
দেশের দ�োট জনসংখ্োর এক তৃতীয়োংে �ধ্বিত্ত। গত নয় িছশর, সরকোর 
�ধ্বিত্ত নোগবরকশের আকোঙ্কো পূরণ করশত সশেষ্ট হশয়শছ। স�দৃ্ধেোলী এিং 

উন্নত নতুন ভোরত গঠশন �ধ্বিত্তশের অিেোন গুরুত্বপূণ ্ণ হশয় উঠশি। 

চালিকা শক্তি চালিকা শক্তি মধ্যলিত্ত মধ্যলিত্ত 
নতুন ভারততর নতুন ভারততর 

সমাচার
লনউ ইক্ডিয়াির ্ষ- ৩, খডি- ১৮ ১৬-৩১ মাচ্ষ , ২০২৩ 

( লিনামূতি্য লিতরতের জন্য) 



সবাই 'মন কি বাত' অনুষ্ানকি জনগকের অংশগ্রহকের জন্য এিটি আদশ ্শ মঞ্চ কহসাকব 
প্রস্তুত িকরকে। প্রকত মাকস লক্ষ লক্ষ বাত্শার মাধ্যকম বহু মানুকের ‘মন কি বাত’ প�ৌঁকে যায় 
প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাদ্রীর িাকে। মকনর শক্তি পযমন অ�করস্রীম, পতমকন সমাকজর শক্তির 
সকগে পদকশর শক্তিও ি্রীভাকব বকৃ্ধি �ায়, তা ‘মন কি বাত’-এর কবকভন্ন �কব ্শ সাধারে মানুে 
বুঝকত প�করকেন। প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাদ্রী মন কি বাত অনুষ্াকন ভারকতর ইউক�আই-এর 
শক্তি এবং অন্যান্য অকনি কবেয় কনকয় িথা বকলকেন। সারাংশ...

n  ভারতীয় খখিনার প্রলত উন্াদনা: ‘�ন বক িোত’ অনুষ্োশন যখন ভোরতীয় দখলনোর কথো উপস্োপন করো 
হশয়বছল, তখন দেশের �োনুষ দসই বিষশয় আন্তবরকভোশি প্রেোর কশরবছশলন। এখন ভোরতীয় দখলনোর প্রবত 
উন্োেনো এত দিবে দয বিশেশেও এই সো�গ্ীর েোবহেো িদৃ্দ্ধ দপশয়শছ। যখন আ�রো ‘�ন বক িোত’-এ গল্প 
িলোর ভোরতীয় শেলী সম্পশক্ণ কথো িবল, তখন বিশবের িহু �োনুষশক আকৃষ্ট কশর। 

n  ভারততর ইউলিআই এর ক্ষমতা: আপবন ভোরশতর ইউবপআই এর ক্ষ�তোও জোশনন। বিশবের অশনক 
দেেই এই ি্িস্ো সম্পশক্ণ আগ্হী হশয় উঠশছ। কশয়কবেন আশগ, ভোরত ও বসঙ্োপুশরর �শধ্ ‘ইউবপআই-
দপ-নোও’ বলংক েোলু হশয়শছ। প্রযুদ্তি ভোরশতর সোধোরণ �োনুশষর জীিন সহজ কশর বেশয়শছ, তোর আেে ্ণ 
উেোহরণ হল ‘ই-সঞ্ীিনী’ অ্োপটট। আ�রো দেশখবছ দয কশরোনোর স�য় ‘দটবল-কনসোলশটেন’ এর �োধ্শ� 
সোধোরণ �োনুষ বেবকৎসকশের দথশক পরো�ে ্ণ দপশয়বছশলন।

n  ওস্াদ লিসলমল্াহ খান যুি িুরস্ার: কশয়কবেন আশগ ‘ওস্োে বিসব�ল্োহ খোন যুি পুরস্োর’ প্রেোন করো 
হশয়শছ। সঙ্ীত এিং পোরফব� ্ণং আশট্ণর দক্ষশরে প্রবতভোিোন বেল্পীশের এই পুরস্োর দেওয়ো হয়। বেল্প ও সঙ্ীত 
জগশতর জনবপ্রয়তো িদৃ্দ্ধর পোেোপোবে এই সকল দক্ষশরের স�দৃ্দ্ধশত বেল্পীশের অিেোন গুরুত্বপূণ ্ণ।

