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নব ভারত গড়ে ততালার লড়ষ্যে     নব ভারত গড়ে ততালার লড়ষ্যে     

অমৃত যাত্াঅমৃত যাত্া

অমৃত ববড়েষ সংখযো 

দেশের স্বাধীনতবা প্বাপ্তির ১০০ বছশরর মশধযে ‘উন্নত ভবারত’ গশে 
তুলশত হশব, দেই লশষ্যে গহৃীত হশেশছ একশেবাটি প্েদ্বান্ত।

প্বনবামূশলযে প্বতরশের জনযে

১৬-৩০ তসড়টেম্বর, ২০২২বষ ্ষ- ৩ খণ্ড- ৬

সমাচার
বনউ ইন্ডিয়া
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আমাড়ের পূব ্ষপুরুষড়ের 
প্রজ্া ও েরূেবে ্ষতা 

আমাড়ের অবাক কড়র

 জল সংরষ্ড়ের গুরুত্ব হাজার বছর আড়গ বযোখযো করা হড়য়ড়ছ: হবাজবার বছর আশগ আমবাশের েংসৃ্প্তশত 
জল ও জল েংরষ্শের গুরুত্ব বযেবাখযেবা করবা হশেশছ। যখন একটি দেে এই জ্বানশক তবার েক্তি প্হেবাশব গ্রহে কশর, 
তখন তবার েক্তি দ্রুত বকৃ্দ্ পবাে। আমরবা যখন আমবাশের পূব ্বপুরুষশের প্জ্বা এবং প্িন্তবা গভীরভবাশব অধযেেন কপ্র 
তখন আমরবা প্বক্মিত হশে যবাই।

 অমতৃ সড়রাবর বনম ্ষাে একটি গেআড়্ালড়ন পবরেত হড়য়ড়ছ: িবার মবাে আশগ ‘মন প্ক ববাত’ অনষু্বাশন আপ্ম 
অমতৃ েশরবাবশরর কথবা বশলপ্ছলবাম। অমতৃ েশরবাবর প্নম ্ববাে গে আশ্বালশন পপ্রেত হশেশছ। যখন দেশের জনযে প্কছু 
করবার অনভূুপ্ত, কত্ববযেশববাধ এবং ভপ্বষযেৎ প্জশমের জনযে কবাজ করবার ইচ্বা থবাশক, তখন েংকল্প যতুি হে, কবাজ দ্রুত 
েম্পন্ন হে।

 ততরঙ্া ততবর তেড়ক উত্তোত্তোলন: েবারবা দেশে জশুে অমতৃ মশহবাৎেশবর অমতৃ বশে িশলশছ। ববপ্িশর্যে ভরপুর এত 
বে দেশে দতরঙ্বা উত্তোলশনর েমে েকশলর দিতনবাও একইরকম প্ছল। আমরবা পপ্রচ্ন্নতবা ও টিকবােবান অপ্ভযবাশনও 
দেশের দিতনবা দেশখপ্ছ।

 ‘স্বরাজ’ বসবরয়ালটি তেখনু: েরূেে ্বশন 'স্রবাজ' প্েপ্রেবালটি দেশের তরুে প্জমেশক স্বাধীনতবা আশ্বালশন 
অংেগ্রহেকবারী অজ্বাত নবােক ও নবাপ্েকবাশের েশঙ্ পপ্রপ্িত করশব। এটি একটি িমৎকবার উশেযেবাগ। আমবার 
অনশুরবাধ আপপ্ন প্নশজ প্প্ত রপ্বববার রবাত ৯িবাে েরূেে ্বশন এটি দেখনু। এবং আপনবার েন্তবানশের দেখবান।

 প্রযুন্তির সড়ব ্ষাত্তম বযেবহার এবং জনগড়ের অংেগ্রহে পুটটি সড়চতনতা প্রচাড়রর গুরুত্বপূে ্ষ অংে: দেশটেম্বর 
মবােটি উৎেশব পপ্রপূে ্ব। দেইেশঙ্ একটি বহৃৎ পুটটি প্িবাশর ভরবা। প্প্ত বছর ১ দেশটেম্বর দথশক ৩০ দেশটেম্বর পয ্বন্ত 
পুটটি মবাে পবালন করবা হে। অপুটটির প্বরুশদ্ দেশের লেবাইশে প্যকু্তির উন্নত বযেবহবার এবং জনগশের অংেগ্রহেও 
পুটটি অপ্ভযবাশনর গুরুত্বপূে ্ব উপবােবান হশে উশেশছ।

 বাজরা ববশ্বজড়ুে জনবপ্রয় হড়য় উঠড়ছ: ভবারশতর অনশুরবাশধ রবাষ্ট্রেংঘ ২০২৩ েবালটিশক ‘দমবািবা েেযে’র 
আন্তজ্ববাপ্তক বছর প্হেবাশব দঘবাষেবা কশরশছ। েীঘ ্বপ্েন ধশর, যখনই দকবাশনবা রবাষ্ট্রপ্ধবান ববা প্বশেপ্ে অপ্তপ্থ ভবারশত 
আশেন, আপ্ম ভবারশত উৎপবাপ্েত দমবািবা েবানবােেযে বযেবহবার কশর খবাববার বতপ্র করবার দিটিবা কশরপ্ছ, যবা এই গেযেমবানযে 
বযেক্তিরবা উপশভবাগ কশরন। ববাজরবা প্বশ্বজশুে ক্রমে জনপ্প্ে হশে উেশছ।

 গ্রাড়ম বিন্জিাল ইন্ডিয়ার সাফড়লযের গল্প ভাগ কড়র বনন: প্িক্জিবাল ইক্ডিেবা অপ্ভযবাশনর মবাধযেশম প্প্তটি গ্রবাশম 
কতজন মবানষু ষ্মতবাপ্েত হশেশছন তবা ভবাগ কশর প্নন। আপপ্ন গ্রবাশমর প্িক্জিবাল উশেযেবাতিবাশের েম্পশক্ব যতিবা 
পবাশরন আমবাশক প্লশখ জবানবান।

দমবােী ২.০ (৯২তম পব ্ব, ২৮ আগস্ট, ২০২২) মন বক বাত ২.০

‘মন প্ক ববাত শুনশত’ প্কউআর দকবাি স্যেবান করুন। 

আগস্ট মাড়স জনবপ্রয় অনুষ্ান ‘মন বক বাত’-এ, প্রধানমন্ত্রী নড়রন্দ্র তমাে্রী হর ঘর 
বতরঙ্া, ববড়েড়ে অমৃত উৎসব, ‘স্বরাজ’ তিবল-বসবরয়াড়লর অজানা নায়কড়ের কাবহবন, 
উত্তরাখড়ণ্ডর তবিু ফড়লর ব্যোন্ডিং-এর মড়তা ববষয়, বহমাচড়লর মবহলাড়ের পারস্পবরক 
সহড়যাবগতা এবং পুটটি সংক্ান্ত ববষড়য় রাজযেগুবলর অননযে উড়েযোগ বনড়য় কো 
বড়লড়ছন। এখাড়ন ‘মন বক বাত’ অনুষ্াড়নর সারাংে পেুন:
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প্রচ্ছে 
বনবন্ধ

ভবারত স্বাধীনতবা প্বাপ্তির ৭৫ বছর উপলশষ্যে অমতৃ মশহবাৎেব উেযবাপন 
করশছ। প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর দনতৃশত্ব আমবাশের দেে স্ে ্বযশুগর প্েশক 
এপ্গশে িশলশছ।       ৮- ১২ 

স্বাধীনতবার অমতৃ মশহবাৎেব 
প্বভবাশগ এরকম বীর স্বাধীনতবা 
েংগ্রবামীশের জীবন কবাপ্হপ্ন 
পেুন।  ৮৫-৮৮ 

েতবড়ষ ্ষর সংকল্প
বভতড়রর পাতায়

মাতৃভূবমড়ক স্বাধ্রীন করড়ত মাতৃভূবমড়ক স্বাধ্রীন করড়ত 
ববপ্লব্রীরা তাড়ঁের জ্রীবন ববপ্লব্রীরা তাড়ঁের জ্রীবন 

উৎসগ ্ষ কড়রবছড়লনউৎসগ ্ষ কড়রবছড়লন

গুরুত্বপূে ্ষ বসদ্ান্তগুবল অমৃত 
যাত্ার বভত হড়য় উড়ঠড়ছ। 

সংবাে সংড়ষ্প। 

ভবারশতর েুর েম্বাজ্ী।

কৃষকশের েহশজ 
ঋে। 

গুজরবাশত নতুন 
প্কল্প। 

৪-৫

১৩-৭৮

৬-৭

৭৯

৮০-৮২ 

৮৩-৮৪ 

স্বাস্যে দষ্শর্র েশঙ্ 
আধযেবাত্মিকতবার দযবাগ। 

এখন ততড়রাটি ভাষায় 
উপলব্ধ বনউ ইন্ডিয়া 

সমাচার পেড়ত বলিক করুন

প্নউ ইক্ডিেবা েমবািবাশরর আক্ববাইভ 
েংস্রে পেশত প্লিক করুন

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

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

বষ ্ব- ৩ খণ্ড- ৬ ১৬-৩০ দেশটেম্বর, ২০২২

প্রধান সম্ােক
সড়তযেন্দ্র প্রকাে, 
মুখযে মহবাপ্নশে্বেক,
দপ্ে ইনফরশমেন বুযেশরবা,
নতুন প্েপ্লি

পবরকল্পক 
বেবযো তড়লায়ার,
অভয় গুপ্ত

ভাষা সম্ােক
সুবমত কুমার (ইংশরক্জ),
জয় প্রকাে গুপ্ত (ইংশরক্জ),
অবনল পযোড়িল (গুজরবাপ্ত),
নাবেম আহড়মে (উেু্ব ),
তপৌলম্রী রবষ্ত (ববাংলবা),
হবরহর পাণ্ডা (ওপ্েেবা)

ববরষ্ পরামে ্ষ সম্ােক
সড়ন্তাষ কুমার

ববরষ্ সহায়ক পরামে ্ষ সম্ােক
ববড়ভার েম ্ষা

সহায়ক পরামে ্ষ সম্ােক
চ্ন কুমার তচৌধুর্রী
অবখড়লে কুমার

ববরষ্ পবরকল্পক 
েযোম কুমার বতওয়াবর,
রব্রীন্দ্র কুমার েম ্ষা 

বনউ ইন্ডিয়াবনউ ইন্ডিয়া

সমাচারসমাচার

@NISPIBIndia - এই িুইিার 
হযোড়ডিলটি অনসুরে করুন।

প্রকাবেত ও মুবরিত: মে্রীে তেোই, মহবা প্নশে্বেক, দেন্টবাল বুযেশরবা অফ কপ্মউপ্নশকেন
মুরিে: আরবাবলিী প্প্ন্বাে ্ব অযেবাডি পবাবপ্লেবাে ্ব প্বাইশভি প্লপ্মশিি, িপ্লিউ-৩০, ওখলবা ইডিবাপ্্রিেবাল এপ্রেবা দফজ-২,নেবা প্েপ্লি- ১১০০২০ 

তযাগাড়যাড়গর টঠকানা এবং ই-তমল রুম নম্বর: ২৭৮, দেন্টবাল বুযেশরবা অফ কপ্মউপ্নশকেন, প্বিতীে তল, েূিনবা ভবন,
নতুন প্েপ্লি- ১১০০০৩ ইড়মল: response-nis@pib.gov.in RNI No. : DELBEN/2020/78825
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শুশভচ্বা!

ভবারত যখন লষ্যে অজ্বশন েৃঢ়প্প্তজ্ হে, তখন দকবানও লষ্যেই আর কটেন থবাশক নবা। এই 
প্িন্তবা প্নশেই ভবারত স্ে ্বযশুগর পশথ যবার্বা শুরু কশরশছ। ১৫ আগস্ট েবারবা দেে, প্বশেশে থবাকবা 
ভবারতীেরবা স্বাধীনতবা লবাশভর ৭৫ বছর উেযবাপন কশরশছ। ভবারত ২০৪৭ েবাশল তবার স্বাধীনতবা 
প্বাপ্তির েততম বষ ্ব উেযবাপন করশব। দেই লশষ্যে আগবামী ২৫ বছশরর মশধযে আমবাশের 
দেেশক ‘উন্নত’ দেে প্হেবাশব প্প্তষ্বা করশত েরকবার প্শিটিবা িবাপ্লশে যবাশচ্। 

আত্মপ্নভ্বরেীলতবা এবং স্বাধীনতবাশক এশক অপশরর পপ্রপূরক বলবা হে। একটি দেে যত 
দবপ্ে স্েংেম্পূে ্ব, দে তত দবপ্ে েক্তিেবালী হে। তবাই আজশকর ভবারশতর মশধযে েক্তি ও 
পপ্রবত্বশনর েমন্বে ঘশিশছ। শুধুমবার্ একটি প্নপ্ে্বটি েমেেীমবার মশধযে ভবারতশক উন্নত দেে 
প্হেবাশব গশে দতবালবার েংকল্পই নে, তশব েবাম্প্রপ্তক বছরগুপ্লশত দেে তবার উন্নেন যবার্বাে 
প্নশজশক নতুনভবাশব েংজ্বাপ্েত কশরশছ। অমতৃ কবাশলর উন্নেশনর নতুন েংজ্বা তবার প্ভত্্ 
হশে উশেশছ। 

প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর দনতৃত্ববাধীন েরকবার বহু প্নে ্ববােক এবং েুেরূপ্েবারী প্েদ্বান্ত গ্রহে 
কশরশছ যবা দেশের উন্নেশনর গপ্তপথ পপ্রবত্বন কশরশছ, অমতৃ যবার্বার অগ্রগপ্তশত েহবােতবা 
করশছ। এই উন্নেন যবার্বাে এমন অেংখযে প্েদ্বান্ত রশেশছ যবা আশগ েুশযবাশগর জনযে দছশে 
দেওেবা হশেপ্ছল, প্কন্তু প্ধবানমন্তী দমবােী দেই েমেযেবাগুপ্ল েমবাধবাশনর প্নশে্বেনবা প্েশেপ্ছশলন। 
একই নীপ্তগুপ্ল প্নউ ইক্ডিেবা েমবািবাশরর এই অমতৃ প্বশেষ েংখযেবার প্চ্ে প্নবন্ধ হশে উশেশছ।

এই েংস্রশের বযেক্তিত্ব প্বভবাশগ ভবারতরত্ন েুর েম্বাজ্ী লতবা মশঙ্েকশরর জীবন কবাপ্হপ্ন 
রশেশছ, স্বাধীনতবার অমতৃ মশহবাৎেব প্েপ্রশজ দেশের স্বাধীনতবা েংগ্রবামীশের অনুশপ্রেবামূলক 
কবাপ্হপ্ন রশেশছ। এছবােবা প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী গুজরবাশত দবে প্কছু প্কশল্পর েূিনবা এবং 
প্ভত্্প্স্তর স্বাপন কশরশছন।

েক্তিেবালী ভবারত এক েবাপ্ন্তপূে ্ব এবং প্নরবাপে প্বশশ্বর জনযে পথ বতপ্র করশব। আেুন রবাষ্ট্রকপ্ব 
রবামধবারী প্েং প্েনকশরর এই কথবাগুপ্ল প্েশে দেশের মবানুষশক অপ্ভববােন জবানবাই।
नवीन सूर्य की नई प्रभा, नमो, नमो, नमो!

नमो सवतंत्र भारत की धवजा, नमो, नमो, नमो!

আপনবাশের মতবামত পবােবাশত থবাকুন।

ধনযেববােবাশন্ত,

সম্ােড়কর কলড়ম

( সড়তযেন্দ্র প্রকাে )

এখন ততড়রাটি ভাষায় উপলব্ধ বনউ ইন্ডিয়া 
সমাচার পেড়ত বলিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/
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একটি উড়লেখড়যাগযে নতুন ববষয় 
প্নউ ইক্ডিেবা েমবািবার পক্র্কবার েব ্বশেষ েংখযেবাটি ভবারত 

েরকবাশরর উশলিখশযবাগযে অজ্বনগুপ্ল েম্পশক্ব তশথযে পূে ্ব। দেশের 
আপ্েববােী েমবাশজর একজন মপ্হলবার ভবারশতর রবাষ্ট্রপপ্ত প্হেবাশব 

প্নব ্ববাপ্িত হওেবা দহবাক ববা ক্রীেবাশষ্শর্ মপ্হলবাশের জেযবার্বা- 
েবই অনুশপ্রেবােবােক আখযেবান। প্প্তটি গুরুত্বপূে ্ব দষ্শর্ 

ভবারতীেশের কৃপ্তশত্বর জনযে আমবাশের গপ্ব ্বত হওেবা উপ্িত। 
েপু্বধবাবক্চিতশের েশুযবাগ প্েবান করবা, উৎেবাপ্হত করবা নতুন 

েরকবাশরর ববপ্েটিযে। আমবাশের অবেযেই তবাশঁের কবাশছ দপৌঁছবাশত 
হশব যবাশের কবাশছ এখনও েকল েপু্বধবা দপৌঁছবােপ্ন। 

তপ্রমা োঞ্াভুবর
prema@gmail.com

‘বনউ ইন্ডিয়া সমাচার’ পন্ত্কার
প্রেংসন্রীয় প্রড়চটিা

'প্নউ ইক্ডিেবা েমবািবার' পক্র্কবার ১৬-৩১ আগস্ট 
েংখযেবাটি পেবার েুশযবাগ হশেপ্ছল। দকন্দ্রীে 

েরকবাশরর প্স্ম এবং প্বপ্ভন্ন কম ্বেূপ্ির েটেক 
প্ববরে, গুরুত্বপূে ্ব প্বষেগুপ্লর প্নশে প্চ্ে 

প্নবন্ধ, মপ্ন্তেভবার গুরুত্বপূে ্ব প্েদ্বান্ত এবং অনযেবানযে 
তথযে জবানবাশনবার প্শিটিবা প্েংেনীে। এর েশঙ্ 

‘আজবাপ্ে কবা অমতৃ মশহবাৎেশব’র নবােকশের গল্পও 
অনুশপ্রেবােবােক।

auragmishrabhu@gmail.com

পর্রীষ্ার প্রস্তুবতর জনযে এটি অতযেন্ত উপকার্রী
আপ্ম একজন ছবার্ এবং প্েপ্ভল েবাপ্ভ্বে পরীষ্বার জনযে 

প্স্তুপ্ত প্নক্চ্। আপ্ম প্নউ ইক্ডিেবা েমবািবার পক্র্কবাটি 
পপ্ে। পরীষ্বার প্স্তুপ্তর জনযে এই পক্র্কবাটি আমবাশক 

বহুভবাশব েবাহবাযযে কশর।

বসদ্াে ্ষ বসং
siddharthathakur888@gmail.com 

পন্ত্কা পোর পর উৎসাহ বৃন্দ্ তপড়য়ড়ছ
‘আজবাপ্ে কবা অমতৃ মশহবাৎেব’ উপলশষ্যে ভবারত যখন নতুন রূশপ প্নশজশক 

প্প্তটষ্ত করশছ, দেই শুভষ্শে আপ্ম ‘প্নউ ইক্ডিেবা েমবািবার’ পক্র্কবার ১৫-৩১ 
আগস্ট েংখযেবাটি পেবার েশুযবাগ পবাই। এই পক্র্কবাটি নতুন ভবারশতর েংকল্পশক 
তুশল ধশর। প্থমববার এই পক্র্কবা পেলবাম। দেশের এই অগ্রগপ্তর গল্প আমবার 
উৎেবাহ বকৃ্দ্ কশরশছ। পক্র্কবাটি পেবার পশর একটি প্বষে বঝুশত দপশরপ্ছ দয 

আমবার দেে আমবার ভবারতবশষ ্বর পপ্রবত্বন হশচ্, দেশে প্িুর েংস্বার করবা 
হশচ্। এর েবাশথ, এটি প্প্তপ্েন নতুন েবাফশলযের েবাশথ নতুন মবার্বা স্বাপন 

করশছ। আপ্ম আেবা কপ্র এই পক্র্কবা ভপ্বষযেশত আশরবা ভবাল কবাজ করশব।

িঃ সঞ্য় কুমার বমশ্র।
mishrakadma74@gmail.com

জরুবর এবং আকষ ্ষে্রীয় তেযে
‘প্নউ ইক্ডিেবা েমবািবার’ পক্র্কবার এই নতুন েংখযেবাটি 

আমবার খবু ভবাল দলশগশছ। আপ্ম আমবার ছবার্শেরও এই 
প্বষেটি প্বস্তবাপ্রতভবাশব অধযেেন করশত বশলপ্ছ। আপ্ম 

মশন কপ্র এই পক্র্কবাটি প্প্তটি দেেববােীর পেবা উপ্িত 
কবারে এটি আমবাশের দেশের েশঙ্ েম্পপ্ক্বত গুরুত্বপূে ্ব, 
জরুপ্র এবং আকষ ্বেীে তথযে প্েবান কশর। এই পক্র্কবাটি 

আমবাশের েবাধবারে জ্বানও বকৃ্দ্ কশর। দেশে েংঘটিত 
ববপ্লপ্বক ও ঐপ্তহবাপ্েক পপ্রবত্বনগুশলবা জবানশত ও 

বঝুশত এই পক্র্কবাটি খুবই েহবােক।

তমাবহত ন্ত্পাঠী
mohittripathivashisth27@gmail.com

তযাগাড়যাড়গর টঠকানা: রুম নম্বর ২৭৮, দেন্টবাল বুযেশরবা অফ কপ্মউপ্নশকেন,
প্বিতীে তল, েূিনবা ভবন, নতুন প্েপ্লি- ১১০০০৩

ইড়মল: response-nis@pib.gov.in 

অনুসরে করুন @NISPIBIndia

িাকবাক্স
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ভবারশতর প্থম দেেীে প্বমবানববাহী রেতরী আইএনএে প্বক্রবান্ত 
দনৌববাপ্হনীশত যতুি হশেশছ। ২ দেশটেম্বর দকবাপ্ি প্েপইেবাশি্ব 
আশেবাক্জত এক অনষু্বাশন প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ‘েমুশরের 
ববাহুবলী’ নবাশম পপ্রপ্িত এই জবাহবাজটিশক দনৌববাপ্হনীশত অন্তভু্বতি 
কশরন। এর মবাধযেশম, ভবারত প্বশশ্বর ছেটি দেশের অপ্ভজবাত 
দগবাষ্ঠীশত দযবাগ দেশব, যবারবা ৪০ হবাজবার িন প্বমবানববাহী রেতরী 
বতপ্র করশত েষ্ম। প্বক্রবাশন্তর ৭৬ েতবাংে েমূ্পে ্ব দেেীেভবাশব 
প্স্তুত। এটি বতপ্র করশত দমবাি ১৩ বছর এবং ২০,০০০ দকবাটি 
িবাকবা দলশগশছ। দেেীেভবাশব বতপ্র জবাহবাজটি অযেবািভবান্সি লবাইি 
দহপ্লকটেবার, লবাইি কমবযেবাি এেবারক্রবাফ্ট ছবােবাও, প্মগ-২৯দক যদু্ 
প্বমবান, কবাশমবাভ-৩১, এমএইি ৬০আর মবাপ্টি-দরবাল দহপ্লকটেবার 

েমপ্ন্বত ৩০টি প্বমবাশনর েমন্বশে একটি এেবার উইং পপ্রিবালনবা 
করশত েষ্ম হশব। প্প্তরষ্বা খবাশতর জনযে আশরকটি েখুবর হল 
ভবারত পক্চিম েীমবাশন্তর কবাশছ তবার দেেীে যদু্ দহপ্লকটেবাশরর 
প্থম দস্বােবাড্রন বতপ্র করশত িশলশছ। প্হ্সু্তবান অযেবাশরবানটিক্স 
প্লপ্মশিি এই দেেীে যদু্ দহপ্লকটেবারটি বতপ্র কশরশছ যবা 
আকবাে দথশক আকবাশে দষ্পেবাস্ত্র প্নশষ্প করশত পবাশর, এটি 
ছবােবাও একটি ২০ প্মপ্লপ্মিবার ব্কু েংযতুি রশেশছ এবং এই 
দহপ্লকটেবার দথশক একটি ৭০ প্মপ্ম রশকিও প্নশষ্প করবা দযশত 
পবাশর। এটি প্বশশ্বর প্থম যদু্ দহপ্লকটেবার যবা েমুরে পষৃ্ দথশক 
অশনক উিুঁশত, এমনপ্ক প্েেবাশিশনও বযেবহবার করবা যবাশব। 

ববমান বাবহন্রীড়ত যুতি ববমান বাবহন্রীড়ত যতুি 
হড়ব প্রেম তেে্রীয় যুদ্ হড়ব প্রেম তেে্রীয় যদু্ 
তহবলকটোরতহবলকটোর

স্ববনভ্ষরতা প্রবতরষ্া তষ্ত্ড়ক েন্তিোল্রী কড়রড়ছস্ববনভ্ষরতা প্রবতরষ্া তষ্ত্ড়ক েন্তিোল্রী কড়রড়ছ

ববক্ান্ত ববোল, ববড়েষ, মবহমাববিত। এটি তকবল 
একটি যুদ্জাহাজ নয়, এটি ২১ েতড়কর 

ভারড়তর কড়ঠার পবরশ্রম, প্রবতভা, প্রভাব এবং 
প্রবতশ্রুবতর একটি প্রমাে। আজ ভারত ববড়শ্বর 

তসই সব তেড়ের সড়ঙ্ তযাগ বেড়য়ড়ছ, যারা 
তেে্রীয় প্রযুন্তিড়ত এত বে ববমানবাহ্রী রেতর্রী 

ততবর করড়ত পাড়র। আইএনএস ববক্ান্ত তেেড়ক 
নতুন আত্মববশ্বাড়স পূে ্ষ কড়রড়ছ। 

- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

প্তন েেশকরও দবপ্ে েমে পশর আগত নতুন জবাতীে 
প্েষ্বা নীপ্তর মূল উশদেেযে হল ভবারতশক আন্তজ্ববাপ্তক 
স্তশর প্েষ্বাশষ্শর্ অনযেতম েক্তি প্হশেশব গশে দতবালবা 
এবং ভবারশত প্েষ্বাশক েব ্বজনীন কশর প্েষ্বার মবান বকৃ্দ্ 
করবা। এই উশেযেবাগশক এপ্গশে প্নশত, দকন্দ্রীে প্েষ্বা মন্তক 
এখন জবাতীে পবােযেক্রম কবােবাশমবা প্স্তুত করবার জনযে 
একটি জনেবাধবারশের পরবামে ্ব েমীষ্বার মবাধযেশম পরবামে ্ব 
গ্রহশের আমন্তে জবাপ্নশেশছ। েমীষ্বার উশদেেযে হল 

েবাধবারে জনগশের কবাছ দথশক েৃটটিভপ্ঙ্ এবং মতবামত 
েংগ্রহ করবা, দেই কবারশে অপ্ভভবাবক, প্েষ্ক,  ছবার্ এবং 
প্েশুশের ‘জবাতীে পবােযেক্রশমর জনযে প্িক্জিবাল েমীষ্বা’ে 
অংেগ্রহে করবার জনযে আমন্তে জবানবাশনবা হশেশছ। আপপ্ন 
ncfsurvey.ncert.gov.in প্লশকে প্গশে জবাতীে প্েষ্বা নীপ্ত 
২০২২ প্িক্জিবাল েমীষ্বাে অংেগ্রহে করশত পবাশরন। 
এশত পবােযেক্রম েম্পপ্ক্বত েেটি প্শ্ন থবাকশব। েমীষ্বাটি 
েফলভবাশব েংরষ্ে করবা হশব।

সু্ড়লর পাঠযেক্ম তকমন হওয়া উবচৎ? সম্রীষ্ায় 
অংেগ্রহে কড়র বলুন

সংবাে সংড়ষ্প 
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দকন্দ্রীে েরকবার েবাশরর দষ্শর্ ‘এক দেে-এক েবার’ প্কল্প 
ববাস্তববােন করশত িশলশছ। এই প্কশল্পর অধীশন, ২ অশ্বাবর 
দথশক েবারবা দেশে একই ব্যেবাডি নবাম 'ভবারত'-এর অধীশন েমস্ত 
ধরশের েবার প্বক্ক্র করবা হশব। এর লষ্যে েবার উৎপবােশনর দষ্শর্ 
‘ভবারত’ ব্যেবাডিশক একটি নতুন পপ্রিে দেওেবা। একই েশঙ্ 
প্বপ্ভন্ন ব্যেবাশডির েবার দবশছ দনওেবার ঝবাশমলবা দথশক কৃষকরবা 

মুক্তি পবাশবন বশল 
মশন করশছ েরকবার। 
এই প্স্শমর অধীশন, 
দকবাম্পবাপ্নগুপ্লশক 
তবাশের েবার 
পেযেগুপ্লশক ‘ভবারত’ 
ব্যেবাশডির অন্তভু্বতি 
করশত হশব, দেই 

েশঙ্ দমবােশকর উপর প্ধবানমন্তী ভবারতীে জন েবার প্কশল্পর 
দলবাশগবাও লবাগবাশত হশব। এই প্কল্পটি ববাস্তববােশনর পশর, ইউপ্রেবা, 
িবাই-অযেবাশমবাপ্নেবাম ফেশফি (প্িএপ্প), প্মউশরি অফ পিবাে 
(এমওপ্প) েহ েমস্ত েবার শুধুমবার্ ভবারত ব্যেবাশডির অধীশন প্বক্ক্র 
করবা হশব। ২ অশ্বাবর দথশক এগুপ্ল ‘ভবারত ইউপ্রেবা’, ‘ভবারত 
প্িএপ্প’, ‘ভবারত এমওপ্প’ এবং ‘ভবারত এনপ্পশক’ নবাশম ববাজবাশর 
পবাওেবা যবাশব।

প্রধানমন্ত্রী নড়রন্দ্র তমাে্রী আবার ববড়শ্বর 
জনবপ্রয়তম তনতা হড়য় উঠড়লন

এখন দথশক রূপবান্তরকবামীরবাও প্ধবানমন্তী জন 
আশরবাগযে দযবাজনবা- আেষু্বান ভবারত প্কশল্পর 
আওতবাে আেশবন। আেুষ্বান ভবারত প্কল্প 
দেশের ৫০ দকবাটিরও দবপ্ে মবানুষশক প্প্ত বছর 
পবািঁ লষ্ িবাকবা পয ্বন্ত স্বাস্যে প্বমবা প্েবান কশর। 
দকন্দ্রীে েবামবাক্জক নযেবােপ্বিবার ও ষ্মতবােন মন্তক 
এবং জবাতীে স্বাস্যে কতৃ ্বপষ্ এর জনযে েমশঝবাতবা 
মিবারক স্বাষ্র কশরশছ। এই পেশষ্শপর অংে 
প্হেবাশব, রূপবান্তরকবামীশের জনযে একটি ‘মবাস্টবার 
পযেবাশকজ’ প্স্তুত করবা হশচ্, যবার মশধযে তবারঁবা 
প্বেযেমবান আেুষ্বান ভবারত প্কশল্পর েুপ্বধবা এবং প্লঙ্ 
পপ্রবত্বন অশস্ত্রবাপিবাশরর (দেক্স প্রঅযেবােবাইনশমন্ 
েবাজ্ববাপ্র এবং প্িপ্কৎেবা) েুপ্বধবা পবাশবন। এর 
আওতবাে রূপবান্তরকবামীরবা েবারবা দেশে দয দকবাশনবা 
আেুষ্বান ভবারত তবাপ্লকবাভুতি হবােপবাতবাশল প্িপ্কৎেবা 
েুপ্বধবা গ্রহে করশত পবারশবন। এই প্স্মটি দেই 
েমস্ত রূপবান্তরকবামীশের েুপ্বধবা প্েবান করশব যবারবা 
অনযেবানযে দকন্দ্রীে/রবাজযে স্পনেরকৃত প্স্ম দথশক এই 
ধরশনর েুপ্বধবা পবাশচ্ন নবা।    

আয়ষু্ান ভারত প্রকড়ল্প 
রূপান্তরকাম্রীড়ের নাম অন্তভু্ষতি 

করা হড়ব 

এক তেে, এক সার বস্ম: এখন 
সমস্ত সার ‘ভারত’ ব্যোডি নাড়মর 
অধ্রীড়ন ববন্ক্ হড়ব

প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর ক্রমবাগত প্শিটিবার ফশল ভবারত েবাত 
েেশকর পুরশনবা দেকল দভশে উন্নেশনর পশথ নতুন যবার্বা শুরু 
কশরশছ। প্বশ্ব মশচিও বহু উন্নত এবং েক্তিেবালী দেে ভবারশতর 
উপপ্স্প্তর প্েংেবা করশছ। এর ফলশ্রুপ্তশত প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র 
দমবােী আববারও প্বশশ্বর জনপ্প্েতম দনতবা প্নব ্ববাপ্িত হশেশছন। 
আশমপ্রকবান দিিবা ইশন্প্লশজন্স ফবাম ্ব ‘েযে মপ্ন ্বং কনেবাটি’-এর 
েমীষ্বা অনুেবাশর, অনুশমবােশনর দরটিংশে প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী 
মবাপ্ক্বন দপ্প্েশিন্ দজবা ববাইশিন এবং অশ্রিপ্লেবার প্ধবানমন্তী 
অযেবান্থপ্ন অযেবালববাশনে-েহ প্বশশ্বর ২২টি দেশের দনতবাশের ছবাপ্েশে 
প্গশেশছন। প্ধবানমন্তী দমবােীর অনুশমবােশনর দরটিং ৬৫%। িবানবা 
েুই বছর এই দরটিংশে েীশষ ্ব রশেশছন প্তপ্ন। গত জবানুেবাপ্রশতও 
পপ্রিবাপ্লত েমীষ্বাে, প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর জনপ্প্েতবা 
েবশিশে দবপ্ে প্ছল তবারপর ৭১% মবানুশষর পছ্ প্হেবাশব নশরন্দ্র 
দমবােী প্বশশ্বর েবশিশে জনপ্প্ে দনতবা হশে উশেপ্ছশলন।
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লতবা মশঙ্েকর ১৯২৯ েবাশলর ২৮ দেশটেম্বর 
ইশ্বাশর জমেগ্রহে কশরপ্ছশলন। তবারঁ ববাববা 
েীননবাথ মশঙ্েকশরর গবাশনর েখ প্ছল এবং 

প্তপ্ন একটি নবািক দকবাম্পবাপ্ন িবালবাশতন। প্তপ্ন তবারঁ 
ছবার্ছবার্ীশের গবান দেখবাশতন। এক েবাষ্বাৎকবাশর লতবাক্জ 
বশলপ্ছশলন, “আপ্ম ববারবা্বাে বশে ববাববার প্েশষযের গবান 
শুনপ্ছলবাম। আপ্ম তবাশঁক প্গশে বপ্ল তুপ্ম এই বক্্েটি 
(েঙ্ীশতর ববাধঁুপ্ন ববা রিনবা) ভুল গবাইছ। আপ্ম তবাশঁক 
গবানটি দগশে দেবানবালবাম। তবারপর আমবার ববাববা িশল 
আেবাে আপ্ম দেখবান দথশক দেৌশে পবাপ্লশে প্গশেপ্ছলবাম। 
প্েষযে িশল যবাওেবার পর, আমবার ববাববা মবাশক বলশলন দয 

ববাপ্েশত একজন গবােক দতবা রশেশছ আর আমরবা ববাইশরর 
দলবাকশের গবান দেখবাক্চ্। পরপ্েন আমবার ববাববা েকবাল 
ছেিবার েমে আমবাশক ঘুম দথশক উটেশে হবাশত তবানপুরবা 
তুশল প্েশেপ্ছশলন।“
ন্জড়্বগ গাম কা সাগর বভ হযোয়…
লতবা মশঙ্েকশরর ববাববা ১৯৪২ েবাশল মবারবা যবান। দজযেষ্ 
েন্তবান হওেবার কবারশে, প্তন দছবাি দববান-মীনবা, আেবা 
এবং উষবা এবং দছবাি ভবাই হৃেেনবাথ-েহ পপ্রববাশরর 
েবাপ্েত্ব লতবার কবাশঁধ পশে। পপ্রববাশরর আপ্থ ্বক অবস্বার 
পপ্রশপ্প্ষ্শত, প্তপ্ন অপ্ভনে এবং গবানশক তবারঁ দপেবা 
প্হেবাশব গ্রহে করবার প্েদ্বান্ত প্নশেপ্ছশলন। তবারঁ ববাববার 

ভারড়তর সুর সম্াজ্্রী 
মবানুশষর স্র তবারঁ বযেক্তিশত্বর পপ্রিবােক হশে ওশে। প্হ্ ুপ্বশ্ববাশে বলবা হে েব্দ ব্হ্ম, পরম েত্বা; তবারঁ 
দিশে বে দকউ দনই, যবা েতযে এবং িূেবান্ত েক্তি। দেই কণ্ঠই ঈশ্বর। মবা েরস্তীর আেীব ্ববােধনযে দেই 

কণ্ঠস্র, লতবা মশঙ্েকর ২০২২ েবাশলর ৬ দফব্রুেবাপ্র তবারঁ নশ্বর দেহ তযেবাগ কশর পরশলবাক গমন 
কশরশছন। তবারঁ জমেপ্েশন েবারবা দেে তবারঁ প্প্ত শ্রদ্বা জবানবাশচ্...  

ভবারতরত্ন লতবা মশঙ্েকরবযেন্তিত্ব

জন্ম- ২৮ তসড়টেম্বর, ১৯২৯
মৃতুযে- ৬ তফব্রুয়াবর, ২০২২ 
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বনু্ধ প্ছশলন মবাস্টবার প্বনবােক েবাশমবাের কে ্ববািপ্ক। প্তপ্ন 
নবযুগ প্েশনমবাশিবাগ্রবাপ্ফ দকবাম্পবাপ্নর মবাপ্লক প্ছশলন। 
প্তপ্ন তবাশঁক অপ্ভনে দথশক জীপ্বকবা উপবাজ্বশনর পথ 
দেপ্খশেপ্ছশলন। লতবা মশঙ্েকরও কশেকটি মবারবাটে এবং 
প্হক্্ ছপ্বশত দছবািখবাশিবা িপ্রশর্ অপ্ভনে কশরপ্ছশলন। 
যবাইশহবাক, অপ্ভনশের প্প্ত তবারঁ আগ্রহ প্ছল নবা, তবাই প্তপ্ন 
েমূ্পে ্বরূশপ প্নশজশক েঙ্ীশত প্নশেবাক্জত কশরপ্ছশলন। 
প্থমববাশরর মশতবা, প্তপ্ন একটি মবারবাটে ছপ্বশত ‘দপহপ্ল 
মঙ্লবা দগৌর’ (১৯৪২)-এ গবান দগশেপ্ছশলন এবং 
অপ্ভনে কশরপ্ছশলন। ১৯৪৮ েবাশল মবাস্টবার প্বনবােশকর 
মতুৃযের পর, েঙ্ীতজ্ দগবালবাম হবােেবার লতবার গবাশনর 
ভপ্বষযেশতর প্েকপ্নশে্বেনবা দেন।
েমেিবা ১৯৪৮ েবাল। গুলবাম হবােেবার একপ্েন লতবাশক 
প্শযবাজক েেধর মুখবাক্জ্বর কবাশছ প্নশে যবান। দে েমে 
‘েহীে’ ছপ্বশত কবাজ করপ্ছশলন প্তপ্ন। লতবার গলবা 
শুশন েেধর তবাশঁক বলশলন, এই দমশেটির কণ্ঠস্র খুবই 
পবাতলবা। দগবালবাম হবােেবার প্ষ্তি হশে বলশলন, “আগবামী 
প্েশন প্শযবাজক-পপ্রিবালক লতবার পবাশে পেশবন এবং 
তবাশঁের ছপ্বশত গবান গবাওেবার জনযে অনুশরবাধ করশবন।" 
তবারঁ কণ্ঠস্র প্বাথপ্মকভবাশব তৎকবালীন প্বখযেবাত এবং 
প্কংবেপ্ন্ত গবাপ্েকবা নূর জবাহবাশনর কণ্ঠ বিবারবা প্ভবাপ্বত 
হশেপ্ছল, প্কন্তু পশর প্তপ্ন তবারঁ প্নজস্ বেলী গশে 
দতবাশলন।
ন্জড়্বগ ওর কুছ বভ তনবহ, ততবর তমবর কাহাবন 
হযোয়…
িলক্চিশর্র েঙ্ীশত দেই েমে উেু্বর প্বাধবানযে প্ছল। 
কপ্থত আশছ দয একববার, েুরকবার অপ্নল প্বশ্ববাে লতবা 
মশঙ্েকরশক দেই েমশের েবশিশে েফল অপ্ভশনতবা 
প্েলীপ কুমবাশরর েশঙ্ পপ্রিে কপ্রশে প্েশেপ্ছশলন। লতবা 
মশঙ্েকশরর েশঙ্ পপ্রিে কপ্রশে প্েশে অপ্নল প্বশ্ববাে 
বলশলন, “প্েলীপ ভবাই, এই লতবা মশঙ্েকর। মবারবাটে। 
ইপ্ন গবান গবান।“ এশত প্েলীপ কুমবার দহশে উত্র প্েশলন, 
"ওহ... মবারবাটে, মবারবাটেশের পশষ্ উেু্ব বলবা েহজ নে।“ 
এই কথবা শুশন লতবা মশঙ্েকশরর মশন দজে দিশপ যবাে। 
এরপর প্তপ্ন এক বছর দমৌলভীর কবাশছ উেু্ব অধযেেন 
কশরন।
তমবর আওয়াজ বহ তপচান হযোয়…
১৯৫৮ েবাশল "মধুমপ্ত" িলক্চিশর্র "আজবা দর পরশেেী" 
গবাশনর জনযে প্তপ্ন প্থমববার প্ফল্মশফেবার দেরবা দনপথযে 
গবাপ্েকবার পুরস্বার পবান। েংগীত আশেবাজশন প্ছশলন 
েপ্লল দিৌধুরী। এর পশর, তবারঁ কণ্ঠস্শরর আরও উন্নপ্ত 
হশত থবাশক এবং নতুন েংগীতপ্েল্পীশের েশঙ্ কবাজ করবার 
ফশল তবারঁ অপ্ভজ্তবাও বকৃ্দ্ পবাে। লতবা প্ফল্মশফেবার 
পুরস্বাশরর জনযে নতুন প্প্তভবাশের প্প্তবিক্্বিতবা করবার 

েুশযবাগ দেওেবার জনযে প্প্তশযবাপ্গতবা দথশক প্নশজর নবাম 
প্তযেবাহবার কশরপ্ছশলন। এর আশগ প্তপ্ন পরপর িবারববার 
প্ফল্মশফেবার পুরস্বার ক্জশতপ্ছশলন। ১৯৭৫ েবাশল ‘দকবারবা 
কবাগজ’ িলক্চিশর্ গবান গবাওেবার জনযে প্তপ্ন জবাতীে 
পুরস্বার ক্জশতপ্ছশলন। লতবা মশঙ্েকর ১৯৬৯ েবাশল 
পদ্মভূষে, ১৯৮৯ েবাশল েবােবােবাশহব ফবালশক পুরস্বার, 
১৯৯৯ েবাশল পদ্মপ্বভূষে েহ ভবারত ও প্বশ্বজশুে অেংখযে 
পুরস্বার দপশেশছন। ২০০১ েবাশল তবাশঁক দেশের েশব ্ববাচি 
দবেবামপ্রক পুরস্বার ‘ভবারতরত্শন’ ভূপ্ষত করবা হে। 

আমবাশের লতবা প্েপ্ে আমবাশের 
দছশে িশল প্গশেশছন। প্তপ্ন মবা 
েরস্তীর আেীব ্ববােধনযে প্ছশলন, 
প্তপ্ন আজ েববাইশক দছশে িশল 
দগশলন। আমবার মশতবা অশনশকই 
আশছন যবারবা গব ্ব কশর বলশবন 
দয লতবা প্েপ্ের েশঙ্ আমবাশের 

েবাষ্বাৎ হশেপ্ছল। েবারবা প্বশশ্ব লতবা 
প্েপ্ের অেংখযে ভতি রশেশছন। 
তবারঁ মতুৃযেশত দয েনূযেতবা েটৃটি 

হশেশছ তবা পূরে করবা যবাশব নবা।

- নশরন্দ্র দমবােী, প্ধবানমন্তী 

ভবারতরত্ন লতবা মশঙ্েকর বযেন্তিত্ব
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ভারড়তর অগ্রগবতর বেকবনড়ে্ষবেকা হল জাত্রীয়তাবাে, অড়ন্তযোেয় এবং সুোসন 

েতবষষী সমাধান 
েতবড়ষ ্ষর সংকল্পড়ক 

সতযে কড়র তুলড়ব

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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স্বাধীনতবার ৭৫ বছর পূে ্ব কশর ভবারত কত্ববযেপথশক জীবনপশথ পপ্রেত 
কশরশছ। আমবাশের দেে েুবে ্ব েংকল্প প্নশে অমতৃ যবার্বা শুরু কশরশছ। প্কন্তু 
একটি দেশের প্বকবাে যবার্বাে তবার প্ভত মজবুত হওেবা একবান্ত জরুপ্র। গত 
কশেক বছশর, প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর দনতৃশত্ব, আমবাশের দেে একবাপ্ধক 
প্নে ্ববােক প্েদ্বান্ত প্নশেশছ, যবাশত আমবাশের দেে যখন তবার স্বাধীনতবা প্বাপ্তির 

১০০ বছর উেযবাপন করশব, তখন ভবারত দযন একটি উন্নেনেীল দেে দথশক 
একটি উন্নত দেে হশে উেশত পবাশর। আেুন দজশন দনওেবা যবাক এমনই 

১০০টি প্েদ্বান্ত যবা অমতৃযবার্বার প্ভত্্ হশে উশেশছ... 

দেদের অগ্রগপ্তর জনযে দকন্দ্রীে েরকবার জবাতীেতবাববাশের অনুশপ্রেবা, 
অশন্তযেবােশের েে ্বন ও েুেবােনশক েঙ্ী কশরশছ। এই প্থমববার দকবান 
দকন্দ্রীে েরকবার দেশের প্নরন্তর অগ্রগপ্তর জনযে েংকল্প গ্রহে কশরশছ 
এবং তবা ববাস্তববাপ্েত কশর িশলশছ। ২০৪৭ েবাশল ভবারত যখন তবার স্বাধীনতবার 

েতবষ ্ব উেযবাপন করশব, ততষ্শে ভবারত দকবল একটি উন্নত দেশে পপ্রেত হশব নবা, 
প্বশ্বশক দনতৃত্ব দেওেবার অপ্ধকবারী হশে উেশব। েবাধবারেত, দয দকবাশনবা ভবাশলবা েরকবাশরর 
মবানেণ্ড হল েমবাশজর প্বাপ্ন্তক মবানুষশের কবাশছ েরকবাশরর েকল েুশযবাগ েুপ্বধবা দপৌঁশছ 
দেওেবা। প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর দনতৃত্ববাধীন েরকবাশরর অনযেতম মহৎ কবাজ হল দেই 
মবানুষশের েমবাশজর মূল দ্বাশতর েশঙ্ যুতি করবা, প্বকবাে যবার্বাে তবাশঁের েবাপ্মল করবা।

প্ধবানমন্তী দমবােীর দনতৃশত্ব গত আি বছশর আগবামী ২৫ বছশরর প্ভত্্ বতপ্র হশেশছ। 
উন্নেশনর প্েশক প্বশেষ নজর প্েশে অশনক েবামবাক্জক কুপ্থবার অবেবান করবা হশেশছ। 
২০১৪ েবাশল েবাপ্েত্ব গ্রহশের পর দথশক, প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী দেশের জনযে প্প্তটি নীপ্ত 
প্নধ ্ববারে এবং কশম ্ব ‘েব ্ববাশগ্র ভবারত’ এই ভবাবনবাশক প্বাধবানযে প্েশেশছন। ভবারত েীমবাশন্তর 
প্নরবাপত্বা পপ্রকবােবাশমবা েক্তিেবালী কশরশছ, অভযেন্তরীে প্নরবাপত্বা প্নক্চিত কশরশছ, মবানব 
কলযেবাশের জনযে ভবারত বহু দেেশক দকবাপ্ভশির েমে ওষুধ এবং টিকবা প্েশে েবাহবাযযে কশরশছ। 
উমুেতিস্বাশন মলতযেবাগ মতুি, প্িক্জিবাল প্বপ্লব, দকবাপ্ভশির প্বরুশদ্ দেেীে টিকবা প্স্তুত কশর 
ভবারত দেশের এবং অনযে দেশের মবানুষশের জীবন েুরপ্ষ্ত কশরশছ, পেযে রফতবাপ্নশত 
দরকি্ব বকৃ্দ্ হশেশছ- এই েবই এই েরকবাশরর েৃঢ় েংকশল্পর প্কছু অজ্বন।

প্ধবানমন্তী একটি েক্তিেবালী, েমদৃ্েবালী, অন্তভু্বক্তিমূলক এবং উন্নত ভবারত গশে 
তুলশত আগবামী ২৫ বছশরর েমেশক ‘অমতৃ কবাল’ নবাম প্েশেশছন। এর জনযে দেেববােীশক 
েংকল্প গ্রহশে এবং তবা উপলপ্ধি করশত অনুপ্বাপ্েত কশরশছন।

প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী জনগশের দেববা করবার উপবাে প্হেবাশব জননীপ্তশক প্বশবিনবা 
কশরন। পপ্রচ্ন্নতবা অপ্ভযবান দহবাক ববা েরকবাশরর দয দকবাশনবা নীপ্ত পপ্রকল্পনবা, প্প্তটি 
অপ্ভযবাশন জনগশের অংেগ্রহেশক প্নক্চিত করবা হশেশছ। এ এক নতুন ভবারত দযখবাশন 
জনগশের অংেগ্রহে শুধু দভবাশির মশধযে েীমবাবদ্ থবাকশব নবা। এটি জবাপ্তর েকল আেবা-
আকবাঙ্বা পূরশের একটি েক্তিেবালী মবাধযেম হশে উেশত পবাশর।  
অনুড়প্ররোমূলক ত্াগান পবরবত্ষন আনড়ছ
দ্বাগবান েম্পশক্ব েবাধবারেত একটি প্বশ্ববাে থবাশক দয দেগুপ্লশক আকষ ্বেীে কশর তুলশত 
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হশব, যবাশত জনেবাধবারশের কবাশছ জনপ্প্ে হশত পবাশর। 
প্কন্তু দমবােী েরকবার উন্নেশনর গপ্ত প্নশে প্প্ত বছরই 
নতুন দ্বাগবান বতপ্র কশর। নশরন্দ্র দমবােীর দনতৃত্ববাধীন 
েরকবাশরর দকবাশনবা দ্বাগবানই আকক্মিক প্ছল নবা। 
প্থম বছশর প্তপ্ন দ্বাগবান প্েশেপ্ছশলন ‘েবাল এক, 
শুরুেবাত অশনক” এবং প্বিতীে বছশর প্তপ্ন “দমরবা 
দেে বেল রবাহবা হযেবাে, আশগ ববাে রবাহবা হযেবাে” দ্বাগবান 
প্েশেপ্ছশলন দেশের উন্নেশনর গপ্ত তরবাপ্ন্বত করশত। 
দনবািব্ী-পরবততী েমশে েরকবাশরর দ্বাগবান প্ছল 
“েবাথ হযেবাে, প্বশ্ববাে হযেবাে”। িতুথ ্ব বছশরর দ্বাগবান 

‘েবাফ প্নেবাত, েহী প্বকবাে’ েরকবাশরর স্পটি উশদেশেযের 
প্প্ত আস্বার ববাত্ববা দেওেবা হশেপ্ছল। ‘েবকবা েবাথ, 
েবকবা প্বকবাে এবং েবকবা প্বশ্ববাে’ দ্বাগবানটি যখন 
েরকবাশরর মূল মন্ত হশে ওশে, তখন জনগশের 
অংেগ্রহেশক উৎেবাপ্হত করবার লশষ্যে লবালশকলিবা 
দথশক প্ধবানমন্তী একটি নতুন দ্বাগবান দেন – ‘েবকবা 
েবাথ, েবকবা প্বকবাে, েবকবা প্বশ্ববাে, েবকবা প্েবাে’। 
ভবারত দ্রুত এপ্গশে িশলশছ এবং েম্প্রপ্ত প্ধবানমন্তী 
বশলশছন গত আি বছর পূে ্ব হশেশছ দেববা, েুেবােন 
এবং েপ্ররে কলযেবাশের লশষ্যে।

প্রধানমন্ত্রী নড়রন্দ্র তমাে্রী প্রধানমন্ত্রী নড়রন্দ্র তমাে্রী 
এবং ‘নব ভারত’এবং ‘নব ভারত’

যখন নশরন্দ্র দমবােী প্ধবানমন্তী প্হেবাশব দেশের 
েবােনভবার গ্রহে কশরশছন, তখন দথশকই 
একটি েব্দ খুবই জনপ্প্ে হে- ‘নব ভবারত’। 
প্কন্তু এই কথবার প্পছশন তবারঁ ভবাবনবা কী? 
স্বাধীনতবার ৭৫ বছর পেূ ্ব করবার পর, ভবারত 
অমতৃযবার্বার পথ দবশছ প্নশেশছ অথ ্ববাৎ 
আগবামী ২৫ বছশরর েংকল্পশক েম্পূে ্ব 
করশত উশেযেবাগী হশেশছ।

প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর পবাপ্রববাপ্রক পিভূপ্মর 
েশঙ্ আমরবা েববাই পপ্রপ্িত। প্তপ্ন েবাপ্ররেযে প্তযেষ্ 
কশরশছন, েপ্ররেতবার মশধযে জীবন কবাটিশেশছন। 
আজ প্ধবানমন্তী হওেবার পর, েরকবাপ্র েুশযবাগ-
েুপ্বধবা পবাওেবার পশরও প্তপ্ন প্নশজর খবাববাশরর খরি 
প্নশজই বহন করশছন। প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী যখন 
দকবানও কবাশজর পপ্রকল্পনবা কশরন তখন কবায ্বকর 
ফল পবাওেবা অনযেতম লষ্যে হশে ওশে। প্ধবানমন্তী 
দমবােী দয দকবানও পপ্রকল্পনবা দঘবাষেবা কশরন যখন 
এটি ববাস্তববােশনর জনযে েমস্ত প্স্তুপ্ত দনওেবা হে। 
এ পয ্বন্ত লবালশকলিবা দথশক প্ধবানমন্তী দমবােী দয 
পপ্রকল্পনবা দঘবাষেবা কশরপ্ছশলন, তবা প্ধবানমন্তী দমবােীর 
প্িন্তবাভবাবনবা অনেুবাশর ১০০% ববাস্তববাপ্েত হশেশছ।

প্বািীনকবাল দথশক প্বশেপ্ে েত্রুরবা েব ্বেবা ভবারশতর 
েম্পে লষ্যে কশর আক্রমে কশরশছ, লুেতরবাজ 

