিলেষ নজর 
মিওয়া হলয়লি। আয়ধুষ মন্তক প্রবতষ্ার সলগে সলগে 
মযাগিযোয়াম বিশ্বিযোপী একটি ঘিনা হলয় উলিলি। 
বনলজলক োপমধুক্ত এিং সধুস্ রাখলত মিলে 
মযাগিযোয়াম অনধুেী্নকারীর সংখযো আলগর 
মেলয় িহুগুলে িকৃ্দ্ধ মপলয়লি। শু ধ্ু তাই নয়, 
মযাগিযোয়াম প্রবেষ্লের সলগে যধুক্ত কমস্ংস্ালনর 
সম্ািনাও প্রসাবরত হলয়লি। মযাগিযোয়াম এখন বিলশ্বর 
প্রায় ১৭৭টি মিলে অনধুেী্ন করা হয়। 

রাষ্ট্রসংঘ ২০৩০ সাল্র মল্যে বিশ্ব 
মরলক যক্ষা বনমূ ্্  করার ্ষ্যে বন্ ্ারে 
কলরলি, মযখালন িারত ২০২৫ সাল্র 
মল্যে মসই ্ষ্যে বন্ ্ারে কলরলি। এই 
অবিযানটি বতন িির আলগ ১২ হাজার 
মকাটি িাকার িালজলি শুরু হলয়বি্।

২০১৭ সাল্র জধ্ু াইলয় মকন্দ্রীয় 
সরকার মযোল্বরয়া বনমূল্্র জনযে 
জাতীয় মকৌে্গত পবরকল্পনা ২০১৭-
২২ মঘাষো কলরলি, যার ্ষ্যে মিলে 
মযোল্বরয়া বনমূ ্্  করা। উত্তর-পূি ্ 
িারলত ্ষ্যে অজল্নর পর িতম্ালন 
মহারাষ্ট্র, ওবডো, ঝাডখণ্ড, িত্তিেগড 
এিং ম্যেপ্রলিেলক ্ষ্যেিস্তু করা 
হলছে। ২০১৬ সাল্ সরকার মযোল্বরয়া 
বনমূল্্র জনযে জাতীয় কািালমা ২০১৬-
২০৩০-এর প্রকাে কলরবি্।

জািীয় স্াস্্য পুটটি লমেন 

দযাগ জনলপ্রয় হলয়লছ 

ভারি যক্ষা মুক্ত হলব

ভারিলক ম্যালিলরয়া মুক্ত করা 

শুরু          ২৫ লিলসম্বর, ২০১৪ 

উলদেে্য: সমস্ অন্তঃসত্তা 
মবহ্া এিং িধুই িিলরর 
কম িয়বস বেশুলির সম্পূে ্ 
টিকাকরে বনক্চিত করা।

৪.০ শুরু হলয়বি্, এর 
্ষ্যে হ্ সিজ্নীন 
টিকািান কমস্ূবের 
মা্যেলম িাবষক্ ৩০ 
বমব্য়লনরও মিবে 

অন্তঃসত্তা মবহ্া এিং 
২৬ বমব্য়ন বেশুলক 

টিকা মিওয়া। 

 িারত বিলশ্বর সিলেলয় 
িড মজলনবরক ওষধ্ু  
উৎপািনকারী মিে। বিশ্ব 
িাজালর িারলতর ২০% 
অিিান রলয়লি।

 িারলতর ফাম ্াবসউটিকযো্ 
বেল্প ২০২০-২১ সাল্ ১২% 
িাবষক্ িকৃ্দ্ধর সলগে ৫০ 
বিব্য়ন অবতক্রম কলরলি।

 িারত িধুলোটিরও মিবে 
মিলে উচ্মালনর ওষধ্ু  
সরিরাহ কলর।

ভারি: লবলশ্র ওষুধ ভাণ্ডার 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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n  আি িিলর, আয়ধুষ কল্লজর সংখযো প্রায় ২০০ 
মরলক মিলড এখন ৭৮০ হলয়লি।

n  ৪৩৫টি নতুন আয়ধুষ হাসপাতা্ মখা্া হলয়লি 
এিং এখন িারলত ৩৮৫৯ আয়ধুষ হাসপাতা্ 
রলয়লি৷

n  ২৯৯৫১টি আয়ধুষ বিসলপনসাবর আয়ধুলি ্বিক, 
মহাবমওপযোবর এিং ইউনাবন ওষধুল্র মা্যেলম 
মিলের মানধুলষর মসিা করলি। আয়ধুষ উৎপািন 
বেল্প ২০২২ সাল্র মেলষ এক ্ষ্ ৪০ হাজার 
মকাটিলত মপৌঁিলি িল্ আো করা হলছে। 
আয়ধুলষর িাজার হ্ ১৮ বিব্য়ন ি্ার , 
অনধুমান করা ২০২৭ সাল্র মল্যে তা ৫০% িকৃ্দ্ধ 
পালি। ২০১৪ সাল্ এটির িাজার বতন বিব্য়ন 
ি্ালরর কম বি্। 

৭৫% স্ািক এবং ৯৩% স্ািলকাত্তর 
আসন বৃন্দ্ধ দপলয়লছ 

লচলকৎসা লবে্যায় 
রূপা্র 

গত ৮ িিলর, মকন্দ্রীয় সরকার বেবকৎসা বেষ্ার উন্নবতর জনযে মিে বকিু পিলষ্প 
বনলয়লি। মিসরকাবর মমবিকযো্ কল্লজ ৫০ েতাংে আসলনর খরে সরকাবর 
মমবিকযো্ কল্লজর সমান করা হলয়লি। বেবকৎসা বেষ্ার উন্নবতর জনযে 
মমবিকযো্ কাউক্ন্স্ অফ ইক্ডিয়া বি্ধুপ্ত করা হয় এিং তার জায়গায় জাতীয় 
মমবিকযো্ কবমেন গিন করা হয়। এিাডাও, বেবকৎসা প্রবতষ্ালন ওবিবসলির 
জনযে ২৭% এিং অরধ্নবতকিালি িধুি ্্  বিিালগর (ইিবলিউএস) জনযে ১০% 
েতাংে সংরষ্লের বি্ান করা হলয়লি। এিাডাও, মিলের সমস্ সরকাবর, বিমি্  
বিশ্ববিিযো্য় এিং মিসরকাবর মমবিকযো্ কল্জগুব্লত িবতর্ জনযে বনি 
িা্যেতামূ্ক করা হলয়লি। 

স্ািক স্তলরর আসন 

২০১৪              ৫১,৩৪৮ 
২০২২*            ৮৯,৮৭৫ 

স্ািলকাত্তর আসন 

২০১৪             ৩১,১৮৫ 
২০২২            ৬০,২০২ 

দমলিক্যাি কলিজ এবং এমস

৩৮৭ টট ৫৯৬ টট

২০১৪ ২০২২*

ঐলিহ্যগি লচলকৎসায় লবশ্লনিারা ঐলিহ্যগি লচলকৎসায় লবশ্লনিারা 
িারলতর প্রােীন বেবকৎসা পদ্ধবত আয়ধুলিি্ এখন 

সারা বিশ্বজধুলড স্ীকৃত। ২০১৪ সা্ মরলক মকন্দ্রীয় 
সরকার আয়ধুষ মন্তক প্রবতষ্া কলর আয়ধুলিি্, মযাগ 

এিং অনযোনযে ঐবতহযেিাহী ওষধু্ িযেিস্ালক একীিূত 
করার জনযে কাজ কলরলি। ২০১৫ সাল্র ২১ জধুন 

মরলক আন্তজা্বতক মযাগ বিিস শুরু হলয়বি্, সারা 
বিশ্ব মরলক িারত সমরন্ মপলয়বি্। প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র 

মমািী ১৯ এবপ্র্, বিশ্ব স্াস্যে সংস্ার সহলযাবগতায়, 
গুজরালতর জামনগলর বিলশ্বর প্ররম ঐবতহযেিাহী 

ওষধুল্র জনযে প্ররম আন্তজা্বতক মকলন্দ্রর বিত্তিপ্রস্র 
স্াপলনর সময় িল্ন, “আয়ধুলিি্লক আমালির জীিলন 

জ্ঞান বহসালি গেযে করা হয় এিং আমালির মল্যে োর 
মিলির মত আয়ধুলিি্লক পচিম মিি ি্া হয়।“

দমলিক্যাি 
কলিজ এবং 
ছয়টট এমস 

দমলিক্যাি 
কলিজ এবং 
২২টট এমস

*মাচ্ পয ্্  

গুজরালির জামনগলর ঐলিহ্যবাহী ওষলুধর জন্য প্রেম 
আ্জা্লিক দকলন্দ্রর লভত্তিপ্রস্তর স্াপন করা হলয়লছি 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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দকালভলির লবরুলদ্ধ েৃঢ় ি়োই 
সারা বিলশ্ব যখন মকাবিলির মলতা িয়ানক মহামাবর 

আঘাত হালন, তখন কীিালি মসই মরালগর মমাকালি্া 
করা যায় তা সম্পলক ্ আমালির মকানও ্ারো বি্ 

না। আমালির মকানও পবরকািালমা বি্ না। ততবিন পযন্্ত িারলত 
বপবপই বকি এিং এন-৯৫ মাস্ িারলত খধুি কমই ততবর হলয়বি্। 
এমন পবরবস্বতলত, প্র্ানমন্তী মমািীর "জান হযোয় মতা জাহান হযোয়" 
এিং তারপলর "জান বি, জাহান বি" মন্তলক সগেী কলর িারত মকি্ 
মকাবিলির সলগে িৃঢ়তার সালর ্ডাই কলরবন, আজ বিলশ্বর অলনক 
মিেলকও সহায়তা করলি। িারত মকাবিলির সংক্রমে মরা্ করলত 
সিলেলয় কলিার ্কিাউন আলরাপ কলরলি। অনযেবিলক, এটি এই 
মরালগর সালর ্ডাই করার পাোপাবে মিলের স্াস্যে অিকািালমা 
েক্ক্তো্ী করার প্রস্তুবতলত সাহাযযে কলরলি। ২০২০ সাল্র এবপ্রল্ 
একটি িযোকবসন িাস্ মফাস ্ গটিত হলয়বি্। িারত শু্ধু মারে আি 
মালস িধুটি টিকা মপলয়লি তাই নয়, িরং এটি টিকার মস্ালরজ, 
পবরিহন, সংগ্রহ, মকাল্ড মেন এিং প্রলয়ালগর রূপলরখার মা্যেলম 
২০২১ সাল্র ১৬ জানধুয়াবর মরলক বিলশ্বর িহৃত্তম টিকা অবিযানও 
পবরো্না কলরলি। 'হর ঘর িস্ক' এিং 'সকল্র জনযে টিকা, 
বিনামূল্যে টিকা’র মলতা প্রোরাবিযান ো্ধু কলর, িারত শু্ধুমারে 
মরকি ্সমলয় সি ্াব্ক সংখযেক মানধুলষর কালি টিকা মপৌঁলি মিয়বন, 
‘মিস্, ট্যোক এিং টট্ি’-এই মকৌে্ গ্রহে কলর েতাব্ীর সিলেলয় 
প্রােঘাতী মহামাবরর বিরুলদ্ধ ্ডাই কলরলি। প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র 
মমািীর জন্মবিলন, এক বিলন মরকি ্ ২.৫ মকাটি টিকার মিাজ 
প্রিান করা হলয়বি্, যা বিলশ্বর অনযে মকানও মিে করলত পালরবন। 
প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী িযেক্ক্তগতিালি িারলতর সমস্ মকাবিি 
বিষয়ক সমস্ প্রোরো পয ্াল্ােনা কলরলিন। সম্প্রবত ২৭ এবপ্র্ 
বতবন মধুখযেমন্তীলির সলগে তিিলক নতুন কলর মকাবিি আক্রান্তলির 
বিষলয় পয ্াল্ােনা কলরলিন।

দকালভলির সলগে যুলদ্ধ ভারি 
এভালবই এলগলয়লছ 
n  িারত আজ বিলশ্বর ববিতীয় িহৃত্তম বপবপই বকি এিং 

এন৯৫ মাস্ উৎপািনকারী মিে। িারত এখন ৪৮টি 
মিলে বপবপই বকি সরিরাহ করলি। 

n  ২০২০ সাল্ িারলত যখন প্ররম মকাবিি আক্রালন্তর 
ঘিনা নবরিদ্ধ করা হলয়বি্, তখন মরাগ পরীষ্া করার 
জনযে মিলে মারে একটি ্যোি বি্। এখন ৩৩৬০টি 
পরীষ্াগার রলয়লি।

টিকাকরলের জনযে মকাউইলনর মা্যেলম বনিন্ন করা 
যায়। সারা মিলে ৪১৪৩টি নতুন অক্সিলজন উৎপািন 
প্লযোন্ রলয়লি। জরুবর প্রবতক্ক্রয়া পযোলকলজর অ্ীলন 
৬৩১টি মজ্ায় মপবিয়াটট্ক মকয়ার ইউবনি রলয়লি। 

n  ২ মম পযন্্ত ১৮৯.২৩ মকাটি টিকার মিাজ মিওয়া 
হলয়লি। টিকািালন বিলশ্বর ববিতীয় মিে িারত।

n  ২৭ এবপ্র্ ২০২০ পযন্্ত, ৯৬% প্রাপ্তিয়স্রা টিকার 
অন্তত একটি মিাজ মপলয়লিন, ১৫ িিলরর মিবে 
িয়বসলির মল্যে প্রায় ৮৫% উিয় মিাজ মপলয়লিন। 
২৬ এবপ্র্ ২০২২ তাবরলখ ৬-১২ িিলরর বেশুলির 
জনযে মকািযেক্সিন টিকা অনধুলমাবিত হলয়বি্।

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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n  িারলত ৫৩৩৪টি িড এিং ৪১১টি বনম ্াো্ীন িা ঁ্  রলয়লি এিং হাজার হাজার 
অনযোনযে মিাি িা ঁ্  রলয়লি। িা ঁ্  পধুনি ্াসন এিং উন্নবত প্রকল্প- ক্রিপ ১ - সাতটি 
রালজযের ২২৩টি িালঁ্র উপর, ক্রিপ-২ এিং ক্রিপ-৩- উবনেটি রালজযের ৭৩৬টি 
িালঁ্ ১০,২১১ মকাটি িাকা আনধুমাবনক িযেলয় িধুটি পয ্ালয় বনম ্াে করা হলি। 
উললেখলযাগযেিালি, িারত সরকার িালঁ্র যরাযর বনরীষ্ে, পবরো্না এিং 
রষ্োলিষ্লের সলগে সধুরষ্া বনক্চিত করার জনযে িা ঁ্  সধুরষ্া আইন ২০২১ 
প্রেয়ন কলরলি, যা ২০২১ সাল্র ৩০ বিলসম্বর মরলক কাযক্র হলয়লি। এর 
অ্ীলন, িধুটি জাতীয় এিং িধুটি রাজযে-স্লরর প্রবতষ্ান ততবর করা হলয়লি।

লস্ম

উ
লদে

ে
্য

শুরু         ৩০ লিলসম্বর, ২০২১

উলদেে্য: িালঁ্র বনরাপত্তার 
জনযে প্রাবতষ্াবনক িযেিস্া 
গলড মতা্া 

বাধঁগুলি এখন 
সুরলষেি 

বালঁধর লনরাপত্তার জন্য 
নিুন আইন 

রোমীণ ভারলি ঘলর ঘলর 
লবশুদ্ধ পানীয় জলির ব্যবস্া 
উলদেে্য: ২০২৪ সাল্র মল্যে প্রবতটি 
িাবডলত কল্র জল্র সংলযাগ 
স্াপলনর ্ষ্যে।

জি জীবন লমেন-
হর ঘর জি
শুরু        ১৫ আগস্ট, ২০১৯ 

মকাটি িাকা িযেয় করা হলয়লি, মযখালন 
ে্বত অর ্ িিলর ৩.৮ মকাটি পবরিালর 
িাবডলত জ্ সরিরালহর জনযে ৬০ হাজার 
মকাটি িাকা িরাদে করা হলয়লি।

৬১,১২০ 

লস্
ম

অ
রে

গ
লি

 এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পলর মারে 
৩২ মালস ৬.৩০ মকাটি িাবড 
কল্র সংলযাগ মপলয়লি। এখন 
১৯.৩২ মকাটি গ্রামীে পবরিালরর 
মল্যে, প্রায় ৯.৩৫ মকাটি িাবডলত 
কল্র জ্ পাওয়া যালছে।

  আন্ামান ও বনলকাির বিীপপধুঞ্, 
িািরা এিং নগর হালিব্, 
িমন এিং বিউ িাডাও মগায়া, 
মতল্গোনা এিং হবরয়ানা রালজযের 
প্রবতটি িাবডলত এখন ক্ মরলক 
জল্র সংলযাগ রলয়লি৷

  এই প্রকলল্প ৩.৬ ্ষ্ মকাটি িাকা 
িযেয় করা হলি, যার মল্যে মকন্দ্রীয় 
সরকালরর অংে হলি ২.০৮ ্ষ্ 
মকাটি িাকা। ২০২২ সাল্র ৩১ 
মাে্ পযন্্ত

পলরলবে বান্ধব 
নীলির মাধ্যলম 

ভলবষ্যি রষো করা 

উপবরউক্ত সংসৃ্ত মলোকটি প্রলতযেক মানধুলষর জীিলন প্রকৃবতর 
গুরুলত্বর উপর আল্াকপাত কলর। িায়ধু , জ্ এিং আকাে সিই 
প্রকৃবতর গুরুত্বপেূ ্ অংে যার সলগে মানিজীিন অগোগেীিালি জবডত। 
অনাবিকা্ মরলক উন্নত পবরলিে এিং বিশুদ্ধ জ্ আমালির সংসৃ্বতলত 
জীিলনর পােঁটি মমৌব্ক উপািান বহসালি গেযে করা হলয়লি। এতিসত্ত্বিও, 
এিা অতযেন্ত িধুিা্গযেজনক ময, ২০১৯ সা্ পযন্্ত মিলের এক বিো্ 
জনলগাষ্ঠীলক পানীয় জল্র জনযে মাইল্র পর মাই্ মহঁলি মযলত 
হত। একটি আিে ্ পবরলিলের জনযে ময পিলষ্পগুব্ মনওয়া উবেত 
বি্ তা অতীলত অগ্রাব্কার মিওয়া হয়বন। এখন জ্জীিন বমেলনর 
মলতা প্রকল্প প্রবতটি িাবডলত কল্র জল্র সংলযাগ মপৌঁলি বিলছে, যা 
প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর পচিামলৃতর মন্ত পবরলিে রষ্ার বিক মরলক 
অতযেন্ত গুরুত্বপেূ ্ প্রমাবেত হলছে। 

पृथ्वी सगन्धा सरसधास्तथधाप: स्पर्शी च वधायुर्ज्वलिंत च तेज:।
नभ: सर्ब्दं महत्धा सहै व कुवज्वनु् सववे गम सुप्रभधातम्।।”

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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অরেগলি

লস্
ম উন্ুক্ত স্ালন 

মিি্যাগ মুক্ত, এখন 
ওলিএফ প্লাস

স্ছে ভারি লমেন- রোমীণ ২০১৪ সা্ মরলক এই প্রকলল্পর অ্ীলন ১০.৯৩ মকাটিরও মিবে িযেক্ক্তগত পবরিালর 
মেৌোগার ততবর করা হলয়লি। একই বিত্তিমত ২০১৯ সাল্ ২ অল্াির মিলের 
সমস্ গ্রাম বনলজলিরলক উন্মধুক্তস্ালন ম্তযোগ মধুক্ত মঘাষো কলরলি। ওবিএফ 
অজল্নর পর, স্ছে িারত বমেন গ্রামীে পয ্ায়-২ ২০২৫ সাল্র মল্যে সমস্ 
গ্রামলক ওবিএফ প্লাস করার জনযে পবরোব্ত হলছে। এর ্ষ্যে হ্ কটিন এিং 
তর্ িজয্ে িযেিস্াপনা প্রিান করা। এটি একটি োবহিা-বিত্তিক প্রকল্প, রাজযেগুব্ 
তালির বনজ বনজ প্রকল্প পািায় এিং জাতীয় পবরকল্পনা কবমটি তা অনধুলমািন 
কলর। ২৯ হাজার গ্রালম তর্ িজয্ে িযেিস্াপনা িাডাও ৫৪ হাজার গ্রালম কটিন 
িজয্ে িযেিস্াপনার িযেিস্া করা হলয়লি। মগাি্ন্ মযাজনাও এর অংে।

শুরু            ২ অল্াবর ২০১৪ 

নেীগুলি যুক্ত হওয়ায় 
রোমবাসী এবং কৃষকরা 
উপকৃি হলবন

নেী সংলযাগ প্রকপে 
অনুলমােন    ৮ লিলসম্বর, ২০২১ 

মকাটি িাকার আনধুমাবনক িযেলয় এই 
প্রকল্পটি ২০২১ সাল্র ৮ বিলসম্বর 
মবন্তসিা বিারা অনধুলমাবিত হলয়বি্। 
এটি ২৫ বমব্য়ন মহ্র এ্াকা এিং 
িব্ত্ িূগিস্্ জল্র িযেিহার ১০ 
বমব্য়ন মহ্লর আরও মসে সধুবি্া 
প্রিান করলত পালর। ৩৪ বমব্য়ন 
বকল্াওয়াি বিিধুযেৎ উৎপািন ও িনযো 
বনয়ন্তলে সহায়তা করলি। 

৪৪,৬০৫

লস্
ম

অ
রে

গ
লি

অরেগলি: িারলতর নিীগুব্লক 
সংযধুক্ত করার ্ারোটি ১৮৫৮ সাল্ 
সযোর আর ্ার রমাস নালম একজন 
বব্রটিে মসে প্রলকৌে্ী উত্াপন 
কলরবিল্ন। বকন্তু বিষয়টি তারপর 
এলগায়বন। তারপর ১৯৮০ সাল্, 
জাতীয় িৃটষ্লকাে পবরকল্পনার অ্ীলন 
৩০টি সংলযাগ বেবনিত করা হলয়বি্। 
২০১৪ সাল্ প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর 
মনতৃত্বা্ীন সরকার ষ্মতায় আসার 
পর মসলটেম্বর মালস নিীগুব্র 
আন্তঃসংলযাগ সংক্রান্ত একটি বিলেষ 
কবমটি গিন করা হলয়বি্। ২০১৫ 
সাল্ একটি িাস্ মফাস ্ গিন করা 
হলয়বি্। এখনও পযন্্ত আিটি 
সংলযালগর বিস্াবরত প্রকল্প প্রবতলিিন 
ততবর করা হলয়লি। মকন মিতওয়া ব্ঙ্ক 
প্রকল্পটি প্ররম িাস্িাবয়ত প্রকল্প।

জি জীবলনর জন্য 
অপলরহায ্ 

অটি ভূজি দযাজনা
শুরু       ২৫ লিলসম্বর ২০১৯ 

শুরু           জনু,২০১৪

লস্
ম

অরেগলি
গুজরাত, হবরয়ানা, কে ্ািক, 
ম্যেপ্রলিে, মহারাষ্ট্র, রাজস্ান এিং 
উত্তরপ্রলিলের ৮৩৫০টি পচিালয়ত 
সরাসবর এই প্রকল্প মরলক উপকৃত 
হলি। পােঁ িিলরর জনযে ৬০০০ মকাটি 
িালজি বন্ ্ারে করা হলয়লি যার মল্যে 
৫০% বিশ্বিযোংলকর ঋে এিং ৫০% 
িারত সরকালরর অনধুিান রলয়লি। 
জ্ িযেিহারকারী সবমবতলত, গ্রাম 
পচিালয়ত স্লর জ্ সধুরষ্ার জনযে ময 
কবমটি পবরকল্পনা ততবর করা হলয়লি 
তালত ২০% মবহ্ালির অংেগ্রহে 
িা্যেতামূ্ ক করা হলয়লি। সারালিলে 
৫৫১৬টি জ্ বনরাপত্তা পবরকল্পনা 
প্রেয়ন করা হলয়লি।

অরেগলি

গগো হলয় উঠলছ 
লনমি্ ও লনরবন্ছেন্ন 

নমালম গলগে লমেন 

উলদেে্য:গগো নিী এিং 
এর উপনিীগুব্লক 
পধুনরুজ্ীবিত করা। 

উলদেে্য: খরা প্রিে অচিল্ 
জ্ সরিরাহ করা

উলদেে্য: মিেলক উন্মধুক্তস্ালন 
ম্তযোগ মধুক্ত মঘাষো করা

উলদেে্য: সাতটি জল্র 
োবহিাযধুক্ত রালজযের ৭৮টি বেবনিত 
মজ্ায় িূগিস্্ জ্ সম্পলির 
িযেিস্াপনার উন্নবত করা।

লস্
ম এখন পযন্্ত নমাবম গলগে বমেলনর 

অ্ীলন ৩০,৮৫৩ মকাটি িাকার 
আনধুমাবনক িযেলয় ৩৬৪টি প্রকল্প 
অনধুলমাবিত হলয়লি, যার মল্যে ১৮৩টি 
প্রকল্প সম্পূে ্ এিং ো্ধু করা হলয়লি। 
গগোর তীরিতমী েহরগুব্ মরলক 
প্রবতবিন ২৯৫৩ বমব্য়ন ব্িার 
(এমএ্বি) পয়ঃবনষ্ােন উৎপািলনর 
বিপরীলত, এর মো্ন ষ্মতা ২৪০৭ 
এমএ্বিলত মপৌঁলিলি যা কমস্ূবেটি 
শুরু হওয়ার সময় ১৩০৫ এমএ্বি 
বি্। এিাডাও, আরও ৯৩৪ এমএ্বি 
ষ্মতা অনধুলমািন করা হলয়লি। এখন 
নমাবম গলগে বমেন-২-এর মময়াি 
২০২৬ সা্ পযন্্ত িাডালনা হলয়লি।

पृथ्वी सगन्धा सरसधास्तथधाप: स्पर्शी च वधायुर्ज्वलिंत च तेज:।
नभ: सर्ब्दं महत्धा सहै व कुवज्वन्ु सववे गम सुप्रभधातम्।।”

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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এই প্রকলল্পর অ্ীলন, িবরদ্র 
পবরিারগুব্লক বিনামূল্যে বিিধুযেৎ 
সংলযাগ মিওয়া হয়। যারা মযাগযে 

নন, তারা নূযেনতম ৫০০ িাকা 
বিলয় সংলযাগ মপলত পালরন। এখন 
মিলের ৯৯.৯৯% পবরিালর বিিধুযেৎ 

সংলযাগ মপৌঁলিলি।

অরেগলি

লস্
ম

উলদেে্য: মিলের মেষ প্রান্ত পযন্্ত প্রবতটি 
িাবডলত বিিধুযেৎ সংলযাগ প্রিান করা। 

গলরবলের লবে্ুযলির অলধকার 
প্রধানমন্তী দসৌভাগ্য দযাজনা 

এিইলি বালবের 
ব্যবহালরর মাধ্যলম 
পলরলবে রষো 
উলদেে্য: প্রবতটি িাবডলত সাশ্রয়ী 
মূল্যের এ্ইবি িাল্ব সরিরাহ করা।

বমব্য়ন এ্ইবি িাল্ব ততবর 
হলছে। ২০১৪ সাল্ এই সংখযো 
বি্ প্রবত মালস এক ্ষ্।

িতম্ালন মিলে 
প্রবত মালস ৪০

লস্
ম

অ
রে

গ
লি

 
লমেন স্ছে েন্ক্ত

স্
ছে

 ে
ন্ক্ত

র িলষে্য পেলষে
প

 

উলদেে্য: িষূেমধুক্ত িবিষযেলতর জনযে পবরছেন্ন েক্ক্তর বিকল্প 
উৎস ততবর করা এিং িষূলের কারেগুব্ হ্াস করা। 

জািীয় হাইল্ালজন লমেন
n   প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী ২০২১ সাল্র ১৫ আগস্ ্া্লকলো মরলক 

জাতীয় হাইলরিালজন বমেন ো্ধু করার করা মঘাষো কলরবিল্ন। সা্ারে 
িালজলি এর জনযে বি্ান করা হলয়লি। িারলতর প্ররম হাইলরিালজন 
পাই্ি প্লযোন্ ২০২২ সাল্র ২১ এবপ্র্ আসালমর মজাডহালি ো্ধু 
হলয়লি। 

দপল্ালি ইোনি দমোলনার প্রচার
n  মপলট্াল্ ইরান্ মযাগ করল্ কািন্ মলনাসিাইি বনগম্ন ৩৫% পযন্্ত 

হ্াস পায়। ২০১৪ পযন্্ত িারলত ১.৫% ইরান্ মপলট্াল্র সলগে বমবশ্রত 
করা হলয়বি্। িতম্ালন এটির সীমা ৮.১%। ২০২৩ সাল্র ১ এবপ্র্ 
মরলক মপলট্াল্র সলগে ২০% ইরান্ বমবশ্রত করা হলি।

ই-চান্জং্ দস্টেন
n  িারত সরকার মানধুষলক দ্রুত তিিধুযেবতক গাবডর িযেিহালরর প্রবত উৎসাবহত 

করলি। মিলে প্রায় ৪৫০০ োক্জং্ মস্েলনর অনধুলমািন মিওয়া হলয়লি। 
হাইওলয়র উিয় পালে প্রবত ২৫ বকল্াবমিার অন্তর একটি োক্জং্ 
মস্েন এিং হাইওলয়র উিয় পালে প্রবত ১০০ বকল্াবমিালর ্ং মরঞ্/
মহবি বিউটি ইবির জনযে কমপলষ্ একটি োক্জং্ মস্েলনর িযেিস্া করা 
হলি। েহলরর জনযে ৩x৩ বকবম বগ্রলি অন্তত একটি োক্জং্ মস্েন স্াপন 
করা হলি। োক্জং্ মস্েলনর জনযে বনলি্বেকা জাবর করা হলয়লি। ২৫ 
মাে্, ২০২২ পযন্্ত মিলে ১০.৭৬ ্ষ্ তিিধুযেবতক গাবড বনিবন্ত হলয়লি।

শুরু            ৫ জানযু়ালর ২০১৫

শুরু          ২৫ দসলটেম্বর ২০১৭ 

n  সকল্র জনযে সাশ্রয়ী মূল্যের এ্ইবি, 
উজা্া প্রকল্প সারা বিলশ্বর মল্যে 
িহৃত্তম মিেীয় আল্াক কমস্ূবে হলয় 
উলিলি। এর আওতায় এ্ইবি িাল্ব 
৭০ িাকায়, এ্ইবি টিউি ্াইি ২২০ 
িাকায় এিং এ্ইবি ফযোন ১১১০ িাকায় 
মিওয়া হলছে। ২০১৪ সা্ পযন্্ত ময 
এ্ইবি িাল্ব ৩৫০ িাকায় পাওয়া মযত 
তা এখন ৭০ িাকায় পাওয়া যালছে। গ্রাম 
উজা্া অবিযালনর অ্ীলন তা িে 
িাকায় উপ্ব্ধ করা হলছে।

n  প্রকলল্পর শুরু মরলক ২০২২ সাল্র ২২ 
এবপ্র্ পযন্্ত ৩৬.৭৯ মকাটি এ্ইবি 
বিতরে করা হলয়লি।

n  ৪৭,৭৭৮ বমব্য়ন বকল্াওয়াি ঘন্ার 
িাবষক্ েক্ক্ত সচিয় অক্জত্ হলয়লি।

n  সলি ্াচ্ ৯,৫৬৫ মমগাওয়াি োবহিা 
বন্ ্াবরত হলয়লি। িাবষক্ ৩.৮৬ মকাটি 
িন কািন্ িাই অসিাইি বনগম্ন হ্াস 
মপলয়লি। 

প্রধানমন্তী উজািা দযাজনা 

প্রকলপের অধীলন, 
এখনও পয ্্  

দকাটটরও দবলে 
বাল়েলি লবে্ুযৎ 
সংলযাগ দপৌঁলছলছ।

২.৬৩ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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একক-ব্যবহালরর প্লালস্টক 
সমূ্ণ ্ লনমূল্ির উপর 
দজার লেলয় েহরগুলিলি 
পলরছেন্নিা অলভযান 
সম্প্রসালরি করা হলয়লছ

স্ছে িারত বমেন েহরাচি্ 

লস্
ম ৬.২১ ্ষ্ কবমউবনটি ও গে মেৌোগার বনম ্াে করা হলয়লি। 

েহুলর কটিন িজয্ে িযেিস্াপনার জনযে ৮৯,৬৫০টি ওয়ালির্ 
মল্যে ৮৭,০৯৫ ওয়ালি ্১০০% িাবড িাবড বগলয় িজয্ে সংগ্রহ করা 
হলছে। প্রকল্পটি যখন শুরু হলয়বি্, তখন িজয্ে প্রক্ক্রয়াকরে 
ষ্মতা বি্ ২০%,যা মিলড এখন ৭২% হলয়লি। "আিজন্ামধুক্ত 
েহর" ততবরর একটি সামবগ্রক িৃটষ্িবগে বনলয় স্ছে িারত 
বমেন েহরাচি্ ২.০ ২০২১ সাল্র ২ অল্াির ো্ধু হলয়লি। 
পােঁ িিলরর ববিতীয় পয ্ালয়, একক-িযেিহালরর প্লাবস্ক মরা্, 
পয়বনষ্ােন এিং িজয্ে জ্ িযেিস্াপনার সলগে বনম ্াে িলজয্ের 
কাযক্র িযেিস্াপনার উপর মজার মিওয়া হলছে।

এক দেে-
এক ব্যবস্ার 
সম্প্রসারণ 

এক দেে- এক গ্যাস লরেি 

লস্
ম

লস্
ম

অরেগলি

অরেগলি

২০১৪ সাল্র আলগর ২৭ িিলর 
মিলে ১৫ হাজার বকল্াবমিার গযোস 
পাইপ্াইন স্াপন করা হলয়বি্। 
২০২১ সাল্র জানধুয়াবরলত মকাবে 
মরলক মযোগো্ধুরু পযন্্ত ৪৫০ 
বকল্াবমিার গযোস পাইপ্াইন 
ো্ধু করা হলয়লি। এই প্রকলল্পর 
অ্ীলন পােঁ িিলর প্রায় ১৬০০০ 
বকল্াবমিার গযোস পাইপ্াইন 
স্াপন করা হলি। প্র্ানমন্তী 
উজা্ গগো প্রকলল্পর অ্ীলন, 
উত্তরপ্রলিলের জগিীেপধুর মরলক 
পক্চিমিলগের হ্বিয়ালক সংযধুক্ত 
করার জনযে ২৫০০ বকল্াবমিার 
িীঘ ্ পাইপ্াইলনর কাজ 
ে্লি। প্র্ানমন্তী এই প্রকলল্পর 
আওতায় গত িির মিাবি-িধুগ ্াপধুর 
পাইপ্াইলনর ৩৫০ বকল্াবমিার 
জাবতর উলদেলে উৎসগ ্ কলরলিন।

উলদেে্য: মিলের প্রবতটি িাবডলত 
এ্বপক্জ এিং যানিাহলনর জনযে 
বসএনক্জ সরিরাহ করা।

শুদ্ধ বায়রু 
প্রচার 

জািীয় লনমি্ বায় ু
কমস্ূলচ লস্

ম
অ

রে
গ

লি

উলদেে্য: ২০২৪ সাল্র মল্যে 
১৩২টি েহলর িাতালস উপবস্ত 
ষ্বতকারক কোর পবরমাে ২০ 
মরলক ৩০ েতাংে হ্াস করা।

্ষ্ পবরিালরর 
মেৌোগার 
বনম ্াে করা 
হলয়লি

এখনও পযন্্ত

৬২.৬৫  

শুরু        ২ অল্াবর, ২০১৪ 

শুরু           জনু, ২০১৪ 

শুরু       ১০ জানযু়ালর ২০১৯ 

উলদেে্য: েহরগুব্লত সিজ্নীন 
স্ছেতা অজন্ করা

n  প্রকলল্পর শুরুলত ১০২টি েহরলক 
অন্তিুক্্ত করা হলয়বি্। পলর আরও 
৩০টি েহর যধুক্ত করা হলয়লি।

n  এই প্রকলল্পর অ্ীলন ৮১৮টি 
মযোনধুয়া্ অপালরটিং মস্েন রলয়লি 
যা মিলের ২৯টি রাজযে এিং োরটি 
মকন্দ্রোবসত অচিল্র ৩০৩টি 
মহানগর/েহলরর মিখিা্ কলর।

n  এিাডাও ৫৭টি েহলর ৮৬টি 
তাৎষ্বেক সমলয় একিানা 
পবরলিটষ্ত িায়ধুর গুেমান পযল্িষ্ে 
মকন্দ্র রলয়লি। বিবলেলত এই ্রলনর 
১৮টি মস্েন রলয়লি এিং ২০টি 
মস্েলনর ইনস্ল্েলনর কাজ 
ে্লি। সারা মিলে এই ্রলনর 
৩০৯টি মস্েন রলয়লি।

n  বিবলে এনবসআর-এর জনযে ‘মগ্রলিি 
মরসপন্স অযোকেন প্লযোন’ ো্ধু করা 
হলয়লি।

n  িাতালসর গুেমান উন্নত হলয়লি, 
এমন েহলরর সংখযো ২০১৯ সাল্ 
৮৬ মরলক ২০২০ সাল্ মিলড ৯৬ 
হলয়লি।

n  যানিাহলনর িষূে কমালত, িারত 
সরাসবর BS-IV-এর পলর BS-VI 
জ্া্াবন মান গ্রহে কলরলি। 

মফম ইক্ডিয়া প্রকলল্পর িধুটি ্াপ 
রলয়লি। প্ররম পয ্ায়টি ২০১৫ সাল্র 
১ এবপ্র্ শুরু হলয়বি্ এিং ২০১৯ 
সাল্র ৩১ মাে্ পযন্্ত েল্বি্। 
ববিতীয় পি ্টি ২০১৯ সাল্র ১ এবপ্র্ 
শুরু হলয়লি, যা পােঁ িির ্লর 
ে্লি। এর অ্ীলন, ই-িাহনগুব্লত 
১৮০০০ িাকা মরলক ৩ ্ষ্ িাকা 
পযন্্ত িতুব্ক মিওয়া হলছে। মফম 
ইক্ডিয়া’র ববিতীয় পয ্ালয়র অ্ীলন 
২.৩ ্ষ্ তিিধুযেবতক গাবডর প্রোর 
করার পাোপাবে, ৬৫টি েহলরর 
জনযে ৬৩১৫টি ই-িাস অনধুলমাবিত 
হলয়লি। এিাডাও, ৬৮টি েহলরর 
জনযে ২৮৭৭টি োক্জং্ মস্েন এিং 
২৫টি হাইওলয়-এসিলপ্রসওলয়লত 
১৫৭৬টি োক্জং্ মস্েন স্াপলনর 
অনধুলমািন করা হলয়লি।

অরেগলি

েষূণমুক্ত পলরবহলনর 
িলষে্য পেলষেপ 

দফম ইন্ডিয়া 

উলদেে্য: গে পবরিহলন 
ই-যানিাহলনর িযেিহার প্রোর করা

ব্যাটালর অেিবেি নীলি
তিিধুযেবতক যানিাহলন, িযোিাবর োজ ্
করা এিং রষ্োলিষ্লের জনযে 
সময় সিলেলয় িড িা্া। এ জনযে 
মিলে প্ররমিার িযোিাবর অি্িি্ 
নীবতমা্া মঘাষো করা হলয়লি।

দফম ইন্ডিয়া-এর প্রেম পলব ্ ৫০ 
লমলিয়ন লিটার জ্ািালন সারেয় হলয়লছ।

শুরু             ১ এলপ্রি ২০১৫ 
বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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নিুন ভারি নারী ষেমিায়লনর 
উপর অলভলনলবে কলরলছ 

আইমনর পবরিতন্ এিং নতুন উলিযোলগর মা্যেলম 
সরকার মিলে এমন একটি পবরলিে ততবর 
কলরলি মযখালন নারীরা পধুরুষলির সলগে 

কালঁ্ কা ঁ্  বমব্লয় ে্লত পালরন এিং মিলের প্রবতটি 
মষ্লরে তারঁা তালঁির পূে ্ েক্ক্ত এিং ষ্মতার সলগে কাজ 
করলত পালরন। িারতীয় বিমান িাবহনীলত ফাইিার পাই্ি, 
কমালডিা িা মকন্দ্রীয় পধুব্ে িাবহনীলত মবহ্ালির বনলয়াগ 
মহাক িা তসবনক স্ধু ল্ মমলয়লির িবতর্ মলতা নতুন পিলষ্প 
গ্রহে করা হলয়লি, যার মা্যেলম আজ মিলের প্রবতটি মষ্লরে 
মবহ্ালির অংেগ্রহে বনক্চিত করার মেষ্া ে্লি। মবহ্া উলিযোক্তালির সংখযো িকৃ্দ্ধ করার 
জনযে মধুদ্রা মযাজনায়ও একটি বি্ান রলয়লি। নারীর বনরাপত্তা ও ষ্মতায়ন বনক্চিত করার 
্লষ্যে সরকার "বমেন েক্ক্ত" নালম একটি কমস্ূবে ততবর কলরলি। মবহ্ালির প্রবত মকন্দ্রীয় 
সরকালরর প্রবতটি উলিযোগ, প্রবতটি সংকলি তালঁির সহায়তা করার পবরকল্পনা, তালঁির 
জীিনযারোলক আরও সহজ করার পবরকল্পনা, মবহ্ালির প্রবত সরকালরর অরপ্ূে ্ এিং 
বনলিবিত বেন্তািািনার পবরোয়ক।