n  িলরচ্ছন্ন ভারত গতে খতািা: আ�রো যবে েৃঢ়সংকল্পিদ্ধ হই, তোহশল আ�রো স্বচ্ছ ভোরত গশে তুলশত 
পোরি। অন্তত আ�োশের সকশলর উবেৎ প্োবটিশকর ি্োশগর পবরিশত্ণ কোপশের ি্োগ ি্িহোর করো। 
আপনোরো বনশজরোই িুঝশত পোরশিন দয এই সংকল্প আপনোশের কতটো সন্তুটষ্ট দেশি এিং অিে্ই অন্শের 
অনুপ্রোবণত করশি।

n  িলরচ্ছন্নতার িাশািালশ আতয়র উৎস: ওবেেোর দকন্দ্রপোেো দজলোর িোবসন্ো ক�লো দ�োহোরোনো একটট 
স্ববনভ্ণর দগোষ্ঠী েোলোন। এই েশলর �বহলোরো েুধ এিং অন্োন্ প্োবটিশকর দ�োেক দথশক ঝুবে, দ�োিোইল 
টি্োশডের �শতো অশনক বকছু দ্জবনস শতবর কশরন। পবরচ্ছন্নতোর পোেোপোবে আশয়র উৎসও হশয় উঠশছ।

n  কুম্ভ খমিার আতয়াজন: আশ�বরকো বনিোসী শ্রী�োন কোঞ্চন ি্োনোদ্জ্ণ ঐবতশহ্র সংরক্ষশণর কোশজর যুতি 
একটট অবভযোশনর বেশক আ�োর েৃটষ্ট আকষ ্ণণ কশরশছন। আব� ওনোশক অবভনন্ন জোনোই। িনু্গণ, 
পদ্চি�িশঙ্র হুগবল দজলোয় িোেঁশিবেয়োশত এই �োশস দ্রেশিণী কুম্ভ �শহোৎসশির আশয়োজন করো হশয়শছ। 
এশত ৮ লশক্ষরও দিবে ভশতির স�োগ� ঘশটশছ। এই দ�লোটটশক ৭০০ িছশরর পর আিোর পুনজজীবিত কশর 
দতোলো হশয়শছ।  

লিতবের অতনক খদশ 
ভারততর ‘ইউলিআই’-এর 
প্রলত আগ্রহী হতয়তে

মন লক িাত ২.০ পি ্ণ – ৪৫, ২৬ দফব্রুয়োবর, ২০২৩ 

‘মন লক িাত’ শুনতত 
লকউআর খকাড স্্যান করুন।



1নিউ ইন্ডিয়া সমাচার  | ১৬-৩১ মাচ্চ , ২০২৩ 

লভততরর িাতায় 

নতুন ভোরশতর েোবলকো েদ্তি হশয় উঠশছ দেশের �ধ্বিত্ত 
সম্প্রেোয়। দেশের উন্নয়ন�ূলক কোজ দহোক, ি্িস্ো দহোক, 
তোরঁো অগ্ণী ভূব�কো গ্হণ করশছ। ১০-২৬ 

মধ্যলিত্ততদর আশা িূরে 

প্রচ্ছদ লনিন্ধ 

স্াধীনতার অমৃত 
মতহাৎসি 

দহ�ু কোলোবন, েোরুেন্দ্র 
িসু, পদ্ডেত কোেীরো� এিং 
হনু�োন প্রসোে দপোদ্োশরর 
�শতো স্বোধীনতো সংগ্ো�ীশের 
আখ্োন পেুন। ৪৫-৪৮  

িদ্ম সম্ান 

পুরস্োর আরও কশঠোর 
পবরশ্র� করশত দপ্ররণো 
দযোগোয়। ৪০-৪১ 

  

ির ্ষ- ৩, খডি- ১৮
১৬-৩১ মাচ্ষ , ২০২৩  

লনউ ইক্ডিয়ালনউ ইক্ডিয়া

সমাচারসমাচার

@NISPIBIndia - এই টুইটার 
হ্যাতডিিটট অনসুরে করুন।

প্রকালশত ও মুলরিত: মেীশ খদশাই, �হো বনশে্ণেক, দসন্টোল িু্শরো অফ কব�উবনশকেন,
ইনলিলনটট অ্যাডভাট্ষাইক্জং সালভ্ষতসস প্রাইতভট লিলমতটড, এফবিবি- ওয়োন কশপ ্ণোশরট পোক্ণ, েে� তল, ফবরেোিোে- ১২১০০৩ 