জন্মবেন: ১৭ তসড়টেম্বর 

িবাপ্লশেশছ। প্কন্তু ভবারশতর েক্তিেবালী েভযেতবা-েংসৃ্প্তশক 
ধ্ংে করবা েম্ভব হেপ্ন। এমন পপ্রপ্স্প্তশত স্বাভবাপ্বক 
প্শ্ন জবাগশত পবাশর দকবান নতুন ভবারশতর কথবা ববারববার 
বলবা হশচ্? প্কৃতপশষ্, ভবারত যখন ১৯৪৭ েবাশলর ১৫ 
আগস্ট স্বাধীন হশেপ্ছল, তখন তবা দেশের- েমবাশজর 
প্বাশন্ত জনগশের আেবা-আকবাঙ্কবা পূরে করশত পবাশরপ্ন। 
স্বাধীনতবার ৬৭ বছর পশরও দেশের ৫০ েতবাংশেরও দবপ্ে 
মবানুষ বযেবাশকের পপ্রশষববা দথশক বক্চিত প্ছশলন। আববােন 
দহবাক ববা প্বশুদ্ জ্বালবাপ্ন, ববা স্বাস্যে েুপ্বধবা দথশক বক্চিত 
প্ছল দেশের প্বেবাল জনশগবাষ্ঠী। উন্নেন প্কল্প শুরু 
হশলও দেষ হেপ্ন। েরকবাপ্র দকবাষবাগবাশরর উপর দববাঝবা 
ববােশত থবাশক, আমলবাতন্ত এবং লবাল প্ফতবা ফবাশঁে কবাজ 
আিশক থবাকত। আশগ েবাপ্ররেযে েরূীকরশের কথবা বলবা 
হশলও েীঘ ্বপ্েন ধশর েবাপ্ররেযে েরূীকরশে দকবাশনবা েমপ্ন্বত 
প্শিটিবা দেখবা যবােপ্ন। এমন দপ্ষ্বাপশি, যখন নশরন্দ্র 
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সকড়লর উন্নয়ন এবং অন্তভু্ষন্তিমূলক উন্নয়ন
দকবানও বযেক্তি, দশ্রেী, দকবানও দভৌশগবাপ্লক এলবাকবা, 
দেশের দকবানও প্বান্ত দযন উন্নেশনর যবার্বাে প্পপ্ছশে 
নবা থবাশক তবা প্নক্চিত করশছ দকন্দ্রীে েরকবার। উন্নেন 
হশত হশব েব ্ববাত্মক। প্বগত ৮ বছশর দেশের এমন েব 
এলবাকবার উন্নেন করবা হশেশছ যবা েীঘ ্বপ্েন ধশর উশপপ্ষ্ত 
প্ছল। পূব ্ব ভবারত দহবাক ববা উত্র-পবূ ্ব ববা জম্ ুও কবাশ্ীর, 
লবােবাখ েহ েমগ্র প্হমবালে অচিল, উপকূলীে অচিল ববা 
উপজবাতীে অচিল- ভপ্বষযেশত ভবারশতর উন্নেন যবার্বার 
প্ভত্্ হশে উেশছ। একপ্বংে েতবাব্দীর এই েেশক, ভবারত 

নীল অথ ্বনীপ্তর উন্নপ্তর প্েশক প্শিটিবা বকৃ্দ্ করশছ। 
গভীর েমুরে অপ্ভযবাশনর মবাধযেশম েমুশরের েীমবাহীন 
েম্ভবাবনবা অশন্বষশের উচিবাকবাঙ্কবা ববাস্তববাপ্েত হশচ্। 
দেশের দযেব দজলবা অনগ্রের বশল মশন করবা হশতবা, 
এখন তবারঁবাও উন্নেশনর দ্বাশত েবাপ্মল হশেশছ। দেশের 
১১০টিরও দবপ্ে উচিবাকবাঙ্কী দজলবাে প্েষ্বা, স্বাস্যে, 
পুটটি, রবাস্তবা এবং কম ্বেংস্বান েম্পপ্ক্বত প্কল্পগুপ্লশক 
অগ্রবাপ্ধকবার দেওেবা হশচ্। েরকবার উচিবাকবাঙ্কী 
দজলবাগুপ্লশক ভবারশতর অনযেবানযে দজলবার েশঙ্ েমবান 
পয ্ববাশে আনশত প্নরলে দিটিবা করশছ। অথ ্বনীপ্তর জগশত 

দমবােী প্ধবানমন্তী প্হেবাশব েবাপ্েত্বভবার গ্রহে কশরপ্ছশলন, 
তখন তবারঁ েবামশন েবশিশে বে িযেবাশলঞ্জ প্ছল ‘কবাজ হশচ্, 
হশব’, ‘প্কছুই হওেবা েম্ভব নে’, ‘এভবাশবই িলশত হশব’ ‘দমশন 
নবাও’- এই ধরশনর মবানপ্েকতবা। প্ধবানমন্তী এই প্িন্তবাভবাবনবা 
বেলবাশত কীভবাশব নতুন েক্তি েচিবার করবা যবাে, তবার উপর 
দজবার প্েশেপ্ছশলন।

দেশের জনেংখযেবার ৬৫ েতবাংশের বেে ৩৫ বছশরর 
প্নশি, জনেংখযেবার ৫০ েতবাংশের বেে ২৫ বছশরর প্নশি। 
তবাশঁের আশবগ রশেশছ, আকবাঙ্কবা রশেশছ দেেশক এপ্গশে 
প্নশে যবাওেবার। প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী এই যুব ভবারশতর 
তরুেশের আকবাঙ্কবাগুপ্লশক ঘপ্নষ্ভবাশব পয ্বশবষ্ে 
কশরশছন এবং বুঝশত দপশরশছন এবং তবাশের মশধযে নতুন 
েক্তি বতপ্র করশত 'নতুন ভবারত' মন্ত প্েশেশছন। প্তপ্ন 
দযভবাশব প্িক্জিবাল প্যুক্তিশক গ্রহে কশরশছন, অনযে দকবাশনবা 
দনতবা তবা কশরনপ্ন। এই কবারশেই দেশে প্থমববাশরর মশতবা 
েমবাশজর প্বাপ্ন্তক মবানুষরবা েরকবাপ্র প্কশল্পর েরবােপ্র েুপ্বধবা 
দপশেশছন। ‘েব ্ববাশগ্র রবাষ্ট্র’- এটি শুধু তবারঁ জীবশনর মন্ত নে, 
প্তপ্ন তবারঁ জীবশন এই ভবাবনবাশক ববাস্তববােন কশরশছন। প্তপ্ন 
একজন কশেবার প্েবােকও বশি।

উপ্রশত েবাক্জ্বকযেবাল ্রিবাইক এবং ববালবাশকবাশি এেবার 
্রিবাইশকর প্নশে্বে প্েশে প্বশশ্বর েবামশন ভবারশতর নবরূপ 
উপস্বাপন কশরশছন এবং একটি ববাত্ববা প্েশেশছন দয ভবারত 
তবার েীমবান্ত রষ্বা করশত বদ্পপ্রকর। প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র 
দমবােী দেেশক স্প্নভ্বর করবার প্িবাশর গপ্ত প্েশেশছন যবা 

একটি গে আশ্বালশন পপ্রেত হশেশছ। তবারঁ 
প্বশরবাধীরবাও প্বশ্ববাে কশরন দয প্তপ্ন েুশযবাগ 
হবাতছবােবা কশরন নবা। দেশের েংকিগুপ্লশক 
েুশযবাশগ রূপবান্তর করবার অেবাধবারে ষ্মতবা রশেশছ 
তবারঁ।

আমবার েরকবার এভবাশবই কবাজ কশর। কবাজ স্প্গত 
রবাখবা, প্বলম্ব করবা, ফবাইল িবাপবা দেওেবার েংসৃ্প্ত 

প্বলুতি হশেশছ। জনগশের েহশযবাপ্গতবাে েরকবার তবার 
প্প্তটি প্মেন, প্প্তটি প্েদ্বান্ত পূরে করশছ। 

দেশের প্প্তটি মবানুষ নশরন্দ্র দমবােীশক 
তবাশঁের প্নজস্ উপলপ্ধিশত দেশখশছন। 
দকউ তবাশঁক দেশখশছন একজন 
েমবাজশেবক প্হেবাশব, আববার দকউ তবাশঁক 
দেশখশছন েৃঢ় ইচ্বােক্তিেম্পন্ন একজন 
বপ্লষ্ দনতবা প্হেবাশব প্যপ্ন দেশের প্নরবাপত্বা 
প্নক্চিত করশত অঙ্ীকবারবদ্। দকউ তবাশঁক 
একজন মহবান তপস্ী প্হেবাশব দেশখশছন 
প্যপ্ন প্বশ্বশক ভবারতীে েংসৃ্প্ত, ‘দযবাশগ’র 
েশঙ্ পপ্রিে কপ্রশেশছন, আববার দকউ 
তবাশঁক ভবারত মবাতবার েুশযবাগযে পরু্ প্হেবাশব 
দেশখশছন, প্যপ্ন েমস্ত আন্তজ্ববাপ্তক 
মশচি েমদৃ্েবালী ভবারশতর রূপ উপস্বাপন 
কশরশছন। দেশের যবু েম্প্রেবাে তবারঁ মশধযে 
একজন প্নশে্বেশকর রূপ দেখশত পবান। 
আববার দকউ তবাশঁক েপ্ররেশের র্বােকত্ববা, 
েপ্ররেশের প্বেযুেৎ, জল, গযেবাে, দেৌিবাগবার 
এবং আেষু্বান কবাি্ব প্েবানকবারী আেে ্ব 
রবাষ্ট্রশনতবা প্হেবাশব প্বশবিনবা কশরন।

- অবমত োহ , দকন্দ্রীে স্রবাষ্ট্র ও
েমববাে মন্তী 

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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পুকঁ্জববাে এবং েমবাজতন্ত প্নশে অশনক আশলবািনবা হে, 
প্কন্তু ভবারতও েমববাে বযেবস্বার উপর দজবার দেে। এই 
খবাশতর ষ্মতবােশনর জনযে আলবােবা েমববাে মন্তক গেন 
করবা হশেশছ।

আজ দেশের প্প্তটি গ্রবাশম ‘অপটিকযেবাল ফবাইববার’ 
পবাতবার কবাজ দ্রুত গপ্তশত িলশছ। ভবারশত খুব েীঘ্র 
ফবাইভ-ক্জ িবাল ুহশব। এই েেশকর দেষ নবাগবাে প্েক্স-ক্জ 
িবাল ুকরবার প্স্তুপ্তও দনওেবা হশচ্। েরকবার দগপ্মং এবং 
প্বশনবােশনর দষ্শর্ ভবারতীে েমবাধবানগুপ্লর প্িবার করশছ। 
েরকবার এই েব নতুন খবাশত প্বপ্নশেবাগ করশছ, ফশল 
দেশের তরুে-তরুেীরবা েবশিশে দবপ্ে উৎেবাপ্হত হশচ্ন, 
তবারঁবা এর েফুল পবাশব এিবাই স্বাভবাপ্বক। ঐপ্তহযেগত 
কম ্বজীবশনর পবােবাপবাপ্ে, তরুেরবা এখন নতুন নতুন দষ্শর্ 
কম ্ব েংস্বাশনর পথ প্স্তুত করবার দিটিবা করশছ। েমবাশজ 
নতুন ধবারেবার গ্রহেশযবাগযেতবা ববােশছ। এমতবাবস্বাে, নতুন 
ধবারেবাশক আত্ীকরে কশর মূল প্িন্তবাশক েম্বান করশত 
হশব যবাশত গশবষেবা এবং উদ্বাবন কবাশজর পবােবাপবাপ্ে 
জীবশনর একটি প্ধবান অংে হশে ওশে। একপ্বংে 
েতবাব্দীর ভবারত দেশের যবু েম্প্রেবাশের উপর পূে ্ব আস্বা 
প্নশে এপ্গশে িশলশছ। এর ফলস্রূপ, আজ উদ্বাবন 
েিূশক ভবারশতর অবস্বান অশনক উপশর িশল এশেশছ। 
গত আি বছশর দপশিশন্র েংখযেবা েবাত গুে দবশেশছ। 
ইউপ্নকশন ্বর েংখযেবাও ১০০ অপ্তক্রম কশরশছ। গত আি 
বছশর শুরু হওেবা অশনক প্কশল্পর েপু্বধবা দকবাটি দকবাটি 
েপ্ররে মবানশুষর ঘশর দপৌঁশছশছ। উজ্জ্বলবা দথশক আেষু্বান 
ভবারত, আজ দেশের প্প্তটি গপ্রব মবানুষ এই কম ্বেপূ্ির 
প্ভবাব অনুধবাবন করশত পবাশরন।

আজ েরকবাপ্র প্কশল্পর গপ্ত দবশেশছ। ভবারত প্নধ ্ববাপ্রত 
লষ্যে অজ্বন করশছ। দেে আশগর দিশে অশনক দ্রুত 
এপ্গশে যবাশচ্। তশব এই যবার্বা এখবাশনই দেষ নে। দেেশক 
পপ্রপূে ্ব হশত হশব। এই েংকল্পশক েঙ্ী কশর ভবারত 
‘অমতৃ কবাল’-এর যবার্বা শুরু কশরশছ দযখবাশন ১০০% 
গ্রবাশম রবাস্তবা থবাকশব, ১০০% পপ্রববাশরর বযেবাকে অযেবাকবাউন্ 
থবাকশব, ১০০% েপু্বধবাশভবাগীশের আেষু্বান ভবারত কবাি্ব 
থবাকশব এবং ১০০% দযবাগযে বযেক্তিশের গযেবাে েংশযবাগ 
থবাকশব। েরকবাশরর প্বমবা প্কল্প দহবাক, দপনেন প্স্ম 
দহবাক ববা েরকবাপ্র আববােন প্কল্প দহবাক, প্প্তটি দষ্শর্ 
দযবাগযে বযেক্তিশক েংযতুি করশত হশব। যবারবা রবাস্তবাে রবাস্তবাে 
ক্জপ্নে দফপ্র কশরন ববা ফুিপবাশথ বশে পেযে প্বক্ক্র কশরন 
স্প্নপ্ধ প্কশল্পর মবাধযেশম দফপ্রওেবালবাশের বযেবাক্কেং বযেবস্বার 
েশঙ্ েংযতুি করবা হশচ্। ‘হর ঘর জল’ প্মেনশক েফল 
করশত আজ দেে পূে ্ব গপ্তশত কবাজ করশছ। নতুন 
প্জশমের অবকবােবাশমবার জনযে েমপ্ন্বত প্শিটিবা িবালবাশনবা 
হশচ্। এই প্িন্তবা দথশকই শুরু হশেশছ প্ধবানমন্তী গপ্তেক্তি 

দযবাজনবা। আধুপ্নক প্বশশ্ব দয দকবান দেশের উন্নপ্ত 
আধুপ্নক অবকবােবাশমবার উপর প্নভ্বর কশর, অনযেপ্েশক 
এটি মধযেপ্বত্র িবাপ্হেবা ও আকবাঙ্কবাও পূরে কশর। এিবা 
উপলপ্ধি কশরই দেে ভূপ্ম, জল, আকবাে প্প্তটি দষ্শর্ই 
অগ্রগপ্তর জনযে লষ্যে প্নপ্ে্বটি কশরশছ, এবং কবাজ 
কশরশছ। দরেশনর গপ্ত বকৃ্দ্ করবার জনযে ভবারতীে দরশলর 
আধুপ্নকীকরে করবা হশচ্। এখন যখন ভবারত স্বাধীনতবার 
৭৫ বছর পূে ্ব কশরশছ এবং ২৫ বছশরর অমতৃ যবার্বা 
শুরু কশরশছ, স্বাধীনতবার েতবশষ ্বর জনযে েবুে ্ব েংকল্প 
গ্রহে কশরশছ, দেই েমশে আেুন দজশন দনওেবা যবাক 
প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর এমন গুরুত্বপূে ্ব প্েদ্বান্তগুপ্লর 
কথবা যবা অমতৃযবার্বার প্ভত্্ হশে উশেশছ। অমতৃ কবাশলর 
েংকল্প অজ্বশনর জনযে যবা আমবাশের েহবােক হশেশছ...

অমৃত যাত্া এবং নব ভারত
স্বাধীনতবার েতবষ ্ব পপূ্ত ্বশত একবাপ্ধক েবাফলযে 
অজ্বশনর লশষ্যে কবাজ করশছ আমবাশের দেে। এই 
েংকল্পগুপ্ল ববাস্তববােশনর জনযে, তরুে উদ্বাবকরবা 
‘জে অনুেন্ধবান’ দ্বাগবান প্েশেশছন। অমতৃকবাশলর 
এই ২৫ বছশরর েমেকবাল অভূতপূব ্ব েম্ভবাবনবা 
প্নশে এশেশছ। এই েম্ভবাবনবা এবং েংকল্প েরবােপ্র 
তরুেশের ভপ্বষযেশতর েশঙ্ েম্পপ্ক্বত। তরুেশের 
েবাফলযে আগবামী ২৫ বছশর ভবারশতর েবাফলযে 
প্নধ ্ববারে করশব। লবালশকলিবার প্বািীর দথশক, 
প্ধবানমন্তী উচিবাকবাঙ্কী েমবাশজর একটি নতুন 
ধবারেবা তুশল ধশরন। আকবাঙ্কবাে পপ্রপূে ্ব েমবাজ 
বহৃৎ পপ্রবত্বশনর ববাহক হশে ওশে। ৬০-৭০ এর 
েেশক ভবারত দযমন েবুজ প্বপ্লশবর মবাধযেশম 
দেশের েম্ভবাবনবা খুশঁজ দপশেপ্ছল এবং কৃষকরবা 
খবাশেযের দষ্শর্ ভবারতশক স্প্নভ্বর কশর তুশলপ্ছল। 
এখন গত কশেক বছশর দেেটি অবকবােবাশমবাগত 
প্বপ্লশবর প্েশক দ্রুত অগ্রের হশেশছ। স্বাস্যে খবাত 
দহবাক ববা প্িক্জিবাল দষ্র্, প্যুক্তি খবাত, কৃপ্ষ 
খবাত, প্েষ্বা এবং প্প্তরষ্বা, প্প্তটি দষ্শর্র 
আধুপ্নকীকরশের উপর দজবার দেওেবা হশচ্ 
যবা প্প্তপ্েন নতুন নতুন েুশযবাগ প্নশে আেশছ। 
দড্রবান প্যুক্তি, দিপ্ল-পরবামে ্ব, প্িক্জিবাল প্প্তষ্বান, 
ভবািু্বেবাল েপ্লউেন, পপ্রশষববা দথশক উৎপবােন 
েকল দষ্শর্ েুে্ববান্ত েম্ভবাবনবা রশেশছ। তরুেরবা 
কৃপ্ষ ও স্বাস্যে খবাশত দড্রবান প্যুক্তির বযেবহবারশক 
উন্নীত করবার, দেি েুপ্বধবাশক আরও আধপু্নক এবং 
উন্নত করবার প্শিটিবা করশছন।  

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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প্রবতকূলতাড়ক সুড়যাড়গ পবরেত কড়র 
স্বয়ংসম্ূে ্ষতার পড়ে এবগড়য় চড়লড়ছ ভারত

একববংে েতাব্্রীড়ক ভারড়তর েতড়ক 
পবরেত করার স্বপ্ন পূরে করড়ত, তেে যাড়ত 

স্ববনভ্ষর হয় তা বনন্চিত কড়রই আমাড়ের 
এবগড়য় তযড়ত হড়ব। স্ান্রীয় পড়েযের প্রচার 

করার এবং স্ান্রীয় পেযেড়ক ববড়শ্বর বাজাড়র 
তপৌঁড়ছ বেড়ত সহায়তা করার সময় এিা।

- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী।

n  বহৃত্ম েধু উৎপবােনকবারী দেে হল ভবারত, প্বশশ্বর 
দমবাি েধু উৎপবােশনর ২১% হে ভবারশত। ভবারত 
েশব ্ববাচি প্িপ্ন উৎপবােনকবারী, প্বিতীে বহৃত্ম গম 
এবং মবাছ উৎপবােনকবারী, তৃতীে বহৃত্ম প্িম 
উৎপবােনকবারী এবং প্বশশ্বর েতিম বহৃত্ম কপ্ফ 
উৎপবােনকবারী দেে।

n  স্বাধীনতবার পর রফতবাপ্ন বকৃ্দ্ দপশেশছ ৬০০ গুে। 
২০২১-২০২২ েবাশল দমবাি রফতবাপ্ন প্ছল ৬৭৪ 
প্বপ্লেন িলবার, যবার মশধযে পেযে রফতবাপ্ন প্বাে ৪২০ 
প্বপ্লেন িলবার এবং পপ্রশষববা রফতবাপ্ন ২৫৪ প্বপ্লেন 
িলবার প্ছল। 

n  ২০২১-২২ েবাশল দমবাববাইল রফতবাপ্নর মূলযে প্ছল ৫.৫ 
প্বপ্লেন িলবার। 

n  ২০১৩ েবাশল, ১২৪ দকবাটি িবাকবার মধু রফতবাপ্ন 
করবা হশেপ্ছল, যবা ২০২২ েবাশল ৩০৯ দকবাটি িবাকবাে 
দপৌঁশছশছ। প্বশশ্বর মশধযে ভবারত মধু উৎপবােশন িতুথ ্ব 
এবং রফতবাপ্নশত নবম স্বাশন রশেশছ। 

n  ২০২১-২২ েবাশল দরকি্ব ৭ প্মপ্লেন িন গম, ১ 
প্বপ্লেন মবাপ্ক্বন িলবার মূশলযের কপ্ফ রফতবাপ্ন করবা 
হশেশছ। ভবারত প্বিতীে বহৃত্ম প্িপ্ন রফতবাপ্নকবারক 
দেে। 

n  স্বাধীনতবার পর দথশক খবােযেেেযে উৎপবােন ছে গুে 
দবশে ২০২১-২২ েবাশল ৩১৪.৫১ প্মপ্লেন িন হশেশছ।

প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী যখন ২০২০ েবাশলর ১২ দম জবাপ্তর উশদেশে ভবাষশে দেেশক স্প্নভ্বর কশর 
দতবালবার, একুে েতকশক ভবারশতর েতশক পপ্রেত করবার কথবা বশলপ্ছশলন, তখন েবারবা পপৃ্থবী দকবাপ্ভি 
অপ্তমবাপ্রর প্বরুশদ্ লেবাই কশর িশলপ্ছল। প্ধবানমন্তী েকল স্তশর দযবাগবাশযবাগ কশরশছন, বযেবেবােী এবং 
প্শযবাজকশের জনযে আইপ্ন ববাধবাগুপ্ল েপ্রশে প্েশেশছন এবং ২০ লষ্ দকবাটি িবাকবার আত্মপ্নভ্বর ভবারত 
পযেবাশকজ প্েবান কশরশছন। এর প্ভবাব আমরবা উৎপবােন এবং রফতবাপ্নর দষ্শর্ দেখশত দপশেপ্ছ।

খাবে একটি ফযোেন ব্যোডি হড়য় উড়ঠড়ছ 
গুজরবাশতর মুখযেমন্তী প্হেবাশব নশরন্দ্র দমবােী ২০০৩ েবাশল খবাপ্ের 
অবস্বার উন্নপ্তর জনযে ‘খবাপ্ে ফর দনেন’ এবং 'খবাপ্ে ফর ফযেবােন' 
প্নশে কবাজ শুরু কশরপ্ছশলন। ২০১৪ েবাশল প্ধবানমন্তী হওেবার 
পর প্তপ্ন ‘পপ্রবত্বশনর জনযে খবাপ্ে’ েংকল্পশক যতুি কশর এটিশক 
আরও এপ্গশে প্নশে যবান। প্তপ্ন খবাপ্ে-েম্পপ্ক্বত েমেযেবার 
েমবাধবান কশরশছন এবং দেেববােীশক খবাপ্ে উৎপবােশন উৎেবাপ্হত 
কশরশছন। গত ৮ বছশর খবাপ্ে যখন েীষ ্ব ফযেবােন ব্যেবাডি হশে 
উশেশছ তখন প্বক্ক্র দবশেশছ িবার গুে। ভবারশত প্থমববার খবাপ্ে 
এবং গ্রবামীে প্েশল্পর িবান ্বওভবার ১ লষ্ দকবাটি িবাকবাে দপৌঁশছশছ। 
আেবাই দকবাটি নতুন কম ্বেংস্বান হশেশছ।

আমরা তৃেমূল স্তর তেড়ক শুরু কড়রবছ 
এবং আমাড়ের পে ধড়র কাজ কড়রবছ
েবারবা দেশে যখন দকবাপ্ভি-১৯ েংক্রমে ছপ্েশে পশেপ্ছল, তখন 
দেশে প্পপ্পই প্কি উৎপবােন প্ছল নগেযে। এখন প্পপ্পই প্কি 
বতপ্রশত প্বশশ্বর প্বিতীে বহৃত্ম দেে হল ভবারত, প্িশনর পশরই 
রশেশছ। প্পপ্পই প্কি উৎপবােন ষ্মতবা প্প্তপ্েন ৪.৫ লশষ্ 
দপৌঁশছশছ এবং এন-৯৫ মবাস্গুপ্লর উৎপবােন ষ্মতবা প্প্তপ্েন 
৩২ লশষ্ দপৌঁশছশছ।

১
নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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২

জাত্রীয় মহাসেক সম্প্রসারড়ের 
গবত প্রবতবেন বতনগুে বােড়ছ

পপ্রেংখযেবান প্েন প্প্ত প্কশলবাপ্মিবার 

২০১৩-১৪
২০২০-২১    

লষ্যে

প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর এই কথবাগুপ্ল ভবারশতর আধুপ্নক 
পপ্রকবােবাশমবা প্কল্পগুপ্লর েবাশথ দেশের উন্নেনশক 
প্প্তফপ্লত কশর, যবার উপর প্ভত্্ কশর নতুন ভবারত 
প্নপ্ম ্বত হশচ্।

জাত্রীয় মহাসেক এক 
তেড়ক তেে বার প্রসাবরত 

হড়য়ড়ছ 

৯১,২৮৭ ৩,৮১,৩১৫ ৭,০৫,৮১৭ ১,৪১,৩৪৫ 
২০১৩ ২০১৩ ২০২০-২১২০২০-২১

তেড়ের প্রায় ৯৯% 
গ্রামগুবল সেকপড়ে 

যুতি 

ভবারতমবালবা প্কশল্পর অধীশন এখনও 
পয ্বন্ত ৮০০০ প্কশলবাপ্মিবাশরর দবপ্ে 
রবাস্তবা প্নম ্ববাে করবা হশেশছ। ১১ নম্বর 
এক্সশপ্েওশের কবাজ িলশছ। 

অবকাঠাড়মার গবতড়বগ

n  জবাতীে েেশকর 
গে গপ্ত ২৫% বকৃ্দ্ 
দপশেশছ।

n  ৫০০০ প্কশলবাপ্মিবার 
েীঘ ্ব জবাতীে মহবােেক 
দনিওেবাক্ব প্নম ্ববাশের 
কবাজ িলশছ।

n  ৫৫০টি দজলবা ৪ দলশনর 
দবপ্ে মহবােেক বিবারবা 
েংযুতি। 

n  ব্রপ্ভত্্ক উন্নেন 
কম ্বেূপ্ি ‘েবাগরমবালবা’র 
অধীশন ১৯৪টি প্কল্প 
েম্পন্ন হশেশছ।

n  কপ্রশিবাশরর েংখযেবা 
৬ দথশক দবশে ৫০টি 
হশেশছ।

n  প্বাে ২৭টি এক্সশপ্েওশে 
িবালু হশেশছ। ২৫টির 
দবপ্ে কবাজ িলশছ।

n  জবাতীে পপ্রকবােবাশমবা 
পবাইপলবাইন পপ্রকল্পনবাে 
৯৩৬৭টি প্কল্প 
অন্তভু্বতি রশেশছ, যবার 
জনযে বযেে হশব ১৪২ লষ্ 
দকবাটি িবাকবারও দবপ্ে। 
২৪৪৪টি প্কশল্পর কবাজ 
শুরু হশেশছ।

এই েমেিবা ভবারশতর স্বাধীনতবার ৭৫ বছর, স্বাধীনতবার অমতৃ 
কবাল। স্প্নভ্বর ভবারশতর েংকল্প প্নশে, আমরবা আগবামী ২৫ বছশরর 
জনযে ভবারশতর কবােবাশমবা বতপ্র করপ্ছ। প্ধবানমন্তী গপ্তেক্তি জবাতীে 
মহবাপপ্রকল্পনবা ভবারশতর আস্বা ও স্প্নভ্বরতবাশক আরও এপ্গশে 
প্নশে দযশত িশলশছ।  - নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

১২
৩৭
৫০

আধুবনক অবকাঠাড়মা 
ভারড়তর ববকাড়ের পে প্রেস্ত কড়রড়ছ 
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আমরবা যখন দেতু এবং রবাস্তবা বতপ্র কপ্র, তখন আমরবা 
দকবল েহর এবং গ্রবামশক েংযতুি কপ্র নবা। আমরবা 

অজ্বনশক আকবাঙ্কবার েশঙ্, েুশযবাগশক আেবার েশঙ্ এবং 
েুখশক জীবশনর েশঙ্ যতুি কপ্র।

-নশরন্দ্র দমবােী, প্ধবানমন্তী 

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ



15নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩০ সসপ্টেম্বর, ২০২২

৩

n  অশনক েমে দেখবা যবাে রবাস্তবা প্নম ্ববাশের পর, 
পবাইপ প্বছবাশনবার জনযে আববার গত্ব খনন করবা 
হে ববা তবার বেবাশনবার জনযে পশুরবা রবাস্তবাটি খনন 
করশত হে। এর প্পছশন কবারে প্হশেশব বলবা 
হশেশছ, প্বপ্ভন্ন েফতশরর মশধযে েমন্বেহীনতবা। 
প্কন্তু এই েৃেযেগুশলবাই আমরবা ভবারতীেরবা বছশরর 
পর বছর ধশর দেশখ আেপ্ছ।

n  েমন্বশের এই অভবাব কবাটিশে উেশত, প্ধবানমন্তী 
নশরন্দ্র দমবােী ১০৭ লষ্ দকবাটি িবাকবার গপ্তেক্তি 
জবাতীে মহবাপপ্রকল্পনবা িবালু কশরপ্ছশলন ২০২১ 

েবাশলর অশ্বাবশর। এখবাশন ১৬টি মন্তক এবং 
প্বভবাগশক একক প্লযেবািফশম ্ব েংযতুি করবা 
হশেশছ।

n  দেশে প্নপ্ম ্বত প্প্তটি অবকবােবাশমবা প্কল্প 
গপ্তেক্তির আওতবাে আেশব। আগবামী 
অথ ্ববছশর, প্বাে ২৫০০০ প্কশলবাপ্মিবার জবাতীে 
মহবােেক েম্প্রেবারে, ৬০ প্কশলবাপ্মিবার 
দরবাপওশে প্কল্প, দরলপশথর েুরষ্বার েবাশথ যুতি 
কবি এবং ১০০টি কবাশগ ্ববা িবাপ্ম ্বনবাশলর উন্নেনও 
এশত অন্তভু্বতি করবা হশেশছ।

প্রকল্পগুবল আর স্বগত 
বা আিড়ক োকড়ব না 

প্কল্প      প্কল্প শুরু      উশবিবাধন 

অিল িবাশনল      ২০০২      ২০২০ 

দকবাপ্ে দরল দেতু      ২০০৩  ২০২০

দপপ্রশফরবাল এক্সশপ্েওশে      ২০০৩  ২০১৮ 

প্বেবার- কবালবুপ্গ ্ব দরল লবাইন    ২০০০  ২০১৭

পবাকইেং প্বমবানব্র      ২০০৮  ২০১৮ 

পবারবাবিীপ দেবাধনবাগবার       ২০০২  ২০১৬ 

দকবালবাম ববাইপবাে        ১৯৭২  ২০১৯ 

েরযূ খবাল প্কল্প        ১৯৭৮  ২০২১ 

দগবারখপুর ফবাটি্বলবাইজবার প্লযেবান্টি ১৯৯০ েবাশল বন্ধ হশে যবাে 
এবং ২০২১ েবাশল পুনরবাে িবালু হে  

ভবারত গত আি বছশর প্বশ্বমবাশনর অবকবােবাশমবা বতপ্র কশরশছ। 
কশেক েেক ধশর অমীমবাংপ্েত উন্নেন প্কল্পগুপ্ল এখন 
েম্পূে ্ব হশচ্। উন্নেন প্কল্পগুশলবা এখন দরকি্ব েমশে দ্রুত 
গপ্তশত েম্পন্ন হশচ্। তবাই প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী বশলশছন, 
“দয প্কশল্পর প্ভত্্প্স্তর আমরবা স্বাপন কপ্র, আমরবা তবাশের 
উশবিবাধনও কপ্র। এিবা অহংকবার নে, আমবাশের প্বশ্ববাে।“ 

n  প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর েবাপ্েত্ব 
গ্রহশের পশর উন্নেন প্কল্পগুপ্ল 
েমূ্পে ্ব করবার জনযে ‘প্গপ্ত’ মচি 
গশে দতবালবা হে।

n  দকন্দ্রীে এবং রবাজযে েরকবারগুপ্ল 
এই প্যুক্তি-প্ভত্্ক মবাপ্টি-
মশিল মশচির েশঙ্ জপ্েত। 
প্কল্পগুপ্লর গপ্তপ্কৃপ্ত 
প্ধবানমন্তী বযেক্তিগতভবাশব 
পয ্বশবষ্ে কশরন।

n  ‘প্গপ্ত’র ৪০টি ববেশক 
প্ধবানমন্তী এখনও পয ্বন্ত ১৫ 
লষ্ দকবাটি িবাকবারও দবপ্ে দমবাি 
৩২০টি প্কল্প এবং কম ্বেূপ্ি 
পয ্ববাশলবািনবা কশরশছন।

প্রগবত
তেড়ক প্রাপ্ত 
প্রকল্পগুবলর 

ববকাে.. 

আধুবনক অবকাঠাড়মা 
৪
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৫

৬

n  অগবাশস্ট পরীষ্বামূলকভবাশব ববারবােেী দথশক মবারুপ্ত 
গবাপ্ের একটি িবালবান হলপ্েেবাে পবােবাশনবা হশেপ্ছল।

n  হলপ্েেবা দথশক ববারবােেী জলপথ বতপ্র হওেবাে 
শুধু উত্রপ্শেে নে, প্বহবার, ঝবােখণ্ড এবং 
পক্চিমবঙ্ও, অথ ্ববাৎ পূব ্ব ভবারশতর একটি বে অংে 
উপকৃত হশেশছ। এই দষ্শর্ বকৃ্দ্র েবাশথ েবাশথ 
কনশিইনবার কবাশগ ্ববা বিবারবা পপ্রবহন কম ্বেংস্বাশনর 
েুশযবাগ বকৃ্দ্ পবাশব। 

n  বত্বমবাশন, দেশের ২৪টি রবাশজযে ১১১টি জবাতীে 
জলপথ রশেশছ। এর মশধযে ২০১৬ েবাশল ১০৬টি 
জবাতীে জলপথ প্হেবাশব প্বজ্বাপ্পত হশেপ্ছল, আশগ 
মবার্ পবািঁটি জলপশথর ময ্ববােবা দপশেপ্ছল। 

ববারবােেী এবং হলপ্েেবার মশধযে জল পপ্রবহন িবালু 
হওেবার েশঙ্ েশঙ্ পপ্রবহন খরি উশলিখশযবাগযেভবাশব 
কশম প্গশেশছ। এছবােবাও, আত্মপ্নভ্বর ভবারত রূপকশল্পর 
অধীশন একটি জলপথ বযেবস্বা বতপ্র করবা হশচ্, যবা 
ভবারতশক প্প্তশবেী দেেগুপ্লর েশঙ্ েংযতুি করশব 
এবং নতুন কম ্বেংস্বাশনর েুশযবাগ বতপ্র করশব।

উন্নত জলপে
উন্নয়ন এক নতুন যুড়গর 
সূচনা কড়রড়ছ 

৪৬৩৪১৩৯০
জবাতীে জলপথ-১  

দকবাটি িবাকবা হলপ্েেবা দথশক ববারবানেী

ববগববল বব্জ 
আসাম-অরুোচড়লর 
জনযে নতুন জ্রীবনপে

এটি শুধু একটি তসতু নয়, এই 
অঞ্চড়লর লষ্ লষ্ মানুড়ষর জ্রীবনড়ক 

সংযতুিকার্রী একটি পে। এর ফড়ল 
আসাড়মর সড়ঙ্ অরুোচড়লর েরূত্ব 
কড়মড়ছ এবং মানুষ অড়নক সমসযো 

তেড়ক মুন্তি তপড়য়ড়ছ। তাড়ঁের 
জ্রীবনযাত্ার মাড়নরও উন্নবত হড়য়ড়ছ। 

- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

n  ব্হ্মপুর্ নশের উপর প্নপ্ম ্বত ৪.৯৪ প্কশলবাপ্মিবার েীঘ ্ব বপ্গপ্বল দেতু প্নপ্ম ্বত 
হওেবার ফশল দধমবাক্জ দথশক প্িব্রুগশের েরূত্ব মবার্ ১০০ প্কশলবাপ্মিবাশর 
দনশম এশেশছ। আশগ এটি প্ছল ৫০০ প্কপ্ম, যবার জনযে েমে লবাগত ২৪ 
ঘন্বা। এটি দেশের েীঘ ্বতম দরল-েেক দেতু, উপশর রবাস্তবা এবং নীশি দরল 
লবাইন রশেশছ। ১৯৬৫ েবাল দথশক বপ্গপ্বল দেতু প্নম ্ববাশের েবাপ্ব প্ছল। এই 
দেতুশত প্প্ত ১২৫ প্মিবাশর ৩৯টি গবাি্ববার রশেশছ।

প্কপ্ম 
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৭ 

চন্দ্রভাগা তসতু
চন্দ্রভাগা নে্রীর উপড়র 
ববড়শ্বর উচ্চতম 
তরলওড়য় তসতু

১৩১৫
বেঘ ্বযে

প্মিবার
২৭৯৪৯

খরি

দকবাটি িবাকবা 

৩৫৯ বমিার উচুঁ চন্দ্রভাগা 
তসতু, ববড়শ্বর সড়ব ্ষাচ্চ তরলওড়য় 
তসতু। এটি পযোবরড়সর আইড়ফল 

িাওয়াড়রর তেড়ক ৩৫ বমিার উচুঁ।

তসতু বনম ্ষাড়ে ২৮,৬৬০ 
তমটরিক িন ইস্পাত 
তলড়গড়ছ, এর প্রস্ 

১৩ বমিার এবং এটি 
'পবরড়ষবাড়যাগযে’ 
োকড়ব প্রায় ১২০ 

বছর।

বিআরবিও’র 
সহায়তায় 

ববড়শ্ব প্রেমবার 
এই তসতুটিড়ক 

ববড়্ারক-ববড়রাধ্রী 
বহসাড়ব বনম ্ষাে করা 

হড়য়ড়ছ।

ভবারতীে দরলওশে ২০২১ েবাশলর ৫ এপ্প্ল জম্ ুও কবাশ্ীশরর 
িন্দ্রভবাগবা নেীর উপর প্বশশ্বর েশব ্ববাচি দরলওশে দেতুর প্খলবান 
প্নম ্ববাে েম্পন্ন কশরশছ। প্শকৌেল েষ্তবার একটি িমৎকবার 
উেবাহরে, এই দেতুটি প্প্তটি দেেববােীশক গপ্ব ্বত কশর। এই দেতু 
প্নম ্ববাশের ফশল এখন কশেক ঘণ্বার েরূত্ব প্মপ্নশি দনশম আেশব। 

এই বনম ্ষাে কাজটি 
শুধুমাত্ অতযোধুবনক 

প্রড়কৌেল এবং প্রযনু্তির 
তষ্ড়ত্ ভারড়তর 

ক্মবধ ্ষমান েন্তি প্রেে ্ষন 
কড়র না, ‘সংকল্প তস 

বসন্দ্’র মাধযেড়ম তেড়ের 
পবরববত্ষত কম ্ষ সংসৃ্বতর 

উোহরেও তুড়ল ধড়র।
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, 

প্রধানমন্ত্রী 
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প্রবতরষ্া তষ্ড়ত্ 
আত্মবনভ্ষরতার সূচনা

স্বাধীনতবার আশগও ভবারশতর প্প্তরষ্বা খবাত খুবই েক্তিেবালী প্ছল। প্বিতীে 
প্বশ্বযুশদ্ ভবারত প্ছল প্প্তরষ্বা েরঞ্জবাশমর একটি গুরুত্বপেূ ্ব অস্ত্র েরবরবাহকবারী 

দেে। প্কন্তু স্বাধীনতবার পর এই খবাত উশপপ্ষ্ত প্ছল, ফশল ভবারত প্বশশ্বর 
েবশিশে বে অস্ত্র দক্রতবা দেে হশে ওশে। এই ভবাবমূপ্ত ্ব দভশে স্প্নভ্বর প্প্তরষ্বা 

খবাশতর অপ্ভযবান শুরু হশেশছ।
n  দেশের জনযে প্প্তরষ্বা েরঞ্জবাম েংগ্রশহ 

দমৌপ্লক পপ্রবত্বন আনবার প্থম পেশষ্প প্ছল 
প্িশফন্স প্প্কউরশমন্ পপ্লপ্ে ২০১৬ দঘবাষেবা।

n  এখনও পয ্বন্ত, দমবাি ৩১০টি প্প্তরষ্বা পেযে 
এবং প্েশস্টশমর প্তনটি তবাপ্লকবা জবাপ্র করবা 
হশেশছ, এই পেযেগুপ্লর আমেবাপ্ন েীপ্মত করবা 
হশব এবং দেশের মশধযে ক্রে করবা হশব। এই 
বছশরর প্প্তরষ্বা ক্রে ববাশজশি, অভযেন্তরীে 
ববাজবার দথশক প্প্তরষ্বা পেযে দকনবার জনযে ৬৮% 
পপ্রমবাে েংরপ্ষ্ত হশেশছ।

n  ৪৮,০০০ দকবাটি িবাকবাে দেেীে দতজে প্বমবান 
দকনবার অনশুমবােন। ষু্রে প্েশল্পর েশঙ্ 
স্টবাি্বআপগুপ্লশক েংযুতি করবার জনযে একটি 
েূিক ড্রবাইভ িবালু করবা হশেপ্ছল। ‘দমক ইন 
ইক্ডিেবা’র অধীশন অস্ত্র ও আনুষবাপ্ঙ্ক েরঞ্জবাম 
বতপ্রর কবাজ শুরু হশেশছ। 

এই েংকশল্প আপ্ম স্প্নভ্বর 
ভবারশতর উজ্জ্বল ভপ্বষযেশতর 

এমন বীজ দেখশত পবাক্চ্ যবারবা 
এই স্প্নশক বিবশৃষ্ রূপবান্তর 
করশত িশলশছন। আপ্ম দেনবা 
কম ্বকত্ববাশের েযেবালুি জবানবাই।
-নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

৮

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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তাবমলনােু এবং উত্তরপ্রড়েড়ে তেে্রীয় প্রবতরষ্া পেযে 
উৎপােড়নর প্রচাড়রর জনযে েটুি প্রবতরষ্া কবরড়িার 
স্াপন করা হড়য়ড়ছ। গত ৫ বছড়র প্রবতরষ্া পড়েযের 
আমোবন ২১২% কড়মড়ছ। 

অবনিপে বস্ম তসনাবাবহন্রীড়ত তারুড়েযের তজায়ার আনড়ব

বসবিএস পে সৃটটি এক পে, এক তপনেন 

স্রীমাড়ন্ত মজবুত অবকাঠাড়মা 

 এর ফড়ল

দতজে প্বমবান দকনবার আগ্রহ দেপ্খশেশছ 
অশনক দেে। প্ফপ্লপ্পনশের পর ভবারত 
অনযেবানযে দেশে ব্শহ্মবাে দষ্পেবাস্ত্র েরবরবাহ 
করশব।

৯১১৬ ৮৪৩৫
১২,৮১৫  

২০১৯-২০

৩৬০০ প্কপ্ম৪৭০০

৭২২০ প্কপ্ম১৪৯৫৩

রাস্তাতসতু

২০০৮-১৪   ২০০৮-১৪   

২০১৪-২০২০১৪-২০

n ভবারতীে দেনবাববাপ্হনীশক েমশের েশঙ্ 
আরও উপশযবাগী কশর দতবালবার জনযে 
প্যুক্তিগত জ্বান, আধপু্নকীকরে, 
তবারুশেযের েক্তিশত বলীেবান করশত 
েম্প্রপ্ত অপ্নিপথ প্স্মটি িবালু করবা 
হশেশছ।

n প্বাথতীরবা অপ্নিপথ প্স্শমর জনযে 
আশবেন করশত পবাশরন যপ্ে তবাশঁের 
বেে েবাশে েশতশরবা দথশক ২৩ 
বছশরর মশধযে হে। কশরবানবা মহবামবাপ্রর 
কবারশে প্নশেবাশগর প্থম বছশর মবার্ 
েুই বছশরর বেে প্েপ্থলকরশের 
প্স্তবাব দেওেবা হশেশছ। ফশল আশরবা 
তরুেরবা েুশযবাগ পবাশবন।

n প্নশেবাগপ্বাতি যুবকশের ছে মবাশের 
প্প্েষ্ে দেওেবা হশব। এরপর তবারঁবা 
দেনবাববাপ্হনীশত ৩.৫ বছর িবাকপ্র 
করশবন। িবার বছর িবাকপ্রর পর 
২৫% অপ্নিবীরশক তবাশঁের েষ্তবার 
প্ভত্প্তশত স্বােীপশে প্নশেবাগ 
করবা হশব। ৪ বছর পশর দযেকল 
অপ্নিবীররবা অবের দনশবন, তবারঁবা 
১১.৭১ লষ্ িবাকবা পবাশবন।

n দেনবাববাপ্হনীর মশধযে উন্নত েমন্বশের 
জনযে েীঘ ্বপ্েন ধশর ‘প্িফ অফ 
প্িশফন্স’ স্টবাশফর েবাপ্ব িশল 
আেপ্ছল, দেষ পয ্বন্ত তবা গহৃীত 
হশেপ্ছল। দজনবাশরল প্বপ্পন 
রবাওেবাত প্থম প্েপ্িএে প্নযুতি হন।

n আধপু্নকীকরে ছবােবাও ‘এক 
পে এক দপনেন’ ববাস্তববােন 
দমবােী েরকবাশরর ঐপ্তহবাপ্েক 
প্েদ্বান্তগুপ্লর মশধযে অনযেতম 
একটি। এই প্েদ্বান্ত গত ৪৩ 
বছর ধশর আিশক প্ছল। 

প্থমববার েীষ ্ব ২৫টি অস্ত্র রফতবাপ্নকবারক 
দেশের মশধযে রশেশছ ভবারত।

পপ্রেংখযেবান দকবাটিশত 

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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২০২০-২১

২০২১-২২
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n পবাপ্কস্তবাপ্ন েন্তবােববােীরবা ২০১৬ েবাশলর ১৮ 
দেশটেম্বর উপ্রশত দেনবা েের েফতশর হবামলবা 
িবাপ্লশে ১৮ জন ভবারতীে দেনবাশক হতযেবা 
কশরপ্ছল। এই নবারকীে হতযেবার জববাশব ভবারত 
েবাক্জ্বকযেবাল ্রিবাইক িবালবাে। ২৮-২৯ দেশটেম্বর 
ভবারত পবাপ্কস্তবান অপ্ধকৃত কবাশ্ীশর (প্পওশক) 
প্শবে কশর এবং েন্তবােববােী লচি পযেবাশি 
েবাক্জ্বকযেবাল ্রিবাইক কশর এটিশক ধ্ংে কশর 
দেে। এই ্রিবাইশকর েমে ভবারতীে দেনবাববাপ্হনী 
পবাপ্কস্তবাশনর অশনক েন্তবােববােী প্েপ্বর েম্পূে ্ব 
ধ্ংে কশর দেে। 

n পবাপ্কস্তবাপ্ন েন্তবােববােীরবা ১৪ দফব্রুেবাপ্র জম্ ু
ও কবাশ্ীশরর পুলওেবামবাে প্েআরপ্পএফ 
কনভশে আক্রমে কশর। এই হবামলবাে ৪০ জন 
প্েআরপ্পএফ জওেবান েহীে হন এবং আরও 
অশনশক গুরুতর আহত হন। হবামলবাে েপ্হে 
হশেশছন ৪০ জন জওেবান।

n প্বাে ১২ প্েন পশর, ভবারতীে ববােুশেনবার েবাহেী 
বীররবা পবাপ্কস্তবাশনর খবাইববার পবাখতুনশখবােবা 
প্শেশের ববালবাশকবাশি একটি প্বমবান হবামলবা 
িবাপ্লশে জেে-ই-মহম্শের জপ্ঙ্ আস্তবানবা 
ধ্ংে কশর। এশত দবে কশেকজন েন্তবােববােী 
প্নহত হে। এর আশগ ১৯৭১ েবাশলর যুশদ্র 
েমে ভবারতীে দেনবাববাপ্হনী পবাপ্কস্তবান েীমবান্ত 
অপ্তক্রম কশরপ্ছল।

এই ভূবমর েপে কড়র বলবছ, আবম আমার তেেড়ক ধ্ংস, স্বগত বা ববনটি 
হড়ত তেব না। আমার তেে তজড়গ উড়ঠড়ছ। প্রড়তযেক ভারত্রীয় ন্জতড়ব।
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী (ববালবাশকবাি প্বমবান হবামলবার পশর রবাজস্বাশন একটি 

েমবাশবশে একথবা বশলন)

পাবকস্তাড়ন সান্জ্ষকযোল 
স্টাইক ও ববমান হামলা 

 গুরুত্ব
পবাপ্কস্তবান বুঝশত দপশরশছ দয েবামপ্েক 
েক্তিশত বলীেবান ভবারত তবাশের কশম ্বর 
উপযুতি জববাব প্েশত প্স্তুত।

৯ 
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২০১৪ েবাশল দেশের েবােনভবার গ্রহে করবার েশঙ্ েশঙ্ প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ‘েব ্ববাশগ্র ভবারত’-এর 
মশতবা েহজ এবং েক্তিেবালী মন্ত প্েশে দেেববােীর মন জে কশরপ্ছশলন। অনযেপ্েশক েন্তবােববাশের 
উপযতুি জববাবও প্েশেশছন।

সন্তাড়সর ববরুড়দ্ কড়ঠার বযেবস্া

সন্তাসবাে্রী হামলা হ্াস 
২০০৯     ৩৫৭৪ 

২০২১      ১৭২৩

মৃতুযে সংখযো হ্াস 
২০০৯     ৫২৩

২০২১     ৩১৪

n ২০১৪ েবাশল আইএেআইএে জপ্ঙ্ দগবাষ্ঠী ইরবাক ও প্েপ্রেবাে ৪৬ জন নবাে ্বশক অপহরে কশর। দমবাি 
৭০০০ জন ভবারতীেশক েপ্রশে দনওেবা হশেপ্ছল।

n  অপবাশরেন রবাহবাশতর অধীশন ৪৭৭৮ জন ভবারতীে েহ অশনক প্বশেপ্ে নবাগপ্রকশকও উদ্বার করবা 
হশেপ্ছল। প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর অনুশরবাশধ দেৌপ্ে আরব এক েতিবাশহর জনযে প্প্তপ্েন েকবাল ৯িবা 
দথশক ১১িবা পয ্বন্ত দববামবা হবামলবা বন্ধ দরশখপ্ছল।

n  ২০১৫ েবাশল দনপবাশল ভেবাবহ ভূপ্মকম্প হে। অপবাশরেন বমর্ীর অধীশন ৫১৮৮ জন ভবারতীেশক 
উদ্বার করবা হে, যবার মশধযে অশনক প্বশেপ্ে নবাগপ্রকও প্ছশলন।

n  ২০১৬ েবাশল েুেবান- ১৫৩ জনশক েপ্ষ্ে েেুবান দথশক উদ্বার করবা হশেশছ। ২০২০ েবাশলর শুরুশত 
দকবাপ্ভশির কবারশে প্িশনর উহবাশন আিশক পেবা ৬৩৭ জন ভবারতীেশক উদ্বার করবা হশেপ্ছল।

n  ২০২০ েবাশল দকবাপ্ভশির েমে, েবারবা প্বশশ্ব আিশক পেবা ভবারতীেশের উদ্বার করবার জনযে 
‘অপবাশরেন বশ্ ভবারত’ শুরু হশেপ্ছল। এর আওতবাে ২.১৭ লষ্ উেবাশনর মবাধযেশম ১.৮৩ দকবাটি 
মবানুষশক প্ফপ্রশে আনবা হশেশছ।

n  ২০২১ েবাশল আফগবাপ্নস্বান তবাপ্লববাশনর েখশল িশল যবাওেবার পর দে দেে দথশক ৫৫০ জশনরও দবপ্ে 
দলবাকশক উদ্বার করবা হশেশছ। শ্রী গুরু গ্রন্থ েবাশহশবর পপ্বর্ রূপগুপ্লও প্ফপ্রশে আনবা হশেপ্ছল। 

n  ২০২২ ইউশক্রন: রবাপ্েেবা-ইউশক্রন যশুদ্র েমে অপবাশরেন গঙ্বার অধীশন ২২,৫০০০ জশনরও 
দবপ্ে ভবারতীে ছবার্শক ইউশক্রন দথশক েপ্রশে দনওেবা হশেপ্ছল।

ববড়শ্বর তয তকানও প্রাড়ন্ত 
ভারত্রীয়রা বাস করুন না 

তকন তারঁা তসখাড়ন ভারড়তর 
প্রবতবনবধ হড়য় ওড়ঠন। নতুন 

ভারড়তর এই েৃটটিভবঙ্ শুধমুাত্ 
প্রবতটি ববপয ্ষয় এবং প্রবতটি 
অসুববধায় তার জনগেড়ক 

রষ্া কড়রবন, বরং সংকড়ির 
প্রবতটি মহূুড়ত্ষ সাহাযযে ও ত্াে 

সরবরাড়হ তনতৃত্ব বেড়য়ড়ছ। 
তা রাবেয়া-ইউড়ক্ন যুড়দ্র 

সময় অপাড়রেন গঙ্া তহাক 
বা তকাবভি সংকড়ির সময় 

অপাড়রেন বড়্ ভারত তহাক। 

প্বশশ্ব আজ িরমপন্থবার 
ঝঁুপ্ক ববােশছ। দয দেেগুশলবা 

েন্তবােববােশক হবাপ্তেবার প্হেবাশব 
বযেবহবার করশছ তবারবা ভুশল প্গশেশছ 

দয েন্তবােববাে তবাশের দেশের 
জনযেও ঝঁুপ্কর কবারে হশে উেশব।

- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী 
রবাষ্ট্রেংশঘর ৭৬তম অপ্ধশবেশন 

একথবা বশলন 

n ২০১৬ েবাশলর পশর, জম্ ুও 
কবাশ্ীর, পবাঞ্জবাব এবং উত্র-
পূশব ্বর ববাইশর েন্তবােববাশের কবারশে 
একটিও মতুৃযে হেপ্ন, দকবানও 
েন্তবােী হবামলবা এবং প্বশ্বারে 
ঘশিপ্ন। েন্তবােববাশের প্বরুশদ্ 
লেবাইশে ভবারত এখন দনতৃত্ব 
প্েশচ্। ববাম িরমপন্থবার ঘিনবা 
৫৩% কশমশছ। ২০১৫ েবাশল 
১০৮৯টি ঘিনবা দথশক ২০২১ েবাশল 
৫০৯টি ঘিনবাে দনশম এশেশছ।

অনুপ্রড়বড়ের সংখযো 
২০১৮    ১৪৩

২০১৯    ১৩৮

২০২০    ৫১

২০২১     ৩৪ 

প্রবতটি সংকড়ি আপনার বপ্রয়জনড়ক সাহাযযে করুন

১০

১১
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সড়ব ্ষ ভবন্তু সুবখনঃ সড়ব ্ষ ভবন্তু সবুখনঃ 
সড়ব ্ষ সন্তু বনরাময়াঃসড়ব ্ষ সন্তু বনরাময়াঃ