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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দসনাবালহনীলি দমলয়লের অংেরেহণ; 
বসলনক সু্লি এখন ভলি ্হওয়া যালব

 

বসলনক সু্ি এখন দমলয়লের 
ভলির্ জন্য দখািা

বসলনক সু্লি দমলয়লের ভলি ্ লস্
ম

অ
রে

গ
লি

উলদেে্য: মসনািাবহনীলত মবহ্ালির 
জনযে সধুলযাগ প্রিান করা। 

শুরু           ২০২১-২০২২ বষ ্

 তসবনক স্ধু ্ বিংবিপ তসবনক 
বিিযো্য় মসাসাইটির নীবত 
অনধুসালর ২০১৮-২০১৯ সাল্ 
প্ররমিার একটি পাই্ি প্রকল্প 
বহসালি িাব্কালির িবত ্করা 
শুরু হলয়বি্, মসই উলিযোগ 
সফ্ হওয়ায় সমস্ তসবনক 
স্ধু ল্ ষষ্ মশ্রবের েনূযেপলির ১০% 
আসন মমলয়লির জনযে বন্ ্াবরত 
করা হলয়লি।

 ২০২১-২২ বেষ্ািলষ ্ ৩২০ জন 
িারেীলক ৩৩টি তসবনক স্ধু ল্ 
ষষ্ মশ্রবেলত িবত ্করা হলয়লি। 
২০২২-২৩ বেষ্ািলষ ্ িারেীলির 
জনযে ৩৩৫টি েনূযেপি রলয়লি। 
একইিালি ২০২১ সাল্র 
নলিম্বলর এনবিএ ২০২২ সাল্র 
পরীষ্ায় ১,১৬,৮৯১ জন মমলয় 
উপবস্ত বিল্ন। এই িযোলে 
বনলয়ালগর জনযে বনি ্ােন প্রক্ক্রয়া 
এখনও ে্লি।

 সরকার বসদ্ধান্ত বনলয়লি ময প্রারবমকিালি বসআরবপএফ এিং 
বসআইএসএফ-এ কনলস্ি্ স্লরর ৩৩ েতাংে পি এিং সীমান্ত রষ্া 
িাবহনী-বিএসএফ, এসএসবি এিং আইটিবিবপ-মত ১৪-১৫% পি মবহ্ালির 
জনযে সংরবষ্ত রাকলি। িতম্ালন, বসআইএসএফ-এর ৬.৩৭%-সহ সমস্ 
িাবহনীলত মারে ৩.৬৮% পলি মবহ্ারা অব্টষ্ত আলিন।

    বিবলে পধুব্ে-সহ সমস্ মকন্দ্রোবসত অচিল্র পধুব্ে িাবহনীলত মবহ্ালির 
প্রবতবনব্ত্ব িাডালনার জনযে িারত সরকার ২০১৫ সাল্র ২০ মাে্ 
কনলস্ি্ মরলক সাি-ইন্সলপ্র পযন্্ত নন-মগলজলিি পলি বনলয়ালগর 
মষ্লরে মবহ্ালির জনযে ৩৩% সংরষ্লের অনধুলমািন বিলয়লি। 

  ২০২০ সাল্র জানধুয়াবরলত ‘পধুব্ে বরসাে্ অযোডি মিলি্পলমন্ িধুযেলরা’ 
বিারা প্রকাবেত তরযে অনধুসালর, রাজযে এিং মকন্দ্রোবসত অচি্গুব্র 
পধুব্ে বিিালগ মবহ্া পধুব্ে কমমীলির অংেগ্রহে ১০.৩%, মকন্দ্রীয় সরকার 
রাজযেগুব্লক এই সংখযো িাবডলয় ৩৩ েতাংে করার পরামে ্ বিলয়লি। 
প্রবতটি রানায় বতনজন মবহ্া সাি ইন্সলপ্র এিং িেজন কনলস্ি্ 
রাকলত হলি যালত মবহ্া মহল্প মিস্টি েক্বিে ঘন্া কাজ করলত পালর।

  প্রবতরষ্া িাবহনীলত ১০,৪৯৩ জন মবহ্া অবফসার রলয়লিন, যার মল্যে 
৪৭৩৪ জন আবম ্ নাবসং্ সাবিল্স কমর্ত রলয়লিন। ২০২১ সাল্ ৬০ 
জন মবহ্া প্রারমী িারতীয় মসনািাবহনীলত অবফসার বহসালি কবমেন ্াি 
কলরবিল্ন। ২০১৮-২০২১ সাল্র মল্যে মনৌিাবহনীলত ১৭০ জন মবহ্া 
প্রারমীলক অবফসার বহসালি বনলয়াগ করা হলয়বি্।

 িারতীয় বিমান িাবহনী ২০২২ সাল্র ২৮ মাে্ পযন্্ত ১৫ জন মবহ্া 
ফাইিার পাই্িলক কবমেন বিলয়লি এিং মবহ্া অবফসারলির এখন 
সমস্ যধুলদ্ধর িূবমকায় অন্তিুক্্ত করা হলছে। একইিালি মনৌিাবহনীলত 
জাহালজ ২৮ জন মবহ্া অবফসার মমাতালয়ন করা হলয়লি। মনৌিাবহনীর 
বিমান এিং মহব্কটোর পবরিহনলযাগযে জাহালজও যধুলদ্ধর িূবমকায় 
মবহ্া অবফসারলির মমাতালয়ন করা হলয়লি।

   িারতীয় মসনািাবহনীর বমব্িাবর পধুব্ে কপল্স অনযোনযে পলি মবহ্ালির 
বনলয়ালগর বি্ান ২০১৯ সাল্ ো্ধু হলয়বি্। এই প্রকলল্পর অ্ীলন, 
পয ্ায়ক্রলম িাবষক্ বিত্তিমত বনলয়াগ করা হলি। ২০১৯-২০২০ সাল্র 
েনূযেপলির জনযে মমাি ১০০ জনলক প্রবেষ্ে মিওয়া হলয়লি।

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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এই প্রকপেগুলি মলহিালের অেন্নলিক 
ষেমিায়লন সাহায্য কলর। নারী উলে্যাক্তালের জন্য আেে ্

পলরলবে গল়ে উঠলছ 

নারী উলে্যাক্তালের অেন্নলিক ষেমিায়ন এবং 
মলহিালের দ্ারা স্টাট্আপ (উই) 

n  উৎপািন, মট্বিং, িা পবরলষিার মষ্লরে িযেক্ক্তগত, 
অবতষ্ধু দ্র ও ষ্ধু দ্র িযেিসার জনযে বেশু বিিালগ ৫০ হাজার 
িাকা, বকলোর বিিালগ ৫০ হাজার িাকা মরলক ৫ ্ষ্ 
িাকা এিং তরুে বিিালগ ৫ ্ষ্ িাকা পযন্্ত আয় 
িাডালনার জনযে মপলত পালর।

n  প্রকলল্পর প্রারবমক সধুবি্ালিাগী মবহ্ারা ৫ ্ষ্ মরলক 
১০ ্ষ্ িাকা পযন্্ত ঋে পান। ২০২২ সাল্র ১৮ মাে্ 
পযন্্ত এই প্রকলল্পর অ্ীলন ৩৪.২৮ মকাটির মিবে 
ঋে মিওয়া হলয়লি, যার মূ্যে হ্ ১৮.৫২ ্ষ্ মকাটি 
িাকা।  যার মল্যে ৮.১০ ্ষ্ মকাটি িাকা মূল্যের ২৩.২৭ 
মকাটিরও মিবে ঋে, িা প্রায় ৬৮ েতাংে মবহ্ালির 
কালি মপৌঁলি যালছে। এই বস্মটির প্রিালির উপর একটি 
জাতীয় সমীষ্া করা হয়, তা অনধুসালর এটি ২০১৫ এিং 
২০১৮ সাল্র মল্যে আরও

১.১২ 

মলহিালের অেন্নলিক 
ষেমিায়লন সাহায্যকারী 

লস্মগুলি 
প্রধানমন্তী মরুিা দযাজনা 
শুরু          ৮ এলপ্রি, ২০১৫ 

শুরু            আগস্ট ২০১৮ 

উলদেে্য: নারীর উলিযোক্তালির সংখযো িকৃ্দ্ধ ও 
তালঁির ষ্মতায়লনর জনযে মধুদ্রা মযাজনা। উলদেে্য: নারী ষ্ধু দ্র-উলিযোলগর জনযে পধুটষ্ এিং 

িকৃ্দ্ধর কমস্ূবে প্রিান করা যালত তারঁা নতুন িযেিসা 
শুরু করলত পালর।

মকাটি োকবর ততবর করলত সাহাযযে 
কলরলি, যার মল্যে ৬৮.৯২ ্ষ্ 
মবহ্ালির (৬২%) বনলয়াগ করা হলয়লি৷ 

n  মবহ্ালির মনতৃত্বা্ীন িযেিসার অিকািালমা উন্নয়লনর 
জনযে জাম ্ান সরকালরর সহলযাবগতায় িষ্তা উন্নয়ন 
ও উলিযোক্তা মন্তক ‘নারী উলিযোক্তালির অরধ্নবতক 
ষ্মতায়ন এিং নারীলির বিারা োব্ত স্াি্আপস ্’ 
উলিযোগ গ্রহে কলরলি। 

n  মহারাষ্ট্র, রাজস্ান, মতল্গোনা, উত্তরপ্রলিে, 
এিং অনযোনযে আিটি উত্তর-পূি ্ রালজযে বিিযেমান 
িযেিসাগুব্লক এই কমস্ূবের মা্যেলম প্রোর করা হলছে।

n  এই ৫.৯ বমব্য়ন ইউলরা িালজি প্রলেষ্া এখনও পযন্্ত 
৭২৫টি মবহ্া িযেিসায় সহায়তা কলরলি। কমস্ূবেটি 
২০১৮ সাল্র আগলস্ শুরু হলয়বি্ এিং ২০২৩ 
সাল্র জানধুয়াবরলত মেষ হলি।

n  নারী উলিযোক্তালির সমরন্ এিং নারী উলিযোক্তালির 
জনযে আিে ্ পবরলিলের উন্নবতর জনযে নীবত ততবর, 
গলিষো এিং অনযোনযে পদ্ধবত িযেিহার করা হলছে। 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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িললিউটটলপ’র মাধ্যলম উলে্যাক্তালের 
েবুি্ লেকটট েন্ক্তোিী করা হলব। 

সারা দেলে লিগে 
অনুপালির উন্নলি হলয়লছ

দবটট বাচঁাও,দবটট প়োও 

িারলতর ষ্ধু দ্র বেল্প উন্নয়ন িযোঙ্ক বিারা 
পবরোব্ত তহবিল্র ১০% অর ্াৎ ১০০০ মকাটি 

িাকা, মবহ্ালির মনতৃত্বা্ীন স্াি্আপগুব্র 
জনযে সংরবষ্ত রাকলি।

নারী-মনতৃত্বা্ীন উলিযোগগুব্র জনযে একটি 
সষ্মতা-বনম ্াে কমস্বূে হ্ উইলমনস 

কযোপাবসটি মিলি্পলমন্ ইবনবেলয়টিি, যা 
উচ্াকাঙ্কী এিং প্রবতটষ্ত নারী উলিযোক্তালির 

সফ্ হলত সহায়তা করলি।

২০২১ সাল্র ৮ বিলসম্বর পযন্্ত, ৬০,০০০ 
স্ীকৃত িযেিসার ৪৬% িা ২৭,৬৬৫টি 

স্াি্আলপ অন্তত একজন মবহ্া পবরো্ক 
বিল্ন।

স্যোডিআপ ইক্ডিয়া মপ্রাগ্রাম ২০১৬ সাল্র 
৫ এবপ্র্ শুরু হলয়বি্, ২০২৫ সা্ পযন্্ত 
ে্লি।  িযোলঙ্কর প্রবতটি োখালক কমপলষ্ 

একজন তফবেব্ জাবত িা উপজাবত িযেক্ক্ত িা 
মবহ্ালক ১০ ্ষ্ মরলক ১ মকাটি িাকার মল্যে 

ঋে মিওয়া িা্যেতামূ্ক করা হলয়লি৷ 

সম্প্রিালয়র অংেগ্রহলের মা্যেলম 
মবহ্ালির ষ্মতায়লনর জনযে ২০১৭ 

সাল্র নলিম্বর মরলক নারী েক্ক্ত 
মকন্দ্রগুব্ ে্লি। 

ওলমনস দটকলনািন্জ পাক ্

উলদেে্য: একটি বনবি্ষ্ এ্াকায় মবহ্ালির 
উলিযোক্তা এিং কমস্ংস্ানলক উৎসাবহত 
করার জনযে নারী-বিত্তিক জীবিকা িযেিস্ার 
িধুি ্্  বিকগুব্ উন্নত করা।

উলদেেযে: ব্গে অনধুপাত হ্ালসর সমসযো 
মমাকালি্া করা এিং এমন একটি 
পবরলিে গলড মতা্া যা মবহ্ালির উচ্ 
বেষ্া গ্রহলে উৎসাবহত কলর।

লস্
ম

অরেগলি
স্ানীয় পয ্ালয় স্য়ংসম্পূেত্ার জনযে, 

িষ্তা উন্নয়ন এিং সষ্মতা িকৃ্দ্ধর জনযে 
সলি ্াত্তম অনধুেী্ন িযেিহার করা হয়। 

এসি পালক ্বসএবি িযেিহার কলর বিক্জিা্ 
আি্ মমবকং ও ক্রাফি বিজাইবনং, কৃবষ 

িজয্ে মরলক জ্া্াবন ততবর, এমব্রয়িাবর-সহ 
অনযোনযে বিষলয় প্রবেষ্ে মিওয়া হয়।

১৩টি প্রযধুক্ক্ত 
পাক ্প্রবতটষ্ত 
হলয়লি মিে 
জধুলড, আরও 
অলনকগুব্ 
ততবর হলছে। 

শুরু         ২২ জানযু়ালর ২০১৫ 

লস্
ম

অ
রে

গ
লি

n  বেশু ব্গে অনধুপাত 
একটি িেকীয় প্রক্ক্রয়া যা 
আিমসধুমাবরর সময় করা হয়। 
এই কারলেই জলন্মর সময় ব্গে 
অনধুপালতর মখয়া্ রাখা হয়।

n  স্াস্যে মন্তলকর মলত, ২০১৪-
২০১৫ সাল্ জলন্মর সময় 
জাতীয় ব্গে অনধুপাত বি্ 
৯১৮ এিং ২০১৯-২০২০ সাল্ 
তা মিলড ৯৩৪ হলয়লি।

n  বেশু ব্গে অনধুপাত এিং 
জীিনেলক্রর ্ারািাবহকতা 
হ্ালসর বিষলয় নারী 
ষ্মতায়লনর সলগে সম্পবকত্ 
সমসযোগুব্লক মমাকালি্া 
করার জনযে িাস্িাবয়ত 
মকৌেল্র প্রিািও অলনক 
রালজযে মিখা বগলয়লি। মকন্দ্রীয়, 
রাজযে এিং মজ্া স্লর একটি 
িাস্ মফাস ্ এই কাজটি 
পযল্িষ্ে করলি। 

মকাটিরও মিবে 
সধুকনযো সমকৃ্দ্ধ 

অযোকাউন্ 
মখা্া হলয়লি। 

এখন পযন্্ত 

২.৫০ বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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প্রকপেটট সমালজর 
প্রাল্ক মলহিালের 
কালছ দপৌঁলছলছ 

লমেন েন্ক্ত: সমলবিি নারী 
ষেমিায়ন কমস্ূলচ 

 মলহিালের জীবন সহজ 
করার পলরকপেনা 
n উজ্জ্ব্া ১.০ এিং উজ্জ্ব্া ২.০-মত নয় মকাটিরও 

মিবে গযোস সংলযাগ মিওয়া হলয়বি্। এই প্রকল্প 
২০১৬ সাল্র ১ মম মরলক শুরু হলয়বি্। এর ফল্ 
রান্নাঘর এখন ম্ায়ঁামধুক্ত হলয়লি এিং মবহ্ালির 
স্ালস্যের উপর ইবতিােক প্রিাি পবর্বষ্ত হলয়লি।

n ৫৫ িিলরর মিবে পধুরলনা আইন পবরিতন্ কলর 
মাতৃত্বকা্ীন িুটি ১২ সপ্তাহ মরলক িাবডলয় এখন ২৬ 
সপ্তাহ করা হলয়লি।

n প্র্ানমন্তী আিাস মযাজনায় মবহ্া আলিিনকারীলির 
জনযে অগ্রাব্কার বনবি্ষ্ করা হলয়বি্।

n ২০১৫ সাল্র ১ এবপ্র্ মরলক ‘সখী-ওয়ান-স্প’ 
মসন্ারটি শুরু হলয়বি্। বহংসার বেকার মবহ্ালির 
জনযে পধুব্বে সধুবি্া, আইবন সহায়তা এিং 
কাউলন্সব্ং এিং বেবকৎসা সহায়তা এখালন সহলজই 
পাওয়া যায়। সারা মিলে ৭২৯টি মজ্ার জনযে ৭৩৩টি 
মকন্দ্র অনধুলমাবিত হলয়লি, যার মল্যে ৩৫টি রাজযে ও 
মকন্দ্রোবসত অচিল্ ৭০৪টি মকন্দ্র ো্ধু করা হলয়লি। 
এই মকন্দ্রগুব্ মরলক ৪.৯৩ বমব্য়ন মবহ্া সহায়তা 
মপলয়লিন।

n িধুঃস্ মবহ্ালির পধুনি ্াসন সধুবি্া প্রিান করার জনযে 
২০১৬ সাল্র ১ এবপ্র্ স্্ার গহৃ বস্ম ো্ধু হলয়বি্। 
মকন্দ্রীয় সরকার উত্তরপ্রলিলের িনৃ্ািলন কৃষ্ণ কধু টির 
গহৃ বনম ্াে কলরলি। এটি ২০১৮ সাল্র ৩১ আগস্ 
ো্ধু হলয়বি্। এটি মিলের বি্িালির জনযে সিলেলয় 
িড আশ্রয় মকন্দ্র হলয় ওলি। এই স্্ার গহৃগুব্র 
৭৬% িযেিহার করা হলয়লি।

n ২০১৯ সাল্র ১ অগাস্ বতন তা্াক আইন পাস 
করা হলয়বি্, যা মধুসব্ম মবহ্ালির মল্যে আকক্স্মক 
বিিাহ বিলছেলির যন্তো-িয় বনমূ ্্  কলরলি। 

উলদেে্য: মবহ্ালির বনরাপত্তা, 
সধুরষ্া এিং ষ্মতায়লনর জনযে 
উলিযোগ মজারিার করা।

পচিেে অে ্ কলমেলনর সময়কাি 
২০২১-২২ দেলক ২০২৫-২৬ পয ্্ । 

n  নারীর জীিনেলক্রর 
্ারািাবহকতালক প্রিাবিত কলর 
এমন বিষয়গুল্ালক সামলন 
মরলখ িহৃত্তর জন-অংেগ্রহে, 
পচিালয়ত এিং স্ানীয় োসলনর 
সাহালযযে নারী-মনতৃত্বা্ীন 
উন্নয়লনর জনযে সরকার 
েক্ক্ত নালম একটি প্রকল্প ো্ধু 
কলরলি। মন্তক, বিবিন্ন বিিাগ 
এিং প্রোসন একলযালগ কাজ 
করলি।

n  েক্ক্ত প্রকলল্পর িধুটি উপ-
পবরকল্পনা হ্ বমেন সম্ব্ 
এিং সামরয্ে। সম্বল্ নারীর 
সধুরষ্া ও বনরাপত্তার জনযে 
ওয়ান স্প মসন্ার, উইলমন 
মহল্প্াইন, মিটি িােঁাও, মিটি 
পডাও এিং নারী আিা্লতর 
কমস্ূবে যধুক্ত করা হলয়লি। 
নারীর ষ্মতায়লনর জনযে আরও 
অলনক কমস্বূে অন্তিুক্্ত করা 
হলয়লি, মযমন উজ্জ্ব্া, স্্ার, 
এিং কমজ্ীিী মবহ্ালির জনযে 
সষ্ম িরবমিবর। পচিিে 
অর ্ কবমেন ২০২১-২২ 
সাল্র পবরকল্পনার িাস্িায়ন 
অনধুলমািন কলরলি। 
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শুরু 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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আি িির আলগ প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী যখন িারলতর প্র্ানমন্তী বহসালি িাবয়ত্বিার গ্রহে কলরন 
তখন মিলের অরন্ীবত বিপযস্্ অিস্ায় বি্। বেলল্পর স্বিরতা, বিবনলয়াগ কলম যাওয়া এিং আইলনর 
জটি্তা-সহ অসংখযে সমসযোয় জজব্রত বি্ অরন্ীবত। প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী সংস্ালরর পর 

মিলি বনলয়লিন। এর জনযে, অরন্ীবতলত প্রলয়াজনীয় কািালমাগত সংস্ার িাস্িাবয়ত করা হলয়বি্, এিং বেল্প 
ও বিবনলয়ালগর জনযে আিে ্ পবরলিে ততবর করা হলয়বি্। কর আিায় িযেিস্া উন্নত হলয়লি। মকাবিলির মলতা 
সংকিজনক পবরবস্বতলতও ‘স্-বনির্ িারত অবিযান’টি বিবিন্ন পলেযের আমিাবন হ্াস কলর এিং রফতাবন িকৃ্দ্ধর 
জনযে বিলেষ পিলষ্প গ্রহে কলরবি্, মিেীয় পেযে ততবরর বিলক মলনাবনলিে কলরবি্। ফ্স্রূপ, বিলশ্বর পচিম 
িহৃত্তম অরন্ীবতর মিে হলয় উলিলি িারত।

২০১৪ সালি ভারলির 
ন্জলিলপ লছি ১.১০ 

িষে দকাটট টাকা, এখন 
িা ২.৩০ িষে দকাটট 

টাকা হলয়লছ। 

ন্জএসটট: এক 
কর, এক দেে ২০১৭ সাল্, মিাি িযেিসাগুব্লক রোে প্রিালনর জনযে 

মকাম্পাবন আইন সংলো্ন করা হলয়বি্। মকাম্পাবন আইন 
সংক্রান্ত কবমটি সধুপাবরে কলর ময ২০১৩ আইনটি মষা্টি 
প্রযধুক্ক্তগত ত্রুটিলক অপরা্মধুক্ত কলর এিং মসগুব্লক নাগবরক 
ত্রুটি বহসালি বিলিেনা কলর। মকাম্পাবনর পবরো্কলির আরও 
িাবয়ত্বেী্ এিং জিািবিবহ করার মা্যেলম কলপ ্ালরি িযেিস্ায় 
স্ছেতা িাডালনার ্ষ্যে বস্র করা হলয়লি।

ক্জএসটি িাস্িায়লনর ফল্ 
মাবসক গহৃস্াব্র খরলে ৪% 
পযন্্ত সাশ্রয় হলয়লি।

২০২২ সাল্র মাে্ মালস 
ক্জএসটি সংগ্রলহর পবরমাে  

দকাম্ালন (সংলোধন) আইন 

লেপে-বালণজ্য-অেন্ীলি 

লবলশ্র দ্রুিিম 
বধন্েীি অেন্ীলি

রাজযে অনধুযায়ী িযোলির 
হার এিং প্রবি্ানগুব্ 
পরৃক হয়। বিবিন্ন রাজযে 
বিবনলয়াগকারীলির আকৃষ্ 
করার জনযে ঘন ঘন এই 
করগুব্র হার কবমলয়লি। 
এর ফল্ মকন্দ্রীয় ও রাজযে 
উিয় সরকালররই রাজলস্র 
ষ্বত হলয়লি। এটি মারায় 
মরলখ, ২০১৭ সাল্ একক 
এিং সহজ ক্জএসটি ো্ধু 
করা হলয়বি্। কলরর হার 
এিং পদ্ধবতগুব্ এখন সারা 
মিলে সামঞ্সযেপেূ।্

১৪২০৯৫ 
মকাটি িাকা। এটি এখনও পযন্্ত 
সিলেলয় িড মরকি।্

ইন্সিলভন্ন্স অ্যাডি ব্যাঙ্কান্সি দকাি
২০১৬ সাল্ ইন্স্লিক্ন্স অযোডি িযোঙ্কাক্সি মকাি 

প্রেয়ন করা হলয়বি্। এর ফল্ "মিনািালরর 
বনয়ন্তে" এর বিিযেমান িযেিস্া মরলক এিং 

"পাওনািালরর বনয়ন্তে" িযেিস্ার 
বিলক িযোপক পবরিতন্ 
হলয়লি। এটি সহলজ িযেিসা 
করার পলরর বিকাে এিং 
এনবপএ কমালনার মষ্লরে 

তাৎপযপ্ূে ্ প্রমাবেত 
হলয়লি। সংসি সম্প্রবত 

জনযে প্রলয়াজনীয় 
সংলো্নী 

অনধুলমািন 
কলরলি।

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 
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অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 

কলরানা মহামাবরর মলতা 
অিূতপূি ্ সমলয় সরকার কলিার 

্কিাউন কলরবি্, তারপলর 
মিলের ক্জবিবপ মাইনাস ২৩.৯ েতাংলে 

মনলম এলসবি্। মসই সময় সারা বিলশ্বর 
অরধ্নবতক বিলেষজ্ঞরা িারলত মন্ার 

আেঙ্কা প্রকাে কলরবিল্ন। িারলত ২০২১ 
সাল্র অল্াির-বিলসম্বর তরেমাবসলক ক্জবিবপ 
িকৃ্দ্ধর হার বি্ ৫.৪%, যা বিলশ্বর অনযোনযে মিলের 
হালরর মেলয় মিবে। সরকার ২০২০-২০২৩ 
সাল্র জনযে প্ররম অবগ্রম অনধুমান প্রকাে 
কলরলি, যা হ্ ৯.২%। ২০৩০ সাল্র মল্যে, 
িারত জাপানলক িাবডলয় এবেয়ার ববিতীয় 
িহৃত্তম অরন্ীবতলত পবরেত হলত পালর।

১৪
২

১৩
১

১৩
০

১০
০

৭৭ ৭৭

৬
৩

 

২০১৪ ২০১৬ ২০১৮২০১৫ ২০১৭ ২০১৯ ২০২০

সহলজ ব্যবসা করা 

সহলজ িযেিসা 
করার সূেলক েীষ ্ 
৫০টি মিলের 
মল্যে িারলতর 
স্ান বনক্চিত করাই 
সরকালরর ্ষ্যে। 

এই সূেক বিশ্বিযোংক জাবর কলর। সহলজ িযেিসা করার তাব্কা 
প্রস্তুবতর জনযে অরন্ীবতর মিে বকিু মান বিলিেনা করা হয়। 
এটি মকান মিলে িযেিসা শুরু করা কতিা সহজ িা িযেিসা করার 
মষ্লরে িা্ার মলতা প্রশ্নগুব্র সমা্ালনর মা্যেলম িাজালরর 
উপযধুক্ততা সম্পলক ্বিবনলয়াগকারীলিরলক তরযে প্রিান কলর।

কলপা্লরট ট্যাক্স: কলরর দবাঝা হ্াস 
পূলি,্ মিেীয় মকাম্পাবনগুব্লক ৩০% কলপ ্ালরি কর বিলত হত। 
এর পাোপাবে সারোজও্ ্ায ্ করা হয়। এটি এখন কবমলয় ২২% 
করা হলয়লি। কাযক্র হার, সারোজ ্এিং মসস ২৫.১৭%। পলূি,্ 
িারলত বিলশ্বর সলি ্াচ্ কাযক্র কলপ ্ালরি কর হার বি্। 

অপ্রলয়াজনীয় আইলনর দবাঝা দেলক মনু্ক্ত
অপ্রলয়াজনীয় আইন জীিন ও িযেিসাবয়ক প্রবতলযাবগতা উিলয়র 
উপরই অপ্রলয়াজনীয় মিাঝা োবপলয় মিয়। এই ্রলনর ২৮৭৫টি 
আইন িা িাবেজযে িা্া বেবনিত করা হলয়লি। এর মল্যে ২০০৭টি 
িাবত্ করা হলয়লি। শু্ধু তাই নয়, প্রলয়াজনীয় অনধুলমািন 
পাওয়ার জনযে ‘বসলগে্-উইলডিা’ িাডপলরের সধুবি্া করা হলয়লি।

মুখলবহীন মূি্যায়ন, কর সংস্ার
কর সংস্ালরর বিক মরলক গুরুত্বপেূ ্ পিলষ্প মনওয়া হলয়লি। 
সৎ করিাতালির ষ্মতায়লনর জনযে একটি মধুখবিহীন মূ্যোয়ন 
িযেিস্া ো্ধু করা হলয়লি। এর ফল্ ২০২১-২২ অরি্িলর 
িযেক্ক্তগত কর সংগ্রহ ৪৮% েতাংে এিং কলপ ্ালরি কর সংগ্রহ 
৪১% িকৃ্দ্ধ মপলয়লি। পলরাষ্ কর আিালয়র পবরমাে ২০% 
িকৃ্দ্ধ মপলয়লি। কর আিায় হলয়লি ২৭.০৭ ্ষ্ মকাটি িাকা যা 
্ষ্যেমারোর মেলয় ৫ ্ষ্ মকাটি িাকা মিবে।

টানা িৃিীয় মালস, উেীয়মান বাজালরর িালিকার েীলষ ্
রলয়লছ ভারি
রফতাবন মষ্লরে িকৃ্দ্ধ এিং উৎপািন কাযক্্ালপর কারলে ২০২২ সাল্র 
জানধুয়াবরলত িানা তৃতীয় মালস িারত উিীয়মান িাজালরর তাব্কার েীলষ ্ 
রলয়লি। বমন্ ইমাক্জং্ মালকি্ ট্যোকালরর মলত, কলরানা মহামাবরর নতুন 
রূপ ওবমক্রলনর সংক্রমে সত্ত্বিও, জানধুয়াবরলত িারলতর উৎপািন এিং 
পবরলষিা কাযক্্ালপর মষ্রেগুব্ প্রসাবরত হলয়বি্ এিং নতুন োকবর ও 
উৎপািন মষ্লরে িকৃ্দ্ধ েক্ক্তো্ী বি্।

এমএসএমইএস-এর উপর লবলেষ নজর
প্ররমিালরর মলতা, মকালনা সরকার অবতষ্ধু দ্র, ষ্ধু দ্র এিং 
কধু টির বেলল্পর জনযে এমন পিলষ্প গ্রহে কলরলি যা 
১১ মকাটিরও মিবে মানধুলষর কমস্ংস্ালনর িযেিস্া কলর 
এিং িারলতর ক্জবিবপলত ২৯% েতাংে অিিান রালখ। 
এই পলরই িারলতর স্বনির্তার স্প্ন িাস্িাবয়ত হলছে। 
এই মষ্রেটি কলরানার সময় সিলেলয় মিবে ষ্বতগ্রস্ 
হলয়বি্, ফল্ এখন এই খালত বিলেষ নজর মিওয়া 
হলছে। স্বনির্ িারত পযোলকলজ মমাি ৫ ্ষ্ মকাটি 
িাকারও মিবে িয়টি বি্ান অন্তিুক্্ত করা হলয়বি্। ৭২ 
ঘন্ার মল্যে এমএসএমই-সম্পবকত্ মাম্ার সমা্ালনর 
জনযে ‘েযোম্ম্পয়ন্স মপাি্া্’ ো্ধু করা হলয়লি।

এক পণ্য, এক দজিা
একটি বনবি্ষ্ পলেযের জনযে পবরবেত মজ্াগুব্লক এক 
মজ্া, এক পেযে প্রকলল্পর মা্যেলম বেবনিত করা হলয়লি। 
মজ্াগুব্র পেযে প্রোলরর জনযে প্রলয়াজনীয় সমস্ 
সহায়তা এখালন পাওয়া যায়। এখন পযন্্ত 
১০৩টি মজ্া মরলক ১০৬টি পেযে 
মিলি মনওয়া হলয়লি। ৭৩৯টি 
মজ্ার ৭৩৯টিরও 
মিবে পলেযের একটি 
তাব্কা প্রস্তুত 
করা হলি।

লবলশ্র সবলচলয় 
দ্রুি বধন্েীি 

অেন্ীলি 

২০১৭ সাল্ নযোেনা্ ইডিাব্রিয়া্ কবরলিার মিলি্পলমন্ অযোডি 
ইমবপ্ললমলন্েন ট্াস্ প্রবতষ্া হলয়বি্। এর মা্যেলম বিবলে-মধুম্বাই, 
অমতৃসর-ক্কাতা, মেন্নাই-মিগো্ধুরু, িাইজাগ-মেন্নাই এিং মিগো্ধুরু-
মধুম্বাই অরধ্নবতক কবরলিার বনম ্াে শুরু হলয়লি। এর সলগে উত্তরপ্রলিে 
এিং তাবম্নাডধু লত প্রবতরষ্া পেযে উৎপািলনর জনযে িধুটি প্রবতরষ্া 
কবরলিারও অনধুলমাবিত হলয়লি। 
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ববলেলেক মরুিার সচিয় বা়েলছ 
২০২১ সাল্র নলিম্বর পযন্্ত বেন, জাপান 
এিং সধুইজার্যোলডির পলর িারত বিলশ্বর 
েতুর ্ িহৃত্তম তিলিবেক মধুদ্রা সচিয়কারী 

মিে হলয় উলিলি।

৪৭৭.৮ 
৫৭৭ ৬৩৩.৬

২০১৯-২০২০    

২০২০-২১       (*৩১ লিলসম্বর, ২০২১)   

২০২১-২২*

অরেগলির নিুন লেখলর 
রফিালন ৪১৮ লবলিয়ন িিালরর দরকি ্

স্পে ্কলরলছ
২০২১-২০২২ অরি্িলর িারত পেযে রফতাবনর 
মষ্লরে একটি নতুন মরকি ্স্াপন কলরলি। এই 

এক িিলর রফতাবনর মমাি মূ্যে িাডঁায় ৪১৮ 
বিব্য়ন ি্ার। 

২০১৪-১৫ সাল্ মিলে মমািাই্ মফালনর উৎপািন 
প্রায় ৬ মকাটি ইউবনি বি্ যার মূ্যে ১৯,০০০ 

মকাটি িাকা। ২০২০-২১ সাল্ তা মিলড ৩০ মকাটি 
ইউবনি এিং ২.২০ ্ষ্ মকাটি িাকা হলয়লি। ২০১৪ 

সাল্ মস্ধু্ার মফান এিং যন্তাংে উৎপািনকারী 
মারে িধুটি কারখানা বি্, বকন্তু ২০২১ সাল্র মল্যে 

মসই সংখযো মিলড ২০০ হলয়লি।

ভারি এখন লবলশ্র লদ্িীয় বৃহত্তম দমাবাইি 
দফান উৎপােনকারী দেে

লবশ্ সম্প্রোলয়র আস্া বৃন্দ্ধ: দরকি ্এফলিআই 
সরকালরর বিবনলয়াগকারী-িান্ি 
এফবিআই নীবত এিং বিশ্ব সম্প্রিালয়র 
ক্রমি্ম্ান আস্া এই সলতযের প্রমাে 
ময এফবিআই প্রিাহ মরকি ্মারোয় 
িকৃ্দ্ধ মপলয়লি। ২০১৪-১৫ সাল্ িারলত 
এফবিআই প্রিাহ বি্ ৪৫.১৪ বিব্য়ন 
ি্ার, তারপর মরলক বস্রিালি িকৃ্দ্ধ 
মপলয়লি। ২০২০-২১ সাল্ িারত 

সলি ্াচ্ িাবষক্ এফবিআই প্রিাহ 
মপলয়লি ৮১.৯৭ বিব্য়ন (অস্ায়ী) 
ি্ার, যা আলগর িিলরর তু্নায় ১০% 
িকৃ্দ্ধ। ২০২১-২২ সাল্র প্ররম িয় মালস 
এফবিআই প্রিাহ ৪% েতাংে মিলড 
৪২.৮৬ বিব্য়ন ি্ার হলয়লি। গত 
িিলরর একই সমলয় তা বি্ ৪১.৩৭ 
বিব্য়ন ি্ার।

িারলতর উৎপািন ষ্মতা এিং রফতাবন িকৃ্দ্ধ করার জনযে ২০২১-
২২ অরি্িলর মতলরাটি প্র্ান উৎপািন খালতর জনযে বপএ্আই 
বস্লম মমাি ১.৯৭ ্ষ্ মকাটি িাকা মঘাষো করা হলয়বি্। যার 
মল্যে রলয়লি মমািাই্ উৎপািন এিং বিলেষ ইল্কট্বনক 
উপািান, প্রারবমক উপকরে উৎপািন, জরুবর ওষধু্ এিং সক্ক্রয় 
ফাম ্াবসউটিকযো্ উপািান, এিং বেবকৎসা সংক্রান্ত যন্তপাবত। 
অরম্ন্তী বনম ্্ া সীতারামন সা্ারে িালজলি িল্বিল্ন ময 
্ষ্যে অজল্নর জনযে মোদেটি মস্লর উৎপািন-সংযধুক্ত প্রলোিনা 
প্রকল্পটি উত্তম প্রবতক্ক্রয়া মপলয়লি। এটি ৬০ ্ষ্ নতুন কম ্ 
সংস্ালনর সধুলযাগ ততবর করলত পালর। আগামী পােঁ িিলর, 
অবতবরক্ত ৩০ ্ষ্ মকাটি িাকা রাজস্ পাওয়ার সম্ািনা রলয়লি। 
িেটি খালত ৪১০টি প্রস্াি অনধুলমািন করা হলয়লি।

এই প্রেমবার লেলপের জন্য 

লপএিআই-এর মলিা একটট প্রকপে লেপে লবপ্ললবর জন্য প্রস্তুলি-৪.০ 
খাে্য প্রন্ক্রয়াকরণ লেপে- 
n ১০,৯০০ মকাটি িাকার বি্ান।
n ২.৫ বমব্য়ন কমস্ংস্ালনর   
   সধুলযাগ।
আইটট হািও্য়্যার: 
n ৭৩৫০ মকাটি িাকার বি্ান, ১৪টি 
   মকাম্পাবন অনধুলমািন মপলয়লি। 
n  ১.৮ বমব্য়ন কমস্ংস্ালনর 
   সধুলযাগ।
এলস, এিইলি এবং বাবে- 
n ৬২৩৮ মকাটি িাকার বি্ান।
n ৪ ্ষ্ কমস্ংস্ালনর সধুলযাগ।
ফামা্ লেপে- 
১৫০০০ মকাটি িাকার বি্ান। 
৪ ্ষ্ োকবরর সধুলযাগ। 
২১টি আলিিন অনধুলমাবিত হলয়লি 
এিং িয়টি প্রকল্প শুরু হলয়লি।
ফামা্লসউটটক্যাি এলপআই 
(ওষুলধর কাচঁামাি)-
৬৯৪০ মকাটি িাকার বি্ান।
িহৃৎ সংখযেক ওষধুল্র জনযে ৪৯টি 
আলিিন অনধুলমািন করা হলয়লি 
এিং আিটি প্রকল্প শুরু হলয়লি। 
দটলিকম ম্যানুফ্যাকচালরং- 
১২,১৯৫ মকাটি িাকার বি্ান
৪০ হাজার োকবরর সধুলযাগ। 
দসৌরলবে্ুযৎ লপলভ মলিউি
৪৫,০০ মকাটি িাকার বি্ান। 
১.৫ বমব্য়ন কমস্ংস্ালনর সধুলযাগ।
ইলিক্লনক ম্যানুফ্যাকচালরং:
৪০,৯৫১ মকাটি িাকার বি্ান। 
২.৫ বমব্য়ন কালজর সধুলযাগ।
লচলকৎসা সরঞ্াম
৩,৪২০ মকাটি িাকার বি্ান। 
২.৫ বমব্য়ন কালজর সধুলযাগ।
অলটালমাবাইি উপাোন: 
৪২,৫০০ মকাটি িাকার বি্ান। 
৭.৫ ্ষ্ কমস্ংস্ালনর সধুলযাগ।
দ্ান এবং সংললিটি পণ্য:
৩ িিলর ১২০ মকাটি িাকার বি্ান। 
১০,০০০ োকবরর সধুলযাগ এিং ৯০০ 
মকাটি িাকা রাজস্। 
বস্ত্রলেপে: 
১০,৬৮৩ মকাটি িাকার বি্ান। 
৭.৫ ্ষ্ কমস্ংস্ালনর সধুলযাগ।
লবলেষ ইস্পাি:
৬৩২২ মকাটি িাকার বি্ান। 
৫.২৫ বমব্য়ন কমস্ংস্ালনর 
সধুলযাগ। 
উন্নি রসায়ন দকাষ-
১৮,১০০ মকাটি িাকার বি্ান। প্রবত 
ঘন্ায় ৫০ বগগাওয়াি উৎপািন 
ষ্মতা অজল্নর ্ষ্যে। 