খযাগাতযাতগর টিকানা এিং ই-খমি রুম নম্বর: ২৭৮, দসন্টোল িু্শরো অফ কব�উবনশকেন, ববিতীয় তল, সূেনো ভিন,
নতুন বেবল্- ১১০০০৩ ইতমি: response-nis@pib.gov.in RNI No. : DELBEN/2020/78825

প্রধান সম্াদক
রাতজশ মািতহাত্া , 
�ুখ্ �হোবনশে্ণেক,
দপ্রস ইনফরশ�েন িু্শরো,
নতুন বেবল্

িলরকল্পক 
অভয় গুপ্ত
লিতরাজ আহতমদ

ভারা সম্াদক
সুলমত কুমার (ইংশরদ্জ),
জয় প্রকাশ গুপ্ত (ইংশরদ্জ),
নালদম আহতমদ (উেু্ণ ),
খিৌিমী রলক্ষত (িোংলো)

িলরষ্ঠ িরামশ ্ষ সম্াদক
সত্ার কুমার

িলরষ্ঠ সহায়ক িরামশ ্ষ সম্াদক 
িিন কুমার 

সহায়ক িরামশ ্ষ সম্াদক
অলখতিশ কুমার,  
চন্দন কুমার খচৌধুরী

িলরষ্ঠ িলরকল্পক 
রাজীি ভাগ ্ষি ,
রিীন্দ্র কুমার শম ্ষা 

এখন খততরাটট ভারায় 
উিিব্ধ লনউ ইক্ডিয়া 

সমাচার িেতত ললিক করুন

বনউ ইদ্ডেয়ো স�োেোশরর আক্ণোইভ 
সংস্রণ পেশত বলিক করুন

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

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

সংিাদ সংতক্ষি। ৪-৫ 

ি্যক্তিত্ব- ভারতীয় িংতশাদ্ভূত মহাকাশচারী কল্পনা 
চাওিা নারী ক্ষমতায়তনর প্রতীক। ৬ 

লিবে িালেজ্য সতম্িন ২০২৩-এ প্রধানমন্তী নতরন্দ্র 
খমাদীর ভারে। ২৭-২৮ 

মানি সমাতজর সুরক্ষাত্ ্ষ টটকা

মলন্তসভার লসদ্া্ 

িাতজট ওতয়লিনার 

আলদ মতহাৎসি  

ক্জ-২০ 

লিবে লহক্ন্দ সতম্িন 

অিাতরশন খদাস্ 

কন ্ষাটতকর প্রগলত খরিি্, সেকি্, আকাশিত্র 
উন্নয়তনর মাধ্যতম প্রশস্ হতয়তে। ৩২-৩৩ 

জোতীয় টটকোকরণ বেিস। ৭-৯ 

েোনো েশস্র ১০০% দ�োেকিদ্ন্ করো হশি পোশটর িস্োয়। ২৯ 

করেোতোশের প্রবতটট অশথ ্ণর যথোযথ ি্িহোর বনদ্চিত করো হশচ্ছ। ৩০-৩১ 

আবেিোসী উশে্োতিো, কোরুবেল্প, সংসৃ্বত, রন্নপ্রণোলী এিং িোবণশজ্র 
স�দৃ্দ্ধ উেযোপন। ৩৪-৩৫ 

ভোরতীয় অথ ্ণনীবতর অগ্গবত বিশবের কোশছ একটট অনুশপ্ররণো। ৩৬-৩৭ 

নতুন ভোরশত বহদ্ন্ আন্তজ্ণোবতক পবরবেবত পোশচ্ছ। ৩৮-৩৯ 

ভোরতীয় দসনোিোবহনী এিং জোতীয় বিপয ্ণয় দ�োকোশিলো িোবহনী বিবেি্োপী 
আস্োর প্রতীক হশয় উশঠশছ। ৪২-৪৪ 