দয বযেক্তি েমবাশজর দেষতম েবাপ্রশত রশেশছন, দেই 
েপ্রশরের মশধযে েপ্ররেতম মবানুশষর প্িপ্কৎেবা এবং উন্নত 
স্বাস্যে েুপ্বধবা পবাওেবা উপ্িৎ। এই প্বষেটি গুরুত্ব প্েশে 

দকন্দ্রীে েরকবার পেশষ্প গ্রহে কশরশছ। 
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

অশন্তযেবােশের এই ভবাবনবাশক েঙ্ী কশর প্পএমশজএওেবাই-আেুষ্বান ভবারত প্কল্পটি ২০১৮ েবাশলর ২৩ 
দেশটেম্বর শুরু হশেপ্ছল। এর উশদেেযে প্ছল দেশের ১০.৭৪ দকবাটি েপ্ররে পপ্রববাশরর প্বাে ৫০ দকবাটি 
দলবাকশক পবািঁ লষ্ িবাকবা ববাপ্ষ ্বক প্িপ্কৎেবা েুপ্বধবা প্েবান করবা। এর প্ভবাব... 

n  আেুষ্বান ভবারত প্কশল্পর অধীশন এখনও পয ্বন্ত 
৩.৫০ দকবাটি মবানুষ প্বনবামূশলযে প্িপ্কৎেবা দপশেশছন। 
েুপ্বধবাশভবাগীশের অশধ ্বশকর দবপ্ে মপ্হলবা।

n  এর অধীশন তবাপ্লকবাভুতি রশেশছ ২৮০০০টিরও দবপ্ে 
দবেরকবাপ্র ও েরকবাপ্র হবােপবাতবাল। এই প্কশল্পর 
অধীশন দমবাি ১.১৮ লষ্ স্বাস্যে ও েুস্তবা দকন্দ্রও দখবালবা 
হশেশছ।

দকবাটিরও দবপ্ে আেষু্বান কবাি্ব 
ইেুযে করবা হশেশছ, ২০২২ 
েবাশলর ১৫ আগস্ট পয ্বন্ত। 

১৮.৭৭

১২

স্বাস্যে পবরকাঠাড়মা উন্নত করার প্রড়চটিা স্বাস্যে পবরকাঠাড়মা উন্নত করার প্রড়চটিা 
জবাতীে স্বাস্যে অযেবাকবাউন্ েমীষ্বা অনুেবাশর, ২০১৩-১৪ েবাশল 
দকন্দ্রীে েরকবার স্বাস্যে খবাশত তবার দমবাি বযেশের মবার্ ৩.৭৮% 
বযেে কশরশছ, ২০১৭-১৮ েবাশল যবা দবশে হশেশছ ৫.১২%। 
প্কন্তু ২০২০ েবাশল দকবাপ্ভি মহবামবাপ্রর কবারশে েবারবা প্বশ্ব এক 
অভূতপূব ্ব পপ্রপ্স্প্তর েম্খুীন হশেপ্ছল। কশেবার লকিবাউন 
কশর েমশেবাপশযবাগী প্েদ্বান্ত দনে েরকবার। এখন দেশের স্বাস্যে 
পপ্রকবােবাশমবাশতও বযেবাপক পপ্রবত্বন েবাধন করবা হশেশছ। গত 
বছশরর েবাধবারে ববাশজশি এই প্থমববার স্বাস্যে খবাশত ববাশজি ১৩৭% 
বকৃ্দ্ করবা হশেশছ।

আয়ষু্ান ভারত বিন্জিাল তহলে বমেন আয়ষু্ান ভারত বিন্জিাল তহলে বমেন 
n ২০২০ েবাশলর ১৫ আগস্ট লবালশকলিবা দথশক প্ধবানমন্তী 

নশরন্দ্র দমবােী এই প্কশল্পর দঘবাষেবা কশরপ্ছশলন। প্িক্জিবাল 
দহলথ কবাশি্ব েুপ্বধবাশভবাগী েম্পপ্ক্বত েমস্ত স্বাস্যে তথযে 
এক জবােগবাে রশেশছ। ২০২২ েবাশলর ২৫ আগস্ট পয ্বন্ত 
এর অধীশন ২৩,৫০,০৩,৯৩৭টি স্বাস্যে অযেবাকবাউন্ বতপ্র 
করবা হশেশছ।

প্রধানমন্ত্রী আয়ষু্ান স্বাস্যে প্রধানমন্ত্রী আয়ষু্ান স্বাস্যে 
পবরকাঠাড়মা বমেনপবরকাঠাড়মা বমেন
n প্ধবানমন্তী ২০২১ েবাশলর ২৫ অশ্বাবর এই প্স্মটি 

িবাল ুকশরপ্ছশলন। পবািঁ বছশর ৬৪ হবাজবার দকবাটি 
িবাকবা খরি কশর লিক দথশক দজলবা স্তর পয ্বন্ত 
স্বাস্যে পপ্রকবােবাশমবার উন্নপ্ত কশর দেশের স্বাস্যে 
পপ্রশষববা পপ্রকবােবাশমবাশক েক্তিেবালী করবার জনযে 
এটি এখনও পয ্বন্ত েবশিশে উচিবাপ্ভলবাষী প্কল্প।

n এর উশদেেযে হল স্বাস্যেখবাশতর েংস্বার েবাধন। এই 
প্কশল্পর অধীশন ১৭ হবাজবাশররও দবপ্ে গ্রবামীে 
স্বাস্যে ও েুস্তবা দকন্দ্র এবং েংক্রবামক দরবাগ 
েনবাতিকরশের জনযে পরীষ্বাগবার বতপ্র করবা হশব।
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n ১০৬টি অযেবাপ্ন্-িবােবাশবটিক এবং কবাপ্ি্বওভবােকুলবার 
ওষুশধর েবাম, কশরবানবাপ্র দস্টশন্র মূলযে প্নধ ্ববারে, হবািুঁ 
প্প্তস্বাপশনর মূলযে, ৪২টি অযেবাপ্ন্-কযেবান্সবার ওষুশধর দরেি 
মবাক্জ্বন দযৌক্তিকতবা (টিএমআর) প্নধ ্ববারে করবা হশেশছ। 
এছবােবাও, অক্ক্সপ্মিবার, গল্শুকবাপ্মিবার, রতিিবাপ মপ্নির, 
দনবলুবাইজবার এবং প্িক্জিবাল থবাশম ্ববাপ্মিবাশরর দরেি 
মবাক্জ্বন কযেবাপ্পং ববােবাশনবা হশেপ্ছল। এই পেযেগুপ্লর েবাম 
প্নেন্তশের ফশল গ্রবাহকশের প্বাে ৮৪০০ দকবাটি িবাকবা 
ববাপ্ষ ্বক েচিে হশেশছ।

নযোেনাল ফাম ্ষাবসউটিকযোল নযোেনাল ফাম ্ষাবসউটিকযোল 
প্রাইবসং অেবরটিপ্রাইবসং অেবরটি

দিপ্লশমপ্িপ্েন পপ্রশষববা ই-েঞ্জীবনী ২০২০ েবাশল দকবাপ্ভি 
মহবামবাপ্রর েমে শুরু হশেপ্ছল। এ পয ্বন্ত এক লশষ্রও 
দবপ্ে স্বাস্যে ও েসু্তবা দকন্দ্রগুপ্ল ই-েঞ্জীবনীর েশঙ্ েংযতুি 
হশেশছ। এটি অনলবাইশন প্িপ্কৎেকশের দথশক পরবামে ্ব 
গ্রহশের েপু্বধবা প্েবান কশর। প্প্তপ্েন গশে ৯০ হবাজবার 
দরবাগী এই পপ্রশষববা গ্রহে কশরশছন।

তিবলড়মবিবসনতিবলড়মবিবসন
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বচবকৎসকড়ের 
সংখযো বৃন্দ্ 

তমবিকযোল কড়লড়জর 
সংখযো বৃন্দ্ 

বত্ষমাড়ন ভারড়ত ১৩.০১ 
লড়ষ্রও তববে বচবকৎসক 
রড়য়ড়ছন তযখাড়ন ১৯৫১ 
সাড়ল ৬১৮৪০ জন 
বচবকৎসক বছড়লন।

ভারড়ত ৩৪.৪১ লষ্ 
নাস ্ষ রড়য়ড়ছন তযখাড়ন 
১৯৫১ সাড়ল বছল মাত্ 
১৬৬৫০ জন।

প্রবত ৮৩৪ জড়নর জনযে 
একজন বচবকৎসক রড়য়ড়ছন, 
িবলুএইচওএ দ্ারা 
সুপাবরেকৃত িাতিার-জনসংখযো 
অনুপাড়তর তচড়য় এটি ভাল।

সাম্প্রবতক পবরসংখযোন 
অনুসাড়র, বত্ষমাড়ন 
ভারড়ত প্রবত ১০০০ জড়ন 
েইুজন নাস ্ষ রড়য়ড়ছন। 
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রবাষ্ট্রেংঘ ২০৩০ েবাশলর মশধযে প্বশ্বশক যক্ষবা মুতি করবার লষ্যে প্নধ ্ববারে 
কশরশছ, দযখবাশন ভবারত ২০২৫ েবাশলর মশধযে এই লষ্যে অজ্বশনর 
েমেেীমবা প্নধ ্ববারে কশরশছ। প্তন বছশর ১২ হবাজবার দকবাটি িবাকবা প্েশে এই 
অপ্ভযবান শুরু হশেশছ।

যক্ষা-মুতি ভারতযক্ষা-মতুি ভারত

দবেরকবাপ্র দমপ্িকযেবাল কশলশজর ৫০% আেশন, পেবার 
খরি েরকবাপ্র কশলজগুপ্লর েমবান করবা হশেশছ। 

বত্বমবান দকন্দ্রীে েরকবার েবারবা দেশে ‘প্নি’-এর আকবাশর 
দমপ্িকযেবাল প্েষ্বাে ভপ্ত্বর জনযে েবারবা দেশে অপ্ভন্ন 

প্শবপ্েকবা পরীষ্বাও িবাল ুকশরশছ। দমপ্িকযেবাল কশলজ 
এবং নতুন এমে দখবালবার েশঙ্ েশঙ্ প্িপ্কৎেকশের 

ঘবািপ্ত দমিবাশত আেন েংখযেবাও বকৃ্দ্ করবা হশেশছ।

তমবিকযোল বেষ্ায় তমবিকযোল বেষ্ায় 
পবরবত্ষনপবরবত্ষন

মযোড়লবরয়া-মুতি ভারতমযোড়লবরয়া-মতুি ভারত
দকন্দ্রীে েরকবার ২০১৭ েবাশলর জলুবাইশে দেে 

দথশক মযেবাশলপ্রেবা প্নমূ ্বল করবার জনযে ‘মযেবাশলপ্রেবা 
প্নমূ ্বশলর জনযে জবাতীে দকৌেলগত পপ্রকল্পনবা 
২০১৭-২২’ িবাল ুকশরপ্ছল। উত্র-পূব ্ব ভবারশত 

লষ্যেমবার্বা অজ্বশনর পশর, এখন মহবারবাষ্ট্র, ওপ্েেবা, 
ঝবােখণ্ড, ছত্প্তেগে এবং মধযেপ্শেশের মশতবা 
রবাজযেগুপ্লর উপর দজবার দেওেবা হশচ্। ২০১৬ 

েবাশল, েরকবার মযেবাশলপ্রেবা প্নমূ ্বশলর জনযে জবাতীে 
কবােবাশমবা ২০১৬-২০৩০ প্কবাে কশরশছ।

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ

১৯৬১ ১৯৭১ ১৯৮১ ১৯৯১ ২০০১ ২০১১ ২০২১



24 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩০ সসপ্টেম্বর, ২০২২

n  দকবাপ্ভি মহবামবাপ্রর মশধযে ২০২০ েবাশলর এপ্প্শল 
একটি দেেীে টিকবা বতপ্রর জনযে ‘িবাস্ দফবাে ্ব’ গেন 
করবা হশেপ্ছল। টিকবার গশবষেবা ও উন্নেশনর জনযে 
ববাশজশি ৩৫০০ দকবাটি িবাকবার প্বধবান করবা হশেপ্ছল।

n  আি মবাশের মশধযে ভবারত েুটি টিকবার প্বকবাে 
কশরপ্ছল, দকবাভযেবাক্ক্সন এবং দকবাপ্ভপ্েল্ড। ২০২১ 
েবাশলর ১৬ জবানুেবাপ্র টিকবাকরে শুরু হে।

n  ভবারত ভযেবাকপ্েন বমর্ী কম ্বেূপ্ির অধীশন প্বশশ্বর 
প্বপ্ভন্ন দেশে ২৫ দকবাটিরও দবপ্ে টিকবার দিবাজ 
পবাটেশেশছ।

n  আজ ভবারশত পবািঁটি ‘দমি ইন ইক্ডিেবা’ দকবাপ্ভি 
টিকবা রশেশছ দকবাভযেবাক্ক্সন, দকবাপ্ভপ্েল্ড, দকবাপ্ব ্বভযেবাক্স, 
জবাইশকবাভ-প্ি এবং ক্জশনবাভবা।

কড়রানার ববরুড়দ্ 
বৃহত্তম টিকা 
অবভযান 

কখন - ২০২০ তেড়ক এখন পয ্ষন্ত
ক্রী- কড়রানার টিকা পাওয়ার জনযে অনযে তেড়ের 

উপর বনভ্ষর না কড়র, ভারত বনজস্ব তকাবভি 
টিকা ততবর কড়র ববড়শ্বর বৃহত্তম ববনামড়ূলযে 
টিকাকরে অবভযান শুরু কড়রড়ছ।

তেেবযোপ্রী তকাবভি টিকাকরে 
অবভযাড়নর অধ্রীড়ন ২০২২ সাড়লর ২৫ 

আগস্ট পয ্ষন্ত

তকাটিরও তববে টিকার তিাজ 
তেওয়া হড়য়ড়ছ।

২১০.৮২

১৩

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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n ২০২২ েবাশলর ১৬ অগবাশস্টর মশধযে ৮৭৮৬টি জনঔষপ্ধ দকন্দ্র রশেশছ। েরকবার 
২০২৪ েবাশলর মবাশি্বর মশধযে এই েংখযেবা েে হবাজবাশর উন্নীত করবার লষ্যে প্নধ ্ববারে 
কশরশছ।

n  এই দকন্দ্রগুপ্লশত মপ্হলবাশের জনযে এক িবাকবাে েযেবাপ্নিবাপ্র নযেবাপপ্কনও পবাওেবা 
যবাশচ্। এখবাশন ওষুশধর েবাম ববাজবার মূশলযের দথশক ৫০-৯০% কম।

n  এই প্কশল্পর অধীশন েবাধবারে মবানুশষর জনযে ১৫,০০০ দকবাটি িবাকবারও দবপ্ে 
েবাশ্রে করবা হশেশছ। েবাধবারে দরবাগ দথশক শুরু কশর কযেবানেবাশরর ওষুধ, প্িপ্কৎেবা 
েংক্রবান্ত যন্তগুপ্ল এই প্কশল্পর অধীশন অন্তভু্বতি করবা হশেশছ।

বচবকৎসার ববপুল খরড়চর 
মড়ধযে োবম ওষুধও রড়য়ড়ছ। 
তড়ব প্রধানমন্ত্রী জনঔষবধ 
তকড়ন্দ্র একই ওষুধ 
বাজারমূড়লযের তেড়ক ৫০ 
তেড়ক ৯০ েতাংে কম োড়ম 
পাওয়া যাড়চ্ছ। 

জনঔষবধ তযাজনা: কায ্ষকর্রী, সাশ্রয়্রী এবং উপকার্রী ঔষধ

দেশের েব দজলবাে এখন প্পএেএ অক্ক্সশজন প্লযেবান্ িবালু রশেশছ। পবাব ্বতযে অচিল, বিীপ এবং েুগ ্বম 
অচিশলর েমেযেবা দমবাকবাপ্বলবার লশষ্যে দেশের প্প্তটি দজলবাে একটি কশর প্পএেএ অক্ক্সশজন প্লযেবান্ িবালু 
করবার প্কল্প ববাস্তববােন করবা হশেশছ। শুধু তবাই নে, আজ, দকবাপ্ভি টিকবার পবােবাপবাপ্ে, ভবারত অনযেবানযে 
দেেশক প্পপ্পই প্কি এবং অনযেবানযে প্শেবাজনীে েরঞ্জবাম েরবরবাহ করশছ।

অন্ক্সড়জন প্রাপযেতার পূে ্ষকাল্রীন সমাধাড়নর 
লড়ষ্যে ভারড়তর পেড়ষ্প

সাধারে বেড়ন, ভারত বেড়ন ৯০০ তমটরিক িন তরল 
তমবিকযোল অন্ক্সড়জন উৎপােন করত। চাবহো 
বৃন্দ্র সড়ঙ্ সড়ঙ্ ভারত তমবিকযোল অন্ক্সড়জড়নর 
উৎপােন েেগুড়েরও তববে বাবেড়য়ড়ছ। ববড়শ্বর 
তযড়কাড়না তেড়ের জনযে এটি অকল্পন্রীয় লষ্যে বছল, 
বকন্তু ভারত তা অজ্ষন কড়রড়ছ।
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

n  দকবাপ্ভশির প্বিতীে তরশঙ্র েমে, দেশে 
তরল দমপ্িকযেবাল অক্ক্সশজশনর উৎপবােন 
ষ্মতবা প্ছল প্প্তপ্েন ৯০০ দমটরেক িন। 
প্প্তপ্েন অক্ক্সশজন উৎপবােশনর ষ্মতবা 
েেগুে ববাপ্েশে ৯৩০০ দমটরেক িন করবা 
হশেশছ।

n  দকবাপ্ভি মহবামবাপ্র িলবাকবালীন 
প্শেবাজনীেতবা অনযুবােী 
হবােপবাতবালগুপ্লশক অক্ক্সশজন 
উৎপবােশন স্েংেমূ্পে ্ব কশর দতবালবার 
জনযে ৪৭৫৫ দমটরেক িন ষ্মতবা-েহ 
দমবাি ৪১১৫টি দপ্েবার েুইং অযেবািেপ ্বেন 
প্লযেবান্ স্বাপন করবা হশেপ্ছল।

১২২৫টি প্পএেএ প্লযেবান্ স্বাপন ও পপ্রিবালনবা 
কশর রবাজযে এবং দকন্দ্রেবাপ্েত অচিলগুপ্লশক 
েহবােতবা প্েবান করবা হশেশছ।

৯০০টি অক্ক্সশজন এক্সশপ্ে দরেশনর মবাধযেশম 
৩৬,৮৪০ িন তরল অক্ক্সশজন পপ্রবহন 
করবা হশেপ্ছল।

বপএম তকয়াড়রর অধ্রীড়ন 

সংকড়ির সময় 

১৪

১৫
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n ২০২০ েবাশল দকবাপ্ভশির মশতবা অপ্তমবাপ্রর 
প্বরুশদ্ লেবাই করবার জনযে েবারবা দেশে 
কশেবার লকিবাউন করবা হশেপ্ছল। 
মহবামবাপ্রর েংক্রমে ছবােবা দেই েমে 
উশবিশগর আরও েুটি প্বষে প্ছল, তবা হল 
ষু্ধবা ও েবাপ্রশরেযের েশঙ্ লেবাই করবা। দকবান 
দেেববােী দযন ষু্ধবাত্ব নবা থবাশকন ববা কটি 
নবা পবান তবা প্নক্চিত করবার লষ্যে প্নশে 
প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ২০২০ েবাশলর 
মবাি্ব মবাশে ১.৭০ লষ্ দকবাটি িবাকবারও দবপ্ে 
মশূলযের প্ধবানমন্তী গরীব কলযেবাে পযেবাশকজ 
দঘবাষেবা কশরপ্ছশলন।

তযাজনার মূল তববেটিযে
দকবাপ্ভশির প্বরুশদ্ লেবাই করবা স্বাস্যেকমতীশের 
জনযে ৫০ লষ্ িবাকবার স্বাস্যে েুপ্বধবা। প্ধবানমন্তী 
গরীব কলযেবাে অন্ন দযবাজনবা দকবাপ্ভশির েমে 
প্প্ত মবাশে ৮০ দকবাটি মবানুষশক প্বনবামূশলযে ৫ 
দকক্জ গম ববা িবাল এবং ১ দকক্জ িবাল েরবরবাহ 
কশরশছ। এটি প্বশশ্বর বহৃত্ম প্বনবামূশলযে 
দরেপ্নং প্কল্প। আন্তজ্ববাপ্তক মুরেবা তহপ্বশলর 
মশত, এই প্কল্প দকবাপ্ভশির েমে ভবারশতর 
জনেংখযেবার একটি বে অংেশক িরম 
েবাপ্রশরেযের প্েকবার হওেবা দথশক রষ্বা কশরশছ।

যবারবা আমবাশক দিশনন তবারঁবা আমবাশক দববাশঝনও। 
আপ্ম এখবাশন প্নশজর ববা আমবার প্প্েজনশের জনযে 
দনই। আপ্ম এখবাশন গরীব মবানুষশের জনযে রশেপ্ছ। 

আপ্ম েবাপ্রশরেযের মশধযে জশমেপ্ছ এবং আপ্ম েবাপ্রশরেযের 
মশধযে বেববাে কশরপ্ছ। গরীশবর কটি বকু্ঝ।

-নড়রন্দ্র তমাে্রী , প্ধবানমন্তী (গপ্রব কলযেবাে দযবাজনবার 
েূিনবার েমে একথবা বশলন।) 

প্রধানমন্ত্রী গর্রীব কলযোে প্রধানমন্ত্রী গর্রীব কলযোে 
তযাজনা... তকউ তযন ষু্ধাত্ষ না তযাজনা... তকউ তযন ষু্ধাত্ষ না 
োড়ক তা বনন্চিত করার উড়েযোগোড়ক তা বনন্চিত করার উড়েযোগ

প্মপ্লেন মপ্হলবা জনধন 
অযেবাকবাউন্ধবারী প্তন মবাশের জনযে 
তবাশঁের অযেবাকবাউশন্ েরবােপ্র প্প্ত 

মবাশে ৫০০ িবাকবা দপশেশছন।

১৩.৬২ দকবাটি 
পপ্রববাশরর স্বাশথ ্ব, 
এমক্জএনআরইক্জএ 
নূযেনতম মজপু্র ১৮২ 
িবাকবা দথশক ববাপ্েশে 
২০২ িবাকবা করবা 
হশেশছ। 

২০

এপ্প্শলর প্থম েতিবাশহ ৮.৭ দকবাটি কৃষক 
প্ধবানমন্তী প্কষবাে দযবাজনবার অধীশন তবাশঁের 

অযেবাকবাউশন্ ২০০০ িবাকবা েহবােতবা দপশেশছন।

n  প্নম ্ববাে শ্রপ্মকশের কলযেবাে তহপ্বল 
গেশনর জনযে রবাজযে েরকবারগুপ্লশক 
প্নশে্বে দেওেবা হশেশছ। 

n  উজ্জ্বলবা প্কশল্পর অধীশন প্বনবামূশলযে 
প্েপ্লডিবার।

n  ৪৩ লষ্ কম ্বিবারীর ইপ্পএফ অযেবাকবাউশন্ 
২৪% অবেবান।

৩ দকবাটি বেস্, প্বধববা এবং প্প্তবন্ধী বযেক্তিশের ১০০০ 
িবাকবা মবাপ্েক দপনেন দেওেবা হে।

১৬
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n  ২০১৪ েবাশল পহল প্কশল্পর অধীশন জবাল েংশযবাগ প্িপ্নিত 
করবা হশেপ্ছল। প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ২০১৫ েবাশলর মবাি্ব 
মবাশে "প্গভ ইি আপ" এর মবাধযেশম দেশের ধনী বযেক্তিশের 
এলপ্পক্জ ভতু ্বপ্ক তযেবাগ করবার জনযে অনুশরবাধ কশরপ্ছশলন, 
যবাশত অবপ্েটি তহপ্বল অভবাবীশের কবাশছ এলপ্পক্জ গযেবাে 
েরবরবাহ করশত বযেবহবার করবা দযশত পবাশর। 

n  ১ দকবাটিরও দবপ্ে মবানুষ দস্চ্বাে ভতু ্বপ্ক দছশে প্েশেশছন। 
তবারপশর ২০১৬ েবাশলর ১ দম প্ধবানমন্তী দমবােী উজ্জ্বলবা 
প্কল্প শুরু কশরপ্ছশলন। এর আওতবাে গপ্রবশের 
প্বনবামূশলযে এলপ্পক্জ েংশযবাগ দেওেবা হে।

তছড়ে বেন- ভতু্ষবক 
এক দকবাটির দবপ্ে মবানুষ গযেবাে ভতু ্বপ্ক 
দছশে প্েশেশছন 

০ ০.৩১ ১.৬২
৫.৭৮ 

১১.৪৯

এলপ্পক্জ েংশযবাগ িবালু 
হশেপ্ছল ১৯৬৫ েবাশল। দেই 
বছর ২০০০ েংশযবাগ প্েবান 

করবা হশেপ্ছল। 

সকল ঘড়রর জনযে স্বচ্ছ জ্ালাবন 
পপ্রেংখযেবান- এলপ্পক্জ উপশভবাতিবার েংখযেবা দকবাটিশত

১৯৪৭ ১৯৬৫ ১৯৮০ ১৯৯০ ২০০১ ২০১০ ২০২২

৩০.৫৩  
আসুন আমরা 'বগভ ইি 

আপ' আড়্ালড়ন তযাগোন 
কবর। আসুন আমরা গযোস 

ভতু্ষবক পবরতযোগ কবর, 
একটি উোহরে স্াপন কবর 

এবং এই তষ্ড়ত্ও নতুন 
লষ্যে অজ্ষড়নর মাধযেড়ম 

নতুন তরকি্ষ স্াপন কবর। 
আবম আপনাড়ক আশ্বাস 

বেন্চ্ছ তয আপবন বসবলডিার 
বপছু তয ভতু্ষবক তছড়ে 
বেড়য়ড়ছন, আমরা তা 

গর্রীবড়ের কাড়ছ তপৌঁড়ছ 
তেব। এটি েবররিড়ের 

সাহাযযে করড়ব।
-নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী 

n উজ্জ্বলবা প্কশল্পর অধীশন ৯.৩৪ দকবাটি নতুন এলপ্পক্জ েংশযবাগ 
দেওেবা হশেশছ। দেশে এলপ্পক্জ অন্তভু্বক্তি প্বাে ১০০% দপৌঁশছ 
প্গশেশছ। দেশে প্বাে ৩১ দকবাটি গযেবাে েংশযবাগ রশেশছ। ২০১৪ 
েবাশল যবা মবার্ ১৪ দকবাটি প্ছল।

n  এখন দেে ৭৫ েতবাংশের দবপ্ে ববাপ্েশত পবাইপযুতি গযেবাে 
েংশযবাগ দেওেবার লশষ্যে কবাজ করশছ।  

১৭

প্বশ্ব স্বাস্যে েংস্বার মশত, রবান্নবাঘশরর দধবােঁবার কবারশে ভবারশত 
প্প্ত বছর প্বাে ৫ লষ্ মবানুশষর মতুৃযে হে। আশগ মশন 
করবা হত অথ ্বববানরবা ‘এলপ্পক্জ’ গযেবাে েংশযবাগ পবান। 
তবারপর ‘উজ্জ্বলবা’ দযবাজনবার মবাধযেশম দেশের েবাধবারে 
মবানুষরবা দধবােঁবামুতি রবান্নবাঘর দপশলন। এর েশঙ্ িবালু হল 
‘পহল’, ‘প্গভ ইি আপ’ ববা দছশে েবাও।
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নতুন বীজ উদ্বাবন দথশক শুরু কশর কৃষকশের পেযে েরূবততী ববাজবাশর প্নশে যবাওেবার মশতবা একবাপ্ধক পেশষ্প 
গ্রহে করবা হশেশছ। মবাটি পরীষ্বা দথশক শুরু কশর েতবাপ্ধক নতুন বীজ বতপ্র করবা, প্ধবানমন্তী প্কষবাে েম্বান 

প্নপ্ধ দথশক শুরু কশর ফেশলর উৎপবােন খরশির ১.৫ গুে এমএেপ্প প্নধ ্ববারে করবা, প্কষবাে দরশল দেশির একটি 
েক্তিেবালী দনিওেবাক্ব গশে দতবালবার মশতবা কৃষকশের কলযেবাশে দবে প্কছু পেশষ্প দনওেবা হশেশছ। মধু উৎপবােন 
ও পশুপবালশনর মশতবা পেশষ্শপর মবাধযেশম কৃষকশের আে ববােশছ। কৃপ্ষশত স্বাবলম্বী হওেবার স্প্ন েপ্তযে হশচ্।

কৃষকড়ের আয় বদ্গুে করার লষ্যে

বপড়নর আড়গ বপড়নর পর 

বপড়নর সময়

n ২২.৯১ দকবাটি মবাটির স্বাস্যে েংক্রবান্ত 
তথযে েম্বপ্লত মতৃ্্কবা স্বাস্যে কবাি্ব 
জবাপ্র করবা হশেশছ। প্বাে ৩.২৮ 
দকবাটি নতুন প্কষবাে দক্রপ্িি 
কবাি্ব অনুশমবাপ্েত হশেশছ যবাশত 
কৃষকশের অশথ ্বর অভবাব নবা হে।

n েবাশরর জনযে অশপষ্বার অবেবান। 
২০১৫ েবাশলর ২৫ দম নতুন 
ইউপ্রেবা নীপ্ত প্কবাপ্েত হশেপ্ছল। 
দেশে ১০০% প্নশমর আবরে-েহ 
ইউপ্রেবা পবাওেবা যবাে।

n প্ধবানমন্তীর কৃপ্ষ দেি দযবাজনবা। 
প্ধবানমন্তী কৃপ্ষ দেি দযবাজনবার 
আওতবাে দেিশযবাগযে এলবাকবা বকৃ্দ্ 
দপশেশছ। দজলবার কৃষকশের 
এেএমএশের মবাধযেশম আবহবাওেবা ও 
কৃপ্ষ েংক্রবান্ত তথযে প্েবান করবা হে।

n নযেবাশনবা ইউপ্রেবার প্বেযেমবান 
ইউপ্নশির উৎপবােন ষ্মতবা 
প্প্তপ্েন ১.৫ লষ্ দববাতল, এক 
বছশর ৩.২৭ দকবাটি দববাতল প্বক্ক্র 
হশেপ্ছল।

n ২০১৮ েবাল দথশক ১১.৪২ দকবাটিরও 
দবপ্ে কৃষক প্পএম ফেল প্বমবা 
দযবাজনবার েশঙ্ যতুি হশেশছ।

n উৎপবােন খরশির তুলনবাে 
এমএেপ্প হশেশছ দেে গুে।

n ১.৭৩ দকবাটিরও দবপ্ে কৃষক 
‘ই-এনএএম’-এ নপ্থভুতি 
কশরশছন।

n প্বাকৃপ্তক িবাশষর েশব ্ববাচি েুপ্বধবা 
দেওেবা হশচ্ ষু্রে কৃষকশের, দেশে 
যবাশের েংখযেবা ৮০ েতবাংশের দবপ্ে। 

n প্কষবাে দরল ১৬৭টিরও দবপ্ে পশথর 
মবাধযেশম দেশের প্প্তটি প্বাশন্ত 
কৃষকশের বিবারবা উৎপবাপ্েত ফেল 
প্নশে যবাশচ্। 

n ১ লষ্ দকবাটি িবাকবার কৃপ্ষ 
অবকবােবাশমবা তহপ্বল িবালু করবা 
হশেপ্ছল। এর লষ্যে হল ফেল 
কবািবা পরবততী বযেবস্বাপনবা, 
উৎপবােনেীলতবা বকৃ্দ্ এবং 
কৃষকশের জনযে ভবাল মূলযে আেবাে-
েহ কৃপ্ষ অবকবােবাশমবার েবাপ্ব ্বক 
উন্নেন।

বাড়জি বৃন্দ্ হড়য়ড়ছ এবং অে ্ষননবতক বনরাপত্তা বনন্চিত করা হড়য়ড়ছ 
n গত আি বছর আশগ কৃপ্ষর জনযে ববাশজি প্ছল প্বাে 

২২ হবাজবার দকবাটি িবাকবা, যবা িলপ্ত বছশর ৫.৬ গুে 
দবশে ১.৩২ লষ্ দকবাটি িবাকবা হশেশছ।

n প্বশেশে ভবারতীে ফেশলর িবাপ্হেবা দবশেশছ, যবার 
কবারশে ২০২১-২০২২ েবাশল কৃপ্ষজবাত পশেযের 
রফতবাপ্নর পপ্রমবাে ৫০ প্বপ্লেন িলবাশর দপৌঁশছশছ।

n প্ধবানমন্তী প্কষবাে েম্বান প্নপ্ধর অধীশন, ১২.০২ 

দকবাটি উপকবারশভবাগীর অযেবাকবাউশন্ ববাপ্ষ ্বক ৬ 
হবাজবার িবাকবা পবােবাশনবা হশচ্।

n প্কষবাে মবানধন দযবাজনবাে ১৯.১৬ লষ্ কৃষক 
প্নবন্ধন কশরশছন। প্নবন্ধশনর জনযে কৃষকশের 
অবেযেই ২ দহ্শরর কম উব ্বর জপ্ম এবং বেে ১৮-
৪০ বছশরর মশধযে থবাকশত হশব। ৩০০০ িবাকবা মবাপ্েক 
দপনেশনর প্নচিেতবা। 

১৮
নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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বাড়জি 
সংস্ার তেড়ের 

অগ্রগবতড়ত 
সহায়তা কড়রড়ছ 

n  ববাশজি দপশের প্থবা দভশে ববপ্লপ্বক 
উশেযেবাগ প্নশেশছ দমবােী েরকবার। 
২০১৭-১৮ অথ ্ব বছশর ববাশজি দপে 
করবার তবাপ্রখ ২৮ দফব্রুেবাপ্রর দথশক 
১ দফব্রুেবাপ্রশত পপ্রবপ্ত্বত করবা 
হশেপ্ছল।

n ২০১৬ েবাশলর ২১ দেশটেম্বর মপ্ন্তেভবা 
এই েংস্বার অনশুমবােন কশর, এবং 
দরল ববাশজিশক েবাধবারে ববাশজশির 
েশঙ্ একীভূত কশর।

n আশগ এমনিবা হশতবা দয দফব্রুেবাপ্রর 
দেষ কবায ্বপ্েবশে েংেশে ববাশজি দপে 
করবা হশতবা এবং দম মবাশের প্থম-
প্বিতীে েতিবাহ পয ্বন্ত ববাশজি পবাে নবা 
হওেবা পয ্বন্ত আইন প্েেন িলশতবা, 
যবার কবারশে ববাশজশির বে অংে বযেে 
করবা দযত নবা। 

n শুধু তবাই নে, অথ ্ববছশরর প্থম েুই 
মবাশের বযেশের জনযে েরকবারশক 
েংেশে দভবাি দপশত হশেপ্ছল। নতুন 
েমে শুরু হওেবাে এখন প্থম 
প্বাপ্ন্তশকই দমবাি বযেে ববােশত শুরু 
কশর।

n ববাশজি েংস্বাশরর এই পপ্রমবাপ মন্তক 
এবং প্বভবাগগুপ্লশক আপ্থ ্বক বছশরর 
শুরু দথশক একটি পূে ্ব ববাশজি প্েবান 
করশত েহবােতবা কশর, যবার ফশল েবারবা 
বছর জশুে প্স্মগুপ্ল ববাস্তববােশনর 
গপ্ত বকৃ্দ্ পবাে।

n  দকবাপ্ভি অপ্তমবাপ্র েমে েবাধবারে ববাশজি দপশের প্নেম 
অনুেরশের পর, প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী দবেরকবাপ্র, 
েরকবাপ্র এবং রবাজযে-দকন্দ্রীে েরকবার-েহ প্বপ্ভন্ন েরকবাপ্র 
েফতশরর েমস্ত অংেীেবাপ্রশের েশঙ্ আলবাপ আশলবািনবা 
কশরশছন। এর লষ্যে হল যতিবা েম্ভব এবং েশব ্ববাচি ফলবাফল 
অজ্বন। এই েংস্বাশরর মবাধযেশম ঐপ্তহবাপ্েক ববাশজি "নব 
ভবারশতর" প্ভত্্ মজবুত করবার এবং দেেশক অথ ্বননপ্তক 
েক্তি প্হেবাশব আপ্বভূ্বত হশত েবাহবাযযে করশব।

বাড়জি ওড়য়ববনার 

১৯

আমরা এক মাস আড়গ বাড়জি তেষ 
কড়রবছ। এক মাস আড়গ তেড়ক তা করার 
মাড়ন হল আমাড়ক এক মাস আড়গ তেড়ের 
অে ্ষননবতক বযেবস্া চালাড়ত হড়ব।
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী 

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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সংস্ারগুবল বেড়ল্পর সংস্ারগুবল বেড়ল্পর 
জনযে পে সহজ কড়রড়ছজনযে পে সহজ কড়রড়ছ

২০১৪ েবাশল যখন প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী 
দেশের েবােনভবার গ্রহে কশরপ্ছশলন, তখন 
অথ ্বনীপ্তর প্স্প্ত প্ছল নবা। এই েমশের মশধযে, 
প্ধবানমন্তী েংস্বাশরর পথ দবশছ দনন—প্থশম 
কবােবাশমবাগত েংস্বার এবং তবারপর প্েল্প ও 
প্বপ্নশেবাশগর জনযে আরও ভবাশলবা পপ্রশবে বতপ্র 
করবা। এই েংস্বাশরর প্ভবাব ‘েহশজ বযেবেবা 
করবার’ তবাপ্লকবাে েৃেযেমবান প্ছল, দকবাপ্ভি এবং 
রবাপ্েেবা ইউশক্রন যশুদ্র মশতবা েংকশির েমেও 
ভবারত ক্রমবধ ্বমবান অথ ্বনীপ্তর দেে প্হেবাশব 
প্নশজশক প্কবাে কশরশছ।

2

3

4. একক-উইশডিবা 
প্লিেবাশরন্স। প্েল্প ববা 
প্বপ্নশেবাশগর জনযে 
েমস্ত অনশুমবােন 
এখন এক জবােগবাে 
উপলধি।

5. পূব ্ববততী কর 
রপ্হত করবা হশেশছ। 

দকবাম্পবাপ্নগুশলবার 
পুশরবাশনবা িুক্তি দথশক 
প্বাতি কর বজ্বন করবা 

হশেশছ।

7. এমএেএমইএে- এর 
উপর প্বশেষ নজর। 
এই দে্শরর েংজ্বা 
পুনপ্ন ্বধ ্ববারে করবা হে। 
িযেবাম্ম্পেন্স দপবাি্ববালটি 
েমেযেবা েমবাধবাশনর জনযে 
িবাল ুকরবা হশেপ্ছল।

1. দকবাম্পবাপ্ন 
েংশেবাধনী আইন 
২০১৭। এটি দছবাি 
দকবাম্পবাপ্নগুপ্লশক 

স্ক্স্ত প্েশেশছ।

সহড়জ বযেবসা 
করার সূচড়ক 

ভারড়তর অবস্ান 
১৪২

১৩৪
১৩০

১০০
৭৭
৯৯

৬৩

২০১৪

ইংশরক্জশত একিবা কথবা আশছ দয ‘দকশকর 
আেতশনর উপর অশনক প্কছু প্নভ্বর কশর’। 
এর মবাশন হল দয দকক যত বে হশব, তত 
দবপ্ে মবানুষ এর ভবাগ পবাশবন। একইভবাশব 
অথ ্বনীপ্তর লষ্যে যত বে হশব, দেশের েমকৃ্দ্ 
তত দবপ্ে হশব। 
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী  

6. ববশেপ্েক প্বপ্নশেবাশগর জনযে দখবালবা 
পথ। দরলওশে, ইনফ্বা, প্প্তরষ্বা এবং 

যশন্তর মশতবা দষ্শর্ এফপ্িআই 
অনশুমবাপ্েত। অনযেবানযে দে্শরর 

জনযেও প্নেম েহজ করবা 
হশেপ্ছল। ২৮৭৫টি বযেবেবা-েম্পপ্ক্বত 

আইন এবং ববাধবা প্িপ্নিত 
কশর অপ্শেবাজনীে 
আইনগুপ্লশক েপ্রশে 

দেওেবা হশেশছ। ২৫০০০ 
কমপ্লবাশেন্স দেষ 

হশেশছ।

2. 

ইনেলশভক্ন্স 
অযেবাডি বযেবাকেক্রবাটেপ্ে 

দকবাি ২০১৬ এবং ২০২১ 
েংশেবাধনগুপ্ল এনপ্পএ হ্বাে 
কশরশছ এবং প্েল্প পপ্রিবালনবাশক 
েহজ কশরশছ।

২০

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ

২০১৫

২০১৭
২০১৮
২০১৯
২০২০ 

২০১৬
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স্বাধ্রীনতার পর অে ্ষন্রীবতর বৃন্দ্ স্বাধ্রীনতার পর অে ্ষন্রীবতর বৃন্দ্ 

গত ২০ বছড়র ভারড়তর 
ন্জবিবপ েে গুড়েরও তববে 
বৃন্দ্ তপড়য়ড়ছ। 

০.১ ০.২ ০.৫ ১.৫ ৫.৮
২১.৫ 

৭৬.৩

২৩৬.৪  
৩০০

২০০

১০০

৫০

১৯৫০-৫১  

ইনসলড়ভন্সি অযোডি 
বযোঙ্কক্াটেবস তকাি

n  নন-পবারফপ্ম ্বং অযেবাশেশির মশতবা ঋেগুপ্ল েবেমেই 
বযেবাকেগুপ্লর জনযে একটি েমেযেবা। এটি বযেবাংশকর ঋে 
দেওেবার ষ্মতবা হ্বাে কশর, যবা অথ ্বননপ্তক প্বকৃ্দ্শক 
ববাধবা দেে।

n  অনযেপ্েশক, কশপ ্ববাশরি পষ্ দথশক একটি আপত্্ও 
প্ছল দয ভবারশত দলবাকেবাশন থবাকবা েংস্বাগুপ্ল বন্ধ 
করশত অশনক েমে লবাশগ। দকবাম্পবাপ্নগুশলবাশক দ্রুত 
প্নষ্পত্্ কশর বযেবাংশক িবাকবা স্বানবান্তশরর প্শেবাজন 
প্ছল। তবাই, ইনেলশভক্ন্স অযেবাডি বযেবাকেক্রবাটেপ্ে দকবাি 
২০১৬ একটি যুগবান্তকবারী েংস্বার প্হেবাশব প্মবাপ্েত 
হশেপ্ছল।

n  বযেবেবা করবার েহজতবা এবং এনপ্পএ প্নষ্পত্্র দষ্শর্ 
এটি একটি ঐপ্তহবাপ্েক পেশষ্প প্ছল। দকবাপ্ভি-
১৯-এর কবারশে ষ্প্তগ্রস্ত েংস্বাগুপ্লর স্বাশথ ্ব, প্বশেষত 
এমএেএমই দে্শর েম্প্রপ্ত প্কছু েংশেবাধন করবা 
হশেশছ।

n  বত্বমবান েরকবাশরর দমেবাশে এই প্থমববার বযেবাংকগুপ্ল 
ঋে দখলবাপ্পশের েম্পত্্ ববাশজেবাতি কশরশছ এবং 
তবাশের কবাছ দথশক ১০,০০০ দকবাটি িবাকবারও দবপ্ে অথ ্ব 
উদ্বার কশরশছ। ভবারশত বযেবাকে এনপ্পএ ছে বছশরর 
েব ্বপ্নম্ন ৫.৯ েতবাংশে রশেশছ৷

বেড়ল্পর জনযে কড়প ্ষাড়রি 
তষ্ড়ত্ প্রড়োেনা সুববধা
কশপ ্ববাশরি দষ্শর্ ভবাল ফলবাফশলর জনযে আপনবারবা 
অশনশক ‘পবারফরমযেবান্স প্লকেি ইনশেনটিভ’ ববা 
প্পএলআইশের কথবা শুশনশছন। প্কন্তু প্থমববার দকন্দ্রীে 
েরকবার দঘবাষেবা কশরশছ দয এটি দেশের প্েল্প দষ্র্শক  
উৎেবাহ প্েশত প্পএলআই প্েবান করশব। ১৪টি মূল 
দে্শর প্বাে ২ লষ্ দকবাটি িবাকবার প্পএলআই প্স্মটি 
৫ বছশরর মশধযে ৩০ লষ্ দকবাটি িবাকবা এবং ৬০ লষ্ 
নতুন কম ্বেংস্বান েটৃটি করশব। এই দে্রগুপ্ল হল -

ভারড়তর রফতাবন
স্বাধীনতবার পর দথশক ৬০০ গুে বকৃ্দ্ দপশেশছ 

পপ্রেংখযেবান িলবাশর সূত্- ইড়কানবমক সাড়ভ্ষ, বপআইবব 

১৯৫০-৫১

১.২৭ ১.৩৫২.০৩৮.৪৯
১৮.১৪

৪৪.০৮

২৪৯.৮২ 

৬৭৬.২০ 

ন্জবিবপ (বত্ষমান মূলযে লষ্ তকাটিড়ত) েূর্- ইশকবানপ্মক েবাশভ্ব
েূর্- প্পআইপ্ব, ওশেস্ট বযেবাকে 

1. খবােযে প্ক্ক্রেবাকরে প্েল্প
2. আইটি হবাি্বওেযেবার
3. এপ্ে, এলইপ্ি, ববাল্ব
4. ফবাম ্ববাপ্েউটিকযেবাল প্েল্প
5. ফবাম ্ববাপ্েউটিকযেবাল 

এপ্পআই (ওষশুধর 
কবািঁবামবাল)

6. দিপ্লকম মযেবানুফযেবাকিবাপ্রং
7. দেবালবার পবাওেবার প্পপ্ভ 

মপ্িউল

8. ইশলকরেপ্নক পেযে 
উৎপবােন 

9. প্িপ্কৎেবা েরঞ্জবাম
10. অশিবাশমবাববাইল পেযে 

উপবােবান
11. দড্রবান এবং দেই 

েম্পপ্ক্বত পেযে
12. বস্ত্রখবাত 
13. প্বশেষ ইস্পবাত
14. উন্নত রবােবােপ্নক দকবাষ 

২১ ২২
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প্রবতটি পবরবাড়রর 
জনযে ববেযুেৎ 

শুধ ুতেড়ের প্রবতটি ঘড়রই ববেযুেৎ তপৌঁড়ছড়ছ তা নয়, 
এখন ে্রীঘ ্ষষ্ে ধড়র মানষু ববেযুেৎ পাড়চ্ছন। ‘এক তেে 
এক পাওয়ার বগ্রি’ আজ তেড়ের েন্তিড়ত পবরেত 
হড়য়ড়ছ। আমরা তসৌভাগযে তযাজনার আওতায় প্রায় 
বতন তকাটি ববেযুেৎ সংড়যাগ তেওয়ার লড়ষ্যে তপৌঁড়ছ 
যান্চ্ছ।
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

দকন্দ্রীে েরকবার প্শতযেশকর জনযে পপ্রশবে ববান্ধব 
এবং েবাশ্রেী মূশলযের প্বেুযেশতর প্বাপযেতবা প্নক্চিত 
করশত প্প্তশ্রুপ্তবদ্। এই উশেযেবাশগর অধীশন 
দকন্দ্রীে েরকবার েীনেেবাল উপবাধযেবাে গ্রবাম দজযেবাপ্ত 
দযবাজনবা, দেৌভবাগযে দযবাজনবা, গ্রবাম উজবালবা দযবাজনবা, 
প্ধবানমন্তী কুেুম দযবাজনবার মবাধযেশম প্বেুযেৎ দষ্শর্ 
আমূল পপ্রবত্বন আনশছ।

n  দেৌভবাগযে প্কশল্পর আওতবাে ৩ দকবাটি েংশযবাগ দেওেবার 
মবাধযেশম আমরবা লষ্যেমবার্বার কবাছবাকবাপ্ছ দপৌঁশছ প্গশেপ্ছ। প্বাে 
১৮ হবাজবার গ্রবাশম প্বেযুেৎ দপৌঁশছ প্গশেশছ।

n  প্পএম কুেুম দযবাজনবার মবাধযেশম প্বেযুেৎ েবাশ্রশের উপরও 
দজবার দেওেবা হশচ্। েরকবার কৃষকশের দেবালবার পবাশম্পর 
েুপ্বধবা প্েশচ্, মবাশের পবাশে দেবালবার পযেবাশনল বেবাশত েবাহবাযযে 
করশছ।

n  উজবালবা প্কশল্পর কবারশে প্প্ত বছর েপ্ররে ও মধযেপ্বত্ 
পপ্রববাশরর প্বেযুেৎ প্বল দথশক ৫০ হবাজবার দকবাটি িবাকবা েবাশ্রে 
হশেশছ।

৩৭ তকাটিরও তববে এলইবি বাল্ব ববতরে 
করা হড়য়ড়ছ যা সবড়চড়য় বে এলইবি 
ববতরে কম ্ষসবূচ। 

প্রধানমন্ত্রী কুসুম তযাজনা বছড়র ৩২ 
বমবলয়ন িন কাব ্ষন িাই অক্সাইি বনগ ্ষমন 
কবমড়য়ড়ছ। 

অে ্ষ বছর ২০২২ সাড়ল বাবষ ্ষক ববেযুেৎ খরচ 
তবড়ে ১৩৮৫ বববলয়ন ইউবনি হড়য়ড়ছ।

গ্রাম্রীে ভারড়ত বনরবন্চ্ছন্ন ববেযুেৎ 
সরবরাড়হর লড়ষ্যে সরকার ২০১৪ সাড়ল 
ে্রীনেয়াল উপাধযোয় গ্রাম তজযোবত তযাজনা 
চালু কড়রবছল।

২৩

32

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ

প্নউ ইক্ডিেবা েমবািবার   ১৬-৩০ দেশটেম্বর, ২০২২



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩০ সসপ্টেম্বর, ২০২২ 33

n  কমন সাবভ্ষস তসন্ার: গ্রবাম পয ্ববাশের উশেযেবাতিবাশের 
বিবারবা গ্রবামবাচিশল ৪০০টিরও দবপ্ে েরকবাপ্র ও 
বযেবেবাপ্েক পপ্রশষববা দেওেবা হে। েবারবা দেশে দমবাি 
৫.৩১ লষ্ দকন্দ্র রশেশছ, যবার মশধযে গ্রবাম পচিবাশেত 
স্তশর রশেশছ ৪.২০ লষ্ দকন্দ্র।

n উমাং অযোপ: ১৫৭০টিরও দবপ্ে েরকবাপ্র পপ্রশষববা 
এবং ২২,০০০টিরও দবপ্ে প্বল প্েবান পপ্রশষববা এই 
অযেবাশপ উপলধি।

n বিন্জলকার: এটি জনেবাধবারশের কবাশছ কবাগজপ্বহীন 
নপ্থর প্বাপযেতবা েহজতর কশর। এটি ১১৭ দকবাটিরও 
দবপ্ে বযেবহবারকবারী, ২১৬৭টি ইেুযেকবারী েংস্বা এবং 
৫৩২ দকবাটির দবপ্ে নপ্থর জনযে উপলধি করবা হশেশছ।

n জবাতীে প্িক্জিবাল েবাষ্রতবা প্মেন এবং প্িক্জিবাল 
েবাষ্রতবা অপ্ভযবাশনর অধীশন ৫৩.৬৭ লশষ্রও দবপ্ে 
েুপ্বধবাশভবাগীশক প্তযেপ্েত করবা হশেশছ।

n ভবারশতর লষ্যে হল ইশলকরেপ্নক্স পেযে উৎপবােশন 
প্বশশ্বর েীষ ্ব প্তনটি দেশের মশধযে থবাকবা। ২০২৫ েবাশলর 
মশধযে ৩০০ প্বপ্লেন মবাপ্ক্বন িলবার অজ্বন করবার 
লষ্যেমবার্বা স্বাপন করবা হশেশছ। 

প্িক্জিবাল ইক্ডিেবা প্িবার অপ্ভযবাশনর েবশিশে 
ভবাল কবাজ হল েহর এবং গ্রবাশমর মশধযে 

বযেবধবান কমবাশনবা। আজশকর ভবারত দেই 
প্েশক এশগবাশচ্ দযখবাশন নবাগপ্রকশের নপ্থর 

জনযে ববা প্কশল্পর েুপ্বধবা পবাওেবার জনযে 
েরবােপ্র েরকবাশরর কবাশছ আেশত হশব নবা।

- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

n দেপ্মকন ইক্ডিেবা দপ্বাগ্রবামটি দেশে দেপ্মকডিবা্র প্িপ 
এবং প্িেশপ্ল উৎপবােন পপ্রশবশের উন্নেশনর জনযে 
দমবাি ৭৬ হবাজবার দকবাটি িবাকবা বযেশে অনশুমবাপ্েত 
হশেপ্ছল।

বিন্জিাল ইন্ডিয়া: সাধারে বিন্জিাল ইন্ডিয়া: সাধারে 
মানুড়ষর ষ্মতায়ন মানুড়ষর ষ্মতায়ন 

প্িক্জিবাল মবাধযেম, জগশতর েক্তি-প্ভবাব প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর দিশে দকউ ভবাশলবা দববাশঝ 
নবা। প্বশ্ব েংকশির েবামশন প্তপ্ন প্িক্জিবাল অথ ্বনীপ্ত এবং নবাগপ্রকশের ষ্মতবােশনর জনযে 

কবাজ করশছন। ফলস্রূপ ২০১৫ েবাশলর ১ জলুবাই েবাধবারে নবাগপ্রকশের ষ্মতবােশনর লশষ্যে 
‘প্িক্জিবাল ইক্ডিেবা’ িবালু করবা হশেপ্ছল। এটি নবাগপ্রকশের জীবনযবার্বাশক েহজ কশর দতবাশল।

২৪ 
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তিকএি: প্রযনু্তির েেক
দয দেে আধপু্নক প্যুক্তি গ্রহে কশর নবা, দেই দেে েমশের তুলনবাে প্পপ্ছশে পশে, দেই দেশের 
অগ্রগপ্ত দথশম যবাে। তৃতীে প্েল্প প্বপ্লশবর েমে ভবারত এই মবানপ্েকতবার প্েকবার হশেপ্ছল। এই 
কবারশেই, ২০১৪ েবাশল প্ধবানমন্তী প্হেবাশব েবাপ্েত্ব গ্রহে করবার েশঙ্ েশঙ্ প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী 
প্িক্জিবাল েংশযবাশগর উপর গুরুত্ব প্েশেপ্ছশলন যবা েবাধবারে মবানুশষর জীবনযবার্বা েহজতর কশর 
তুশলপ্ছল। দিকএি-এর েশঙ্ ভবারত এখন প্েল্প প্বপ্লব ৪.০ এর জনযে প্স্তুত...