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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ভলবষ্যলির লেলক নজর দরলখ িরুণলের ষেমিায়ন 

যুব এবং ছারে যুব এবং ছারে 

িারলতর মমাি জনসংখযোর ৬৫ েতাংলের মিবে মানধুলষর িয়স ৩৫ িিলরর বনলে। এই 
পিিূবমলত, মিলের িবিষযেত সধুরবষ্ত করার জনযে তরুেলির ষ্মতায়ন গুরুত্বপেূ।্ যধুি 
সম্প্রিায় এিং িারেিারেীলির উপর বিলেষ মলনালযাগ বিলয় মানসম্পন্ন বেষ্ার পবরব্ 

সম্প্রসাবরত করলত মিে বকিু বসদ্ধান্ত গ্রহে করা হলয়লি। এর পাোপাবে তরুেতরুেীলির িষ্তা 
বিকালের উপর বিলেষ মজার বিলয় িারলতর িবিষযেত সধুরবষ্ত করা হলছে।

মিলে ৬৮ হাজালরর মিবে স্াি্ 
আপ কাজ করলি। ২০১৬ সা্ 

মরলক এই স্াি্আপগুব্ ৬ ্লষ্র 
মিবে কমস্ংস্ান ততবর কলরলি। ৪৫ 

েতাংলেরও মিবে স্াি্আপগুব্ 
টিয়ার-২ এিং টিয়ার-৩ েহলরর। তালঁির 

মল্যে ৪৫ েতাংে মিবে  স্াি্আলপর 
প্রবতবনব্ত্ব কলরন নারী উলিযোক্তারা।

অরেগলি

লস্
ম

উলদেে্য: স্াি্আপ ইক্ডিয়া উলিযোলগর ্ষ্যে 
মিলে উদ্ািন এিং স্াি্আপ প্রোলরর জনযে 
একটি েক্ক্তো্ী পবরলিে গলড মতা্া।

স্টাট্আপ ইন্ডিয়া দেলের যুব 
সম্প্রোলয়র কালছ আেীবা্ে 
হলয় উলঠলছ 

স্টাট্আপ ইন্ডিয়া 

৪৪টিরও মিবে 
ইউবনকন ্ যধুক্ত হলয়লি। 
২০২২ সাল্র এবপ্রল্র মল্যে 
আরও ১৫টি ইউবনকন ্ যধুক্ত 
হওয়ায় এখন সারা মিলে এর 
সংখযো হলয়লি ১০০। 

শুরু        ১৬ জানুয়ালর ২০১৬ 

২০২১ সাল্

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 



31নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

অরেগলি

সারা মিলে ১১.২০ ্ষ্ বিিযো্লয় 
অ্যেয়নরত প্রায় ১১.৮০ মকাটি 

বেশু এই প্রকলল্পর আওতায় 
রলয়লি। বপএম মপাষে মযাজনার 

অ্ীলন নাস ্াবর মরলক প্রারবমক 
বিিযো্য় অষ্ম মশ্রবের পডধু য়ারা 

এর অন্তিুক্্ত। এই প্রকলল্পর 
আওতায় তালির পধুটষ্কর ো্ 

বিতরে করা হলি। 

মকাটি িাকা প্র্ানমন্তী 
মপাষে মযাজনার মমাি 

িালজি। 

লস্
ম দপাষান লস্ম সু্ি প়ুেয়ালের 

পুটটি প্রোলনর দষেলরে এক নিুন 
মাপকাটঠ স্াপন কলরলছ

প্রধানমন্তী দপাষান প্রকপে 

লস্ি ইন্ডিয়া েষেিা অজন্, 
পুনঃেষেিা এবং েষেিা 
লবকালের সুলযাগ লেলছে 

লস্ি ইন্ডিয়া লমেন লস্
ম

অ
রে

গ
লি

স্ট্যাডিআপ ইন্ডিয়া 
অেন্নলিক ষেমিায়ন 
এবং কমস্ংস্ালনর 
দষেরে মজবুি করলছ

স্ট্যাডিআপ ইন্ডিয়া 

লস্
ম

অরেগলি
বস্লমর শুরু মরলক ২০২২ সাল্র ২১ 
মাে্ পযন্্ত স্যোডি আপ ইক্ডিয়া বস্লমর 
অ্ীলন ১,৩৩,৯৯৫টি অযোকাউলন্র 
মা্যেলম ৩০,১৬০ মকাটি িাকা বিতরে 
করা হলয়লি। তফবেব্ জাবতর 
নাগবরকলির ১৯৩১০টি অযোকাউলন্র 
জনযে ৩৯৭৬.৮৪ মকাটি িাকা 
অনধুলমাবিত হলয়লি, ১৩৭৩.৭১ মকাটি 
িাকা অনধুলমাবিত হলয়লি ৬৪৩৫ 
তফবেব্ উপজাবত িযেক্ক্তলির এর 
অযোকাউলন্র জনযে। ২০১৯-২০২০ 
সাল্ স্যোডি-আপ ইক্ডিয়া বস্মটি 
পচিিে অর ্ কবমেলনর সময়কাল্র 
সলগে সামঞ্সযে মরলখ ২০২০-২০২৫ 
পযন্্ত িাডালনা হলয়বি্। 

জািীয় লেষোনীলি 
(২০২০) ববপ্ললবক 
পলরবিন্ এলনলছ

জািীয় লেষোনীলি 

লস্
ম

অরেগলি

২০২২ সাল্র ২৫ এবপ্র্ পযন্্ত 
১,৪২,৪৯,৬৩১ জন বনিবন্ত হলয়লিন 
এিং এই প্রকলল্পর অ্ীলন ১,৮১,৮৫৮ 
জন প্রবেষ্ে বনলছেন। ২০২১ 
সাল্র জানধুয়াবরলত িষ্তা উন্নয়ন ও 
উলিযোক্তা মন্তক তার ফ্যোগবেপ প্রকল্প 
‘প্র্ানমন্তী মকৌে্ বিকাে মযাজনা’র 
তৃতীয় ্াপ ো্ধু কলরলি। প্র্ানমন্তী 
মকৌে্ বিকাে মযাজনা ৩.০-এর 
অ্ীলন ২০২২ সাল্র ২৫ এবপ্র্ 
পযন্্ত মমাি ৭.৭৯ ্ষ্ িযেক্ক্ত নবরিুক্ত 
হলয়লিন, ৫.৫৪ ্ষ্ মানধুষ প্রবেবষ্ত 
হলয়লিন, ২.৬১ ্ষ্ মানধুলষর মূ্ যোয়ন 
করা হলয়লি এিং ২.৬১ ্ষ্ মানধুষলক 
সাটি্বফলকি প্রিান করা হলয়লি।

শুরু          ৫ এলপ্রি ২০১৬ 

শুরু      ১৫ জিুাই ২০১৫ 

উলদেে্য: অরধ্নবতক ষ্মতায়ন 
এিং কমস্ংস্ান সটৃষ্। এিাডাও, 
তফবেব্ জাবত এিং তফবেব্ 
উপজাবতর মবহ্া এিং 
সম্প্রিালয়র মল্যে উলিযোক্তা 
হওয়ার জনযে উৎসাবহত করা।

উলদেে্য: জাতীয় বেষ্া 
নীবতর (২০২০) ্ষ্যে হ্ 
িারলতর যধুি সম্প্রিায়লক 
িবিষযেলতর জনযে প্রস্তুত করা। 
িারতলক বিলশ্বর িহৃত্তম িষ্ 
কমে্ক্ক্তলত রূপান্তবরত করার 
পবরকল্পনা করা হলয়লি।

উলদেে্য: কমস্ংস্ালনর সধুলযাগ 
িাডালনার ্লষ্যে িষ্তা অজন্, 
পধুনঃিষ্তা এিং িষ্তা 
বিকালের জনযে একটি বিো্ 
অিকািালমা ততবর করা।

উলদেে্য: সরকাবর ও সরকাবর 
সাহাযযেপ্রাপ্ত বিিযো্লয় প্ররম মরলক 
অষ্ম মশ্রবেলত অ্যেয়নরত সমস্ 
পডধু য়ালির পধুটষ্কর খািার সরিরাহ করা।

শুরু        ২৯ জিুাই ২০২০ 

শুরু      ২৯ দসলটেম্বর ২০২১ 

১৩০৭৯৪.৯০ 

এখনও পযন্্ত

১,৩৫,৪০,৫০৯ 
জনলক প্রবেষ্ে মিওয়া হলয়লি এিং 
১,০৮,৪০,৯১১ জনলক সাটি্বফলকি 
প্রিান করা হলয়লি। 

বেষ্ারমীলির িতৃ্তিমূ্ক িষ্তা 
মযমন িুলতার, তিিধুযেবতক 
যন্তপাবত মমরামত, িাগান করা, 
মৎৃবেল্প, সবূেবেলল্পর পাোপাবে 
অনযোনযে িষ্তার িযেিহাবরক 
প্রবেষ্ে মিওয়া হলি। এই নীবতর 
অ্ীলন ২০২৫ সাল্র মল্যে 
কমপলষ্ ৫০% বেষ্ারমীলক 
িতৃ্তিমূ্ক িষ্তা প্রিালনর 
্ষ্যে বন্ ্ারে করা হলয়লি যালত 
স্ধু ্ স্লর অক্জত্ িতৃ্তিমূ্ক 
িষ্তাগুব্ উচ্তর স্লর 
পডালোনায় কালজ ্াগালনা যায়।

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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আইআইটট 
২০১৪ ২০১৪২০২১ ২০২১

আইআইএম 

উচ্ লেষো 
প্রলিষ্ঠালনর সংখ্যা 
বৃন্দ্ধ 

িীষ্ায় বিািে মশ্রবে পযন্্ত 
বেষ্ারমীলির জনযে বিবিন্ন 
িাষায় বেষ্ার উপািান 

উপ্ব্ধ রলয়লি। ৩৫টি রাজযে 
এিং মকন্দ্রোবসত অচিল্ 

িীষ্া গহৃীত হলয়লি।

লস্
ম লেশুলের লেষোর পাোপালে 

অনিাইলন লেষেকরা 
প্রলেষেণও পালছেন 

েীষো

দ্াবাি ইলনালভেন ইনলিলক্স 
ভারিলক কাঙ্কঙ্কি স্ান 
অজল্ন সাহায্য কলর অটি 
ইলনালভেন লমেন 

অটি ইলনালভেন লমেন 

লস্
ম

অ
রে

গ
লি

দখলিা ইন্ডিয়া: ক্রী়ো এবং ক্রী়োলবেলের 
প্রচালরর জন্য জািীয় কমস্ূলচ 

উলদেে্য: স্ধু ্, বিশ্ববিিযো্য়, গলিষো 
প্রবতষ্ান, ষ্ধু দ্র, ষ্ধু দ্র ও মাঝাবর উলিযোগ 
(এমএসএমই) এিং বেলল্পর স্লর মিে 
জধুলড উদ্ািন এিং উলিযোক্তাতার একটি 
ইলকাবসলস্ম ততবর এিং প্রোর করা।

উলদেে্য: বেশুলির অন্াইন বেষ্ার পাোপাবে 
বেষ্কলির অন্াইন প্রবেষ্লের জনযে িীষ্া 
মপাি্া্ ো্ধু করা হলয়বি্।

অরেগলি: মখল্া ইক্ডিয়া বস্ম অলনক নতুন 
প্রবতিা ততবর কলরলি যারা ক্রীডা জগলত অতযেন্ত 
িা্ ফ্ কলরলিন। এই বস্মটি তৃেমূ্ স্র মরলক 
েীষস্্র  পযন্্ত একটি বনবি্ষ্ িযেিস্া গলড তুল্লি। 
অব্ম্ম্পলসি মিে যালত আরও িা্ ফ্ অজন্ 
করলত পালর তার জনযে প্রবতিা সনাক্তকরে এিং 
তালঁির মিখিাল্ এটি গুরুত্বপূে ্ িূবমকা পা্ন 
করলি। মখ্ার মালির উন্নয়লনর উলিযোলগর 
অ্ীলন, ২০০৮ মরলক ২০১৪ সাল্র মল্যে মিলে 
৩৮টি ক্রীডা অিকািালমা রাকল্ও ২০১৪ মরলক 
২০২০ সাল্র মল্যে মসই সংখযো িকৃ্দ্ধ মপলয় ২৬৭ 
হলয়লি। এিাডাও ১৪,৫৯৫ জন প্রবেষ্কলক 
তৃেমূ্ পয ্ালয় প্রবতিা বনি ্ােন করার জনযে 
প্রবেষ্ে মিওয়া হলয়বি্। ২০২৪ সা্ নাগাি ২৫টি 
ক্রীডা উৎকষ ্ মকন্দ্র, ১০০টি জাতীয় ক্রীডা উৎকষ ্ 
মকন্দ্র এিং এক হাজারটি মখল্া ইক্ডিয়া মসন্ার 
সারা মিলে মজ্া স্লর স্াপন করা হলি। 

উলদেে্য: নতুন প্রবতিা বেবনিত কলর 
ক্রীডাবিিলির আবরক্ সহায়তা এিং উন্নয়ন।

শুরু           অল্াবর ২০২১ 

শুরু         ২৬  এলপ্রি, ২০১৬
n  ২০২২ সাল্র ২৬ এবপ্র্ পযন্্ত, 

মিলে অি্ টিঙ্কাবরং ্যোলির সংখযো 
৯৫০০ এর মিবে। এিাডাও এটি 
এখন ৩৪টি রাজযে এিং মকন্দ্রোবসত 
অচিল্র ৭২২টি মজ্ায় 
সম্প্রসাবরত হলয়লি।

n  িতম্ালন ৭৫ ্লষ্রও মিবে বেষ্ারমী 
অি্ টিঙ্কাবরং ্যোলির সালর যধুক্ত। 
মগ্ািা্ ইলনালিেন ইনলিলসি িারত 
স্ান ক্রমাগত িকৃ্দ্ধ পালছে। িারত 
িতম্ালন ৪৬তম স্ালন রলয়লি।

n  ২০১৫ সাল্ িারলতর স্ান বি্ ৮১। 
মকন্দ্রীয় মবন্তসিা সম্প্রবত ২০২৩ 
সাল্র মাে্ পযন্্ত অি্ উদ্ািন 
বমেন অিযোহত রাখার অনধুলমািন 
বিলয়লি।

n  এই বমেলনর অ্ীলন, মকন্দ্রগুব্ 
স্াপন এিং সধুবি্ালিাগীলির সহায়তা 
প্রিালনর জনযে ২০০০ মকাটি িাকারও 
মিবে অর ্ িযেয় করা হলি।

শুরু         ৫ দসলটেম্বর ২০১৭ 

লবশ্লবে্যািয়
বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 

১৬ ১৩

২৩ ২০

৭২৩

১০৪৩ 

২০১৩-১৪ ২০১৯-২০
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এই বস্ম সম্পলক ্সলেতনতা িকৃ্দ্ধ 
করলত বিবিন্ন প্রোরাবিযানও 
পবরোব্ত হলছে যালত আরও 

মিবে নাগবরক এর সধুবি্া 
মপলত পালরন। এর অ্ীলন, 

সরকার নতুন কমমীলির জনযে 
বনলয়াগকতা্লির ইবপএফ িালগর 

৮.৩৩% প্রিান কলর। 

অরেগলি

লস্
ম প্রধানমন্তী দরাজগার উলে্যাগ 

দযাজনার কারলণ যুবকরা 
স্াবিম্বী হলছেন 

প্রধানমন্তী দরাজগার উলে্যাগ দযাজনা ১.২১ 
মকাটি মানধুষ উপকৃত 
হলয়লিন ১.৫৩ ্ষ্ 
প্রবতষ্ালনর মা্যেলম, 
২৭ নলিম্বর ২০২১ 
পযন্্ত। 

উলদেে্য: বনলয়াগকারীলির উৎসাবহত করা 
এিং নতুন কমস্ংস্ালনর সধুলযাগ প্রিান করা।

শুরু          ৭ আগস্ট, ২০১৬ 

ন্যােনাি দটলস্টং এলজন্ন্স 
এক মিে, এক পরীষ্া। ২০১৮ সাল্র মম মালস জাতীয় 
বনলয়াগ সংস্া মিলের বিবিন্ন পরীষ্া পবরো্না শুরু কলর। 
এটি সরকাবর োকবরর জনযে বিবিন্ন পরীষ্ায় অংেগ্রহলের 
প্রলয়াজনীয়তার অিসান ঘটিলয়লি। প্রবত িির প্রায় ৬০ 
্ষ্ প্রারমী বিবিন্ন প্রবতষ্ালনর প্রলিবেকা পরীষ্ায় অংেগ্রহে 
কলরন।

স্য়ম:
‘স্াবি ওলয়িস অফ অযোব্ি ্াবনং্ ফর ইয়াং অযোস্পাইবরং 
মাইডিস’ িা স্য়ম হ্ একটি সমববিত মচি মযখালন নিম-
বিািে মরলক স্াতলকাত্তর স্র পযন্্ত অন্াইন মকাস ্ করা 
যায়। স্য়লম িতম্ালন অলনকগুব্ মকাস ্ উপ্ব্ধ রলয়লি এিং 
২০২২ সাল্র ১৯ এবপ্র্ তাবরলখ বনিবন্ত িযেিহারকারীর 
সংখযো বি্ প্রায় ২,৭১,৯০,০৫৩।

স্য়ম প্রভা:
সারা মিলে ২৪ ঘণ্া িযোপী সরাসবর উচ্-মালনর ৩৪টি 
বেষ্ামূ্ক েযোলন্ পবরো্না করার একটি উলিযোগ। এটি 
পািযেক্রম-বিত্তিক, এর মল্যে বিবিন্ন বিষয় সম্পবকত্ তরযে 
উপ্ব্ধ রলয়লি। এর ্ষ্যে মিলের প্রতযেন্ত অচিল্ মপৌঁিালনা 
মযখালন এখনও ইন্ারলনলির প্রাপযেতা সধু্ি নয়।

লিন্জটাি িাইলরেলর: 
িারলতর নযোেনা্ বিক্জিা্ ্াইলব্রবর হ্ একটি বসলগে্-
উইলডিা সাে্/ব্রাউজ সধুবি্া। এর অ্ীলন বেখন সম্পবকত্ 
তলরযের িাে্ুয়া্ িাণ্ডার গলড উলিলি। িারলতর নযোেনা্ 
বিক্জিা্ ্াইলব্রবর ২০১৮ সাল্র ১৯ জধুন জাতীয় পাি বিিস 
উপ্লষ্ ো্ধু করা হলয়বি্।

লিন্জটাি লবশ্লবে্যািয়: 
২০২২ সাল্র মকন্দ্রীয় িালজলি বিশ্বমালনর উচ্বেষ্া 
সকল্র কালি সহজ্িযে করার জনযে, একটি বিক্জিা্ 
বিশ্ববিিযো্য় প্রবতষ্ার মঘাষো করা হলয়বি্। এটি মানসম্পন্ন 
উচ্বেষ্ায় প্রলিোব্কার িাডালি যা বিলেষ কলর গ্রামীে, 

প্রতযেন্ত এিং উপজাবত অ্ধুযেবষত এ্াকার জনযে উপলযাগী 
হলি। 

লনষ্ঠা:  
স্ধু ্ প্র্ান এিং বেষ্কলির সামবগ্রক অগ্রগবতর জনযে এটি 
একটি জাতীয় উলিযোগ। বেষ্ার মষ্রেলক েক্ক্তো্ী করার 
জনযে, মকন্দ্রীয় সরকার বনষ্া পবরকল্পনা ো্ধু কলরলি, যার 
উলদেেযে হ্ মিলের বেষ্কলির প্রবেষ্ে মিওয়া।

লবে্যা প্রলবে:
বিিযো প্রলিে নালম আলরকটি উলিযোগ ো্ধু করা হলয়লি। এর 
আওতায় প্ররম মশ্রবের বেশুলির জনযে বতন মাস মময়ািী মপ্ল-
স্ধু ্বিত্তিক বেষ্া মবিউ্ ততবর করা হলয়লি।

ন্যােনাি লরক্রু টলমন্ এলজন্ন্স:
মকন্দ্রীয় সরকাবর োকবরর বনলয়াগ প্রক্ক্রয়ায় রূপান্তরমূ্ ক 
সংস্ার আনলত নযোেনা্ বরক্রু িলমন্ এলজক্ন্স গিলনর 
অনধুলমািন বিলয়লি। সমস্ সরকাবর োকধু বর প্রারমীরা জাতীয় 
বনলয়াগ সংস্া বিারা পবরোব্ত একটি সা্ারে মযাগযেতা 
পরীষ্ার জনযে উপবস্ত হলি, এরপলর তারঁা সা্ারে মযাগযেতা 
পরীষ্ার ফল্র উপর বিত্তি কলর উচ্ স্লরর পরীষ্ার জনযে 
মযলকালনা একটিলত আলিিন করলত সষ্ম হলি।

লনলয়ালগর জন্য নলেগুলির স্-প্রি্যয়ন- 
"সি ্বনম্ন সরকার - সলি ্াচ্ োসন" অনধুসরে কলর িারত 
সরকার নবরগুব্র স্-প্রতযেয়ন প্রক্ক্রয়া শুরু কলরলি। ২০১৬ 
সাল্র জধুন মরলক বনলয়াগকারী সংস্াগুব্ প্রারমীলির বিারা 
জমা মিওয়া স্-প্রতযেবয়ত নবরর বিত্তিমত অস্ায়ী বনলয়াগপরে 
জাবর কলর।

অসীম দপাট্াি
‘আত্মবনির্ িষ্ কমে্ারী বনলয়াগকতা্ মযোবপং’ মপাি্া্টি 
িষ্ কমমী িাবহনীলক জীবিকার সধুলযাগ খধুলঁজ মির করলত, 
িষ্ কমমীিাবহনীর িাজালর োবহিা-সরিরালহর িযেি্ান পূরে 
করলত এিং বনলয়াগকতা্লির িষ্ কমে্ক্ক্ত খধুলঁজ মপলত 
সহায়তা করার জনযে ো্ধু করা হলয়বি্।

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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অরেগলি

লস্
ম

উলদেে্য: মানধুলষর তিনক্ন্ন রুটিলন 
োরীবরক কাযক্্াপ এিং মখ্া্ধু্া 
অন্তিুক্্ত করা। 

লফটলনলসর দিাজ, 
আধ ঘণ্া দরাজ 

লফট ইন্ডিয়া মুভলমন্ 

ন্যােনাি দকলরয়ার 
সালভল্স প্রচুর 
কমস্ংস্ালনর সুলযাগ 

ন্যােনাি দকলরয়ার সালভস্ লস্
ম

অ
রে

গ
লি

শুরু        ২০ জিুাই ২০১৫ 

উলদেে্য: মিকারলির োকবর 
খধুলঁজ মপলত সাহাযযে করা 

n  এনবসএস প্রকলল্পর অ্ীলন 
এখনও পযন্্ত এনবসএস 
মপাি্াল্ ৯৪ ্লষ্রও মিবে 
েনূযেপি সংগ্রহ করা হলয়লি। 

n  এনবসএস প্রকলল্পর অ্ীলন 
আলয়াক্জত োকবর মম্ার 
মা্যেলম ২ ্লষ্রও মিবে 
োকবরপ্রারমীলক োকবর মিওয়া 
হলয়লি। 

n  পরামে ্ িালনর উলদেলেযে 
এনবসএস মপাি্াল্ ৩৬০০টিরও 
মিবে মপোর জনযে মকবরয়ার 
উপািান উপ্ব্ধ রলয়লি। 

n  োকবর পাওয়ার জনযে নযোেনা্ 
মকবরয়ার সাবিল্স বনিন্ন 
করলত হলি। এখালন বিনামূল্যে 
মরক্জল্রিেলনর সধুবি্া পাওয়া 
যায়। মবহ্া সহ প্রবতটি মশ্রেীর 
জনযে োকবর পাওয়া যায় এিং 
প্রবতটি বিিালগ প্রবতিন্ীলির 
জনযে িাবড মরলক কাজ করার 
বিকল্প রলয়লি।

শুরু        ২৯ আগস্ট ২০১৯ 

২০২২ সাল্র ১৮ এবপ্র্ পযন্্ত, ১০১৩৭৮৯ স্ধু ্ বফি ইক্ডিয়ার 
অ্ীলন বনিবন্ত হলয়লি। বফি ইক্ডিয়া মধুিলমলন্ বফি ইক্ডিয়া স্ধু ্ 
উইক, বফি ইক্ডিয়া বরিিম রান, বফি ইক্ডিয়া সাইললিারন এিং 
আরও অলনক অনধুষ্ান সারা মিলে ্ষ্ ্ষ্ মানধুষলক সংযধুক্ত 
কলরলি। স্া্ীনতার অমতৃ মলহাৎসি স্মরলে বফি ইক্ডিয়া মধুিলমন্ 
২০২১ সাল্ বফি ইক্ডিয়া বরিিম রান ২.০-এরও আলয়াজন 
কলরবি্। এটি ৭৪৪টি মজ্ার প্রবতটিলত ৭৫টি গ্রালম এিং সারা 
মিলে ৩০,০০০ বেষ্া প্রবতষ্ালন সংগটিত হলয়বি্। এলত িয়স 
অনধুযায়ী বিবিন্ন বফিলনস মপ্রালিাক্ ততবর করা হলয়লি। 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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“যবি আমালির উলদেেযে বনবি্ষ্ এিং সধুপবরকবল্পত 
হয়, আমালির মিে অমর হলি। পবৃরিী যবি 

মলন রালখ তাহল্ আমার মিেলক মলন রাখলি, 
আমার মিলের িবিষযেৎ মিখলি, বিশ্ব মযন গি ্ 

কলর আমার মিলের জনযে িল্, এ এমন একটি 
মিে যা মানিক্যোলের পর প্রিেক্ হলয় উলিলি। 

বিশ্বলক সমসযো মরলক মধুক্ত করার ষ্মতা রলয়লি 
এই মিলের।“ এই বেন্তা বনলয়ই প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র 

মমািী স্ামী বিলিকানলন্র িারতলক ‘বিশ্বগুরু’ 
হওয়ার স্প্ন পূরে করলিন। বিলশ্বর প্রবতটি 

গুরুত্বপূে ্ আন্তজা্বতক মলচি এখন আত্মবিশ্বাসী 
িারলতর করা মোনা যালছে। মকাবিি-এর মলতা 

সংকিকা্ীন পবরবস্বতলত বিশ্বগুরু িারত প্রবতটি 
মিেলক ওষধু্ এিং টিকা বিলয় সাহাযযে কলরলি, 

সংকি মমাকালি্ায় সাহস জধুবগলয়লি। 

২০১৪ সাল্ নলরন্দ্র মমািী যখন বিলশ্বর িহৃত্তম গেতলন্তর 
প্র্ানমন্তী বনি ্াবেত হলয়বিল্ন তখন সারা বিশ্ব িারলতর 
বিলিেনীবত মকমন হলি তা বনলয় অ্ীর আগ্রলহ অলপষ্া 

কলরবি্। নতুন িন্ধু  ততবরর পাোপাবে িারত পধুরলনা িন্ধু  মিেগুব্র 
সলগে সম্পক ্ মজারিার কলর মিলের বিলিেনীবতলক নতুন কলর 
সাক্জলয় মতাল্। প্র্ানমন্তীর বিলিে নীবতর মূ্ নীবত বি্ ‘সি ্ালগ্র 
িারত’, এর সলগে বতবন আরও িধুটি বিষলয়র উপর মজার বিলয়বিল্ন, 
‘্ধুবকং ওলয়স্’ িা  'পক্চিলমর বিলক তাকালনা' এিং ‘অযোব্ং ইস্’ 
িা ‘পূলির্ জনযে কাজ করা’। প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর মনতৃত্বা্ীন 
সরকালরর বিলশ্বর প্রবত িৃটষ্িবগে পধুলরালনা েঙৃ্খ্ মরলক মধুক্ত। এই 
কারলেই মকাবিলির সমলয় ১৫০ এরও মিবে মিেলক সাহাযযে কলর 
বতবন বিশ্বলক েতাব্ীর সিলেলয় িড মহামারীর বিরুলদ্ধ ্ডাই করার 
জনযে নতুন আত্মবিশ্বাস জধুবগলয়লিন। মকাবিি-পরিতমী যধুলগ বিশ্ব 
একটি নতুন আো বনলয় িারলতর বিলক তাবকলয় আলি। এই কারলেই 
ক্জ-২০ মরলক বব্রক্ স, মকায়াি মরলক এসবসও েীষ ্ সলম্্ন, এবেয়ান 
মরলক ইস্ান ্ ইলকানবমক মফারাম এিং বসওবপ-২৬ এর মচি, সির্ে 
িারলতর মত প্রা্ানযে মপলয়বি্। গত িির আগলস্ এক মালসর জনযে 
ইউএনএসবস’র সিাপবতলত্বর িাবয়ত্ব মনওয়ার পলর িারত প্রমাে 
কলরলি ময আমালির মিে এখন গুরুতর িাবয়ত্ব বনলত প্রস্তুত।

ভারি লবশ্ গুরু 
হলয় উঠলছ

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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িারত এিং রিালন্সর মনতৃলত্ব মসৌর সম্পি 
সমদৃ্ধ মিেগুব্র বিলেষ েক্ক্তর োবহিা 
মমিালনার ্লষ্ গহৃীত একটি উলিযোগ 

হ্ ‘ইন্ারনযোেনা্ মসা্ার অযো্ালয়ন্স 
(আইএসএ) িা আন্তজা্বতক মসৌর মজাি। এই 
আন্তজা্বতক সংস্ার সির িফতর িারলত। 

এখনও পযন্্ত ১০৩টি মিে এর সিসযে হলয়লি।

আ্জা্লিক 
দসৌর দজাট 

িারলতর প্রােীন ঐবতহযে মযাগ আজ সারা বিলশ্ব 
স্ীকৃবত মপলয়লি। এখন বিশ্ব ২১ জধুন আন্তজা্বতক 

মযাগ বিিস পা্ন কলর।

আ্জা্লিক 
দযাগ লেবস

দেে গি বছর আ্জা্লিক 
দযাগ লেবস কমস্ূলচলি 
অংেরেহণ কলরলছি।  

১৭৭

গি আট বছলর ভারলির লবলেে 
নীলির মূি স্তম্ভ...

প্রেলম প্রলিলবেী এবং 
সম্প্রসালরি বনু্ধত্ব 

প্রবতটি মিলের জনযে িন্ধু  মিে বনি ্ােন 
করা অতযেন্ত গুরুত্বপূে।্ এই িন্ধু ত্ব 
ময শু ধ্ুমারে প্রবতলিেী মিেগুব্র 
মল্যে সীমািদ্ধ রালক তা নয়, িন্ধু  িধুই 
মিে বিলশ্বর একাব্ক বিষলয় স্ায়ী 
অংেীিাবরলত্বর প্রোর কলর।

প্রবতলিেী মিেগুব্র সলগে সম্পক ্উন্নত 
করার ্লষ্যে 'প্ররম প্রবতলিেী' নীবত 
গহৃীত হলয়বি্। িরূিতমী মিেগুব্র সলগে 
সম্পলকর্ মষ্লরে একটি নতুন মারো যধুক্ত 
করার জনযে ‘সম্প্রসাবরত িন্ধু ত্ব’ নীবতলক 
প্র্ান অগ্রাব্কার মিওয়া হলয়বি্।

েীষ ্ মনতৃলত্বর নতুন বেন্তািািনার ফল্ 
িারলতর প্রবত বিলশ্বর িৃটষ্িবগেও িি্ 
হলত শুরু কলরলি। কলরানা মহামাবরর 
সময় িারত প্রবতলিেী রাষ্ট্র এিং িরূিতমী 
রাষ্ট্রগুব্লত টিকা এিং প্রলয়াজনীয় ওষধ্ু  
পাটিলয়লি।

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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सववे भवनतु सिुखनः सववे सनतु िनरामयाः।।
কলরানার বিরুলদ্ধ টিকা এই মন্ত বিলয় শুরু হলয়বি্। 
িারত যখন িধুটি মিেীয় টিকার বিকাে কলরবি্, তখন 
১৫০টিরও মিবে মিলে টিকা সরিরাহ কলর িারত 
অনযোনযে মিেগুব্র প্রবত সাহালযযের হাত িাবডলয় 
বিলয়বি্। শুশ্রূষার জনযে রামায়লে হনধুমান গন্মািন 
পিত্ তুল্ বনলয় এলসবি্। কলরানার মলতা সংকলি 
িারত বিবিন্ন মিলে ওষধ্ু  এিং অনযোনযে প্রলয়াজনীয় 
ক্জবনসপরে সরিরাহ কলরবি্। মসই কারলে বকিু মিে 
িারতলক ‘হনধুমান’ উপাব্ও বিলয়লি।

ভ্যাকলসন বমরেী

n রাবেয়া-ইউলক্রন মতবিলরাল্র 
সময় ২২ হাজালররও মিবে 
নাগবরকলক বফবরলয় আনলত 
অপালরেন গগো ো্ধু করা 
হলয়বি্। িারতীয় িারেলির 
পাোপাবে পাবকস্াবন নাগবরকসহ 
বিলশ্বর অনযোনযে মিলের 
নাগবরকলিরও বফবরলয় আনা 
হলয়বি্।

 n এমনবক কলরানার সমলয়ও 
একটি িাবয়ত্বেী্ মিে বহসালি 
িারত বিলশ্বর বিবিন্ন মিে মরলক 
তার নাগবরকলির আনার জনযে 
সফ্িালি 'িলন্ িারত বমেন' 
এিং 'অপালরেন সমধুদ্র মসতু' 
অবিযান োব্লয়বি্।

n বেলনর উহান েহর মরলক ৬৪৬ 
জন িারতীয়-সহ ম্বিীলপর সাত 
জন িাবসন্ালক বফবরলয় আনা 
হলয়বি্।

n ২০১৫ সাল্ ইলয়লমন মরলক 
িারতীয় নাগবরকলির উদ্ধার 
করার জনযে ‘অপালরেন রাহাত’ 
ো্ধু করা হলয়বি্।

n ২০১৫ সাল্র ২৫ এবপ্র্ মনপাল্ 
িূবমকম্প হল্ িারলতর বিলেষ 
বিমান রোে সামগ্রী সরিরাহ 
কলরবি্ এিং ৬৭ বমব্য়ন ি্ার 
সহায়তা প্রিান করা হলয়বি্।

n ইলন্ালনবেয়ায় িূবমকম্প ও 
সধুনাবম আক্রান্ত মানধুষলির 
উদ্ধালরর জনযে অপালরেন সমধুদ্র 
তমরেী ো্ধু হলয়বি্।

n ২০১৯ সাল্ মমাজাবম্বলক 
ঝলডর সময় িারত মানবিক 
সহায়তা এিং িধুলয ্াগ রোে প্রিান 
কলরবি্। 

n  ইস্ালর িয়ািহ সন্তাসিািী 
হাম্ার পর প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র 
মমািীই প্ররম বিশ্বলনতা বযবন 
শ্রী্ঙ্কা সফলর বগলয়বিল্ন। 
ইবতমল্যে শ্রী্ঙ্কায় িারলতর 
জরুবর অযোম্বধুল্ন্স পবরলষিা এখন 
মিলের নয়টি প্রলিলে উপ্ব্ধ।

ভারি সাহালয্যর হাি 
বাল়েলয় লেলয়লছ 

দকায়াি: ২+২ আলিাচনা
মাবকন্ যধুক্তরাষ্ট্র, জাপান এিং অল্রিব্য়ার 
সলগে মকায়াি গ্রুলপর একটি গুরুত্বপূে ্ 
মকৌে্গত অংেীিার হ্ িারত। 
এবেয়া ও প্রোন্ত মহাসাগরীয় অচিল্র 
মকৌে্গত বিক মরলক এই অংেীিাবরত্ব 
খধুিই গুরুত্বপূে।্ আলমবরকা, জাপান, 
অল্রিব্য়ার পাোপাবে এখন রাবেয়ার 
সলগেও ২+২ আল্ােনা শুরু হলয়লি। িারত 
অষ্মিালরর জনযে রাষ্ট্রসংলঘর বনরাপত্তা 
পবরষলির অস্ায়ী সিসযে বনি ্াবেত হলয়লি।

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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আন্তজা্বতক সম্পলকর্ মষ্লরে িারলতর িািমূবত ্িিল্ 
যাওয়ার কারে শু্ধুমারে মিলের বিশ্বাসলযাগযেতা িাডালনা, 
বনরাপত্তা িাডালনাই নয় পাোপাবে মিলের নাগবরকলির 
জীিনযারোলক সহজ করার বনরন্তর প্রলেষ্া। এর একটি 
উিাহরে পাসলপাি্ এিং বিসা সধুবি্া। গত কলয়ক িিলর 
মিলে বতনলোটিরও মিবে নতুন পাসলপাি্ মকন্দ্র প্রবতটষ্ত 
হলয়লি। প্র্ানমন্তী িল্ন, িারলতর পাসলপালি্র ষ্মতা 
মিলডলি, ময মকালনা নাগবরক অনযে মিলে মগল্ িারতীয় 
পাসলপাি্ মিখাল্ তালঁির আ্ািা সম্ান জানালনা হয়। 
২০১৪ সাল্র আলগ মিলে মারে ৭৭টি পাসলপাি্ মসিা 
মকন্দ্র ো্ধু বি্, এখন ৪২৪টি মপাস্ অবফস পাসলপাি্ 
পবরলষিা-সহ ৫২১টি পাসলপাি্ মসিা মকন্দ্র রলয়লি। 
'পাসলপাি্ মসিা' নালম অন্াইন আলিিলনর জনযে 
মপাি্া্ ো্ধু করা হলয়লি। ২০১৪ সা্ পযন্্ত, সা্ারেত 
একটি পাসলপাি্ মপলত ১৬বিন সময় ্ াগত, এখন ৫ বিলন 
পাসলপাি্ ইসধুযে করা হয়। ২০১৪ মরলক ২০২২ সাল্র মাে্ 
পযন্্ত ৭,৬৮,০৪,৯৯১টি পাসলপাি্ জাবর করা হলয়লি। 
িারলতর নাগবরকলির বিলশ্বর মষা্টি মিলে মযলত বিসার 
প্রলয়াজন মনই। এই মিেগুব্লত প্রলিলের অনধুমবত 
মিওয়ার জনযে একটি িারতীয় পাসলপাি্ই যলরষ্।

পাসলপাট্:

আচিব্ক সমববিত অরধ্নবতক অংেীিাবরত্ব (আরবসইবপ) 
হ্ একটি মধুক্ত িাবেজযে েুক্ক্ত যা আবসয়ালনর িেটি সিসযে 
রাষ্ট্র এিং অল্রিব্য়া, বেন, জাপান, িবষ্ে মকাবরয়া এিং 
বনউক্জ্যোডি- এই পােঁটি মিে বিারা গহৃীত হলয়লি। বকন্তু 
বিলশ্বর অনযে মিেগুব্ বিারা প্রিাবিত না হলয় প্র্ানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািী আরবসইবপ -মত মযাগ না মিওয়ার বসদ্ধান্ত 
মনন। বতবন িল্ন, “আমরা পারস্পবরক সহলযাবগতার 
মলনািাি বনলয় কাজ কবর, বকন্তু আমালির স্ার ্ বিসজন্ 
বিলত পাবর না।“ িারত িৃঢ়তার সলগে জাবনলয়লি ময 
আরবসইবপ মিেগুব্র সলগে িাবেজযে ঘািবত মিলডলি, ২০০২ 
সাল্ সাত বিব্য়ন ি্ার ম্াকসান হলয়বি্ যা ২০১৪ 
সাল্ ৭৮ বিব্য়ন ি্ার হলয়লি। আরবসইবপ প্রতযোখযোন 
কলর, প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী িবরদ্র, কৃষক, িধুগ্ধো্া, 
এমএসএমই’র স্ারল্ক অগ্রাব্কার বিলয়লিন। 