শুতভচ্ছা!
‘সিকো সোথ, সিকো বিকোে, সিকো বিবেোস 
এিং সিকো প্রয়োস’ �ন্ত্রশক সঙ্ী কশর 
দকন্দ্রীয় সরকোর স�োশজর স�স্ অংশের 
উন্নয়নশক অগ্োবধকোর বেশয়শছ। আশগ 
দেশের �ধ্বিত্ত সম্প্রেোয় েীঘ ্ণবেন ধশর 
উশপবক্ষত বছল, এখন তোরঁো দেশের 
বিকোশে অন্ত� েোবলকো েদ্তি বহসোশি 
আবিভূ্ণত হশচ্ছ। আশগ �ধ্বিত্ত দশ্রণীর 
�োনুষশের �শধ্ বনরোপত্তোর দিোধ বছল নো, 
তো আবথ ্ণক দহোক িো অন্। যোইশহোক 
২০১৪ সোল দথশক সরকোর �ধ্বিত্ত দশ্রণীর 
অিেোনশক স্বীকৃবত বেশয়শছ। �ধ্বিত্তশের 
উন্নবতসোধশন, তোশঁের জীিনযোরেো সহজ 
করশত সরকোর একোবধক উশে্োগ গ্হণ 
কশরশছ।

দেশে জোতীয় সেক, নতুন বি�োনিন্র 
শতবর হশচ্ছ, দরলওশয় দটিেন উন্নত করো 
হশচ্ছ, িে িে বেক্ষো প্রবতষ্োন স্োপন করো 
হশচ্ছ এিং দ�োিোইল দিটোর খরে ক�শছ, 
এই সকল বসদ্ধোন্ত-নীবতর ফশল �ধ্বিত্তরো 
সিশেশয় দিবে উপকৃত হশচ্ছ। প্রবতটট 
�ধ্বিত্ত পবরিোর সন্তোনশের ভবিষ্ৎ বনশয় 
আত্মবিবেোসী কোরণ এখন তোশঁের 
সন্তোনশের সো�শন এক উজ্জ্বল ভবিষ্ৎ 
রশয়শছ। সো�বগ্কভোশি, দকন্দ্রীয় সরকোর 
ধোরোিোবহকভোশি �ধ্বিত্তের েোবহেোর সশঙ্ 
সম্পবক্ণত প্রবতটট দক্ষশরে উশল্খশযোগ্ 

পেশক্ষপ গ্হণ কশরশছ। খোে্ দথশক 
স্বোস্্শসিো, ঋণ দথশক আয়কর পয ্ণন্ত- সি 
বিষশয় �ধ্বিত্ত দশ্রণীশক অগ্োবধকোর 
দেওয়ো হশয়শছ। 

যতিোরই �ধ্বিত্তরো সুশযোগ দপশয়শছন, 
তোরঁো তোর সবি্িহোর কশরশছন। এ িছশরর 
গবরি ও �ধ্বিত্ত-িোন্ি সোধোরণ িোশজট 
বনশয় সোরো বিশবে আশলোেনো েলশছ। এই 
পটভূব�শত, গত নয় িছশর দকন্দ্রীয় 
সরকোর দযভোশি �ধ্বিত্তের আেো-
আকোঙ্কো পূরণ কশরশছ, তো এই সংখ্োর 
প্রচ্ছে বনিশন্র বিষয়িস্তু হশয় উশঠশছ।

এই সংখ্োয় ি্দ্তিত্ব বিভোশগ রশয়শছ 
কল্পনো েোওলোর অনুশপ্ররণো�ূলক জীিনী। 
জোতীয় টটকো বেিস এিং বিবে বহদ্ন্ 
সশমেলন বিষশয় বনিন্, ভূব�কম্প-বিধ্বস্ 
তুরস্ এিং বসবরয়োয় ভোরশতর উদ্ধোরকোজ 
বনশয়ও বনিন্ রশয়শছ। এছোেোও রশয়শছ 
অ�তৃ �শহোৎসি বিভোশগর িীর স্বোধীনতো 
সংগ্ো�ীশের কোবহবন, দ্জ-২০ সশমেলন, 
পদ্ম পুরস্োরপ্রোপ্তশের গল্প। 

আপনোশের �ূল্িোন �তো�ত পোঠোশত 
থোকুন।

ধন্িোেোশন্ত,

সম্াদতকর কিতম 

লনয়লত নয়, নীলতগুলি খদতশর মধ্যলিত্ততদর 
জন্য নতুন সুতযাগ ততলর করতে

এখন খততরাটট ভারায় উিিব্ধ লনউ ইক্ডিয়া সমাচার িেতত ললিক করুন

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

( রাতজশ মািতহাত্া )
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ডাকিাক্স 