২৫
নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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আেষু্বান ভবারত, জল জীবন প্মেন, উমবাং অযেবাপ, 
প্িক্জলকবার, জীবন প্মবাে, আধবার-প্ভত্্ক প্িপ্বটি এবং 
ই-পপ্রশষববা েহ দবপ্েরভবাগ েরকবাপ্র প্কল্পগুপ্ল স্চ্তবা 
প্নক্চিত কশরশছ। এবং েবাধবারে মবানুষরবা এখন েবাপ্র প্েশে 
অশপষ্বা করবার পপ্রবশত্ব ববাপ্েশত বশে পপ্রশষববাগুপ্ল পবাশচ্ন।

এখনও পয ্বন্ত, ১.৭৯ লষ্ গ্রবাম পচিবাশেশত ৫.৭৫ লষ্ 
প্কশলবাপ্মিবার অপটিকযেবাল ফবাইববার তবার প্বছবাশনবার কবাজ হশেশছ। 
১ লশষ্রও দবপ্ে গ্রবাম পচিবাশেশত ওেবাই-ফবাই উপলধি রশেশছ।

ভবারত প্বশশ্বর অনযেতম দেে দযখবাশন প্প্ত ক্জপ্ব ইন্বারশনি 
দিিবা খরি অতযেন্ত কম। ২০১৪ েবাশলর প্িশেম্বশর ভবারশত 
এক ক্জপ্ব দিিবার জনযে খরি হত ২৬৯ িবাকবা, ২০২১ েবাশলর 
জশুনর মশধযে তবা ৯৬% কশম, প্প্ত ক্জপ্ব ১০ িবাকবাে দনশম 
এশেশছ। ২০১৪ েবাশলর মবাশি্ব েবাশল, ভবারশত ২৫ দকবাটি 
ইন্বারশনি েংশযবাগ প্ছল; ২০২১ েবাশল, এই েংখযেবা ৮৩ দকবাটি 
অপ্তক্রম কশরশছ। ২০২১ েবাশল, ভবারশত ১২০ প্মপ্লেন 
দমবাববাইল গ্রবাহক প্ছল। এর মশধযে ৭৫ দকবাটি মবানুশষর কবাশছই 
মিবাি্বশফবান রশেশছ।

েরকবাপ্র ই-মবাশক্বিশপ্লে, অথ ্ববাৎ, ক্জইএম দপবাি্ববাশলর মবাধযেশম, 
েরকবাপ্র ক্রে েংক্রবান্ত েুনতীপ্তর অবেবান করবা হশেশছ। 
এর মবাধযেশম ববাপ্ষ ্বক ১ লষ্ দকবাটি িবাকবার ক্রে করবা হশচ্। 
একই েমশে, এখন েরবােপ্র েপু্বধবা স্বানবান্তশরর মবাধযেশম 
অভবাবগ্রস্তশের অযেবাকবাউশন্ িবাকবা পবােবাশনবা হশচ্। ২০১৪ 
দথশক ২০২১ েবাল পয ্বন্ত এর মবাধযেশম প্বাে ২.২২ লষ্ দকবাটি 
িবাকবা েবাশ্রে হশেশছ।

প্থম প্েবাশেই মঙ্শলর কষ্পশথ প্শবে করশত দপশরশছ 
ভবারত। প্বশশ্বর মশধযে ভবারত এই েবাফলযে অজ্বন করশত 
দপশরশছ। ২০১৪ েবাল দথশক, ভবারত ৩৪টি প্ভন্ন দেে দথশক 
৩৪২টি উপগ্রহ মহবাকবাশে উৎশষ্পে কশরশছ, দযখবাশন ২০১৪ 
েবাশলর আশগ মবার্ ৩৫টি উপগ্রহ উৎশষ্পে করবা হশেপ্ছল। 
ভবারত উচি-গপ্তর দযবাগবাশযবাগ ষ্মতবা গশে তুলশত মহবাকবাশে 
েবশিশে উন্নত উপগ্রহ ক্জেযেবাি-১১ এবং ক্জেযেবাি-২৯ 
উৎশষ্পে কশরশছ।

দষ্শত কীিনবােক ও পুটটি উপবােবান ছপ্েশে প্েশত কৃষকরবা 
দড্রবান প্যকু্তির বযেবহবার শুরু কশরশছন। দড্রবাশনর মবাধযেশম 
দেশের উত্র- পূশব ্বর রবাজযেগুপ্লশত দকবাপ্ভি টিকবা এবং ওষুধ 
েরবরবাহ করবা হশেপ্ছল। দড্রবান খবাশত ভপ্বষযেৎ েম্ভবাবনবার কথবা 
মবাথবাে দরশখ প্থমববাশরর মশতবা দড্রবান নীপ্ত দঘবাষেবা করবা হে। 

সুোসড়নর জনযে তেযেপ্রযুন্তির বযেবহার 

অপটিকযোল ফাইবার: গ্রাম জড়ুে ইন্ারড়নি 

ইন্ারড়নি এবং তমাবাইল ববপ্লব

েনুষীবত েমন 

ভারত মহাকাে তষ্ড়ত্ বৃহৎ েন্তিড়ত 
পবরেত হড়য়ড়ছ

ত্ান প্রযুন্তি

আমরবা দেপ্মকডিবা্শরর প্েশক এপ্গশে যবাক্চ্, আমরবা ফবাইভ-ক্জ’র প্েশক এপ্গশে যবাক্চ্, আমরবা 
অপটিকযেবাল ফবাইববার দনিওেবাক্ব স্বাপন করপ্ছ। এিবা আধুপ্নকতবার পপ্রিে মবার্। এর মশধযে প্তনটি 
মহবান েক্তি প্নপ্হত রশেশছ। প্িক্জিবাল মবাধযেশমর েূিনবা হওেবাে প্েষ্বাশষ্শর্ আমূল পপ্রবত্বন 
আেশত িশলশছ। প্িক্জিবাল দথশক স্বাস্যে পপ্রশষববাে, প্িক্জিবাল দথশক কৃপ্ষজীবশনও বযেবাপক 
পপ্রবত্বন আেশত িশলশছ। এক নতুন প্বশ্ব গেশনর প্স্তুপ্ত দনওেবা হশচ্। এই েেক মবানবজবাপ্তর 
কলযেবাশে জনযে ‘দিকএি’র েমে।
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী
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কৃন্ত্ম কৃন্ত্ম 
বুন্দ্মত্তা বুন্দ্মত্তা 
তপড়িন্ এবং তপড়িন্ এবং 
তরিিমাড়ক্ষ নতুন তরিিমাড়ক্ষ নতুন 
তরকি্ষতরকি্ষ
প্বজ্বান ও প্যুক্তি এমন একটি দষ্র্ যবা দয দকবানও 
দেশের ভপ্বষযেৎ গেন কশর। ২০১৪ েবাশলর পশর ভবারত 
আগবামী বছরগুপ্লশত দ্রুত প্বকবাশের জনযে ভপ্বষযেশতর 
প্যুক্তির েম্ভবাবনবাশক কবাশজ লবাগবাশনবার পবােবাপবাপ্ে 
েুেবােন বযেবস্বার প্িবাশরর উপর দজবার দেওেবা হশেশছ। 
এর মশধযে একটি হল কৃক্র্ম বকু্দ্মত্বা। এর েবাশথ 
দকন্দ্রীে েরকবার উদ্বাবন ও গশবষেবার জনযে দপশিন্ 
এবং দরেিমবাশক্বর প্নেম পপ্রবত্বন কশরশছ।

n  ২০১৮-১৯ েবাশলর ববাশজশি, দকন্দ্রীে েরকবার নীপ্ত 
আশেবাগশক কৃক্র্ম বকু্দ্মত্বার বযেবহবার প্নশে একটি বযেবাপক 
দকৌেল বতপ্র করবার েবাপ্েত্ব প্েশেশছ। এজনযে একটি 
িবাস্শফবাে ্ব গেন করবা হশেশছ। এর েবাশথ, ২০২০ েবাশলর 
অশ্বাবশর একটি েবাত-েফবা দকৌেলও বতপ্র করবা হশেশছ। 
প্েপ্বএেই ইশন্শলর েশঙ্ দযৌথভবাশব ভবারশত  কৃক্র্ম 
বুক্দ্মত্বা েম্পশক্ব প্বাথপ্মক জ্বান প্েবাশনর লশষ্যে ‘এআই 
ফর অল দপ্বাগ্রবাম’ িবালু কশরশছ। 

n  দপশিন্ এবং দরেিমবাশক্বর কম েংখযেবার পপ্রশপ্প্ষ্শত, 
দকন্দ্রীে েরকবার ২০১৬ েবাশল দমধবাস্ত্ব নীপ্ত প্বত্বন 
কশর। দপশিন্ আশবেনকবারীশের েমেযেবা েমবাধবাশনর জনযে 
দকন্দ্রীে েরকবার ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯ এবং ২০২০ েবাশল 
দপশিন্ প্নেম েংশেবাধন কশর। এছবােবা গশবষেবার প্েবাশর 
প্েষ্বা প্প্তষ্বাশনর দপশিন্ খরি ৮০% কমবাশনবা হশেশছ।

n  দরেিমবাক্ব অযেবাপ্প্লশকেনগুপ্লশত ৭৪টি ফম ্ব প্ছল, প্কন্তু 
এখন দেগুপ্লশক কপ্মশে শুধুমবার্ আিটিশত নবাপ্মশে 
আনবা হশেশছ এবং একইভবাশব, দপশিশন্র জনযে েমস্ত 
ফম ্ব প্বলুতি করবা হশেশছ এবং এর জনযে শুধুমবার্ একটি 
ফম ্ব রশেশছ। প্বপ্ভন্ন প্যুক্তিগত দষ্র্গুপ্লর জনযে দপশিন্ 
যবািবাইকরশের েমে, ২০১৬ েবাশল ৭২ মবাে েমে লবাগত, 
এখন ৫ দথশক কপ্মশে ২৩ মবাে করবা হশেশছ।

আজ ভারড়তর বত্ষমান 
অে ্ষননবতক ববকাড়ের 

অনযেতম প্রধান বভত্্ত্্ হল 
প্রযুন্তি-বভত্্ত্্ক উন্নয়ন। 

কারে আমরা প্রবতটি তসক্টড়র 
উদ্াবনড়ক সমে ্ষন করবছ।  
- নড়রন্দ্র তমাে্রী প্রধানমন্ত্রী

২০২১-২২ অথ ্ববছশর েবাপ্খল 
করবা দপশিশন্র েংখযেবা ৬৬৪৪০ 
দপৌঁশছশছ। ২০১৪-১৫ অথ ্ববছশর 
এটি প্ছল ৪২৭৬৩। েবাত বছশরর 

বযেবধবাশন ৫০ েতবাংশের দবপ্ে 
বকৃ্দ্ হশেশছ।

২৬

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ

প্নউ ইক্ডিেবা েমবািবার   ১৬-৩০ দেশটেম্বর, ২০২২
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উদ্াবন এখন ভারড়তর 
বচন্তাধারায় অন্তভু্ষতি

ভবারশত ববজ্বাপ্নক প্প্তভবার অভবাব কখশনবাই প্ছল নবা। প্কন্তু েটেক মচি এবং েুশযবাশগর অভবাশব 
দযবাগযে মবানুষরবা বক্চিত হশতন। তবাশঁের ববজ্বাপ্নক প্িন্তবাধবারবাও উন্নেন নীপ্তর অংেও হশত পবারত 
নবা। ২০১৪ েবাশল েবাপ্েত্ব গ্রহশের েশঙ্ েশঙ্ প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী বশলপ্ছশলন, “গশবষেবাশক 
পরীষ্বাগবার দথশক ববাস্তশব প্নশে আেবা েরকবার।“ ২০১৬ েবাশলর নশভম্বশর অিল উদ্বাবন প্মেশনর 
েশঙ্ এই প্শিটিবাগুপ্লশক উৎেবাপ্হত করবা হশেপ্ছল।

n  নীপ্ত আশেবাগ অিল উদ্বাবন প্মেশনর েবাপ্েত্ব 
দপশেশছ এবং এর অধীশন, সু্ল দথশকই প্েশুশের 
মশধযে ববজ্বাপ্নক প্িন্তবাভবাবনবা প্বকপ্েত করবার জনযে 
অিল টিকেবাপ্রং লযেবাব প্প্তটষ্ত হশেপ্ছল। তবারপর, 
নতুন উশেযেবাতিবাশের স্প্ন ববাস্তববােশনর জনযে অিল 
ইনপ্কউশবেন দেন্বার প্প্তষ্বা শুরু হে।

n  দেশের ৭২২টি দজলবাে ১০০০০ অিল টিকেবাপ্রং লযেবাব 
প্প্তটষ্ত হশেশছ। ৬৮টির দবপ্ে ইনপ্কউশবির দেন্বার 
িবালু হশেশছ, যবার মবাধযেশম ৩০ হবাজবাশরর দবপ্ে দলবাশকর 
কম ্বেংস্বান হশেশছ।

n  অিল উদ্বাবন প্মেশনর মবাধযেশম ২২০০ টিরও দবপ্ে 
স্টবাি্বআপশক েহবােতবা করবা হশেশছ। এখন মপ্ন্তেভবা 
২০২৩ েবাশলর মবাি্ব পয ্বন্ত অিল উদ্বাবন প্মেন 
েম্প্রেবারশের অনুশমবােন প্েশেশছ।

২৭

২৮

n প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর স্প্ন দয দেশের যুবকরবা 
িবাকপ্রেবাতবা হশে উেুক, িবাকপ্রপ্বাথতী নে। তরুেশের 
স্প্ন পূরশের েটেক পথ দেখবাশত হশব। স্টবাি্বআপ 
ইক্ডিেবা প্স্শমর মূল উশদেেযে হল উশেযেবাতিবাশের েবাহবাযযে 
কশর, আেে ্ব কম ্ব পপ্রশবে গশে তলবা, যবা দেশে 
কম ্বেংস্বাশনর েুশযবাগ ববােবাশব।

n প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী প্থম ২০১৫ েবাশলর ১৫ 
আগস্ট লবালশকলিবার প্বািীর দথশক 'স্টবাি্বআপ ইক্ডিেবা' 
কম ্বেূপ্ি দঘবাষেবা কশরপ্ছশলন এবং এখন ভবারত 
প্বশশ্বর তৃতীে বহৃত্ম স্টবাি্বআপ ইশকবাপ্েশস্টম হশে 
উশেশছ।

n ‘স্টবাি্বআপ ইক্ডিেবা’ প্িবার শুরু হওেবার পর 
দথশক ২০২২ েবাশলর ২৪ আগস্ট পয ্বন্ত দেশে 
৭৬,৬৮৯টিরও দবপ্ে স্টবাি্বআপ স্ীকৃত হশেশছ। 
ভবারশত ৪৫% স্টবাি্বআশপর অন্তত একজন মপ্হলবা 
পপ্রিবালক আশছ এবং ১০০টিরও দবপ্ে স্টবাি্বআপ 
ইউপ্নকন ্ব হশে উশেশছ। 

স্টাি্ষআপ ইন্ডিয়া 
গত কশেক বছশর স্টবাি্বআপ এবং 

ইউপ্নকশন ্বর বযেপ্তক্রমী যবার্বা

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ

প্নউ ইক্ডিেবা েমবািবার   ১৬-৩০ দেশটেম্বর, ২০২২

ত্াবাল ইড়নাড়ভেন 
সূচড়ক ভারত এবগড়য় 

যাড়চ্ছ 
২০২১

২০২০

২০১৯

২০১৮

২০১৭

২০১৬

২০১৫

৬৬

৮১

৬০

৫৭

৫২

৪৮

৪৬
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ইউবপআই: ভারড়ত বিন্জিাল 
তপড়মড়ন্র তষ্ড়ত্ ববপ্লব

n  ভবারত েরকবার নগেহীন অথ ্বনীপ্তর জনযে প্িক্জিবাল 
অথ ্বপ্েবাশনর প্িবাশরর পবােবাপবাপ্ে টরেপ্লেন িলবাশরর 
প্িক্জিবাল অথ ্বনীপ্ত হশে ওেবার লষ্যে অজ্বশনর জনযে 
স্টবাি্বআপ এবং যুবকশের েক্ক্রে অংেগ্রহে প্নক্চিত 
করশছ, তবাশঁের জনযে নতুন েুশযবাগ বতপ্র করশছ। এর ফশল 
প্িক্জিবাল অথ ্বনীপ্তর েংসৃ্প্ত বতপ্র হশচ্। 

n  ইউপ্পআই ২০১৬ েবাশলর এপ্প্শল শুরু হশেশছ যবাশত 

কবাউশক আর নগে প্নশে ঘুরশত নবা হে, বযেবাকে ববা এটিএম 
খুজঁশত নবা হে। ইউপ্পআই হল একটি প্িক্জিবাল দপশমন্ 
প্লযেবািফম ্ব। প্প্তটি প্বভবাগ, েহর-গ্রবাশমর মবানুষ এখন 
ইউপ্পআইশের মবাধযেশম অথ ্ব প্েবান করশছ। 

n  ইউপ্পআই ৩৩০টি বযেবাশকের েশঙ্ েংযুতি। ২০২২ েবাশলর 
জলুবাই মবাশে, এটিশত ১০.৬২ লষ্ দকবাটি িবাকবার দবপ্ে 
মূশলযের দরকি্ব ৬০০ দকবাটি দলনশেন করবা হশেপ্ছল। 

৬০০ তকাটি ইউবপআই তলনড়েন একটি অসামানযে সাফলযে। এটি নতুন প্রযনু্তি গ্রহে এবং 
অে ্ষন্রীবতড়ক স্বচ্ছ করার প্রবত ভারড়তর জনগড়ের সন্মিবলত সংকল্পড়ক বনড়ে্ষে কড়র। আমার 

তেেবাস্রীর েন্তি তেখুন। ববড়শ্বর বিন্জিাল তলনড়েড়নর ৪০% ভারড়ত হয়। 
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

বিন্জিাল জ্রীবন প্রমােপত্ 
জীবন প্মবােপর্ প্নশে িবানবাশপবাশেশনর 
অবেবান ঘটিশেশছ েরকবার 

স্-েংেবাপশর্র 
পথ প্েস্ত করবার 
পর, এই প্িক্জিবাল 
লবাইফ েবাটি্বপ্ফশকি 
ববা প্িক্জিবাল জীবন 
প্মবােপর্ হল 
আশরকটি েষ্ এবং 
কবায ্বকর বযেবস্বা 
যবার দথশক েবাধবারে 
মবানুষ উপকৃত 
হশব। প্িক্জিবাল 
জীবন প্মবােপর্ 
দপনেনশভবাগীশের 
প্প্ত নশভম্বশর 
বযেক্তিগতভবাশব একটি 
জীবন েংেবাপর্ 
উপস্বাপশনর 
ববাধযেতবামূলক 
প্শেবাজনীেতবা েরূ 
করশব। 

n  জীবন প্মবাে িবালু করবার েমে প্ধবানমন্তী 
নশরন্দ্র দমবােী এেব কথবা বশলপ্ছশলন। এখন 
দপনেনশভবাগীশের জীবন প্মবােপর্ জমবা 
দেওেবার জনযে আর বছশর একববার বযেবাশকে দযশত 
হশব নবা। এটি প্বীে নবাগপ্রকশের জীবনশক 
েহজ কশর দতবাশল। আপপ্ন এখন এই প্িক্জিবাল 
জীবন েংেবাপর্টি উমবাং অযেবাপ, স্বানীে জীবন 
প্মবাে দকন্দ্র ববা পবাবপ্লক েবাপ্ভ্বে দেন্বাশরর 
মবাধযেশম জমবা প্েশত পবাশরন।

n ২০১৪ েবাশল জীবন প্মবােপশর্র প্িক্জিবাল 
পপ্রশষববা িবালু হওেবার পর দথশক ২০২২ েবাশলর 
১৬ আগস্ট পয ্বন্ত প্বাে ৫.৮১ দকবাটি প্িক্জিবাল 
জীবন েংেবাপর্ জমবা হশেশছ।

n জীবন প্মবাে েম্পপ্ক্বত আরও তথযে দেখশত 
প্লিক করুন- https://jeevanpramaan.gov.
in/#home। উমবাং অযেবাশপ প্কছু প্শেবাজনীে 
তথযে পূরে কশর আপপ্ন প্িক্জিবালভবাশব জীবন 
প্মবােপর্ দপশত পবাশরন।

n যবািবাইশের জনযে একটি ইউআইপ্িএআই 
প্তযেপ্েত ববাশেবাশমটরেক প্িভবাইে বযেবহবার করুন।

n জীবন প্মবাে অযেবাপ িবাউনশলবাি করশত, আপপ্ন 
৯৭১৮৩৯৭১৮৩ নম্বশর একটি প্মেি কল 
করশত পবাশরন।

২৯

৩০

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ



39নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩০ সসপ্টেম্বর, ২০২২

নতুন কর বযেবস্া করোতাড়ের 
জ্রীবনযাত্াড়ক সহজ কড়র তুলড়ছ 

মুখাবয়বহ্রীন মূলযোয়ন, কর সংস্ার 
কর সংস্াড়রর লড়ষ্যে 
গুরুত্বপূে ্ষ পেড়ষ্প তনওয়া 
হড়য়ড়ছ। সৎ করোতাড়ের 
জনযে মুখাবয়বহ্রীন মূলযোয়ন 
বযেবস্া চালু করা হড়য়ড়ছ। 
মুখাবয়বহ্রীন মূলযোয়ন 
আয়কর বরিান ্ষ োবখল করার 
জনযে যাচাইকরে, যাচাই-
বাছাই, মূলযোয়ন, আবপল 
এবং বরফাডি প্রোড়নর 
প্রন্ক্য়ায় বযোপকভাড়ব 
সাহাযযে কড়রড়ছ। 

n  ২০২২-২৩ অথ ্ব বছশরর জনযে ২০২২ েবাশলর ৩১ জলুবাই পয ্বন্ত প্বাে 
৫.৮৩ দকবাটি আইটিআর ফবাইল করবা হশেশছ। ২০২২ েবাশলর ৩১ 
জলুবাই আইটিআর ফবাইপ্লংশের েংখযেবা এক নতুন দরকি্ব বতপ্র 
কশরশছ, এক প্েশন ৭২.৪২ লশষ্রও দবপ্ে আইটিআর ফবাইল করবা 
হশেশছ৷

n  ২০২২-২৩ অথ ্ববছশরর ১৬ জনু, ২০২২ পয ্বন্ত প্তযেষ্ কশরর প্বাপ্তি 
গত বছশরর একই েমশের তুলনবাে ৪৫ েতবাংশের দবপ্ে দবশেশছ। 
২০২২-২৩ অথ ্ব বছশরর জনযে দমবাি কর েংগ্রহ প্বাে ৪০% হবাশর বকৃ্দ্ 
দপশেশছ। একই েমশে ২০২২-২৩ অথ ্ব বছশরর জনযে অপ্গ্রম কর 
েংগ্রহ েবাপঁ্েশেশছ ১,০১,০১৭ দকবাটি িবাকবা, যবা গতববাশরর তুলনবাে ৩৩% 
বকৃ্দ্ দপশেশছ।

n  স্তন্ত করেবাতবাশের যশথটি ছবাে প্েবান এবং 
আেকর আইন েহজ করবার জনযে, েরকবার 
২০২০ েবাশলর ববাশজশি আেকর প্রিবান ্ব েবাপ্খশলর 
জনযে একটি নতুন বযেবস্বা িবালু কশরশছ। 
‘ফবাইনযেবান্স অযেবা্’ ২০২০ এর মবাধযেশম নতুন 
কর বযেবস্বা আনবা হশেশছ। নতুন কর বযেবস্বা 
করেবাতবাশের জনযে ঐক্চ্ক, এবং এই নতুন কর 
বযেবস্বার মবাধযেশম মবানুষ আেকশরর দষ্শর্ আরও 
দবপ্ে েবাশ্রে করশত েষ্ম হশবন।

n  ৫ লষ্ িবাকবা পয ্বন্ত আশের জনযে আেকর প্েবাশন 
েমূ্পে ্ব ছবাে। ২.৫ লষ্ দথশক ৫ লষ্ িবাকবার 
অপ্ধক আশের দষ্শর্ িযেবাক্স ্যেবাশবর জনযে কশরর 
হবার ১০% দথশক কপ্মশে ৫% করবা হশেশছ। 
‘স্টযেবাডিবাি্ব প্িিবাকেন’ ৪০০০০ িবাকবা দথশক 
ববাপ্েশে ৫০০০০ িবাকবা করবা হশেশছ।

n  আশগ দথশক পূরে করবা আেকর প্রিবান ্ব ফশম ্বর 
মবাধযেশম কম েমশে ‘আইটিআর ফবাইল’ করবা 
েহজ হশে প্গশেশছ। আইটি প্রিবান ্ব এবং 
আপ্পশলর ইশলকরেপ্নক পদ্প্তশত যবািবাইকরে 
করবা হে।

n  আেকর প্বভবাশগর েমস্ত দযবাগবাশযবাগ 
ববেুযেপ্তনভবাশব একটি অননযে নপ্থ েনবাতিকরে 
নম্বর প্েশে বতপ্র করবা হে এবং, পযেবান ও আধবার 
এখন পরস্পর প্বপ্নমেশযবাগযেভবাশব বযেবহবার করবা 
দযশত পবাশর।

৩১
নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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ভারড়তর প্রধানমন্ত্রী বভষু্ক হড়য় 
আপনার তমড়য়ড়ের জ্রীবন বভষ্া 
চাইড়ছন। আপনার কনযোরা আপনার 
পবরবাড়রর গব ্ষ। তাড়ঁের তেড়ের গব ্ষ 
বহসাড়ব ববড়বচনা করুন।
-নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী 

প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী নবারীশকক্ন্দ্রক 
এক নতুন ভবারত গশে দতবালবার জনযে 
েংকল্প গ্রহে কশরপ্ছশলন। তবারঁ এই 
েংকল্প পরবততীকবাশল দেশের মপ্হলবাশের 
অগ্রগপ্তর এক নতুন অধযেবাে রিনবা 
কশরশছ।

এখন নতুন ভারড়তর 
তকড়ন্দ্র নার্রী েন্তি 

জন ঔষপ্ধ দকশন্দ্র েযেবাপ্নিবাপ্র নযেবাপপ্কন ১ িবাকবাে পবাওেবা 
যবাশচ্। মবাতৃ ব্নবা দযবাজনবার মবাধযেশম েুপ্বধবাশভবাগীশের 
কবাশছ অথ ্ব েরবােপ্র অযেবাকবাউশন্ স্বানবান্তপ্রত হে। প্মেন 
ইন্দ্রধনশুষর অধীশন গভ্ববতী মপ্হলবা এবং নবজবাতক 
প্েশুশের প্বনবামশূলযে টিকবা দেওেবার েুপ্বধবা।

েুকনযেবা েমকৃ্দ্ দযবাজনবা িবালু করবা হশেশছ। জন ধন 
অযেবাকবাউন্ধবারীশের ৫৫ েতবাংশেরও দবপ্ে মপ্হলবা। 
স্টযেবাডিআপ ইক্ডিেবা এবং মুরেবা দযবাজনবার অধীশন 
মপ্হলবা উশেযেবাতিবাশের েহশজ ঋে প্েবাশনর বযেবস্বা। 
প্ধবানমন্তী আববাে দযবাজনবাে মপ্হলবা আশবেনকবারীশের 
অগ্রবাপ্ধকবার।

১২ বছশরর কম বেপ্ে প্কশেবারী ধষ ্বশের জনযে মতুৃযেেণ্ড। 
েুই মবাশের মশধযে ধষ ্বে মবামলবার প্বিবার দেষ করবার 
আইন। েবারবা দেশে ‘ওেবান স্টপ দেন্বার’ িবালু হশেশছ। 
নবারীশের রবাশতর প্েফশি কবাজ করবার অনুমপ্ত দেওেবা 
হশেশছ। নবারীশের প্বরুশদ্ অপরবাধকবারীশের জনযে 
জবাতীে িবািবাশবে। প্নভ্বেবা তহপ্বল স্বাপশনর জনযে 
৫৬০০ দকবাটি িবাকবা দেওেবা হশেশছ।

এখন দমশেরবাও বেপ্নক সু্শল ভপ্ত্ব হে। প্েআরপ্পএফ 
এবং প্েআইএেএফ-এ মপ্হলবাশের জনযে প্বশেষ 
েংরষ্ে। প্েপ্লি এবং দকন্দ্রেবাপ্েত অচিশল পুপ্লে 
প্নশেবাশগ নন-দগশজশিি পশে েংরষ্ে। প্থমববার 
েেস্ত্র ববাপ্হনীশত মপ্হলবাশের যুদ্ করবার অনুমপ্ত। প্বমবান 
ববাপ্হনীশত ফবাইিবার পবাইলি প্হেবাশব স্ীকৃপ্ত।

৩২

স্বাস্যে অগ্রাবধকার 

বলঙ্ অনুপাড়তর উন্নবত 

আইন আরও কড়ঠার হড়য়ড়ছ 

মবহলাড়ের জনযে নতুন পে 
অে ্ষননবতক ও সামান্জক 
ষ্মতায়ন উড়েযোগ 

দবটি ববািঁবাও, দবটি পেবাও-এর মশতবা প্কল্পগুপ্ল 
দেশের জনজীবশন বযেবাপক প্ভবাব দফশলশছ। ২০২১ 
েবাশলর নশভম্বশর প্কবাপ্েত জবাতীে পবাপ্রববাপ্রক স্বাস্যে 
েমীষ্বা অনুেবাশর, দেশে প্থমববাশরর মশতবা ১০০০ 
জন পুরুশষর অনুপবাশত ১০২০ জন মপ্হলবা রশেশছন।

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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এখন ২৬ েতিবাশহর জনযে 
মবাতৃত্বকবালীন ছুটি অনুশমবােন করবা 
হশেশছ যবা আশগ প্ছল ১২ েতিবাহ। 
গভ্ববতী মপ্হলবা এবং প্েশুশের 
যথবাযথ স্বাস্যেশেববা, পপ্রিয ্ববার জনযে 
এই প্েদ্বান্ত দনওেবা হশেপ্ছল। এর 
লষ্যে প্ছল প্েশুশের অপুটটি দথশক 
রষ্বা করবা এবং মবাশেশের স্বাশস্যের 
দখেবাল রবাখবা। প্েশুশের যথবাযথ যত্ন 
ও লবালন-পবালন প্নক্চিত করবার 
জনযে, েরকবার ২০১৭ েবাশল ৫৫ 
বছশরর পুরশনবা আইন মবাতৃত্বকবালীন 
েপু্বধবা আইন, ১৯৬১ েংশেবাধন 
কশর মবাতৃত্বকবালীন ছুটি ১২ েতিবাহ 
দথশক ববাপ্েশে ২৬ েতিবাহ কশর। এই 
পেশষ্শপর মবাধযেশম, ভবারত কবানবািবা 
এবং নরওশের মশতবা দেেগুপ্লর 
েশঙ্ এক আেশন রশেশছ দযখবাশন 
েব ্ববাপ্ধক েংখযেক মবাতৃত্বকবালীন ছুটি 
রশেশছ।

মাতৃত্বকাল্রীন 
ছুটি ২৬ সপ্তাহ 

৩৩

৩৪

৩৫

বতন তালাক তেড়ক মনু্তি 
তপড়য়ড়ছন মুসবলম নার্রীরা

কখন- জলুাই ২০১৯
মসুবলম মবহলাড়ের সুরষ্ার জনযে তাৎষ্বনক বতন 
তালাক (তালাক-ই-ববোত) তেওয়াড়ক অপরাধ 
বহসাড়ব গেযে করার জনযে ববল পাস করা হড়য়বছল।

.n ২০১৭ েবাশল েবােরবা ববাশনবা মবামলবার রবাে 
দেওেবার েমে েুপ্প্ম দকবাি্ব তবাৎষ্প্নক প্তন 
তবালবাকশক ‘অেবাংপ্বধবাপ্নক’ প্হেবাশব দঘবাষেবা 
কশরপ্ছল। প্বপ্ভন্ন ধশম ্বর পবািঁ প্বিবারপপ্তর 
দবচি এই প্বষশে ‘প্তন-েইু’ দভবাি দেন। এ 
প্বষশে ছে মবাশের মশধযে েরকবারশক আইন 
আনশত বশলশছ আেবালত। েরকবার মুেপ্লম 
নবারীশের প্বববাহ েরুষ্বা প্বল েংেশের উভে 
কশষ্ পবাে কশরশছ। প্বলটি ২০১৯ েবাশলর 
২৫ জলুবাই দলবাকেভবাে এবং ৩০ জলুবাই 
রবাজযেেভবাে পবাে হশেপ্ছল।

n তাৎপয ্ষ- লষ্ লষ্ মুেপ্লম মপ্হলবাশের স্ক্স্ত 
দপশেপ্ছশলন। প্তন তবালবাক মবামলবার েংখযেবা 
হ্বাে দপশেশছ।

তবটি বাচঁাও, তবটি পোও: সব ্ষত্ অগ্রগবত
প্লঙ্ অনুপবাশতর ববষমযে হ্বাে, দমশে ও 
মপ্হলবাশের ষ্মতবােশনর জনযে ২০১৫ েবাশলর 
জবানেুবাপ্রশত ‘দবটি ববািঁবাও, দবটি পেবাও’ 
প্স্মটি িবালু করবা হশেপ্ছল। কনযেবােন্তবাশনর 
গুরুশত্বর উপর দজবার দেওেবার লষ্যে প্নশে 
শুরু হওেবা এই প্কল্পটি জনেবাধবারশের 
প্িবাশর পপ্রেত হশেশছ। গবাপ্ের প্পছশনও 
দলখবা থবাশক ‘দবটি ববািঁবাও, দবটি পেবাও’। এই 
অপ্ভযবাশন ৪০৫টি দজলবার উপর প্বশেষ 
মশনবাশযবাগ দেওেবা হশেপ্ছল। কনযেবাশের 
আপ্থ ্বক প্নরবাপত্বা প্নক্চিত করশত েুকনযেবা 
েমকৃ্দ্ দযবাজনবা িবালু করবা হশেপ্ছল, ৩.০৩ 
দকবাটি অযেবাকবাউন্ দখবালবা হশেশছ। এই প্স্শম 
েুশের হবার দবপ্ে এবং এটি মবানযে কর মুতি।

এর প্রভাব 

জাত্রীয় পয ্ষাড়য় জড়ন্মর সময় বলঙ্ অনুপাত ২০২০-২১ সাড়ল 
তবড়ে ৯৩৭ হড়য়ড়ছ। ২০১৪-১৫ সাড়ল এটি বছল ৯১৮।

২০১৪-১৫ সাড়ল মাধযেবমক বেষ্ায় তমড়য়ড়ের তাবলকাভুন্তি 
বছল ৭৫.৫১% বছল, ২০২০-২১ সাড়ল তা তবড়ে ৭৯.৪৬% 
হড়য়ড়ছ।
জাত্রীয় পবরবার স্বাস্যে সম্রীষ্া অনুসাড়র, তেড়ে ১০০০ জন 
পুরুষ বপছু ১০২০ জন মবহলা রড়য়ড়ছন। 

প্রাবতষ্াবনক প্রসড়বর তষ্ড়ত্ উড়লেখড়যাগযে উন্নবত লষ্যে 
করা বগড়য়ড়ছ। ২০১৪-১৫ সাড়ল প্রাবতষ্াবনক প্রসড়বর ৮৭% 
বছল, যা ২০২০-২১ সাড়ল তবড়ে ৯৪.৮% হড়য়ড়ছ।

তুটটির নবাশম দকবাটি দকবাটি 
মবা-দববাশনর অপ্ধকবার দথশক 
বক্চিত করবা হশেপ্ছল। আপ্ম 
গপ্ব ্বত দয আমবাশের েরকবার 
মুেপ্লম মপ্হলবাশের তবাশঁের 

প্বাপযে অপ্ধকবার, ময ্ববােবা 
প্ফপ্রশে প্েশত দপশরশছ।

- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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েবামবাক্জক নযেবােপ্বিবাশরর অথ ্ব হল েমবাশজর প্প্তটি অংশের 
মবানুশষর েমবান েুশযবাগ পবাওেবা উপ্িৎ। জীবশনর দমৌপ্লক িবাপ্হেবা 
দথশক দকউ দযন বক্চিত নবা হে। েপ্লত, অনগ্রের, আপ্েববােী, 
মপ্হলবা, প্েববাঙ্ মবানুষরবা যখন এপ্গশে যবাশবন, তখন দেশেরও 

অগ্রগপ্ত হশব।
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

n  দেশের েশব ্ববাচি েবাংপ্বধবাপ্নক পে 
হল রবাষ্ট্রপপ্ত। দেই পশে েবাপ্েত্বভবার 
গ্রহে কশরশছন এক আপ্েববােী নবারী। 
আপ্েববােী েম্প্রেবাশের দরেৌপেী মুমু ্ব 
ওপ্েেবার প্তযেন্ত অচিল দথশক রবাইপ্েনবা 
প্হশল দপৌঁশছ প্গশেশছন।

n  তফপ্েপ্ল উপজবাপ্তর মবানষুশের কলযেবাে 
এবং উপজবাতীে এলবাকবার উন্নেশনর 
জনযে, ২০২২-২৩ েবাশল ৪১টি মন্তক 
এবং প্বভবাগ ববাশজশি ৮৭,৫৮৪ দকবাটি 
িবাকবা বরবাদে কশরশছ।

n  ১৫ নশভম্বর প্বরেবা মুণ্ডবার জমেপ্েনশক 
‘আপ্েববােী দগৌরব প্েবে’ প্হেবাশব 
দঘবাষেবা করবা হে।

n  ঝবােখশণ্ড প্বরেবা মুডিবা উপজবাতীে 
মুক্তিশযবাদ্বা েংগ্রহবালে বতপ্র করবা 
হশচ্। এছবােবা েবারবা দেশে প্বপ্ভন্ন 
অচিশল আপ্েববােী স্বাধীনতবা েংগ্রবামী 
েংগ্রহবালে বতপ্র করবা হশব। নম ্বেবা 
দজলবার গরুশেশ্বশর স্বাপ্পত হশব জবাতীে 
আপ্েববােী েংগ্রহবালে। 

তফবসবল 
উপজাবতড়ের 
ষ্মতায়ন 
স্বাধ্রীনতার ৭৫ বছর পূে ্ষ হড়য়ড়ছ। 
তেেড়ক স্বাধ্রীন করড়ত স্বাধ্রীনতা 
আড়্ালড়ন অববস্মরে্রীয় অবোন 
বছল আবেবাস্রী সমাড়জর। তারঁা বহু 
তযোগ স্ব্রীকার কড়রবছড়লন। বকন্তু 
ে্রীঘ ্ষবেন ধড়র তারঁা উড়পবষ্ত বছড়লন। 
আবেবাস্রী সমাজড়ক মলূধারায় 
আনড়ত আড়গ পয ্ষন্ত ততমন তকাড়না 
প্রড়চটিা করা হয়বন। ১৯৯৯ সাড়ল 
অিল ববহার্রী বাজড়পয়্রীর সরকাড়র 
একটি পৃেক মন্তক ততবর কড়রবছল, 
বকন্তু 'সবকা সাে, সবকা ববকাে, 
সবকা ববশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস'-
এর েৃটটিভবঙ্ বনড়য় প্রধানমন্ত্রী নড়রন্দ্র 
তমাে্রীর তনতৃত্বাধ্রীন সরকার আবেবাস্রী 
সমাড়জর উন্নয়ড়ন বযোপক প্রড়চটিা 
চাবলড়য়ড়ছ।

৩৬

n  ২৭টি দজলবাে ৫০টি নতুন একলবযে মশিল আববাপ্েক সু্শলর 
প্ভত্্প্স্তর স্বাপন করবা হশেশছ, ২০২৬ েবাশলর মশধযে ৭৪০টি 
প্বেযেবালে প্নপ্ম ্বত হশব।

n  রিাইবস ইন্ডিয়া- আপ্ে মশহবাৎেব একটি ষু্রেবাকৃপ্তর ভবারশতর প্ির্ 
প্েে ্বন কশর, দযখবাশন উপজবাতীে কবাপ্রগর, তবাপঁ্ত, কুশমবার, পুতুল 
প্নম ্ববাতবা এবং েূপ্িকশম ্বর িমৎকবার কবারুকবাজ এক জবােগবাে স্বান 
দপশেশছ।

n  রিাইড়ফি তপাি্ষাল- www.tribesindia.com ই-কমবাশে ্বর মবাধযেশম 
উপজবাতীে পেযে প্বক্ক্রর প্িবার কশর।

n  ভারড়ত উত্তর-পূব ্ষাঞ্চড়ল েবশিশে দবপ্ে উপজবাপ্ত েম্প্রেবাশের 
ববাে। গত ৮ বছশর ‘অযেবা্ ইস্ট’ নীপ্তর অধীশন এই অচিশলর 
উন্নেশনর উপর দজবার দেওেবা হশেশছ। 

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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উচ্চবড়ে ্ষর জনযে সংরষ্ে: প্রবতটি তশ্রে্রীর আকাঙ্কা 
বাস্তড়ব পবরেত হড়চ্ছ

অে ্ষননবতকভাড়ব েবু ্ষল 
উচ্চবড়ে ্ষর নাগবরকড়ের 

সরকাবর পবরড়ষবাগুবলড়ত 
সংরষ্ে তেওয়ার ববষয়টি 

নতুন নয়, তড়ব এই 
প্রেমবার তকানও তশ্রে্রীর 

অে ্ষননবতক অবস্ার 
তপ্রবষ্ড়ত সংরষ্ে তেওয়া 

হল। সরকার এ বেড়ক 
নতুন তকাড়না উড়েযোগ 
গ্রহে কড়র সমাড়জর 

একটি বে অংড়ের 
ে্রীঘ ্ষবেড়নর োবব পূরে 

করল।

n  েবাধবারে দশ্রপ্ের অথ ্বননপ্তকভবাশব েবু ্বল বযেক্তিশের প্েষ্বা ও িবাকপ্রশত ১০% 
েংরষ্শের প্বধবান করবা হশেপ্ছল।

n  েংরষ্ে দেওেবার উশদেেযে হল প্েষ্বা, েরকবাপ্র িবাকপ্র, প্নব ্ববািন এবং দকন্দ্র ও 
রবাশজযের কলযেবােমূলক প্কশল্পর দষ্শর্ প্প্তটি প্বভবাশগর অংেগ্রহে প্নক্চিত 
করবা।

n  ববাপ্ষ ্বক আি লষ্ িবাকবার কম আে এবং পবািঁ একশরর কম আববাপ্ে জপ্ম 
আশছ এমন পপ্রববাশরর আে অথ ্বননপ্তকভবাশব অনগ্রের বশল প্বশবপ্িত হশব।

অনযোনযে পচিােপে তশ্রে্রীর সাংববধাবনক অবস্ার উপর কবমেন 
অনগ্রের দশ্রেীর জবাতীে কপ্মেনশক েবাংপ্বধবাপ্নক ময ্ববােবা 
দেওেবার জনযে ১০২তম েংপ্বধবান েংশেবাধনী আইন, ২০১৮ পবাে 
করশত হশব। নতুন আইশন স্ীকৃপ্ত দেওেবা হশেশছ দয েংরষ্ে 
ছবােবাও অনগ্রের দশ্রেীর উন্নেন প্শেবাজন। অনযেবানযে অনগ্রের 
দশ্রেীর আকবাঙ্কবা পূরশের জনযে ২০২১-২২ প্েষ্বাবষ ্ব দথশক 
স্বাতক এবং স্বাতশকবাত্র দমপ্িপ্েন এবং দিপ্ন্প্্রিশত ওপ্বপ্েশের 
জনযে ২৭ েতবাংে েংরষ্ে কবায ্বকর করবা হশেশছ।  

৩৮

৩৭

৩৯

বয়স্রা তযন তকানওভাড়বই কটি না পান... জাত্রীয় তহল্পলাইন
n  দেশের ২০১১ েবাশলর আেমশুমবাপ্র অনযুবােী দেশে ১০.৩৮ দকবাটি বেস্ 

মবানুষ রশেশছন। এবং ২০৩১ েবাশলর মশধযে বেস্ মবানষুশের জনেংখযেবা দবশে 
১৯.৩৪ দকবাটি হশব। প্বীে জনেংখযেবার কথবা মবাথবাে দরশখ েরকবার ‘জবাতীে 
প্বীে স্বাস্যেশেববা কম ্বেপূ্ি’ নবাশম একটি কম ্বেপূ্ি শুরু কশরশছ।

n  অিল বেঃ অভুযেেে দযবাজনবা নবাশম প্বীে নবাগপ্রকশের জনযে একটি 
‘আমশব্লবা প্স্ম’ ২০২০ েবাশলর ১ এপ্প্ল দথশক ববাস্তববাপ্েত হশচ্। দেশের 
বেস্ নবাগপ্রকশের অথ ্বননপ্তক ও েবামবাক্জক প্নরবাপত্বা প্েবাশনর জনযে 
প্ধবানমন্তী বেঃ ব্নবা দযবাজনবা িবাল ুকরবা হশেপ্ছল৷

n  দেশের অেংগটেত দষ্শর্র কম ্বজীবীশের অথ ্বননপ্তক প্নরবাপত্বা প্নক্চিত 
করশত েরকবার প্ধবানমন্তী েুরষ্বা প্বমবা দযবাজনবা এবং প্ধবানমন্তী জীবন 
দজযেবাপ্ত প্বমবা দযবাজনবা নবাশম েুটি প্বমবা প্কল্প িবাল ুকশরশছ। ২০২২ েবাশলর 
৯ দম এই প্স্মগুপ্ল ৭ বছর েমূ্পে ্ব হশেশছ৷ এই পপ্রকল্পনবাগুপ্ল কম খরশি 
জীবন এবং েঘু ্বিনবা প্বমবার েপু্বধবা দেে।

বেস্শের আপ্থ ্বক প্নরবাপত্বা প্েবাশনর জনযে এই প্স্মটি ২০১৫ েবাশলর ৯ দম 
িবালু হশেপ্ছল। এই প্স্মটি ১৮-৪০ বছর বেপ্ে েমস্ত ভবারতীে নবাগপ্রকশের 
জনযে উমুেতি। এই প্স্শম ১০০০ িবাকবা, ২০০০ িবাকবা, ৩০০০ িবাকবা, ৪০০০ িবাকবা 
এবং ৫০০০ িবাকবার পবািঁটি ্যেবাব রশেশছ। প্বমবাকৃত বযেক্তির মতুৃযের দষ্শর্, স্ত্রী 
ববা স্বামী একই দপনেন পবাওেবার অপ্ধকবারী হশবন। ২০২১ েবাশলর ১ অশ্বাবর 
আন্তজ্ববাপ্তক প্বীে প্েবশে একটি জবাতীে দহল্পলবাইন-এল্ডবারলবাইন-দিবাল প্ফ্ 
নম্বর ১৪৫৬৭ িবালু করবা হশেপ্ছল।

অিল তপনেন তযাজনা 
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৪১

ন্রীবত আড়য়াগ 
ভবারশতর প্থকে িযেবাকে
স্বাধীনতবার পর আমবাশের দেে প্বাতিন 
দেবাপ্ভশেত ইউপ্নেশনর েমবাজতবাপ্ন্তক েবােন 
কবােবাশমবা গ্রহে কশর। দেই অনুযবােী পপ্রকল্পনবা 
করবা হশেপ্ছল এবং প্কল্প করবা হশেপ্ছল। দেশে 
বহুপ্েন ধশরই পচিববাপ্ষ ্বকী ও এক বছর দমেবােী 
পপ্রকল্পনবা বযেবহৃত হশচ্। কশেক েেক ধশর, 
পপ্রকল্পনবা কপ্মেন একটি একক প্হেবাশব 
কবাজ কশর, প্কশল্পর কবাজ পপ্রিবালনবা কশর। 
যবাইশহবাক, ৬৫ বছশরর পপ্রকল্পনবা কপ্মেন 
অথ ্বনীপ্ত কবােবাশমবাশত গুরুত্বপূে ্ব হশলও 
েবাম্প্রপ্তক বছরগুপ্লশত এটি তবার কবায ্বকবাপ্রতবা 
হবাপ্রশেশছ। দকন্দ্রীে মপ্ন্তেভবার একটি প্স্তবাশব, 
পপ্রকল্পনবা কপ্মেশনর জবােগবাে ২০১৫ েবাশলর 
১ জবানুেবাপ্র নীপ্ত (নযেবােনবাল ইনপ্স্টটিউেন 
ফর রেবান্সফপ্ম ্বং ইক্ডিেবা) আশেবাগ প্প্তটষ্ত 
হশেপ্ছল। যুতিরবাষ্ট্রঠীে দিতনবাশক েবামশন দরশখ 
েশব ্ববাচি েবােন, নূযেনতম েরকবার ধবারেবা গহৃীত 
হে। নীপ্ত আশেবাশগর েুটি হবাব রশেশছ। 

n টিম ইক্ডিেবা হবাব: রবাজযে এবং দকশন্দ্রর 
মশধযে েমন্বেকবারী প্হেবাশব কবাজ কশর।

n নশলজ অযেবাডি ইশনবাশভেন হবাব: নীপ্ত 
আশেবাগ একটি প্থকে-িযেবাশকের মশতবা 
কবাজ কশর।

৪০

সমবায় মন্তক: গ্রাড়মান্নয়ড়নর মূল বভত্্ত্্ 
তেড়ের ৭০ তকাটি সুববধাবন্ঞ্চত 
মানুষড়ক আবে ্ষকভাড়ব স্বাবলম্ব্রী 
করড়ত সমবাড়য়র তচড়য় ভাড়লা 
আর বকছু হড়ত পাড়র না। 
তেড়ের স্বাধ্রীনতার ৭৫তম বড়ষ ্ষ 
প্রধানমন্ত্রী নড়রন্দ্র তমাে্রী তকন্দ্র্রীয় 
সহড়যাবগতা মন্তক প্রবতষ্া 
কড়র সমবায় আড়্ালনড়ক 
পুনরুজ্্রীববত কড়রবছড়লন। 
সমবায় মন্তক সমবায় 
সবমবতগুবলড়ক সমৃদ্ এবং 
প্রাসবঙ্ক করড়ত সম্াবযে সকল 
সংস্ার করার তচটিা করড়ছ।

n প্বশশ্বর ৩০ লষ্ েমববাে েপ্মপ্তর মশধযে ভবারশতই রশেশছ 
৮,৫৫,০০০টি। যবার েশঙ্ প্বাে ১৩ দকবাটি মবানুষ েরবােপ্র যতুি, এবং 
দেশের ৯১% গ্রবাশম েমববাে েপ্মপ্ত রশেশছ। দমবােী েরকবার দেশের 
৬৫,০০০টি প্বাথপ্মক কৃপ্ষ ঋে েপ্মপ্তশক ‘কম্ম্পউিবারবাইজ’ করবার 
প্েদ্বান্ত প্নশেশছ। এর ফশল প্বাথপ্মক কৃপ্ষ ঋে েপ্মপ্ত  দজলবা েমববাে 
বযেবাকেগুপ্ল, রবাজযে েমববাে বযেবাকেগুপ্ল এবং নবাববাি্ব অনলবাইশন যতুি 
হশেশছ।

n েমববাে প্বশ্বপ্বেযেবালে প্প্তষ্বার কবাজও এপ্গশেশছ। এটি নতুন দপেবােবার 
প্স্তুত করশব এবং েমববাে খবাশত কম ্বরত বযেক্তিশের জনযে প্প্েষ্শের 
বযেবস্বাও উপলধি হশব। প্যুক্তি ও দপেবােবাপ্রশত্বর েশঙ্ েমববাে 
ধবারেবাশক যশুগবাপশযবাগী কশর এপ্গশে প্নশে যবাওেবার কবাজ করবা হশচ্। 
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n এতপ্েন পবােশপবাি্ব অপ্ফেগুপ্ল েীঘ ্ব েবাপ্র, 
েীঘ ্বষ্ে অশপষ্বা এবং ঘন ঘন অপ্ফশে 
যবাওেবার জনযে পপ্রপ্িত প্ছল। আপপ্ন এখন 
‘পবােশপবাি্ব দেববা’ ওশেবেবাইশির মবাধযেশম 
অনলবাইশন পবােশপবাশি্বর আশবেন জমবা 
প্েশত পবাশরন।

n ৪২৪টি দপবাস্ট অপ্ফে পবােশপবাি্ব দেববা 
দকন্দ্র-েহ েবারবা দেে জশুে এখন ৫২১টি 
পবােশপবাি্ব দেববা দকন্দ্র রশেশছ, ২০১৪ েবাশল 
দেখবাশন মবার্ ৭৭টি দকন্দ্র প্ছল।

n ২০১৪ েবাশলর আশগ, একটি পবােশপবাি্ব 
দপশত গশে ১৬ প্েন েমে লবাগত। আজ, 
পবােশপবাি্ব দপশত েমে লবাশগ মবার্ ৫ প্েন।

n ২০১১ েবাশলর আেমশুমবাপ্র অনুযবােী অনযেশের 
প্বভবাশগ রশেশছন ৪,৮৭,৮০৩ নবাগপ্রক, যবার 
মশধযে রশেশছন রূপবান্তরকবামীরবা।

n রূপবান্তরকবামী বযেক্তিশের অপ্ধকবার ও কলযেবাে 
রষ্বার জনযে, ‘রেবান্সশজডিবার পবাে ্বনে ্ (অপ্ধকবার 
েরুষ্বা) আইন ২০১৯’ এর প্বধবানগুপ্ল ২০২০ 
েবাশলর ১০ জবানেুবাপ্র দথশক কবায ্বকর হশেশছ।

n ২০২২ েবাশলর দফব্রুেবাপ্রশত মন্তক ‘মিবাইল’ 
নবাশম একটি প্স্ম বতপ্র কশরপ্ছল, যবার মশধযে 
রূপবান্তরকবামীশের কলযেবাে এবং পুনব ্ববােশনর 
জনযে একটি উপ-প্স্ম অন্তভু্বতি রশেশছ। 
তবাশঁের েষ্তবা উন্নেন প্প্েষ্ে দেওেবার জনযে 
পপ্রকল্পনবা করবা হশেশছ।

n ২০২০ েবাশলর নশভম্বশর রূপবান্তরকবামীশের জনযে 
জবাতীে দপবাি্ববাল িবাল ুকরবা হশেপ্ছল। েরকবাপ্র 
অপ্ফশে নবা প্গশে রূপবান্তরকবামী আশবেনকবারীরবা 
েনবাতিকরে নপ্থ এবং একটি পপ্রিেপর্ দপশত 
পবাশরন। 

n গুজরবাত, মহবারবাষ্ট্র, প্েপ্লি, পক্চিমবঙ্, রবাজস্বান, 
প্বহবার, ছত্প্তেগে, তবাপ্মলনবােু এবং ওপ্েেবাে 
রূপবান্তরকবামীশের জনযে আশ্রেশকন্দ্র প্হেবাশব 
ববাশরবাটি ‘গপ্রমবা গহৃ’ দখবালবা হশেশছ।

বপএম স্ববনবধ
বযেবাংপ্কং বযেবস্বার েশঙ্ যুতি 
হশলন দফপ্রওেবালবারবা  

এই প্থম লষ্ 
লষ্ দফপ্রওেবালবা 
েরবােপ্র 
প্প্তষ্বাশনর েশঙ্ 
যুতি হশেশছন। এর 
ফশল তবারঁবা এর 
েুপ্বধবাও পবাশবন।
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, 
প্রধানমন্ত্রী

n দেশে এমন লষ্বাপ্ধক দফপ্রওেবালবা রশেশছন যবারবা 
ফল, েবাকেবক্জ প্বক্ক্র কশরন ববা গ্রবাশম অথববা 
েহশর রবাস্তবার ধবাশর দছবাি দছবাি দেবাকবান িবালবান। 
প্কন্তু স্বাধীনতবার ৭০ বছশরও তবাশঁের জনযে দকবাশনবা 
পপ্রকল্পনবা করবা হেপ্ন।

n প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ২০২০ েবাশলর ১ জনু 
প্ধবানমন্তী স্প্নপ্ধ দযবাজনবা িবাল ুকশরপ্ছশলন। 
দেই েমে দকবাপ্ভশির কবারশে লকিবাউশনর 
জনযে েবশিশে দবপ্ে ষ্প্তগ্রস্ত হশেপ্ছশলন 
দফপ্রওেবালবারবা। এই প্কশল্পর অধীশন 
দফপ্রওেবালবাশের ১০,০০০ িবাকবা পয ্বন্ত ঋে 
দেওেবা হে।

n এখনও পয ্বন্ত ৩৮ লশষ্রও দবপ্ে ঋশের আশবেন 
অনশুমবাপ্েত হশেশছ এবং ৩৮৪৩ দকবাটি িবাকবারও 
দবপ্ে অথ ্ব অনশুমবােন করবা হশেশছ। 