ইরান, ইলন্দালনলেয়া এবং মায়ানমার-সহ লবলশ্র ৫৯ 
দেে ভারিীয় পাসলপাট্ধারীলের জন্য ‘লভসা-অন-
অ্যারাইভাি’এর সলুবধা লেলয়লছ। এই সুলবধার অধীলন, 
ভারলির নাগলরকরা দসই দেলে দপৌঁছালনার পর 
লবমানবন্দর অলভবাসন দেলক লভসা দপলি পালরন।

n  এফএটিএফ পাবকস্ানলক কাল্া তাব্কািুক্ত করার 
পিলষ্প বনলয়লি। এবেয়া পযোবসবফক সাি গ্রুপও 
পাবকস্ানলক কাল্া তাব্কািুক্ত কলরলি।

n  আন্তজা্বতক আিা্ত কধু ্িূষে যািি মাম্ায় িারলতর 
পলষ্ রায় বিলয়লি এিং পাবকস্ানলক ‘কনসধুযে্ার 
অযোলসিস’ বিলত িা্যে কলরলি।

n  রাষ্ট্রসংলঘর মানিাব্কার কবমেলন এমনবক নযূেনতম 
সমরল্নর অিালির কারলে, পাবকস্ান কাশ্ীর সমসযো 
উত্াপন করার সধুলযাগ পায়বন।

n  এটি িারলতর ক্রমি্ম্ান প্রিালির ফ্ ময পধ্ু ওয়ামায় 
িিল্রাবেত সন্তাসী হাম্া এিং িারলতর পরিতমী বিমান 
হাম্ার পলর, সমস্ আন্তজা্বতক মনতারা িারলতর সলগে 
সংহবত প্রকাে কলরবিল্ন।

সন্তাসবাে লবষলয় 
দকাণঠাসা পালকস্তান 

ভারি িার সলবা্ত্তম জািীয় 
স্ালে ্ আরলসইলপ-দি দযাগ 
লেলি অস্ীকার কলরলছ

দহনলি পাসলপাট্ সচূলক ২০২০ সালির ভারিীয় 
পাসলপালট্র স্ান লছি ৯০, ২০২১ সালি সপ্তম স্ান 
এলগলয় এলসলছ, এখন অবস্ান হি ৮৩। 

দহনলি পাসলপাট্ সূচক 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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n কলরানা অবতমাবরর সময় সিবকিু যখন স্বির হলয় পলড, 
তখন প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর উলিযোলগ বিশ্বিযোপী 
িাে্ুয়া্ সলম্্ন শুরু হয়। কলরানার সমলয় আন্তজা্বতক 
মনতালির সলগে মতবিবনময় কলর বিশ্বলক মনতৃত্ব 
বিলয়লিন প্র্ানমন্তী। আলমবরকা, বব্রলিন, রিান্স, জাম ্াবন, 
উপসাগরীয় মিে এিং পক্চিম এবেয়ার মিেগুব্র সলগে 
পারস্পবরক সহলযাবগতা মজারিার করা এিং ক্জ-২০, মজাি 
বনরলপষ্ আলন্া্লনর েীষ ্ সলম্্লন অংেগ্রহে কলরলি।

n ষ্মতায় আসার পরপরই িারত ইসরালয়্, রিান্স, বব্রলিন 
যধুক্তরাজযে, জাপান, মাবকন্ যধুক্তরাষ্ট্র এিং িবষ্ে মকাবরয়ার 
সলগে সম্পক ্মজারিার কলরলি এিং পক্চিম এবেয়া (ইরান, 
মসৌবি আরি, ইসরালয়্), বনউক্জ্যোডি এিং অল্রিব্য়ার 
সলগে অংেীিাবরত্ব গলড তুল্লি।

n িারত-মনপা্ আন্তঃসীমান্ত সহলযাবগতা িাবেজযে, 
মমাবতহাবর-আমল্খগঞ্ মত্ পাইপ্াইলনর অগ্রগবত, 
মযাগিাবন (বিহার)- বিরািনগর (মনপা্)-এ নতুন সমববিত 
মেকলপালস্র সূেনা। সম্প্রবত মনপাল্র প্র্ানমন্তী মের 
িাহািধুর মিউিার সলগে তিিলকর পর িধুই মিলের মল্যে 
অলনক গুরুত্বপূে ্ েুক্ক্ত স্াষ্র হলয়লি।

n এই প্ররমিার িারত অল্রিব্য়ার সলগে একটি মধুক্ত 
িাবেজযে েুক্ক্ত স্াষ্র কলরলি। িহু প্রতীবষ্ত এই েুক্ক্তর 
পর এখন িারতীয় পেযে অল্রিব্য়ার িাজালর আরও িাল্া 
প্রলিোব্কার পালি।

n গ্াসলগায় বসওবপ-২৬ সিায় জ্িায়ধু নযোয়বিোলরর বিষলয় 
প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর পচিামতৃ সংকল্প সমগ্র বিশ্ব বিারা 
প্রেংবসত হলয়বি্।

n কলরানার সময়কাল্, প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী ববিপাবষ্ক 
সম্পক ্মজারিার করলত িাং্ালিে সফলর যান এিং 
িাং্ালিলের জাতীয় বিিস উিযাপলন িাষে মিন।

n িাং্ালিলের সলগে ঐবতহাবসক িারত-িাং্ালিে স্্ 
সীমান্ত েুক্ক্ত কাযক্র হয়। এর িাইলর সমধুদ্রসীমা বনলয় 
বিলরাল্রও অিসান ঘলি।

n িারত এিং ম্বিীপ সম্প্রবত আিিু-অযোিল্র পােঁটি 
বিীলপ আিিু -পযি্ন অচি্ স্াপলনর জনযে পােঁটি 
সমলঝাতা স্মারক স্াষ্র কলরলি, এিাডাও মহারাফধু বসলত 
একটি মিাত্জাত জল্র প্লযোন্ স্াপলনর জনযে ষষ্ 
এমওইউ স্াষ্র কলরলি।

n আন্তজা্বতক েক্ক্ত েীষ ্ সলম্্লন িারলতর সধুস্ায়ী 
উন্নয়লনর জনযে প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীলক ‘মসরাউইক 
মগ্ািা্ এনাক্জ ্অযোডি এনিায়রনলমন্ ব্িারবেপ’ 
পধুরস্ালর িূবষত করা হলয়বি্।

n ২০১৯ সাল্ প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীলক িাহবরলনর 
সলি ্াচ্ পধুরস্ার ‘বকং হামাি অিা্র অফ িযে মরলনসা’ঁয় 
িূবষত করা হলয়বি্। একই সমলয়, ম্বিীপ তালির 
মিলের সলি ্াচ্ সম্ান 'বনোন ইজ্ধুবিন' পধুরস্ালর িূবষত 
কলরলি, অনযেবিলক রাবেয়ার মপ্রবসলিন্ ভ্লাবিবমর পধুবতন 
প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীলক রাবেয়ান মফিালরেলনর 
সলি ্াচ্ মিসামবরক পধুরস্ার – ‘অিা্র অফ মসন্ অযোন্ডরু  িযে 
অযোলপাস্্’-এ সম্াবনত কলরলিন। একই িির প্র্ানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািী বসও্ োবন্ত পধুরস্ালর িূবষত হন।

প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী ব্ক্জয়ন 
অফ মমবরি অযোওয়ালি ্সম্াবনত 
হলয়লিন। এই ময ্ািাময় সম্ান 
অসামানযে পবরলষিা এিং 
কৃবতলত্বর জনযে প্রিান করা হয়। 

বি্ এিং মমব্ডিা মগিস 
ফাউলডিেন স্ছে িারত 
অবিযালনর জনযে প্র্ানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািীলক ’মগ্ািা্ 
মগা্বকপার অযোওয়াি্’ বিলয় 
সম্াবনত কলরলি।

‘বপপ্, প্রবফি এিং প্লযোলনলি’র উপর 
িৃটষ্ বনিদ্ধ কলর বফব্প মকাি্ার 
মপ্রবসলিক্ন্সয়া্ অযোওয়াি-্এ 
সম্াবনত করা হলয়লি প্র্ানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািীলক। ২০১৮ সাল্ 
বতবন রাষ্ট্রসংলঘর সলি ্াচ্ পধুরস্ার 
‘েযোম্ম্পয়ন্স অফ আর ্’এ িূবষত হন।

দ্াবাি দগািলকপার 
পুরস্ার

দকাটিার দপ্রলসলিন্ন্সয়াি 
অ্যাওয়াি্

সম্ক ্দজারোর  

লিন্জয়ন অফ 
দমলরট পুরস্ার 

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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িারলত েতুর ্ িহৃত্তম বিবনলয়াগকারী হ্ বব্রলিন এিং বব্রলিলন 
তৃতীয় িহৃত্তম বিবনলয়াগকারী হ্ িারত। িারলত মমাি বিলিবে 
প্রতযেষ্ বিবনলয়ালগ যধুক্তরালজযের অংে প্রায় ৬ েতাংে, মযখালন 
িারতীয় বিবনলয়াগ যধুক্তরালজযে ১.১৬ ্ষ্ কমস্ংস্ান সটৃষ্ করলি 
িল্ অনধুমান করা হলয়লি। িারত প্রবত িির বব্রলিলন প্রায় 
১২ বিব্য়ন পাউডি রফতাবন কলর। একই সমলয়, প্রায় ৬.৬ 
বিব্য়ন পাউডি যধুক্তরাজযে মরলক িারলত রফতাবন হয়। উিয় 
মিেই এখন একটি মধুক্ত িাবেজযে েুক্ক্তর মা্যেলম এই ঐবতহাবসক 
অংেীিাবরত্বলক নতুন মারোয় বনলয় মযলত োয়। এই করা উললেখ 
কলর প্র্ানমন্তী িবরস জনসন বনলজই অল্ািলরর মল্যে এফটিএ 
বনলয় আল্ােনা মেষ করার মঘাষো বিলয়লিন। উিয় মিলের 
প্র্ানমন্তীর মল্যে তিিলক ‘মরািমযোপ ২০৩০’-সহ ববিপাবষ্ক 
সম্পলকর্ সমস্ বিক পয ্াল্ােনা করা হলয়বি্। বিবিন্ন মষ্লরে 
সম্পক ্আরও গিীর করার জনযে উচ্াবি্াষী ্ষ্যে বন্ ্ারে করা 
হলয়বি্। বেবকৎসা, উচ্বেষ্া, বিবনলয়ালগর বিষলয়ও অলনক 
গুরুত্বপূে ্ মঘাষো করা হলয়লি।

লরেটটে প্রধানমন্তীর প্রেমবার 
গুজরাি সফর 

২০১৬ সাল্ রাইবসনা িায়া্গ শুরু হলয়বি্। এখালন 
বিশ্বিযোপী রাজনীবতবিি, প্রাক্তন মনতা এিং বিবেষ্ 
িযেক্ক্তলির িাবষক্ সমালিলে বিলশ্বর সামবগ্রক পবরবস্বত 
এিং সমসযোগুব্র উপর একটি অরি্হ আল্ােনার 
জনযে একক্রেত হন। এিার, ২৫ এবপ্র্ বতন বিনিযোপী 
রাইবসনা িায়া্গ শুরু হলয়বি্,৯০টি মিলের কূিনীবতক 
এিং বিলেষজ্ঞরা অংেগ্রহে কলরবিল্ন। ইউলরাপীয় 
ইউবনয়লনর মপ্রবসলিন্ উরসধু্া ফন িার ম্ন উলবিা্নী 

অব্লিেলন প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী এিং িারলতর 
প্রেংসা কলরন। বতবন রাইবসনা িায়া্লগর শুরুলত 
িল্বিল্ন ময ২০৪৭ সাল্র মল্যে িারতলক সিধুজ 
েক্ক্তর মষ্লরে সমূ্পে ্ স্য়ংসমূ্পে ্ করার জনযে প্র্ানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািীর উলিযোগ, পবরকল্পনা তালঁক অনধুপ্রাবেত 
কলরবি্। বতবন িল্বিল্ন ময িারত এিং ইউলরাপীয় 
ইউবনয়লনর মল্যে সম্পক ্আগামী িেলক অতযেন্ত 
গুরুত্বপূে ্ হলি। িবিষযেৎ িারলতর হালত রলয়লি।

সপ্তম রাইলসনা 
িায়ািগ 

ইউলরাপীয় ইউলনয়লনর 
দপ্রলসলিন্: ভলবষ্যি ভারলির 

িারত এিং যধুক্তরাজযে শু ধ্ু িাবেলজযের মষ্লরেই নয়, 
অনযে মষ্লরেও গুরুত্বপূে ্ মকৌে্গত অংেীিারও। 
িধুইবিলনর িারত সফলর বব্রলিন যধুক্তরালজযের 
প্র্ানমন্তী িবরস জনসন ২১ এবপ্র্ গুজরালত 
বগলয়বিল্ন। পলরর বিন বতবন বিবলে রওনা মিন। 
মহাত্মা গান্ীর স্মবৃত বিজবডত সিরমবত আশ্রলম বগলয় 
বতবন েরকায় সধুলতা কালিন। বতবন বিবলেলত প্র্ানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািীর সলগে তিিক কলরবিল্ন। মসখালন 
ববিপাবষ্ক সম্পক ্আরও মজারিার করার জনযে 
অলনক গুরুত্বপূে ্ পিলষ্লপর করাও মঘাষো কলরন।

আমরা প্রবতরষ্া খালত সহলযাবগতা িাডালতও সম্ত 
হলয়বি। আমরা িারলত ে্মান িযোপক সংস্ার, আমালির 
পবরকািালমার আ ধ্ুবনকীকরে সংক্রান্ত প্রকল্প এিং জাতীয় 
পবরকািালমা পাইপ্াইন বনলয়ও আল্ােনা কলরবি। আমরা 
যধুক্তরালজযের সংস্াগুব্র িারলত ক্রমি্ম্ান বিবনলয়াগলক 
স্াগত জানাই। যধুক্তরালজযে িসিাসকারী ১.৬ বমব্য়ন 
িারতীয় িংলোদ্ফূত মানধুষ সমাজ ও অরন্ীবতর প্রবতটি মষ্লরে 
ইবতিােক অিিান মরলখলিন। 
- নলরন্দ্র দমােী, প্রধানমন্তী, ভারি 

আমরা একটি নতুন, সম্প্রসাবরত প্রবতরষ্া ও বনরাপত্তা 
অংেীিাবরলত্ব সম্ত হলয়বি। এটি আমালির সম্পকল্ক 
আরও গিীর করলি, এটি আমালির কলয়ক িেলকর পধুরলনা 
প্রবতশ্রুবতর সলগে সামঞ্সযেপেূ ্ এিং একইসলগে প্র্ানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািীর ‘মমক ইন ইক্ডিয়া’র ্ষ্যেও পেূ ্ করলি। 
িারলতর আবতলরয়তায় আবম অবিিূত। আবম যখন এখালন 
মপৌঁি্াম, আমার মলন হলয়বি্ আবমই েেীন মতন্ধ্ু কার। 
তারপর োবরবিলক মহাবিং্ মিলখ মলন হ্ আবম অবমতাি 
িচ্ন। এই উষ্ণ অিযেরন্ার জনযে আবম প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র 
মমািীলক ্নযেিাি জানাই। 
-বলরস জনসন, প্রধানমন্তী, লরেলটন যুক্তরাজ্য  

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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সবি 
কৃষক এবং 
সমৃদ্ধোিী 
রোম 

জাবতর জনক মহাত্মা গান্ী িল্বিল্ন- ‘িারলতর আত্মা গ্রালমর মল্যে বনবহত রলয়লি। তাই গ্রাম ও 
কৃষলকর উন্নয়ন িাডা মিলের অগ্রগবত সম্ি নয়’। এই কারলেই িতম্ান সরকার একাব্ক প্রকলল্পর 
মা্যেলম কৃষক ও গ্রালমর ষ্মতায়লনর জনযে অলনক পিলষ্প গ্রহে কলরলি। এর মল্যে রলয়লি আিে ্ 

গ্রাম মযাজনা িা গ্রাম পচিালয়লত ইন্ারলনি প্রিান িা পচিালয়বত রাজ প্রবতষ্ালন োসন ই-োসন েক্ক্তো্ী করলত 
ই-গ্রাম স্রাজ প্রকল্প। এিাডাও, গ্রাম ও কৃষকলির ষ্মতায়লনর ্লষ্যে শু্ধুমারে নতুন বস্ম ো্ধু করা হয়বন িরং 
পধুরালনা বস্মগুব্লক জনিান্ি করার জনযে পধুনঃপবরকবল্পত করা হলয়লি। নূযেনতম সমরন্ মূ্ যে মিওয়া, কৃষকলির 
অযোকাউলন্ সরাসবর বকষাে সম্ান বনব্র অর ্ হস্ান্তর করা, কৃষকলির আয় ববিগুে করার ্লষ্যে ই-নাম ো্ধু করা, 
প্র্ানমন্তী কৃবষ বসচিন মযাজনা, বকষাে মক্রবিি কাি ্মযাজনা িা স্াবমত্ব বস্ম যার ্ষ্যে জবম সংক্রান্ত বিলরা্ 
বনষ্পত্তি করা এিং জবমর আইবন অব্কার মিওয়া, এইরকম মিে কলয়কটি প্রকলল্পর মা্যেলম কৃষক ও গ্রামগুব্লক 
েক্ক্তো্ী করার জনযে একাব্ক িযেিস্া গ্রহে করা হলয়লি। 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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প্রধানমন্তী লকষাণ 
সম্ান লনলধ দযাজনা

n  এই বস্মটি প্রারবমকিালি ২ মহ্র 
পযন্্ত জবমর অব্কারী ষ্ধু দ্র ও 
প্রাবন্তক কৃষকলির (এসএমএফ) 
জনযে বি্ বকন্তু জবমর অব্কারী 
সমস্ কৃষকলির এর অন্তিুক্্ত 
করার জনযে প্রকলল্পর পবরব্ িকৃ্দ্ধ 
করা হলয়বি্। এই প্রকলল্পর অ্ীলন, 
মকন্দ্রীয় সরকালরর তরলফ সরাসবর 
সধুবি্া স্ানান্তলরর মা্যেলম মযাগযে 
কৃষকলির িযোঙ্ক অযোকাউলন্ বতনটি 
বকক্স্লত প্রবত িির ৬০০০ িাকা 
অন্াইলন পািালনা হয়। ২০২২ 
সাল্র ২৫ এবপ্র্ পযন্্ত, এই 
প্রকলল্পর অ্ীলন ১১.৩০ মকাটিরও 
মিবে কৃষলকর অযোকাউলন্ ১.৮২ 
্ষ্ মকাটি িাকা স্ানান্তর করা 
হলয়বি্। ১ এবপ্র্, ২০২২ মরলক 
বপএম বকষান সম্ান বনব্ মযাজনার 
অ্ীলন আ্ার কালির্ মা্যেলম 
সমস্ অর ্ প্রিান করা হয়।

কৃষকলের আয় বা়োলনার পলরকপেনা 

বিবিন্ন রাজযে ও মকন্দ্রোবসত অচি্ মরলক এক হাজার 
মাক্ডি ই-নালম যধুক্ত করা হলয়লি। িযেিসায়ী, কৃষক, 
কবমেন এলজন্ এিং কৃষলকর উৎপািক সংস্াগুব্র 
মল্যে ই-নাম বনলয় উৎসাহ মিখা বগলয়লি। কৃষকরা স্ছে 
এিং প্রবতলযাবগতামূ্ক িরপলরে ই-এনএএম মপাি্াল্ 
অন্াইলন তালির পেযে বিক্ক্র করলত পারলিন। িহু 
কৃষক এই কারলে মযাগ বিলছেন। ২০২২ সাল্র ৩১ মাে্ 
পযন্্ত ২১টি রালজযের ১.৭৩ মকাটিরও মিবে কৃষক, ৩.২৪ 
্ষ্ িযেিসায়ী এিং ২১১৩টি এফবপও বনিবন্ত হলয়লি। 
২০২২ সাল্র ২২ মাে্ পযন্্ত ই-নাম মলচি ১.৮২ ্ষ্ 
মকাটি িাকার কৃবষজাত পেযে ম্নলিন হলয়লি। 

অরেগলি

লস্
ম এখন কৃষকলের উৎপালেি পলণ্যর 

অনিাইন লনিাম সমনৃ্দ্ধর পে খুলি লেলয়লছ

জািীয় কৃলষ বাজার (ই-নাম) 

সুলবধা লনন: অংেীেযাররবের সহযাযতযার েন্ কিযাল-
ররি নম্বর ১৮০০-২৭০০-২২৪ এেং ই-কেইল: enam.
helpdesk@gmail.com উপলব্ধ রবযবে এেং অনলযাইন 
টিউবিযাররযযালগুরল www.enam.gov.in-এ কেখযা কেবত পযাবর। 

লস্
ম

অ
রে

গ
লি

শুরু        ২৪ দফব্রুয়ালর, ২০১৯ 

শুরু        ১৪ এলপ্রি, ২০১৬ 

উলদেে্য: জবমর অব্কারী সমস্ 
কৃষকলির আবরক্ প্রলয়াজন 
মমিালনা

উলদেে্য: কৃষকরা যালত তালঁির উৎপাবিত পলেযের 
্ািজনক মূ্যে পান তার জনযে একটি অন্াইন 
স্ছে বন্াম িযেিস্া গলড মতা্া।

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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কৃষকলির মহাজনলির বনষ্ঠু রতা মরলক 
রষ্া করার জনযে, মকন্দ্রীয় সরকার বকষাে 
মক্রবিি কাি ্প্রকল্প শুরু কলরলি। এর 
মা্যেলম কৃষকরা সর্ পদ্ধবতর সালর 
একটি একক উইলডিার অ্ীলন িযোক্ঙ্কং 
িযেিস্া মরলক পয ্াপ্ত এিং সময়মত ঋে 
সহায়তা মপলত পালরন। ২০১৯ সাল্র ৪ 
মফব্রুয়াবর প্রাবেসম্পি কৃষক এিং মৎসযে 
োলষ বনযধুক্ত কৃষকলিরও এই প্রকলল্প 
অন্তিুক্্ত করা হলয়বি্।

লস্
ম প্রন্ক্রয়াকরণ মূি্য ছা়ো সহজ 

সলুের হালর কৃষকলের ঋণ 

লকষাণ দক্রলিট কাি ্

৩,০০,০০০ 
িাকা পযন্্ত স্ল্পলময়ািী 
ফস্ ঋে পাওয়া যায়। 
এলত সরকার ২% সধুলি 
িাড মিয়। 

কৃষকরা িালঁের উৎপালেি 
পণ্য লবন্ক্রর উপযুক্ত বাজার 
দপলয়লছ 

কৃলষ উে্যান দযাজনা লস্
ম

অ
রে

গ
লি

প্রাকৃলিক েলুযা্লগর 
সময় িাৎষেলণক 
রোণ 

প্রধানমন্তী ফসি লবমা দযাজনা 

লস্
ম

অরেগলি
প্র্ানমন্তী ফস্ বিমা মযাজনার অ্ীলন 
২০২১-২২ সাল্ ৭.৬৫ মকাটিরও 
মিবে কৃষক েসযে বিমার জনযে আলিিন 
কলরবিল্ন। ২০১৫-১৬ সাল্ ৪.৮৫ মকাটি 
কৃষক আলিিন কলরবিল্ন। ২০১৬-২০১৭ 
মরলক ২০২১-২০২২ পযন্্ত এই প্রকলল্পর 
শুরু মরলক প্রায় ৩৬.৯৮ মকাটি কৃষক 
আলিিন কলরলিন। নযোেনা্ ক্রপ ইন্সধুযেলরন্স 
মপাি্াল্র মা্যেলম সরাসবর কৃষকলির 
অযোকাউলন্ ইল্কট্বনকিালি ফস্ বিমার 
িাবি জমা করার জনযে একটি িযেিস্া গলড 
মতা্া হলয়লি। একইিালি ফসল্র ষ্বতর 
দ্রুত মূ্ যোয়ন করলত বরলমাি মসক্ন্সং, প্রযধুক্ক্ত, 
স্মাি্লফান, মরিান এিং েসযে িীমা অযোপগুব্ 
িযেিহার করা হলছে। 

শুরু        ৪ জিুাই ২০১৮ 

শুরু         আগস্ট ২০২০ 

শুরু       খালরফ েস্য ২০১৬ 

উলদেে্য: কৃষকলির কৃবষ 
পলেযের িাল্া িাম মপলত এিং 
আয় িকৃ্দ্ধলত সহায়তা করা। 

উলদেে্য: প্রাকৃবতক বিপযয়্ 
মরলক রষ্ার জনযে সাশ্রয়ী 
মূল্যের ফস্ বিমা।

উলদেে্য: স্ল্পলময়ািী িা িীঘল্ময়ািী কৃবষ 
োবহিা িা খরলের জনযে কৃষক, স্বনির্ মগাষ্ঠী িা 
িাগোষীলির সহলজ ঋে সহায়তা প্রিান করা।

অলনক কৃবষপেযে িাজালর 
মপৌঁিালনার আলগই নষ্ হলয় 
মগলি। এই সমসযো সমা্ালনর 
জনযে ২০২০ সাল্র আগলস্ কৃবষ 
উিযোন মযাজনা আন্তজা্বতক এিং 
জাতীয় রুলি ো্ধু করা হলয়বি্। 
এলত কৃবষ পলেযের নযোযযে মূ্যে 
পাওয়া যায়। এই বস্মটি ২০২১ 
সাল্র অল্ািলর কৃবষ উিযোন 
মযাজনা ২.০ বহসালি সম্প্রসাবরত 
করা হলয়বি্। উডান ফ্াইলির 
অন্তত অল্ক্ আসন কৃষকলির 
িতুব্কযধুক্ত িাডায় মিওয়া হয়। 
মিবি কন ্, ব্েু, তজি পেযে, 
সামধুবদ্রক খািার, আনারস, িধু্ 
উৎপািন এিং িধুগ্ধজাত পেযে, 
মাংলসর মলতা িযেিসায় বনযধুক্ত 
কৃষকলির অগ্রাব্কার মিওয়া হয়।

্যোক্ডিং, পাবকং্ এিং বনবি্ষ্ োজ ্
সম্পূে ্ মকধু ি করা হলয়লি 

৫৩টট বিমানিন্লর, যার মল্যে 
২৫টি রলয়লি উত্তর পূি,্ উপজাতীয় 
এিং পাহাবড এ্াকায়।

৩.০৫ মকাটি বকষাে মক্রবিি কাি ্জাবর 
করা হলয়লি, ২০২২ সাল্র এবপ্র্ পযন্্ত।

লকষাণ দরি: বহমঘর- সহ বকষাে মর্ এমনই একটি উলিযোগ যা কৃষকলির তালঁির 
উৎপাবিত কৃবষ পেযে দ্রুত এিং কম খরলে িরূ-িরূালন্তর িাজালর পবরিহন করলত 
সষ্ম কলরলি। ২০২০ সাল্র ৭ অগাস্ মরলক সম্পেূর্ূলপ ো্ধু হওয়া এই বস্মটির 
উলদেেযে বি্ কৃষকলির আয় ববিগুে করা এিং তালঁির উৎপাবিত পেযেগুব্ খারাপ 
হওয়ার আলগ িাজালর মপৌঁলি মিওয়া। এই বস্ম মসইলষ্লরে কাযক্র প্রমাবেত হলছে। 
কৃবষ ও কৃষক ক্যোে মন্তক বিিাগ, স্ানীয় সংস্া এিং মাক্ডির সলগে পরামে ্ কলর 
সম্ািযে বকষাে মর্ সাবকি্ বেবনিত করা হলয়লি। োবহিার বিত্তিমত বকষাে মর্ 
অপালরেলনর জনযে িবগর িযেিস্া করা হলয়লি। ২০২২ সাল্র ২৫ মাে্ অিব্ বকষাে 
মর্ ২১৯০িার যারো কলরলি। ‘অপালরেন বগ্রনস -িপ িু মিািা্’-এর অ্ীলন, খািযে 
প্রক্ক্রয়াকরে মন্তক বকষাে মরল্ ফ্ ও সিক্জ পবরিহলন ৫০ েতাংে িতুব্ক মিয়।

ন্ূযনিম সমেন্ মিূ্য (এমএসলপ): সারা মিলে এমএসবপলত গম এিং ো্ সংগ্রহ 
করা হলছে। ২০২২-২০২৩ সাল্র রবি বিপেন মরসধুলম,২৪ এবপ্র্ ২০২২ পযন্্ত 
১৩৭ এ্এমটি গম সংগ্রহ করা হলয়বি্, মযখালন প্রায় ১২ ্ষ্ কৃষকলির মল্যে ২৭ 
হাজার মকাটি িাকারও মিবে এমএসবপ বিতরে করা হলয়বি্। একইিালি, ২০২১-
২০২২ খাবরফ েসযে বিপেন মরসধুলম ৭৫৭.২৭ এ্এমটি ো্ সংগ্রহ করা হলয়বি্, 
তা প্রায় ১.১০ মকাটি কৃষকলির মল্যে ১.১৫ ্ষ্ মকাটি িাকার এমএসবপ বিতরে করা 
হলয়বি্। রবি ফসল্র জনযে বন্ ্াবরত এমএসবপ কৃষকলির উৎপািন খরলের মিড 
গুলের সমান। গম ও সবরষার মষ্লরে ১০০% মফরত পাওয়ার সম্ািনা রলয়লি। মসধুর, 
মিা্া, িাব্ল্ত ৬০-৬৯ েতাংে পযন্্ত ্াি সম্ি। 

ছয় বছলর ৩৬ দকাটটরও 
দবলে কৃষকলক ১,০০,০০০ 
িষে দকাটট টাকারও দবলে 
ষেলিপূরণ দেওয়া হলয়লছ।

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 

৯% হালর 
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প্রধান মন্তী কৃলষ 
লসচিন দযাজনা 

্ষ্ মহ্র জবমলত অবতবরক্ত মসলের 
সম্ািনা ততবর হলয়লি। 

৫০.৬৪ 

লস্
ম

অ
রে

গ
লি

নযোলনা ইউবরয়া ততবর কলরলি ইফলকা। এটি ্ান, গম, 
সবরষা, িুট্া, িলমলিা, িা ঁ্ াকবপ, কযোপবসকাম এিং 
মপয়ঁালজর উপর কৃবষ গলিষো প্রবতষ্ান এিং রাজযে কৃবষ 
বিশ্ববিিযো্য় বিারা পরীষ্া করা হলয়বি্। পরীষ্ায় মিখা 
বগলয়লি ময এটি েলসযের ফ্ন িকৃ্দ্ধ কলরলি এিং ৫০% 
পযন্্ত সার সংরষ্ে কলরলি। িতম্ালন প্রবতবিন এক 
্ষ্ মিাত্ নযোলনা ব্কধু ইি ইউবরয়া উৎপাবিত হলছে।

অরেগলি

লস্
ম ভারি বালণন্জ্যকভালব ন্যালনা 

ইউলরয়া উৎপােনকারী প্রেম দেে 

ন্যালনা ইউলরয়ার প্রচার 

রাষ্ট্রঠীয় কৃবষ বিকাে মযাজনার মা্যেলম, সরকার আবরক্ সহায়তা 
প্রিান এিং ইনবকউলিেন ইলকাবসলস্ম গলড তুল্ উদ্ািন 

এিং কৃবষ উলিযোক্তা হওয়ার প্রোর করলি। এই প্রকলল্পর অ্ীলন 
৯২৩টি স্াি্আপলক ৫০.৯০ মকাটি িাকা মিওয়া হলয়বি্। 

শুরু         ২০১৫-২০১৬ 

উলদেে্য: জ্ িযেিহালরর িষ্তা, 
মসই সলগে কৃবষলষ্রেগুব্লত জল্র 
প্রাপযেতা িকৃ্দ্ধ করা। 

উলদেে্য: সালরর মষ্লরে মিেলক স্বনির্ কলর 
মতা্ার পাোপাবে ফ্ন িকৃ্দ্ধ এিং সালরর জনযে 
িযেয় হ্াস করা।

কম জি ব্যবহার কলর 
অলধক ফসি

 ২০১৫-১৬ সাল্ প্র্ানমন্তী কৃবষ বসচিন 
মযাজনা শুরু হলয়বি্। এই প্রকলল্পর 
অ্ীলন ত্ববরত মসে সধুবি্া কমস্ূবে, হর 
মষ্ত মকা পাবন, পার রিপ মমার ক্রপ, 
এিং জ্ােয় উন্নয়ন উপািান অন্তিুক্্ত 
রলয়লি। এর সফ্ িাস্িায়লনর জনযে 
বতনটি মন্তক একসলগে কাজ করলি।

   বপএমলকএসওয়াই ২০২১ সাল্র মাে্ 
পযন্্ত তি্ বি্। এখন ৯৩ হাজার মকাটি 
িাকা খরে কলর এটি ২০২১-২২ মরলক 
২০২৫-২৬ পযন্্ত িাডালনা হলয়লি, যালত 
নতুন ্ষ্যে হ্ প্রায় ২০ ্ষ্ মহ্র কৃবষ 
জবমলত মসে সম্ািনা ততবর করা।

   এর অ্ীলন দ্রুত মসে সধুবি্া কমস্ূবের 
৯৯টি িড প্রকল্প সম্পূে ্ করার জনযে 
২০১৬-১৭ সাল্ কাজ শুরু হলয়বি্। 
৭৮ হাজার মকাটি িাকা িযেলয় বমেন 
মমালি কাজ ো্ধু হয়। এর মল্যে ৪৬টি 
প্রকল্প সম্পন্ন হলয়লি। ২০২১ সাল্র মাে্ 
পযন্্ত প্রাপ্ত তরযে মরলক মিখা যায় ময

১০ হাজার কৃষক উৎপােনকারী সংস্ার গঠন (এফলপওস): 
ষ্ধু দ্র, প্রাবন্তক কৃষক এিং িাগ োবষলির অরধ্নবতকিালি 
স্াি্ম্বী করলত এিং িাজালরর সংলযাগ িাডালত, তালঁির 

এফবপও-মত অন্তিুক্্ত করা। এফবপওগুব্লক পােঁ িিলরর জনযে 
সমরন্ করা হলি। ২০২১ সাল্র এবপ্র্ পযন্্ত, ২৩১৫টি এফবপও 

বনিবন্ত হলয়লি, যার জনযে সরকার ৪১০ মকাটি িাকা বিলয়লি । 

মৃত্তিত্তিকা স্াস্্য ব্যবস্াপনা: মাটি পরীষ্া-বিত্তিক পধুটষ্ 
িযেিস্াপনার উন্নয়ন ও প্রোর করা। ২০১৮-২০১৯ মরলক 

২০২০-২০২১ পযন্্ত ৫.৬৭ মকাটিরও মিবে কৃষক এই প্রকল্প 
মরলক উপকৃত হলয়লিন। এ পযন্্ত ২২.১৯ মকাটিরও মিবে 

কাি ্ততবর করা হলয়লি এিং ১৯ এবপ্র্ ২০২২ পযন্্ত তা 
কৃষকলির মল্যে বিতরে করা হলয়লি। 

লপএম লকষাণ সম্ে দযাজনা ২০১৫ সাল্র ৩ মম ো্ধু 
হলয়বি্। যার আনধুমাবনক িযেয় বি্ ৬ হাজার মকাটি িাকা। 

এটি এখন ২০২৫-২০২৬ পযন্্ত সম্প্রসাবরত করা হলয়লি, 
অবতবরক্ত ৪৬০০ মকাটি িাকা খরে হলি। এর আওতায় মমগা 

ফধু ি পাক্, বমবন ফধু ি পাক্, ফধু ি মিবস্ং ্যোিলরিবরসহ 
১০৮৮টি প্রকল্প অনধুলমািন মিওয়া হলয়লি।

প্রাকৃবতক কৃবষর অ্ীলন ২০২০-২০২১ সাল্র মল্যে 
রাজযেগুব্লক প্রায় ৪৯.৯১ মকাটি িাকা মিওয়া হলয়বি্। 

িারত সরকালরর ্ষ্যে হ্ ২০২৫ সাল্র মল্যে ৩.৫০ 
্ষ্ মহ্র জবম প্রাকৃবতক োলষর আওতায় বনলয় আনা।

শুরু           জনু ২০২১ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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কৃষকলের ষেমিায়লনর জন্য 
অন্যান্য প্রধান পলরকপেনা

জািীয় বােঁ লমেন: িােঁ োলষর 
মষ্লরে সারা বিলশ্ব বেলনর পলর িারত 
ববিতীয় িহৃত্তম মিে। মবন্তসিা ২০১৮ 
সাল্র ২৫ এবপ্র্ জাতীয় িােঁ বমেলনর 
পধুনগি্লনর অনধুলমািন বিলয়লি। 
বমেলনর অ্ীলন সরকার িােঁ োলষর 
জনযে কৃষকলির ৫০,০০০ িাকা িতুব্ক 
মিয় এিং ষ্ধু দ্র কৃষকলির জনযে প্রবত 
গালি ১২০ িাকা িতুব্ক মিওয়ার িযেিস্া 
রলয়লি। িতম্ালন মিলে ১৩৬ প্রজাবতর 
িােঁ োষ করা হয় যার মল্যে ১২৫টি 
মিেী। িারত প্রবত িির প্রায় ১৪ বমব্য়ন 
িন িােঁ উৎপািন কলর।

এটির ্ষ্যে খািযে প্রক্ক্রয়াকরে বেলল্পর মলতা অসংগটিত বিিালগ বিিযেমান স্তন্ত ষ্ধু দ্র-
উলিযোগগুব্র প্রবতলযাবগতা িকৃ্দ্ধ করা, উৎপািনকারী সংস্া, স্বনির্ মগাষ্ঠী এিং উৎপািক 
সমিায়-সহ সমগ্র মূ্যে েঙৃ্খ্লক েক্ক্তো্ী করা। ১০,০০০ মকাটি িাকার বস্মটি িধুই ্ষ্ মাইলক্রা 
ফধু ি এন্ারপ্রাইজগুব্লক সহায়তা করার জনযে িাস্িাবয়ত করা হলি যা ২০২৫ সা্ পযন্্ত ে্লি।

মাইলক্রা ফুি প্রলসলসং 
এন্ারপ্রাইজ প্রকলপের 
আনুষ্ঠালনকীকরণ

কৃলষ পলরকাঠালমা িহলবি: প্ররমিালরর 
মলতা, মিলে কৃবষ সম্পবকত্ পবরকািালমা 
উন্নত করলত এক ্ষ্ ্াখ মকাটি 
িাকার একটি কৃবষ ইনরিা তহবি্ ততবর 
করা হলয়লি। এর মা্যেলম সধুি ও আবরক্ 
সহায়তার মা্যেলম কৃবষ অিকািালমা 
উন্নয়লন সহায়তা মিওয়া হয়। ২২ 
মাে্, ২০২২ অিব্, কৃবষ অিকািালমা 
তহবি্ মপাি্াল্ ১৩,৪০০ মকাটি িাকার 
১৯ হাজালররও মিবে আলিিন গহৃীত 
হলয়লি। এলত ১০ হাজালররও মিবে প্রকল্প 
অনধুলমািন করা হলয়লি।

জািীয় খাে্য লনরাপত্তা লমেন: 
এর ্ষ্যে হ্ ো্, গম, িা্, িানা 
েসযে (িুট্া এিং িাব্)্, পধুটষ্কর েসযে 
(মজায়ার, িাজরা, রাবগ), িাবেক্জযেক 
ফস্ (পাি, তু্া এিং আখ), তত্িীজ 
এিং পাম মতল্র উৎপািন িকৃ্দ্ধ করা। 
এর আওতায় ২৮টি রাজযে এিং জম্ধু ও 
কাশ্ীলরর িধুটি মকন্দ্রোবসত অচি্ এিং 
্ািালখর কৃষকরা সধুবি্া পালছেন।

পরম্রাগি কৃলষ লবকাে 
দযাজনা: এর ্ষ্যে হ্ ঐবতহযেগত 
এিং তজি োষলক উৎসাবহত করা। 
এ জনযে সরকালরর পষ্ মরলক 
আবরক্ সহায়তা মিওয়া হয়। এই 
পবরকল্পনার আওতায় লিাস্ার বিক্ল্ডং, 
সষ্মতা িকৃ্দ্ধ, মূ্যে সংলযাজন এিং 
িাজারজাতকরলের উলদেলেযে ৩ 
িিলরর জনযে মহ্র প্রবত ৫০ হাজার 
িাকা  সহায়তা মিওয়া হয়।

রাষ্ট্র্রীয় দগাকুি রোম লমেন: এই 
বমেলনর অ্ীলন ১৬টি মগাকধু ্ গ্রামলক 
সমববিত মিেীয় গিাবি পশু উন্নয়ন 
মকন্দ্র বহসালি প্রবতষ্ার জনযে ২০২২ 
সাল্র ৩১ মাে্ পযন্্ত তহবি্ প্রকাে 
করা হলয়লি। বমেলনর উলদেেযে হ্ 
তিজ্ঞাবনক ও সামবগ্রক পদ্ধবতলত মিেীয় 
গরুর জাতগুব্লক বিকবেত করা এিং 
সংরষ্ে করা, তালির উির্তা িকৃ্দ্ধ করা। 
গত বতন িিলর বমেলনর অ্ীলন রাজযে 
এিং মকন্দ্রোবসত অচি্গুব্র জনযে 
প্রায় ২০৮২ মকাটি িাকা মিওয়া হলয়বি্।

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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অরেগলি

লস্
ম

উলদেে্য: গ্রামীে স্ানীয় সংস্াগুব্র বনি ্াবেত 
প্রবতবনব্লির সষ্মতা িকৃ্দ্ধ এিং প্রবেষ্লের 
মা্যেলম পচিালয়বত রাজ সংস্াগুব্লক েক্ক্তো্ী 
করা। 