লিপ্লিীতদর অনুতপ্ররোমূিক জীিনী খদশতপ্রতম উদ্বুদ্ কতর

বনউ ইদ্ডেয়ো স�োেোর পদ্রেকোর ২০২৩ সোশলর ১৬-২৮ দফব্রুয়োবর সংখ্োয় 
প্রচ্ছে বনিশন্র বিষয়িস্তু বছল অ�তৃকোশলর প্রথ� সোধোরণ িোশজট। 
অ�তৃকোশলর �শধ্ এক উন্নত, স্ববনভ্ণর এিং স�দৃ্ধেোলী ভোরত গঠশনর 
কথো িশল এই িোশজট। ‘আজোবে কো অ�তৃ �শহোৎসি’ বিভোশগ প্রকোবেত 
দ�ৌলোনো আিুল কোলো� আজোে, বিজয় বসং পবথক, রবফ আহশ�ে 
বকেওয়োই এিং গশণে িোসুশেি �োভোলঙ্োশরর �শতো বিপ্িীশের 
অনুশপ্ররণো�ূলক জীিনী, দেেশপ্র� জোগ্ত কশর। একথো িলশল খুি ভুল 
হশি নো দয এই ধরশনর আত্মত্োগী �োনুষশের কোরশণ আ�োশের দেে 
স্বোধীন হশয়বছল।

b.balaji@midhani-india.in

এই িক্ত্কা জরুলর তত্্য িূে ্ষ

আব� বনউ ইদ্ডেয়ো স�োেোর পদ্রেকোর 
১৬-২৮ দফব্রুয়োবর, ২০২৩ সংখ্োটট 
পেলো�। এই পদ্রেকোর সম্পোেকীয় 
ে�ৎকোর। প্রচ্ছেও প্রেংসোর দযোগ্। 
এই পদ্রেকোয় স�সো�বয়ক ঘটনো 
সম্পশক্ণ বিস্োবরত তথ্ পোওয়ো যোয়।

shrigopal6@gmail.com

লনউ ইক্ডিয়া সমাচার িক্ত্কার লনয়লমত 
িািক

আব� বনয়ব�ত বনউ ইদ্ডেয়ো স�োেোর পদ্রেকো পোঠ 
কবর। এই পদ্রেকোর উপস্োপনো অত্ন্ত 
আকষ ্ণণীয়। আব� যতেরূ জোবন এই পদ্রেকোটট 
িত্ণ�োশন ১৩টট ভোষোয় প্রকোবেত হশয়শছ। বিবভন্ন 
ভোরতীয় ভোষোর প্রেোশরর জন্ এই পদ্রেকো 
এতগুবল ভোষোয় প্রকোবেত হয়। আ�োর বিনীত 
অনুশরোধ দয পদ্রেকোটট আপনোরো সংসৃ্ত 
ভোষোশতও প্রকোবেত করুন।  

skt.ststephens@gmail.com

িক্ত্কার ইলতিাচক খিরগুলি িেতত িেন্দ কলর

আব� িত্ণ�োশন আশ�বরকো যুতিরোশ্রে িোস কবর। আব� ভোরত সরকোশরর দসই সকল কোশজর প্রেংসো কবর, 
যোরো দেশের নোগবরকশের উন্নবতসোধন কশর। বনউ ইদ্ডেয়ো স�োেোর পদ্রেকোয় ভোরশতর ইবতিোেক খিরগুবল 
পেশত আ�োর খুি ভোল লোশগ। আগোব�বেশনর জন্ শুশভচ্ছো জোনোই। 

খভঙ্কট
vabhagavatula@gmail.com

লনউ ইক্ডিয়া সমাচার িক্ত্কায় লনিন্ধগুলি অনুতপ্ররোমূিক  

আব� বনউ ইদ্ডেয়ো স�োেোর পদ্রেকোটট বনয়ব�ত পবে। এই বনশয় পদ্রেকোটটর পোেঁ-ছয়টট সংখ্ো আব� পেলো�। এই 
পদ্রেকো দিে উপশভোগ্। এর অশনক বনিন্ অনুশপ্ররণোেোয়ক এিং পুনঃপ্রকোশের দযোগ্। পদ্রেকোয় অশনক 
সরকোবর প্রকল্প সম্পশক্ণ বিস্োবরত তথ্ পোওয়ো যোয়। আব� সো�োদ্জক দযোগোশযোগ �োধ্শ� এই পদ্রেকোটটর বিষশয় 
আ�োর িনু্ ও পবরিোশরর সেস্শের জোবনশয়বছ।

pm.maid@gmail.com 

অনুসরে করুন @NISPIBIndia

খযাগাতযাতগর টিকানা: রু� নম্বর ২৭৮, দসন্টোল িু্শরো অফ কব�উবনশকেন,
ববিতীয় তল, সূেনো ভিন, নতুন বেবল্- ১১০০০৩