রূপান্তরকাম্রীড়ের 
ষ্মতায়ন 

৪২

৪৩ ৪৪
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৪৫

৪৬

n প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী তবারঁ প্বিতীে দমেবাশে এক 
নতুন জলেক্তি মন্তক গেন কশরপ্ছশলন, যবা েমস্ত 
জল-েম্পপ্ক্বত েমেযেবাগুপ্লশক একজবােগবাে একীভূত 
কশরপ্ছল।

n ২০১৯ েবাশলর ১৫ আগস্ট প্ধবানমন্তী প্প্তশ্রুপ্ত 
প্েশেপ্ছশলন দয ২০২৪ েবাশলর মশধযে প্প্তটি ববাপ্েশত 
জল দপৌঁশছ যবাশব। দেখবাশন স্বাধীনতবার েবাত েেশক 
দকবল েবাশে প্তন দকবাটি গ্রবামীে পপ্রববাশর কল দথশক 
প্বশুদ্ পবানীে জল পবাওেবার েপু্বধবা প্ছল।

n প্ধবানমন্তী দমবােীর প্েদ্বান্ত, লষ্যে এবং পয ্বশবষ্শের 
ফশল মবার্ প্তন বছশর ৬.৯০ দকবাটি নতুন েংশযবাগ এবং 
১০.১ দকবাটি কল েংশযবাগ দেওেবা হশেশছ। দগবােবা, েবােরবা 
এবং নগর হবাশভপ্ল এবং েমন বিীশপর প্প্তটি ববাপ্েও 
জল-প্তযেপ্েত হশেশছ।

প্রবতটি কল তেড়ক জড়লর 
স্প্ন ববাস্তববাপ্েত হশচ্

এই পপ্রকল্পনবার জনযে 
িলমবান প্িবাশর 

লষ্ দকবাটি িবাকবা খরি 
করবা হশচ্।

২০২৪ েবাশলর 
মশধযে ১৯.১৪ দকবাটি 
পপ্রববারশক জশলর 
কল েংশযবাগ দেওেবার 
লষ্যেমবার্বা েম্পন্ন হশব।

৩.৬০

গত আি বছর ধশর জল েুরষ্বার উপর প্বশেষ দজবার 
দেওেবা হশেশছ যবাশত জল েমেযেবা ভবারশতর অগ্রগপ্তর 
েবামশন েংকি হশে নবা ওশে। ‘কযেবাি েযে দরন’ দহবাক, 
অিল ভূজল দযবাজনবা দহবাক, দেশের প্প্তটি দজলবাে 
৭৫টি অমতৃ েশরবাবর প্নম ্ববাে দহবাক, নেীগুপ্লর 
আন্তঃেংশযবাগ দহবাক ববা জলজীবন প্মেন, এই েব 
প্কছুর লষ্যে হল নবাগপ্রকশের জনযে জল েুরষ্বা 
প্নক্চিত করবা। - নড়রন্দ্র তমাে্রী , প্ধবানমন্তী।

েষ্তা উন্নয়ন: ৫.৭০ তকাটির তববে প্রবেবষ্ত 
২০১৪ েবাশল েষ্তবা উন্নেন ও 
উশেযেবাতিবা মন্তক গেশনর পর ভবারতশক 
প্বশশ্বর েষ্তবার দকন্দ্র প্হেবাশব গশে 
দতবালবার লশষ্যে ২০১৫ েবাশলর ১৫ 
জলুবাই েষ্তবা উন্নেন প্মেন িবালু করবা 
হশেপ্ছল। প্মেশনর অংে প্হশেশব 
ভবারত জশুে ২০টিরও দবপ্ে মন্তক 
এবং প্বভবাগ ৪০টিরও দবপ্ে প্কল্প 
ববাস্তববােন করশছ। ২০২১ েবাশলর ৩১ 
মবাি্ব পয ্বন্ত এক দকবাটিরও দবপ্ে যুবক-
েহ ৫.৭০ দকবাটি বযেক্তিশক প্প্েষ্ে 
দেওেবা হশেশছ।

n বতৃ্্মূলক প্েষ্বা ও েষ্তবা উন্নেশনর দষ্শর্ েহশযবাপ্গতবার জনযে জবাপবান, 
অশ্রিপ্লেবা, রবাপ্েেবা, প্ফনলযেবাডি-েহ আিটি দেশের েশঙ্ িুক্তি।

n জবাতীে প্েষ্বা নীপ্ত ২০২০ বতৃ্্মূলক প্েষ্বার েপু্বধবা েম্পশক্ব েশিতন করশব। 
এর পবােবাপবাপ্ে প্বপ্ভন্ন দপেবার জনযে বতৃ্্মূলক েষ্তবা প্েবাশনর জনযে পয ্ববােক্রশম 
েমস্ত সু্ল এবং উচি প্েষ্বা প্প্তষ্বাশন প্শেবাজনীে প্বষে এবং েষ্তবার পবােযেক্রম 
একীকরশের পপ্রকল্পনবা কশর। েষ্তবা উন্নেন এবং উশেযেবাতিবা মন্তক অমতৃ কবাল 
অথ ্ববাৎ ভবারত @২০৪৭-এর জনযে একটি রূপকল্প বতপ্র কশরশছ।

দ্রুত পপ্রবত্বনেীল পপ্রশবে এবং ববাজবার, এই পপ্রপ্স্প্তশত 
প্বােপ্ঙ্ক থবাকবার মন্ত হল েষ্তবা, পুনঃেষ্তবা এবং েষ্তবা 
বকৃ্দ্। - নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী 
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n  প্ধবানমন্তী আববাে দযবাজনবার অধীশন 
৩ দকবাটিরও দবপ্ে ববাপ্ে বতপ্র 
হশেশছ। 

n  প্নম ্ববাশে এখনও পয ্বন্ত ২৬ লষ্ 
দকবাটি িবাকবা খরি হশেশছ। 

n  প্পএম আববাে দযবাজনবাে দমৌপ্লক 
েুপ্বধবােহ ৪.২ দকবাটি পবাকবা ববাপ্ে 
বতপ্রর লষ্যে। 

এখনও পয ্বন্ত 
২.৩ দকবাটি 
উপকবারশভবাগীশক 
ববাপ্ে দেওেবা হশেশছ। 
িলপ্ত আপ্থ ্বক বছশর 
৮০ লষ্ নতুন 
ববাপ্ে বতপ্র করবা 
হশব, যবার মশধযে ৪৮ 
হবাজবার দকবাটি িবাকবা 
অনুশমবাপ্েত হশেশছ।

প্রধানমন্ত্রী আবাস তযাজনা 
েকশলর জনযে পবাকবা ববাপ্ে
পবাকবা ববাপ্ের স্প্ন কবার নবা থবাশক? প্কন্তু ২০১৪ 
েবাশলর আশগ, ‘েবকবা েবাথ-েবকবা প্বকবাশে’র এমন 
দকবান দিতনবা প্ছল নবা। ২০১৫ েবাশল প্ধবানমন্তী 
আববাে দযবাজনবার মবাধযেশম প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র 
দমবােী গ্রবাম ও েহরবাচিশল প্শতযেশকর পবাকবা ববাপ্ের 
স্প্নশক ববাস্তশব পপ্রেত কশরপ্ছশলন। দেৌিবাগবার-
েহ পবাকবা ববাপ্ে, প্বনবামূশলযে এলপ্পক্জ েংশযবাগ 
এবং রবান্নবাঘশর েরবােপ্র কশলর জশলর েংশযবাগ 
গরীব ও বক্চিতশের জীবশন নতুন আেবা েচিবার 
কশরশছ। প্ধবানমন্তী আববাে দযবাজনবা ২০২৪ েবাল 
পয ্বন্ত অনশুমবাপ্েত হশেশছ। এই প্কল্পটির লষ্যে 
হল েুপ্বধবাগুপ্ল েমবাশজর প্বাপ্ন্তক মবানুষশের কবাশছ 
দপৌঁশছ দেওেবা। 

অপ্রড়য়াজন্রীয় আইড়নর কবল তেড়ক মনু্তি 
n  প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী েবাপ্েত্ব গ্রহশের আশগ 

২০১৪ েবাশলর ২৭ দফব্রুেবাপ্র প্েপ্লিশত প্েল্পপপ্ত এবং 
বযেবেবােীশের এক েমবাশবশে বশলপ্ছশলন, “আইশনর ফবােঁ 
আমবাশের জীবন, কম ্বশষ্র্ এবং বযেবেবা প্নেন্তে কশর।“

n  প্ধবানমন্তী হওেবার পরপরই প্তপ্ন দকন্দ্রীে েপ্িবশের 
ক্জজ্বােবা কশরন দয "আপনবারবা আমবাশক আপনবাশের 
প্বভবাগ েম্পপ্ক্বত এমন েেটি আইন ববা প্নেম বলুন 
যবা আমরবা ববাপ্তল করশত পবাপ্র।“ তৎকবালীন দকন্দ্রীে 
আইনমন্তী রপ্বেকের প্েবাে অপ্বােপ্ঙ্ক আইনগুপ্ল েরূ 
করবার জনযে েংেশে ‘ববাপ্তল ও েংশেবাধনী প্বল ২০১৪’ 
দপে কশরপ্ছশলন। 

তেে স্বাধ্রীড়নর ৬ েেক পরও এ ধরড়নর অড়নক 
আইন বছল, তযগুড়লার তকাড়না বযেবহার বা 

প্রাসবঙ্কতা বত্ষমান সমড়য়ও তনই। তড়ব তকউ 
তসই আইনগুড়লা অবসাড়নর কো ভাড়বনবন।

এখনও পয ্ষন্ত ১৫০০টিরও তববে 
অপ্রড়য়াজন্রীয় আইন বাবতল করা 

হড়য়ড়ছ। একই সমড়য় ২৫০০০টিরও 
তববে সমিবত বা েত্ষ যা বাবেজযেড়ক 
বাধা তেয় তাও বাবতল করা হড়য়ড়ছ।

৪৭

৪৮

ববাপ্ে মবাশন শুধুমবার্ ইি আর প্েশমশন্র বতপ্র 
কবােবাশমবা নে, এর েশঙ্ জপ্েশে থবাশক আমবাশের 

অনুভূপ্ত ও আকবাঙ্কবা। ববাপ্ে শুধুমবার্ 
আমবাশের প্নরবাপত্বাই দেে নবা বরং উত্ম 

ভপ্বষযেৎ গশে তুলশত আমবাশের ভরেবাও দেে।
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী
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একিবা েমে প্ছল যখন দেশের যুবকশের বযেবেবা 
শুরু করবার জনযে ঋে দপশত একবাপ্ধক েমেযেবার 
েম্খুীন হশত হত, তবারঁবা প্েশনর পর প্েন েমস্ত 
অপ্ফে এবং বযেবাংশক ঘুরশতন। এই েমেযেবা 
েমবাধবাশনর জনযে প্ধবানমন্তী মুরেবা দযবাজনবা িবালু করবা 
হশেপ্ছল। যবার মবাধযেশম ১০ লষ্ িবাকবা পয ্বন্ত ঋে 
পবাওেবা যবাশব।

৪৯

50

n  প্ধবানমন্তী মুরেবা দযবাজনবার লষ্যে আপ্থ ্বক অন্তভু্বক্তির 
প্িবার করবা। এই প্কশল্পর অধীশন, নন-কশপ ্ববাশরি এবং 
অ-কৃপ্ষ ষু্রে ও অপ্ত ষু্রে উশেযেবাগগুপ্লশক ১০ লষ্ 
িবাকবা পয ্বন্ত একটি েবাশ্রেী গযেবারবাপ্ন্-মুতি ঋে েপু্বধবা 
প্েবান করবা হে।

n  এই প্কল্প তৃেমূল পয ্ববাশে বযেবাপক কম ্বেংস্বাশনর 
েুশযবাগ বতপ্র কশরশছ। ২০২২ েবাশলর ৮ এপ্প্ল এই 
প্স্ম ৮ বছর পূে ্ব কশরশছ। মুরেবা দযবাজনবার অধীশন, 
২০২২ েবাশলর ২৪ আগস্ট পয ্বন্ত ৩৬ দকবাটিরও 
দবপ্ে ঋে মঞ্জুর করবা হশেশছ। এই প্কশল্পর অধীশন, 
মপ্হলবাশের জনযে ৬৮ েতবাংশের দবপ্ে ঋে অযেবাকবাউন্ 
মঞ্জুর করবা হশেশছ। ২২% নতুন উশেযেবাতিবাশের ঋে 
দেওেবা হশেশছ।

আমবাশের মন্ত হল যবারবা বযেবেবার জনযে মূলধন 
পবাশচ্ন নবা তবাশঁের মূলধশনর বযেবস্বা করবা। 
আমরবা একটি নতুন প্বশ্ববাে বতপ্র করশত িবাই 
দয আপপ্ন দেশের জনযে কবাজ করশছন, দেশের 
উন্নেশনর অংেীেবার হশচ্ন, এবং দেেও 
আপনবার দখেবাল রবাখশত প্স্তুত। 
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

বপএম মুরিা তযাজনা 
উশেযেবাতিবা হওেবার প্িবার 

n স্বাধীনতবার পর প্থমববাশরর মশতবা িবারটি শ্রম দকবাি প্েশে ২৯টি শ্রম আইন 
প্প্তস্বাপ্পত হশেশছ। এর আওতবাে ৫০ দকবাটি শ্রপ্মক মজপু্র প্নরবাপত্বা, 
েবামবাক্জক প্নরবাপত্বা, স্বাস্যে প্নরবাপত্বা এবং উন্নত েবামবাক্জক প্নরবাপত্বার 
েুপ্বধবা দপশত পবাশরন।

n এর পবােবাপবাপ্ে রূপবান্তরকবামীেহ নবারী-পুরুশষর েমবান কবাশজর জনযে েমবান 
দবতশনর বযেবস্বা করবা হশেশছ এবং শ্রম েপু্বধবা দপবাি্ববাশলর মবাধযেশম প্েল্প-
কবারখবানবাে েহশজ লবাশভর বযেবস্বা করবা হশেশছ। ২০২২ েবাশলর ২৫ আগস্ট 
পয ্বন্ত ২৮ দকবাটিরও দবপ্ে ই-শ্রম কবাি্ব জবাপ্র করবা হশেশছ।

মানব সম্ড়ের বযেবহার: শ্রম সংস্ার 
প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর 

মন্ত হল েংস্বার, েম্পবােন, 
রূপবান্তর। প্ধবানমন্তীর এই 

মন্ত অনুেরে কশর শ্রমপ্বপ্ধর 
মবাধযেশম েবাপ্ব ্বক শ্রম 

েংস্বাশরর রূপকল্প ববাস্তববাপ্েত 
হে। ‘শ্রশমব জেশত’ দ্বাগবান 

প্েশে প্থমববাশরর মশতবা, 
অেংগটেত শ্রপ্মকশের জনযে 
েবামবাক্জক প্নরবাপত্বার েুপ্বধবা 

প্েবাপ্রত করবা হশেপ্ছল।

েংস্বারগুপ্ল আমবাশের পপ্রশ্রমী কমতীশের মঙ্ল প্নক্চিত করশব এবং 
অথ ্বননপ্তক প্বকৃ্দ্শক উৎেবাপ্হত করশব। শ্রম েংস্বারগুপ্ল ‘ইজ অফ 
িুপ্েং প্বজশনে’দক প্নক্চিত করশব। েংস্বারগুপ্ল শ্রপ্মক এবং প্েল্প 

উভশের উন্নপ্তর জনযে প্যুক্তির েক্তিশক কবাশজ লবাগবাশত িবাে।
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী 
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n প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ২০১৪ েবাশলর ২ অশ্বাবর 
লবালশকলিবা দথশক েবারবা দেশে স্চ্ ভবারত অপ্ভযবান 
শুরু করবার কথবা বশলপ্ছশলন, যবা একটি গে 
আশ্বালশন পপ্রেত হশেপ্ছল। ২০১৪ েবাশলর প্হেবাব 
অনযুবােী স্চ্ ভবারত প্মেন শুরু হওেবার আশগ 
দেশে মবার্ ৩৯% দেৌিবাগবার েপু্বধবা প্ছল। 

n  ২০১৯ েবাশলর ২ অশ্বাবর মহবাত্মবা গবান্ধীর ১৫০তম 
জমেববাপ্ষ ্বকী প্ছল। দেপ্েন ছে লশষ্রও দবপ্ে 
গ্রবামশক উমেতুিস্বাশন মলতযেবাগ মুতি প্হেবাশব দঘবাষেবা 
করবা হশেপ্ছল। প্মেনটি এখন পরবততী পয ্ববাশে 
অথ ্ববাৎ ওপ্িএফ প্লবাশের প্েশক এপ্গশে যবাশচ্। ২৪ 
আগস্ট ২০২২ পয ্বন্ত ওপ্িএফ- প্লবাে গ্রবাশমর েংখযেবা 
হল ১,০৩,৩৯৮। 

n  স্চ্ ভবারত প্মেন- েহরবাচিশলর অধীশন ৬২ 
লশষ্রও দবপ্ে বযেক্তিগত দেৌিবাগবার প্নম ্ববাে করবা 
হশেশছ।

n  প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ২০২১ েবাশলর ১ অশ্বাবর 
স্চ্ ভবারত প্মেন- েহরবাচিশলর প্বিতীে পয ্ববাশের 
েূিনবা কশরন।

স্বচ্ছ ভারত বমেন 
উমুেতিস্বাশন মলতযেবাগ 

দথশক মুক্তি 

জনগশের অংেগ্রহে কীভবাশব একটি 
দেশের উন্নেশন নতুন েক্তি দযবাগবাশত 

পবাশর, স্চ্ ভবারত অপ্ভযবান তবার 
প্তযেষ্ প্মবাে। দেৌিবাগবার প্নম ্ববাে 

দহবাক ববা বজ্বযে অপেবারে, প্ত্নততোত্্বিক 
রেশবযের েংরষ্ে প্কংববা পপ্রচ্ন্নতবার 

প্প্তশযবাপ্গতবা, প্প্তটি দষ্শর্ দেে এক 
নতুন অধযেবাে রিনবা কশরশছ। 
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

স্বচ্ছ ভারত অবভযাড়নর সুববধা 
এর প্রভাব

সামান্জক-অে ্ষননবতক সুববধা 

গুে কম খােযে েষূে। গুে কম ভূগভ্ষস্ জল 
েষূে।

গুে কম পান্রীয় জল েষূে 
(আন্তজ্ষাবতক গড়বষো 
অনুসন্ধান)

পবরচ্ছন্নতার কারড়ে প্রবত পবরবার বাবষ ্ষক 
৭২৭ মাবক্ষন িলাড়রর অে ্ষননবতক সুববধা।

২.১৬ 

২.৪৮ 

১২.৭ 

সবড়চড়য় েবররিরা তয অে ্ষ খরচ কড়রড়ছন, তার ২.৬ গুে তববে তফরত তপড়য়ড়ছন। ১০ বছর ধড়র 
তমাি খরড়চর উপর সমাড়জ অে ্ষ বফড়রড়ছ ৪.৩ গুে তববে।

৫১
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৫৩ 

n  ২০১৪ েবাশল ৭৪টি বযেবহবায ্ব প্বমবানব্র প্ছল। উেবান 
প্স্শমর ফশল এই েংখযেবা এখন ১৪১ হশেশছ। উেবান 
প্স্মটি ৫৮টি প্বমবানব্র, ৮টি দহপ্লশপবাি্ব এবং ২টি 
জশলর এেবারশড্রবাম-েহ ৬৮টি অননু্নত গন্তবযেস্লশক 
েংযতুি কশরশছ৷

n  উেবান প্কশল্পর অধীশন ৪২৫টি নতুন রুি িবাল ুকশর 
েবারবা দেশে ২৯টিরও দবপ্ে রবাজযে এবং দকন্দ্রেবাপ্েত 
অচিলগুপ্লশত প্বমবান েংশযবাগ গশে উশেশছ। ৪ 
আগস্ট, ২০২২ পয ্বন্ত এক দকবাটিরও দবপ্ে যবার্ী 
েবাশ্রেী মূশলযের প্বমবান ভ্রমশের েপু্বধবা প্নশেশছন।

n  উেবান-এর অধীশন, ২০২৬ েবাশলর মশধযে ১০০০টি 
রুি-েহ ২২০টি গন্তবযেস্ল যতুি হশব বশল আেবা করবা 
হশচ্। উেবান ইপ্তমশধযেই ১৫৬টি প্বমবানব্রশক 
েংযতুি করবার জনযে ৯৫৪টি রুি বরবাদে কশরশছ। 
১০০টি প্বমবানব্শরর লষ্যেমবার্বা পূরে করশত ৬৮টি 
নতুন প্বমবানব্র প্নম ্ববাে করবা হশব। 

উোন: সাধারে 
মানুড়ষর স্বপ্ন পূরে 
কড়রড়ছ 

স্বাধীনতবার পর এই প্থমববার আমবাশের 
েরকবার অেবামপ্রক প্বমবান িলবািল 
নীপ্ত প্েেশনর েুশযবাগ দপশেশছ। 
আমবাশের দেশে েপ্ররে বযেক্তিরবা 

েবাধবারেত িটি পশরন, এবং আপ্ম িটি 
পপ্রপ্হত নবাগপ্রকশের প্বমবাশন যবাতবােবাত 
করশত দেখশত িবাই। এবং আজ, এটি 

েম্ভব হশচ্।
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

আচিপ্লক েংশযবাগ প্কল্প ‘উেবান’ পবািঁ বছর 
পূে ্ব কশরশছ। িবােবার ১ এবং িবােবার ২ েহশর 
প্বমবান েংশযবাগ, উন্নত প্বমবান পপ্রকবােবাশমবা 
এবং ‘উশে দেে কবা আম নবাগপ্রক’-এর স্প্ন 
অনুেরে কশর ২০১৬ েবাশলর ২১ অশ্বাবর এই 
প্কল্পটি িবালু করবা হশেপ্ছল।

৫২

n  ৩১টি রবাজযে এবং দকন্দ্রেবাপ্েত 
অচিশল ‘লযেবাডি এশস্টি দরগুশলিপ্র 
অথপ্রটি’ স্বাপন করবা হশেশছ। েবারবা 
দেশে ৯১,৫৪৪ প্রশেল এশস্টি 
প্কল্প এবং ৬৭,৬৪৯ জন প্রশেল 
এশস্টি এশজন্ দররবার অধীশন 
প্নবন্ধন কশরশছন। ‘লযেবাডি এশস্টি 
দরগুশলিপ্র অথপ্রটি’ েবারবা দেশে 
৯৭,৭৫৩টি অপ্ভশযবাশগর প্নষ্পত্্ 
কশরশছ। (পপ্রেংখযেবান ২০ আগস্ট, 
২০২২ অনেুবাশর) 

তররা: গৃহ তক্তাড়ের জনযে সামে ্ষ এবং বনরাপত্তা 
প্রশেল এশস্টি (প্নেন্তে ও উন্নেন) আইন 
২০১৬ ববা দররবা হল একটি আইন যবার 
রূপবান্তরমূলক প্বধবান রশেশছ। এটি ভবারতীে 
েংেশে পবাে হশেশছ। দররবার উশদেেযে হল 
স্বাবর েম্পত্্ দষ্শর্ গ্রবাহকশের প্বপ্নশেবাগ 
ববােবাশনবা এবং তবাশঁের স্বাথ ্ব রষ্বা করবা। 
উপযুতি কতৃ ্বপষ্ বিবারবা অনুশমবাপ্েত প্কল্প 
মবানপ্ির্ ছবােবা দকবান প্কল্প প্বক্ক্র করবা 
যবাশব নবা। দররবা দনবািব্ীকরে এবং পেযে 
ও পপ্রশষববা কর আইশনর মবাধযেশম স্বাবর 
েম্পত্্ দষ্র্ দথশক কবাশলবা িবাকবার অক্স্তত্ব 
অবেবান কশরশছ। 
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অমরুত - েহুড়র বন্স্তড়ত পয়ঃবনষ্ােন বযেবস্া এবং বনরাপে জল বনন্চিত 
করা হড়য়ড়ছ 

দেশে নগর পপ্রকল্পনবার েবামপ্গ্রক 
েৃটটিভপ্ঙ্র অভবাব প্ছল। এর ফশল 

েহর এবং মফঃস্লগুপ্লশত 
পপ্রকল্পনবা ছবােবাই, যথবাযথ 

পয ্বশবষ্ে ছবােবা প্বপ্ভন্ন প্নম ্ববাে 
কবাজ হশেশছ। েহরবাচিশলর 

বক্স্তশত জল েরবরবাহ, 
পেঃপ্নষ্বােন বযেবস্বাপনবা এবং 

বটৃটির জল প্নষ্বােশনর মশতবা 
দমৌপ্লক েুপ্বধবাগুপ্লর অভবাব 

প্ছল। নগরবাচিশলর উন্নেন পূে ্ব 
করবার জনযে ‘অিল পুনন ্ববীকরে 
এবং েহরবাচিল রূপবান্তর প্মেন’ 

(অমরুত) ২০১৫ েবাশলর ২৫ জনু 
িবালু করবা হশেপ্ছল। 

প্প্তটি মবানুষ, প্প্তটি েপ্ররে মবানুশষর কবাশছ 
‘পটুটি’ দপৌঁশছ দেওেবাই েরকবাশরর অগ্রবাপ্ধকবার। 
অপুটটি এবং প্শেবাজনীে পটুটির অভবাব েপ্ররে 
নবারী ও েপ্ররে প্েশুশের প্বকবাশে বে ববাধবা হশে 

েবােঁবাে।
নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী।

৫৪

৫৫

n জবাতীে পবাপ্রববাপ্রক স্বাস্যে েমীষ্বা ২০১৯-২০২১ অনযুবােী 
২০১৫-১৬ েবাশলর তুলনবাে ৫ বছশরর কম বেপ্ে প্েশুশের 
মশধযে বেশের েবাশপশষ্ প্বকবাে নবা হওেবার হবার ৩৮.৪% 
দথশক কশম ৩৫.৫% হশেশছ। এই প্েশুশের উচিতবার 
েবাশপশষ্ কম ওজশনর হবার ২১% দথশক কশম ১৯.৩% 
হশেশছ। 

n দপবাষে অপ্ভযবাশনর অধীশন ৪০ দকবাটিরও দবপ্ে জনগশের 
আশ্বালন-প্ভত্্ক কবায ্বক্রম এবং দপবাষবান রেযেবাকবার 
অযেবাপ্প্লশকেশনর মবাধযেশম ১১.৩৮ দকবাটি েুপ্বধবাশভবাগীশের 
পয ্বশবষ্ে করবা হশচ্। ১১.২০ লষ্ সু্শলর দমবাি ১১.৮০ 
দকবাটি প্েশু এই প্কশল্পর আওতবাে এশেশছ।

যোযে পুটটি 
পুটটি প্মেন েবারবা ভবারশত একটি 
আশ্বালশন পপ্রেত হশেশছ
দয দকবাশনবা দেশের উজ্জ্বল ভপ্বষযেশতর জনযে প্েশু, 
প্কশেবারী এবং গভ্ববতী ও স্তনযেেবানকবারী নবারীশের 
যথবাযথ পটুটির বযেবস্বা করবা প্শেবাজন। মবানব েরীর 
যখন খবাশেযের মবাধযেশম েটেক পুটটি পবাে নবা তখন অপুটটি 
দেখবা দেে। দবপ্েরভবাগ দষ্শর্ প্েশু এবং মপ্হলবাশের 
অপুটটি দেখবা যবাে। এই কবারশেই প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী 
পুটটিকর খবাববার েরবরবাশহর জনযে ‘দপবাষবান প্মেন’ ববা 
পুটটি প্মেন শুরু কশরপ্ছশলন। দপবাষে প্মেন ২.০ একটি 
েমপ্ন্বত পটুটি কম ্বেূপ্ি দঘবাষেবা কশরপ্ছল। এটি েফল 
করশত, িলপ্ত অথ ্ব বছশর ২০ হবাজবার দকবাটি িবাকবারও 
দবপ্ে বরবাদে করবা হশেশছ।

n এর লষ্যে হল পেঃপ্নষ্বােন ও দেপটিক বযেবস্বাপনবার উন্নপ্ত করবা, 
েহশরর জশলর েরুষ্বা করবা এবং নেীশত যবাশত দকবান পেঃপ্নষ্বােন 
নবা দমশে তবা প্নক্চিত করবা।

n প্মেন অমরুত -এর অধীশন রবাজযে এবং দকন্দ্রেবাপ্েত অচিলগুপ্লশত 
৭৭,৬৪০ দকবাটি িবাকবার প্কল্প অনশুমবাপ্েত হশেশছ। েবারবা দেশে 
৫০০টি অমরুত েহশর, েব ্বজনীন জল েরবরবাশহর জনযে ১.৩৯ 
দকবাটি জশলর কল েংশযবাশগর পপ্রকল্পনবা করবা হশেশছ এবং একটি 
পয ্ববাতি পেঃপ্নষ্বােন বযেবস্বা গশে দতবালবার জনযে ১.৪৫ দকবাটি নে্বমবা 
েংশযবাশগর পপ্রকল্পনবা করবা হশেশছ।  

n প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী বশলপ্ছশলন দয ববাববােবাশহব আশম্বেকর 
নগর উন্নেশন প্বশ্ববাে করশতন। অেবামযে েরূ করবার এটি একটি 
েেু্ববান্ত উপবাে। স্চ্ ভবারত প্মেন এবং প্মেন অমরুশতর 
পরবততী পয ্ববােটিও ববাববােবাশহশবর স্প্ন ববাস্তববােশনর প্েশক একটি 
উশলিখশযবাগযে পেশষ্প।

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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স্বাবমত্ব তযাজনা বশ্বাবস্ত এবং অপ্ধকবার দরকশি্বর জনযে, ৭০ বছর 
আশগ ভবারশত গ্রবামবাচিশল জপ্মর জপ্রপ করবা হশেপ্ছল, 
প্কন্তু এশত জনেংখযেবার বহৃৎ অংে ববাে পশেপ্ছল। 
ফলস্রূপ, মবানুশষর কবাশছ েম্পত্্র মবাপ্লকবানবা 
প্মবাে করবার জনযে দকবানও আইপ্ন নপ্থ প্ছল নবা। 
এমন পপ্রপ্স্প্তশত, জপ্মগুপ্ল প্বােেই পবাপ্রববাপ্রক 
প্বববাশের কবারে হশে উেত। এই উশবিগ েরূ করবার জনযে 
প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ২০২১ েবাশলর ২৪ এপ্প্ল 
প্ধবানমন্তী স্বাপ্মত্ব দযবাজনবা িবালু কশরপ্ছশলন। এর লষ্যে 
হল গ্রবামবাচিশল জপ্মর দরকি্ব ‘প্িক্জিবালবাইজ’ করবা 
এবং গ্রবামববােীশের েম্পত্্ কবাি্ব প্েবান করবা। ২০২৫ 
েবাশলর মশধযে েবারবা দেশে ৬.৬২ লষ্ গ্রবাশম েমীষ্বার 
কবাজ দেষ করবার লষ্যে প্নধ ্ববারে করবা হশেশছ। 

১৭৩০৬৫টি
গ্রবাম দড্রবান েমীষ্বার 
আওতবাে রশেশছ, 
২৮ আগস্ট, ২০২২ 
পয ্বন্ত।

১২৭৫৫৫টি 
গ্রবাশমর মবানপ্ির্ 
েংপ্লিটি রবাজযেগুপ্লর 
কবাশছ হস্তবান্তর করবা 
হশেশছ।

েম্পত্্ কবাি্ব গ্রবামবাচিশল 
প্বতরে করবা হশেশছ।৪১৩৬৮টি

আপনবার জপ্মর মবাপ্লকবানবার 
প্মবাে 

চাকবরর 
আড়বেনকার্রীড়ের দ্ারা 
স্ব-েংসাপড়ত্র প্রবত 
সরকার আস্া তরড়খড়ছ
n দেশে িবাকপ্রর জনযে আশবেন করবার েমে, 

আশবেনকবারীশক তবারঁ েমস্ত েংেবাপর্গুপ্ল 
একজন দগশজশিি কম ্বকত্ববার বিবারবা যবািবাই করবাশত 
হত। এই কবারশে, ভবারশতর গ্রবামবাচিল ববা অনগ্রের 
এলবাকবাে বেববােকবারী যবুকরবা প্বােেই প্বপ্ভন্ন 
িবাকপ্রর দষ্শর্ আশবেন করশত পবারশতন নবা। 
এই প্বষেটি মবাথবাে দরশখ, ২০১৪ েবাশল প্ধবানমন্তী 
নশরন্দ্র দমবােী দকন্দ্রীে েরকবাপ্র িবাকপ্রর জনযে 
েংেবাপশর্র স্-প্তযেেন অনুশমবােন কশরপ্ছশলন।

n িবাকপ্রর আশবেশনর জনযে নপ্থগুপ্লর স্-প্তযেেশনর 
অনমুপ্ত প্েশে শুরু হশেপ্ছল যবার্বা, পশর ২০১৬ 
েবাশলর জনু দথশক এই নীপ্ত অনযেবানযে অশনক 
দষ্শর্ প্েবাপ্রত হশেশছ। এখন স্-প্তযেপ্েত নপ্থ 
জমবা দেওেবার পশর প্নশেবাগপর্ জবাপ্র করবা হে।

যখন আমার সরকার স্ব-প্রতযেয়ন সম্ড়ক্ষ বসদ্ান্ত 
গ্রহে কড়রবছল তখন অড়নড়কই এটিড়ক খুব তছাি 

বসদ্ান্ত বড়ল তভড়ববছড়লন। ১২৫ তকাটি তেেবাস্রীর 
সততার উপর আস্া রাখার বসদ্াড়ন্তর তচড়য় বে 

বসদ্ান্ত হড়ত পাড়র না।

- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

৫৬

৫৭
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স্বাধ্রীনতার ৬৮ বছর পরও 
তেড়ের জনসংখযোর ৬৮ 
েতাংে মানুষ বযোংবকং 
পবরড়ষবা তেড়ক েড়ূর বছড়লন। 
তাড়ঁের সঞ্চড়য়র তকাড়না উৎস 
বা প্রাবতষ্াবনক ঋড়ের তকাড়না 
উৎস বছল না। সরকাবর 
সাহাড়যযের নাড়ম পাঠাড়না 
ভতু্ষবক নগে অড়ে ্ষ পাঠাড়না 
হত, েনুষীবতর ফড়ল তসই অে ্ষ 
গবরবড়ের কাড়ছ তপৌঁছাত না। 

নন-তগড়জড়িি তপাড়স্টর জনযে ইন্ারবভউ প্রন্ক্য়া বাবতল করা হড়য়ড়ছ 
n  দবপ্েরভবাগ দকন্দ্রেবাপ্েত অচিল 

এবং রবাজযে েরকবারগুপ্ল প্নিু স্তশরর 
পেগুপ্লর জনযে ইন্বারপ্ভউ ববাে 
প্েশেশছ।

n  েবারীপ্রক ও েষ্তবার পরীষ্বা িলশব।
n  প্নপ্ে্বটি পশের দষ্শর্, যপ্ে দকবাশনবা 

প্বভবাগ ববা মন্তক ইন্বারপ্ভউ 
ববাধযেতবামূলক বশল মশন কশর, 
তবাহশল কমতী ও প্প্েষ্ে প্বভবাশগর 
দকবানও আপত্্র প্শেবাজন দনই।  

প্নম্ন পশের িবাকপ্রর দষ্শর্ অশনকেমে ইন্বারপ্ভউশে েুনতীপ্ত হল, ফশল 
িবাকপ্রর পরীষ্বাে স্চ্তবা লপ্ঘিত হত। দকন্দ্রীে েরকবার ২০১৬ েবাশলর ১ 
জবানুেবাপ্র দথশক মন্তক, েরকবাপ্র প্বভবাগ এবং পবাবপ্লক দে্শরর উশেযেবাশগ 
গ্রুপ 'প্ব' (নন-দগশজশিি) এবং েমতুলযে পশের পবােবাপবাপ্ে গ্রুপ 'প্ি' এবং 
'প্ে'-এর জনযে ইন্বারপ্ভউ প্ক্ক্রেবা ববাপ্তল কশরশছ।

৫৮

৫৯

প্রধানমন্ত্রী জন ধন তযাজনা: আবে ্ষক বনরাপত্তা বনন্চিত

n প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ২০১৪ েবাশলর ১৫ আগস্ট 
লবালশকলিবা দথশক জন ধন দযবাজনবার দঘবাষেবা 
কশরপ্ছশলন। এটি প্বশশ্বর বহৃত্ম অথ ্বননপ্তক 
ষ্মতবােন কম ্বেূপ্ি। ২০১৪ েবাশলর ২৮ আগস্ট এই 
কম ্বেূপ্ির আনুষ্বাপ্নক েূিনবা করবার েমে, প্ধবানমন্তী 
এশক “েুটিিক্র দথশক েপ্ররেশের মুক্তির উৎেব” 
প্হেবাশব অপ্ভপ্হত কশরপ্ছশলন।

n প্বশশ্বর বহৃত্ম অথ ্বননপ্তক ষ্মতবােন কম ্বেূপ্িশত 
প্থমববার ‘ক্জশরবা বযেবাশলন্স’ অযেবাকবাউন্ দখবালবা 
হশেপ্ছল। প্স্শমর অযেবাকবাউন্ধবারীশের ৫৫ 
েতবাংশেরও দবপ্ে মপ্হলবা।

n ২০১৫ েবাশলর মবাশি্ব েবাশল, জন ধন অযেবাকবাউশন্র 
েংখযেবা প্ছল ১৫ দকবাটি এবং এখন ৪৬.২৫ দকবাটি 
েুপ্বধবাশভবাগী বযেবাশকে িবাকবা জমবা কশরশছন।

n এই অযেবাকবাউন্গুপ্লশত ১৭৩৯৫৪.০৭ দকবাটি িবাকবা 
জমবা রশেশছ। দমবাি ১.২৬ লষ্ বযেবাকেপ্মর্ উপ-
পপ্রশষববা এলবাকবাে েবাখবাপ্বহীন বযেবাক্কেং পপ্রশষববা প্েবান 
করশছন।

n ২০১৪ েবাশলর ১৮ আগস্ট েবারবা দেশে আনুমবাপ্নক ১.৫ 
দকবাটি বযেবাকে অযেবাকবাউন্ দখবালবা হশেপ্ছল। একপ্েশন 
এতগুপ্ল বযেবাকে অযেবাকবাউন্ দখবালবা অথ ্বননপ্তক 
ইপ্তহবাশে একটি নক্জরপ্বহীন দরকি্ব।
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জাত্রীয় বেষ্া ন্রীবত ২০২০ 
বেষ্াড়ক আরও 
সম্প্রসাবরত করা হড়ব 

হযোকােন: উদ্াবকরা ‘জয় অনুসন্ধান’ 
ত্াগান তুড়লড়ছন

২০২২ সাড়লর ২৫ আগস্ট ‘স্মাি্ষ 
ইন্ডিয়া হযোকােন-২০২২ এর 

সমাপন্রী অনুষ্াড়ন প্রধানমন্ত্রী 
নড়রন্দ্র তমাে্রী বড়লবছড়লন 

তয স্মাি্ষ ইন্ডিয়া হযোকােন 
জনগড়ের অংেগ্রহড়ের 

একটি গুরুত্বপেূ ্ষ মাধযেম হড়য় 
উড়ঠড়ছ। উদ্াবকরা বৃহৎ 

সংকল্পগুবল পূরে করার জনযে 
‘জয় অনুসন্ধান’ মন্তড়ক সঙ্্রী 

কড়রড়ছন। আগাম্রী ২৫ বছড়রর 
মড়ধযে উন্নত ভারত গঠড়নর 

লড়ষ্যে কাজ করড়ছন তারঁা।

n মিবাি্ব ইক্ডিেবা হযেবাকবাথশনর পচিম অপ্ধশবেশন ২৯০০টিরও দবপ্ে প্বেযেবালে এবং 
২২০০টি উচিপ্েষ্বা প্প্তষ্বাশনর ছবার্রবা ৫৩টি দকন্দ্রীে মন্তশকর ৪৭৬টি 
েমেযেবা েমবাধবাশনর জনযে প্শিটিবা করবা হশেপ্ছল। এই হযেবাকবাথন আশেবাজশনর 
প্পছশন একটি উশদেেযে হল দয তরুে উদ্বাবক যবারবা েবারবা দেে দথশক এখবাশন 
এশেশছন তবাশঁের অবেযেই েমেযেবা, েমেযেবার কবারেগুপ্ল দববাঝবার দিটিবা করশত 
হশব এবং েরকবার দয েমেযেবাটি েমবাধবান করশত িবাে তবা দথশক পপ্রর্বাশের 
উপবাে খুশঁজ দবর করশত হশব। ছবার্, েরকবাপ্র ও দবেরকবাপ্র েংস্বার মশধযে 
েহশযবাপ্গতবার এই দিতনবা এবং েকশলর প্শিটিবার এই দিতনবা উন্নত ভবারত 
গেবার জনযে অপপ্রহবায ্ব। দেশে উদ্বাবশনর দিতনবাশক উৎেবাপ্হত করবার জনযে 
২০১৭  েবাশল মিবাি্ব ইক্ডিেবা হযেবাকবাথন িবালু করবা হশেপ্ছল। এই বছর, ‘মিবাি্ব 
ইক্ডিেবা হযেবাকবাথন- জপু্নের’দক প্েষ্বাথতীশের মশধযে উদ্বাবনী মশনবাভবাব গশে 
তুলশত এবং েমেযেবা েমবাধবাশনর পদ্প্তর প্বকবাশের জনযে একটি পবাইলি 
প্কল্প প্হেবাশব িবালু করবা হশেশছ। 

n  একটি বহৃৎ প্েষ্বামূলক পপ্রকবােবাশমবা গশে দতবালবার 
কবাজ িলশছ যবার জনযে নতুন কশলজ, নতুন 
প্বশ্বপ্বেযেবালে, নতুন আইআইটি, নতুন আইআইএম 
প্প্তটষ্ত হশচ্। জবাতীে প্েষ্বানীপ্তশত ভবারতীে 
মূলযেশববাশধর উপর গুরুত্ব দেওেবা হশেশছ। এই প্েষ্বা 
বযেবস্বা প্েষ্বাথতীশের প্শেবাজনীে জ্বান এবং েষ্তবা 
প্েশে েম্জিত কশর ভবারতশক প্বশ্ববযেবাপী জ্বাশনর দকন্দ্র 
প্হেবাশব প্প্তষ্বা করশব। দকন্দ্রীে েরকবার ২০২২-২০২৩ 
েবাশলর জনযে প্েষ্বা মন্তশকর ববাশজশি এক লষ্ দকবাটি 
িবাকবার দবপ্ে বরবাদে কশরশছ যবা স্বাধীনতবার পর দথশক 
েশব ্ববাচি বরবাদে।

৬০

৬১

১৯৮৬ সাড়লর বেষ্ান্রীবত তেড়ে কায ্ষকর বছল। 
এই ৩৪ বছড়র সারা ববড়শ্ব শুধুমাত্ কাবরগবর ও 
বেষ্াগতভাড়ব নয়, জ্রীবনযাত্ার পদ্বতড়তও 
অড়নক পবরবত্ষন ঘড়িড়ছ। এই কারড়েই ভারত 
সরকার ২০২০ সাড়লর ২৯ জলুাই জাত্রীয় বেষ্া 
ন্রীবত- ২০২০ তঘাষো কড়রড়ছ, যাড়ত তেড়ের 
তরুেতরুে্রীড়ের বুন্দ্, ববকাে এবং উদ্াবন, 
বেষ্া সম্বক্ষত েৃঢ় ন্রীবতগুবলর সাড়ে এক নতুন 
ভববষযেত গড়ে তুলড়ত সহায়তা করা হয়।
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n  উত্র-পূশব ্ব েবাপ্ন্ত ও উন্নেশনর একটি নতুন যগু এশেশছ। 
আফস্পবা-এর অধীশন অেবান্ত এলবাকবার েংখযেবা হ্বাে 
হশেশছ। ২০১৫ েবাশল ক্র্পুরবা এবং ২০১৮ েবাশল দমঘবালে 
দথশক আফস্পবা েমূ্পে ্বরূশপ প্তযেবাহবার করবা হশেপ্ছল। 
এছবােবাও আেবাম, মপ্েপুর, নবাগবালযেবাডি এবং অরুেবািল 
প্শেে দথশক আংপ্েকভবাশব প্তযেবাহবার করবা হশেশছ। 

n  উত্র-পূশব ্ব কশেক েেশকর পুরশনবা প্বশরবাধ প্মশিশছ ; 
প্বাে ৭০০০ প্বশরেবাহী আত্মেমপ ্বে কশরশছ। ঐপ্তহবাপ্েক 
কবাপ্ব ্ব আলং িুক্তি (২০২১) স্বাষ্শরর ফশল আেবাশমর এক 
েেশকর পুরশনবা েমেযেবার অবেবান ঘিল। এনএেপ্েএন 
(আইএম)-এর েশঙ্ দফ্মওেবাক্ব িুক্তি এবং অনযেবানযে নবাগবা 
েংগেনগুপ্লর েশঙ্ যদু্প্বরপ্ত িুক্তিও স্বাষ্প্রত হশেপ্ছল।

n  ব্রু-প্রেবাং অযেবাকি্ব (২০২০): ক্র্পুরবাে ৩৭,০০০ ব্রু 
অপ্ভববােীর পুনব ্ববােন েম্ভব হশেশছ।

n  আেবাশম ২১টি দমপ্িকযেবাল কশলজ প্প্তটষ্ত হশচ্, এবং 
গুেবাহবাটিশত এমে প্প্তটষ্ত হশচ্।

এই প্থমববার উত্র-পূশব ্বর েব রবাশজযের রবাজধবানীগুপ্ল 
দরল মবানপ্িশর্ যুতি হশত িশলশছ। আেবাম, অরুেবািল 
প্শেে এবং ক্র্পুরবার রবাজধবানীগুপ্ল একটি ব্িশগজ 
দরল দনিওেবাক্ব বিবারবা েংযতুি। নবাগবালযেবাডি, প্মশজবারবাম, 
মপ্েপুর, প্েপ্কম এবং দমঘবালশের রবাজধবানীগুপ্লর 
জনযে দরল দনিওেবাশক্বর কবাজ অবযেবাহত রশেশছ।

উত্তরপবূ ্ষ: উন্নয়ড়নর 
নতুন ইন্ঞ্ন

উত্র-পূব ্ববাচিল গত আি বছশর অভূতপূব ্ব 
উন্নেশনর েবাষ্ী হশেশছ। অবকবােবাশমবা 

প্নম ্ববাে, উন্নত স্বাস্যেশেববা, প্েষ্বা প্নক্চিত 
করবা এবং প্বপ্ভন্ন রবাশজযের আচিপ্লক 

েংসৃ্প্তশক জনপ্প্ে করবার উপর 
অপ্ভপ্নশবে করবা হশেশছ।

- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

৬২

৬৩ পূড়ব ্ষােয় মড়ন্তর মাধযেড়ম পূব ্ষ ভারড়তর উন্নয়ন 
আমবাশের স্বাধীনতবা আশ্বালন 
দহবাক ববা েবামবাক্জক েংস্বার, পূব ্ব 
ভবারত েমগ্র ভবারতশক দনতৃত্ব 
প্েশেশছ। পবূ ্ব ভবারত অেীম 
েুশযবাশগর দেে। প্বাকৃপ্তক েম্পশে 
েমদৃ্ হওেবা েত্শত্বও; দেশের 
অনযেবানযে অংশের তুলনবাে এই 
অচিলটি আথ ্ব-েবামবাক্জক উন্নেশন 
প্পপ্ছশে রশেশছ। প্ধবানমন্তী 
নশরন্দ্র দমবােীর দনতৃত্ববাধীন 
দকন্দ্রীে েরকবার পবূ ্ব ভবারশতর 
উন্নেশন েম্পূে ্ব প্প্তশ্রুপ্তবদ্। 
এই অঙ্ীকবাশরর আওতবাে অশনক 
কবাজ করবা হশচ্।

n  পূব ্ব ভবারশতর উন্নেন ত্বরবাপ্ন্বত করশত ধশম ্বন্দ্র প্ধবান, তৎকবালীন দপশরেবাপ্লেবাম 
এবং প্বাকৃপ্তক গযেবাে এবং ইস্পবাত মন্তী, পক্চিমবশঙ্র কলকবাতবাে ২০২০ 
েবাশলর ১১ জবানুেবাপ্র পূশব ্ববােেবা: একটি ইপ্ন্শগ্রশিি প্স্টল হবাব িবাল ুকশরপ্ছশলন।

n  প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর দনতৃশত্ব পূব ্ব ভবারশতর উন্নেন অভূতপূব ্ব মশনবাশযবাগ 
দপশেশছ। উচিবাকবাঙ্কী দজলবার প্বাে অশধ ্বকই এই অচিশল, যবা আথ ্ব-েবামবাক্জক 
উন্নেশনর নতুন দকন্দ্র হশে উেশছ। দকন্দ্রীে েরকবাশরর পপ্রকবােবাশমবা উন্নেন 
প্শিটিবাে পূব ্ব ভবারত একটি প্বশেষ স্বান েখল কশর আশছ।

n  েষ্ মবানব েম্পে, প্বাকৃপ্তক েম্পশের প্বািুয ্ব এবং উচিবাকবাঙ্ী জনেংখযেবার 
জনযে পূব ্ব ভবারত একটি প্যকু্তি-েষ্ম উৎপবােন পপ্রশবে বতপ্র করশত প্স্তুত। 
২০২০ েবাশলর ২৯ প্িশেম্বর প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী নতুন ভবাউপুর-নতুন 
খুজ্ববা দেকেশনর অপবাশরেন কশন্টবাল দেন্বার এবং ইস্টবান ্ব দিপ্িশকশিি দফ্ি 
কপ্রশিবার উশবিবাধন কশরন। 

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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পবরড়বে 
প্রাে্রী-প্রকৃবত সম্ড়ক্ষর ভারসামযে বজায় রাড়খ 

আমবাশের দেে ১১৪.০৭ প্গগবাওেবাি পুনন ্ববীকরেশযবাগযে 
েক্তির ষ্মতবা স্বাপন কশরশছ, যবার মশধযে বে 
জলপ্কল্প অন্তভু্বতি নে। উপরন্তু, দমবাি ৬০.৬৬ 
প্গগবাওেবাি ষ্মতবার নববােনশযবাগযে েক্তি প্কল্পগুপ্ল 
উন্নেশনর প্বপ্ভন্ন পয ্ববাশে রশেশছ। দেশে ইনস্টল করবা 
দেৌরপ্বেুযেশতর ষ্মতবা প্বাে প্বিগুে হশেশছ, ২০১৪-১৫ 
েবাশল যবা ২.৬৩ প্গগবাওেবাি প্ছল এখন তবা দবশে ৫৭.৭১ 
প্গগবাওেবাি হশেশছ।

ভবারশত ২০১৪ েবাল পয ্বন্ত দপশরেবাশল ১.৫% ইথবানল প্মশ্রে 
করবা হত। ১০% প্মশ্রশের লষ্যেমবার্বা এখন পূরে করবা হশেশছ। 
দপশরেবাশল ২০% ইথবানল প্মশ্রশের লষ্যে পশূব ্ব ২০৩০ েবাশলর 
জনযে প্নধ ্ববারে করবা হশেপ্ছল, পরবততী েমশে তবা ২০২৫ েবাল 
করবা হে। এবং এখন লষ্যে হল ২০২৩ েবাশলর ১ এপ্প্ল প্কছু 
দপশরেবাল পবাশম্প ২০% ইথবানল প্মপ্শ্রত দপশরেবাল েরবরবাহ করবা। 
প্বাে আি বছশর, শুধুমবার্ ১০% ইথবানল প্মশ্রশে প্বাে ৫০ 
হবাজবার দকবাটি িবাকবা ববশেপ্েক মুরেবা েবাশ্রে হশেশছ।

পুরবাতন, অশযবাগযে, েষূে েটৃটিকবারী যবানববাহনগুপ্লশক ধীশর ধীশর 
অপেবারশের জনযে স্যেবাপ্পং নীপ্ত কবায ্বকর করবা হশেশছ। পুরবাশনবা 
যবানববাহন নতুন যবানববাহশনর তুলনবাে প্বাে েেগুে দবপ্ে েষূে 
প্নগ ্বত কশর। পুরবাতন গবাপ্ে জমবা দেওেবার েবাটি্বপ্ফশকি প্েবাশনর 
মবাধযেশম দমবািরযবান কর অবযেবাহপ্ত দেওেবাও শুরু হশেশছ।

২০২১ েবাশলর দফব্রুেবাপ্রশত, তবাপ্মলনবােুর শ্রীপ্ভপ্লপু জ্ুর 
দমগবামবালবাই িবাইগবার প্রজবাভ্বশক দেশের ৫১তম ববাঘ েংরষ্ে 
এলবাকবা প্হেবাশব মশনবানীত করবা হশেপ্ছল। প্প্ত িবার বছর অন্তর 
েংগটেত একটি অনুমবান অনেুবাশর, ২০১৪ েবাশল দেশে ২২২৬টি 
ববাঘ প্ছল, যবা ২০১৮ েবাশল বকৃ্দ্ দপশে ২৯৬৭ হশেশছ। প্বশশ্বর ৭০% 
ববাশঘর ববাে ভবারশত।

নবায়নড়যাগযে েন্তি ইোনল বমশ্রে 

যানবাহন স্যোবপং ন্রীবত বাড়ঘর সংখযো তবড়েড়ছ 

তবেযুেবতক গাবের জনযে তফম ইন্ডিয়া বস্ম 

উন্নেন এবং পপ্রশবশের মশধযে ভবারেবামযে আমবাশের 
প্বািীন ঐপ্তশহযের একটি গুরুত্বপূে ্ব অংে। বনবাচিল 
বকৃ্দ্ দহবাক ববা ববাঘ-প্েংহ-এক প্েংওেবালবা গডিবাশরর 
েংখযেবা বকৃ্দ্, দপশরেবাশল ইথবানল প্মশ্রন, নববােনশযবাগযে 
েক্তি, ববা পুরবাশনবা যবানববাহন ববাপ্তশলর নীপ্ত, ববেুযেপ্তক 
গবাপ্ে বযেবহবার বকৃ্দ্, প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর 
দনতৃত্ববাধীন েরকবার পপ্রশবে রষ্বাে বহু পেশষ্প 
গ্রহে কশরশছ। 

৬৪

আমাড়ের তেে তয প্রকৃবতর পুড়জা কড়র, 
তজব জ্ালাবন প্রকৃবত রষ্ার প্রবতেব্। 
আমাড়ের কাড়ছ তজব জ্ালাবনর অে ্ষ 
হল তয জ্ালাবন সবুজ এড়ন তেয়, তয 
জ্ালাবন পবরড়বেড়ক রষ্া কড়র।
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