সরকার পলরচািনার জন্য জনপ্রলিলনলধলের 
কালজর পলরলধ বা়োলনা হলয়লছ 

জািীয় রোম স্রাজ দযাজনা

শুরু       ১ এলপ্রি, ২০১৮ 

প্রকলল্পর অ্ীলন ২০২১-২০২২ সাল্ ২৫.৭৫ ্ষ্ 
মানধুষলক প্রবেষ্ে মিওয়া হলয়বি্। ই-গ্রাম স্রাজ মপাি্া্ 
https://egramswaraj. gov.in ো্ধু হলয়লি। এই মলচি গ্রাম 
পচিালয়লতর পবরকল্পনা আপল্াি করা হয়। ২০২১-২০২২ 
আবরক্ িিলর ২.৫৪ ্ষ্ বস্ম আপল্াি করা হলয়লি। 
২.৩২ ্লষ্রও মিবে গ্রাম পচিালয়ত ই-স্রাজ মপাি্াল্ 
মযাগিান কলরলি, যারা এই ইন্ারলফলসর মা্যেলম ৭০ হাজার 
মকাটি িাকার বিবিন্ন প্রকলল্পর জনযে অরপ্্রিান কলরলি। 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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সম্ত্তিত্তির অলধকার 
পাওয়া সহজ হলয় যায় 

স্ালমত্ব লস্
ম

অ
রে

গ
লিএই পাই্ি প্রকল্পটি অন্ধ্রপ্রলিে, 

কে ্ািক, ম্যেপ্রলিে, মহারাষ্ট্র, 
পাঞ্াি, রাজস্ান, উত্তরপ্রলিে এিং 
উত্তরাখলণ্ড শুরু হলয়লি। প্রকল্পটি 
২০২১ মরলক ২০২৫ সা্ পযন্্ত 
পয ্ায়ক্রলম সারা মিলে িাস্িাবয়ত 
হলি। এখনও পযন্্ত ২৯টি রাজযে 
এিং মকন্দ্রোবসত অচি্গুব্ 
স্াবমত্ব প্রকল্প িাস্িায়লনর জনযে 
‘সালি ্অফ ইক্ডিয়া’র সলগে 
এমওইউ স্াষ্র কলরলি। ২০২২ 
সাল্র ৩১ মাে্ পযন্্ত প্রায় ১.২৩ 
্ষ্ গ্রালম মরিান ফ্াইি এিং 
মযোবপংলয়র প্রারবমক কাজ করা 
হলয়লি। ৩১ হাজার গ্রালম সম্পত্তি 
কাি ্ততবর করা হলয়লি। বিক্জ 
্কালর সম্পত্তি কাি ্পাওয়া যায়।  

প্রধানমন্তী আবাস দযাজনা:

মলিি রোম বানালনার পলরকপেনা 
ভাইরে্যান্ লভলিজ: ে্বত আবরক্ িিলরর 

িালজলি অরুোে্ প্রলিে এিং প্রকৃত 
বনয়ন্তে মরখার বনকিিতমী গ্রামগুব্র জনযে 

এই কমস্ূবে মঘাষো করা হলয়লি। সীমান্তিতমী 
গ্রালম সংলযাগ, অিকািালমা বনম ্াে, 

কংক্ক্রলির ঘর, সরকাবর েযোলন্, বিটিএইে 
েযোলন্, বেষ্ামূ্ক েযোলনল্র পাোপাবে 

পযি্ন মকন্দ্রগুব্র উন্নয়ন করা হলি।

সংসে আেে ্রোম দযাজনা: এটি মকন্দ্রীয় 
সরকালরর একটি বিিযেমান বস্ম, রাজযে সরকার, 
মস্ছোলসিী এিং সমিায় খালতর সলগে অংেীিাবরত্ব, 
কলপ ্ালরি মরসপক্ন্সবিব্টি ফালডির সহায়তায় 
একক্রেতিালি োব্ত হয়। ২০১৪ সাল্ শুরু হওয়া 
এই প্রকলল্পর অ্ীলন, সাংসিরা তালঁির উন্নয়লনর 
জনযে গ্রামগুব্ িত্তক মনন। প্রায় ২১০০টি গ্রাম এই 
প্রকলল্প অন্তিুক্্ত হলয়লি। 

শুরু       ২৪ এলপ্রি, ২০২১ 

উলদেে্য: গ্রামীে এ্াকার জবমর 
মরকি ্বিক্জিা্াইজ কলর 
গ্রামিাসীলির জবমর মাব্কানা এিং 
আইবন মাব্কানা অব্কার কাি ্
প্রিান করা। এটি আর-্সামাক্জক 
ষ্মতায়লনর পাোপাবে সম্পলির 
নগিীকরলের সধুবি্া প্রিান কলর।

প্র্ানমন্তী আিাস মযাজনার অ্ীলন এখনও পযন্্ত ৩.১ 
মকাটি িাবড ততবর করা হলয়লি। মকন্দ্রীয় িালজলি এক 
িিলর ৮০ ্ষ্ নতুন িাবড বনম ্ালের জনযে ৪৮ হাজার 
মকাটি িাকা িরাদে করা হলয়লি।

প্রধানমন্তী আবাস দযাজনা রোমীণ: ২০১৬ সাল্র 
১ এবপ্র্ এই প্রকল্পটি ো্ধু করা হলয়বি্, ্ষ্যে বি্ ২.৯৫ 
মকাটি িাবড ততবর করা। ২০২২ সাল্র ৩১ মাে্ পযন্্ত ২.৫২ 
মকাটি িাবডর বনম ্াে সম্পন্ন হলয়লি। ্ষ্যেমারো সম্পূে ্ করলত 
মকন্দ্রীয় সরকার ২০২১ সাল্র মাে্ মরলক ২০২৪ সাল্র মাে্ 
পযন্্ত প্রকল্পটি অিযোহত রাখার অনধুলমািন বিলয়লি।  

প্রধানমন্তী আবাস দযাজনা- েহরাচিি 
এই প্রকল্পটি ২০১৫ সাল্র ২৫ জধুন ো্ধু হলয়বি্। ২০২২ 
সাল্র ৩১ মাে্ পযন্্ত ১.২৩ মকাটি িাবড মঞ্ঠুর করা হলয়লি 
যার মল্যে ৯৫.১৩ ্ষ্ িাবডর বনম ্াে শুরু হলয়লি। বনম ্াে 
কাজ মেষ হওয়ার পর ৫৮.১ ্ষ্ িাবড বিতরে করা হলয়লি। 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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দরিদ্র মানুষেি খাষদযেি 
সংস্ান কিা 
প্রধানমন্ত্রী গরিব কলযোণ অন্ন য�াজনা: এই 
প্রকল্পটি ককোভিড-১৯ মহোমোরী চলোকোলীন 
সময়ে ২০২০ সোয়লর ২৬ মোচ্চ চোলু হয়েভিল, 
সরকোর প্রকল্পটি ক্রমোগত ভতন মোয়সর জন্য 
বোভ়িয়ে চয়লয়ি। এই প্রকয়ল্প ৮০ ককোটি 
মোনুষয়ক ভবনোমূয়ল্য ১০ ককজজ অভতভরক্ত গম 
বো চোল িো়িোও এক ককজজ ডোলও ভবনোময়ূল্য 
করশন ভহসোয়ব কেওেো হে। মভ্রিসিো সম্প্রভত 
এই প্রকয়ল্পর ষষ্ঠ পর ্চোে অনয়ুমোেন কয়রয়ি রো 
২০২২ সোয়লর কসয়টেম্বর পর ্চন্ত চলয়ব। সরকোর 
এই প্রকয়ল্প ২ লক্ষ ৬০ হোজোর ককোটি িোকো 
খরচ কয়রয়ি। ২০২২ সোয়লর কসয়টেম্বয়রর 
ময়্্য আরও ৮০ হোজোর ককোটি িোকো খরচ 
হয়ব। ২০২২ সোয়লর এভপ্রল পর ্চন্ত, এই প্রকয়ল্পর 
অ্ীয়ন ১০০০ লক্ষ কমটরিক িন ভবনোমূয়ল্যর 
খোে্যশস্য ভবতরণ করো হয়েয়ি।

মহাত্া গান্্রী নযোশনাল রুিাল এমপ্লয়ষমন্ট 
গযোিারন্ট রকিম: এমজজএনআরইজজএ হল 
একটি চোভহেো ভিত্তিক মজভুর কম ্চসংস্োন 
কম ্চসূভচ। এয়ত প্রভতটি পভরবোয়রর প্রোপ্তবেস্ক 
সেস্য রোরো অেক্ষ শ্রয়ম ইচ্ছু ক তোয়ঁের প্রভত 
বির ১০০ ভেয়নর কম ্চসংস্োয়নর ভনশ্চেতো 
কেওেো হে। রোজ্য সরকোরগুভল ককন্দীে 
সরকোর কত্ ্চক ক�োভষত মজভুরর হোয়রর 
কচয়ে কবভশ মজভুর ভন্ ্চোরণ করয়ত পোয়র। 
এই প্রকয়ল্পর আওতোে ৯৯.৬৯% শ্রভময়কর 
অ্যোকোউয়টে মজভুর পোঠোয়নো হয়চ্। 

স্বভনভ্ প্রকয়ল্পর অ্ীয়ন রোস্োর পোয়শ ভবয়ক্রতোয়ের ১০,০০০ িোকো পর ্চন্ত 
ঋণ কেওেো হে। মভ্রিসিো ২০২৪ সোয়লর ভডয়সম্বর পর ্চন্ত প্র্োনম্রিী 
স্বভনভ্ করোজনো অব্যোহত রোখোর অনুয়মোেন ভেয়েয়ি। শহরোঞ্চয়লর প্রোে 
১.২ ককোটি মোনুষ উপক্ত হয়বন। ২৯৩১ ককোটি িোকোর ২৯.৬ লক্ষ ঋণ 
ভবতরণ করো হয়েয়ি।

যেরিওয়ালাষদি 
স্বরনর্ভি কষি 

তুষলষে স্বরনরধ 

এক যদশ, এক যিশন কার্ভ
৩৫টি রোজ্য এবং ককন্দশোভসত অঞ্চয়ল এই প্রকল্প বোস্বোভেত 
হয়চ্। এই প্রকয়ল্পর অ্ীয়ন ৭৭ ককোটি সুভব্োয়িোগী অর ্চোৎ 
জোতীে খোে্য ভনরোপত্ো আইয়নর অ্ীয়ন কমোি করোগ্য 
জনসংখ্যোর প্রোে ৯৬.৮% সুভব্ো পোয়চ্ন। 

জযোম ত্রয়্রী: আর্ ্ভক অন্তরু্ভক্তিি জনযে রবষবেি সবষেষয় 
বড় পরিকল্পনা
কেয়শর প্রভতটি ভবিোগয়ক ককোয়নো নো ককোয়নোিোয়ব সরকোভর 
ভস্কমগুভলর সুভব্োর সয়গে রকু্ত করো হয়েয়ি, করখোয়ন জ্য্যোম 
বো 'জন ্ন-আ্োর কমোবোইল'- এই ত্রেী স্বচ্তো ভনজশ্চত কয়র 
একটি গুরুত্বপূণ ্চ িূভমকো পোলন করয়ি। প্ররমত, এলভপজজ 
িতছু ্চভকর জন্য ‘ডোইয়রক্ট কবভনভিি রিোন্সিোর (ভডভবটিএল) 
২০১৫ সোয়লর ১ জোনেুোভর চোল ুকরো হয়েভিল। এখন ৫৩টি 
ম্রিয়কর ৩১৩টি ভস্কম ‘ডোইয়রক্ট কবভনভিি রিোন্সিোয়র’র মো্্যয়ম 
সংরুক্ত করো হয়েয়ি। এর িয়ল ২০১৪-১৫ করয়ক ২০২১-২২ 
সোয়লর ময়্্য ২১.৮৭ লক্ষ ককোটি িোকো সরোসভর সুভব্োয়িোগীয়ের 
অ্যোকোউয়টে কপৌঁয়িয়ি। 'জ্যোম' ত্রেীর কোরয়ণ রোষ্ট্রীে ককোষোগোর 
করয়ক ২,২২,৯৬৮ ককোটি িোকোর অপচে বন্ধ করো ভগয়েয়ি। 

জন ধন প্ররতটি বারড়ষত বযোক্্কং সরুবধা প্রদান কষি
কেয়শ অয়্ ্চয়করও কবভশ জনসংখ্যো রোয়ের ব্যোজ্কং সুভব্োর 
প্রোপ্যতো ভিল নো, তোয়ঁের জন্য এই প্রকল্পটি ২০১৪ সোয়লর ২৮ 
আগস্ট চোল ুহয়েভিল। এই প্রকয়ল্পর অ্ীয়ন ‘জজয়রো ব্যোয়লন্স’ 
ব্যো্ক অ্যোকোউটে কখোলো হে। এই ভস্কয়মর অ্ীয়ন রুয়প কোড্চ, 
১০ হোজোর িোকোর ওিোরড্োফ্ট সভুব্ো এবং একটি ভবমোর সভুব্োও 
কেওেো হে। জন ্ন অ্যোকোউয়টে ১,৬৭,৪৬২.৩০ ককোটি িোকো 
জমো আয়ি। জন ্ন অ্যোকোউটে্োরীয়ের প্রোে ৫৫% মভহলো। 

বে ্ভ বে ্ভ 

অররমুষখঅররমুষখ
কম ্ভপষ্ি কম ্ভপষ্ি 
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দগৌরবময় ঐলিহ্য ও 
সংসৃ্লি সংরষেণ 

নব ভারলির উত্ান

মিমের ঐবতহযে এিং 
সংসৃ্বত সংরষ্ে 
করলত সরকার মিে 

বকিু পিলষ্প গ্রহে কলরলি। 
্া্লকলোয় শ্রী গুরু মতগ 
িাহািধুলরর েতুর ্ জন্মেতিাবষক্ী 
উিযাপন করা িা সালহিজািালির 
আত্মতযোলগর স্মরলে ২৬ 
বিলসম্বরলক িীর ি্ বিিস বহসালি 
মঘাষো করা, অলযা্যোয় িগিান 
রালমর মক্ন্র বনম ্াে, কতা্রপধুর 
কবরলিার, কােী বিশ্বনার কবরলিার, 
জম্ধু ও কাশ্ীর মরলক ৩৭০ ্ারা 
িাবত্ করা, বতন তা্াক প্ররা 
িাবত্, নাগবরকত্ব সংলো্নী 
আইলনর মলতা িব্ষ্ বসদ্ধান্ত গ্রহে 
করা হলয়লি। 

লেখ সম্প্রোলয়র জন্য গৃহীি পেলষেপ
 িারত এখন নি নীবতলত, উলিযোলগ মিলের আ্যোত্মিক ও 
সাংসৃ্বতক ঐবতহযে সংরষ্ে করলত সলেষ্ হলয়লি। মসই কারলেই 
আজ মিে স্া্ীনতার অমতৃ মলহাৎসি এিং গুরু মতগ িাহািধুলরর 
৪০০ তম প্রকাে পি ্ একই রকম সংকল্প বনলয় উিযাপন করলি।

 ২১ এবপ্র্ ্া্লকলোয় শ্রী গুরু মতগ িাহািধুলরর ৪০০তম প্রকাে 
পলির্ আলয়াজন করা হলয়বি্ এিং প্র্ানমন্তী মমািী জাবতর 
উলদেলেযে িাষে বিলয়বিল্ন। গুরু মতগ িাহািধুলরর কম-্জ্ঞান 
জাবতর জনযে ঐকযেিদ্ধ েক্ক্ত বহলসলি কাজ কলর। অনধুষ্ালন গুরুর 
সম্ালন একটি স্মারক মধুদ্রা ও িাকটিবকি প্রকাে করা হয়।

 কতা্রপধুর সালহি কবরলিারটি ২০১৯ সাল্র অল্ািলর মিরা 
িািা নানক মরলক আন্তজা্বতক সীমান্ত পযন্্ত সমস্ আ্ধুবনক 
সধুবি্া-সহ একটি সমববিত উন্নয়ন প্রকল্প বহসালি বনবমত্ হলয়বি্। 
স্া্ীনতার পর এই প্ররমিার মকন্দ্রীয় সরকার বেখলির পবিরেতম 
তীরস্্ান কতা্রপধুর কবরিলরর জনযে িীঘ ্ অমীমাংবসত িাবি পূরে 
কলরলি। 

 কতা্রপধুর, পাবকস্ালন গুরু নানক মিলির িাসিিন, িারতীয়রা 
এতবিন মসই স্ান িরূ মরলকই মিখত। বকন্তু ২০১৯ সাল্র ৯ 
নলিম্বর প্র্ানমন্তী মমািী ১২০ মকাটি িাকা িযেলয় বনবমত্ কতা্রপধুর 

কবরলিার উলবিা্ন কলরবিল্ন। এটি বেখ ্লমর্ 
সংসৃ্বত ও ঐবতলহযের প্রতীক। 

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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   সমস্ ্লমর্ িারতীয় িংলোদ্ফূত তীরয্ারেীরা এখন 
এই কবরলিার িযেিহার কলর কতা্রপধুলর মযলত 
পারলিন। মসখালন যাওয়ার জনযে আ্ািা বিসার 
প্রলয়াজন মনই। তারঁা তি্ পাসলপাি্ বনলয় কতা্রপধুর 
মযলত পালরন।

 আগ্রহী তীরয্ারেীলির বনিন্লনর জনযে একটি 
অন্াইন মপাি্া্ ো্ধু করা হলয়লি।

 ্গেরখানালক ক্জএসটি মরলক মধুক্ত করা হলয়লি।
 িেলমে গুরুর প্রকাে পলির্ অনধুষ্ান।  
 এসক্জবপবস’র বনি ্ােন শু্ধুমারে মকে্ারী বেখলির 
মল্যে সীমািদ্ধ বি্।

 ২০১৯ সাল্র জধুন মালসর কাল্া তাব্কািুক্ত বিলিবে 
বেখ নাগবরকলির পয ্াল্ােনা করা হলয়বি্ এিং 
অযোমলনবস্ বস্লমর অংে বহসালি বেখ িক্ন্লির (গান্ী 
জয়ন্তীলত) মধুক্ক্ত মিওয়া হলয়বি্। 

 পািনা সাবহি-সহ গুরু মগাবিন্ বসংলয়র সলগে 
সম্পবকত্ স্ানগুব্লত মর্ওলয় সধুবি্াগুব্ও 
আ্ধুবনকীকরে করা হলয়লি।

 'স্লিে িেন্ মযাজনার' মা্যেলম পাঞ্ালির আনন্পধুর 
সালহি এিং অমতৃসলরর শ্রী হরবমন্র সালহি-সহ 
সমস্ প্র্ান স্ানগুব্লক সংযধুক্ত করার জনযে একটি 
তীরয্ারো সাবকি্ও ততবর করা হলছে।

 উত্তরাখলণ্ডর মহমকধু ডি সালহলির জনযে মরাপওলয় ো্ধুর 
কাজও এবগলয় েল্লি।

 বেখ সম্প্রিালয়র প্রবত িক্ক্ত এিং উৎসলগর্ 
পবরলপ্রবষ্লত, বেখলির পােঁটি তখলতর মল্যে অনযেতম 
সেখডি শ্রী হুজধুর সালহি প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীলক 
একটি সম্ান পরে প্রিান কলরলিন।

  এই বি্টি পাবকস্ান, িাং্ালিে এিং আফগাবনস্ালনর 
মকাটি মকাটি বনয ্াবতত সংখযো্ঘধুলির ময ্ািার সলগে 
িােঁার সধুলযাগ মিয়। তলি এর পাোপাবে, এমন 
েরোরমীলির নাগবরকত্ব মিওয়ার বি্ানও রলয়লি যারা 
মকানওিালিই িারলতর সংবি্ালনর অমানযে কলর না। 
তসব্মা নাসবরলনর মলতা মানধুষলির আশ্রয় বিলয়লি 
িারত।

 িারলতর প্রবতলিেী মিে - পাবকস্ান, িাং্ালিে, 
আফগাবনস্ালন বনয ্াবতত ্মমীয় সংখযো্ঘধুলির অব্কার 
ও সম্ান রষ্ার জনযে নাগবরকত্ব আইন সংলো্লনর 
ঐবতহাবসক বসদ্ধান্ত বনলয়লি মকন্দ্রীয় সরকার।

 ৯ বিলসম্বর ম্াকসিা, ১১ বিলসম্বর রাজযেসিা এিং 
১২ বিলসম্বর ২০১৯ তাবরলখ রাষ্ট্রপবত রামনার মকাবিন্ 
বি্টি অনধুলমািন কলরন, যা ্মমীয় বনপীডলনর কারলে 
আফগাবনস্ান, িাং্ালিে ও পাবকস্ান মরলক িারলত 
আসা বহন্ধু, বেখ, মিৌদ্ধ, তজন, পাবস ্ এিং বরিস্ান 
সম্প্রিায়লক সমরন্ করলত োয়। তালঁির িারতীয় 
নাগবরকত্ব মিওয়ার বি্ান রলয়লি।

 একই সলগে উত্তর-পূি ্াচিল্র মানধুলষর িাষাগত, 
সাংসৃ্বতক ও সামাক্জক পবরেয় বনক্চিত করার িযেিস্াও 
করা হলয়লি। 

নাগলরকত্ব সংলোধনী আইন 
(লসএএ) 

লিন িািাক 
 ২০১৯ সাল্র ৩০ জধ্ু াই বিনটিলক িারলতর 
সংসিীয় ইবতহালস একটি গুরুত্বপেূ ্ মাই্ফ্ক 
বহসালি গেযে করা হয়। ঐবতহাবসক বতন তা্াক 
বি্ পাে হওয়ার পর মধুসব্ম মবহ্ারা নযোয়বিোর 
মপলয়লিন। এর জনযে তালঁির কলয়ক িেক ্লর 
অলপষ্া করলত হলয়বি্।

“লিন িািাক আইন পাে হওয়ার পর প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র দমােীর নাম ইলিহালস রাজা রামলমাহন 
রায় এবং ঈশ্রচন্দ্র লবে্যাসাগলরর মলিা সমাজ 
সংস্ারকলের সলগে এক আসলন োকলব। লিন 
িািাক আইন মুসলিম মলহিালের স্াে ্ এবং 

অলধকার সুরলষেি করার লেলক একটট ববপ্ললবক 
পেলষেপ লহসালব প্রমালণি হলব এবং এখন িালঁের 

জীবলন এক নিুন অধ্যায় শুরু হলব।“ 

-অলমি োহ, দকন্দ্রীয় স্রাষ্ট্রমন্তী 

সা্ারে মশ্রেীর মল্যে অরধ্নবতকিালি 
অনগ্রসরলির জনযে ১০ েতাংে সংরষ্লের মলতা 
ঐবতহাবসক বসদ্ধান্ত গ্রহে করা হলয়লি। এর মা্যেলম 
৮ ্ষ্ িাকা িাবষক্ আলয়র সা্ারে মশ্রেীর প্রারমীরা 
বকিু েত-্সহ সংরষ্লের সধুবি্া পালিন।

ইলিহালস প্রেমবার অেন্নলিকভালব 
েবুি্লের জন্য সংরষেণ

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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সীমান্ত এ্াকায় উন্নয়ন কালজর গবত িাডালত 
এিং স্ানীয় জনগেলক জাতীয় বনরাপত্তায় 
তালঁির িূবমকা সম্পলক ্সলেতন করলত 
সীমান্ত এ্াকা বিকাে উৎসি শুরু করা হয়। 
২০২০ সাল্র ১২ নলিম্বর প্ররমিার "িিা্র 
এবরয়া মিলি্পলমন্ মফবস্িযো্-২০২০" 
গুজরালতর কলছে ্লি্া গ্রালম উলবিা্ন করা 
হলয়বি্। গুজরালতর কছে, িানাসকান্তা এিং 
পািান মজ্ার ১৫৮টি সীমান্তিতমী গ্রালমর গ্রাম 
প্র্ান, মজ্ার সিসযেরা এিং তা্ধুক পচিালয়ত 
এই কমস্বূেলত অংে বনলয়লিন।

  মকন্দ্রীয় সরকার, বমলজারাম এিং ক্রেপধুরার 
সলগে একটি ক্রেপাবষ্ক েুক্ক্তর মা্যেলম িধুই 
িেলকর পধুরলনা ব্রু (বরয়াং) েরোরমী সংকলির 
সমা্ান কলরলি।

 অিযেন্তরীেিালি িাস্তুেুযেত প্রায় ৩৭,০০০ জন 
মানধুষলক ক্রেপধুরায় স্ানান্তবরত করা হলয়লি।

 ব্রু (বরয়াং) উবিাস্তুলির পধুনি ্াসন এিং সি ্াত্মক 
উন্নয়লনর ্লষ্যে ক্রেপধুরার জনযে ৬০০ মকাটি 
িাকা িরাদে করা হলয়লি।

পাচঁ েেক অলপষোর পর 
দবালিা চুন্ক্ত স্াষেলরি হলয়লছ 

এনএিএফটট (ন্রেপুরা) চুন্ক্ত

ব্রু (লরয়াং) েরণােথী সংকলটর 
সমাধান হলয়লছ 

  ২০১৯ সাল্র আগলস্ িারত সরকার, ক্রেপধুরা 
সরকার এিং জাতীয় ক্রেপধুরা মধুক্ক্ত মমাে্া 
(এনএ্এফটি/এসবি)- এর মল্যে একটি 
ক্রেপাবষ্ক এমওইউ স্াষ্বরত হলয়বি্।

 এনএ্এফটি সিসযেরা বহংসার পর তযোগ 
করলত, সমালজর মূ্ ম্ালত মযাগ বিলত এিং 
িারলতর সংবি্ান মমলন ে্লত সম্ত হলয়লি। 
ফ্স্রূপ, ৪৪টি অত্সহ ৮৮ জন ি্ীয় সিসযে 
আত্মসমপে্ কলরলি। 

আফস্পা’র অধীলন 
‘অো্ এিাকা’

সম্প্রবত, আসাম, নাগা্যোডি এিং 
মবেপধুলরর অলনক মজ্ায় আমি্ 

মফালসস্ মস্পো্ পাওয়ার অযো্ িা 
আফস্পা’র অ্ীলন অোন্ত এ্াকার 
সংখযো হ্াস করা হলয়লি। এর আলগ 

ক্রেপধুরা, মমঘা্য় এিং অরুোে্ 
প্রলিলের অলনক মজ্া মরলকও 
আফস্পা তুল্ মনওয়া হলয়বি্।

সীমা্ এিাকা লবকাে উৎসব
  প্র্ানমন্তীর ‘সিকা সার, সিকা বিকাে, সিকা 
বিশ্বাস এিং সিকা প্রয়াস’-এর স্প্ন আলরকটি 
মাই্ফ্ক অজন্ কলরলি। পচিাে িিলররও 
মিবে পধুরলনা মিালিা সংকলির অিসান ঘিালত 
েুক্ক্ত স্াষ্বরত হলয়লি।

 আসালমর আচিব্ক অখণ্ডতা বনক্চিত করা 
হলয়বি্। মিালিা এ্াকার উন্নয়লনর জনযে প্রায় 
১৫০০ মকাটি িাকার একটি বিলেষ উন্নয়ন 
পযোলকজ।

 প্র্ানমন্তীর আহ্ালন েুক্ক্তর পর ১৬০০ এর মিবে 
মিালিা কমমী আত্মসমপে্ কলর সমালজর মূ্ 
ম্ালত বফলর এলসলিন।

সুগম্য ভারি অলভযালনর মাধ্যলম 
লেব্যাগেলের ষেমিায়ন করা
সিজ্নীন সধুগমতা অজল্নর জনযে ২০১৫ সাল্র ৩ বিলসম্বর 
মিেিযোপী সধুগমযে িারত অবিযান ো্ধু করা হলয়বি্। এর উলদেেযে হ্ 
বিলেষিালি সষ্ম িযেক্ক্তলির বনরাপি, স্া্ীন এিং ময ্ািাপূে ্ জীিলনর 
জনযে একটি মধুক্ত পবরলিে ততবর করা। ৩৫টি আন্তজা্বতক বিমানিন্র, 
৫৫টি অিযেন্তরীে বিমানিন্র এিং প্ররম মশ্রেী-সহ ৭০৯টি বেবনিত 
মর্লস্েলন প্রলিলের সধুবি্া প্রিান করা হলয়লি। একইিালি রাজযে 
সরকার এিং তালির বিিাগগুব্র মমাি ৬০৩টি ওলয়িসাইি িযেিহার 
করার সধুবি্া প্রিান করা হলয়লি। মকন্দ্রীয় এিং রাজযে সরকালরর 
িিনগুব্ সকল্র জনযে সধুগমযে কলর মতা্ার প্রয়াস ে্লি।

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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অলযাধ্যা রায়

 এই ঐবতহাবসক রায় েতাব্ীর পধুরলনা 
বিলরাল্র অিসান ঘটিলয় মিলে সামাক্জক 
সম্প্রীবত ও মসৌহালি্যের িাতা্ প্রিান 
কলরলি।

  ৪৯২ িিলরর বিতবকত্ ইবতহালসর সমা্ান 
হলয়লি। ২০১৯ সাল্র ৯ নলিম্বর সধুবপ্রম 
মকাি্ এই ঐবতহাবসক মাম্ার রায় িান 
কলর, পধুলরা জবম রাম ্া্া বিরাজমানলক 
হস্ান্তর করা হলয়বি্। মসক্জলির জনযে 
আ্ািািালি পােঁ একর জবম মিওয়া 
হলয়বি্।

  প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী ২০২০ সাল্র ৫ 
আগস্ অলযা্যোয় রাম জন্মিূবম মক্ন্র 
বনম ্ালের বিত্তিপ্রস্র স্াপন কলরবিল্ন। 
বতবন িল্বিল্ন, ময এই মক্ন্র বনম ্ালের 
পলর অলযা্যোর শু্ধু জাকঁজমকই িাডলি 
না, এই অচিল্র পধুলরা অরন্ীবতই িিল্ 
যালি। এখালন প্রবতটি মষ্লরে নতুন সধুলযাগ 
সটৃষ্ হলি। সারা বিলশ্বর মানধুষ এখালন 
আসলি িগিান রাম ও মা জানকীলক 
মিখলত।

 বিশ্বালসর মকন্দ্র শ্রী কােী বিশ্বনার মক্ন্লর নতুন কবরলিার 
বনম ্াে করা হলয়লি, প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী এই িির 
মসই কবরলিালরর উলবিা্ন কলরলিন। আবি েঙ্করাোয ্ 
বিারা প্রবতটষ্ত শ্রী কােী বিশ্বনার মক্ন্র বহন্ধু বিশ্বালসর 
একটি অতযেন্ত গুরুত্বপেূ ্ মকন্দ্র। এখন মা গগো এিং কােী 
বিশ্বনারলক সংযধুক্ত করার সংকল্প িাস্িাবয়ত হলয়লি।

 এই প্রকলল্পর মা্যেলম শু্ধুমারে মক্ন্লরর পাশ্বি্তমী এ্াকা 
নয়, পধুলরা িারােসী েহরলক মেল্ সাজালনা হলছে। এই 
প্রকল্পটি ময িাস্িাবয়ত হলয়লি তার জনযে প্র্ানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািীর প্রলেষ্ালক ্নযেিাি।

কােী লবশ্নাে কলরলিার 

দকোরনাে ধামলক নিুন 
কলর সাজালনা হলয়লছ 
 প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর স্লপ্নর প্রকল্প বি্ মকিারনার 
্ালমর পধুনরুজ্ীিন। ২০১৩ সাল্ িয়ািহ প্রাকৃবতক 
বিপযল্য়র সম্ধুখীন হলয়বি্ এই ্াম। এখন ্ীলর ্ীলর 
মসই ্াম আিার মগৌরি ও মবহমা বফলর পালছে। কলরানা 
মহামাবর সত্ত্বিও, স্বগত প্রকল্পগুব্ ো্ধু হলয়লি এিং 
তরযেপ্রযধুক্ক্তর সহায়তায় তীরস্্ালনর ঐবতহাবসক-সাংসৃ্বতক 
মবহমা প্রিেল্নর উলিযোগ গ্রহে করা হলয়লি।

 প্র্ানমন্তী মমািী মানবসক োবন্তর মখালঁজ মকিারনার 
যান। এই মরলক আমরা মসই স্ালনর গুরুত্ব এিং মাহাত্মযে 
অনধুমান করলত পাবর। গুজরালতর মধুখযেমন্তী ও মিলের 
প্র্ানমন্তী হওয়ার আলগও বতবন আ্যোত্মিক জ্ঞানাজল্নর 
জনযে মকিারনার ্ালম বগলয়বিল্ন।
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এক দেশ, এক বিধান, এক 
প্রধান, এক বনশান  
 ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত, ছয় দশকের ি্যিধান ছয় িছকর সমাপ্ত 
হকয়কছ।

 ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির “এে দদশ, এে বিধান, এে 
প্রধান, এে বনশান”-এর বসদ্ান্ত স্াধীনতার ৭২ িছর পর 
পূর জি হকয়কছ। ৩৭০ নং অনকুছেদ এিং ৩৫এ বিকলাকপর 
পর ্ম্-ুোশ্ীর এিং লাদাখ, যাকে পবৃিিীর স্র জি িলা 
হয় দসই অঞ্চলগুবলকতও বিোশযাত্া শুরু হকয়কছ।

 এটি ্ম্ ুও োশ্ীকরর উন্নয়কনর পি প্রশস্ত েকরকছ। 
সমগ্র অঞ্চলটিকে দুটি দেন্দ্রশাবসত অঞ্চকল বিভক্ত েরা 
হকয়বছল - ্মু্ ও োশ্ীর (বিধানসভা সহ) এিং বিকশষ 
পবরবথিবতর োরকর আইনসভা ছাডাই লাদাখ।

 সংসকদ রা্্য পুনর জিঠন বিল পাশ েকর লাদাকখর ৭০ 
িছকরর পুরকনা দাবি পূরর হকয়কছ। এখন ্ম্ ুও োশ্ীর 
এিং লাদাখ আি জি-সামার্ে ক্ষমতায়কনর বদকে এবরকয় 
যাকছে, থিানীয় আইন োয জিের হকয়কছ, থিানীয় মানুষ 
ররতাব্রিে অবধোর দপকয়কছ।

“অনুচ্ছেে ৩৭০ এিং ৩৫এ সন্তাসিাে, 
বিচ্ছেন্নতািাে, পবিিািিাে এিং েনুনীবত ছাডা জমু্ 
ও কাশ্মীিচ্ক আি বকছুই দেয়বন। জম্ু ও কাশ্মীি 
এিং লাোচ্ে বিকাচ্শি গবত িাধা প্রাপ্ত হচ্য়বছল। 

এেন েিু ্ব্যিস্া েিূ হওয়ায় এলাকাি মানুচ্েি অিস্াি 
উন্নবত হচ্ি, তাচঁ্েি ভবিে্যৎও বনিাপে হচ্ি।“ 

-নচ্িন্দ্র দমােমী, প্রধানমন্তমী

৩৭০ ধারা িাবতকলর পর প্রধানম্রিী নকরন্দ্র দমাদী 
২৪ এবপ্রল প্রিমিার ্ম্ ুও োশ্ীর দেন্দ্রশাবসত 
অঞ্চল পবরদশ জিন েকরন। তারঁ সফকরর সময় 
বতবন ২০ হা্ার দোটি িাোর প্রেকপের উক্াধন 
ও বভত্তিপ্রস্তর থিাপন েকরন। বতবন দসখাকন বরকয় 
দয িাতজিা বদকয়বছকলন তা হল, অমতৃোকলর ২৫ 
িছকর ্ম্ ুও োশ্ীর উন্নয়কনর এে নতুন 
আখ্যান রচনা েরকি। স্াধীনতার সাত দশে 
ধকর, ্ম্ ুও োশ্ীকর মাত্ ১৭ হা্ার দোটি 
িাোর ি্যরক্তরত বিবনকয়ার েরা সম্ভি হকয়বছল 
বেন্তু রত দুই িছকর তা হকয়কছ ৩৮,০০০ দোটি 
িাো…এখন উপত্যোয় দিসরোবর সংথিা এিং 
বিবনকয়ারোরীরা যাকছেন। ভারকতর উন্নয়ন 
লুবেকয় আকছ দলাোল ফর দভাোল মক্রি, তাই 
ভারতীয় ররতক্রির বিোকশর শরক্তও রকয়কছ 
থিানীয় শাসন ি্যিথিা অি জিাৎ পঞ্চাকয়বত রা্ 
ি্যিথিায়। োক্র পবরবধ বনবদজিষ্ট এলাোয় সীমািদ্ 
হকত পাকর, বেন্তু এর দযৌি প্রভাি বিশ্বি্যাপী হকত 
চকলকছ। এই োরকরই পঞ্চাকয়তগুবলর ক্ষমতা 
ক্রমারত সম্প্রসাবরত হকছে। পঞ্চাকয়বত রা্ 
বদিস উপলকক্ষ বতবন স্াবমত্ব োডজি বিতরর েকরন, 
অমতৃ সকরাির উকদ্যাকরর সূচনা েকরন এিং ্ন 
ঔষবধ দেন্দ্রগুবল উৎসর জি েকরন। ্ম্ ুও োশ্ীকর 

পঞ্চাকয়বত রা্ বদিস উদযাপন এে িড 
পবরিতজিকনর প্রতীে। 

৩৭০ ধািা িাবতচ্লি পি 
প্রধানমন্তমী নচ্িন্দ্র দমােমীি 
প্রথম জমু্ ও কাশ্মীি সফি 
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মহান বীরলের ঐলিহ্য 
লফলরলয় আনুন
এই প্ররমিার মকন্দ্রীয় সরকার মিলের অজানা িীরলির স্ীকৃবত 
মিওয়ার ্লষ্যে একাব্ক পিলষ্প গ্রহে কলরলি। স্া্ীনতা 
সংগ্রালমর মসই সক্ নায়করা এতবিন অিলহব্ত বিল্ন। 
তালঁির সম্াবনত করার মা্যেলম সরকার মিলের তরুেতরুেীলির 
মিে গিলন অিিান রাখলত অনধুপ্রাবেত এিং উৎসাবহত করলি। 

িঃ বি.আর. আলম্বিকর বিল্ন আ্ধুবনক িারত গিলনর 
অনযেতম স্পবত। িারলতর রাজধনবতক বেন্তা্ারায় তারঁ অিিান 
অতু্নীয়। যাইলহাক স্া্ীনতা পরিতমী সমলয় বতবন তারঁ প্রাপযে 
সম্ান মরলক িক্চিত বিল্ন। এই ঐবতহাবসক িু্গুব্ সংলো্ন 
কলর নলরন্দ্র মমািী সরকার এক িব্ষ্ বসদ্ধান্ত গ্রহে কলরবিল্ন। 
আলম্বিকলরর জীিলনর সলগে জবডত এমন স্ানগুব্লক 
‘পচিতীর ্’ নাম মিওয়া হলয়লি। িঃ আলম্বিকলরর সম্ালন ২৬ 
নলিম্বর বিনটি ‘সংবি্ান বিিস’ বহসালি মঘাষো করা হলয়বি্।

সংলবধান প্রলণিা িঃ লব.আর. আলম্বেকর 

সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রলি রেদ্ধাঘ্্য 
মনতাক্জ সধুিাষ েন্দ্র িসধুর ‘আজাি বহন্ সরকার’ গিলনর 
৭৫তম িাবষক্ী স্মরলে প্র্ানমন্তী বিবলের ্া্ মকলোয় পতাকা 
উত্ততিলা্ন কলরন। এটি সমগ্র মিলের কালি একটি গলির্ মধুহতূ ্
বি্ যখন িারলতর স্া্ীনতা আলন্া্লনর সলগে যধুক্ত মহান 
নায়কলির মেষ পযন্্ত স্া্ীনতার পর সম্াবনত করা হলয়বি্। 
আজাি বহন্ মফৌলজর োরজন সিসযে ২০১৯ সাল্র প্রজাতন্ত 
বিিলসর কধু েকাওয়ালজ অংে গ্রহে কলরবিল্ন। মমািী সরকার 
মনতাক্জ সধুিাষ েন্দ্র িসধু সম্পবকত্ ফাই্গুব্ প্রকাে কলর 
মনতাক্জর পবরিালরর িীঘ ্বিলনর িাবিও পূরে কলরলি। ইক্ডিয়া 
মগলি মনতাক্জর মূবত ্িসালনার করা মঘাষো করা হলয়লি।

সে্ার প্যালটি 
ভারিলক ঐলক্যর 
সুলিায় দবঁলধলছলিন
 সমগ্র িারতলক এক সধুলতায় মিলঁ্বিল্ন 
‘ম্ৌহ মানি’ সি্ার িলেিিাই পযোলি্। 
তারঁ প্রবত শ্রদ্ধা জানালত প্র্ানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািী ‘স্যোেু অফ ইউবনটি’ 
উলন্মােন কলরলিন। ৬০০ ফধু ি ্ম্বা এই 
মূবতট্ি বিলশ্বর সিলেলয় উেুঁ মবূত।্ ২০১৩ 
সাল্ নলরন্দ্র মমািী যখন গুজরালির 
মধুখযেমন্তী বিল্ন তখন এই মূবতর্ 
বিত্তিপ্রস্র স্াপন করা হলয়বি্।  