ইতমি: response-nis@pib.gov.in 
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লিকাতশর ভারতীয় মতডি লিতবের দৃটটি আকর ্ষে কতরতে 

৩-৮ িেতরর িাচ্াতদর লশক্ষার 
জন্য চািু হতয়তে ‘জাদইু লিটারা’ 
(জাদ ুিাক্স)

ভোরশতর অগ্গবতর এখন বিশবের 
কোশছ আেে ্ণ হশয় উঠশছ। বিশবের 

অশনক দেে ভোরশতর পবরকল্পনোগুবল 
অধ্য়ন ও িোস্িোয়ন করশছ। ভোরতীয় 
পণ্গুবলর সোরো বিশবের বিবেোসশযোগ্তো 
অজ্ণন কশরশছ। রো্রেসংঘ, বিবেি্োংক, 
আন্তজ্ণোবতক �ুদ্ো তহবিল িো অন্োন্ 
আন্তজ্ণোবতক সংস্ো যোই দহোক নো দকন, 
েোবরদ্্ েরূীকরশণ ভোরশতর প্রশেষ্টো, স্বোস্্ 
খোশত আ�ূল পবরিত্ণন আনশত, বিদ্জটোল 
�ঞ্চ গশে দতোলো, অথ ্ণ আেোনপ্রেোশনর 
জন্ ইউবপআই িোস্িোয়ন করোর �শতো 
প্রশেষ্টোগুবল প্রেংবসত হশয়শছ।

বিকোশের ভোরতীয় �শিল সম্পশক্ণ, 
�োইশ্োসশটের সহ-প্রবতষ্োতো এিং বিল 
অ্োডে দ�বলডেো দগটস ফোউশডেেশনর 

নতুন বেক্ষো নীবতর অন্ত� শিবেষ্ট্ হল 
বেশুশকদ্ন্দ্রক বেক্ষো। বতন দথশক আট িছর 

িয়বস  িোচ্োশের জন্ বেক্ষো আরও আকষ ্ণণীয় 
কশর তুলশত ‘জোেুই বপটোরো’ িো জোেু িোক্স  নোশ� 

একটট ‘দগ�-বভত্তেক লোবন ্ণং দপশিোশগোবগকোল’ 
পদ্ধবত েোলু করো হশয়শছ। বেশুশের �শধ্ 
দকৌতূহল িৃদ্দ্ধ করো জন্ দপ্িুক, দখলনো , 
ধোধঁো , দপোটিোর, ফ্্োে কোি্ণ , গশল্পর িইশয়র 
পোেোপোবে স্োনীয় সংসৃ্বত, সো�োদ্জক প্রসঙ্ 
এিং ভোষোগুবলর ব�শ্রণ হশয়শছ এ�ন একটট 
‘জোেু িোক্স’ েোলু করো হশয়বছল। 

এই জোেু িোক্স দতশরোটট ভোরতীয় ভোষোয় 
উপলব্ধ রশয়শছ। এই িোক্সশত দকিল িই নয়, 
বেখন  এিং বেক্ষশণর জন্ অগবণত বিকল্প 
রশয়শছ। এটট দেখোর এিং বেক্ষোেোশনর 
পবরশিেশক স�ৃদ্ধ করোর, আরও বেশুশকদ্ন্দ্রক, 
প্রোণিন্ত এিং আনন্েোয়ক করোর লশক্ষ্ 
উশল্খশযোগ্ পেশক্ষপ।  এই নতুন উশে্োশগর 
প্রেংসো কশর, প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী 
িশলশছন দয দখলোর স�য় দেখোর দক্ষশরে এটট 
একটট েুে্ণোন্ত সোফল্ কোরণ জোেু িোক্সটট 
বেশুশের �ন আনশন্ ভবরশয় তুলশি। 