জীববাশ্ জ্বালবাপ্নর উপর প্নভ্বরতবা এবং যবানববাহশনর কবাব ্বন প্নগ ্বমন কমবাশত হবাইপ্ব্ি এবং ববেুযেপ্তক যবানববাহন দ্রুত গ্রহশের 
জনযে ‘দফম ইক্ডিেবা’ দপ্বাগ্রবামটি ২০১৫ েবাশল িবালু করবা হশেপ্ছল। এখন দফম ইক্ডিেবার প্বিতীে ধবাপটি ২০১৯ েবাশলর ১ এপ্প্ল 
দথশক ৫ বছশরর জনযে ১০ হবাজবার দকবাটি িবাকবার বযেশের প্বধবাশনর েশঙ্ কবায ্বকর রশেশছ। ২০২২ েবাশলর আগস্ট পয ্বন্ত প্বাে ১৪ 
লষ্ ববেুযেপ্তক গবাপ্ে প্নবপ্ন্ধত হশেশছ। ২০২২ েবাশলর ববাশজশি একটি দঘবাষেবা অনুযবােী ‘েযে বুযেশরবা অফ এনবাক্জ্ব এপ্ফপ্েশেক্ন্স’ 
২০৩০ েবাশলর মশধযে দেশের প্ধবান ৯টি েহশর ৪৬ হবাজবার পবাবপ্লক িবাক্জ্বং দস্টেন স্বাপন করশব। এ পয ্বন্ত প্বাে ১৫০০টি িবাক্জ্বং 
দস্টেন গশে দতবালবা হশেশছ।

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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প্রকৃবতর সুরষ্ার 
জনযে পবরড়বে বান্ধব 
জ্রীবনধারা  
n  গত বছর গ্বােশগবাে প্েওপ্প-২৬ ববেশকর 

েমে, প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ‘লবাইফ’ ববা 
পপ্রশবশের জনযে জীবনধবারবা, অথ ্ববাৎ, পপ্রশবে 
ববান্ধব জীবনধবারবার কথবা বশলপ্ছশলন। েমগ্র 
প্বশ্ব ভবারশতর এই ভবাবনবার প্েংেবা কশরপ্ছল। 
ভবারত রবাষ্ট্রেংশঘর প্বপ্ভন্ন েংস্বার েশঙ্ 
অংেীেবাপ্রশত্ব পপ্রশবে ববান্ধব জীবনধবারবা গশে 
দতবালবার কবাজ শুরু কশরশছ।

n  এই প্িবার অপ্ভযবাশনর েৃটটিভপ্ঙ্ হল এমন 
একটি জীবনধবারবা দমশন িলবা যবা আমবাশের 
গ্রশহর েশঙ্ েবামঞ্জেযেপেূ ্ব হশব। যবারবা এমন 
জীবনযবাপন কশর তবাশের বলবা হে ‘দপ্বা-
প্লযেবাশনি প্পপল’।

n  প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী এই বছর ৫ জনু 
‘লবাইফ দগ্বাববাল মুভশমন্’ িবাল ুকশরপ্ছশলন 
যবাশত েবারবা প্বশশ্বর মবানুষ, েম্প্রেবাে এবং 
েংস্বাগুপ্লশক পপ্রশবে েশিতন জীবনধবারবা 
গ্রহে করশত অনুপ্বাপ্েত করবা যবাে।

প্মেন লবাইফ অতীত দথশক দেশখ, 
বত্বমবাশন কবাজ কশর এবং ভপ্বষযেশতর 
প্প্ত মশনবাপ্নশবে কশর। 
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

২০৭০ সাড়লর মড়ধযে 
ভারত তনি-েূনযে 

কাব ্ষন বনগ ্ষমন অজ্ষন 
করড়ব

২০৭০ সাড়লর মড়ধযে ভারত তনি েূনযে 
কাব ্ষন বনগ ্ষমড়ন তপৌঁড়ছ যাড়ব, প্রধানমন্ত্রী 
নড়রন্দ্র তমাে্রী ২০২১ সাড়লর নড়ভম্বড়র 
্াসড়গায় একো তঘাষো কড়রবছড়লন। 
এর পাোপাবে রাষ্ট্রসংড়ঘর জলবায় ু
পবরবত্ষন সড়মিলড়ন বসওবপ২৬-এর 
মড়ঞ্চ বতবন সার ববশ্বড়ক পঞ্চামৃত মন্ত 
বেড়য়বছড়লন।

৬৫

৬৬ 

২০৭০ সাড়লর 
মড়ধযে তনি-

েূনযে লষ্যেমাত্া 
অজ্ষন করা 

হড়ব। 

২০৩০ সাড়লর মড়ধযে 
অ-জ্রীবাশ্ম েন্তির ষ্মতা 

৫০০ বগগাওয়াড়ি তপৌঁছাড়ব।

২০৩০ 
সাড়লর 

মড়ধযে কাব ্ষন 
বনঃসরে ১ 

বববলয়ন িন 
হ্াস পাড়ব।

নবায়নড়যাগযে 
েন্তি ২০৩০ 
সাড়লর মড়ধযে 
৫০% েন্তির 
চাবহো পূরে 

করড়ব। 

২০৩০ সাল নাগাে কাব ্ষড়নর 
ত্রীব্তা ৪৫% কমড়ব। 

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ



n একক-ব্যবহারেে প্াস্টিক-মুক্ত ভােত 
অস্ভযারেে প্রস্ত বস্িষ্ঠ বাতা্ স্িরত ২০১৯ সারিে 
অর্াবে প্রধােমন্ত্রী েরেন্দ্র মমাি্রী মহাবাস্িপুেরমে সমুদ্র 
সসকরত ছস়্ির়ে থাকা একক-ব্যবহারেে প্াস্টিক বর্্য 
তুরিস্ছরিে। ৪০% মথরক ৯৬% প্াস্টিক বর্্য িষূণ সমদু্র 
সসকরত ঘরে।

n স্বচ্ছ ভােত অস্ভযাে ২.০-মত শুধমুাত্র একক ব্যবহারেে 
প্াস্টিক স্েমূি্ কোে সংকল্পই অন্তভুক্্ত কো হ়েস্ে, 
প্াস্টিক বর্্য ব্যবস্াপো সংর�াধে্রী স্বস্ধমািা, ২০২১-এে 
স্বজ্ঞস্তি দ্াো ১ রিুাই, ২০২২ মথরক একক-ব্যবহারেে 
প্াস্টিক পণ্যগুস্িরক স্েস্ষদ্ধ কো হর়েরছ। এরত এই ধেরেে 
দ্রব্য ের়েরছ মযগুস্িে সামাে্য উপরযাস্িতা আরছ স্কন্তু 
আবরে্াও সষৃ্টি করে। পস্েরব� মন্তক ইস্তমরধ্যই িত বছে 
৭৫ মাইক্ররেে কম পস্িস্থে ব্যাি স্েস্ষদ্ধ করেস্ছি। মন্তক 
২০২২ সারিে ৩১ স্িরসম্বে মথরক মির� ১২০ মাইক্ররেে 
কম পুরুরবেে প্াস্টিরকে ব্যািগুস্িও বন্ধ কেরব।

বিশ্বের সিশ্েশ়্ে 
পবরচ্ছন্ন সমদু্র 

সসকত-এর মশ্্যে 
ভারশ্তর দশটি সমদু্র 

সসকত রশ়্েশ্ে

ভারত: একক-
িযেিহাশ্রর 
প্াবটিক থেশ্ক মুক্ত

থদশ্শর শীর ্ষ ১০টি সমুদ্র সসকত

সমস্বিত উপকূি্রী়ে অঞ্চি ব্যবস্াপো 
প্রকরল্প সমুদ্র সসকত পস্েরব� ও 

মসৌন্দয ্ ব্যবস্াপো মসবা কাযক্্রম 
চািু কো হর়েরছ। এে অধ্রীরে, ‘ব্িু 

ফ্্যাি স্বচ’ �ংসাপরত্রে রে্য 
সসকরত িষূণ হ্াস, 
মসৌন্দয ্া়েে, সেুক্া 

এবং পযর্বক্ণ 
পস্েরষবাগুস্িে 

উপে েরে 
মিও়ো হরব। এে 
প্রভারব ভােরতে 

১০ষ্ে সসকত 
স্বরবেে সবরচর়ে 

পস্েচ্ছন্ন সসকরতে তাস্িকা়ে 
স্াে মপর়েরছ। এষ্ে একষ্ে 

আন্তরা্স্তকভারব স্ব্রীকৃত ইরকা-
মিরবি।

প্াবটিশ্কর কারশ্ে পাহাশ়্ে থে ক্ষবত হশ্চ্ছ থস 
বিরশ়্েও আমাশ্দর সরকার সতক্ষ রশ়্েশ্ে। 

একক-িযেিহাশ্রর প্াবটিশ্কর বিরুশ্ধে থদশিযোপী 
অবভোশ্ের পাশাপাবশ আমাশ্দর সরকার 

প্াবটিক ির্ষযে িযেিস্াপো বেশ়্েও কার করশ্ে। 
েশ্রন্দ্র থমাদী, প্র্ােমন্তী

৬৭

 স্�বোরপুে, মিবভূস্ম দ্ােকা গুরোত  মঘাঘিা, িািো 
েিে হারভস্ি, িমে ও স্িউ  পািুস্বস্দ্র, উিুস্প মরিা, কণ ্ােক 

 কণ ্ােরকে কাসােরকাি  মকোিাে মকাভািাম  কাপ্াি, 
মকোিা  ইরিে, পুিুরচস্ে  ঋস্ষরকান্া, অন্ধ্রপ্ররি�   
মিারডেে স্বচ, ওস়্ি�া  োধা েিে, আন্দামাে ও স্েরকাবে 
দ্্রীপপুঞ্জ।

েতুে ভােরতে সংকল্প যাত্রা প্রচ্ছদ বেিন্ধ

58 স্েউ ইন্ন়্ো সমাচাে   ১৬-৩০ মসরটেম্বে, ২০২২

৬৮
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n  এ নীপ্ত ববাস্তববােন হশল দেশের েবাধবারে মবানুষ প্বশুদ্ জ্বালবাপ্ন পবাশব। এটি 
জীববাশ্ জ্বালবাপ্নর পবােবাপবাপ্ে অপপ্রশেবাপ্ধত দতল আমেবাপ্নর উপর প্নভ্বরতবা 
হ্বাে করশব। এটি ভবারতশক েবজু হবাইশড্রবাশজন এবং েবজু অযেবাশমবাপ্নেবার 
রফতবাপ্ন দকন্দ্র প্হেবাশব গশে দতবালবার লষ্যেও রবাশখ। এই নীপ্ত নববােনশযবাগযে 
েক্তি উৎপবােনশক উৎেবাপ্হত কশর।

n  েরকবার েবারবা দেশে গযেবাে পবাইপলবাইন অবকবােবাশমবা েম্প্রেবারেশক 
উৎেবাপ্হত কশরশছ এবং মিবাি্ব প্গ্রি প্বত্বন-েহ পবাওেবার প্গ্রশি েংস্বাশরর 
প্স্তবাব কশরশছ।

জাত্রীয় হাইড়্াড়জন বমেন 
েবারবা প্বশ্ব জলববােু পপ্রবত্বশনর েশঙ্ 
লেবাই করশছ। দেই কবারশে প্বশ্ব এখন 
েক্তির প্বকল্প উৎশের প্েশক তবাপ্কশে 
আশছ। ২০৪৭ েবাশলর মশধযে ভবারতশক 
একটি েমদৃ্েবালী দেে প্হেবাশব গশে 
তুলশত, প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী 
২০২১ েবাশলর ১৫ আগস্ট জবাতীে 
হবাইশড্রবাশজন প্মেশনর দঘবাষেবা 
কশরপ্ছশলন।

৬৯

৭০

নমাবম গড়ঙ্... 
গঙ্া নে্রীড়ক পবরচ্ছন্ন ও পুনরুজ্্রীববত 
করার উড়েযোগ 
n ভবারতীে জনজীবশন গঙ্বা 

নেীর শুধুমবার্ েবাংসৃ্প্তক 
ও আধযেবাত্মিক তবাৎপয ্ব দনই, 
দেশের ৪০% জনেংখযেবা গঙ্বা 
নেীর উপর প্নভ্বরেীল।

n ২০১৪ েবাশল, প্নউইেশক্বর 
মযেবাপ্িেন দস্বােযেবার গবাশি্বশন 
ভবারতীে েম্প্রেবাশের উশদেশে 
ভবাষে দেওেবার েমে প্ধবানমন্তী 
নশরন্দ্র দমবােী বশলপ্ছশলন, “যপ্ে 
আমরবা গঙ্বা নেী পপ্রষ্বার 
করশত েষ্ম হই, তশব এটি 
দেশের জনেংখযেবার ৪০ েতবাংে 
মবানুষশক উপকৃত করশব।“  

n নমবাপ্ম গশঙ্ প্মেন ২০১৪ 
েবাশলর জনু মবাশে িবাল ুকরবা 
হশেপ্ছল। ২০২২ েবাশলর মবাি্ব 
পয ্বন্ত ৩০,৮৫৩ দকবাটি িবাকবার 
আনুমবাপ্নক বযেে েহ ৩৬৪টি 
প্কল্প অনুশমবাপ্েত হশেশছ, যবার 
মশধযে ১৮৩টি িবাল ুকরবা হশেশছ।

n ২০১৪ েবাশল প্েন প্প্ত ১৩০৫ 
দমগবাপ্লিবার পেঃপ্নষ্বােন 
বযেবস্বা প্ছল, যবা ২০২২ েবাশল 
দবশে প্েন প্প্ত ২৪০৭ 
দমগবাপ্লিবার হশেশছ। নমবাপ্ম 
গশঙ্ প্মেন ২০২৬ েবাল পয ্বন্ত 
অনুশমবাপ্েত হশেশছ৷

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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সাধারে সাধারে 
মানুড়ষর পদ্ম মানড়ুষর পদ্ম 
পুরস্ারপুরস্ার

n  ২০১৭ েবাশলর পদ্ম পুরস্বাশর প্থমববার েবাধবারে মবানষু অংেগ্রহে 
করশত দপশরপ্ছল। এই প্নেশমর জনযে েবারবা দেে ৭০ বছর ধশর 
অশপষ্বা করপ্ছল। এর মবাধযেশম পদ্ম পুরস্বাশরর মশনবানেন প্ক্ক্রেবা 
েমূ্পে ্ব স্চ্ করবা হশেশছ।

n  পদ্ম পুরস্বাশরর জনযে একটি প্বশেষ ওশেবেবাইি বতপ্র করবা 
হশেপ্ছল এবং ২০১৬ েবাশল অনলবাইশন আশবেন শুরু হশেপ্ছল। 
এই পুরস্বারগুপ্লর জপু্রশত েমবাশজর েব ্বস্তশরর প্বপ্েটি বযেক্তিবগ ্বশক 
অন্তভু্বতি করবা হশেপ্ছল যবারবা স্ স্ দষ্শর্ অনবেযে কবাজ কশরশছন। 
২০১৭ েবাশল পদ্ম পুরস্বাশরর জনযে, আনমুবাপ্নক ২২০০ জন আশবেন 
কশরপ্ছশলন, অনযেপ্েশক ২০২০ েবাশল পদ্ম পুরস্বাশরর জনযে ৪৬,০০০ 
জন মশনবানেন প্েশেপ্ছশলন। একই েশঙ্ ২০২২ েবাশলর পদ্ম 
পুরস্বাশরর জনযে আশবেন কশরশছন প্বাে ৪ লষ্ ৮৫ হবাজবার মবানুষ।  

৭১

তকউ খাবল পাড়য়, তকউ ধবুত পবরধান 
কড়র রাষ্ট্রপবত ভবড়ন পদ্ম পুরস্ার গ্রহে 
কড়রড়ছন। এটি নতুন ভারড়তর ছবব, 
তযখাড়ন পদ্ম পুরস্ার এখন শুধ ু‘ববড়েষ’ 
নয়, প্রবতভাসম্ন্ন ‘সাধারে মানষু’তকও 
তেওয়া হয়। প্রেমবাড়রর মড়তা, প্রধানমন্ত্রী 
বনড়জ িুইিাড়র প্রবতভাবান এবং অপবরবচত 
বযেন্তিড়ের মড়নানয়ড়নর আড়বেন করড়ত 
তেড়খড়ছন। এটি পদ্ম পুরস্ারড়ক ‘জনতার 
পদ্ম’ বহসাড়ব প্রবতটষ্ত করড়ত প্রধানমন্ত্রী 
নড়রন্দ্র তমাে্রীর েৃঢ়সংকল্প প্রেে ্ষন কড়র।

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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অপবরবচত 
ব্রীরড়ের স্ব্রীকৃবত
ভবারশতর ইপ্তহবাে রশেশছ ভবারশতর েবাধবারে 
মবানুশষর মশধযে, দলবাকগবাশনর মশধযে, 
দলবাককবাপ্হনীর মশধযে। প্জশমের পর প্জমে 
ধশর নবাগপ্রকরবা দেই ইপ্তহবাে, ঐপ্তহযে 
বহন কশর িশলশছন। ভবারশতর ইপ্তহবাশে 
এমন অশনক বীর েংগ্রবামী আশছন যবারবা 
মবাতৃভূপ্মর রষ্বাে তবাশঁের জীবন উৎেগ ্ব 
কশরপ্ছশলন। দেই মহবান বীররবা েীঘ ্বকবাল 
ধশর তবাশঁের প্বাপযে স্ীকৃপ্ত, েম্বান দথশক 
বক্চিত প্ছশলন। ২০১৪ েবাশলর পর, দেশের প্কৃত 
নবােকশের েম্বাপ্নত করবার রীপ্ত শুরু হে।

স্টযোচু 
অফ ইউবনটি......

ভবারশতর দলৌহমবানব েে্ববার 
বলিভভবাই পযেবাশিশলর প্প্ত শ্রদ্বা 

জ্বাপন করশত গুজরবাশতর দকভবাপ্েেবাে 
‘স্টযেবািু অফ ইউপ্নটি’ প্নপ্ম ্বত হশেশছ। 
প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ২০১৩ েবাশল 

গুজরবাশতর মুখযেমন্তী প্ছশলন, দেই েমে 
প্তপ্ন প্বশশ্বর েবশিশে উঁিু (৬০০ 

ফুি) মূপ্ত ্বটির প্ভত্্ স্বাপন 
কশরপ্ছশলন।

ইবতহাস রচনার নাড়ম যারা ইবতহাড়সর 
কারসান্জ কড়রড়ছ তাড়ঁের ভুল সংড়োধন 

করড়ছ আজড়কর ভারত। তেেড়ক ভুল তেড়ক 
মতুি করা হড়চ্ছ।

- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

৭২

স্বাধীনতবার পর, আধপু্নক ভবারশতর অনযেতম স্পপ্ত 
ি্র ভীমরবাও আশম্বেকশরর তবারঁ প্বাপযে স্ীকৃপ্ত 
পবােপ্ন। এই ঐপ্তহবাপ্েক ভুল েংশেবাধশনর জনযে 
দকন্দ্রীে েরকবার ‘পচিতীথ ্ব’ আকবাশর ববাববােবাশহশবর 
জীবশনর েশঙ্ যুতি স্বান বতপ্র কশরশছ। ববাববােবাশহশবর 
েম্বাশন, ২৬দে নশভম্বর প্েনটিশক ‘েংপ্বধবান প্েবে’  
প্হেবাশব স্ীকৃপ্ত দেওেবা হশেশছ।

আজবাে প্হ্ েরকবাশরর ৭৫ তম ববাপ্ষ ্বকীশত, প্ধবানমন্তী 
নশরন্দ্র দমবােী লবালশকলিবাে দতরঙ্বা উত্শতবালন 
কশরপ্ছশলন। দনতবাক্জর পপ্রববাশরর েীঘ ্বপ্েশনর েবাপ্ব 
পূরে হে যখন দগবাপনীে তবাপ্লকবা দথশক দনতবাক্জ 
েম্পপ্ক্বত দবপ্েরভবাগ ফবাইল ববাে দেওেবা হে। ইক্ডিেবা 
দগশি দনতবাক্জর মপূ্ত ্ব স্বাপন করবা হশেশছ।

বীর েবাভবারকর, মহবারবাজবা েুশহলশেব, রবাজবা মশহন্দ্র 
প্তবাপ, েীনবনু্ধ েযেবার দছবািু রবাম এবং এমন অশনক 
বীর, যবাশের অবেবান ভবারত কখনও ভুলশব নবা, তবাশঁের 
উত্রবাপ্ধকবার পুনরুজিীপ্বত হশেশছ।

বাবাসাড়হড়বর প্রবত শ্রদ্া 

তনতান্জ সুভাষ চন্দ্র বসু

ব্রীরড়ের সযোলিু
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৭৪

রাম মন্্র 
রবাম জমেভূপ্মর পুনপ্ন ্বম ্ববাশে 
েতবাব্দী প্বািীন প্বববাশের অবেবান
অশযবাধযেবাে প্বশ্বমবাশনর পপ্রকবােবাশমবা বতপ্র 
হশচ্। এই মক্্র বতপ্র হশল শুধু অশযবাধযেবার 
জবাকঁজমকই ববােশব নবা, বেশল যবাশব এই 
অচিশলর পুশরবা অথ ্বনীপ্ত। প্প্তটি দষ্শর্ নতুন 
েুশযবাগ বতপ্র হশব, এবং েবারবা প্বশশ্বর মবানুষ 
এখবাশন আেশব। অশযবাধযেবাশক একটি আধযেবাত্মিক 
দকন্দ্র, একটি ববপ্শ্বক দকন্দ্র এবং একটি েুস্বােী 
উন্নেন দকন্দ্র প্হেবাশব গশে দতবালবা হশচ্।

n ২০১৯ েবাশলর ৯ নশভম্বর েুপ্প্ম দকবাশি্বর 
এই মবামলবার রবােেবান কশর। পুশরবা জপ্মটি 
রবামলবালবা প্বরবাজমবানশক হস্তবান্তর করবা 
হশেপ্ছল। এর ফশল ৪৯৯ বছশরর পুশরবাশনবা 
প্বশরবাশধর েমবাপ্তি হশেপ্ছল। 

n  ২০২০ েবাশলর ৫ আগস্ট ভবারশতর 
উত্রপ্শেশে অবপ্স্ত অশযবাধযেবা েহশর রবাম 
মক্্শরর প্ভত্্প্স্তর স্বাপন করবা হশেপ্ছল। 
এখন একটি প্বেবাল রবাম মক্্র বতপ্রর কবাজ 
িলশছ। প্ভত্্ স্বাপশনর জনযে েবারবা প্বশ্ব দথশক 
পপ্বর্ মবাটি েংগ্রহ করবা হশেশছ।

৭৩

তিরা বাবা নানক- কত্ষারপুর কবরড়িার
কত্ববারপুর েবাশহব 
কপ্রশিবারটি ২০১৯ েবাশলর 
অশ্বাবশর দিরবা ববাববা নবানক 
দথশক আন্তজ্ববাপ্তক েীমবান্ত 
পয ্বন্ত েমস্ত আধুপ্নক েপু্বধবা 
েহ একটি েমপ্ন্বত উন্নেন 
প্কল্প প্হেবাশব প্নপ্ম ্বত 
হশেপ্ছল। স্বাধীনতবার পর 
এই প্থম দকন্দ্রীে েরকবার 
প্েখশের পপ্বর্তম তীথ ্বস্বান 
কত্ববারপুর কপ্রিশরর েবাপ্ব 
পূরে কশরশছ। 

n  ১২০ দকবাটি িবাকবা বযেশে অমতৃের দথশক দিরবা ববাববা নবানশকর েবাশথ 
েংশযবাগকবারী গুরুেবােপুর হবাইওশেশত একটি ৪.২ প্কশলবাপ্মিবার েীঘ ্ব িবার-
দলশনর রবাস্তবা বতপ্র করবা হশেপ্ছল।

n  ১৫ একর জপ্মর ওপর প্নপ্ম ্বত হশেশছ অতযেবাধুপ্নক যবার্ী িবাপ্ম ্বনবাল ভবন। 
ভবনটি েমূ্পে ্ব েীতবাতপ প্নেপ্ন্তত। প্প্তপ্েন প্বাে ৫০০০ তীথ ্বযবার্ীশের 
যবাতবােবাশতর েপু্বধবার জনযে ৫০টিরও দবপ্ে ইপ্মশগ্রেন কবাউন্বার স্বাপন করবা 
হশেশছ। প্কেস্, দেৌিবাগবার, ববাচিবাশের পপ্রিয ্ববা ঘর, দবপ্বপ্েটিং, প্বাথপ্মক 
প্িপ্কৎেবা েপু্বধবা, প্বাথ ্বনবা কষ্ এবং স্যেবাক কবাউন্বাশরর মশতবা প্শেবাজনীে গে 
েুপ্বধবাগুপ্ল মূল ভবশনর অভযেন্তশর উপলধি রশেশছ।

n  প্েপ্েটিপ্ভ নজরেবাপ্র এবং একটি পবাবপ্লক অযেবাশড্রে প্েশস্টম েহ েক্তিেবালী 
প্নরবাপত্বা পপ্রকবােবাশমবার বযেবস্বা করবা হশেশছ।
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তকোরনাে ধাম
পুনগ ্ষঠন
২০১৩ েবাশল ভেবাবহ প্বাকৃপ্তক প্বপয ্বশের 
কবারশে, দকেবারনবাথ ধবাম বযেবাপক ষ্প্তগ্রস্ত 
হশেপ্ছল। প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর দনতৃশত্ব 
দকন্দ্রীে েরকবার এখন দকেবারনবাথ ধবাশম 
েংস্বাশরর কবাজ কশরশছ।

n  দকেবারনবাশথ েমূ্পে ্ব হওেবা অবকবােবাশমবা 
প্কল্পগুপ্লর মশধযে রশেশছ েরস্তী আস্বা 
পথ এবং ঘবাশির িবারপবাশে প্নরবাপত্বা প্বািীর, 
ম্বাপ্কনী আস্বা পথ, তীথ ্ব পশুরবাপ্হত গহৃ, এবং 
ম্বাপ্কনী নেীর উপর গরুে িটি দেতু। এই 
প্কল্পগুপ্ল েমূ্পে ্ব করশত ১৩০ দকবাটি িবাকবারও 
দবপ্ে খরি হশেশছ৷

n  শ্রী আপ্ে েকেরবািবাশয ্বর েমবাপ্ধ, যবা ২০১৩ েবাশলর 
বনযেবাে ধ্ংে হশে প্গশেপ্ছল, পুনঃপ্নম ্ববাে করবা 
হশেপ্ছল।

n  প্িপ্কৎেবা ও পয ্বিন েুপ্বধবা দকন্দ্র, প্েবােপ্নক 
কবায ্ববালে এবং হবােপবাতবাল, েুটি দগস্ট হবাউে, 
পুপ্লে দস্টেন, কমবাডি অযেবাডি কশন্টবাল দেন্বার, 
ম্বাপ্কনী আস্বা পথ েবাপ্র বযেবস্বাপনবা এবং 
বটৃটিশত আশ্রেস্ল এবং েরস্তী নবাগপ্রক েপু্বধবা 
ভবন-েহ দমবাি ১৮০ দকবাটি িবাকবারও দবপ্ে 
মূশলযের প্কছু প্কশল্পর প্ভত্প্তপ্স্তর স্বাপন 
কশরশছন প্ধবানমন্তী।

n  জনুবা দেবামনবাথ মক্্র কমশপ্লশক্সর উন্নেশন প্শবেবাপ্ধকবার 
র ্যবাম্প, উেবান, তীথ ্বযবার্ীশের বেবার বযেবস্বা, ১৫টি দেবাকবান, 
প্লফি এবং েুটি বে হল রশেশছ। শ্রী দেবামনবাথ রেবাস্ট এই 
প্কশল্প ৩.৫ দকবাটি িবাকবা প্বপ্নশেবাগ কশরশছ।

n  পয ্বিন মন্তক ২০১৭ েবাশলর মবাি্ব মবাশে গুজরবাশতর 
দেবামনবাশথ তীথ ্বযবার্বা েুপ্বধবার উন্নেশনর জনযে ‘প্েবাে’ 
প্কল্প অনুশমবােন কশরশছ। এই প্কল্পটি েম্পূে ্ব করশত 
৪৫.৩৬ দকবাটি িবাকবা খরি হশেশছ। প্কশল্পর প্বপ্ভন্ন 
উপবােবান, দযমন ‘পবাপ্ক্বং এপ্রেবা দিশভলপশমন্’,’িুযেপ্রস্ট 
ফযেবাপ্েপ্লশিেন দেন্বার’ এবং কটেন বজ্বযে বযেবস্বাপনবা 

২০২০ েবাশলর জলুবাই মবাশে েম্পূে ্ব হশেপ্ছল।

n  দেবামনবাশথর প্বাকৃপ্তক দেৌ্য ্বশক মবাথবাে দরশখ দকন্দ্রীে 
েরকবাশরর "প্েবাে" প্কশল্পর অধীশন েমুরে েে ্বন পথ বতপ্র 
করবা হশেশছ।

n  ২০২২ েবাশলর ২১ জবানুেবাপ্র প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী 
দেবামনবাথ েবাপ্ক্বি হবাউশের উশবিবাধন কশরপ্ছশলন। এই 
কবােবাশমবাটি এমনভবাশব নকেবা করবা হশেশছ যবাশত অপ্তপ্থরবা 
‘েমুশরের েৃেযে’ দেখশত পবাশরন। অথ ্ববাৎ তীথ ্বযবার্ীরবা তবাশঁের 
ঘশর দথশক েমুশরের রূপ এবং দেবামনবাশথর িূেবা দেখশত 
পবাশবন।

৭৫

৭৬ তসামনাে মন্্ড়রর পুনরুদ্ার 
প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী দেবামনবাথ েমুরে েে ্বন পথ, দেবামনবাথ প্েে ্বনী দকন্দ্র এবং পুরবাতন (জনুবা) দেবামনবাশথর 

েংস্বার করবা মক্্র কমশপ্লশক্সর উশবিবাধন কশরপ্ছশলন ২০২১ েবাশলর ২০ আগস্ট। অনুষ্বান িলবাকবালীন প্ধবানমন্তী 
শ্রী পবাব ্বতী মক্্শরর প্ভত্্প্স্তরও স্বাপন কশরন।
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কাে্রী কবরড়িার কবােী প্বশ্বনবাথ ধবাশমর পুনরুদ্বার 
করবা হশেশছ

n  প্বািীন মক্্শরর আেল রূপ ধশর দরশখ কপ্রশিবারটি 
৫ লষ্ ২৭ হবাজবার বগ ্বফুশির দবপ্ে জবােগবার উপর 
প্নপ্ম ্বত হশেশছ। আশগ মক্্শরর আেতন প্ছল মবার্ 
কশেক হবাজবার বগ ্বফুি। এখন ৫০-৭৫ হবাজবার ভতি 
মক্্র এবং এর মেেবান পপ্রেে ্বন করশত পবাশরন। 
অথ ্ববাৎ প্থশম মবা গঙ্বার েে ্বন, তবারপর স্বান, তবারপর 
প্বশ্বনবাথধবাশম িশল দযশত পবারশবন।

কবােী েব ্বেবা েজীব ও 
গপ্তেীল। কবােী এখন পুশরবা 
দেশের েবামশন এমন এক 
েৃেযে উপস্বাপন কশরশছ 

যবাশত ঐপ্তহযে এবং উন্নেন 
উভেই রশেশছ। কবােী 
এমন একটি েহর যবার 
ইপ্তহবাে, উত্রবাপ্ধকবার, 
েংসৃ্প্ত প্িরকবাল বজবাে 

থবাকশব। দরলশস্টেন দথশক 
প্বমবানব্র পয ্বন্ত রবাস্তবা,  
পুকুর, ঘবাি প্নম ্ববাে করবা 
হশেশছ। কবােী অপ্বরবাম 

উন্নেশনর েহর।
নশরন্দ্র দমবােী, প্ধবানমন্তী 

একিবা েমে প্ছল যখন ববারবােেীর পপ্রকবােবাশমবা 
প্নশে বলবা হত এই েহশরর প্কছুই হশব নবা। 
প্বািীন এই েহশরর নগর পপ্রকল্পনবাও প্বািীন 
প্ছল। ফশল েবাধবারে মবানুশষর প্ভে, যবানজি 
প্নতযেপ্েশনর েমেযেবা হশে উশেপ্ছল। এমনপ্ক 
কবােী প্বশ্বনবাথ মক্্শরর িবারপবাশে হবািঁবাও 
কটেন প্ছল। প্কন্তু প্ধবানমন্তী দমবােী এই 
েমেযেবা েমবাধবাশন উশেযেবাগী হন এবং ২০১৯ 
েবাশলর মবাি্ব মবাশে কবােী প্বশ্বনবাথ কপ্রিশরর 
প্ভত্্ স্বাপন করবা হে।

৭৭নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ

প্নউ ইক্ডিেবা েমবািবার   ১৬-৩০ দেশটেম্বর, ২০২২
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সাংসৃ্বতক ঐবতহযে 
সংরষ্ে
ভবারত তবার ভপ্বষযেৎকবালশক েংজ্বাপ্েত করশত 
এবং েমদৃ্েবালী ঐপ্তহযে েংরষ্শের জনযে 
প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর ইপ্তহবাে পেবার 
মন্তশক আত্মস্ করশছ। এর ফশল বত্বমবান 
এবং ভপ্বষযেত প্জমে দেশের দগৌরবমে 
অতীত েম্পশক্ব েশিতন হশত পবারশব।
n প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়: ২০২২ েবাশলর 
১৪ এপ্প্ল নতুন প্েপ্লির 
প্তন মূপ্ত ্ব কমশপ্লশক্স এই 
ভবশনর উশবিবাধন করবা 
হশেশছ। প্ধবানমন্তীর 
েংগ্রহবালশে ৪৩টি 
গযেবালবাপ্র রশেশছ 
যবা স্বাধীনতবা দথশক 
বত্বমবান েমে 
পয ্বন্ত দেশের েকল 
প্ধবানমন্তীর অবেবান তুশল 
ধশর এবং দেেশক দনতৃত্ব 
দেওেবার েমে তবারঁবা দয েকল েমেযেবার েমু্খীন 
হশেপ্ছশলন দেই েম্পশক্বও অবপ্হত কশর।
n নযোেনাল ওয়ার তমড়মাবরয়াল নেবাপ্েপ্লিশত 
অবপ্স্ত। িূেবান্ত আত্মতযেবাগকবারী বেনযেশের 
মিরশে এটি প্নপ্ম ্বত হশেপ্ছল। অমর জওেবান 
দজযেবাপ্ত এখন এখবাশন প্জ্জ্বপ্লত।
n নযোেনাল পবুলে তমড়মাবরয়াল নেবাপ্েপ্লিশত 
অবপ্স্ত। প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ২০১৮ েবাশলর ২১ অশ্বাবর 
পুপ্লে ও আধবােবামপ্রক ববাপ্হনীর প্প্ত এই জবাতীে মিপৃ্তশেৌধটি 
উৎেগ ্ব কশরশছন। 
n জাবলয়ানওয়ালা বাগ স্মৃবতড়সৌধ: বত্বমবান েরকবার 
জবাপ্লেবানওেবালবাববাগ কমশপ্লশক্সর পুনপ্ন ্বম ্ববাে এবং মিপৃ্ত গযেবালবাপ্র 
উশবিবাধন কশরশছ।
n ববপ্লব্রী ভারত গযোলাবর: কলকবাতবাে অবপ্স্ত এই গযেবালবাপ্রশত 
স্বাধীনতবা েংগ্রবাশমর েশঙ্ যতুি প্বপ্লবীশের জীবন কবাপ্হপ্ন আধুপ্নক 
প্যুক্তির মবাধযেশম উপস্বাপ্পত করবা হশচ্। এখবাশন ভবারশতর 
স্বাধীনতবাে আজবাে প্হ্ দফৌশজর অবেবানশক উজ্জ্বলভবাশব 
উপস্বাপন করবা হশেশছ।
n ঝােখড়ণ্ড ববরসা মুডিা আবেবাস্রী স্বাধ্রীনতা সংগ্রাম্রী 
সংগ্রহালড়য়র উশমেবািন করবা হশেশছ। গুজরবাশতর নম ্বেবা দজলবাে 
দেশের ‘জবাতীে আপ্েববােী স্বাধীনতবা েংগ্রবামী েংগ্রহবালে’ বতপ্র 
করবা হশচ্, েমগ্র ভবারশত স্বাধীনতবা আশ্বালশন আপ্েববােীশের 
অবেবান দষবালটি গযেবালবাপ্রর মবাধযেশম তুশল ধরবা হশব। 

উচ্চাকাঙ্ক্রী 
তজলা: অবড়হবলত 

তজলাগুবলড়ক মূলধারায় 
আনার উড়েযোগ 

৭৮

৭৯

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ

n  জীবশন মবানুষ তবার আকবাঙ্কবা অজ্বশনর জনযে 
প্েনরবাত পপ্রশ্রম কশর, তবারঁবা েবাফলযেও অজ্বন 
কশরন। প্কন্তু অশনযের আকবাঙ্কবা ও স্প্ন পূরে 
করবাই যখন প্নশজর েবাফশলযের মবাপকবাটে হশে 
েবােঁবাে, তখন দেই কত্ববযে পথ ইপ্তহবাে েটৃটি কশর। 
২০১৮ েবাশল শুরু হওেবা দেশের উচিবাকবাঙ্কী 
দজলবাগুপ্লশত উন্নেশনর কবারশে একই রকম 
ইপ্তহবাে েটৃটি হশচ্। 

n  েবারবাশেশে ১১২টি উচিবাকবাঙ্কী দজলবা অন্তভু্বতি 
করবা হশেশছ যবা স্বাস্যে, পুটটি, প্েষ্বা এবং েষ্তবা 
উন্নেন-েহ ৪৯টি পপ্রমবাশপ প্পপ্ছশে প্ছল। 
কম ্বেূপ্ির েূিনবা দথশকই নবাগপ্রকশের জীবনযবার্বার 
মবান এবং অথ ্বননপ্তক উৎপবােনেীলতবার 
উন্নপ্ত েৃেযেমবান হশেশছ। প্প্ত মবাশে প্স্শমর 
অগ্রগপ্তর প্ভত্্দত স্বান দেওেবা হে। এর ফশল 
প্প্তশযবাপ্গতবামূলক মশনবাভবাব বকৃ্দ্ পবাে। 
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‘দমক ইন ইক্ডিেবা’র অধীশন ভবারতীে দরলওশে 
পেযে উৎপবােশন উশলিখশযবাগযে অগ্রগপ্ত কশরশছ। 
বশ্ ভবারত এক্সশপ্ে বিবারবা দরশলর রূপবান্তর 
এবং দ্রুত িলমবান দরেশনর জনযে দরলপথ প্স্তুত 
করবার কবাজটি উশলিখশযবাগযে প্মবাপ্েত হশেশছ।
- নশরন্দ্র দমবােী, প্ধবানমন্তী।

গবত এবং সুববধার েড়ত্ষ 
ভারত্রীয় তরলওড়য়র 
অগ্রগবত 

n গপ্ত এবং েুপ্বধবার প্েক দথশক দেেীে বশ্ ভবারত দরেন 
ভবারতীে দরশলর দেরবা দরেন। বত্বমবাশন বশ্ ভবারত দরেন 
েটুি রুশি িলশছ- নেবাপ্েপ্লি দথশক ববারবােেী এবং নেবাপ্েপ্লি 
দথশক ববশ্বা দেবী।

n েরকবার ২০২৩ েবাশলর আগশস্টর মশধযে ৭৫টি বশ্ ভবারত 
দরেন এবং পরবততী প্তন বছশর ৪০০টি দরেন িবালবাশনবার 
লষ্যে প্নশে কবাজ করশছ। বত্বমবাশন, বশ্ ভবারত দরেশনর 
গপ্ত ১৬০ প্কশলবাপ্মিবার প্প্ত ঘণ্বা, এর উন্নত েংস্রে 
েীঘ্রই আেশছ, এর গপ্ত হশব ১৮০ প্কশলবাপ্মিবার প্প্ত 
ঘণ্বা।

n তৃতীে আপশগ্রি েংস্রেটি ২২০ প্কশলবাপ্মিবার প্প্ত 
ঘন্বাে িলশব। বপ্গ বতপ্রর প্ক্ক্রেবা িলশছ। 

একইভবাশব দকন্দ্র এবং রবাজযেগুপ্লর মশধযে একটি 
দযৌথ অংেীেবাপ্রত্ব হল ‘রবাপ্পি দরল প্কল্প’, 
প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর দনতৃশত্ব েরকবার 
গেশনর েমে এই প্কশল্পর গপ্ত বকৃ্দ্ পবাে। 

প্েপ্লি-প্মরবাি প্থম লবাইশন েম্পূে ্ব গপ্তশত কবাজ 
িলশছ- যবা ২০২৫ েবাশলর জশুন দেষ হওেবার 

েম্ভবাবনবা রশেশছ। 

আরআরটিএস

n প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর েবােনকবাশল েশিতনতবা প্িবার, উন্নত 
প্শকৌেল, েেশক যবার্ী িলবািল প্নরবাপে করবার প্শিটিবার অংে 
প্হেবাশব আইশনর কশেবার প্শেবাগ করবা হশেশছ। দেই কবারশে 
েেক েঘু ্বিনবার েংখযেবা বযেবাপক হ্বাে দপশেশছ।

১৯৭০                          ৮১৪

১৯৮০                         ৩৩৯

১৯৯০                          ১৪৮

২০০০                          ৮০

২০১০                           ৩৯

২০২০                           ১৫ 

দেশে েেক েুঘ ্বিনবা এবং মতুৃযের েংখযেবা 
কমবাশনবার জনযে, দকন্দ্রীে েরকবার ২০১৯ েবাশল 
পুরবাশনবা দমবাির যবান আইশন দবে কশেকটি 
েংশেবাধন কশরশছ। প্নেম লঘিশনর জনযে 
জপ্রমবানবা েে গুে পয ্বন্ত ববােবাশনবা হশেশছ। 
যবানববাহশনর েংঘশষ ্ব যবার্ীশের েুরষ্বার জনযে 
পেশষ্প গ্রহে করবা হশেশছ। ২০২২ েবাশলর 
জবানেুবাপ্রশত িবালকশের জনযে এবং েহ-
িবালকশের জনযে একটি প্বজ্প্তি জবাপ্র করবা 
হশেশছ। দেখবাশন বলবা হশেশছ যবানববাহন এবং 
যবার্ীশের প্নরবাপত্বার জনযে ২০২২ েবাশলর 
অশ্বাবশরর পশর বতপ্র প্প্তটি গবাপ্েশত েুটি 
েবাইি এেবারবযেবাগ এবং েুটি কবাি্বন এেবারবযেবাগ 
থবাকবা ববাধযেতবামূলক।

রাস্তাগুড়লা বনরাপে হড়য় উড়ঠড়ছ 

সেক েঘু ্ষিনার সংখযো ৫৪ গুে কড়মড়ছ 

৮০

৮১

প্রবত ১০ হাজার 

যানবাহড়ন সেক 

েঘু ্ষিনার সংখযো
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বপএম তকয়াস ্ষ 
ফাডি  
জরুপ্র পপ্রপ্স্প্তশত র্বাে তহপ্বল
দকবাপ্ভি-১৯ মহবামবাপ্রর মশতবা অভূতপবূ ্ব 
পপ্রপ্স্প্ত দমবাকবাশবলবা করবার জনযে, 
প্ধবানমন্তীর নবাগপ্রক েহবােতবা এবং জরুপ্র 
পপ্রপ্স্প্তশত র্বাে তহপ্বল (প্পএম দকেবাে ্ব 
ফবাডি) বতপ্র করবা হশেপ্ছল। কশরবানবা েংকশির 
েমে, প্পএম দকেবাে ্ব ফবাডি হবােপবাতবাল বতপ্র, 
দভপ্ন্শলির ক্রে এবং অক্ক্সশজন প্লযেবান্ 
স্বাপশনও গুরুত্বপেূ ্ব ভূপ্মকবা পবালন কশরশছ। 
এই তহপ্বশলর মবাধযেশম বহু নবাগপ্রশকর জীবন 
রষ্বা করবা হশেপ্ছল, এবং অশনক পপ্রববাশরর 
ভপ্বষযেত েুরপ্ষ্ত হশেপ্ছল।

n প্পএম দকেবাে ্ব ফবাশডির ওশেবেবাইশির তথযে 
অনেুবাশর, এশত ‘শুধুমবার্ বযেক্তি ববা েংস্বার 
দস্চ্বাে অবেবান’ প্বষেটি অন্তভু্বতি রশেশছ। 
এর জনযে দকবানও অপ্তপ্রতি ববাশজি দেওেবা 
হেপ্ন।

n দভপ্ন্শলিশরর মশতবা প্িপ্কৎেবা েরঞ্জবাম দকনবা, 
দকবাপ্ভি-১৯-এর প্বরুশদ্ লেবাইশক আরও 
েক্তিেবালী কশর তুলশত এবং অপ্ভববােীশের 
েহবােতবা করবার জনযে েরকবার তহপ্বশলর একটি 
অংে আলবােবা কশর দরশখশছ।

n প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ২০২১ েবাশলর ২৯ 
দম ‘প্পএম দকেবাে ্ব ফর প্িলশড্রন’ িবালু 
কশরপ্ছশলন।

সহায়তামলূক যুতিরাষ্ট্রীয় কাঠাড়মা: এই তচতনা 
তকাবভড়ির ববরুড়দ্ তেড়ের লোইড়য় সাহাযযে কড়রড়ছ 

n  রবাজযেেভবাে তবারঁ প্থম ভবাষশে, প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী 
মুখযেমন্তীশের েশঙ্ একশযবাশগ ‘টিম ইক্ডিেবা’ প্হেবাশব কবাজ 
করবার গুরুশত্বর উপর দজবার প্েশেপ্ছশলন। এই দিতনবা 
দকবাপ্ভি-১৯এর প্বরুশদ্ ভবারশতর লেবাইশে েহবােক 
হশেপ্ছল।

n  দেশে ২২ মবাি্ব , ২০২০ তবাপ্রশখ জনতবা কবারপ্ফউ হশেপ্ছল। 
তবার েপু্েন আশগ ২০ মবাি্ব , ২০২০ তবাপ্রশখ প্ধবানমন্তী 
নশরন্দ্র দমবােী দেশের পপ্রপ্স্প্ত প্নশে মুখযেমন্তীশের 
েশঙ্ আশলবািনবা কশরপ্ছশলন। ২০২০ েবাশল এই প্বষশে 
মুখযেমন্তীশের েশঙ্ প্বাে েুই িজন ববেক অনটুষ্ত 
হশেপ্ছল।

আমাড়ের সংববধাড়ন যুতিরাষ্ট্রীয় 
কাঠাড়মা আমাড়ের সবড়চড়য় বে 

েন্তি। ভারতড়ক এবগড়য় তযড়ত হড়ল 
রাজযেগুবলড়ক এবগড়য় তযড়ত হড়ব। 

রাজযেগুবলর ষ্মতায়ড়নর উপর নজর 
বেড়ত হড়ব।

- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী।

৮২

৮৩
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প্বশ্ব কলযেবাশের দিতনবাে, ভবারত প্বশ্বশক দযবাশগর 
েবাশথ পপ্রিে কপ্রশে প্েশেশছ। ভবারশতর প্স্তবাশব 
২১ জনু আন্তজ্ববাপ্তক দযবাগ প্েবে প্হশেশব পবালশনর 
অনুশমবােন দেওেবা হে। রবাষ্ট্রেংঘ দযবাগশক 
আন্তজ্ববাপ্তক স্ীকৃপ্ত প্েশল তবা গেআশ্বালশন 
পপ্রেত হে। ২০১৫ েবাশলর ২১ জনু প্থম 
আন্তজ্ববাপ্তক দযবাগ প্েবে পবাপ্লত হে।

তযাগ এখন আন্তজ্ষাবতক 
দযবাগ এখন জীবশনর উপবাে

আমবাশেরও দযবাগ জবানশত হশব, আমবাশেরও 
দযবাগবযেবােবাম করশত হশব। আমবাশেরও দযবাগেবাধনবা 
করশত হশব, দযবাগশক অবলম্বন করশত হশব। আমরবা 
যখন দযবাগবযেবােবাম করবা শুরু কপ্র, তখন দযবাগ প্েবে 
দযবাগবযেবােবাম করবার জনযে নে বরং স্বাস্যে, েুখ এবং 
েবাপ্ন্ত উেযবাপশনর মবাধযেম হশে ওশে।
নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী।

n ইউশনশস্বা ভবারশতর দযবাগশক মবানব েংসৃ্প্তর 
অমর ঐপ্তহযে প্হশেশব স্ীকৃপ্ত প্েশেশছ।

n প্বশ্ব স্বাস্যে েংস্বা ২০৩০ েবাশলর মশধযে েব ্বজনীন 
স্বাস্যে অন্তভু্বক্তির জনযে ভবারশতর েহশযবাপ্গতবাে 
‘দমবাববাইল দযবাশগ’র প্কল্প শুরু কশরশছ।

n আেষু মন্তক স্টবাি্বআপ দযবাগ িযেবাশলঞ্জ িবালু 
কশরশছ। দেশে ৪৫১টি আেুশব ্বপ্েক কশলজ 
রশেশছ। দেশে ৬৯টি প্বশ্বপ্বেযেবালে রশেশছ যবারবা 
কশলশজর অপ্ধভুক্তি দেে।

জনগেড়ক সংযুতি করার জনযে সরকাড়রর প্রচার প্রড়চটিা 
মাইগভ 
জনগশের অংেগ্রহে ছবােবা গেতশন্তর েফলতবা অেম্ভব। 
প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী েবাপ্েত্ব গ্রহশের ৬০ প্েন পশরই 
মবাইগভ দপবাি্ববালটি িবালু কশরন https://www.mygov.in/ 
২০১৪ েবাশলর ২৬ জলুবাই। এই প্মেশন জনগশের বযেবাপক 
অংেগ্রহে রশেশছ। মবাইগভ প্লযেবািফশম ্ব ২.৫ দকবাটি 
বযেবহবারকবারী রশেশছ, যবা মবাইলফলক স্পে ্ব কশরশছ। 
এখবাশন আপপ্ন ‘গভশন ্বন্স এবং পপ্লপ্ে দমপ্কং’ এর দয 
দকবান প্বষশে আপনবার মূলযেববান ধবারনবা এবং পরবামে ্ব 
জবানবাশত পবাশরন।

মন বক বাত 
জনেবাধবারশের েশঙ্ েরবােপ্র েম্পতৃিতবা প্িবাশরর লশষ্যে 
প্ধবানমন্তীর েবাপ্েত্ব গ্রহশের পবািঁ মবাশের মশধযে নশরন্দ্র 
দমবােী ২০১৪ েবাশলর ৩ অশ্বাবর দরপ্িওশত ‘মন প্ক ববাত’ 
অনুষ্বাশনর েূিনবা কশরপ্ছশলন। ২০২২ েবাশলর আগশস্ট 
এই অনুষ্বাশনর ৯২তম পব ্ব েম্প্রিবাপ্রত হশেপ্ছল। ‘মন 
প্ক ববাত’ অনুষ্বাশন প্ধবানমন্তী প্বপ্ভন্ন প্বষশে কথবা বশলন, 
ববাত ্ববা দেন এবং অনশুপ্রেবামূলক গল্প ভবাগ কশর দনন। 
আপপ্ন অনশুপ্রেবামূলক গল্প এবং পরবামে ্ব পবােবাশত 
পবাশরন।

৮৪

৮৫
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প্বশ্ব ভবারশতর উন্নেন প্স্তবাবগুপ্লশক তবার 
লষ্যে অজ্বশনর উপবাে প্হেবাশব প্বশবিনবা 
করশছ। প্বশ্ব েবাপ্ন্ত দহবাক ববা আন্তজ্ববাপ্তক 
েংকশির েমবাধবান দহবাক, প্বশ্ব অতযেন্ত আস্বার 
েশঙ্ ভবারশতর প্েশক তবাপ্কশে রশেশছ।
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

n  ভবারত ২০২১ েবাশলর আগশস্ট প্থমববার রবাষ্ট্রেংশঘর 
প্নরবাপত্বা পপ্রষশের েভবাপপ্তত্ব গ্রহে কশর। প্ধবানমন্তী 
নশরন্দ্র দমবােী প্থম ভবারতীে প্ধবানমন্তী প্হেবাশব 
রবাষ্ট্রেংশঘর প্নরবাপত্বা পপ্রষশের েভবাে েভবাপপ্তত্ব 
কশরন।

n  ৪০ বছর পর, আন্তজ্ববাপ্তক অপ্লম্ম্পক কপ্মটি আইওপ্ে 
েভবা আশেবাজশনর জনযে ভবারতশক দবশছ প্নশেশছ। 

n  মঙ্লযবাশনর মবাধযেশম প্থম প্শিটিবাে ভবারশতর উপগ্রহ 
মঙ্লগ্রশহর কষ্পশথ প্শবে করশত দপশরশছ। প্বশশ্বর 
মশধযে ভবারত প্থম এই েবাফলযে অজ্বন কশরশছ।

n  ভবারশতর প্বািীন, েমদৃ্েবালী দযবাগ প্বশ্ববযেবাপী স্ীকৃপ্ত 
দপশেশছ। প্বশ্ব ২১ জনু তবাপ্রখটিশক আন্তজ্ববাপ্তক দযবাগ 
প্েবে প্হশেশব স্ীকৃপ্ত প্েশেশছ। ২০১৫ েবাশল ৮৪টি 
দেশের অংেগ্রহেকবারীরবা প্েপ্লির রবাজপশথ অনুটষ্ত 
দযবাগ প্েবশের কম ্বেপূ্িশত অংে প্নশেপ্ছল, যবা প্গশনে 
ওেবাল্ড্ব দরকশি্ব স্বান দপশেশছ।

n  বত্বমবান েরকবাশরর আশগ দেেীে উন্নেশন কূিনীপ্ত 
বযেবহবার করবা হশতবা নবা। প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী বিবারবা 
পপ্রিবাপ্লত কম ্বেপূ্িগুপ্ল স্চ্ ভবারত প্মেন, প্স্ল 
ইক্ডিেবা, প্িক্জিবাল ইক্ডিেবা, স্টবাি্বআপ ইক্ডিেবা এবং মিবাি্ব 
প্েটিগুপ্লর েবাফশলযের জনযে কূিনীপ্ত বযেবহবার কশরপ্ছল, 
যবার নবাম প্ছল 'প্বকবাশের কূিনীপ্ত'।

n  প্বশ্ব এখন ভবারশত আেশুব ্বশের গুরুত্ব স্ীকবার করশছ। 
দকন্দ্রীে েরকবার ২০১৪ েবাল দথশক একটি পথৃক আেষু 
মন্তক বতপ্র কশরশছ। যবার উশদেেযে হল আেশুব ্বে, দযবাগ 
এবং অনযেবানযে ঐপ্তহযেগত প্িপ্কৎেবা বযেবস্বাশক একীভূত 
করবা। ভবারশতর প্শিটিবার কবারশে, ২০১৫ েবাশলর ২১ জনু 
প্বশশ্ব প্থম আন্তজ্ববাপ্তক দযবাগ প্েবে পবাপ্লত হশেপ্ছল। 
প্বশ্ব স্বাস্যে েংস্বার েহশযবাপ্গতবাে ১৯ এপ্প্ল গুজরবাশতর 
জবামনগশর প্বশশ্বর প্থম ‘দগ্বাববাল দেন্বার ফর 
রেযেবাপ্িেনবাল দমপ্িপ্েন’ দেন্বাশরর প্ভত্প্তপ্স্তর স্বাপন 
করবা হশেপ্ছল। 