 একইিালি িারলতর িীর সন্তান 
িীর সািারকলরর িীরলত্বর কাবহবন 
পধুনরুজ্ীবিত করা হলয়লি। বব্রটিেলির 
বিরুলদ্ধ তারঁ সাহসী ্ডাইলয়র জনযে 
বতবন বিখযোত। আন্ামান ও বনলকাির 
বিীপপধুলঞ্র মস্ধু্ার মজল্র এক ষ্ধু দ্র 
প্রলকালষ্ বতবন িক্ন্ বিল্ন। িারলতর 
ইবতহালস এখন তালঁক তারঁ যরার ্ এিং 
প্রাপযে সম্ান মিওয়া হলয়লি।
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অজ্ঞাি নায়কলের পদ্ম সম্ান 
মিলে বিআইবপ সংসৃ্বতর অিসান হলয়লি। এখন মিলের সা্ারে, 
প্রাবন্তক নাগবরকলির তালঁির অননযে কীবতর্ জনযে মিলের সলি ্াচ্ 
মিসামবরক সম্ান প্রিান করা হলছে। সরকার পদ্ম পধুরস্ালরর জনযে 
মলনানয়ন প্রক্ক্রয়া সকল্র জনযে উন্মধুক্ত করায় এখন মযাগযে িযেক্ক্তরা 
স্ীকৃবত পালছেন। পদ্ম পধুরস্ালরর পবরিবতত্ নীবতর ফল্ এখন 
নতুন িারলতর নায়করা মিলের সলি ্াচ্ নাগবরক সম্ান পালছেন। 
তালঁির জীিন কাবহবন- কম-্ কীবত ্সমালজর প্রবতটি স্লরর মানধুষলক 
অনধুলপ্রবরত করলি।

 বিবলের বতন মবূত ্িিলন অিবস্ত 
প্র্ানমন্তী সংগ্রহা্লয় মিলের ৭০ 
িিলরর উন্নয়ন এিং ঐবতলহযের 
এক ঝ্ক মিখা যালি। িািাসালহি 
আলম্বিকলরর জন্মিাবষক্ী উপ্লষ্ 
এটি ো্ধু কলরবিল্ন প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র 
মমািী।

 প্র্ানমন্তী সংগ্রহা্য় প্রলতযেক প্রাক্তন 
িারতীয় প্র্ানমন্তীর অিিান ও 
অজল্নর করা তুল্ ্লর। প্র্ানমন্তী 
সংগ্রহা্য়টি মিলের মোদেজন প্রাক্তন 
প্র্ানমন্তীর জীিলনর পাোপাবে 
মিে গিলন তালঁির অিিালনর একটি 
আিাস মিয়।

 প্র্ানমন্তী সংগ্রহা্লয়র উলদেেযে হ্ 
নতুন প্রজন্মলক প্রাক্তন প্র্ানমন্তীলির 
জীিন্ারা ও কালজর সলগে পবরেয় 
কবরলয় মিওয়া। মিলের উন্নয়লন 
গুরুত্বপূে ্ িূবমকা পা্নকারী 
প্র্ানমন্তীলির কালজর তরযে এখালন 
উপ্ব্ধ রলয়লি। এই সংগ্রহা্লয় 
স্া্ীনতা সংগ্রাম ও সংবি্ান প্রেয়লনর 
কাবহবনও তুল্ ্রা হলয়লি।

প্রধানমন্তী সংরেহািয় 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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দেে লনমা্ণ এবং 
পুনগঠ্লনর হালিয়ার

পলরকাঠালমা

পবরকািালমা এমন একটি মষ্রে 
যা শু্ধু মিলের উন্নয়লনর গবত 
তরাববিত কলর তাই নয় িরং 

নতুন কমস্ংস্ালনর সধুলযাগও ততবর 
কলর। উন্নত পবরকািালমা শু্ধু সময় 
সাশ্রয় কলর না, এটি মিলের উন্নয়নলকও 
ত্বরাববিত কলর। একই সমলয়, এটি 
ম্যেবিত্ততির োবহিা এিং আকাঙ্কা পূরে 
কলর। এই কারলেই মিলে পবরকািালমা 
গলড মতা্ার মা্যেলম জনগলের 
মযাগালযাগ ও সধুবি্ার উন্নয়লন সরকার 
একাব্ক স্লর কাজ করলি।

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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২০২৪ সালির মলধ্য ভারলি আলমলরকার মলিা 
স়েক পলরকাঠালমা গল়ে উঠলব। 

বনরাপত্তার করা মারায় মরলখ, 
প্রবতটি গাবডলত িয়টি এয়ারিযোগ 
রাকা িা্যেতামূ্ক করা হলয়লি। 

সধুবি্ালকন্দ্র, ট্মা মসন্ার এিং 
জরুবর অিতরে সডক করা 
হলছে।

বনম ্াে কালজ যালত মকালনা গাি 
কািা না হয় মস জনযে এক হাজালরর 
মিবে টিকািার প্রস্তুত রাকলি।  

২৮টি জাতীয় 
মহাসডলকর পালে 

৬০

২০১৪ সাল্র এবপ্র্ পযন্্ত জাতীয় সডলকর তিঘয্ে বি্ 
৯১,২৮৭ বকবম, ২০২১ সাল্র বিলসম্বলরর মল্যে তা 

মিলড প্রায় ১,৪১,০০০ বকল্াবমিার হলয়লি। প্রায় ৫০ 
েতাংলের মিবে িকৃ্দ্ধ মপলয়লি। একই সমলয় ২০২১-

২২ অরি্িলর ৫৪০৭ বকল্াবমিার হাইওলয় বনম ্াে 
করা হলয়লি।  

৬৫০টট

রাস্তা: মকন্দ্রীয় সরকার ২০২৪ সাল্র মেষ নাগাি 
িারলতর সডক পবরকািালমালক মাবকন্ যধুক্তরালষ্ট্রর মলতা 
গলড মতা্ার সংকল্প গ্রহে কলরলি। মিলে উন্নত সডক 
পবরকািালমা মকি্ কমস্ংস্ানই িকৃ্দ্ধ করলি না, িরং 

পযি্ন মষ্রেলকও উৎসাবহত করলি।

আলগ এখন
জাতীয় মহাসডক 

বনম ্ালের গবত ২০১৪-
১৫ সাল্ প্রবতবিন ১২ 

বকল্াবমিার বি্।

এখন তা হলয়লি প্রবতবিলন ৩৭ 
বকল্াবমিার। সরকার এখন মিলে 
প্রবতবিন ৫০ বকল্াবমিার জাতীয় 
মহাসডক বনম ্াে করলত োয়। 

২০২৪ 
সাল্র মল্যে মেষ 
হলি িল্ আো করা 
হলছে। 

৬২
হাজার মকাটি িাকার প্রকলল্পর কাজ 
ে্লি এিং মূ্ পবরকল্পনা অনধুযায়ী 
মজাক্জ্া িালন্টি ২০২৬ সাল্র 
পবরিলত ্

নযোেনা্ 
কযোবপিা্ 
মিবরিবর বিবলেলত 
িষূে কমালত 
এিং সডক 
পবরকািালমা 
বনম ্ালের জনযে 

বকল্াবমিালরর মল্যে একটি 
মারে মিা্ রাকলি তা বনক্চিত 
করার জনযে কাজ করা হলছে। 

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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গলিেন্ক্ত
১০৭ িষে দকাটট টাকার এই 
প্রকপে দেলের পলরকাঠালমার 
দভাি বেলি দেলব। 

পবরকািালমা প্রকলল্পর জনযে সষ্মতা িকৃ্দ্ধ, বপবপবপ 
মমালি িধুটি স্ালন মাবটি-মলি্ ্ক্জবস্ক পাক ্
স্াপলনর েুক্ক্ত। 

৪০০টট

n গবতেক্ক্ত জাতীয় মহাপবরকল্পনা, অিকািালমার সাতটি 
ইক্ঞ্ন বিারা ততবর- সডক, মর্, বিমান, বিমানিন্র, 
মা্িাহী পবরিহন, জ্পর এিং ্ক্জবস্কস মষ্লরে 
বিশ্বমালনর অিকািালমা ততবরর জনযে একটি মাবটি-মলি্ 
মনিওয়াক ্গলড তু্লি।

n ইউবনফাইি ্ক্জবস্ক ইন্ারলফস প্লযোিফম ্ (ইউব্প) 
প্রবতষ্া করা এিং একটি ওলপন-মসাস ্ মবিব্টি স্যোলকর 
সধুবি্া প্রিান।

n িাক এিং মর্ মনিওয়ালকর্ একীকরে এক মস্েন-এক 
পলেযের প্রোলরর মা্যেলম স্ানীয় বেল্পলক উৎসাবহত করলি। 

n মাবটি-মলি্ ্ক্জবস্ক সধুবি্ার জনযে একলোটি কালগ ্া   
িাবমন্া্ স্াপন করা হলি।

n বিশ্বমালনর মিেীয় প্রযধুক্ক্ত কিলের আওতায় প্রায় ২০০০ 
বকল্াবমিার মর্ মনিওয়াক ্আনা হলি। 

n েহরাচিল্ গেপবরিহন এিং মর্ওলয় মস্েনগুব্র মল্যে 
মাবটিলমািা্ সংলযালগর উপর অগ্রাব্কার মিওয়া হলি।

n জাতীয় মরাপওলয় উন্নয়ন পবরকল্পনার অ্ীলন ৬০ 
বকল্াবমিার িীঘ ্ মরাপওলয় প্রকলল্পর জনযে েুক্ক্ত মিওয়া হলি।

২০২২-২৩ 
সালির মলধ্য 

দেলের জািীয় 
মহাস়েক ২৫,০০০ 

লকলিালমটার 
প্রসালরি হলব। 

পরবিথী প্রজলন্র 
দসলম-হাইঙ্কস্পি বলন্দ 
ভারি এক্সলপ্রস দ্ন 

লনমা্ণ করা হলব। 

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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দরিওলয়র নিুন মন্ত সংস্ার, 
সম্ােন এবং রূপা্র 
মর্ওলয় অিকািালমাগত উন্নয়ন, 
উদ্ািন, মনিওয়াক ্ষ্মতা সম্প্রসারে, 
মা্িাহী মরল্র তিবেরেযেকরে এিং 
স্ছেতার পবরলপ্রবষ্লত অিূতপূি ্ 
সাফ্যে অজন্ কলরলি। শু্ধু তাই 
নয় মর্ওলয় িবিষযেলতর িকৃ্দ্ধ এিং 
যারেী স্াছেলন্যের করা মারায় মরলখ 
পরিতমী পয ্ালয়র কাজ শুরু কলরলি। 
একইসলগে মর্ওলয় "সংস্ার, সম্পািন 
এিং রূপান্তর" মন্তলক সগেী কলর 
পবরো্নার সমস্ মষ্লরে যধুগান্তকারী 
পবরিতন্ এলনলি।

১৮৩৫
বকল্াবমিার নতুন ট্যোক যধুক্ত 
করা হলয়বি্। 

২০১৪ মরলক ২০২১ সা্ পযন্্ত 
নতুন ্াইন এিং মাবটি-ট্যোক 
প্রকলল্পর মা্যেলম প্রবত িির 

 ২০২১-২২ অরি্িলর ২৪০০ 
বকল্াবমিার ্ষ্যেমারোর তু্নায় নতুন 
্াইন, িি্ ্াইন এিং ব্রি মগলজ 
রূপান্তলরর কাজ ২৯০৪ বকল্াবমিালরর 
্ষ্যেমারো অজন্ করা হলয়বি্। 

 িারতীয় মর্ওলয় ২০৩০ সাল্র মল্যে 
"েনূযে কািন্ বনঃসরেকারী" হওয়ার 
্ষ্যে বনলয় বিলশ্বর িহৃত্তম সিধুজ 
মর্পলর পবরেত হওয়ার সংকল্প গ্রহে 
কলরলি। 

 ২০১৪ সা্ মরলক মর্ওলয় বিিধুযেতায়ন 
প্রায় িেগুে িকৃ্দ্ধ মপলয়লি। ২০২১-
২২ সাল্র মল্যে িারতীয় মর্ওলয় 
৬,৩৬৬ বকল্াবমিার পর বিিধুযেতায়ন 
কলরলি। ২০২২ সাল্র ৩১ মাে্ পযন্্ত, 
িারতীয় মর্ওলয়র বিক্জ মনিওয়ালকর্ 
৫২,২৪৭ বকল্াবমিার পর বিিধুযেতাবয়ত 
হলয়লি।

লনরাপে দরিপলের 
লেলক পেলষেপ 

দেলের প্রেম আইএসও-প্রি্যলয়ি, 
লপলপলপ মলিি-লভত্তিত্তিক দরিওলয় 
দস্টেন রালন কমিাপলি দস্টেনটট 
২০২১ সালির ১৫ নলভম্বর িালরলখ 

জালির উলদেলে উৎসগ ্করা হলয়লছি। 
প্রায় েলুোটট দস্টেলনর কাজ চিলছ। 

 মমাি ৪৪৪টি পযোলন্/মস্েলনর 
ইল্কট্বনক ইন্ার্বকংলয়র কাজ 
সম্পন্ন হলয়লি। প্র্ান ্াইনগুব্লত 
মানিহীন ম্লি্ ক্রবসং মগিগুব্ 
সমূ্পের্ূলপ িাি মিওয়া হলয়লি। 
৬৮,৮০০টি মকালে িালয়া-মেৌোগার 
স্াপন করা হলয়লি। 

 নতুন মিেীয় প্রযধুক্ক্ত কিে এিং 
িলন্ িারত মট্ন, মসইসলগে মস্েন 
পধুনঃউন্নয়নলক অগ্রাব্কার মিওয়া 
হলছে। 

 ২০২২-২৩ সাল্র মকন্দ্রীয় িালজলি 
মঘাষো করা হলয়বি্ ময আগামী বতন 
িিলর মিলে ৪০০টি িলন্ িারত মট্ন 
ো্ালনা হলি। 

 ষ্ধু দ্র কৃষকলির করা মারায় মরলখ এক 
মস্েন, এক পেযে প্রকল্প ো্ধু করা 
হলয়লি।

 সাতটি হাই-ম্স্পি মর্ কবরিলরর জনযে 
একটি সমীষ্া পবরো্না এিং একটি 
বিবপআর প্রস্তুত করার বসদ্ধান্ত গ্রহে 
করা হলয়লি।

 আহলমিািাি এিং মধুম্বাইলয়র মল্যে 
একটি িধুল্ি মট্ন প্রকল্প ে্লি। 
িারুলে বপ্ালরর কাজ মেষ হলয়লি। 
২০২৬ সাল্ গুজরালির বিব্লমারা 
এিং সধুরালতর মল্যে এই ্রলনর প্ররম 
পরীষ্া অনধুটষ্ত হলি।

 পেযে মট্লনর জনযে িধুটি বনবি্ষ্ মা্িাহী 
কবরলিার বনম ্ালের কাজ শুরু হলয়লি। 
িািবর মরলক মধুম্বাই পক্চিম কবরলিালরর 
১৫০৪ বকল্াবমিালরর কাজ েীঘ্রই মেষ 
হলত পালর। িানাকধু বন মরলক ্ধুব্য়ানা 
পযন্্ত ১৮৫৬ বকল্াবমিার ইস্ান ্ 
কবরলিালরর কাজ ে্লি।

 কাশ্ীলরর েন্দ্রিাগা নিীর উপর বিলশ্বর 
সলি ্াচ্ মর্ মসতুর বখ্ান বনম ্াে কাজ 
মেষ হলয়লি। িাবনহা্ মরলক িারামধুলো 
পযন্্ত ১৩৬ বকল্াবমিার িীঘ ্ মর্্াইন 
ো্ধু করা হলয়লি। একইসলগে এখনও 
পযন্্ত উত্তরপিূ ্ মরল্র ৭৫ েতাংলেরও 
মিবে রুলি বিিধুযেতায়ন করা হলয়লি।

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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বহমাে্ প্রলিে, উত্তরাখণ্ড, জম্ধু ও 
কাশ্ীর এিং উত্তর-পূলির্ মলতা পাহাবড 
অচি্গুব্র জনযে মিলে এই প্ররমিার 

‘পিত্মা্া’ মযাজনা ো্ধু করা হলয়লি। এই 
মরাপওলয়গুব্ প্রবত ঘন্ায় ৬০০০-৮০০০ 
যারেী পবরিহন করলত পালর। এগুব্ বরিএস 

(এক ্রলনর কযোি্ কার বসলস্ম) িা 
সমতু্যে প্রযধুক্ক্তলত বনম ্াে করা হলয়লি। 

২০২২-২৩ সাল্ আিটি ৬০ বকল্াবমিার 
িীঘ ্ প্রকলল্পর জনযে েুক্ক্ত প্রিান করা হলি।

পবি্মািা

সাগরমািা প্রকপে: বন্দর 
উন্নয়লন লনলবলেি

িারতমা্া প্রকল্প পয ্ায়-১ এর অ্ীলন, 
৯০০০ বকল্াবমিার অরধ্নবতক কবরলিার 

িাস্িায়লনর পবরকল্পনা করা হলয়লি। 
মমাি ৬০৮৭ বকল্াবমিার তিলঘয্ের প্রকল্প 

অনধুলমািন করা হলয়লি, িাবক অংে 
আগামী িধুই অরি্িলর অনধুলমািন করা 
হলি। এখন পযন্্ত, মমাি ১৬১৩ বকবম 

সম্পন্ন হলয়লি, িাবক অংে ২০২৬-২৭ 
সাল্র মল্যে মেষ হওয়ার আো করা হলছে।

জিপে িন্র আ্ধুবনকীকরে, িন্লরর 
বিকাে, িন্র সংলযাগ উন্নত করা, 
িন্র-বিত্তিক বেল্পায়ন এিং উপকূ্ 
অচিল্র মানধুষলির উন্নয়লনর ্ষ্যে 
২০১৫ সাল্র মালে্ সাগরমা্া 
প্রকল্প ো্ধু করা হলয়বি্।

 ২০১৪ সাল্র মালে্র মেলষ মতলরাটি 
প্র্ান িন্লরর ষ্মতা বি্ ৮৭১.৫২ 
‘মমটট্ক িন পার অযোনাম’ এিং এটি 
২০২১ সাল্র মালে্র মেলষ ৭৯% 
িকৃ্দ্ধ মপলয় ১৫৬০.৬১ মমটট্ক িন 
পার অযোনালম উন্নীত হলয়লি।

 িন্র, মনৌপবরিহন এিং জ্পর 
মন্তক অনধুসালর, ২০৩৫ সাল্র 
মল্যে কাজ মেষ করার ্ষ্যেমারো 
বনলয় ৫.৪৮ ্ষ্ মকাটি িাকার 
৮০২টি প্রকল্প রলয়লি, যার মল্যে ৯৯ 
হাজার মকাটি িাকার ১৯৪টি প্রকল্প 
সম্পন্ন হলয়লি। বপবপবপ মলি্টি 
মমাি ৪৫০০০ মকাটি িাকার ২৯টি 
প্রকলল্পর জনযে িযেিহৃত হলছে।

 এিাডা ২.১২ ্ষ্ মকাটি িাকার 
মমাি ২১৮টি প্রকল্প িতম্ালন 
বনম ্াো্ীন এিং িধুই িিলরর মল্যে 
মেষ হলি িল্ আো করা হলছে। 
তািাডা ২.৩৭ ্ষ্ মকাটি িাকার 
৩৯০টি প্রকলল্পর কাজ ে্লি।

 উপকূল্ বেল্প ও রপ্তাবন িকৃ্দ্ধর 
্লষ্যে িন্রবিত্তিক বেল্পায়ন 
িাস্িায়ন করা হলছে। এটি 
উপকূ্ িরাির মোদেটি উপকূ্ীয় 
অরধ্নবতক অচিল্র মা্যেলম 
সম্পন্ন করা হলি। িারত মহাসাগলর 
ওয়া্ায়ালন একটি নতুন গিীর িন্র 
গিলনর কাজ ে্লি।

ভারিমািা প্রকপে 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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জিপে
n িন্র, মনৌপবরিহন এিং জ্পর মন্তলকর অ্ীলন প্র্ান িারতীয় 

িন্রগুব্ পিূি্তমী আবরক্ িিলরর তু্নায় ২০২১-২২ অরি্িলর 
জাহাজ ে্ােল্ ৬.৯৪% িকৃ্দ্ধর হার বনিবন্ত কলরলি।

n িারলতর অিযেন্তরীে জ্পর কতৃপ্ষ্, িারলতর জ্পলরর িাবয়লত্ব 
রাকা সংস্া, জাতীয় জ্পলরর মা্যেলম মমাি ১০৫ বমব্য়ন িন পেযে 
পবরিহন কলরলি, যা িিলর ২৫.৬১ েতাংলের িকৃ্দ্ধর বনিন্ন কলরলি৷

n প্র্ান িন্লর কলন্ইনার জাহালজর পবরিতল্নর গড সময় ২০১৪ 
সাল্ ৪৩.৪৪ ঘন্া মরলক ২০২১ সাল্ ২৬.৫৮ ঘন্ায় মনলম এলসলি। 
এর ফল্ সমলয়র সাশ্রয় হলয়লি।

নিুন জািীয় 
জিপে মলনানীি 
করা হলয়লছ ২৪টট 

রালজ্য, দমাট সংখ্যা 
এখন ১১১

১০৬টট 

েহলরর দভাি 
বেলি লেলছে 

মিাট্ লসটট লমেন 

n এটি একটি পবরিতন্মূ্ক বমেন 
যার ্ষ্যে মিলের নগর উন্নয়লনর 
কাজ করার পদ্ধবতলত পবরিতন্ 
আনা।

n স্মাি্ বসটি বমেলনর অ্ীলন ২০২২ 
সাল্র ১০ এবপ্র্ ১৯৩১৪৩ মকাটি 
িাকার ৭৯০৫টি প্রকলল্পর জনযে 
িরপরে এিং ১৮০৫০৮ মকাটি 
িাকা মূল্যের ৭৬৯২টি প্রকলল্পর 
কালজর আলিে মিওয়া হলয়বি্। 
৬০৯১৯ মকাটি িাকার ৩৮৩০টি 
প্রকল্প সম্পন্ন হলয়লি এিং এখন 
তা ো্ধু রলয়লি।

n স্মাি্ বসটি বমেলনর অ্ীলন 
২০৫০১৮ মকাটি িাকার মমাি 

বিবনলয়ালগর মল্যে মকন্দ্রীয় এিং 
রাজযে তহবি্ মরলক ৯৩৫৫২ 
মকাটি িাকার প্রকল্পগুব্ ততবর 
করার প্রস্াি করা হলয়বি্। 
১০ এবপ্র্, ২০২২ সাল্র মল্যে 
মমাি ৯২,৩০০ মকাটি িাকার এই 
প্রকলল্পর কালজর আলিে মিওয়া 
হলয়বি্। স্মাি্ বসটি বমেলন আবরক্ 
অগ্রগবতও ত্বরাববিত হলয়লি। ২০১৮ 
সাল্ বমেলন মমাি িযেয় বি্ 
১০০০ মকাটি িাকা, যা এখন মিলড 
৪৫,০০০ মকাটি িাকা হলয়লি। 
েহরগুব্র জনযে ময অর ্ বিলয়বি্ 
িারত সরকার, মসই তহবিল্র 
মল্যে ৯১% িযেিহার করা হলয়লি। 

n মররা: মররা আইলন রূপান্তরমূ্ক 
বি্ান রলয়লি। যারা ক্রমাগত 
বরলয়্ এলস্ি মস্লরর ষ্বত 
কলরলি তার বি্ান করা এর 
্ষ্যে। এলত ি্া হলয়লি উপযধুক্ত 
কতৃপ্ষ্ প্রকলল্পর মানবেরে 
অনধুলমািন না করল্ মকালনা 
প্রকল্প বিক্ক্র করা যালি না। 
মনািিক্ন্, পেযে ও পবরলষিা কর 
আইলনর মা্যেলম মররা বরলয়্ 
এলস্ি মষ্রে মরলক কাল্া িাকা 
অলনকাংলে িরূ কলরলি।

n নাগা্যোডি িালি, সমস্ রাজযে 
এিং মকন্দ্রোবসত অচি্গুব্লক 
মররা বনয়ম সম্পলক ্অিবহত 
করা হলয়লি। নাগা্যোলডি প্রক্ক্রয়া 
ে্লি। এিাডাও ৩১টি রাজযে এিং 
মকন্দ্রোবসত অচি্ ‘্যোডি এলস্ি 
মরগুল্িবর অরবরটি’ স্াপন 
কলরলি।

n বরলয়্ এলস্ি আবপ্ ট্াইিধুযেনা্ 
২৮টি রাজযে এিং মকন্দ্রোবসত 
অচিল্ প্রবতটষ্ত হলয়লি এিং 
তালির ওলয়িসাইিগুব্ বনয়ন্তক 
কতৃপ্ষ্ বিারা পবরোব্ত হয়।

n ৭৮৭৩৪ বরলয়্ এলস্ি প্রকল্প 
এিং ৬২২০৪ বরলয়্ এলস্ি 
এলজন্ সারা মিলে মররা’র 
অ্ীলন বনিন্ন কলরলিন। 
৮৮,৮৯৪টি অবিলযাগ সারা 
মিলে ‘্যোডি এলস্ি মরগুল্িবর’ 
কতৃপ্ষ্ বিারা বনষ্পত্তি করা 
হলয়লি। (প্রাপ্ত তরযে ১৬ এবপ্র্, 
২০২২ পযন্্ত)

কনন্জউমার 
ইডিাল্রির 
জন্য দররা-র 
রূপা্রমিূক লবধান 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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দসন্টাি লভস্তা

মসন্টা্ বিস্া প্রকল্পটি 
একটি স্বনির্ িারত গডার 
প্রবত আমালির প্রবতশ্রুবত 
এিং প্রলেষ্ার প্রতীক। 
নতুন সংসি িিন িারতীয় 
উপকরে িযেিহার কলর, 
িারতীয়লির বিারা নকোবয়ত 
ও বনম ্াে করা হলছে। এটিই 
হলি প্ররম িারতীয় সংসি 
যা জনগলের, জনগলের 
বিারা এিং জনগলের জনযে 
গলড উিলি।

জািীয় পলরকাঠালমা 
পাইপিাইন প্রকপে 

জাতীয় পবরকািালমা 
পাইপ্াইন প্রকল্প 

(এনআইবপ) ৬৮৩৫টি প্রকল্প 
বনলয় ো্ধু করা হলয়বি্। 

এখন এনআইবপ প্রায় 
৯৩৬৭টি প্রকলল্প প্রসাবরত 

হলয়লি যার মমাি খরে 
১৪২.৪৫ ্ষ্ মকাটি িাকা। 

িতম্ালন ২,৪৪৪টি প্রকলল্পর 
কাজ ে্লি। 

২০১৪ সাল্র আলগ সারা মিলে মারে পােঁটি েহলর 
মমলট্া সধুবি্া বি্। ২০১৪ সা্ পযন্্ত, মিলের শু্ধুমারে 
বিবলে এনবসআর অচিল্ মমলট্ার িযোপক সম্প্রসারে 
হলয়বি্। আজ মমলট্া মিলের িধুই িজলনরও মিবে 
েহলর ো্ধু হলয়লি িা েীঘ্রই ো্ধু হলত েল্লি। বিবলে 
মমলট্া মনিওয়ালকর্ ৯৪ বকল্াবমিালর ো্কবিহীন 
মট্ন পবরো্না করা হয়। যার ফল্ ো্কবিহীন মট্ন 
পবরো্নার মষ্লরে িারত আজ বিলশ্বর অবিজাত 
মশ্রেীর মমলট্া বসলস্লমর মল্যে েতুর ্ স্ালন রলয়লি।

েহরাচিলি পলরবহন 

অমরুি: নবায়ন ও েহরাচিলির রূপা্লরর 
জন্য অটি লমেন

n মমাি ৮০,৭১৩ মকাটি িাকার 
৫৮১৮টি প্রকল্প িাস্িাবয়ত হলয়লি।

n সমস্ িাবডলত ক্ মরলক  জ্ 
সরিরাহ করার উলদেলেযে ২০২১ 
সাল্র ১ অল্াির প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র 
মমািী েহরগুব্লক ‘জ্ সধুরবষ্ত’ 
করার ্ষ্যে বনলয় অমরুত ২.০ ো্ধু 
কলরবিল্ন।

n অমরুত ২.০ -এর জনযে মমাি িযেয় 
হ্ ২,৭৭,০০০ মকাটি িাকা, ২০২২ 
মরলক ২০২৫-২৬ সময়কাল্র জনযে 
৭৬,৭৬০ মকাটি িাকার মকন্দ্রীয় 

অংে জবডত। জ্ সরিরাহ খালত 
েুক্ক্তপরে মিওয়া হলয়লি।

n ৪১৮৫০ মকাটি িাকার ১৩২৬টি 
প্রকলল্পর জনযে েুক্ক্তপরে মিওয়া 
হলয়লি। যার মল্যে ১১,৫৩০ মকাটি 
িাকার ৭৪০টি প্রকল্প সম্পন্ন হলয়লি।

n এিাডাও ৩৫৮ মকাটি িাকার ১৮টি 
প্রকল্প মিডিালরর বিবিন্ন পয ্ালয় 
রলয়লি। সিার কালি ক্ মরলক 
জ্ মপৌঁিালনার ্লষ্যে ১.৩৯ মকাটি 
কল্র সংলযাগ মিওয়ার ্ষ্যে 
রলয়লি।

২০২১ সাি নাগাে দমল্া রুলটর বেঘ্্য ৭০০ লকলিালমটার 
হলয়লছ। ২০১৪ সালি িা লছি ২৫০ লকলিালমটার। ১০০০ 
লকলিালমটার েীঘ ্ নিুন দমল্া রুলটর কাজ চিলছ। 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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দেলের প্রলিরষো 
দষেলরের পুনগঠ্ন 

প্রলিরষো ক্রয় নীলি স্লেলে ব্যবস্ার সুলবধা কলর 

বিলফন্স প্রবকউরলমন্ পব্বস িা প্রবতরষ্া ক্রয় নীবত ২০১৬ 
নীবতটি বি্ মিলে প্রবতরষ্া সরঞ্াম সংগ্রলহ মমৌব্ক 
পবরিতন্ আনার পলর প্ররম পিলষ্প। এই নীবত বনলজই 
পরপ্রিেল্কর িূবমকা গ্রহে কলরলি। এর বি্ান অনধুসালর 
িারতীয় সংস্াগুব্ যারা মিলে প্রবতরষ্া পলেযের উদ্ািন 
এিং বিকাে কলর এিং মসগুব্ এখালন উৎপািন করলত 
সষ্ম, তালির মিলের বতনটি িাবহনীর জনযে সরঞ্াম এিং 
অত্ মকনার সময় অগ্রাব্কার মিওয়া উবেত। এখন পযন্্ত 
মমাি ৩১০টি প্রবতরষ্া পেযে/িযেিস্াগুব্র বতনটি তাব্কা 
জাবর করা হলয়লি, মযগুব্র আমিাবন মিলের মল্যে সীমািদ্ধ 
এিং ক্রয় করা হলি। িারত মিেীয় বেলল্পর জনযে প্রবতরষ্া 
খালত তার মূ্্ন সংগ্রলহর িালজলির ৬৮% িরাদে কলরলি।

প্রলিটট প্রলয়াজলনর যত্ন দনওয়া... 

প্রবতরষ্া মন্তলকর পরিতমী পিলষ্পটি বি্ বতনটি 
পবরলষিায় মসই গুরুত্বপূে ্ প্রকল্পগুব্ বেবনিত করা, মযগুব্র 
জনযে অবি্লম্ব অর ্ায়ন এিং িাস্িায়লনর প্রলয়াজন। 
উিাহরেস্রূপ ি্া মযলত পালর, দ্রুত ৫০ হাজার িধুল্িপ্রুফ 
জযোলকি সংগ্রলহর কাজ করা কারে সন্তাস-বিলরা্ী এিং 
অনধুপ্রলিে বিলরা্ী অবিযালন বনলয়াক্জত জওয়ানলির 
জনযে িধুল্িপ্রুফ জযোলকলির তীব্র ঘািবত বি্। তসবনকলির 
বনরাপত্তার জনযে অতযেন্ত গুরুত্বপেূ ্ মহ্লমিও পয ্াপ্ত 
সংখযেক বি্ না। িীঘ ্ প্রায় িধুই িেক পর মসনালির জনযে 
মহ্লমি মকনার কাজ শুরু হলয়লি। প্রায় 
১৮০ মকাটি িাকার এই েুক্ক্তলত 
১.৫৮ ্ষ্ মহ্লমি ততবরর 
িাবয়ত্ব কানপধুলরর মকাম্পাবন, 
এমলকইউ ইডিাব্রিজ’এর উপর 

৪৮,০০০ 

স্া্ীনতার পরিতমী সমলয় বিলশ্বর সামলন িারলতর প্রবতরষ্া মন্তলকর ময িািমূবত ্গলড উলিবি্, তা 
মমালিও কাম্ঙ্কত বি্ না। মলন করা হত, িারলতর এই মষ্লরে িষ্তার অিাি আলি এিং এখালন লের 
গবতলত কাজ হয়। এই মন্তক শু ধ্ু মিলের প্রবতরষ্াই নয়, প্রায় ১৫ ্ষ্ তসনযে বনলয় বিো্ মসনািাবহনীর 

(মসনািাবহনী, মনৌিাবহনী, বিমান িাবহনী এিং উপকূ্ রষ্া িাবহনী) প্রোসনও পবরো্না কলর। িালজলি এই মন্তলকর 
জনযে সিলেলয় মিবে অর ্ িরাদে করা হয়। ২০১৪ সাল্ প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর মনতৃলত্ব নতুন সরকার েপর 
বন্। কলয়ক িেক ্লর প্রবতরষ্া মষ্লরে সষ্মতা ততবরর বিষয়টি উলপবষ্ত বি্, বকন্তু এখন মসই মষ্রেটিলক 
অগ্রাব্কার মিওয়া হ্। সরকার প্রবতরষ্া সামগ্রী উৎপািলন ‘মমক ইন ইক্ডিয়া’ উলিযোগ বনলয়লি এিং বিলিে মরলক 
পেযে আমিাবনর পবরিলত ্মসনািাবহনীর জনযে প্রলয়াজনীয় পবরকািালমা বনম ্ােলক অগ্রাব্কার বিলয়লি। 

দকাটট টাকায় দেেীয় 
দিজস দকনার 

অনুলমােন। রপ্তালনকারক 
দেলের মলধ্য লছি। 

ভারি এই 
প্রেমবার েীষ ্

২৫ 

রিান্স মরলক ৩৬টট রাফা্ বিমান মকনার 
বসদ্ধান্ত গ্রহে করা হলয়লি। ২০২২ সাল্র মফব্রুয়াবরর 
মল্যে এই বিমানগুব্র মল্যে ৩৫টি িারলত মপৌঁলিলি। 
আম্বা্া এিং হাবসমারা বিমানঘাটঁিলত তালির মস্ায়ারিন 

মমাতালয়ন করা হলয়লি। 

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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প্রলিরষো দষেলরে স্লনভর্িা 

উৎপািলনর 
জনযে ৫২০০০ 
মকাটি িাকার 

আ্ািা অর ্ িরাদে। 

‘মমক 
ইন ইক্ডিয়া’র 

অ্ীলন অত্ ও 
আনধুষাবগেক সামগ্রী 

ততবর করা।

ষ্ধু দ্র 
বেলল্পর সলগে 

স্াি্আপগুব্লক 
সংযধুক্ত করার জনযে 
একটি সূেক প্রোর 
ো্ালনা হলয়বি্। 

তাবম্নাডধু  
এিং উত্তরপ্রলিলে 
মিেীয় উৎপািলনর 
প্রোলরর জনযে িধুটি 
প্রবতরষ্া কবরলিার 

স্াপন করা 
হলয়বি্ 

২০০৮-২০১৪  

২০১৪-২০২১ 

দসনাবালহনীলক ক্রলয়র ষেমিা দেওয়া হলয়লছ 
সীমাল্ পলরকাঠালমা 

আরও েন্ক্তোিী 
করা হলয়লছ

৩৬০০
লকলিালমটার

রাস্তা

৫৫৪৭ 
লকলিালমটার 

রাস্তা

৭২৭০টট
দসিু

১৫
হাজার দসিু 

২০২২-২৩ সাল্র মকন্দ্রীয় 
িালজলি সেত্ িাবহনীর 
আ ধ্ুবনকীকরে এিং 
অিকািালমাগত উন্নয়ন 
সম্পবকত্ মূ্্ন িরাদে 
উললেখলযাগযেিালি ১.৫২ ্ষ্ 
মকাটি িাকায় উন্নীত হলয়লি।

বতন িাবহনীর কমাক্ডিং ম্লি্ 
অবফসার এিং মসনািাবহনীর 
িাইস বেফলক যরাক্রলম ১০০ 
মকাটি এিং ২০০ মকাটি িাকা 
পযন্্ত প্রকল্পগুব্ িাস্িাবয়ত 
করার জনযে আবরক্ ষ্মতার 
অনধুমবত।

প্রােঘাতী অত্ ও মগা্ািারুি 
মকনার জনযে বতনটি িাবহনীলক 
প্রকল্প প্রবত ৫০০ মকাটি িাকা 
পযন্্ত আবরক্ অনধুলমািন মিওয়া 
হলয়লি।

লসলিএস পলের উদ্াবন 
িীঘ ্বিন ্লর মসনািাবহনীর মল্যে আরও িা্ 
সমবিলয়র জনযে বেফ অফ বিলফন্স স্ালফর পি 
সটৃষ্র িাবি জানালনা হলয়বি্, অিলেলষ তা গহৃীত 
হলয়বি্। মজনালর্ বিবপন রাওয়াত প্ররম বসবিএস 
বহসালি বনযধুক্ত হলয়বিল্ন। 

সন্তাসবােীলের লবরুলদ্ধ ক়ো ব্যবস্া 
৩৭০ ধারা বালিলির পর জমু্ ও কাশ্ীলর 
সন্তাসবােী ঘটনার সংখ্যা উললেখলযাগ্যভালব 
হ্াস দপলয়লছ।

প্রাণঘািী অস্ত্র ক্রয়:  রাবেয়ার 
কাি মরলক এস-৪০০ বিমান 
প্রবতরষ্া িযেিস্ার প্ররম ো্ান 
পাওয়া বগলয়লি। কা্ােবনকি 
এলক-২০৩ এখন মিলেই ততবর 
হলি। ্নধুে, মক-নাইন িজ্র, োরাং 
এিং আ্ট্া ্াইি হাউইিজার 
িন্ধুক এখন মিলে ততবর হলছে। 
মনৌিাবহনীলক েক্ক্তো্ী করলত 
িারলতই িয়টি স্রবপন সািলমবরন 
ততবর করা হলয়লি। 
ইউএলপএলক আরও েন্ক্তোিী 
করা
সন্তাসিাি বনমূ ্্  করলত ইউএবপএ 
বি্টি সংলো্ন কলর জাতীয় 
তিন্ত সংস্ালক (এনআইএ) 
িযোপক ষ্মতা প্রিান করা হলয়লি। 
মিআইবন কাযক্্াপ (প্রবতলরা্) 
আইন- ইউএবপএ সংলো্ন কলর 
এটি আরও কলিার করা হলয়লি।

কমপলষে

মিওয়া হলয়লি। ২০১৬ সাল্র মসলটেম্বলর পাবকস্ালন 
সাক্জক্যো্ ্রিাইলকর পর, বনরাপত্তা সংক্রান্ত মবন্তসিা 
কবমটি ২০ হাজার মকাটি িাকার প্রবতরষ্া েুক্ক্ত 
অনধুলমািন করার জনযে বতনটি িাবহনীলক অনধুলমািন 
মিয়। অগ্রাব্কার বিত্তিমত এই পিলষ্পগুব্ গ্রহে করা 
প্রলয়াজনীয় বি্ কারে বিগত সরকারগুব্ এমনবক বতনটি 
পবরলষিার মমৌব্ক োবহিাগুব্লক অিলহ্া কলরবি্। এ 
বিষলয় সংসলি উপস্াবপত িারলতর বনয়ন্তক ও অবিির 
মজনালরল্র প্রবতলিিলন স্পষ্িালি ি্া হলয়লি ময, 
“বনম্নতম গ্রহেলযাগযে বিপলির মারো সত্ত্বিও, অলত্র মজধুি 
বনক্চিত করা হয়বন। ২০১৩ সাল্র মালে্ মসনািাবহনীলত 

িযেিহৃত মমাি ১৭৯ ্রলনর অলত্র মল্যে ১২৫টির মজধুি ও 
প্রাপযেতা এই বিপিসীমার বনলে েল্ বগলয়বি্।“ এিাডাও, 
এই স্লর মপৌঁিায়বন এমন অনযোনযে ৫০ ্রলের অলত্র 
িাণ্ডার এিং প্রাপযেতাও অতযেন্ত কম বি্। মকালনা ্রলনর 
যধুলদ্ধর মষ্লরে আমালির কালি ১০ বিলনর অত্ও মজধুত বি্ 
না। এখন এই বিপজ্নক পবরবস্বতর পবরিতন্ হলয়লি। 
মকন্দ্রীয় সেত্ িাবহনীর অ্ীলন সাতটি িাবহনীর কমমী এিং 
তালঁির পবরিালরর সিসযেলির ৩৫ ্ষ্ ‘আয়ধুষ্ান স্াস্যে 
কাি্’ বিতরলের কাজ মেষ হলয়লি। এর আওতায় তারঁা 
সারালিলে ২৪ হাজার হাসপাতাল্ নগিবিহীন বেবকৎসার 
সধুবি্া বনলত পারলিন।  

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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নিুন ভারি গঠলন প্রধান 
অবিম্বন লিন্জটাি ব্যবস্া 

নূ্যনিম োসন- সলবা্চ্ সুোসন 

রাজনীবত িা জাতীয় নীবতলত বিক্জিা্ িযেিস্ার গুরুত্ব প্র্ানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািীর মেলয় মক িাল্া মিালঝন? বিক্জিা্ িযেিস্া িতম্ান 
এিং িবিষযেত উিলয়র জনযে প্রলয়াজন। এ কারলেই ২০১৪ সাল্ 

িাবয়ত্ব গ্রহলের পরই প্র্ানমন্তী সরকাবর উলিযোগ মরলক শুরু কলর তৃেমূ্ 
স্র পযন্্ত বিক্জিা্ এিং প্রযধুক্ক্তলক অগ্রাব্কার বিলয়বিল্ন। বিক্জিা্ 
ইক্ডিয়া বমেন মসই ্লষ্যে একটি পিলষ্প। কারে এর মা্যেলমই নযূেনতম 
োসন- সলি ্াচ্ সধুোসনলক সগেী কলর জীিনযারো সহলজর করা ি্া হলয়লি...