দকো-দেয়োর�্োন বিল দগটস 
জোবনশয়শছন, “সোবি ্ণকভোশি ভোরত 
আ�োশক ভবিষ্শতর জন্ আেোর আশলো 
দেবখশয়শছ। ভোরত কটঠন স�স্ো 
দ�োকোশিলোয় তোর েক্ষতো প্রেে ্ণন 
কশরশছ। দেেটট দপোবলও বন�ূ ্ণল কশরশছ, 
এইেআইবভ সং্�ণ হ্োস কশরশছ, 
েোবরদ্্ হ্োস কশরশছ, বেশু �তুৃ্র হোর 
হ্োস কশরশছ, পবরচ্ছন্নতো এিং আবথ ্ণক 
পবরশষিোগুবলর প্রোপ্তো বনদ্চিত 
কশরশছ। ভোরত একটট বিবে�োশনর 
উদ্োিনী দকৌেল শতবর কশরশছ যো 
স�োধোশনর প্রশয়োজন বনদ্চিত কশর।“ 
প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী টুইটোশর বিল 
দগটশসর এই ভোিনো সকশলর সশঙ্ ভোগ 
কশর বনশয়শছন। 

সংিাদ সংতক্ষি 
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প্র ধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেীর �ূল�ন্ত্র, ‘জোবতর জন্ 
খোবে, ফ্োেশনর জন্ খোবে, এিং পবরিত্ণশনর 

জন্ খোবে’ খোতশক পুনরুজ্ীবিত কশরশছ। এর 
ফশল ভোরতীয় খোবের প্রবত দেশে এিং বিবেজশুে 
েোবহেো িদৃ্দ্ধ দপশয়শছ। এই পবরবস্বতশত খোবে খোশতর 
সশঙ্ যুতি তোবঁত ও কোবরগরশের সুবিধো দেওয়োর 
জন্ এক ঐবতহোবসক বসদ্ধোন্ত গ্হণ করো হশয়শছ। 
খোবে ও গ্ো� বেল্প কব�েন শ্রব�কশের �জবুর দগোলো 
প্রবত ৭.৫০ টোকো দথশক িোবেশয় দগোলো প্রবত েে 
টোকো করোর বসদ্ধোন্ত গ্হণ কশরশছ। এই উশে্োশগর 
ফশল কোবরগরশের �োবসক আয় প্রোয় ৩৩% এিং 
তোবঁতশের �জবুর ১০% িোবেশয় তুলশি। এই বসদ্ধোন্তটট 
২০২৩ সোশলর ১ এবপ্রল দথশক কোয ্ণকর হশি।

গ্ো�ীণ-খোবে বেশল্পোশে্োগ ক� ্ণসূবের সশঙ্ যুতি 
শ্রব�কশের আয় িদৃ্দ্ধ করশত এিং তোশঁের আবথ ্ণক 
অিস্োর আরও উন্নবত করোর জন্ এই উশে্োগ এক 
েদ্তিেোলী, স�দৃ্ধ এিং স্ববনভ্ণর ভোরত  গঠশন 
সহোয়ক িশল প্র�োবণত হশি। এখোশন লক্ষ্ণীয় বিষয় 
হল ২০২১-২০২২ অথ ্ণিছশর খোবে ও গ্ো� বেশল্পর 
পণ্ উৎপোেন বছল ৮৪,২৯০ দকোটট টোকো এিং 
বি্য় হশয়বছল ১,১৫,৪১৫ দকোটট টোকো। গত 
িছশরর ২ অশ্োির, খোবে ইদ্ডেয়োর কনট দপ্স 
আউটশলট একবেশন ১.৩৪ দকোটট টোকোর খোবে পণ্ 
বিদ্্ কশর একটট নতুন দরকি্ণ শতবর কশরশছ।