ভারত- ববড়শ্ব 
উে্রীয়মান তনতা 

ববপয ্ষয় প্রবতড়রাধ্রী অবকাঠাড়মার 
জনযে তজাি (বসবিআরআই) 

n  দকবােবাপ্লেন ফর প্িজবাস্টবার দরপ্েপ্লশেন্ ইনফ্বা্রিবাকিবার 
(প্েপ্িআরআই)-এর মবাধযেশম জলববাে ুপপ্রবত্বশনর কবারশে 
প্বপয ্বশের েম্খুীন দেেগুপ্লশক ভবারত একটি নতুন পথ 
দেপ্খশেশছ।

n  এটি ২০১৯ েবাশল দেশটেম্বশর প্নউইেশক্ব আশেবাক্জত জলববােু 
পপ্রবত্বন েীষ ্ব েশম্লশনর েমে প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর 
আহ্বাশন িবাল ুকরবা হশেপ্ছল। এর েিূনবা দথশক ৩১টি দেে, 
৬টি আন্তজ্ববাপ্তক েংস্বা এবং ২টি দবেরকবাপ্র েংস্বা েেেযে 
প্হেবাশব দযবাগেবান কশরশছ।

n  এটি েেেযে দেেগুপ্লশক েসু্বােী উন্নেন লষ্যেমবার্বা এবং 
পযেবাপ্রে জলববাে ুিুক্তির েশঙ্ েবামঞ্জেযে দরশখ েশুয ্ববাশগর 
েমে ঝঁুপ্ক কমবাশনবার জনযে েক্তিেবালী প্ক্ক্রেবা বতপ্র করশত 
েহবােতবা কশর। এটি আইএেএর পশর এই ধরশনর প্বিতীে 
আন্তজ্ববাপ্তক েংস্বা, যবার েের েফতর ভবারশত রশেশছ।

পযেবাপ্রে েশম্লশনর েমে ভবারত ফ্বাশন্সর েশঙ্ 
আন্তজ্ববাপ্তক দেৌর দজবাি (আইএেএ) িবালু কশরপ্ছল। 
দেৌর েম্পে-েমদৃ্ দেেগুশলবার প্বশেষ জ্বালবাপ্ন 
িবাপ্হেবা পূরশের লশষ্যে এটি একটি উশেযেবাগ। বত্বমবাশন 
১০৩টি দেে এই েংস্বার েেেযে।

ইন্ারনযোেনাল তসালার অগ ্ষানাইড়জেন

তযাগ এখন আন্তজ্ষাবতক 
৮৬
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ভারড়তর সাংসৃ্বতক ভারড়তর সাংসৃ্বতক 
পয ্ষিন পয ্ষিন 

n  প্ধবানমন্তী 
নশরন্দ্র দমবােী 
ববাববা ববেযেনবাথ ধবামশক 
েরবােপ্র প্বমবান যবাতবােবাশতর েশঙ্ 
েংযতুি করশত ২০২২ েবাশলর ১২ জলুবাই দেওঘর 
প্বমবানব্শরর উশবিবাধন কশরপ্ছশলন।

n  প্থম প্ধবানমন্তী প্হেবাশব নশরন্দ্র দমবােী ভগববান 
বশুদ্র জমেস্বান লপু্ম্বপ্ন েফশর যবান। স্শেে 
েে ্বশনর অধীশন পয ্বিন স্বাশন অতযেবাধুপ্নক েপু্বধবা 
প্নম ্ববাে করবা হশেশছ। ৩১টি রবাশজযে ৫০০টিরও দবপ্ে 
গন্তবযে এবং ১৫টি প্থমযতুি েবাপ্ক্বি প্নম ্ববােবাধীন।

n  ২০২১ েবাশলর ৮ নশভম্বর প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী 
পন্ধরপুশরর েশঙ্ েংশযবাগ ববােবাশত প্বপ্ভন্ন েেক 
প্কশল্পর উশবিবাধন কশরপ্ছশলন।  

প্রসাে বস্ম
প্পলপ্গ্রশমজ প্রজশুভশনেন অযেবাডি 
ম্স্পপ্রিুেবাল দহপ্রশিজ অগশমশন্েন 
ড্রবাইভ (প্েবাে) হল একটি জবাতীে 
প্মেন যবা পয ্বিন মন্তক বিবারবা ২০১৪-
১৫ েবাশল িবালু হশেপ্ছল। এই প্স্মটি 
১০০% দকন্দ্রীেভবাশব অথ ্ববাপ্েত।

প্রবতটি যুড়গর োবব তয আমরা 
তযন ধমষীয় পয ্ষিড়নর মাধযেড়ম 
নতুন সম্াবনাগুবল অড়বিষে কবর, 
ত্রীে ্ষযাত্া এবং স্ান্রীয় অে ্ষন্রীবতর 
মড়ধযে সংড়যাগড়ক েন্তিোল্রী কবর। 

- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

প্েবাে প্কশল্পর অধীশন 
এখনও পয ্বন্ত 

দকবাটি িবাকবা খরি 
হশেশছ।
১২১৪.১৯ দকবাটি িবাকবা 
খরশি দমবাি ৩৭টি 
প্কল্প (১৫টি েমূ্পে ্ব 
প্কল্প-েহ)। দেশের 
২৪টি রবাশজযে এই প্স্ম 
িলশছ।

n ২০২১ সাড়লর অড়ক্টাবড়র প্রধানমন্ত্রী নড়রন্দ্র তমাে্রী 
কুবেনগর ববমানব্ড়রর উড়ন্মাচন কড়রবছড়লন। ৫৮৯ 
একর এলাকা জড়ুে ববস্তৃস্তৃ ত এই ববমানব্র স্াপন 
করড়ত ২৬০ তকাটি িাকা বযেয় হড়য়ড়ছ। কুবেনগর 
ববমানব্রটি আন্তজ্ষাবতক ভ্রমড়ের তকন্দ্র বহসাড়ব 
গড়ে উঠড়ব পাোপাবে ভারড়তর সাংসৃ্বতক ইবতহাস 
এবং তবৌদ্ সাবক্ষিড়ক ববড়শ্বর বাবক অংড়ের সামড়ন 
তুড়ল ধরড়ব।

৬৭৫.৮৯ 

৮৭
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n  বত্বমবান েংেে ভবনটি ১৯২১ দথশক ১৯২৭ 
েবাশলর মশধযে প্নপ্ম ্বত হশেপ্ছল। এটি ‘কবাউক্ন্সল 
হবাউে’ নবাশম পপ্রপ্িত প্ছল।

n  প্বাে ১০০ বছশরর পুরশনবা এই ভবনটি 
দহপ্রশিজ দগ্রি-১ কবােবাশমবা প্হেবাশব 
তবাপ্লকবাভুতি। েমশের েশঙ্ েশঙ্ েংেেীে 
কবায ্বক্রম দ্রুত বকৃ্দ্ দপশেশছ। ফলস্রূপ, 
১৯৭১ েবাশলর আেমশুমবাপ্র অনেুবাশর 
দলবাকেভবা আেশনর েংখযেবা প্ছল মবার্ ৫৪৫, 
দযখবাশন ভপ্বষযেশত আরও আেন প্শেবাজন।

n  দকশন্দ্র মবার্ ৪৪০টি আেন রশেশছ। এমন 
পপ্রপ্স্প্তশত ভপ্বষযেশতর িবাপ্হেবার কথবা মবাথবাে 
দরশখ নতুন েংেে ভবন ও দেন্টবাল প্ভস্তবা 
প্কশল্পর প্ভত্্প্স্তর স্বাপন করশলন প্ধবানমন্তী 
নশরন্দ্র দমবােী।

n  রবাষ্ট্রপপ্ত ভবন এবং রবাজপশথর ৩ 
প্কশলবাপ্মিবার বযেবােবাশধ ্বর মশধযে উভে প্েশক 
দেন্টবাল প্ভস্তবা বতপ্র করবা হশচ্। েব মন্তক ও 
প্বভবাগ একই জবােগবাে এক ছবাশের তলবাে কবাজ 
করশব। নতুন েংেে ভবশনর মূল কবােবাশমবার 
কবাজ দেষ হশেশছ। দেষ মুহশূত ্বর কবাজ িলশছ।

তসন্টাল তসন্টাল 
বভস্তা: নতুন বভস্তা: নতুন 
সংসে ভবনসংসে ভবন

স্বাধীনতবা-উত্র ভবারতশক প্নশে্বেনবা দেওেবার দষ্শর্ 
অবেবান প্ছল পুরবাশনবা েংেে ভবশনর, অনযেপ্েশক 

নতুন েংেে ভবনটি একটি স্প্নভ্বর ভবারত বতপ্রর 
েবাষ্ী থবাকশব।

নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

৮৮
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ভারড়তর মাটিড়ত ভারড়তর ন্জবনস বফড়র এড়সড়ছ
ভারত তার সমৃদ্োল্রী 
ঐবতহযে, সংসৃ্বত এবং 

তববচড়ত্যের জনযে সারা ববড়শ্ব 
পবরবচত। এই প্রেম তকান 

সরকার হৃত সম্ে ভারড়ত 
বফবরড়য় আনার ববষড়য়র 

উপর তজার বেড়য়বছল। তসিা 
তেড়ের হারাড়না বা চুবর হওয়া 

প্রত্নতাত্্বিক রিবযে পুনরুদ্ার 
করা তহাক বা ববশ্ব মড়ঞ্চ 

ভারড়তর ঐবতহযে উপস্াপন 
করা তহাক।

n  ২০১৪ েবাল পয ্বন্ত শুধমুবার্ ১৩টি মূপ্ত ্ব প্ফপ্রশে আনবা েম্ভব হশেপ্ছল। তশব ২০১৪ 
েবাশলর পর দথশক প্বপ্ভন্ন দেে দথশক ২২৮টি প্ত্নতবাত্্বিক বস্তু ভবারশত প্ফপ্রশে আনবা 
হশেশছ। ২০২১ েবাশল প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর আশমপ্রকবা যতুিরবাষ্ট্র েফশরর পর 
দেখবান দথশক ২৯টি প্ত্নতবাত্্বিক রেবযে আনবা হশেপ্ছল এবং ২০২২ েবাশল অশ্রিপ্লেবা 
েফশরর পর ভবারত দথশক হৃত ১৫৭টি রেবযে প্ফপ্রশে আনবা হশেপ্ছল। ইউশনশস্বা 
ওেবাল্ড্ব দহপ্রশিজ েবাইশির তবাপ্লকবাে এখন ভবারশতর ৪০টি স্বান রশেশছ। ২০১৪ 
েবাল দথশক এর মশধযে েেটি স্বান যতুি করবা হশেশছ। ৪৯টি স্বানশক অপ্তপ্রতি 
প্বশবিনবাধীন রবাখবা হশেশছ। 

৮৯ ৯০ 

৯১

   ে্রীঘ ্ষ আড়লাচনার পর, নড়রন্দ্র তমাে্রী 
সরকার সমগ্র তেড়ের জনযে পেযে ও 
পবরড়ষবা কর (ন্জএসটি) কায ্ষকর 
কড়রড়ছ।

n  পশরবাষ্ কর বযেবস্বা ববাস্তববােশন েংস্বার প্ক্ক্রেবাে েীঘ ্ব 
েমে লবাশগ। এর আশগ অশনক েরকবারই এ জনযে প্শিটিবা 
িবাপ্লশেপ্ছল। প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী েবাপ্েত্ব গ্রহশের পর 
এটি েরকবাশরর কবাশছ অনযেতম অগ্রবাপ্ধকবার হশে ওশে। 
দকন্দ্রীে মপ্ন্তেভবা ‘ক্জএেটি’ ববাস্তববাপ্েত করশত ১২২তম 
েবাংপ্বধবাপ্নক েংশেবাধনী অনশুমবােন কশরশছ। তৎকবালীন 
অথ ্বমন্তী অরুে দজিপ্ল দলবাকেভবাে ক্জএেটি-েংক্রবান্ত 
েংশেবাধনী (১২২তম েংপ্বধবান েংশেবাধন) প্বল দপে 
কশরপ্ছশলন। দেশটেম্বশর ক্জএেটি কবাউক্ন্সল গটেত 
হশেপ্ছল। ১৭ বছশরর েীঘ ্ব অশপষ্বার পর, এখনও পয ্বন্ত 
দেশের েবশিশে বে কর েংস্বার, ক্জএেটি ২০১৭ 
েবাশলর ১ জলুবাই দথশক কবায ্বকর হশেপ্ছল। 

n  তাৎপয ্ষ- এটিশক উেবারীকরশের পর েবশিশে বে 
আপ্থ ্বক েংস্বার প্হশেশব প্বশবিনবা করবা হে। ক্জএেটি 
কবায ্বকর হওেবার পর, পপ্রববার প্প্ত মবাপ্েক খরি ৪% 
পয ্বন্ত কশমশছ।

 প্রধানমন্ত্রী নড়রন্দ্র তমাে্রীর তনতৃত্বাধ্রীন 
সরকার তার বদ্ত্রীয় তময়াড়ে জমুি ও 
কাশ্ম্রীর তেড়ক ৩৭০ নম্বর ধারা বাবতল করার 
ঐবতহাবসক বসদ্ান্ত বনড়য়ড়ছ। এছাোও, 
জমুি ও কাশ্ম্রীর এবং লাোখড়ক েটুি 
তকন্দ্রোবসত অঞ্চড়ল ববভতি করা হড়য়ড়ছ।

n  স্রবাষ্ট্রমন্তী অপ্মত েবাহ ৩৭০ নম্বর ধবারবা 
অপেবারশের প্স্তবাব এবং জম্ ুও কবাশ্ীশরর 
পুনগ ্বেন প্বল রবাজযেেভবাে দপে কশরন। এর 
েশঙ্ একটি প্জ্বাপন জবাপ্র কশর ৩৭০ ধবারবা 
ববাপ্তল করবা হশেশছ। এই অনশুচ্েটি জম্ ুও 
কবাশ্ীরশক প্বশেষ ময ্ববােবা প্েশেশছ।

n  তাৎপয ্ষ- দমবােী েরকবাশরর এই প্েদ্বাশন্তর পর 
কবাশ্ীশর এক দেে, এক আইন, এক প্তীক 
কবায ্বকর হশেশছ। জম্ ুও কবাশ্ীর ও লবােবাশখর 
মবানুষ দকন্দ্রীে প্কশল্পর েুপ্বধবা দপশত শুরু 
কশরশছ।

ন্জএসটি প্রড়যাজযে ৩৭০ নম্বর 
ধারা 
জমুি ও কাশ্ম্রীর 
তেড়ক ববলুপ্ত
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ওয়ান তনেন, ওয়ান 
বরফম ্ষ ইবনবেড়য়টিভ

এক তেে, এক তরেন কাি্ষ

এক তেে, এক গযোস বগ্রি

৯২

n  ‘এক দেে, এক গযেবাে প্গ্রি’-এর উশদেেযে হল প্প্তটি ববাপ্েশত 
এলপ্পক্জ গযেবাে এবং যবানববাহশনর জনযে প্েএনক্জ েরবরবাহ করবা। 
েরকবার ‘এক দেে, এক গযেবাে প্গ্রি’ এর লষ্যে অজ্বশনর লশষ্যে 
কবাজ করশছ। এর েশঙ্ একটি গযেবাে-প্ভত্্ক অথ ্বনীপ্তর প্েশক 
এপ্গশে যবাওেবার পপ্রকল্পনবা করবা হশেশছ, কবারে গযেবাশের অশনক 
পপ্রশবেগত েপু্বধবা রশেশছ।

n  ২০১৪ েবাশলর আশগ ২৭ বছশর মবার্ ১৫০০০ প্কশলবাপ্মিবার 
গযেবাে পবাইপলবাইন স্বাপন করবা হশেপ্ছল। েবারবাশেশে ১৬,০০০ 
প্কশলবাপ্মিবাশরর দবপ্ে পবাইপলবাইন স্বাপন করবা হশচ্, এবং এই 
কবাজটি আগবামী ৫ বছশরর মশধযে দেষ হশব।

n  প্েএনক্জ ফুশেল দস্টেন, প্পএনক্জ েংশযবাগ এবং এলপ্পক্জ 
েংশযবাশগর েংখযেবা েরকবার আশগর দথশক বকৃ্দ্ কশরশছ। এই বপ্ধ ্বত 
েংশযবাগগুপ্ল দকশরবাপ্েশনর ঘবািপ্ত কপ্মশেশছ এবং অশনক রবাজযে ও 
দকন্দ্রেবাপ্েত অচিল প্নশজশের দকশরবাপ্েন মুতি দঘবাষেবা কশরশছ।

n  নযেবােনবাল দিপ্স্টং এশজক্ন্স (এনটিএ) উচি প্েষ্বা 
প্প্তষ্বাশনর প্শবপ্েকবা পরীষ্বা পপ্রিবালনবার জনযে প্প্তটষ্ত 
হশেপ্ছল।

n  এটি একটি স্বােত্েবাপ্েত েংস্বা যবার উশদেেযে আন্তজ্ববাপ্তক 
মবান অনুযবােী একটি েষ্, স্চ্ পদ্প্তশত পরীষ্বা 
পপ্রিবালনবা করবা।

n  প্েষ্বাথতীশের দযবাগযেতবা, বকু্দ্মত্বা এবং েমেযেবা েমবাধবাশনর 
ষ্মতবা মূলযেবােশনর জনযে এনটিএ প্প্তটষ্ত হশেপ্ছল।

n  এনটিএ প্প্তষ্বার ফশল প্বপ্ভন্ন প্শবপ্েকবা পরীষ্বাে 
অংেগ্রহেকবারী ৪০ লশষ্রও দবপ্ে প্েষ্বাথতী উপকৃত 
হশত পবাশর। এটি প্েপ্বএেই, এআইপ্েটিই এবং অনযেবানযে 
েংস্বাগুপ্লশক প্শবপ্েকবা পরীষ্বা পপ্রিবালনবার েবাপ্েত্ব 
দথশক মুতি কশরশছ৷

এক তেে, এক পর্রীষ্া (এনটিএ)

এক তেে, এক তমাবববলটি কাি্ষ 

n  এখন এক দেে, এক দরেন কবাি্ব প্কশল্পর মবাধযেশম 
েমস্ত রবাজযে এবং দকন্দ্রেবাপ্েত অচিশল খবােযে প্নরবাপত্বা 
কবায ্বকর করবা হশেশছ।

n  এক দেে, এক দরেন কবাি্ব প্কল্পটি ২০২২ েবাশলর 
৯ আগস্ট প্তন বছর পূে ্ব কশরশছ। ২০১৯ েবাশল িবারটি 
রবাশজযে এই প্কল্পটি একটি পবাইলি প্কল্প প্হেবাশব িবালু 
শুরু করবা হশেপ্ছল।

েবারবা দেশে এখন খবােযে প্নরবাপত্বা প্নক্চিত করবা হশেশছ। এই 
প্থমববার একটি একক দরেন কবাি্ব বযেবহবার কশর দেশের 
দয দকবানও স্বান দথশক খবােযেেেযে দনওেবা দযশত পবাশর। এই 
প্কল্পটি দেশের প্থম নবাগপ্রক-দকক্ন্দ্রক উশেযেবাগ।

n  প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ২০১৯ েবাশলর ৪ মবাি্ব 
আহশমেবাববাশে  একটি অনুষ্বান িলবাকবালীন পপ্রবহন 
গপ্তেীলতবার জনযে এক দেে, এক কবাি্ব িবালু 
কশরপ্ছশলন। এক দেে, এক কবাি্ব মশিশলর উপর 
প্ভত্্ কশর স্েংক্ক্রে ভবােবা েংগ্রহ বযেবস্বা, অথ ্ববাৎ, 
নযেবােনবাল কমন দমবাপ্বপ্লটি কবাি্ব ভবারশত প্থম শুরু 
হশেপ্ছল।

n  নযেবােনবাল কমন দমবাপ্বপ্লটি কবাি্বটি েবারবা দেশে খিুরবা 
দকনবাকবািবা এবং অনযেবানযে দকনবাকবািবা ছবােবাও প্বপ্ভন্ন 
দমশরেবা এবং অনযেবানযে পপ্রবহন বযেবস্বার মবাধযেশম 
প্নপ্ব ্বঘ্ন ভ্রমশের েপু্বধবাশথ ্ব বতপ্র করবা হশেশছ।

n  এই দিপ্বি, দক্রপ্িি এবং প্প্শপি কবাি্বগুপ্ল পেযে 
প্লযেবািফশম ্ব বযেবাকে বিবারবা জবাপ্র করবা হে। একজন গ্রবাহক 
দমশরেবা, ববাে, েহরতপ্লর দরলপথ, দিবাল, পবাপ্ক্বং, 
মিবাি্ব প্েটি এবং খুিরবা দকনবাকবািবা-েহ প্বপ্ভন্ন দে্শর 
অথ ্বপ্েবান করশত এই কবাি্ব বযেবহবার করশত পবাশরন।
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তনতৃড়ত্বর প্রেম বছড়র ‘তমক 
ইন ইন্ডিয়া’র আহ্ান

নে্রীর আন্তঃসংড়যাড়গর সূচনা
প্রবত বছর তেড়ের এক-
তৃত্রীয়াংে এলাকা খরায় 
আক্ান্ত হয় এবং গড়ে ৪ তকাটি 
তহক্টর এলাকা বনযোয় প্লাববত 
হয়। এমন ভারসামযেহ্রীনতা েরূ 
হড়ল তড়বই তেড়ের জল সম্ে 
সংরষ্ে করা সম্ব হড়ব। এই 
তচতনায় প্রাতিন প্রধানমন্ত্রী 
অিল ববহার্রী বাজড়পয়্রী 
নে্রীগুবলড়ক আন্তঃসংড়যাড়গর 
স্বপ্ন তেড়খবছড়লন, বকন্তু 
তনতৃড়ত্বর পবরবত্ষড়ন তা আিড়ক 
যায়। এড়ত ৩০টি নে্রী সংড়যাগ 
প্রস্তুত করড়ত হড়ব।

n  ভবারশতর মশতবা একটি প্বেবাল দেশে যপ্ে দকবল 
একটি ববাজবার দথশক যবাে, তশব এটি কখনই 
আমবাশের তরুে প্জশমের েবামশন অগ্রগপ্ত ববা 
নতুন েুশযবাগ বতপ্র করশত পবারশব নবা। ‘দমক ইন 
ইক্ডিেবা’ প্িবাশরর দপ্ষ্বাপশি প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র 
দমবােীর এই ববাকযেটির তবাৎপয ্ব মবানষু বঝুশত 
দপশরপ্ছল। কবারে, ২০১৪ েবাশলর স্বাধীনতবা প্েবশে 
প্ধবানমন্তী দেশের জনগেশক দমক ইন ইক্ডিেবার 
েশঙ্ ‘এপ্গশে যবাওেবার’ আহ্বান জবাপ্নশেপ্ছশলন। 

n  প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ২০১৪ েবাশলর ২৫ 
দেশটেম্বর প্বজ্বান ভবন দথশক দগ্বাববাল দমক ইন 
ইক্ডিেবা উশেযেবাশগর েিূনবা কশরন, যবার লষ্যে প্ছল 
২৫টি দষ্শর্ ভবারতশক দেরবা কশর দতবালবা।

n  উৎপবােন দষ্শর্র উপর েবশিশে দবপ্ে দজবার 
দেওেবার কথবা বলবা হশেপ্ছল। প্শেবাজনীেতবার কথবা 
মবাথবাে দরশখ, পয ্ববাশলবািনবার পশর দমক ইন ইক্ডিেবা 
২.০ কম ্বেূপ্িশত ১৫টি উৎপবােন খবাত এবং ১২টি 
পপ্রশষববা খবাতশক অন্তভু্বতি করবা হশেপ্ছল।

‘তমক ইন ইন্ডিয়া’ এখন আর শুধ ুতকান েব্ 
নয়। এই ‘তমক ইন ইন্ডিয়া’ তকান আনষু্াবনক 
আমন্তে নয়। তমক ইন ইন্ডিয়া আমাড়ের 
সন্মিবলত োবয়ত্ব। আমরা সবাই োবয়ত্ব বনড়য় 
এবগড়য় তগড়ল সারা ববড়শ্বর মানষু আমাড়ের উপর 
ভরসা রাখড়ব। আমার উপর ববশ্বাস রাখনু।
নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী।

n ২০১৪ েবাশল প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী যখন 
দনতৃত্ব গ্রহে কশরন, তখন ২০১৪ েবাশলর 
দেশটেম্বশর নেীর আন্তঃেংশযবাগ েংক্রবান্ত 
একটি প্বশেষ কপ্মটি এবং ২০১৫ েবাশলর 
এপ্প্ল মবাশে একটি িবাস্ দফবাে ্ব গেন করবা 
হশেপ্ছল। ৪৪,৬০৫ দকবাটি িবাকবার প্থম নেী 
আন্তঃেংশযবাগ প্কল্প, দকন দবতওেবা নেী 
েংশযবাগ ২০২১ েবাশলর প্িশেম্বশর অনশুমবাপ্েত 
হশেপ্ছল। ২০২২ েবাশলর ৩১ জলুবাই পয ্বন্ত 
প্বাে ৩৯৫ দকবাটি িবাকবা বযেে করবা হশেশছ। 
কবাজ দেষ হশল মধযেপ্শেে এবং উত্রপ্শেে 
১০.৬২ লষ্ দহ্র জপ্মশত দেি পবাশব। ৬২ 
লষ্ মবানুষ পবানীে জশলর েপু্বধবা পবাশবন। 
১০৩ দমগবাওেবাি জলপ্বেযুেৎ এবং ২৭ 
দমগবাওেবাি দেৌর প্বেযুেৎ উৎপবােন ষ্মতবা 
প্স্তুত হশব। আরও পবািঁটি নেী েংশযবাশগর 
একটি খেেবা প্িপ্পআর বতপ্র করবা হশেশছ। 

৯৩

৯৪

নতুন ভবারশতর েংকল্প যবার্বা প্রচ্ছে বনবন্ধ
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স্বাধীনতবার পর প্ধবানমন্তী মৎেযে েম্পে দযবাজনবাে দয 
পপ্রমবাে প্বপ্নশেবাগ করবা হশেশছ তবার দথশক এখন বহুগুে 
দবপ্ে প্বপ্নশেবাগ করবা হশচ্। এেব প্শিটিবার ফশল দেশে 

মবাছ উৎপবােশনর েব দরকি্ব দভশে প্গশেশছ।
নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

সমুরি উপকূল ও মৎসযে খাতসহ তেেটিড়ত ন্রীল 
ববপ্লড়বর অপার সম্াবনা রড়য়ড়ছ। ভারত হল 
ববড়শ্বর বৃহত্তম বচংবে উৎপােনকার্রী এবং ববড়শ্বর 
বদ্ত্রীয় বৃহত্তম মাছ উৎপােনকার্রী তেে। এই 
খাড়ত প্রায় ২.৮ তকাটি তলাড়কর কম ্ষসংস্ান হয়। 
এই কারড়েই, যখন প্রধানমন্ত্রী নড়রন্দ্র তমাে্রী ২০১৪ 
সাড়ল ষ্মতা গ্রহে কড়রন, তখন সবুজ ববপ্লব, 
তশ্বত ববপ্লব এবং ন্রীল ববপ্লব সবই কৃষকড়ের আয় 
বদ্গুে করার সংকড়ল্প অন্তভু্ষতি বছল।

n  দেশে প্থমববাশরর মশতবা মৎেযে, পশুপবালন ও েুগ্ধ মন্তক 
প্প্তটষ্ত হে।

n  নীল প্বপ্লব: মৎেযে িবাশষর েমপ্ন্বত উন্নেন ও বযেবস্বাপনবা, 
প্তন হবাজবার দকবাটি িবাকবার ববাশজি েহ একটি পবািঁ 
বছশরর প্কল্প, ২০১৫-১৬ েবাশল িবাল ুকরবা হশেপ্ছল।

n  পপ্রকবােবাশমবা উন্নত করবার জনযে ২০১৮-১৯ েবাশল মৎেযে 
ও জলজ িবাশষর জনযে ৭৫২২ দকবাটি িবাকবার অবকবােবাশমবা 
উন্নেন তহপ্বল বতপ্র করবা হশেপ্ছল।

n  ২০২০ েবাশলর দম মবাশে স্বাধীনতবার পর, প্ধবানমন্তী 
মৎেযে েম্পে দযবাজনবাে ২০ হবাজবার ৫০ দকবাটি িবাকবার 
েশব ্ববাচি প্বপ্নশেবাগ করবা হশেপ্ছল। মবাছ ধরবার দষ্শর্ 
েুস্বােী উন্নেন এবং নীল প্বপ্লশবর েিূনবা করবা যবাে 
তবার জনযে ২০২৪-২৫ েবাশলর মশধযে ববাস্তববাপ্েত হশচ্। 
প্ধবানমন্তী মৎেযে েম্পে দযবাজনবা ২০২৫ েবাশলর মশধযে 
৫৫ লষ্ দলবাশকর জনযে নতুন িবাকপ্র বতপ্রর লষ্যে 
প্নধ ্ববারে কশরশছ।

n  ভবারত েরকবার নীল অথ ্বনীপ্ত- ২০২১ েবাশলর জনযে 
একটি জবাতীে নীপ্ত বতপ্র কশরশছ, যবার লষ্যে ভবারশতর 
ক্জপ্িপ্পশত নীল অথ ্বনীপ্তর অবেবান, উপকূলীে 
ববাপ্ে্বাশের জীবনযবার্বার উন্নপ্ত, েবামুপ্রেক জীবনবপ্ির্যে 
েংরষ্ে এবং েবামুপ্রেক অচিল ও েম্পশের জবাতীে 
েংরষ্েশক উন্নীত করবা। 
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েেক উৎপােন 
হাজার িড়ন  

১৯৫১ ১৯৯১১৯৭১ ২০১১১৯৬১ ২০০১১৯৮১ ২০২১

৯৫ ন্রীল ববপ্লব: প্রধানমন্ত্রী 
মৎসযে সম্ে তযাজনায়    
বববনড়য়াগ 

স্বাধ্রীনতার পর মৎসযে উৎপােন 
২০ গুে বৃন্দ্ তপড়য়ড়ছ 
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এনবিআরএফ
প্প্তটি েুশয ্ববাগ দমবাকবাশবলবাে প্স্তুত  

n  এনপ্িআরএফ-এর েকল েেেযেশক আধুপ্নক যন্তপবাপ্ত ও প্প্েষ্শে 
েম্জিত করবার পবােবাপবাপ্ে েশব ্ববাচি স্তশরর েশুযবাগ-েুপ্বধবা প্েবান 
করবার মশতবা দবে প্কছু গুরুত্বপেূ ্ব পেশষ্প দনওেবা হশেশছ।

n   উত্রবাখশণ্ড েঘু ্বিনবা দহবাক ববা প্বহবার ও দকরশলর বনযেবা, কবাশ্ীশরর 
ক্ঝলবাশমর জশল আিশক পেবা মবানুষশক ববািঁবাশত, ববা দেওঘশরর ক্র্কূি 
পবাহবাশে আেবাই হবাজবার ফুি উচিতবাে দরবাপওশে েঘু ্বিনবাে মবানুষশক 
রষ্বা করশত ভবারশতর বেনযেরবা প্প্তটি পপ্রপ্স্প্তশত তৎপরতবার েশঙ্ 
উদ্বারকবাজ েম্পন্ন কশরশছ।

n   এনপ্িআরএফ ১,৪০,০০০ জশনরও দবপ্ে মবানষুশক উদ্বার কশরশছ 
এবং ২০২২ েবাশলর জবানেুবাপ্র পয ্বন্ত প্বাে ৭৬০০টি অপবাশরেন 
িলবাকবালীন েশুয ্ববাশগ আিকবা পেবা ৭.১৩ লশষ্রও দবপ্ে মবানুষশক 
উদ্বার কশরশছ। 

তেড়ের তয তকানও েঘু ্ষিনা, বনযো, ভূবমধস বা ঘূবে ্ষঝে হড়ল 
তকন্দ্র্রীয় সরকার সড়ঙ্ সড়ঙ্ ত্াে ও উদ্ারকাজ শুরু কড়র। 
এড়ত প্রাকৃবতক েড়ুয ্ষাড়গর সময় জাত্রীয় ববপয ্ষয় তমাকাড়বলা 
বাবহন্রীর দ্রুত তৎপরতার ফড়ল মানুড়ষর জ্রীবনহাবন এবং 
সম্ত্্র ষ্য়ষ্বত কড়মড়ছ।

৯৬ ৯৬

n  ২০১১ েবাশলর আেমশুমবাপ্র অনুেবাশর, 
দেশে ২৬৮১৪৯৯৪ জন প্েবযেবাঙ্জন 
রশেশছ। দেশে তবাশঁের জনযে েংরষ্শের 
বযেবস্বা আশছ প্কন্তু দকউ তবাশঁের 
েশুযবাগ-েপু্বধবা প্নশে প্িন্তবা কশর নবা। 
‘অযেবাশক্সশেবল ইক্ডিেবা’ ববা ‘েগুমযে 
ভবারত’ অপ্ভযবানটি প্ভন্নভবাশব েষ্ম 
মবানুষশের জনযে একটি প্নরবাপে, স্বাধীন 
এবং ময ্ববােবাপূে ্ব জীবন েহ একটি ববাধবা-
মুতি পপ্রশবে বতপ্র করবার জনযে িবালু 
করবা হশেপ্ছল।

n  েগুমযে ভবারত অপ্ভযবাশনর অধীশন 
৩৫টি আন্তজ্ববাপ্তক প্বমবানব্র, 
৫৫টি অভযেন্তরীে প্বমবানব্র এবং 
৭০৯টি দরলশস্টেন, যবার মশধযে 
এ-ওেবান প্বভবাগ রশেশছ, দেখবাশন 
েগুমযেতবার েপু্বধবা প্েবান করবা হশেশছ।

n  ৯৫টি দকন্দ্রীে েরকবাপ্র ওশেবেবাইি 
এবং রবাজযে েরকবার এবং তবাশের 
প্বভবাশগর ৬০৩টি েরকবাপ্র 
ওশেবেবাইিগুপ্ল অযেবাশক্সেশযবাগযে করবা 
হশেশছ। দকন্দ্রীে এবং রবাজযে েরকবাশরর 
ভবনগুপ্লশক েগুমযে করবার প্শিটিবা 
িলশছ। ১৯টি দবেরকবাপ্র প্নউজ 
িযেবাশনল আংপ্েকভবাশব েগুমযে প্নউজ 
বশুলটিন েম্প্রিবার করশছ। ‘েগুমযে 
ভবারত’ অপ্ভযবাশনর অধীশন, ১৯.৬৮ 
লষ্ প্েবযেবাঙ্জনশক তবাশঁের েহবােক 
েরঞ্জবাম প্েবান করবা হশেশছ। এর জনযে 
১১৮২ দকবাটি িবাকবা খরি হশেশছ।

প্রবতবন্ধ্রীড়ের 
অবধকার 

দেশের প্প্তটি মবানুষশক ষ্মতবােন 
করবা, একটি অন্তভু্বক্তিমূলক েমবাজ, 
েমতবার দববাধ বতপ্র করবা এবং 
েহশযবাপ্গতবার মবাধযেশম েমবাশজ েম্প্রীপ্ত 
বকৃ্দ্ করবা আমবাশের লষ্যে, যবাশত েববাই 
একেশঙ্ এপ্গশে দযশত পবাশর।
- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

সব ্ষত্ গমন
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আমবাশের দেশের জনেংখযেবার ৬৫ েতবাংশের বেে ৩৫ বছশরর প্নশি। 
তবারুশেযে ভরপুর ভবারত তবাহশল দকন প্বশ্ব ক্রীেবাঙ্শন প্পপ্ছশে থবাকশব? 
কশেকটি দখলবা ববাশে, অপ্লম্ম্পক এবং এপ্েেবাশির মশতবা মশচি ভবারশতর 
দখলবা দেশখ প্প্তটি ভবারতীের মশন এই প্শ্নটি অনুরপ্েত হে। প্কন্তু 
এখন, দিবাপ্কও অপ্লম্ম্পক্স দথশক শুরু কশর ববাপ্ম ্বংহবাম কমনওশেলথ, 
প্বশ্ব িযেবাম্ম্পেনপ্েপ এবং থমবাে কবাপ, ভবারতীে দখশলবােবােরবা নতুন 
েবাফশলযের আখযেবান রিনবা কশরশছন। নতুন পেশষ্পগুপ্লর জনযে 
ভবারশতর ক্রীেবা পপ্রশবশে আমূল পপ্রবত্বন এশেশছ।

প্রবতভা খুঁড়জ 
তবর করার জনযে 
এক নতুন ক্্রীো 
পবরড়বে

িাড়গ ্ষি অবলম্ম্ক 
পবিয়াম বস্ম (িপস)

তখড়লা ইন্ডিয়া 
তপ্রাগ্রাম

n ২০১৪ েবাশল িবালু হওেবা এই প্স্মটির 
অধীশন, প্প্েষ্ে, বযেে, এবং েীষ ্ব-
স্তশরর ক্রীেবাপ্বেশের প্প্তশযবাপ্গতবাে 
অংেগ্রহে দথশক শুরু কশর প্প্তটি 
েবাপ্েত্ব ক্রীেবা মন্তক বহন কশর।

n বত্বমবাশন, ১৬২ জন ক্রীেবাপ্বে 
এবং মপ্হলবা ও পুরুষ হপ্ক েল 
এই প্কশল্পর অধীশন মূল গ্রুশপ 
অন্তভু্বতি হশেশছ। একইভবাশব, িপে 
জপু্নের প্স্শমর অধীশন, ২৫৪ জন 
দেরবা দখশলবােবােশক প্নব ্ববািন করবা 
হশচ্ এবং ভপ্বষযেশতর জনযে প্স্তুত 
করবা হশচ্। 

n ২০১৬ েবাশল শুরু হওেবা এই 
প্কশল্পর উশদেেযে হল তৃেমূল স্তর 
দথশক দখশলবােবােশের ববাছবাই কশর 
প্প্েষ্ে েহ েমস্ত েুপ্বধবা প্েবান 
করবা।

n  ২০১৪ েবাশল, দেশে ৩৮টি ক্রীেবা 
পপ্রকবােবাশমবা প্ছল, দযখবাশন দখশলবা 
ইক্ডিেবার পশর, তবাশের েংখযেবা 
দবশে হশেশছ ৩৬০টি। দখশলবা 
ইক্ডিেবা দথশক প্নব ্ববাপ্িত প্প্তভবাশক 
বতপ্র করবা হে এবং আরও ভবাল 
ফল অজ্বন করশত প্প্েষ্ে 
দেওেবা হে।

বফি ইন্ডিয়া 
‘প্ফি ইক্ডিেবা মুভশমন্’ ২০১৯ েবাশলর ২৯ আগস্ট িবাল ুহশেপ্ছল। প্ফি 
ইক্ডিেবা আশ্বালশনর উশদেেযে হল জীবনধবারবা দথশক বেনক্্ন জীবশনর 

েবারীপ্রকভবাশব েক্ক্রে থবাকবা, আিরে পপ্রবত্বন করবা। এই কম ্বেপূ্ির অধীশন 
সু্ল দথশক দজলবা পয ্বন্ত অশনক কবায ্বক্রম েংগটেত হে।  

৯৮

77
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ফযোস্টযোগ বেড়য় 
অে ্ষ ও সময় বাচঁান 
জবাতীে মহবােেশকর দিবাল প্লবাজবাগুপ্লশত 
েীঘ ্ব েবাপ্র, নগে দলনশেশন েুনতীপ্ত এবং 
প্বশরবাশধর আেকেবার পপ্রশপ্প্ষ্শত, েরকবার 
২০২১ েবাশলর ১৫/১৬ দফব্রুেবাপ্র মধযেরবাত 
দথশক জবাতীে মহবােেশকর েমস্ত দিবাল 
প্লবাজবাশক ফযেবাস্টযেবাগ দলশন দঘবাষেবা কশরশছ। 
েমস্ত যবানববাহশন ফযেবাস্টযেবাগ ববাধযেতবামূলক, 
আইন করবা হশেশছ দয ফযেবাস্টযেবাগ ছবােবা 
দকবানও গবাপ্ে যপ্ে প্ফ প্লবাজবাে আশে, তশব 
প্শযবাজযে প্ফ প্েশত হশব প্বিগুে। 

n  ৯৭% যবানববাহন ফযেবাস্টযেবাগ-েহ প্ফ প্লবাজবাে 
আেশছ।

n  ২০২২ েবাশলর মবাশি্বর তথযে অনেুবাশর, 
বযেবাকেগুপ্ল দমবাি ৫ দকবাটি ফযেবাস্টযেবাগ জবাপ্র 
কশরশছ।

n  ২০২১ েবাশলর মূলযেবােন অনেুবাশর, ফযেবাস্টযেবাগ 
বযেবহবাশরর কবারশে বছশর ৩৫ দকবাটি প্লিবার 
জ্বালবানী েবাশ্রে হশেশছ। 

n  ৯.৭৮ লষ্ িশনর দবপ্ে কবাব ্বন িবাই অক্সবাইি 
প্নগ ্বমন হ্বাে দপশেশছ।

ন্জইএড়মর মাধযেড়ম স্বচ্ছতা 
দেশে েরকবাপ্র ক্রে প্ক্ক্রেবাে বযেবাপক েুনতীপ্তর পপ্রশপ্প্ষ্শত, প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী প্িক্জিবাল ইক্ডিেবার 

অধীশন েরকবাপ্র েফতরগুপ্লর ক্রে েুনতীপ্তমুতি করশত ২০১৬ েবাশলর ৯ আগস্ট গভন ্বশমন্ ই-মবাশক্বি দপ্লে ববা 
দজম দপবাি্ববাল িবালু কশরন। এর মবাধযেশম েব প্বভবাশগর েরকবাপ্র ক্রে ববাধযেতবামূলক করবা হশেশছ। এখন েমববাে 

েপ্মপ্তগুপ্লও এই দপবাি্ববাশল দযবাগ প্েশেশছ।

n  দজম -এ ৪৯ লষ্ প্বশক্রতবার কবাছ দথশক ২.৭৮ লষ্ দকবাটি িবাকবার ৫৪ লষ্ পেযে েংগ্রহ করবা হশেশছ। প্বাে এক প্বপ্লেন 
মবাপ্ক্বন িলবার েবাশ্রে হশেশছ। দজম -এ প্বাে ৬২০০০ েরকবাপ্র দক্রতবা রশেশছন। ২০২১-২২ অথ ্ববছশর এর মবাধযেশম দরকি্ব 
এক লষ্ দকবাটি িবাকবার পেযে দকনবা হশেপ্ছল। 

৯৯

১০০

অমৃত যাত্া সবার কাড়ছ তপৌঁছাড়নার লষ্যে বনড়য় এক উন্নত 
ভারত গড়ে ততালার স্বপ্ন বাস্তবায়ড়নর লড়ষ্যে 
এবগড়য় চলা।
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মবন্তসভার বসদ্ান্ত

n      বসদ্ান্ত - মবন্তসভা ৩ লষ্ িাকা পয ্ষন্ত স্বল্পড়ময়াে্রী 
কৃবষ ঋড়ের উপর ১.৫% বাবষ ্ষক সুড়ের অে ্ষ 
সাহাযযে অনড়ুমােন কড়রড়ছ।

n   প্রভাব: কৃপ্ষ খবাশত পয ্ববাতি ঋশের প্ববাহ প্নক্চিত করবার 
জনযে এই উশেযেবাগ দনওেবা হশেশছ, যবা পশুপবালন, 
েগু্ধ, হবােঁ-মরুপ্গ পবালন, মৎেযেিবাষ ইতযেবাপ্ে দষ্শর্ 
কম ্বেংস্বাশনর েুশযবাগ ববােবাশব। এই প্স্শমর অধীশন 
২০২২-২৩ দথশক ২০২৪-২৫ েমশের জনযে ৩৪৮৫৬ 
দকবাটি িবাকবার অপ্তপ্রতি ববাশজশির প্বধবাশনর প্শেবাজন 
হশব। েমেমশতবা ঋে পপ্রশেবাধ কশর কৃষকরবা ববাপ্ষ ্বক 
৪ েতবাংে েুশে স্ল্পশমেবােী কৃপ্ষ ঋে গ্রহে করশত 
পবারশবন। 

n বসদ্ান্ত- সাধারে বযেবহারকার্রীড়ের জনযে 
‘ঐবতহযেগত জ্ান বিন্জিাল লাইড়ব্বর’র তেযে 
প্রাপযেতার অনমুবত তেওয়া হড়য়ড়ছ। ২০০১ সাড়ল 
প্রবতটষ্ত এটি ভারত্রীয় ঐবতহযেগত জ্াড়নর 
একটি প্রােবমক িািাড়বস।

n  প্রভাব: ঐপ্তহযেগত জ্বান প্িক্জিবাল লবাইশব্প্রর 
উশবিবাধন ভবারশতর প্বািীন জ্বানভবাণ্ডবাশরর উপর প্ভত্্ 
কশর গটেত, এটি প্বপ্ভন্ন দষ্শর্ গশবষেবা, উন্নেন এবং  
উদ্বাবনশক উৎেবাপ্হত করশব। প্যকু্তির েবাহবাশযযে জ্বান 
অজ্বশনর একটি গুরুত্বপূে ্ব উৎে প্হশেশব কবাজ করশব 
এটি। এর বত্বমবান প্বষেবস্তু ভবারতীে ঐপ্তহযেববাহী 
ওষুধগুপ্লশক বযেবাপকভবাশব গ্রহশের েপু্বধবা দেশব।

n  বসদ্ান্ত - মলূযে সমে ্ষন প্রকড়ল্পর অধ্রীড়ন তুর, 
কলাই এবং মসরু িাড়লর ক্য়স্রীমা ববেযেমান ২৫% 
তেড়ক বাবেড়য় ৪০%  করার অনড়ুমােন বেড়য়ড়ছ 
মবন্তসভা। এর সাড়ে, রাজযে এবং তকন্দ্রোবসত 
অঞ্চলগুবলড়কও বববভন্ন কলযোেমলূক প্রকড়ল্প 
বযেবহাড়রর জনযে বাফার স্টক তেড়ক ছাড়ের হাড়র 
১.৫ বমবলয়ন িন তছালা তেওয়ার অনমুবত তেওয়া 
হড়য়বছল।

n প্রভাব: রবাজযেগুপ্লশক ‘আশগ আেশল আশগ পবাশব’ 
প্ভত্্দত ১৫ লষ্ িন দছবালবা উত্তোলশনর প্স্তবাব দেওেবা 
হশব এবং উৎে রবাজযেগুপ্লর মূশলযের উপর দকক্জ প্প্ত 
আি িবাকবা ছবাে দেওেবা হশব। এই প্কল্প ববাস্তববােশন 
েরকবার ১২০০ দকবাটি িবাকবা খরি করশব।

n  বসদ্ান্ত - মবন্তসভা ‘ইমাড়জ্ষন্সি তক্বিি লাইন 
গযোরাবন্ বস্ড়ম’র স্রীমা ৫০,০০০ তকাটি িাকা 
বাবেড়য় ৪.৫ লষ্ তকাটি তেড়ক ৫ লষ্ তকাটি 
িাকা করার অনড়ুমােন বেড়য়ড়ছ।

n প্রভাব: এই বকৃ্দ্র মবাধযেশম, ঋেেবাতবা প্প্তষ্বানগুপ্লশক 
কম খরশি অপ্তপ্রতি ঋে প্েবাপ্রত করশত উৎেবাপ্হত 
করবা হশব যবাশত এই বযেবেবাপ্েক উশেযেবাগগুপ্ল তবাশের 
কবায ্বষ্ম েবাে দমিবাশত এবং বযেবেবা িবাপ্লশে দযশত 
েবাহবাযযে কশর। এই অপ্তপ্রতি অথ ্ব প্বশেষভবাশব 
আপ্তশথেতবা এবং েংপ্লিটি খবাশতর উশেযেবাশগর জনযে 
প্নধ ্ববারে করবা হশেশছ। 

কৃষকড়ের জনযে সহড়জ ঋে 
কৃষকশের জনযে েহশজ ঋে পবাওেবার বযেবস্বা করবা হশেশছ ; এখন 
ভবারতীে ঐপ্তহযেগত জ্বান প্বশশ্বর কৃষকশের কবাশছ দপৌঁশছ যবাশব। 

েবাশ্রেী মূশলযে কৃষকশের জনযে ঋশের প্বাপযেতবা প্নক্চিত করবা 
েরকবাশরর েশব ্ববাচি অগ্রবাপ্ধকবার। কৃষকশের জনযে প্কষবাে দক্রপ্িি 

কবাি্ব প্স্মটি িবালু করবা হশেপ্ছল যবাশত তবারবা দয দকবানও েমে 
ঋশে কৃপ্ষ পেযে এবং পপ্রশষববা প্কনশত েষ্ম হে। কৃষকরবা যবাশত 

বযেবাশকে নূযেনতম েুশের হবার প্েশত পবাশর তবা প্নক্চিত করবার জনযে 
ভবারত েরকবার েুশের ‘েবাবশভনেন প্স্ম’ িবালু কশরপ্ছল। এর নবাম 
এখন ‘েংশেবাপ্ধত েুে েবাবশভনেন প্স্শম’ পপ্রবত্বন করবা হশেশছ, 

যবাশত কৃষকশের স্ল্প েুশে স্ল্প-দমেবােী ঋে প্েবান করবা যবাে।  
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গুজরাত তকাটি তকাটি 
িাকার প্রকল্প তপড়য়ড়ছ

প্রধানমন্ত্রী নড়রন্দ্র তমাে্রীর গুজরাত সফর

প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ২৭ এবং ২৮ আগস্ট েুপ্েশনর 
গুজরবাত েফশর প্গশেপ্ছশলন। দেখবাশন প্তপ্ন দবে 

কশেকটি উন্নেন প্কশল্পর উশবিবাধন ও প্ভত্্প্স্তর স্বাপন 
কশরপ্ছশলন এবং দবে কশেকটি কম ্বেূপ্িশত অংেগ্রহে 

কশরপ্ছশলন। আহশমেবাববাশের েবরমতী নেীর তীশর 
আশেবাক্জত খবাপ্ে উৎেব অনুষ্বাশন এক েমবাশবশে ভবাষে 

দেন প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী। প্তপ্ন প্বাতিন প্ধবানমন্তী 
অিল প্বহবারী ববাজশপেীর নবামবাক্কেত এবং আহশমেবাববাে 

প্মউপ্নপ্েপযেবাল কশপ ্ববাশরেন বিবারবা প্নপ্ম ্বত একটি ফুি-
ওভবার প্ব্শজর উশবিবাধন কশরন। পরপ্েন প্তপ্ন ভুশজ 

মিপৃ্ত বন দেৌশধর উশবিবাধন কশরন এবং প্বপ্ভন্ন উন্নেন 
প্কশল্পর প্ভত্্প্স্তরও স্বাপন কশরন। একই প্েশন ভবারশত 
েুজপু্কর ৪০ বছর মিরশে গবান্ধীনগশর আশেবাক্জত একটি 

অনুষ্বাশনও ভবাষে দেন প্ধবানমন্তী।

২০০১ েবাশল গুজরবাশতর কশচ্ প্বধ্ংেী ভূপ্মকশম্পর 
পর, প্কছু মবানুষ মশন কশরপ্ছশলন দয কচ্ ধ্ংে 
হশে প্গশেশছ। তবারঁবা প্বশ্ববাে করশতন দয কচ্ 

আর কখনও ঘশুর েবােঁবাশত পবারশব নবা, প্কন্তু তবারঁবা কশচ্র 
আেল েক্তি অনুধবাবন করশত পবাশরপ্ন। ভূপ্মকশম্পর পর, 
গুজরবাশতর কচ্ অচিল পশুরবাপুপ্র প্বপয ্বস্ত হশে পশেপ্ছল। 
এখন দেই কচ্ আববার প্েল্প, কৃপ্ষ, পয ্বিন ইতযেবাপ্ের 
একটি েমদৃ্ দকশন্দ্র পপ্রেত হশেশছ। অল্প েমশের 
মশধযেই, কচ্ আববার প্নশজশক গশে তুশলশছ এবং দ্রুত 
বধ ্বনেীল দজলবাগুপ্লর মশধযে অনযেতম প্ধবান হশে উশেশছ। 
প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী বশলশছন, “কশচ্র মবানুষ এবং 
তবাশঁের পপ্রশ্রম পুশরবা এলবাকবাশক পুনরুজিীপ্বত করশত 
েবাহবাযযে কশরশছন। কশচ্র পুনজতীবন শুধুমবার্ ভবারশতর 
জনযে নে, েবারবা প্বশশ্বর বে প্েষ্বা প্প্তষ্বাশনর জনযে 
গশবষেবার একটি প্বষে। ২০০১ েবাশল ভূপ্মকশম্প েম্পূে ্ব 

প্ধবানমন্তীর গুজরবাত েফররাষ্ট্র
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স্মৃবতববজবেত সৃ্মবতড়সৌড়ধর 
উড়দ্াধন

প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ভুজ দজলবাে মিপৃ্তভবান মিপৃ্তশেৌশধর উশবিবাধন 
করশলন। এটি প্বাে ৪৭০ একর এলবাকবার জশুে প্নপ্ম ্বত হশেশছ। এই 

জবােঘুরটি কশচ্র জনগশের অধযেবেবাশের প্প্ত উৎেগ ্ব করবা হশেশছ। 
২০০১ েবাশলর ভূপ্মকশম্পর পশর ভুশজর পুনরুজিীবশনর যবার্বা তুশল 