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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লিন্জটাি ভারি: 
একটট লিন্জটাি 
অেন্ীলির িলষে্য 
অরেসর

লিন্জটাি ইন্ডিয়া 
লমেন 

লস্
ম

অ
রে

গ
লি

n িারতীয় আইটি মপোিারলির 
প্রবেষ্ে মিওয়ার জনযে 
সম্ািনাময় মষ্রে মযমন 
ইন্ারলনি অফ বরংস, লিক মেন, 
মিিা অযোনাব্টিসি এিং কৃক্রেম 
িধুক্দ্ধমত্তার মলতা প্রযধুক্ক্তগুব্লক 
একটি উৎকষ ্ মকন্দ্র গলড 
মতা্া, মসইসলগে বিগ মিিার 
মলতা উিীয়মান প্রযধুক্ক্তগুব্লত 
িারতীয় সফ্টওয়যোর পলেযের 
বিকাে। একটি ইলকা-বসলস্ম 
ততবরর ্ষ্যে বনলয় সফ্টওয়যোর 
পেযে-২০১৯-এর জাতীয় নীবতও 
ো্ধু করা হলয়বি্।

n এটি মক্রবিি প্রিাহলক সহজ 
কলর, মমািাই্ মফান এিং 
আ্ালরর সলগে িযোঙ্ক অযোকাউন্ 
ব্ঙ্ক কলর বিক্জিা্ অরপ্্রিালনর 
প্রোর কলর।

n একইিালি, স্াস্যে, বেষ্া, কৃবষ 
এিং তরযে প্রযধুক্ক্ত বেলল্প, গে 
বিক্জিা্ মচিগুব্ সামবগ্রক 
িকৃ্দ্ধ এিং তিবেলরেযের উৎস হলয় 
উিলি।

n অর ্ ম্নলিলনর মা্যেম ‘রুলপ’র 
সম্প্রসারে, বিক্জিা্ মধুদ্রায় 
রূপান্তর এিং ফাইি-ক্জ 
পবরলষিাগুব্র প্রাপযেতা আরও 
সহজ কলর তু্লি।

উলদেে্য: বিক্জিা্ অন্তিুক্্ক্ত এিং 
বিক্জিা্ ষ্মতায়লনর জনযে িারতলক 
বিক্জিা্িালি ষ্মতাবয়ত এিং 
অরন্ীবত সম্পন্ন মিে বহসালি প্রবতটষ্ত 
করা। 

লিন্জটাি দসবা : আধার
ইউআইবিএআই সারা মিলে ৫৫,০০০ এরও 
মিবে মকলন্দ্রর মা্যেলম আ্ার তাব্কািুক্ক্ত এিং 
অনযোনযে পবরলষিা সরিরাহ কলর। এর পাোপাবে 
৭৯টি আ্ার মসিা মকন্দ্রও ো্ালনা হলছে। ময 
সমস্ নাগবরকরা তালঁির মমািাই্ মফান আ্ালরর 
সলগে সংযধুক্ত কলরলিন তারঁা অন্াইন মপাি্া্ 
myaadhaar.gov.in-এ তালঁির নাম, িয়স, ব্গে 
এিং জন্ম তাবরখ পবরিতন্ করলত পালরন।

ইউবনফালয়ি মপলমন্ ইন্ারলফস 
(ইউবপআই) একটি অগ্রেী বিক্জিা্ 
মচি। এই মমািাই্ অযোলপ একাব্ক 
িযোঙ্ক অযোকাউন্ যধুক্ত করা মযলত পালর। 
বন্ ্াবরত সমলয় অরপ্্রিানও করা মযলত 
পালর। ২০২২ সাল্র মফব্রুয়াবরর মল্যে 
২২৯টি িযোঙ্ক ইউবপআই পবরলষিালত 
মযাগ বিলয়লি। আবরক্ খাত এিং 
অরন্ীবতলক বিক্জিা্ িযেিস্ায় 
রূপান্তবরত করার জনযে সরকালরর 
মকৌেল্র অংে বহসালি, 
সাম্প্রবতক িিরগুব্লত বিক্জিা্ 
ম্নলিন দ্রুত িকৃ্দ্ধ মপলয়লি।

পবরসংখযোন মকাটিলত, *২০২২ মফব্রুয়াবর পযন্্ত   

ইউলনফালয়ি দপলমন্ 
ইন্ারলফস (ইউলপআই)

৩১৩৪ 
৫৫৫৪

৪৫৭২

৭৪
২২

২০১৮-১৯    

২০২০-২১

২০১৯-২০ 

২০২১-২২* 
ইউলপআই
দিনলেন 

মকাটি আ্ার কাি ্
নবরিুক্ত করা 
হলয়লি, ২০২২ 
সাল্র মফব্রুয়াবর 
পযন্্ত।

১৩২শুরু      ১ জিুাই ২০১৫ 

বিম-ইউবপআই ২০২২ সাল্র ২৮ 
মফব্রুয়াবর পযন্্ত 

৮.২৭ ্ষ্ মকাটি িাকা মলূ্যের 
৪৫২.৭৫ মকাটি বিক্জিা্ ম্নলিন কলরলি। 

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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গ্রালম জবমর িব্্ 
কম্ম্পউিালর মতা্ার কাজ 
সম্পন্ন হলয়লি। এটি মিলের 
মমাি গ্রালমর ৯৩.১০% 
প্রবতবনব্ত্ব কলর। 

৬,১১,১৭৮টট 

n এটি মকন্দ্রীয় সরকালরর সমূ্পে ্ 
অর ্ায়লন ২০১৬ সাল্র ১ 
এবপ্র্ মরলক শুরু হলয়লি। 
এর ্ষ্যে হ্ একটি সমববিত 
িূবম তরযে িযেিস্াপনা িযেিস্া 
ততবর করা যা তাৎষ্বেক 
সমলয়র িূবম তলরযের বিকাে 
করলি, িূবম সম্পলির 
সলি ্াত্তম িযেিহার করলি, জবম 
বিলরা্ হ্াস করলি, মিনাবম 
ম্নলিন প্রবতলরা্ করলি 
এিং বিলক্রতা ও মক্রতালির 
্ািিান করলি।

n মমাি ১,৬২,৭১,২৫১টি 
মানবেলরের মল্যে 
১,১১,৪৭,৩৮৭টি মানবেরে 
বিক্জিা্ করা হলয়লি।

রোমগুলিও লিন্জটাি হলছে 

লিন্জটাি ভারি জলমর েলিি 
আধুলনকীকরণ কমস্লূচ 

প্রধানমন্তী রোমীণ লিন্জটাি সাষেরিা অলভযান

লিন্জটালির মাধ্যলম জীবন সহজ হলয়লছ 

লকষাণ রে দমাবাইি অ্যাপ 

্ষ্ কৃষক, কৃষক উৎপািনকারী সংস্া, 
িযেিসায়ী এিং পবরলষিা প্রিানকারী 
বনিবন্ত রলয়লিন।

৫.৮৪ 

লিন্জটাি লভলিজ পাইিট প্রলজ্ ভারিলনট
এই প্রকল্পটি ২০১৮ সাল্র 
অল্ািলর শুরু হলয়বি্। বনি ্াবেত 
৭০০টি গ্রাম পচিালয়লত, বিক্জিা্ 
স্াস্যে পবরলষিা, বেষ্া পবরলষিা, 
আবরক্ পবরলষিা, িষ্তা উন্নয়ন, 
সরকাবর ও নাগবরক পবরলষিাগুব্ 
প্রিান করা হলছে৷

গ্রালম ব্রিিযোডি িযেিস্ালক ত্বরাববিত 
করার একটি উলিযোগ হ্ িারতলনি। 
মিব্কম বিিাগ এই প্রকলল্পর মা্যেলম 
২.৫ ্ষ্ গ্রাম পচিালয়ত এিং 
গ্রামগুব্লক সংযধুক্ত করার পবরকল্পনা 
কলরলি। ২০২২ সাল্র ১৫ মালে্র 
মল্যে ১,৭৫,৮২৭ গ্রাম পচিালয়লত 
ব্রিিযোডি পবরকািালমা রলয়লি।

ইল্কট্বনসি এিং তরযে প্রযধুক্ক্ত মন্তক ২০২৩ সাল্র ৩১ মাে্ তাবরলখর 
মল্যে ৬ মকাটি গ্রামীে পবরিালরর মল্যে প্রবত পবরিালর একজলনর 
কালি মপৌঁিালনার ্ষ্যে বনলয় গ্রামীে িারলত একটি বিক্জিা্ 
সাষ্রতা প্রোর শুরু কলরলি। ১৫ মাে্, ২০২২ পযন্্ত ৪.৮১ মকাটিরও 
মিবে প্রারমীলক প্রবেষ্ে মিওয়া হলয়লি এিং ৩.৫৬ মকাটিরও মিবে 
প্রারমীলক েংসাপরে প্রিান করা হলয়লি।

বিক্জিা্ ্কার হ্ এমন একটি 
িযেিস্া মযখালন িাণ্ডার এিং মগিওলয় 
অন্তিুক্্ত রালক যা িযেিহারকারীলক 
বিক্জিা্ িাণ্ডালর নবর আপল্াি করার 
অনধুমবত মিয়। ২০২২ সাল্র মফব্রুয়াবরর 
প্ররম সপ্তালহ ৯.২৩ মকাটিরও মিবে 
িযেিহারকারী বিক্জিা্ ্কালর বনিন্ন 
কলরবিল্ন। এর ফল্ ২০২২ সাল্র 
১৯ এবপ্র্ পযন্্ত ৫০৭ মকাটিরও মিবে 
নবর জাবর করা হলয়লি। এর মল্যে ১৬৯৫ 
ইসধুযেকারী এিং ৩৪৯টি অনধুলরা্কারী 
সংস্া অন্তিুক্্ত রলয়লি। 

মিলের ২.৫ ্ষ্ গ্রাম পচিালয়তলক 
অন্তিুক্্ত করার জনযে বিক্জিা্ 
ইক্ডিয়া কমস্ূবের অংে বহসালি 
২০১৫ সাল্র আগলস্ সা্ারে 

মসিা মকন্দ্র ২.০ ো্ধু করা 
হলয়বি্। এই মকন্দ্রগুব্ ৪০০টিরও 
মিবে বিক্জিা্ পবরলষিা সরিরাহ 

কলর। ২০২১ সাল্র বিলসম্বর 
পযন্্ত ৪.৪৬ ্লষ্রও মিবে 

বসএসবস রলয়লি, যার মল্যে ৩.৪৮ 
্ষ্ গ্রাম পচিালয়ত স্লর রলয়লি।

বকষাে রর হ্ একটি মমািাই্ অযোবপ্ললকেন যা কৃষক, কৃষক 
উৎপািনকারী সংস্া এিং িযেিসায়ীলির কৃবষ পেযে পবরিহলনর জনযে 
গাবড িাডা সহজ করার জনযে গলড মতা্া হলয়লি। এই মমািাই্ 
অযোবপ্ললকেনটির অযোন্ড্রলয়ি এিং আইওএস মলচি িেটি িাষায় 
উপ্ব্ধ। বকষাে রর মমািাই্ অযোবপ্ললকেলন

লিন্জটাি িকারসাধারণ দসবা দকন্দ্র (লসএসলস)
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উমাং অ্যাপ 

ই-হাসপািাি: অনিাইন দরন্জল্রিেন লসলস্টম

রুলপ দপলমন্ দগটওলয়

ই-স্াষের 

উমাং হ্ নতুন যধুলগর োসন িযেিস্া সংক্রান্ত একটি 
মমািাই্ অযোপ। সংকিপূে ্ পবরলষিাগুব্ সরিরাহ করার 
জনযে উমাংলক একটি একক মমািাই্ মচি বহসালি প্রস্তুত 
করা হলয়বি্। উমাং িতম্ালন ২০,৫২৭ টি িারত বি্ 
মপলমন্ বসলস্ম ইউটিব্টি পবরলষিা, ২৭৯টি মকন্দ্রীয় ও 
রাজযে সরকার বিিালগর ১৪১৭ পবরলষিা এিং ৩৩টি রাজযে 
সংস্ার পবরলষিা প্রিান কলর।

এনআইবস-এর জাতীয় লিাউলি অন্াইন মরক্জল্রিেন 
বসলস্ম এিং ই-হাসপাতা্ অযোবপ্ললকেনগুব্ ো্ালনা হয়। 
িতম্ালন ৬৩১টি হাসপাতা্ ই-হাসপাতাল্র সলগে যধুক্ত, 
২৩.৩৮ মকাটিরও মিবে আিানপ্রিান হলছে। অন্াইন 
মরক্জল্রিেন বসলস্ম িযেিহার কলর সারা মিলে ৪২২টি 
হাসপাতাল্ ৪৯ ্লষ্রও মিবে অযোপলয়ন্লমলন্র সময় 
বন্ ্ারে করা হলয়লি।

n ই-স্াষ্র পবরলষিার জনযে 
নাগবরকরা এখন আইবনিালি 
গ্রহেলযাগযে ফরমযোলি অন্াইলন 
তাৎষ্বেকিালি ফম ্ এিং নবরলত 
স্াষ্র করলত পালরন। বিবিন্ন 
অযোবপ্ললকেন পবরলষিাগুব্ মপলত 
ইউআইবিএআই-এর ওটিবপ-
বিত্তিক প্রমােীকরে পবরলষিাগুব্ 
িযেিহার করলত পালরন। মফব্রুয়াবরর 
প্ররম সপ্তাহ পযন্্ত মমাি ২৩.৭২ 
মকাটি ই-স্াষ্র ইসধুযে করা হলয়বি্। 
বস-িযোক মমাি ৪.৪৫ মকাটিরও 
মিবে ই-স্াষ্র জাবর কলরলি।

জীবন প্রমাণ
n মপনেনলিাগীলির জনযে বিক্জিা্ 

্াইফ সাটি্বফলকি ‘জীিন 
প্রমাে নালম পবরবেত। এটি 
জীিন েংসাপরে প্রাবপ্তর সম্পূে ্ 
প্রক্ক্রয়াটিলক বিক্জিা্ কলর 
তুল্লি। এই উলিযোলগর ফল্ 
মপনেন প্রাপকলির বিতরেকারী 
সংস্া িা কতৃপ্লষ্র কালি 
িযেক্ক্তগতিালি উপবস্ত হলত হলি 
না। ২০১৪ মরলক ২০২২ সাল্র 
মফব্রুয়াবর পযন্্ত প্রায় ৫.৫৮ 
বিব্য়ন বিক্জিা্ জীিন েংসাপরে 
জাবর করা হলয়লি।

ই-দজিা লমেন দমাি 
প্রকপে

n  ই-মজ্া বমেন মমাি প্রকল্পগুব্র 
্ষ্যে হ্ মজ্া স্লর 
ইল্কট্বনকিালি বেবনিত নাগবরক-
মকক্ন্দ্রক পবরলষিাগুব্লক উপ্ব্ধ 
করা। সারালিলে ৭০৯টি মজ্ায় 
৩৯১৬টি ই-মজ্া পবরলষিা ো্ধু 
করা হলয়লি।

n  িারলতর প্ররম বিশ্বিযোপী মপলমন্ মনিওয়াক ্হ্ 
রুলপ। এটি িযোঙ্ক অযোকাউলন্র সলগে যধুক্ত রালক। 
এর আওতায় কাি ্িা অন্াইন পদ্ধবতলত ম্নলিন 
করা যালি। রুলপ মক্রবিি কািগ্ুব্ মকানও িযোঙ্ক 
অযোকাউলন্র সলগে সংযধুক্ত না কলরই জাবর করা হয়।

n আমালির রুলপ কাি ্োরটি মিলে ে্লি। এর 
মল্যে রলয়লি বসগোপধুর, সংযধুক্ত আরি আবমরোহী, 
িুিান এিং মনপা্। মনপাল্ পশুপবতনার, ্ধুবম্ববন, 
জনকপধুর, মানকামানা-সহ একাব্ক স্ালন এক 
হাজার মমবেন িসালনা হলয়লি।

দকাটট ভারিীলয়র 
রুলপ কাি ্আলছ। ৭০
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n জাতীয় নল্জ মনিওয়ালকর্ 
্ষ্যে হ্ সম্পি িাগািাবগ এিং 
সহলযাবগতামূ্ক গলিষোলক 
উৎসাবহত করার জনযে সমস্ জ্ঞান 
প্রবতষ্ানলক উচ্-গবতর মিিা 
ট্ান্সবমেন মনিওয়ালকর্ সলগে 
সংযধুক্ত করা। ২০২২ সাল্র ২০ 
মফব্রুয়াবর পযন্্ত ১৭৫২টি সংযধুক্ত 
প্রবতষ্ান প্রবতটষ্ত হলয়লি। শু্ধু তাই 
নয় সারা মিলে ৫২২টি নযোেনা্ 
নল্জ মনিওয়াক ্এনআইবস মজ্া 
মকন্দ্রগুব্র সলগে যধুক্ত রলয়লি।

   সাইবার লনরাপত্তা
n ২০২১ সাল্র ২৯ 

জধুন ইন্ারনযোেনা্ 
মিব্কবমউবনলকেন ইউবনয়লনর 
মগ্ািা্ সাইিার বসবকউবরটি 
ইনলিসি-২০২০ অনধুসালর সাইিার 
বনরাপত্তা মানিলণ্ড িারত ৩৭ স্ান 
এবগলয় বিলশ্বর মসরা িেম মিলের 
অনযেতম হলয় উলিলি।

   লবলপও ইনলসনটটভ 
লস্ম

n তরুে তরুেীলির জনযে 
কমস্ংস্ালনর সধুলযাগ ততবর করার 
জনযে বিক্জিা্ ইক্ডিয়া কমস্ূবের 
অ্ীলন মিাি েহরগুব্লত বিবপও 
অপালরেলনর জনযে বিবপও 
প্রলোিনা মযাজনা এিং উত্তর 
পূি ্ প্রলোিনা মযাজনা ো্ধু করা 
হলয়বি্। মযাগযে প্রবতষ্ানগুব্ যালত 
কাজ শুরু করলত পালর তার জনযে 
উিয় প্রকলল্পর অ্ীলন ৬১,২০৮টি 
আসন িরাদে করা হলয়লি।

জ্ঞান এবং প্রলণােনা লস্ম 
ন্যােনাি নলিজ 
দনটওয়াক ্

লিন্জটাি ভারলির ভলবষ্যৎ িষে্যগুলির মলধ্য 
রলয়লছ লিন্জটাি মুরিা, ই-পাসলপাট্ 

ই-পাসলপাট্ দসবা 

৭৫টট লিন্জটাি ব্যা্ক ইউলনট চািু করা হলব 

এই বছর ফাইভ-ন্জ 
চািু হলব 

অ্যালনলমেন এবং দগলমং 
দষেলরে হস্তলষেপ 

২০২১ সাল্র মম মালস 
মিব্কবমউবনলকেন বিিাগ 
মকাম্পাবনগুব্ মরলক প্রাপ্ত 

আলিিলনর বিত্তিমত এক িিলরর 
জনযে ফাইি-ক্জ প্রযধুক্ক্ত পরীষ্া করার 
অনধুমবত বিলয়লি। ২০২২ সাল্ই ্ীলর 
্ীলর ফাইি-ক্জ মনিওয়াক ্ো্ধু করার 

পবরকল্পনা রলয়লি। 

প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী নাগবরকলির 
অযোবনলমেন, বিজধুযেয়া্ এলফ্স, 
মগবমং এিং কবমক (এবিক্জবস) বনলয় 
কাজ করার আহ্ান জাবনলয়লিন। 
িারতলক মগম প্রলযাজক এিং 
মগবমং পবরলষিাগুব্র জনযে একটি 
আন্তজা্বতক মকন্দ্র বহসালি গলড তু্লত 
ে্বত অরি্িলরর িালজলি একটি 
িাস্লফাস ্ মঘাষো করা হলয়বি্।

ে্বত অরি্িলর সরকার নাগবরকলির সম্পবকত্ ইল্কট্বনক তরযে 
অন্তিুক্্ত কলর মযৌরিালি ই-পাসলপাি্ জাবর করলত োয়। এটির 
পষৃ্তল্ একটি অযোলন্নার পাোপাবে একটি এমলিলিি মরবিও 
বরিলকালয়ক্ন্স আইলিবন্বফলকেন (এআইবি) বেপ অন্তিুক্্ত রাকলি। 
মিিা পষৃ্া গুরুত্বপূে ্ পাসলপাি্ তরযে মধুদ্রে করলি, যা বেলপও মরকি ্
করা হলি। নবর এিং বেলপর তিবেষ্যেগুব্ আন্তজা্বতক মিসামবরক 
বিমান ে্াে্ সংস্ার নবর অনধুসালর ততবর করা হলি। নাবসলকর 
ইক্ডিয়া বসবকউবরটি মপ্রস ই-পাসলপাি্ ততবর করলি যা অপালরটিং 
বসলস্ম-সহ ৪৫ মকাটি ইল্কট্বনক বেপ সংগ্রহ শুরু কলরলি। 
ই-পাসলপাি্ আন্তজা্বতক মান অনধুযায়ী িাস্িাবয়ত করা হলি।

বিক্জিা্ িযোক্ঙ্কং প্রোলরর জনযে মিলের ৭৫টি এ্াকায় বিক্জিা্ িযোঙ্ক 
প্রবতষ্া করা হলি। মকন্দ্রীয় অরম্ন্তী বনম ্্ া সীতারামন ে্বত অরি্িলরর 
িালজলি একরা জাবনলয়লিন। বরজাি ্িযোঙ্ক অফ ইক্ডিয়াও বিক্জিা্ িযোক্ঙ্কং 
প্রবতষ্ার বনলি্ে বিলয়লি। বিক্জিা্ িযোক্ঙ্কং ইউবনিগুব্লক সা্ারে িযোলঙ্কর 
স্ালনর মলতা বিলিেনা করা হলি। 

বিক্জিা্ মধুদ্রা: িারতীয় বরজাি ্িযোঙ্ক িতম্ালন একটি মকন্দ্রীয় 
িযোলঙ্কর বিক্জিা্ মধুদ্রা, বিক্জিা্ রুবপ পয ্ায়ক্রলম ো্ধু করার 
জনযে িাস্িায়ন মকৌে্ ততবর করলি। এটি িারতলক বিক্জিা্ 
িা নগিহীন, অরন্ীবতর মিলে রূপান্তর করলত সহায়তা করলি। 
নগি িযেিহার হ্াস পালি, ম্নলিলনর িযেয় হ্াস পালি এিং 
বিক্জিা্, অন্াইন এিং খধুেরা অর ্ প্রিান আরও বনরাপি এিং 
ঝধুঁ বকমধুক্ত হলয় উিলি। এটি একটি বিশ্বিযোপী বিক্জিা্ ম্নলিন 
িযেিস্ার বিকােলক আরও সহজ করলি।

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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দেলের সম্লে সকলির 
সমান অলধকার

উপজালি-সংখ্যািঘু উন্নয়ন 

প্রবতটি মিলের উন্নয়লন মিলের সক্ 
জনগলের গুরুত্বপূে ্ িূবমকা রলয়লি। এই 

বিষয়টি মারায় মরলখ, মিলের সম্পলি সমালজর 
সক্ সম্প্রিালয়র সমান প্রলিোব্কার বনক্চিত 

করার জনযে ২০১৪ সাল্ অলনক িীঘল্ময়ািী 
মকৌে্ ো্ধু করা হলয়বি্। িবরদ্র এিং 

প্রাবন্তক মানধুষলির জনযে বিলেষ পবরকল্পনা 
করা হলয়বি্, মকন্দ্রীয় সরকালরর সমস্ 

প্রকলল্প তালঁির অন্তিুক্্ত করা হলয়লি। কলয়ক 
িেক ্লর প্রাবন্তক মানধুষরা, আবিিাসীরা 

উলপবষ্ত বিল্ন, বকন্তু আজ সরকালরর নীবত, 
পবরকল্পনার ফল্ তারঁা সমালজর মূ্ল্ালতর 

সলগে একক্রেত হলয়লিন। কারে মিলের সম্পলি 
প্রলতযেলকর সমান অব্কার রলয়লি।

আলেবাসীলের ষেমিায়ন, দেলের ষেমিায়ন 
িারলতর মমাি জনসংখযোর ৮.৬% িা কমপলষ্ 
১০.৪ মকাটি মানধুষ তফবসব্ উপজাবতর (এসটি) 
অন্তগত্।  িারলতর সংবি্ালনর ৩৪২ অনধুলছেলির 
অ্ীলন ৭০৫টিরও মিবে তফবসব্ উপজাবতর সংখযো 
ি্া হলয়লি। প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর "সিকা সার, 
সিকা বিকাে, সিকা বিশ্বাস এিং সিকা প্রয়াস" 
এর িৃটষ্িবগে মারায় মরলখ সরকার সমালজর সক্ 
মশ্রেীর সমান উন্নয়লনর জনযে অবিরাম কাজ করলি। 
এই উন্নয়লন, মকন্দ্রীয় সরকার উপজাবতলির উন্নয়ন, 
তালঁির ঐবতহযে ও সংসৃ্বতর সধুরষ্ালক অগ্রাব্কার 
বিলয়লি। এিং তালঁির অগ্রগবতর একটি নতুন পর 
ততবর কলরলি।

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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আবিিাসীলির উন্নয়ন বনক্চিত করলত সরকার উপজাবত 
বিষয়ক মন্তলকর িালজি ববিগুলের মিবে িকৃ্দ্ধ কলরলি। ২০১৪-
১৫ সাল্ িালজি বি্ ৩৮৫০ মকাটি িাকা, ২০২২-২৩ সাল্ 
তা মিলড হলয়লি ৮৪০৭ মকাটি িাকা।  

প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী স্া্ীনতার অমতৃ মলহাৎসলির 
অ্ীলন আবিিাসী মগৌরি বিিস উপ্লষ্ ২৭টি মজ্ায় 
৫০টি নতুন এক্িযে মলি্ আিাবসক স্ধু ল্র বিত্তিপ্রস্র 
স্াপন কলরলিন।  

বিরসা মধুডিার সম্ালন তারঁ জন্মবিন ১৫ নলিম্বর বিনটিলক 
আবিিাসী মগৌরি বিিস বহসালি মঘাষো করা হলয়লি।

এক্িযে মলি্ আিাবসক বিিযো্লয়র (ইএমআরএস) 
সংখযো িকৃ্দ্ধ করলত ২০২৬ সাল্র মল্যে ৫০%- এর 
মিবে তফবেব্ উপজাবত জনসংখযো অ ধ্ুযেবষত লিলক এিং 
কমপলষ্ ২০ হাজার আবিিাসীর িাস, এমন লিলক ৭৪০টি 
এক্িযে মলি্ স্ধু ্ স্াপলনর বসদ্ধান্ত মনওয়া হলয়লি। 

বালজট লদ্গুলণর দবলে বৃন্দ্ধ দপলয়লছ 

একিব্য মলিি লবে্যািয় 

আলেবাসী গলবষণা প্রলিষ্ঠান আলেবাসী দগৌরব লেবস

আলেবাসী সংরেহািয় 
সারালিলে ১০টি আবিিাসী স্া্ীনতা সংগ্রামী 
সংগ্রহা্য় ততবর হলছে। আবিিাসীরা অরেযে, জবমর 
অব্কার এিং তালঁির সংসৃ্বত রষ্ার জনযে ্ডাই 
কলরবিল্ন। মিলের স্া্ীনতায় তালঁির অিিান 
অনস্ীকায।্ এই সংগ্রহা্য় গুজরাত, ঝাডখণ্ড, 
অন্ধ্রপ্রলিে, িত্তিেগড, মকরা্া, ম্যেপ্রলিে, 
মতল্গোনা, মবেপধুর, বমলজারাম এিং মগায়ায় রলয়লি।

২০১৪ সা্ মরলক মিলে িেটি আবিিাসী গলিষো 
প্রবতষ্ান অনধুলমাবিত হলয়লি। এই গলিষো 
প্রবতষ্ানগুব্ অন্ধ্রপ্রলিে, উত্তরাখণ্ড, কে ্ািক, 
অরুোে্ প্রলিে, জম্ধু ও কাশ্ীর, বমলজারাম, 
নাগা্যোডি, বসবকম, মমঘা্য় এিং মগায়ায় প্রবতটষ্ত 
হলছে। এর মল্যে বতনটি প্রবতষ্ালনর কাজ মেষ 
হলয়লি, িাবকগুল্ার কাজ ে্লি।

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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n  ময সমস্ মহকধু মায় ৯০% এর মিবে তফবেব্ 
উপজাবতর মানধুলষর িসিাস, মসরকম অচিল্ 
তফবেব্ উপজাবতর পডধু য়ালির বিিযো্য়মধুখী 
করলত পরীষ্ামূ্ক বিত্তিমত এক্িযে মলি্ 
বিিা আিাবসক বিিযো্য় স্াপলনর প্রস্াি মিওয়া 
হলয়লি।

n  আবিিাসী বিষয়ক মন্তক এিং বসবিএসই 
মযৌরিালি ইএমআরএস এিং বসবিএসই 
বেষ্কলির জনযে একধু ে েতলকর 
অবিজ্ঞতামূ্ক বেষ্ার উপর একটি অন্াইন 
সাটি্বফলকি মকাস ্ ো্ধু কলরলি।

n  ইএমআরএস বেষ্ক এিং অ্যেষ্লির জনযে 
সষ্মতা িকৃ্দ্ধর কমস্ূবের জনযে, আবিিাসী 
বিষয়ক মন্তক এিং এনবসআরটি একলযালগ 
কাজ করলি।

n  িিলর ৩০ ্লষ্র মিবে বেষ্ারমীলক সমস্ 
্রলের িতৃ্তি প্রিালনর জনযে ২৫০০ মকাটি 
িাকারও মিবে পবরমাে অর ্ িযেয় করা হয়।  

n  প্রবত িির আইআইটি, আইআইএম এিং 
এমস-এর মলতা েীষস্্ানীয় প্রবতষ্ানগুব্লত 
িবতর্ জনযে এক হাজার বেষ্ারমীলক িতৃ্তি মিওয়া 
হয়।

একিব্য মলিি লেবা আবালসক 
লবে্যািয় (ইএমলিলবএস)

মফসিধুলকর সলগে মন্তলকর একটি মযৌর 
উলিযোগ হ্ মনতা বহসালি অন্াইলন িা 
GOAL (Going Online as Leaders) । এই 
মলচি তরুেতরুেীলির পরামে ্ প্রিান এিং 
মনতৃত্ব িালনর প্রবত তালঁির উৎসাবহত 
করা হয়।  এখনও পযন্্ত ২৩টি রাজযে িা 
মকন্দ্রোবসত অচি্গুব্লক মগা্ (GOAL) 
কমসূ্বেলত অন্তিুক্্ত করা হলয়লি।

ভারলির উপজালি: আলে মলহাৎসব 
n  আবি মলহাৎসি িারলতর এক ষ্ধু দ্র প্রবতছেবি, মযখালন 

আবিিাসী কাবরগরলির সূক্ষ কারুকাজ, িত্, কধু লমার, পধুতু্ 
বনম ্াে এিং সূবেকম-্ সি কাজ এক জায়গায় পাওয়া যালি।

n  আবিিাসী বিষয়ক মন্তক এিং মগায়া সরকার মযৌরিালি 
পবরযায়ী শ্রবমক এিং আবিিাসী পবরযায়ী শ্রবমকলির জনযে 
জনেক্ক্ত বিক্জিা্ মিিা সব্উেন ো্ধু কলরলি। 

n  ২০২১ সাল্র ১৯ জধুন ‘বিশ্ব বসলক্ মস্ বিক্জজ’ বিিস 
উপ্লষ্ িারলত বসলক্ মরালগর উপর ববিতীয় জাতীয় 
সলম্্লনর আলয়াজন করা হলয়বি্। বসলক্ মস্ মরাগ 
বনমূ ্্  করার জনযে ‘উন্মধুক্ত’ প্রকল্প ো্ধু করা হলয়লি।

n  আবিিাসীলির স্ালস্যের উন্নবত এিং পধুটষ্র বিকালের জনযে 
আবিিাসী স্াস্যে সহায়তা ‘অনাময়’ নালম একটি উলিযোগ ো্ধু 
করা হলয়লি। 

দনিা লহসালব 
অনিাইলন 

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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উপজািীয় পলণ্যর লবকাে এবং লবপণলনর 
জন্য প্রালিষ্ঠালনক সহায়িা 

n  এই বস্লমর অ্ীলন িারলতর আবিিাসী মকা-
অপালরটিি মালকট্িং মফিালরেন তালির 
মপাি্া্ www.tribesindia.com মরলক 
উপজাতীয় পলেযের বিক্রয় প্রোর করলি, 
মসইসলগে আমাজন, স্যোপবি্, বফ্পকাি্, 
মপটিএম এিং মজম-এর মলতা সমস্ প্র্ান 
ই-কমাস ্ মপাি্াল্ পেযেগুব্ রলয়লি।

n  আবিিাসী মকা-অপালরটিি মালকট্িং 
মফিালরেলনর মপাি্াল্ ১,২৫,০০০ কাবরগর 
পবরিার যধুক্ত রলয়লি৷ এক ্লষ্র মিবে পেযে 
এখালন উপবস্ত রলয়লি।

n  আবিিাসী মকা-অপালরটিি মালকট্িং 
মফিালরেন ২০২১ সাল্র ৩০ অল্াির 
পযন্্ত সারা মিলে অিবস্ত ১৪৫টি 
আউিল্লির একটি মনিওয়াক ্স্াপন 
কলরলি, যার মল্যে ৯৭টি বনজস্ বিক্রয় 
আউিল্ি, ৩৩টি কনসাইনলমন্ মস্ 
আউিল্ি এিং ১৫টি রিযোচিাইক্জ 
আউিল্ি রলয়লি।

বন ধন লবকাে দযাজনা 

এনএসটটএফলিলস/এসটটএফলিলস’র 
জন্য ইকু্যইটট সালপাট্

ষুেরি বনজ পণ্য উৎপােন 
মিবেরিাগ ষ্ধু দ্র িনজ পলেযের এমএসবপ িকৃ্দ্ধ 
করা হলয়লি। ২০২০-২১ মরলক এমএসবপ 
বস্লমর অ্ীলন ৩৭টি নতুন পেযে যধুক্ত হলয়লি। 
এমএসবপ বস্লমর অ্ীলন ২০২০-২১ সাল্ 
এমএফবপ’র সংখযো ৫০ মরলক মিলড ৮৭ 
হলয়লি। এমএফবপগুব্র জনযে এমএসবপ প্রকল্প 
িাস্িায়লনর পর মরলক িারত সরকালরর তহবি্ 
মরলক প্রাপ্ত অলর ্ রাজযেগুব্ ৩১৭.৮৯ মকাটি িাকার 
এমএফবপ সংগ্রহ কলরলি।

n  এই প্রকলল্পর অ্ীলন ‘এমএফবপ-এর জনযে 
এমএসবপ’ মচিটি স্ানীয় অরেযেজাত পেযে 
লিাস্ার স্াপলনর জনযে উপ্ব্ধ ষ্ধু দ্র িনজ 
পেযে সংগ্রহ এিং মূ্যে সংলযাজন সংগ্রলহর 
জনযে সা্ারে সধুবি্া মকন্দ্র বহসালি কাজ কলর।

n  িন ্ন বিকাে মকন্দ্র লিাস্ার (বিবিবিলকবস) 
স্াপলনর জনযে গত বতন িিলর আবিিাসী মকা-
অপালরটিি মালকট্িং মফিালরেনলক মমাি 
২৫৪.৬৪ মকাটি িাকা মিওয়া হলয়লি।

n  ২০১৯-২০ সাল্ এর সূেনা মরলক এখনও 
পযন্্ত ৩১১০টি বিবিবিলকবস অনধুলমািন 
করা হলয়লি, যার ফল্ ৫২ হাজালরর মিবে 
এসএইেক্জ-এর ৯.২৮ ্ষ্ এমএফবপ 
সংগ্রাহক উপকৃত হলয়লিন।

n  নযোেনা্ বেবিউ্ি ট্াইিস ফাইনযোন্স 
অযোডি মিলি্পলমন্ কলপ ্ালরেন 
(এনএসটিএফবিবস) মযাগযে তফবেব্ 
উপজাবতর মানধুষলির মযলকান আয়-
উৎপািনমূ্ক কাযক্্াপ িা স্-
কমস্ংস্ালনর জনযে ঋে প্রিান কলর।

n  এনএসটিএফবিবস গত বতন িিলর (২০১৯-
২০ মরলক ৩০/১১/২০২১) পােঁটি প্রকলল্পর 
অ্ীলন ৪.০৪ ্ষ্ তফবেব্ উপজাবতর 
মানধুষলির ৭৪৮.৭৫ মকাটি িাকা প্রিান 
কলরলি।

n  বপএমইক্জবপ উলিযোলগর িাস্িায়নকারী 
সংস্া বহসালি এনএসটিএফবিবস এিং 
মকবিআইবস একসলগে কাজ করলত 
সম্ত হলয়লি। সমলঝাতা স্মারলকর ্ষ্যে 
হ্ উপজাতীয় উলিযোক্তালিরলক িযোঙ্ক 
এিং এসবসএ-এর মা্যেলম স্ল্প সধুলি ঋে 
বিলয় সহায়তা করা, তফবেব্ উপজাবতর 
সধুবি্ালিাগীরা ইউবনি খরলের জনযে ৩৫% 
পযন্্ত িতুব্ক পান।  

বনউ ইক্ডিয়া সমাোর   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 
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সংখ্যািঘুলের প্রবৃন্দ্ধর প্রচুর 
সুলযাগ রলয়লছ 

মিমের সাবিক্ সমকৃ্দ্ধর জনযে সিস্্লর উন্নয়ন 
প্রলয়াজন। আজ সরকার মিলের উন্নয়লন 
তিষমযে িাডাই সক্ নাগবরলকর সধুবি্া বনক্চিত 

করার ্ষ্যে বনলয় এবগলয় েল্লি। িতম্ান সরকালরর ্ষ্যে 
হ্ প্রবতটি নাগবরলকর সাংবি্াবনক অব্কার বনক্চিত করা 
পাোপাবে তালঁির িবিষযেত সধুরবষ্ত করা। আজ আমালির 
মিে এমন এক পলর রলয়লি মযখালন ্ মমীয় বিশ্বালসর কারলে 
মকউ বপবিলয় মনই। এবগলয় যাওয়ার জনযে প্রলতযেকলক সমান 
সধুলযাগ মিওয়া উবেত, যালত প্রলতযেলক তালঁির ্ষ্যে অজন্ 
করলত পালর। আজ ্ লমর্ মিিালিি িাডাই সরকার মিলের 
িবরদ্রলির জনযে িহু প্রকল্পগুব্ িাস্িাবয়ত কলরলি।