ধরশব জবােুঘরটি। এখবাশন েবাতটি প্বষশের উপর দজবার দেওেবা হশেশছ।

দয আমরবা েুশয ্ববাগশক একটি েুশযবাশগ পপ্রেত করব। 
আপ্ম লবালশকলিবা দথশক বলপ্ছ, ২০৪৭ েবাশল ভবারত একটি 
উন্নত দেশে পপ্রেত হশব। যবারবা ২০০১-০২ েবাশল কশচ্ 
আমবার কথবা শুশনশছন এবং দেশখশছন, তবারঁবা জবাশনন 
দয ভূপ্মকশম্পর পশর আপ্ম প্প্তকূল পপ্রপ্স্প্তশত প্কছু 
বশলপ্ছলবাম, আজ তবা আপনবাশের েবামশন েতযে প্হেবাশব 
প্প্তটষ্ত হশেশছ। দেশের অভযেন্তশর প্বপ্ভন্ন ত্রুটি 
অবেযেই আশছ। প্কন্তু ২০৪৭ েবাশলর জনযে আমবার একটি 
স্প্ন আশছ। ২০০১-০২ েবাশল কশচ্র পপ্রপ্স্প্ত ভেকের 
প্ছল প্কন্তু দেই েমশে আমরবা দয স্প্নগুপ্ল দেশখপ্ছলবাম 
তবা েতযে হশেশছ এবং আজ েফল হশেশছ। ২০৪৭ েবাশল, 
ভবারতও আজশকর স্প্ন পূরে করশব।
কড়চ্ছর পবরবত্ষন: ধ্ংসসূ্তপ তেড়ক উন্নয়ন
২০০৩ েবাশল কশচ্ েযেবামক্জ কৃ্বম ্ববা প্বশ্বপ্বেযেবালে 
গটেত হশেপ্ছল, দেখবাশন ৩৫টিরও দবপ্ে নতুন কশলজও 
প্প্তটষ্ত হশেপ্ছল। এত অল্প েমশের মশধযে, এক 
হবাজবারটিরও দবপ্ে নতুন প্বেযেবালে প্নপ্ম ্বত হশেপ্ছল। আজ 
কশচ্ একটি আধপু্নক ভূপ্মকম্প-প্প্তশরবাধী হবােপবাতবাল 
রশেশছ এবং ২০০টিরও দবপ্ে নতুন প্িপ্কৎেবা দকন্দ্র 
কবাজ করশছ। কশচ্ দবপ্েরভবাগ েমে জশলর অভবাব 
দেখবা দযত, আজ দেই কচ্ দজলবার প্প্তটি ঘশর ঘশর 
নম ্বেবার জল দপৌঁছশত শুরু কশরশছ। ‘েুজলবাম-েুফলবাম 
জল অপ্ভযবান’ িবাপ্লশে কশচ্ হবাজবার হবাজবার দিক িযেবাম 
বতপ্র কশর হবাজবার হবাজবার দহ্র জপ্ম দেশির আওতবাে 

n পুনজ্বমে

n গশবষেবা

n পুনরুদ্বার 

n পুনগ ্বেন

n পুনপ্ব ্বশবিনবা 

n পুনরুজিীবন 

n আধুপ্নকীকরে 

ধ্ংশের পর দথশক কশচ্ দয কবাজ হশেশছ তবা অকল্পনীে। 
মতুৃযে এবং প্বপয ্বশের মশধযে, আমরবা ২০০১ েবাশল প্কছু 
েংকল্প গ্রহে কশরপ্ছলবাম এবং আজ আমরবা দেগুপ্লশক 
ববাস্তশব পপ্রেত কশরপ্ছ। একইভবাশব, আমরবা দয েংকল্প 
প্নশেপ্ছ ২০৪৭ েবাশলর মশধযে তবা অবেযেই পেূ ্ব করশত হশব।“ 
প্ধবানমন্তী আরও বশলন, “আমবার মশন আশছ, দেই কটেন 
প্েনগুপ্লশত, আপ্ম অতযেন্ত আত্মপ্বশ্ববাশের েশঙ্ বশলপ্ছলবাম 

প্ধবানমন্তীর গুজরবাত েফর রাষ্ট্র



82 নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩০ সসপ্টেম্বর, ২০২২

আনবা হশেশছ। প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ভুশজ প্বাে ৪৪০০ 
দকবাটি িবাকবার প্বপ্ভন্ন প্কল্প িবালু কশরশছন। প্তপ্ন েে্ববার 
েশরবাবর প্কশল্পর ৩৫৭ প্কশলবাপ্মিবার েীঘ ্ব কচ্ েবাখবা খবাল 
উশবিবাধন কশরশছন। ভুশজর আচিপ্লক প্বজ্বান দকন্দ্র েরহে 
দিেবাপ্রর নতুন েুধ প্ক্ক্রেবাকরে এবং পযেবাপ্কং প্লযেবান্-েহ 
দবে কশেকটি প্কশল্পর উশবিবাধন কশরশছন। ভুজ-প্ভমবােবা 

েেশকর জনযে ১৫০০ দকবাটি িবাকবারও দবপ্ে প্কশল্পর 
প্ভত্্প্স্তর স্বাপন করবা হশেশছ। প্ধবানমন্তী গবান্ধীধবাশমর 
িঃ ববাববােবাশহব আশম্বেকর কনশভনেন দেন্বার পপ্রেে ্বন 
কশরন; আনজবাশর বীরবল মিপৃ্তশেৌধ, নখর্বানবাে ভুজ ২ 
েবাবশস্টেশনর মশতবা দবে কশেকটি প্কশল্পর উশবিবাধন 
কশরন।  

সুজবুক ৪০ বছর পূে ্ষ কড়রড়ছ, ভারত-
জাপান অংে্রীোবরড়ত্বর প্রত্রীক

আজ, গুজরবাত-মহবারবাশষ্ট্রর বুশলি দরেন দথশক শুরু কশর উত্রপ্শেশের 
দবনবারশে রুরেবাষ্ দকন্দ্র পয ্বন্ত অশনক উন্নেন প্কল্পই ভবারত-জবাপবান 
বনু্ধশত্বর উেবাহরে হশে উশেশছ। এছবােবাও, যখনই এই েুই দেশের 
বনু্ধশত্বর কথবা বলবা হে, তখন প্শতযেক ভবারতীে জবাপবাশনর প্বাতিন 
প্ধবানমন্তী প্েবাত প্েনশজবা আশবশক মিরে কশরন। ভবারশত েুজপু্কর 
৪০ বছর পূে ্ব হওেবাে গবান্ধীনগশরর মহবাত্মবা মক্্শর আশেবাক্জত একটি 
অনুষ্বাশন প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী বশলন, “আমবাশের দেে েবেমেই 
জবাপবাশনর প্প্ত গুরুত্ব ও েম্বান প্েে ্বন কশরশছ, দয কবারশে েুজপু্কর 
েশঙ্ প্বাে ১২৫টি জবাপবাপ্ন দকবাম্পবাপ্ন গুজরবাশত কবাজ করশছ। েুজপু্ক 
১৩ বছর আশগ গুজরবাশত এশেপ্ছল এবং আজ গুজরবাত প্বশশ্বর একটি 
েীষ ্ব ‘অশিবাশমবাটিভ মযেবানুফযেবাকিবাপ্রং’ দকন্দ্র প্হেবাশব আপ্বভূ্বত হশেশছ।“ 
অনুষ্বান িলবাকবালীন, জবাপবাশনর প্ধবানমন্তী প্কপ্েেবার প্ভপ্িও ববাত্ববা 
েম্প্রিবাপ্রত হশেপ্ছল, প্তপ্ন বশলপ্ছশলন, “ভবারশতর অথ ্বননপ্তক প্বকৃ্দ্ 
আরও ত্বরবাপ্ন্বত হশেশছ। প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর বপ্লষ্ দনতৃশত্বর 
ফশল ভবারত এই েবাফলযে অজ্বন কশরশছ।“ প্তপ্ন আরও জবাপ্নশেশছন 
‘জবাপবান-ভবারত দকৌেলগত ও ববপ্শ্বক অংেীেবাপ্রত্ব’ আরও এপ্গশে 
প্নশে যবাওেবার জনযে প্ধবানমন্তী দমবােীর েশঙ্ কবাজ করশত েৃঢ় প্প্তজ্।

সুজবুক গ্রুড়পর েটুি বে প্রকড়ল্পর 
বভত্্প্রস্তর স্াপন করড়লন প্রধানমন্ত্রী
প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী ভবারশত েুজপু্ক গ্রুশপর েুটি বে 
প্কশল্পর প্ভত্্প্স্তর স্বাপন কশরন। এর মশধযে রশেশছ গুজরবাশতর 
হবানেবালপুশর েুজপু্ক দমবাির গুজরবাত ইশলকটরেক দভপ্হশকল বযেবািবাপ্র 
মযেবানুফযেবাকিবাপ্রং ফযেবাপ্েপ্লটি। অপরটি হল হপ্রেবানবার খবারশখবােবাে 
মবারুপ্ত েুজপু্কর আেন্ন গবাপ্ে বতপ্রর েুপ্বধবা। গুজরবাশতর হবানেবালপুর 
েুজপু্ক দমবাির গুজরবাত ববেুযেপ্তক যবানববাহন বযেবািবাপ্র ইউপ্নিটি 
ববেুযেপ্তক যবানববাহশনর জনযে উন্নত রবােবােপ্নক দকবাষ বযেবািবাপ্র 
বতপ্র করশব, এর জনযে ৭৩০০ দকবাটি িবাকবার প্বপ্নশেবাগ করবা হশব। 
হপ্রেবানবার খবারশখবােবাে েুজপু্কর যবানববাহন উৎপবােন ইউপ্নিটি প্প্ত 
বছর েে লষ্ যবার্ীববাহী যবানববাহন বতপ্র করশত পবারশব। এটি প্বশশ্বর 
বহৃত্ম একক-স্বান যবার্ীববাহী যবানববাহন উৎপবােন ইউপ্নিগুপ্লর 
মশধযে অনযেতম হশে উেশব। প্কশল্পর প্থম ধবাপটি প্নম ্ববাশের জনযে 
১১,০০০ দকবাটি িবাকবা প্বপ্নশেবাগ করবা হশব।

‘সড়ুতা কািা’ ঈশ্বড়রর কাড়ছ 
প্রাে ্ষনার তচড়য় কম নয়
খবাপ্েশক জনপ্প্ে করশত, খবাপ্ে পেযে েম্পশক্ব েশিতনতবা 
বতপ্র করশত এবং যুবকশের মশধযে খবাপ্ের বযেবহবার বকৃ্দ্ 
করশত প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর প্নরন্তর প্শিটিবা িবাপ্লশে 
প্গশেশছন। প্ধবানমন্তীর প্শিটিবার ফলস্রূপ, ২০১৪ েবাল 
দথশক, ভবারশত খবাপ্ের প্বক্ক্র িবার গুে দবশেশছ, অনযেপ্েশক 
গুজরবাশত খবাপ্ের পেযে প্বক্ক্র আি গুে দবশেশছ এবং 
প্থমববাশরর মশতবা খবাপ্ে গ্রবাম প্েশল্পর লবাভ এক লষ্ 
দকবাটি িবাকবা অপ্তক্রম কশরশছ। এই খবাশত ১.৭৫ দকবাটি 
নতুন কম ্বেংস্বানও বতপ্র হশেশছ। প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র 
দমবােী আহশমেবাববাশের েবরমতী নেীর তীশর অনুটষ্ত 
খবাপ্ে উৎেশব দযবাগ প্েশেপ্ছশলন এবং িরকবার েশঙ্ তবারঁ 
বযেক্তিগত েম্পক্ব মিরে কশরপ্ছশলন। তবারঁ বেেশবর কথবাও 
মশন পশে যখন তবারঁ মবা ববাপ্েশত িরকবাে েুশতবা কবািশতন। 
প্তপ্ন বশলন, “স্বাধীনতবার ৭৫ বছর উপলশষ্যে ৭৫০০ জন 
দববান-কনযেবা একেশঙ্ িরকবাে েুতবা দকশি ইপ্তহবাে েটৃটি 
কশরশছন। েবরমতীর তীর আজ ধনযে হশেশছ! েুশতবা 
কবািবা ঈশ্বশরর কবাশছ প্বাথ ্বনবার দথশক প্কছু কম নে।“

খাবে উৎসব: খাবের প্রবত সমিান এবং 
স্বাধ্রীনতা সংগ্রাড়মর সময় এর গুরুত্ব
n স্বাধীনতবার অমতৃ মশহবাৎেশবর অংে প্হেবাশব 

স্বাধীনতবা েংগ্রবাশমর েমে খবাপ্ে এবং এর অবেবাশনর 
প্প্ত শ্রদ্বা জবানবাশত খবাপ্ে উৎেশবর আশেবাজন করবা 
হশেপ্ছল।

n িরকবার প্বকবাে- ১৯২০ েবাল দথশক বযেবহৃত ২২টি 
প্ভন্ন িরকবার প্েে ্বন। এর েশঙ্ প্ছল আজশকর 
অতযেবাধপু্নক প্যুক্তির িরকবা।

n এর মশধযে ‘ইশেরভবােবা িরকবা’র মশতবা িরকবাও 
রশেশছ যবা স্বাধীনতবা েংগ্রবাশমর েমে বযেবহৃত 
হশেপ্ছল। পন জ্ু রু খবাপ্ে বতপ্রর একটি েরবােপ্র 
প্েে ্বশনর বযেবস্বাও প্ছল।

n প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী গুজরবাত রবাজযে খবাপ্ে 
গ্রবাম প্েল্প দববাশি্বর নতুন অপ্ফে ভবনও উশবিবাধন 
কশরশছন।

প্ধবানমন্তীর গুজরবাত েফররাষ্ট্র
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স্বাস্যে তষ্ড়ত্র উন্নয়ড়ন 
জনগড়ের অংেগ্রহে 

ভবারতশক উন্নত দেে প্হেবাশব গশে দতবালবার জনযে প্শেবাজন আধুপ্নক এবং উপযুতি স্বাস্যে পপ্রশষববা। এর জনযে 
দকবল বে পপ্রকবােবাশমবা প্নম ্ববােই নে, পয ্ববাতি েংখযেক দযবাগযে প্িপ্কৎেক এবং পযেবারবাশমপ্িশকর প্বাপযেতবাও একবান্ত 
জরুপ্র। এই প্বষেটি মবাথবাে দরশখ প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী স্বাস্যেশষ্শর্র উন্নপ্তর জনযে একটি েবামপ্গ্রক েৃটটিভপ্ঙ্ 

গ্রহে কশরশছন, যবাশত বযেক্তিগত দে্শরর পবােবাপবাপ্ে আধযেবাত্মিক জগশতর ধমতীে দনতবারবাও অংে প্নশচ্ন। েমবাশজর 
েকল দশ্রেীর মবানশুষর েহশযবাপ্গতবাে ভবারশতর স্বাস্যে খবাশত বযেবাপক পপ্রবত্বন হশেশছ। ২৪ আগস্ট প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র 

দমবােী ফপ্রেবাববাশের অমতৃবা হবােপবাতবাল এবং দমবাহবাপ্লশত দহবাপ্ম ভবাববা কযেবানেবার হবােপবাতবাল ও গশবষেবা দকশন্দ্রর 
উশবিবাধন কশরশছন। 

প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােীর দনতৃশত্ব স্বাস্যে 
পপ্রশষববা এখন ভবারশতর প্প্তটি গ্রবাশম, প্প্তটি 
েহশর এবং প্প্তটি ঘশর ঘশর দপৌঁশছ যবাশচ্। 

প্ধবানমন্তীর স্বাস্যেশেববামূলক উশেযেবাশগর প্ভবাব শুধু 
দেশের প্ভতশরই নে, এর ববাইশরও ছবাপ্েশেও পেশছ। 
এর কবারে হল গত আি বছশর েবামপ্গ্রক স্বাস্যেশেববা 
দেশের অগ্রবাপ্ধকবাশরর েীশষ ্ব রশেশছ। প্বেেভবাশব 
বলশত দগশল, বযেক্তিগত উশেযেবাশগর পবােবাপবাপ্ে, 
ধমতীে-আধযেবাত্প্মক জগশতর মবানুষরবা এখন দেশের 
প্বকবােযবার্বাে প্নশজশের যুতি কশরশছন। ‘অমতৃবা 
হবােপবাতবাল’ এমনই একটি দবেরকবাপ্র হবােপবাতবাল, 

যবা প্ধবানমন্তী দমবােীর স্বাস্যেখবাতশক েক্তিেবালী করবার 
প্শিটিবার েশঙ্ যতুি হশেশছ। জবাতীে রবাজধবানী অচিশলর 
ফপ্রেবাববাশে অবপ্স্ত অমতৃবা হবােপবাতবাশল অতযেবাধুপ্নক 
েুপ্বধবা এবং প্িপ্কৎেবা বযেবস্বা রশেশছ। এটি দেশের 
বহৃত্ম দবেরকবাপ্র হবােপবাতবাল হশে উশেশছ। অমতৃবা 
হবােপবাতবাল স্বাপতযে ও প্যুক্তির প্েক দথশক যতিবা 
আধুপ্নক, দেববা, েংশবেন এবং আধযেবাত্প্মক দিতনবার 
প্েক দথশক তততবাই উপশযবাগী।

প্ধবানমন্তী মবাতবা অমতৃবান্মেীর েপ্েচ্বার প্েংেবা 
কশর বশলন, েটেক উন্নেনই একমবার্ ক্জপ্নে যবা েববার 
কবাশছ দপৌঁছবাে এবং এশত েকশলর উপকবার েবাধন হে। 

স্বাস্যে এবং আধযোত্মিত্মিকতা

অমতৃবা হবােপবাতবাল এবং দহবাপ্ম ভবাববা কযেবানেবার হবােপবাতবাল রাষ্ট্র
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এটি অমতৃবা হবােপবাতবাশলর দিতনবা: গুরুতর অেুস্ 
মবানুষশের কবাশছ প্িপ্কৎেবা পপ্রশষববা দপৌঁশছ দেওেবা। 
আধুপ্নকতবা এবং আধযেবাত্মিকতবার েংপ্মশ্রশে বতপ্র এই 
হবােপবাতবাশল প্নম্ন এবং মধযেম আশের পপ্রববারগুপ্লর 
জনযে কবায ্বকর প্িপ্কৎেবা েুপ্বধবা উপলধি করবা হশব। 
এছবােবাও প্ধবানমন্তী পবাঞ্জবাশবর দমবাহবাপ্লশত দহবাপ্ম ভবাববা 

কযেবানেবার হবােপবাতবাল ও গশবষেবা দকশন্দ্ররও উশবিবাধন 
কশরন। অনুষ্বাশন প্ধবানমন্তী বশলন দয ৫০০টিরও 
দবপ্ে কযেবানেবাশরর ওষুশধর েবাম আশগ অতযেন্ত বযেেবহুল 
প্ছল, দেগুপ্লর েবাম প্বাে ৯০% কমবাশনবা হশেশছ। এর 
ফশল প্প্ত বছর গশে প্বাে ১ হবাজবার দকবাটি িবাকবা েবাশ্রে 
হে দরবাগীশের।  

এখাড়ন বলা হড়য়ড়ছ,  अयं निजः परो वेनि गणिा, 
लघुचेिसाम्। उदारचररिािां िु वसुधैव कुटुम्बकम्॥ एन्न महा 

उपनिषद आशयमाण, अममयुडे, जीनविा संदेशम।
অে ্ষ:- আমিা হড়লন তপ্রম, মমতা, তসবা 
ও তযোড়গর মূত্ষ প্রত্রীক। বতবন ভারড়তর 

আধযোত্মিত্মিক ঐবতড়হযের পবরচায়ক। জ্রীবন 
সম্ড়ক্ষ আমিার বাত্ষা আমরা উপবনষড়ে 

খুঁড়জ পাই।

n  ফপ্রেবাববাশে অমতৃবা হবােপবাতবাশলর উশবিবাধশনর েশঙ্ েশঙ্ 
জবাতীে রবাজধবানী অচিশল আধুপ্নক প্িপ্কৎেবা পপ্রকবােবাশমবা 
আরও উন্নত হল।

n  এই হবােপবাতবালটি মবাতবা অমতৃবান্মেী মে বিবারবা পপ্রিবাপ্লত 
হশচ্। 

n  এটি দেশের বহৃত্ম দবেরকবাপ্র েপুবার-দস্পেবাপ্লটি 
হবােপবাতবাল। ১৩০ একর এলবাকবা জশুে এটি অবপ্স্ত। এশত 
২৬০০টি েযযেবা রশেশছ। দমপ্িকযেবাল কশলজটি ৫.২০ লষ্ 
বগ ্বফুি জশুে প্বস্তৃ ত। এখবাশন ৮১টি প্বশেষ প্বভবাগ এবং 
৬৪টি েমূ্পে ্ব অতযেবাধুপ্নক অপবাশরেন প্থশেিবার রশেশছ।

n  ভবারশতর বহৃত্ম দপপ্িেবাটরেক েপুবার দস্পেবাপ্লটি দেন্বাশর 
৫৩৪টি ক্ক্রটিকযেবাল দকেবার দবি রশেশছ, প্েশন ২৪ ঘন্বা 
প্িক্জিবাপ্ল পয ্বশবষ্শের বযেবস্বা রশেশছ।

n  দেশের েবশিশে উন্নত স্েংক্ক্রে মিবাি্ব লযেবাবশরিপ্র; দেশের 
দেরবা ইশমক্জং পপ্রশষববা; এবং কযেবানেবার প্িপ্কৎেবার জনযে 
দেশের বহৃত্ম প্বপ্করে দকন্দ্র।

n  ভবারশতর বহৃত্ম এবং অতযেবাধুপ্নক েবারীপ্রক প্িপ্কৎেবা 
ও পুনব ্ববােন দকন্দ্র। দেন্বার ফর প্নউপ্লিেবার দমপ্িপ্েন, 
দরবাশববাটিক্স ইতযেবাপ্ে েব ধরশনর প্িপ্কৎেবার জনযে েবশিশে 
বে দকন্দ্র।

n  েংক্রবামক দরবাশগর জনযে একটি অতযেবাধুপ্নক প্বভবাগ রশেশছ, 
গশবষেবার জনযে প্নপ্ে্বটি একটি প্বভবাগ রশেশছ।

n  এখবাশন ‘ক্জশরবা কবাব ্বন ফুিপ্প্ন্’ এবং ‘ক্জশরবা ওশেস্ট 
প্িেিবাজ্ব’ স্বাস্যেশেববা েুপ্বধবা রশেশছ।

তমাহাবলড়ত তহাবম ভাবা কযোনসার 
হাসপাতাল এবং গড়বষো তকন্দ্র 

n  েবাশহবজবােবা অক্জত প্েং নগর দজলবাে (দমবাহবাপ্ল) নেবা 
িণ্ডীগশের মুলিবানপুশর  ‘দহবাপ্ম ভবাববা কযেবানেবার হবােপবাতবাল 
এবং গশবষেবা দকশন্দ্রর’ উশবিবাধন করবা হশেশছ, যবা পবাঞ্জবাব, 
প্প্তশবেী রবাজযে এবং দকন্দ্রেবাপ্েত অচিশলর ববাপ্ে্বাশের 
প্বশ্বমবাশনর কযেবানেবার প্িপ্কৎেবার েপু্বধবা প্েবান করশব।

n  ভবারত েরকবাশরর পবারমবােপ্বক েক্তি প্বভবাশগর অধীশন 
েবাহবাযযেপ্বাতি প্প্তষ্বান িবািবা দমশমবাপ্রেবাল দেন্বার ৬৬০ দকবাটি 
িবাকবা বযেশে হবােপবাতবালটি প্নম ্ববাে কশরশছ। এই কযেবানেবার 
হবােপবাতবাশল ৩০০ েযযেবা রশেশছ, এটি একটি তৃতীে স্তশরর 
হবােপবাতবাল।

n  হবােপবাতবালটিশত েব ধরশনর কযেবানেবাশরর প্িপ্কৎেবার 
জনযে আধুপ্নক েব েশুযবাগ-েপু্বধবা রশেশছ। এখবাশন 
অশস্ত্রবাপিবার, দরপ্িওশথরবাপ্প, এবং দমপ্িকযেবাল অনশকবালক্জ- 
দকশমবাশথরবাপ্প, ইপ্মউশনবাশথরবাপ্প, এবং অপ্স্ মজিবা 
প্প্তস্বাপশনর েপু্বধবা উপলধি হশব।

n  হবােপবাতবালটি এই অচিল জশুে কযেবানেবাশরর প্িপ্কৎেবার জনযে 
একটি ‘দকন্দ্র’ প্হেবাশব কবাজ করশব এবং েবাংরুশর ১০০ েযযেবার 
একটি হবােপবাতবাল এর ‘েবাখবা’ প্হেবাশব কবাজ করশব।

- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী  

ভারত এমন একটি তেে তযখাড়ন বচবকৎসা একটি তসবা 
এবং সুস্বাস্যে সম্ে। ভারড়ত, স্বাস্যে এবং আধযোত্মিকতা 
এড়ক অপড়রর সড়ঙ্ সম্বক্ষত। আমাড়ের কাড়ছ 
ওষুড়ধর জনযে বনড়ববেত একটি তবে আড়ছ। আমরা 
আমাড়ের বচবকৎসা ববজ্াড়নর নাম বেড়য়বছ আয়ড়ুব ্ষে। 
আমরা আয়ড়ুব ্ষড়ের সব ্ষড়শ্রষ্ পন্ণ্ডতড়ের ঋবষ ও মহবষ ্ষর 
ময ্ষাো বেড়য়বছ এবং তাড়ঁের প্রবত আমাড়ের সড়ব ্ষাচ্চ 
সমিান জাবনড়য়বছ - মহবষ ্ষ চরক এবং মহবষ ্ষ সুশ্রুত! 
এরকম অড়নক উোহরে আড়ছ, যাড়ঁের জ্ান আজও 
ভারত্রীয়ড়ের কাড়ছ আেে ্ষ হড়য় আড়ছ।

- নড়রন্দ্র তমাে্রী, প্রধানমন্ত্রী

নতুন সুস্তা তকন্দ্র ফবরোবাড়ের তসক্টর-
৮৮ অমৃতা হাসপাতাড়ল অববস্ত 

অমতৃবা হবােপবাতবাল এবং দহবাপ্ম ভবাববা কযেবানেবার হবােপবাতবালরাষ্ট্র
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স্বাধ্রীন মাতৃভূবমর জনযে ববপ্লব্রীরা তাড়ঁের স্বাধ্রীন মাতৃভূবমর জনযে ববপ্লব্রীরা তাড়ঁের 
জ্রীবড়নর সব ্ষস্ব উৎসগ ্ষ কড়রবছড়লন জ্রীবড়নর সব ্ষস্ব উৎসগ ্ষ কড়রবছড়লন 

প্বপ্লবী মহবাবীর প্েং রবাশেবার ষষ্ দশ্রেীশত পেবার 
েমে স্বাধীনতবা েংগ্রবাশমর েশঙ্ যতুি হশে পশেন। 

প্বপ্লবীশের েংস্পশে ্ব আেবার পর প্তপ্ন পেবাশেবানবা দছশে 
দেন। এমনপ্ক প্তপ্ন ভগৎ প্েং এবং রবাজগুরুর মশতবা বে 
প্বপ্লবীশের েমথ ্বন কশরপ্ছশলন। মহবাবীর প্েং রবাশেবার ১৯০৪ 
েবাশলর ১৬ দেশটেম্বর উত্রপ্শেশের এতওেবা দজলবাে 

জমেগ্রহে কশরন। তবারঁ দেেশপ্ম এবং প্নভতীকতবা একটি 
ঘিনবা দথশক অনমুবান করবা যবাে, ১৯২২ েবাশল মহবাত্মবা 
গবান্ধীর একটি েভবাে প্ব্টিে অপ্ফেবারশের েবামশন প্ব্টিে 
প্বশরবাধী দ্বাগবান তুশলপ্ছশলন। পশর প্তপ্ন প্বপ্লবী েংগেন 
নওজওেবান ভবারত েভবার েেেযে হন। প্তপ্ন এই েংগেশনর 
একজন েবাহেী বেপ্নক প্হশেশব প্বশবপ্িত হন।

ভারত তার স্বাধ্রীনতা প্রাবপ্তর ৭৫ বছর পূে ্ষ 
কড়রড়ছ। সারা তেে ‘আজাবে কা অমৃত 

মড়হাৎসড়ব’র মাধযেড়ম তা উেযাপন করড়ছ। 
অড়নক তযোগ স্ব্রীকার কড়র আমাড়ের তেে 

স্বাধ্রীনতা অজ্ষন কড়রড়ছ। তেেড়ক পরাধ্রীনতার 
েৃঙ্খল তেড়ক মুতি করড়ত অগবেত ববপ্লব্রী 

ফাবঁসর মড়ঞ্চ বগড়য়বছড়লন। মাতৃভূবমর প্রবত 
শ্রদ্ায়, ভালবাসায় স্বাধ্রীনতা সংগ্রাম্রীরা 

তাড়ঁের জ্রীবন উৎসগ ্ষ কড়রবছড়লন। তাড়ঁের 
কাড়ছ আমরা বচরকাল ঋে্রী োকব। স্বাধ্রীনতা 

সংগ্রাড়মর সময়,  বব্টিেরা ভারতবাস্রীড়ক েমন 
করার জনযে তবে বকছু বযেবস্া গ্রহে কড়রবছল। 
বকন্তু তাড়ত স্বাধ্রীনতা সংগ্রাড়মর গবত কখড়নাই 

োড়মবন। ববপ্লব্রীড়ের প্রবত, তাড়ঁের সামড়ে ্ষযের প্রবত 
পূে ্ষ আস্া বছল তেেবাস্রীর। এবং তারঁা প্রমাে 

কড়রড়ছন তয, প্রবতকূলতার মড়ধযেও তেে এবগড়য় 
তযড়ত পাড়র, স্বাধ্রীনতা অজ্ষন করড়ত পাড়র। 

মহাব্রীর বসং রাড়ঠার: তসলুলার তজড়ল 
অনেনরত অবস্ায় মারা যান

জন্ম: ১৬ তসড়টেম্বর ১৯০৪। মৃতুযে: ১৭ তম ১৯৩৩
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ভবারত বহু েতবাব্দী ধশর মবাতৃভূপ্ম, 
েংসৃ্প্ত এবং স্বাধীনতবার জনযে লেবাই 
কশরশছ। স্বাধীনতবার আকবাঙ্কবা 
এ দেে এবং এ দেশের মবানুষশের 
কখশনবা ছবাশেপ্ন। অগপ্েত মবানুষ 
স্বাধীন দেে গশে তুলশত স্বাধীনতবা 
েংগ্রবামশক এপ্গশে প্নশে প্গশেশছ। 
স্বাধীন ভবারশতর জনযে এই প্বপ্লবী, 
দযবাদ্বাশের অশনক স্প্ন প্ছল। তবারঁবা 
এক প্েপ্ষ্ত এবং েবাষ্র ভবারতবষ ্ব 
গশে দতবালবার কল্পনবা কশরপ্ছশলন। 
নতুন জবাতীে প্েষ্বানীপ্ত, দবটি 
ববািঁবাও-দবটি পেবাও এবং েমগ্র 
প্েষ্বা অপ্ভযবাশনর মশতবা েংস্বার ও 
পপ্রকল্পনবার মবাধযেশম এই লষ্যে আজ 
ববাস্তববাপ্েত হশচ্।

জাত্রীয় ব্রীরড়ের আকাম্ঙ্কত ‘এক বেবষ্ত ভারড়তর’ স্বপ্ন 
বাস্তবাবয়ত করড়ছ তেে 

মহবাবীর প্েং ভগৎ প্েং, বিুশকশ্বর েত্ এবং েগু ্ববা 
দেবীশক লবাশহবার দথশক পবালবাশত েবাহবাযযে কশরপ্ছশলন। 
প্তপ্ন ১৯২৯ েবাশল প্বিতীে লবাশহবার ষেযন্ত মবামলবাে 
প্ব্টিেশের হবাশত দগ্রফতবার হন। প্বিবাশরর জনযে তবাশঁক 
লবাশহবাশর পবােবাশনবা হে এবং যবাবজিীবন কবারবােশণ্ড েক্ণ্ডত 
হন। মহবাবীর প্েং রবাশেবার দজশলর মশধযে ভগৎ প্েং, 
রবাজগুরু, েখুশেব এবং অনযেবানযে প্বপ্লবীশের েশঙ্ ৪০ 
প্েশনর জনযে অনেন কশরপ্ছশলন। পশর তবাশঁক তবারঁ প্কছু 
েহশযবাগীর েশঙ্ আ্বামবান ও প্নশকবাবশর দপবাি্ব দলিেবাশরর 
দেললুবার দজশল পবােবাশনবা হে। কবারবাগবাশর বক্্শের প্প্ত 
েবু ্বযেবহবাশরর প্প্তববাশে প্তপ্ন ১৯৩৩ েবাশল আববার অনেন 
কশরন। দজশল মহবাবীর প্েংশের মুশখ দজবার কশর েধু দেশল 
দেওেবার দিটিবা করবা হে। এ েমে তবার ফুেফুশে েুধ িশল 
যবাে, দয কবারশে তবারঁ মতুৃযে হে। কপ্থত আশছ, প্ব্টিেরবা 

তবারঁ মতৃশেহ পবাথর প্েশে দবশঁধ েমুশরে দফশল প্েশেপ্ছল।
মহবাবীর প্েংশের ববাববা দেবী প্েং একববার বশলপ্ছশলন, 

“দেশের জনযে দতবামবার লেবাই প্মবাে কশর দয তুপ্ম মন 
দথশক েবােত্ব গ্রহে কশরনপ্ন। এখন দযশহতু তুপ্ম স্বাধীনতবার 
পথ অবলম্বন কশরছ, তবাই আর প্পছশন প্ফশর তবাপ্কও নবা 
এবং কখনও দতবামবার বনু্ধশের েশঙ্ প্বশ্ববােঘবাতকতবা কশরবা 
নবা।“ স্বাধীনতবার পশর, আ্বামবান ও প্নশকবাবশরর দপবাি্ব 
দলিেবাশরর দেললুবার দজল প্বাঙ্শে মহবাবীর প্েং রবাশেবাশরর 
একটি মূপ্ত ্ব স্বাপন করবা হশেপ্ছল। প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র দমবােী 
২০১৮ েবাশলর ৩০ প্িশেম্বর দেললুবার দজশল মহবাবীর 
প্েংশের প্প্ত শ্রদ্বা জবাপ্নশেপ্ছশলন। ২০২১ েবাশলর ১৫ 
অশ্বাবর ভবারশতর স্রবাষ্ট্রমন্তী অপ্মত েবাহও আ্বামবাশনর 
দেললুবার দজশল প্গশেপ্ছশলন এবং মহবাবীর প্েংশের প্প্ত 
শ্রদ্বা জবাপ্নশেশছন।
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বঙ্ভশঙ্র প্বরুশদ্ আশ্বালন এতিবাই তীব্ হে দয এটি 
ভবারশতর স্বাধীনতবার জনযে জবাতীেতবাববােী আশ্বালশনর প্তীক 

হশে ওশে। প্ব্টিে েরকবার এই প্বশষ্বাভগুপ্লশক েমন করবার দিটিবা 
কশরপ্ছল। েমন-পীেশনর মবার্বাবকৃ্দ্ ভবারশত প্বপ্লবী আশ্বালনশক 
ইন্ধন জপু্গশেপ্ছল। এই আশ্বালশনর ফশল মেন লবাল প্ধংেবার 
মশতবা প্বপ্লবী বযেক্তিত্ব বতপ্র হশেপ্ছল। মহবান স্বাধীনতবা েংগ্রবামী ও 
প্বপ্লবী মেন লবাল প্ধংেবা ১৮৮৩ েবাশলর ১৮ দেশটেম্বর পবাঞ্জবাশবর 
অমতৃেশর জমেগ্রহে কশরন। েরকবাপ্র কশলশজ পেবার জনযে প্তপ্ন 
১৯০০ েবাশল লবাশহবাশর িশল যবান এবং দেখবাশন প্তপ্ন জবাতীেতবাববােী 
আশ্বালশনর েশঙ্ যতুি হন। 

কশলশজ পেবার েমে তবারঁ দনতৃত্বেবাশনর ষ্মতবা েববার 
েবামশন আশে। তবারঁ কশলশজর অধযেষ্ প্ব্শিন দথশক আমেবাপ্ন 
করবা কবাপশের বতপ্র দলিজবার পরবার  আশেে প্েশেপ্ছশলন। এই 
প্েদ্বাশন্তর প্বরুশদ্ ছবার্ প্বশষ্বাশভর দনতৃত্ব দেন প্ধংরবা। এর পর 
তবাশঁক কশলজ দথশক বপ্হষ্বার করবা হে। এই েমে পয ্বন্ত প্ধংরবা 
জবাতীেতবাববাশের প্প্ত আকৃটি হনপ্ন প্কন্তু এই ঘিনবার পর তবারঁ 
জীবশনর গপ্তপথ পবাশটি যবাে। ১৯০৫ েবাশল, প্ধংরবা লডিশন িশল 
যবান এবং দেখবাশন ইক্ডিেবা হবাউশে থবাকশতন। দেই েমে ইক্ডিেবা 
হবাউশে বীর েবাভবারকশরর েশঙ্ তবারঁ দেখবা হশেপ্ছল। েবাভবারকর 
তখন ইক্ডিেবা হবাউশের মযেবাশনজবার প্ছশলন। ১৯০৯ েবাশলর ৮ জনু 
েবাভবারকবাশরর বে ভবাই গশেে েবাশমবাের েবাভবারকবারশক প্নব ্ববাপ্েত 
করবা হে। েরকবার পষ্ দকবল প্মবাে করশত পবাশর দয প্তপ্ন 
শুধুমবার্ ঐপ্তহবাপ্েক কপ্বতবা প্কবাে কশরপ্ছশলন, প্কন্তু প্ব্টিেরবা 
‘রবাষ্ট্রশরেবাপ্হতবা’র তকমবা দেন। গশেে েবাভবারকবারশক বপ্হষ্বার করবাে 
লডিশন বেববােকবারী প্বপ্লবীরবা ষু্ধি হশে ওশেন।

দে েমে েযেবার উইপ্লেবাম কবাজ্বন উইপ্ল েবাভবারকর এবং 
অনযেবানযে প্বপ্লবীশের েম্পশক্ব তথযে েংগ্রশহর দিটিবা করপ্ছশলন। 
কবাজ্বন উইপ্লর কবারশেই লডিশন ভবারতীে প্বপ্লবীশের প্নেবানবা 
করবা হশেপ্ছল। েযেবামক্জ কৃ্ ভবাম ্ববার জবান ্ববাল ‘েযে ইক্ডিেবান 
দেবাপ্েওলক্জস্ট’-এ উইপ্লশক ভবারশতর ‘প্নম ্বম েত্রু’ বশল 
অপ্ভপ্হত করবা হে। ১৯০৯ েবাশলর ১ জলুবাই প্ধংরবা ইশম্পপ্রেবাল 
ইনপ্স্টটিউশির একটি েভবাে দযবাগ দেন এবং উইপ্লশক হতযেবা 
কশরন। প্বিবার িলবাকবাশল প্তপ্ন আেবালশতর ববধতবা মবাশনন নবা বশল 
একজন পবাবপ্লক প্প্েপ্কউিশরর েবাহবাযযে প্নশত অস্ীকবার কশরন। 
প্তপ্ন জবাপ্নশেপ্ছশলন তবারঁ এই কবাজ ‘দেেশপ্প্মক ভবারতীেশের 
অমবানপ্বক মতুৃযেেণ্ড এবং প্নব ্ববােশনর প্প্তশেবাধ’। মেনলবাল 
প্ধংেবাশক যখন আেবালত দথশক প্নশে যবাওেবা হক্চ্ল, তখন প্তপ্ন 
প্ধবান প্বিবারপপ্তশক বশলপ্ছশলন, “ধনযেববাে, আমবার প্ভু। আপ্ম 
মতুৃযের পশরবােবা কপ্র নবা, প্কন্তু আমবার মবাতৃভূপ্মর জনযে আমবার 
জীবন উৎেগ ্ব করশত দপশর আপ্ম েম্বাপ্নত, গপ্ব ্বত।“

প্বিবাশর প্ধংেবাশক মতুৃযেেণ্ড দেওেবা হে। মবার্ ২৬ বছর বেশে 
১৯০৯ েবাশলর ১৭ আগস্ট লডিশনর দপন্নপ্ভশল কবারবাগবাশর 
তবাশঁক ফবাপঁ্ে দেওেবা হে। মেন লবাল প্ধংেবা প্ছশলন দেশের 
যবুকশের প্তীক যবারবা প্ব্টিে েবােশনর পীেনমূলক নীপ্তর তীব্ 
প্বশরবাপ্ধতবা কশরপ্ছশলন। অযেবাপ্ন দবেবান্ত তবারঁ বীরশত্বর প্েংেবা কশর 
বশলপ্ছশলন, “এমন আরও অশনক মেন লবাল প্ধংেবা থবাকবা েমশের 
প্শেবাজন।“ জবাম ্ববাপ্ন দথশক তবারঁ মিরশে মবাপ্েক মযেবাগবাক্জন ‘মেন 
তবালওেবার’ও শুরু হশেপ্ছল। প্কবােক প্ছশলন প্ভকবাক্জ কবামবা। 
বীরত্ব এবং প্নভতীকতবার জনযে মেন লবাল প্ধংেবার নবাম প্প্তটি 
ভবারতীশের হৃেশে উজ্জ্বল থবাকশব।

মহবান ভবারতীে স্বাধীনতবা েংগ্রবামী এবং দেৌরবাশষ্ট্রর প্বাতিন 
মুখযেমন্তী উছরবাংরবাে নবলেকের দধবর ১৯০৫ েবাশলর ২১ 

দেশটেম্বর গুজরবাশতর জবামনগশরর কবাশছ জমেগ্রহে কশরন। 
মহবাত্মবা গবান্ধীর আেশে ্ব প্ভবাপ্বত হশে, দধবর ১৯৩৬ েবাশল 
তবারঁ প্নজ েহর রবাজশকবাশি ভবারতীে স্বাধীনতবা আশ্বালশন 
দযবাগেবাশনর জনযে আইন দপেবা দছশে দেন। দধবর ১৯৩৮ েবাল 
দথশক ১৯৪২ েবাশলর মশধযে রবাজশকবাশি  েতযেবাগ্রশহর দনতৃত্ব 

দেন। এছবােবাও, বযেক্তিগত েতযেবাগ্রহ এবং কনশফিবাশরেন 
আশ্বালশন েক্ক্রেভবাশব অংেগ্রহে কশরন। ভবারশতর স্বাধীনতবা 
আশ্বালশন েক্ক্রে অংেগ্রহশের কবারশে প্তপ্ন প্তনববার দজশল 
প্গশেপ্ছশলন।
জনগশের স্বাথ ্বশক উশপষ্বা কশর অপ্ধকবাংে দেেীে রবাজযে 
েবাধবারে মবানুশষর উপর বহু কর আশরবাপ করত। প্ব্টিেরবা 
দেেীে রবাজযেগুপ্লশক অভযেন্তরীে ও বপ্হরবাগত আগ্রবােন 

মেন লাল বধংো: বব্টিেড়ের 
অতযোচাড়রর প্রবতড়োধ বনড়য়বছড়লন

ইউএন তধবর: আইন অনুে্রীলন তছড়ে 
স্বাধ্রীনতা আড়্ালড়ন তযাগ তেন

জন্ম: ১৮ তসড়টেম্বর ১৮৮৩ মৃতুযে: ১৭ আগস্ট ১৯০৯

জন্ম- ২১ তসড়টেম্বর ১৯০৫। মৃতুযে- ১১ মাচ্ষ ১৯৭৭ 

স্বাধীনতবার অমতৃ মশহবাৎেব রাষ্ট্র
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দথশক রষ্বা করত এবং এর প্বপ্নমশে স্বানীে েবােকরবা প্ব্টিে 
েবাম্বাজযেববােী নীপ্তশক েমথ ্বন কশর জবাতীেতবাববােীশের 
প্বশরবাপ্ধতবা করত। প্বংে েতবাব্দীর প্থম ও প্বিতীে েেশক ভবারশত 
জবাতীেতবাববােী আশ্বালন তীব্তর হশত শুরু কশর। ৩০ এবং 
৪০-এর েেশক, দধবর রবাজশকবাশির স্বাধীনতবা আশ্বালশনর 
একজন প্বপ্েটি দনতবা প্হেবাশব আপ্বভূ্বত হন। ১৯৩০-এর েেশকর 
দেষপ্েশক, প্তপ্ন কবাপ্থেবাওেবাে আশ্বালশনর দনতৃত্ব দেন। 
প্তপ্ন েক্ম্প্লত দেৌরবাষ্ট্র গেশন মুখযে ভূপ্মকবা পবালন কশরন। 
১৯৪৭ েবাশলর অশ্বাবশর, যখন জনুবাগশের নববাব জনুবাগেশক 
পবাপ্কস্তবাশনর েশঙ্ যতুি করবার দিটিবা কশরন, দধবর তবার প্বরুশদ্ 
আশ্বালশনর দনতৃত্ব দেন এবং দেেীে রবাশজযের প্বরুশদ্ 

অথ ্বননপ্তক বেকি দঘবাষেবা কশরন।
দধবশরর দনতৃশত্ব শুরু হওেবা বেকি আশ্বালন অনযেবানযে 
রবাশজযের প্বপ্লবীশেরও অনুপ্বাপ্েত কশরপ্ছশলন। জনুবাগে পশর 
ভবারশতর েশঙ্ যতুি হে এবং দধবশরর দনতৃশত্ব বস্রবািবারী েবােন 
দথশক মুক্তি পবাে। প্তপ্ন দেৌরবাষ্ট্র রবাজযে গেশন গুরুত্বপূে ্ব ভূপ্মকবা 
পবালন কশরপ্ছশলন। ১৯৪৮ েবাশলর ১৫ দফব্রুেবাপ্র দবে কশেকটি 
দেেীে রবাজযে এবং প্েবােপ্নক অচিলশক একীভূত কশর দেৌরবাষ্ট্র 
গটেত হশেপ্ছল। দধবর একই প্েশন দেৌরবাশষ্ট্রর প্থম মুখযেমন্তী 
প্নযতুি হন। ১৯৭৩ েবাশল জনশেববার জনযে দধবর দেশের প্বিতীে 
েশব ্ববাচি দবেবামপ্রক পুরস্বার পদ্মপ্বভূষশে েম্বাপ্নত হন। প্তপ্ন 
১৯৭৭ েবাশলর ১১ মবাি্ব দেষ প্নঃশ্ববাে তযেবাগ কশরন।  

েূরেে ্বন ‘স্রবাজ: েমগ্র ভবারশতর স্বাধীনতবা েংগ্রবাম’ 
িবালু কশরশছ। এর উশদেেযে হল দেশের স্বাধীনতবা 
েংগ্রবামীশের অনুশপ্রেবামূলক কবাপ্হপ্নগুপ্ল পুনরবাে 

উপস্বাপন করবা এবং দেশের তরুে প্জমেশক অপপ্রপ্িত, 
অজবানবা নবােকশের েশঙ্ পপ্রপ্িত করবাশনবা। তবাশঁের জীবন 
কবাপ্হপ্ন প্েপ্রেবাশলর আকবাশর প্কবাে করবা হশেশছ। অমতৃ 
মশহবাৎেব উপলশষ্, এই প্েপ্রেবাশলর ৭৫টি পব ্ব ৭৫ েতিবাহ 
জশুে েম্প্রিবাপ্রত হশব। এই প্েপ্রেবাল ১৪ আগস্ট শুরু 
হশেপ্ছল। এটি প্প্ত রপ্বববার রবাত ৯িবাে হশব। ১৭ অগবাস্ট 
েংেশের ববালশযবাগী অপ্িশিবাপ্রেবাশম প্েপ্রেবাশলর একটি 
প্বশেষ ক্স্প্নংশে অংে দনওেবার পশর, প্ধবানমন্তী নশরন্দ্র 
দমবােী তবারঁ ‘মন প্ক ববাত’ অনুষ্বাশন স্রবাজ প্েপ্রেবাল দেখবার 
জনযে জনগেশক অনুশরবাধ কশরপ্ছশলন। প্তপ্ন বশলপ্ছশলন 
“এটি স্বাধীনতবা আশ্বালশন অংেগ্রহেকবারী অজ্বাত 
নবােক-নবাপ্েকবাশের প্শিটিবার েশঙ্ দেশের তরুে প্জমেশক 
পপ্রপ্িত করবার জনযে একটি েুে্ববান্ত উশেযেবাগ। আপ্ম 
আপনবাশের েকলশক অনুশরবাধ করব এটি দেখবার জনযে।“ 

‘স্বরাজ’ তকন অননযে?

এই অনুষ্বানটি শুরু হে ১৪৯৮ েবাশলর েমে দথশক 
যখন ভবাশস্বা েবা গবামবা প্থম ভবারশতর মবাটিশত পবা রবাশখন। 
পতু ্বপ্গজ, ফরবাপ্ে, িবাি এবং প্ব্টিেরবা তখন ভবারশত 
উপপ্নশবে স্বাপশনর দিটিবা করশছ। এই প্েপ্রেবালটি দেই 
েমে দথশক ভবারশতর স্বাধীনতবা এবং আমবাশের স্বাধীনতবা 
েংগ্রবামীশের বীরত্ব গবাথঁবা প্কবাে কশরশছ।

৭৫ সপ্তাহ, ৭৫ পব ্ষ

এটি প্প্ত রপ্বববার প্িপ্ি জবাতীে িযেবাশনশল রবাত ৯িবা দথশক 
১০িবা পয ্বন্ত প্িবাপ্রত হে। এছবােবাও, েতিবাশহ পব ্বগুপ্ল 
পুনরবাে েম্প্রিবার করবা হশচ্। মূলত প্হক্্ ভবাষবাে প্নপ্ম ্বত 
এই প্েপ্রেবালটি তবাপ্মল, দতশলগু, কন্নে, মবালবােলবাম, 
মবারবাটে, গুজরবাপ্ত, ওপ্েেবা, ববাংলবা এবং অেমীেবা আচিপ্লক 
ভবাষবাে ২০ আগস্ট দথশক েম্প্রিবার শুরু হশেশছ।

তেযে ও সম্প্রচার মন্তড়কর উদ্াবন্রী উড়েযোগ

দকন্দ্রীে তথযে ও েম্প্রিবার মন্তক ‘আজবাপ্ে দকবাশেস্ট’ 
দমবাববাইল দগশমর আকবাশর একটি নতুন উশেযেবাগ প্নশেশছ 
যবাশত আমবাশের ববাচিবারবা স্বাধীনতবার নবােক এবং আমবাশের 
স্বাধীনতবা েংগ্রবাম েম্পশক্ব জবানশত েষ্ম হে। স্বাধীনতবার 
অমতৃ মশহবাৎেব উপলশষ্ এই দগমটি িবালু করবা হশেশছ। 
এর উশদেেযে ভবারশতর স্বাধীনতবা েংগ্রবাশমর কবাপ্হনী মবানুশষর 
কবাশছ তুশল ধরবা। এই অনলবাইন দমবাববাইল দগম প্েপ্রজটি 
ক্জঙ্বা ইক্ডিেবার েহশযবাপ্গতবাে বতপ্র করবা হশেশছ। দকন্দ্রীে 
মন্তী অনুরবাগ েবাকুর দগশমর উশবিবাধশন বশলন “এই দগমটি 
স্বাধীনতবার লেবাইশে আমবাশের স্বাধীনতবা েংগ্রবামী এবং 
অজবানবা বীরশের অবেবানশক স্ীকৃপ্ত দেওেবার জনযে 
েরকবাশরর ধবারবাববাপ্হক প্শিটিবার মশধযে অনযেতম একটি।“  
আজবাপ্ে দকবাশেশস্টর প্থম েুটি দগম হল ‘আজবাপ্ে 
দকবাশেস্ট: মযেবাি প্রি পবাজল’ এবং ‘আজবাপ্ে দকবাশেস্ট: 
প্হশরবাে অফ ইক্ডিেবা’।

েরূেে ্ষড়ন স্বরাজ বসবরয়াড়ল স্বাধ্রীনতা 
সংগ্রাম্রীড়ের ৭৫টি গল্প তেখুন

স্বাধীনতবার অমতৃ মশহবাৎেব শুধুমবার্ নতুন েংকল্প এবং ধবারেবারই নে, স্বাধীনতবার লেবাইশে জীবন 
উৎেগ ্বকবারী বীরশের েম্পশক্ব পরবততী প্জমেশক জবানবাশনবারও উৎেব। স্রবাজ প্েপ্রেবাশলর মবাধযেশম েরূেে ্বন 

দেই লশষ্যে একটি উশলিখশযবাগযে পেশষ্প গ্রহে কশরশছ।

স্বাধীনতবার অমতৃ মশহবাৎেব রাষ্ট্র
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বমবিয়া কন ্ষার 
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শুধুমাত্ একটি েন্তিোল্রী তেেই ববড়শ্ব অবোন রাখড়ত পাড়রশুধুমাত্ একটি েন্তিোল্রী তেেই ববড়শ্ব অবোন রাখড়ত পাড়র

পন্ণ্ডত ে্রীনেয়াল উপাধযোয়পন্ণ্ডত ে্রীনেয়াল উপাধযোয়
পন্ণ্ডত ে্রীনেয়াল উপাধযোয় পন্ণ্ডত ে্রীনেয়াল উপাধযোয় যত না 
রাজন্রীবতববে বছড়লন, তার তচড়য় তববে 
বতবন একজন বচন্তাববে এবং তলখক 
বছড়লন। পন্ণ্ডত ে্রীনেয়াল উপাধযোয় একটি 
ভারসামযেপূে ্ষ, উন্নত এবং েন্তিোল্রী তেে 
গড়ে তুলড়ত তচড়য়বছড়লন। বতবন বলড়তন, 
তেে হল এমন একটি জায়গা তযখাড়ন 
একেল মানুষ যারা একটি লষ্যে, আেে ্ষ 
তমড়ন বসবাস কড়রন এবং ববড়শ্বর এই 
অঞ্চলটিড়ক তাড়ঁের মাতৃভূবম বড়ল মড়ন 
কড়রন। আেে ্ষ বা মাতৃভূবম এই েটুির 
তকাড়নাটিই না োকড়ল তেড়ের তকানও 
অন্স্তত্ব োড়ক না। ২৫ তসড়টেম্বর পন্ণ্ডত 
ে্রীনেয়াল উপাধযোড়য়র জন্মবাবষ ্ষক্রীড়ত তারঁ 
প্রবত ববনম্ শ্রদ্াঞ্বল।

‘ইপ্ন্গ্রবাল প্হউমযেবান প্ফশলবােপ্ফ’র প্প্তষ্বাতবা পক্ণ্ডত ‘ইপ্ন্গ্রবাল প্হউমযেবান প্ফশলবােপ্ফ’র প্প্তষ্বাতবা পক্ণ্ডত 
েীনেেবাল উপবাধযেবাশের জমেববাপ্ষ ্বকীশত তবারঁ প্প্ত শ্রদ্বাঞ্জপ্ল েীনেেবাল উপবাধযেবাশের জমেববাপ্ষ ্বকীশত তবারঁ প্প্ত শ্রদ্বাঞ্জপ্ল 

জবানবাই। তবারঁ েমগ্র জীবন প্ছল েব ্বজন প্হতে-েব ্বজন জবানবাই। তবারঁ েমগ্র জীবন প্ছল েব ্বজন প্হতে-েব ্বজন 
েুশখর নীপ্তর উপর প্ভেুশখর নীপ্তর উপর প্ভত্্ত্্ কশর, এবং প্তপ্ন দেে গেশন তবারঁ  কশর, এবং প্তপ্ন দেে গেশন তবারঁ 

জীবন উৎেগ ্ব কশরপ্ছশলন। তবারঁ প্িন্তবাধবারবা দেেববােীশক জীবন উৎেগ ্ব কশরপ্ছশলন। তবারঁ প্িন্তবাধবারবা দেেববােীশক 
অনুপ্বাপ্েত কশর। পক্ণ্ডত েীনেেবাল উপবাধযেবাে বলশতন, অনুপ্বাপ্েত কশর। পক্ণ্ডত েীনেেবাল উপবাধযেবাে বলশতন, 
‘শুধুমবার্ একটি েক্তিেবালী দেেই প্বশশ্ব অবেবান রবাখশত ‘শুধুমবার্ একটি েক্তিেবালী দেেই প্বশশ্ব অবেবান রবাখশত 

পবাশর।‘ এটিই আজ স্প্নভ্বর ভবারশতর দমৌপ্লক ধবারেবা। এই পবাশর।‘ এটিই আজ স্প্নভ্বর ভবারশতর দমৌপ্লক ধবারেবা। এই 
আেে ্বশক েঙ্ী কশর দেে এপ্গশে িশলশছ স্প্নভ্বরতবার পশথ।আেে ্বশক েঙ্ী কশর দেে এপ্গশে িশলশছ স্প্নভ্বরতবার পশথ।

-নশরন্দ্র দমবােী, প্ধবানমন্তী-নশরন্দ্র দমবােী, প্ধবানমন্তী
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