ওয়াক্ফ সম্ত্তিত্তির ব্যবহার  
স্া্ীনতার পর এই প্ররমিার প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর 
মনতৃত্বা্ীন সরকার িধুি ্্  মশ্রেীর জনযে প্র্ানমন্তী জন 
বিকাে কাযক্্রলমর মা্যেলম ওয়াক্ফ জবমলত স্ধু ্, কল্জ, 
হাসপাতা্, কবমউবনটি হ্ এিং অনযোনযে অিকািালমার 
উন্নয়লন সমূ্পে ্ অর ্ায়ন কলরলি। আনধুমাবনক ৭৪,৮৭৫টি 
বনিবন্ত ওয়াকফ সম্পত্তি রলয়লি। সমস্ রাজযে ওয়াক্ফ 
মিালির্ বিক্জিাইলজেন সমূ্পে ্ হলয়লি। ওয়াকফ সম্পত্তির 
৯৫ েতাংলের মিবে মযোপ করলত ক্জআইএস/ক্জবপএস 
প্রযধুক্ক্ত িযেিহার করা হলয়লি।

লেষোর সাহালয্য সবি
n  গত আি িিলর তাব্কািুক্ত িয়টি সংখযো্ঘধু সম্প্রিালয়র 

(পাবস,্ তজন, মিৌদ্ধ, বেখ, বরিস্ান এিং মধুসব্ম) প্রায় ৫ 
মকাটি ২০ ্ষ্ বেষ্ারমীলক বপ্র-মযোটট্ক, মপাস্-মযোটট্ক, 
মম্া-বিত্তিক এিং মিগম হযরত মহ্ ‘গা্স্ স্্ারবেপ’ 
প্রিান করা হলয়লি। সমস্ িতৃ্তি প্রাপকলির অল্ল্করও 
মিবে রলয়লিন মবহ্া বেষ্ারমীরা। 

n  মধুসব্ম িারেীলির মল্যে বিিযো্য়িুলির হার কলমলি: 
একিা সময় বি্ যখন আমালির মিলের ৭০% এরও মিবে 
মধুসব্ম মমলয়রা স্ধু ্িুি হলয়বি্। মমলয়লির এই স্ধু ্িুি 
হওয়া মধুসব্ম সমালজর অগ্রগবতর পলর িড িা্া হলয় 
িাবঁডলয়লি। গত ৭০ িিলর পবরবস্বত এমন হলয়লি ময ৭০ 
েতাংলের মিবে মধুসব্ম কনযো তালঁির পডালোনা মেষ 
করলত পারলিন না। স্ধু ্িুলির সংখযো এখন প্রায় ৩০%-এ 
মনলম এলসলি।

n  এর আলগ বিিযো্লয় মেৌোগালরর অিালি হাজার হাজার 
মধুসব্ম কনযো বিিযো্য় যাওয়া িন্ কলর বিলয়বি্। এখন 
পবরবস্বত িিল্লি। মকন্দ্রীয় সরকার মধুসব্ম কনযোলির 
স্ধু ্িুলির হার কমালত বনরিক্ছেন্ন প্রলেষ্া োব্লয় যালছে। 
স্ধু ্িুি িারেীলির জনযে আব্গড মধুসব্ম বিশ্ববিিযো্লয় 
একটি ‘বব্রজ মকাস ্’ ো্ধু করা হলয়লি। আ্ীগড মধুসব্ম 
বিশ্ববিিযো্লয় িারেীর সংখযো ৩৫% িকৃ্দ্ধ মপলয়লি

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমুলখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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হুনার হাট: উলে্যাক্তা হওয়ার 
নিুন সলুযাগ 

প্রধানমন্তী জন লবকাে 
কমক্্রম 

n  ১৫৫০টি নতুন স্ধু ্ 
কািালমা;

n  অবতবরক্ত মশ্রেীকষ্: 
২৩০৯৪

n  ৬৯১ হলস্্;
n  ১৭৭ আিাবসক স্ধু ্,
n  ১৪৩১২ স্মাি্ লিাস রুম
n  ৩৮ টি কল্জ
n  ৯৪টি আইটিআই;
n  ১৩ পব্লিকবনক;
n  িয়টি নলিািয় বিিযো্য়;
n  ৪১৩টি িহুমধুখী সমাজ 

মকন্দ্র, ‘সদ্াি মডিপ’;
n  ৫৫৩টি িাজার িাউবন; 
n  ৬৭৪২টি মেৌোগার এিং 

স্ছেতা সধুবি্া; 
n  ১৮,৬৯২ পানীয় জ্ 

সধুবি্া; 
n  ১৭০টি ‘মেয়াি ্সাবিস্ 

মসন্ার’; 
n  ২৭টি কমজ্ীিী মবহ্া 

হলস্্;
n  ২৩২৪টি স্াস্যে-সম্পবকত্ 

প্রকল্প;
n  ১২টি হস্বেল্প মকন্দ্র;
n  ৯১টি বিবিন্ন ক্রীডা সধুবি্া।
n  ৬০১৪টি অগেনওয়াবড 

মকন্দ্র। 
n  ১১,৪৮৩টি পাকা িাবড 

ইতযোবি বনম ্াে করা 
হলয়লি।  

n সংখযো্ঘধু বিষয়ক মন্তলকর বিারা সারা মিলে বিবিন্ন স্ালন 
অনধুটষ্ত ‘হুনার হাি’ ইলিন্টি িষ্ কাবরগর, কারুবেল্পী 
এিং হস্বেল্পীলির িাজার এিং সধুলযাগ প্রিালনর জনযে 
একটি সম্ািনাময় মচি বহসালি প্রমাবেত হলয়লি।

n  ‘হুনার হাি’, ‘স্বনির্ িারত’ এিং ‘মিাকা্ ফর 
ম্াকা্’ এর জনযে একটি বনির্লযাগযে মচি বহসালি 
প্রমাবেত হলয়লি।

n  গত প্রায় আি িিলর ৩৯টি ‘হুনার হাি’ আি ্ষ্ পচিাে 
হাজালরর মিবে মাস্ার কাবরগর, কাবরগর এিং বিোরি 
এিং মসই বেলল্পর সলগে যধুক্ত িযেক্ক্তলির কমস্ংস্ান ও 
সধুলযাগ প্রিান কলরলি।

n  ‘হুনার হাি’ সরকালরর ই-মালকি্লপ্লস এিং অন্াইন 
মপাি্াল্ও পাওয়া যায়।

গত আি িির ্লর সরকার সংখযো্ঘধু অ ধ্ুযেবষত এ্াকায় সারা 
মিলে আর-্সামাক্জক-বেষ্া এিং কমস্ংস্ানমধুখী পবরকািালমা 
গলড তুল্লি। এই তিবেষ্যেগুব্ তালির মল্যে গুরুত্বপূে ্:

বষ ্বষ ্

অলভমুলখঅলভমলুখ
কমপ্লের কমপ্লের 
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দেেবাসীলক সলচিন করলি  
হালিয়ার হলয়লছি েব্দ  

বব্রটিেলির বিরুলদ্ধ স্া্ীনতা সংগ্রালম িারলতর বিবিন্ন অচিল্র, মশ্রেীর, িলের্ মানধুষ একলযালগ কাজ কলরবিল্ন। 
মিলের সা্ারে মানধুষলক মিেলপ্রলম উদ্ঠুদ্ধ কলরবিল্ন ম্খক, কবি এিং সাংিাবিলকরা। ি্া হলয় রালক ক্ম 

তলরায়াল্র মরলক মিবে ্ারাল্া। ম্খক এিং সাংিাবিকরা তালঁির ম্খার মা্যেলম বব্রটিে সরকালরর মোষে ও অবিোর 
সম্পলক ্সা্ারে মানধুষলক ঐকযেিদ্ধ কলরবিল্ন। তারঁা মানধুষলক বব্রটিেলির িাসত্ব মরলক মধুক্ক্তর জনযে সংগ্রালম উদ্ঠুদ্ধ 
কলরবিল্ন। িারতীয় উপমহালিলে প্ররম পক্রেকা বি্ ‘মিগে্ মগলজি’ িা বহবকর মিগে্ মগলজি। ১৭৮০ সাল্ ২৯ 
জানধুয়াবর ক্কাতার ৬৭ নম্বর রা্ািাজার মরলক প্রকাবেত হলয়বি্ বহবকর মিগে্ মগলজি। এটি বি্ িারলতর প্ররম 
ইংলরক্জ সাপ্তাবহক পক্রেকা। এই পক্রেকাটির মাব্ক, সম্পািক ও প্রকােক বিল্ন মজমস অগাস্াস বহবক। আইবরে 
বহবক তারঁ ম্খা বনিলন্র জনযে ্ি ্ওয়ালরন মহবস্ংলসর মরাষানল্ পলডবিল্ন, মহবস্ংলসর আলিলে তারঁ ম্খার যন্ত 
িালজয়াপ্ত করা হয়। মসসময় িারলত কমর্ত বব্রটিে তসনযেলির কালিই শু্ধুমারে পক্রেকাটি জনবপ্রয়তা অজন্ কলরবি্ 

তাই নয় এটি িারতীয়লির বনলজলির পক্রেকা প্রকালে উৎসাবহতও কলরবি্।  

১৮১৮ সাল্ িাং্ায় সামবয়ক পলরের সূেনা হয়। ১৮১৮ 
সাল্ শ্রীরামপধুর বমেন মরলক প্ররম িাং্া সামবয়ক 
(মাবসক) পক্রেকা বিগিেন্ প্রকাবেত হলয়বি্। প্ররম 

িাং্া তিবনক পরে ‘সংিাি প্রিাকলর’র সম্পািক বিল্ন 
কবি ঈশ্বর গুপ্ত। তারঁ সম্পািনায় ১৮৩১ সাল্ এটি একটি 
সাপ্তাবহক সংিািপরে বহসালি ো্ধু হয় এিং আি িির পর 
১৮৩৯ সাল্ এটি একটি তিবনক সংিািপরে রূলপ প্রকাবেত 
হয়।  

প্রখযোত কবি মহালিিী িম ্া একিার িল্বিল্ন, 
“সাংিাবিকলির পালয়র মফাস্া বিলয় ইবতহাস ম্খা হয়।“ 
মহালিিী িম ্ার এই করাগুল্া িারলতর স্া্ীনতা সংগ্রালম 
সাংিাবিকলির িূবমকার করা প্রকাে কলর। এই সাংিাবিকলির 
্ষ্যে বি্ জনসা্ারেলক জাগ্রত করা,সমাজ সংস্ার এিং 
জাতীয় আলন্া্লন অংেগ্রহলে উদ্ঠুদ্ধ করা। তৎকা্ীন সমলয় 

সংিািপরে প্রকাে করা একটি অতযেন্ত সাহসী কাজ বি্। 
কারে বব্রটিেরা প্রকাবেত সংিািগুব্র উপর নজর রাখত এিং 
বব্রটিে বিলরাব্তার জনযে সাংিাবিকলির কলিারতম োক্স্র 
সম্ধুখীন হলত হলতা। স্া্ীনতা আলন্া্লন সংিািপরেলক 
একটি েক্ক্তো্ী মা্যেম ও অত্ বহসালি গেযে করা হলতা। 

আজলকর বিলশ্ব, িারলত সাংিাবিকতার পবরব্ প্রসাবরত 
হলয়লি মযমন টিক মতমন তার িাবয়ত্বও িকৃ্দ্ধ মপলয়লি। এই 
কারলেই প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী প্রায়েই সাংিাবিকতার 
মা্যেলম জাবতর উন্নবতর উপর মজার মিন। বতবন মলন কলরন 
ময সাংিাবিকতা ইবতিােক হল্ তলিই অরি্হ হলয় উিলত 
পালর। আমালির পক্রেকার এই সংখযোয় রাজা রামলমাহন রায়, 
মাখন্া্ েতুলিি্ী, আক্জমধুলোহ খান এিং মগৌরীেঙ্কর রালয়র 
কাবহবন পডধু ন, যারা সাংিাবিকতার মা্যেলম সমাজ সংস্ার 
এিং স্া্ীনতা আলন্া্নলক নতুন বিকবনলি্েনা বিলয়বিল্ন।

স্া্ীনতার অমতৃ মলহাৎসি ভারি@৭৫



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩১ মম, ২০২২ 77

আন্জমলুো খান: 
‘পয়ম-এ-আজালে’ 
লবপ্ললবর লেখা 
প্রজ্লিি কলরলছি

একিার এক বব্রটিে আব্কাবরক 
আক্জমধুলোহর িািা নক্জি বমবত্লক 

মঘাডার আস্াি্ পবরষ্ার করলত 
িল্বিল্ন। নক্জি রাক্জ না হওয়ায় 
ওই বব্রটিে আব্কাবরক নক্জিলক 
িাি মরলক মফল্ মিন এিং উপর 
মরলক নক্জলির গালয় ইি বিলয় আঘাত 
কলরন। িয় মাস েযযোোয়ী রাকার পর 
মারা যান নক্জি। ফল্ আক্জমধুলোহ 
তেেলিই বপতৃহারা হন। এই ঘিনা 
তারঁ মলন গিীর প্রিাি মফল্বি্। 
এই মহান বিপ্লিী এিং মকৌে্বিি 
১৮৫৭ সাল্ কানপধুর মরলক প্ররম 
িারতীয় স্া্ীনতা সংগ্রালমর মনতৃত্ব 
বিলয়বিল্ন। কানপধুলরর োসলকর 
প্ররম উপলিষ্া আক্জমধুলোহ নানা 

রাজা রামলমাহন রায়: 
সংবােপলরের স্াধীনিার জন্য 
প্রেম আলন্দািন শুরু কলরন 

আ্ধুবনক িাং্ার সমাজ, সংসৃ্বত, বেষ্ািীষ্া – ময মকান প্রগবতেী্ 
মলনািালির প্ররম সেূনা রামলমাহন রালয়র মরলক শুরু হয়। আ্ধুবনক 

যধুক্ক্তিািী ও তিজ্ঞাবনক মলনর বিারা িাঙাব্লক নিযধুলগর অগ্রপবরক কলর 
তুল্বিল্ন। তালঁক আ্ধুবনক িারলতর মরলনসারঁ জনক বহসালি বিলিেনা করা 
হয়। রামলমাহন ্ম ্ সংস্ার এিং সমাজ মেতনার িেিতমী হলয়ই িাং্া গিযে 
রেনা কলরবিল্ন। মােম্যোন সম্পাবিত সমাোর িপে্ পক্রেকায় প্রায়ই বহন্ধ্ু ম ্ 
এিং সমাজলক অকারলে আক্রমে করা হত। িঃ অবসতকধু মার িলন্যোপা্যোলয়র 
ম্খা ‘িাং্া সাবহলতযের সম্পূে ্ ইবতিতৃ্ত’ গ্রন্থ অনধুসালর, “এর প্রবতবি্ান করার 
জনযে ১৮২১ সাল্ রাজা রামলমাহন রায় ও িিানীেরে িলন্যোপা্যোয় ‘সম্বাি 
মকৌমধুিী’ েীষক্ সাপ্তাবহক পক্রেকা প্রকাে কলর ‘সমাোর িপল্ে’ প্রকাবেত 
বমেনাবরলির বহন্ধু ্লমর্ প্রবত আক্রমলের যলরাপযধুক্ত জিাি মিন।“   
রাজা রামলমাহন রায় পক্চিমিলগের হুগব্ মজ্ার রা্ানগলর ১৭৭২ সাল্র 
২২ মম এক সম্ভান্ত ব্রাহ্মে পবরিালর জন্মগ্রহে কলরবিল্ন। বতবন বতনটি িাষায় 
সংিািপরে প্রকাে করলতন: ইংলরক্জ, িাং্া এিং ফারবস। িাপাখানা ১৭৭৮ 
সাল্ আবিষৃ্ত হলয়বি্। এিং রাজা রামলমাহন রায় যখন সাংিাবিকতার 
মষ্লরে প্রলিে কলরন, তখন বব্রটিে সরকার িারতীয় সংিািপরে বনয়ন্তে করত।
িারতীয় মরলনসারঁ অগ্রিতূ শু্ধু ব্রাহ্মসমাজই প্রবতষ্া কলরনবন,  বতবন 
সংিািপলরের স্া্ীনতার জনযে প্ররম আলন্া্ন শুরু কলরন। ১৮১৯ সাল্ 
্ি ্মহবস্ংস মপ্রস মসন্সরবেপ বেবর্ করল্, রামলমাহন রায় বতনটি পক্রেকা 
প্রকাে কলরন: ব্রাহ্মে মসিব্ (১৮২১), িাং্া সাপ্তাবহক- সম্বাি মকৌমধুিী (১৮২১) 
এিং ফারবস সাপ্তাবহক বমরাত-উ্-আকির (১৮২১)। ১৮২৩ সাল্ গিনর্ 
মজনালর্ জন অযোিাম যখন িারতীয় মপ্রলসর উপর বিব্বনলষ্ আলরাপ 
কলরন, তখন রামলমাহন ও তারঁ িন্ধু গে বপ্রবি কাউক্ন্সল্ স্মারকব্বপ মপে 
কলর এর প্রবতিাি কলরন। স্মারকব্বপলত এই যধুক্ক্ত প্রতযোখযোন করা হয়, ‘ময 
মিে রাজধনবতক স্া্ীনতা মিাগ কলর না মসখালন মপ্রলসর স্া্ীনতা রাকলত 
পালর না’। আিার, রামলমাহন এিং বিারকানার িাকধু র ১৮২৬ সাল্ িারতীয় 
জধুবর আইলনর বনবি্ষ্ বকিুসংখযেক তিষমযেমূ্ক ্ারার বিরুলদ্ধ প্রবতিাি 
জাবনলয় ক্কাতার নাগবরকলির পলষ্ একটি স্াষ্বরত আলিিন-পরে বব্রটিে 
পা্ ্ালমলন্ পািান। রামলমাহন রালয়র উলিযোলগ বিলিবে সরকালরর নীবতর 
বিরুলদ্ধ জনসা্ারলের প্রবতিািসমূলহর মল্যেই জাতীয় মেতনালিাল্র প্রারবমক 
প্রকাে ্বষ্ত হয়।

স্া্ীনতার অমতৃ মলহাৎসি ভারি@৭৫
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মাখন্া্ েতুলিি্ী মসই সক্ কবতপয় সাংিাবিক ও 
সাবহবতযেকলির মল্যে একজন বিল্ন যারা স্া্ীনতা 

সংগ্রালম সক্ক্রয়িালি অংেগ্রহে কলরবিল্ন এিং মিলের 
স্ালর ্ মজল্ বগলয়বিল্ন। মিলের যধুি সমালজর কালি বতবন 
পরপ্রিেক্ বিল্ন, মিে তরা জাবতর প্রবত িা্িাসা এিং 
কতল্িযে বতবন অবিে্ বিল্ন। মিলের স্া্ীনতার আলগ বতবন 
তারঁ ক্ম ও িক্তৃ তার সাহালযযে সমগ্র যধুিসমাজলক প্রিাবিত 
কলরবিল্ন এিং স্া্ীনতার পলর মিে গিলন তরুেলির উদ্ঠুদ্ধ 
কলরবিল্ন। মাখন্া্ েতুলিি্ী ১৮৮৯ সাল্র ৪ এবপ্র্ 
ম্যেপ্রলিলের মহাোগোিাি মজ্ার িাওয়াই গ্রালম জন্মগ্রহে 
কলরবিল্ন।

স্াধীনিার ৭৫িম বালষক্ী ১৩০ 
দকাটট মানলুষর অংেরেহণ ও 
অনভূুলির উৎসব। সনািন ভারলির 
দগৌরব পুনরুজ্ীলবি করার, 
দেলের জন্য েহীেলের আত্ি্যাগ 
দেলক অনলুপ্ররণা রেহলণর এবং 
িালঁের স্লপ্নর আধুলনক ভারি 
গল়ে দিািার জন্য সংকপে পুনরায় 
জারেি করার একটট অনষু্ঠান হি 
অমিৃ মলহাৎসব।
- নলরন্দ্র দমােী, প্রধানমন্তী

সালহি মপেওয়ালরর সলগে ইউলরাপ 
ভ্রমে মসলর বফলর আসার সময় 
একটি িাপার যন্ত বনলয় এলসবিল্ন। 

এই িাপাখানা মরলক বতবন "পয়ম-
এ-আজাবি" নালম একটি সংিািপরে 
প্রকাে করলতন, যা বতবন মানধুষলক 
সলেতন করলত এিং তিপ্লবিক 
মেতনা প্রসালর িযেিহার করলতন। 
ি্া হলয় রালক ময, আক্জমধুলোহ 
"পয়ম-এ-আজাবি" প্রকালের 
মা্যেলম ১৮৫৭ সাল্র বিলদ্রালহর 
মকৌে্ ততবর কলরবিল্ন।

এই সংিািপরে বহক্ন্, উিধু্ এিং 
মারাটি িাষায় প্রকাবেত হলয়বি্। 
বতবন তারঁ সংিািপলরে "হাম হযোয় 
ইসলক মাব্ক, বহন্ধুস্ান হামারা, 
পাক ওয়াতান হযোয় মকৌম কা, 
জান্নাত মস বি পযোরা”- এই গানটি 
ব্লখবিল্ন। পলর এই গান ১৮৫৭ 
সাল্র বিলদ্রাহীলির মন্ত হলয় 
উলিবি্। এই গানটির মল্যে ১৮৫৭ 
সাল্র বিপ্ললির আিে ্ এিং ্ষ্যে 
বনবহত বি্। গানটি জাতীয়তািাি 
১৮৫৭ সাল্র মহাসংগ্রালম 
জনগলের পলষ্ মজার বিলয়বি্। 
সহজ, সর্ িাষায় ম্খা এই গানটি 
েক্ক্তলত িরপধুর বি্। এলত শু্ধু 
মিলের প্রেংসাই নয়, স্া্ীনতার 
্লষ্যে মানধুষলক জাগ্রত করার 
মেষ্াও রলয়লি। এই গানটির জনযে 
আক্জমধুলোহ খানলক আ্ধুবনক 
িারলতর প্ররম জাতীয়তািািী ি্ল্ 
অতুযেক্ক্ত হলি না।

১৮৫৭ সাল্র বিলদ্রালহ আক্জমধুলোহ 
খালনর িূবমকা শু্ধুমারে সামবরক ও 
রাজধনবতক মষ্লরে সীমািদ্ধ বি্ 
না; মসই বিলদ্রালহ বতবন একজন 
গুরুত্বপূে ্ বেন্তাবিিও বিল্ন। 

স্া্ীনতার অমতৃ মলহাৎসি ভারি@৭৫
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মাখনিাি চিুলবে্ী: সাংবালেকিা, সালহি্য এবং জািীয় 
আলন্দািলনর জন্য লনলবলেি এক দযাদ্ধা 

দগৌরী ে্কর রায়: সাংবালেকিার মাধ্যলম স্াধীনিা 
সংরোমলক সমেন্ জানান

বব্রটিেলির মিে মরলক বিতাবডত করলত মগৌরী েঙ্কর রায় ১৮৬৬ 
সাল্ প্রি্ িধুবিল্ষ্র সময় প্ররম ওবডয়া সংিািপরে ‘উৎক্ 

িীবপকা’ প্রকাে কলরবিল্ন। তারঁ ্ষ্যে বি্ ওবডোর যধুিকলির 
বেবষ্ত করা। অনধুমান করা হয় ময মসই সমলয় ওবডোর বিবিন্ন 
অংলে িধুবিল্ষ্র ফল্ িে ্ লষ্রও মিবে মানধুষ মারা বগলয়বিল্ন। 
সা্ারে মানধুলষর বিশ্বাস ময আমরা স্া্ীন হল্ এমন িধুবিল্ষ্র 
কিল্ পডলত হলতা না। এমতািস্ায় স্া্ীনতার ্ডাই তীব্রতর 
হয়। িধুবিল্ষ্র সময় মগৌরী েঙ্কর রায় এিং িািধু বিবেরোনন্ িাস 
ওবডয়া িাষায় উৎক্ িীবপকা সংিািপরে প্রকাে কলরন।
এর ফল্ মানধুষ আরও সলেতন হলয় ওলি এিং তারঁা িধুবিল্ষ্র 
প্রকৃত কারে িধুঝলত পালরন। ১৮৩৮ সাল্র ১৩ জধ্ু াই পূিি্লগের 
এক িাঙাব্ জবমিার িংলে জন্ম হলয়বি্ মগৌরী েঙ্কলরর। মগৌরী 
েঙ্কর রালয়র মনতৃলত্ব ১৮৬৬ সাল্র ৪ আগস্ ওবডয়া িাষায় প্ররম 
সংিািপরে প্রকাবেত হলয়বি্। তাই এই বিনটি ওবডয়া সাংিাবিকতা 
বিিস বহসালি পাব্ত হয়। পরা্ীন িারলত ওবডো যখন অসংখযে 
সমসযোর সম্ধুখীন হলয়বি্, এই সংিািপরেটি রালজযের িধুবিষ্্ এিং 
িবরদ্রতা সম্পলক ্বনিন্ প্রকাে কলর মানধুষলক সলেতন কলরবি্। 

মগৌরী েঙ্কর রায় এই জাতীয়তািাি বিত্তিক সংিািপলরের মা্যেলম 
িারতীয়লির স্ালর ্ বব্রটিেলির বিরুলদ্ধ ক্মলক হাবতয়ার 
কলরবিল্ন। 
বতবন সংিািপলরে বব্রটিেলির সমাল্ােনা করলতন এিং জনগলের 
িাবি তুল্ ্রলতন। একই সলগে বতবন িনযোর মলতা প্রাকৃবতক 
িধুলয ্াগ প্রবতলরাল্ একাব্ক পরামেও্ পক্রেকায় প্রকাে করলতন। 
তারঁ বিারা প্রিাবিত হলয় েেীিূষে রর ১৯১৩ সাল্ িারহামপধুর 
মরলক একটি ওবডয়া সাপ্তাবহক ‘আো’ প্রকাে কলরন। ওবডয়া 
সাবহলতযের প্রোর করার জনযে মগাপিন্ধু  িাস সতযেিতী নালম একটি 
পক্রেকা প্রকাে করলত শুরু কলরন। এই পক্রেকা প্রকালের জনযে 
বতবন কিলক ‘কিক বপ্রবন্ং মকাম্পাবন’ প্রবতষ্া কলরন। বব্রটিেরা 
যখন মিলের বিবিন্ন স্ালন িাইলি্ মধুদ্রে করবি্, তখন বতবন তারঁ 
মধুদ্রে সংস্ায় মহািারত, রামায়ে এিং ওবডয়ালত অনযোনযে প্রােীন 
্মমীয় গ্রন্থ প্রকাে করবিল্ন। মগৌরী েঙ্কর রায় ব্রাহ্ম সমালজর 
সলগে যধুক্ত বিল্ন, বতবন রালজযে সগেীত ও নািলকর প্রোলরর 
পাোপাবে সমালজর সাংসৃ্বতক বিকালে উললেখলযাগযেিালি অিিান 
মরলখবিল্ন।  

মাখন্া্ েতুলিি্ী যখন তার সাংিাবিকতা জীিন শুরু 
কলরন, তখন সমগ্র মিলে বব্রটিে বিলরা্ী আলন্া্ন শুরু 
হলয়বি্। মস সময় সারা মিলে জাতীয়তািাি প্রি্ হক্ছে্, 
আলরকবিলক সমাজ সংস্ালরর মেষ্া ে্বি্। ১৯১৩ সাল্ 
খালডিায়ার কা্ধুরাম গাংরালন্ প্রিা নালম মাবসক পক্রেকা ো্ধু 
কলরন, যার সম্পািনার িাবয়ত্ব অপে্ করা হয় মাখন্াল্র 
উপর। সাংিাবিকতা, সাবহতযে এিং জাতীয় আলন্া্লন 
বনলজলক সমূ্পেি্ালি বনলয়াক্জত করার জনযে বতবন ১৯১৩ সাল্ 
বেষ্কতার পি মরলক পিতযোগ কলরন। উচ্মালনর সাবহতযে 
পক্রেকা ‘প্রিা’ প্রকাে কলর স্া্ীনতা আলন্া্লন গুরুত্বপূে ্ 
িূবমকা পা্ন কলরবিল্ন মাখন্া্ েতুলিি্ী।  
প্রিা দ্রুত বহন্ধু সাবহতযে জগলত বিবেষ্ হলয় ওলি, পক্রেকার 
রেনাগুব্ মানধুষলক সজাগ কলর, সলেতন কলর। মাখন্া্ 
েতুলিি্ী গলেে েঙ্কর বিিযোরমীর সলগে মযাগ মিন যখন বতবন 
কানপধুর মরলক সাপ্তাবহক ‘প্রতাপ’ পক্রেকা সম্পািনা শুরু 
কলরন। মহাত্মা গান্ী ১৯২০ সাল্ যখন অসহলযাগ আলন্া্ন 
শুরু কলরবিল্ন, মসই সময় মহালকৌোল্ মগ্রফতার হওয়া 
প্ররম িযেক্ক্ত বিল্ন মাখন্া্। ১৯২০ সাল্র ১৭ জধ্ু াই তারঁ 
মনতৃলত্ব ‘কমি্ীর’-এর সম্পািনা শুরু হয়। এই পক্রেকার 

বনিন্গুব্ সংরষ্ে িাডাই প্রকাবেত হলয়বি্। এই পক্রেকায় 
বনিন্গুব্ বনিল্য় প্রকাবেত হলয়বি্। এমতািস্ায় মকান মকান 
রাজা পরে সমরন্ করা িন্ কলর মিন। 
পক্রেকাটি তার স্কীয়তা িজায় মরলখ সাহবসকতার সলগে 
সমস্ প্রবতকূ্তা সহযে কলরলি। স্া্ীনতা িাডাও, অসহলযাগ, 
গেতন্ত, বখ্াফত, রাও্াি অযো্, পচিালয়বত রাজ, আবিিাসী 
রাষ্ট্র, বহন্ধু মধুসব্ম তিষমযে নীবত, বিপ্লিী আলন্া্ন, েরমপন্থী 
এিং নরমপন্থী ি্গুব্র মলতা িহু বিতবকত্ বিষয় কমি্ীলর 
প্রকাবেত হলয়বি্। মাখন্া্ েতুলিি্ী কমি্ীলরর মা্যেলম 
অসহলযাগ আলন্া্লন সক্ক্রয়িালি অংেগ্রহে কলরবিল্ন 
এিং ফ্স্রূপ বতবন বব্রটিে োসকলির মরাষানল্ পলডবিল্ন। 
তালঁক যখন মগ্রফতার করা হয় তখন মহাত্মা গান্ী এিং গলেে 
েঙ্কর বিিযোরমী উিলয়ই ইয়ং ইক্ডিয়া এিং প্রতাপ সংিািপলরে 
এই মগ্রফতাবরর বনন্া কলর সম্পািকীয় ম্লখন। 'কমি্ীর'-এর 
মা্যেলম মাখন্া্ সাংিাবিকতার ময আিে ্, নীবত প্রবতটষ্ত 
কলরবিল্ন তা িারতীয় সাংিাবিকতার মষ্লরে এক অমূ্যে 
সম্পি। প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী তারঁ অলনক কমস্বূেলত 
মাখন্াল্র কবিতা আবতৃত্তি কলর মিলের বিখযোত কবিলক 
িারিার স্মরে কলরলিন।

স্া্ীনতার অমতৃ মলহাৎসি ভারি@৭৫
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অহ্যোিাই মহারালষ্ট্রর আহলমিনগলরর েণ্ডী গ্রালম 
১৭২৫ সাল্র ৩১ মম এক সা্ারে কৃষলকর িাবডলত 
জন্মগ্রহে কলরবিল্ন। তারঁ িািা মানলকাক্জ 

রাও বেলন্ গ্রালমর পাবত্ (প্র্ান) বিল্ন। বতবন িাবডলতই 
অহ্যোিাইলক ব্খলত এিং পডলত বেবখলয়বিল্ন। অহ্যোিাই 
সা্ারে পবরিার মরলক রাজ পবরিালরর ি্ ূ হলয়বিল্ন। মস 
কাবহবনও বেত্তাকষক্! একিা মা্ওয়া অচিল্র এক সম্ভান্ত 
িযেক্ক্ত, মা্হার রাও মহা্কার, পধুলন যাওয়ার পলর এক 
মক্ন্লর আি িির িয়বস অহ্যোিাইলক ষ্ধু ্াত ্এিং িবরদ্রলির 
খাওয়ালত মিলখবিল্ন। অল্পিয়বস মমলয়টির সিয় আেরলে 
অনধুপ্রাবেত হলয় বতবন তারঁ মিল্ খলডিরাও মহা্কালরর সলগে 
অহ্যোিাইলয়র বিলয় মিওয়ার বসদ্ধান্ত মনন। ১৭৩৩ বরিস্ালব্ 
মারে আি িির িয়লস অহ্যোিাই খলডিরাও মহা্কালরর সলগে 
বিিাহ িন্লন আিদ্ধ হন। এর পলর পধুরে মা্রাও এিং কনযো 
মধুক্তািাই জন্মগ্রহে কলরন। ১৭৫৪ সাল্ কধু লম্র যধুলদ্ধর সময় 
অহ্যোিাইলয়র স্ামী খালডিরাও মহা্কার অল্প িয়লস মারা যান। 
মসই ঘিনার ১২ িির পলর তারঁ শ্বশুর মা্হার রাও মহা্কালরর 
মতুৃযে হয়। এক িির পলর বতবন মা্ওয়া রালজযের সম্াজ্ঞী রূলপ 
অব্টষ্ত হন। 

বেলির একবনষ্ িক্ত বিল্ন অহ্যোিাই। উিাহরে স্রূপ 
ি্া মযলত পালর, বতবন তারঁ আলিেনামায় স্াষ্র কলরনবন, তলি 
বেটির নীলে শু্ধুমারে শ্রীেঙ্কর ব্লখবিল্ন। বেিব্গে এিং বিল্ব 
পালরের িবি তার মধুদ্রায় মখািাই করা আলি। কবরত আলি ময 
মসই সময় মরলক স্া্ীনতার আলগ পযন্্ত ইলন্ালরর বসংহাসলন 
অব্টষ্ত সমস্ রাজারা শ্রী েঙ্কলরর নাম উললেখ না কলর মকালনা 
আলিেনামা জাবর করলতন না। শ্রীেঙ্কর নাম িাডা মকান 
ফরমান জাবর করা হয়বন এিং  এিং কখনই িাস্িাবয়ত হয়বন।

মিিী অহ্যোিাই একজন িষ্ রাজনীবতবিিও বিল্ন। 
মারািা মপলোয়ারা মা্ওয়া িখ্ করার জনযে একিার অিলরা্ 
কলরবি্। বতবন মারািা মপলোয়ালির কালি একটি কূিধনবতক 
বেটি পািান, মযখালন ম্খা বি্ ময, মবহ্া মসনািাবহনীর 
বিরুলদ্ধ যধুলদ্ধ জয়্াি করল্ও তালঁির খযোবত িাডলি না, সকল্ 

তখন ি্লি ময বতবন মকি্ মবহ্া মসনািাবহনীলক পরাক্জত 
কলরলিন। উলটিাবিলক তারঁা যবি মবহ্া মসনািাবহনীর কালি 
পরাক্জত হয়, তাহল্ সারা বিলশ্বর কালি উপহালসর পারে হলয় 
উিলি। মপলোয়া তারপর যধুলদ্ধর পবরকল্পনা স্বগত কলরন।

বকিু আ ধ্ুবনক িারতীয় মনতা মিিী অহ্যোিাই মহা্কালরর 
সনাতন ্লমর্ নীবত ও িেন্লক সমরন্ করার মেষ্া কলরলিন। 
তালঁির মল্যে প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর নামও উলি এলসলি। িহু 
মানধুষ মমািীর োসনলক অহ্যোিাই মহা্কালরর প্রিািো্ী, 
েক্ক্তো্ী এিং ক্যোেমূ্ক োসলনর সলগে তু্না কলরলিন। 
তলি, িধুটি োসলনর মল্যে আরও বম্ রলয়লি। অহ্যোিাই তারঁ 
জীিদেোয় হানািার ও বব্রটিে োসকলির অতযোোলর ধ্ংস হলয় 
যাওয়া িহু মক্ন্লরর সংস্ার সা্ন কলরবিল্ন। প্র্ানমন্তী 
নলরন্দ্র মমািী কােী বিশ্বনার মক্ন্র পধুনবনম্ ্াে করল্ন। মিলঙ 
পডা মসামনার মক্ন্লরর কালি একটি মিাত্া মক্ন্র ততবর 
করা হলয়বি্। মক্ন্র সংস্ালরর প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর 
িতম্ান প্রলেষ্ার মল্যেও অহ্যোিাইলয়র গুে পবর্বষ্ত হয়। 
প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািীর মনতৃলত্ব িহু মপৌরাবেক ও ্মমীয় 
স্ানগুব্লক পধুনরুদ্ধার করা হলছে। মমািী সরকার, ম্াকমাতা 
অহ্যোিাইলয়র মলতা, সাংসৃ্বতক ঐবতহযে এিং ্মমীয় পবরেয় 
পধুনরুদ্ধার ও সংরষ্লের প্রলেষ্া কলরলি, যা এখন মিলের গক্ণ্ড 
অবতক্রম কলর বিলিলে িবডলয় পলডলি। িাহবরলনর রাজ্ানী 
মানামায় ২০০ িিলরর পধুরলনা শ্রীনারক্জ মক্ন্লরর পধুনবনম্ ্াে 
হয়, প্র্ানমন্তী নলরন্দ্র মমািী তার উলবিা্ন কলরলিন। তারঁ 
প্রলেষ্ায় সংযধুক্ত আরি আবমরোহীলত আিধ্ু াবিলত প্ররম 
ঐবতহযেিাহী বহন্ধু মক্ন্র স্ামীনারায়ে মক্ন্র বনবমত্ হলয়লি। 
গত পােঁ িিলর, সরকার সারা বিশ্ব মরলক িারলতর পধুরাতাত্্বিক 
সামগ্রীগুব্ বফবরলয় এলনলি। অহ্যোিাই সরকার িূবম রাজস্ 
িযেিস্াপনা পদ্ধবতলক সর্ীকরে কলরবি্। নলরন্দ্র মমািী 
সরকারও জবম িযেিস্াপনা সহজ করার জনযেও কাজ করলি। 
মলহশ্বলরর স্ানীয় তাতঁ বেলল্পর বিকালের মা্যেলম, অহ্যোিাই 
সারা বিশ্বলক মালহশ্বরী োবড উপহার বিলয়বিল্ন। নলরন্দ্র 
মমািীও ‘মিাকা্ ফর ম্াকা্’ মলন্তর প্রোর কলরন।  

িারতীয় িেল্ন সৎ বেন্তা ও আেরেলকও ্ম ্ বহসালি বিলিেনা করা 
হলয়লি। ি্া হলয় রালক ময এই িধুটি গুে রাকল্ শু্ধুমারে রাজা িা 
োসকই জনসা্ারলের জীিলন সধুলখর সচিার করলত পালরন। রাবন 
অহ্যোিাই মহা্কার এমন গুলের অব্কারী বিল্ন। বতবন মকি্ 
একজন সাহসী মযাদ্ধাই বিল্ন না, একজন িষ্ প্রোসকও বিল্ন বযবন 
জনক্যোলের জনযে িহু পিলষ্প গ্রহে কলরবিল্ন। ্লমর্ পলরর পবরক 
রাবন অহ্যোিাই মকি্ রালজযে নয়, রালজযের িাইলরও মক্ন্র এিং পবিরে 
ঘাি বনম ্াে কলরবিল্ন। তাই তালঁক ম্াকমাতা ি্া হত।

অহি্যাবাই: েয়াময়ী রালন  

জন্- ৩১ দম ১৭২৫। মৃিু্য- ১৩ আগস্ট ১৭৯৫ 

ব্যন্ক্তত্ব মিিী অহ্যোিাই মহা্কার 
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আমাদের প্রিয় শ্রদধেয় অটল প্িহারী িাজদেয়ী সাভারকর 
সম্পদককে একটট চমৎকার ির কেনা কদরদেন। অটল প্িহারী 
িদলপ্েদলন – সাভারকর মাদন দ্রুততা, সাভারকর মাদন 

ত্াগ, সাভারকর মাদন েৃঢ়তা, সাভারকর মাদন উোোন, 
সাভারকর মাদন যুক্তি, সাভারকর মাদন তারুর্, সাভারকার 
মাদন প্তর, সাভারকর মাদন তদরায়াল। অটলক্জর প্চত্ায়ন 
প্েল ত্রুটটহীন। সাভারকর কপ্িতার োশাোপ্শ প্িপ্লিও প্নদয় 
এদসপ্েদলন। প্তপ্ন শুধু একজন সংদিেনশীল কপ্িই প্েদলন 

না, একজন সাহসী প্িপ্লিীও প্েদলন।
- নরেন্দ্র ম�োদী, প্রধোন�ন্তী

পোটকে পলেয়াদরর পসলুলার 
পজদল িীর সাভারকাদরর 

রিপ্ত রিধানমন্তী নদরন্দ্র পমােী 
শ্রধোঞ্জপ্ল জাপ্নদয়দেন, পসই 

প্ভপ্িও পেখদত প্কউআর 
পকািটট স্্ান করুন। 

িীর সাভারকাদরর 
জন্মপ্েদন রিধানমন্তীর 

ভাষর শুনদত প্কউআর 
পকািটট স্্ান করুন। 

বীে সোভোেকোরেে 
১৩৯ ত� জন্মবোর্ ষিকী 
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