কালরগরতদর ৩৩% মালসক 
আয় িৃক্দ্, তালঁততদর ১০% 

মজলুর িৃক্দ্

খালদ তালঁত, কালরগর এিং 
শ্রলমকতদর আয় িােতি 

‘ই-সঞ্ীিনী খটলি-িরামশ ্ষ’ িলরতরিা ১০ খকাটট 
িরামশ ্ষ প্রদাতনর িক্ষ্য অজ্ষন কতরতে 

ভারত ২০২৪ সাতির মতধ্য 
স্লনভ্ষর খগাষ্ঠঠীর ১০ খকাটট 
সদতস্যর িক্ষ্য িূরে করতি

সি ্ণ ভিন্তু সুবখনঃ সি ্ণ সন্তু 
বনরো�োয়ঃ (সকশলই সুখী 

দহোক, সুস্বোশস্্র অবধকোরী হন)। 
জনগশণর জীিনশক আরও সহজ 
করোর প্রবতশ্রুবতিদ্ধ, দকন্দ্রীয় 
সরকোশরর ‘ই-সঞ্ীিনী দটবল-পরো�ে ্ণ’ পবরশষিোর �োধ্শ� 
েে দকোটট �োনুষশক পরো�ে ্ণ প্রেোন কশরশছ। ই-সঞ্ীিনী 
দরোগীশের কোশছ সবত্ সঞ্ীিনী বহসোশি প্র�োবণত হশচ্ছ।

জোতীয় দটবলশ�বিবসন পবরশষিোর �োধ্শ� ভোরত 
স্বোস্্শক্ষশরে উশল্খশযোগ্ �োইলফলক অজ্ণন কশরশছ। 
এই দটবল পবরশষিোর �োধ্শ� দয েে দকোটট পরো�ে ্ণ প্রেোন 
করো হশয়শছ তোরঁ �শধ্ ৫৭% সুবিধোশভোগী �বহলো এিং 
১২% প্রিীণ নোগবরক। এই পবরশষিো স�োশজর সিশেশয় 
েুি ্ণল অংশে সহোয়তো দপৌঁশছ বেশত সক্ষ� হশয়শছ। ভোরত 
সরকোর এখন ‘ই-সঞ্ীিনী ২.০’ েোলু করশছ। িোবেশত িশস 
এখন সোধোরণ �োনুষ বিদ্জটোল প্্োটফশ� ্ণর �োধ্শ� 
বেবকৎসকশের দথশক পরো�ে ্ণ পোন। কোরণ সরকোর 
ভোরশত একটট েদ্তিেোলী বিদ্জটোল স্বোস্্ ইশকো-বসশটি� 
গশে তুলশত প্রবতশ্রুবতিদ্ধ যোশত প্রবতটট নোগবরক সুস্ 
থোশক এিং দেে েদ্তিেোলী হয়।

গ্ো�োঞ্চশল �বহলোশের স্ববনভ্ণর ও সিল করোর জন্ 
দকন্দ্রীয় সরকোশরর উশে্োগ কোয ্ণকর প্র�োবণত 

হশচ্ছ। গত নয় িছর ধশর দসই লশক্ষ্ কোজ করশছ 
সরকোর। স্ববনভ্ণর দগোষ্ঠীগুবল একটট জোতীয় সহোয়তো 
দগোষ্ঠী বহসোশি প্রবতটষ্ত কশরশছ। ২০১৪ সোশল স্ববনভ্ণর 
দগোষ্ঠীগুবলর  �োরে ২.৩৫ দকোটট সেস্ বছশলন, তশি 
এই সংখ্োটট এখন ৯ দকোটট অবত্� কশরশছ। দকন্দ্রীয় 
গ্োশ�োন্নয়ন �ন্ত্রী বগবররোজ বসং িশলশছন দয ২০২৪ 
সোশলর �শধ্ স্ববনভ্ণর দগোষ্ঠীর সেস্ �বহলোশের সংখ্ো 
েে দকোটট দপৌঁছোশি এিং �ন্ত্রক সদ্্য়ভোশি নতুন 
�বহলো সখীশের তোবলকোভুতি করশছ। স্ববনভ্ণর দগোষ্ঠীগুবল 
দেশের ৯৭% ব্লশকই রশয়শছ, যোর �শধ্ ৮৫% সরোসবর 
�ন্ত্রশকর দনটওয়োশক্ণর সশঙ্ যুতি রশয়শছ। n

সংিাদ সংতক্ষি 
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বত
বন পবৃথিী দছশে েশল যোওয়োর পশরও, ভোরতীয় 
িংশেোদ্ভূত নোসোর �হোকোে বিজ্োনী কল্পনো 
েোওলো িহু �োনুশষর অনুশপ্ররণোর উৎস হশয় 

উশঠশছন। হবরয়োনোর কন ্ণোশল কল্পনোর জন্ হশয়বছল 
১৯৬২ সোশলর ১৭ �োে্ণ। তোরঁ বপতো দিনোরবস লোল েোওলো 
এিং �ো সশঞ্্োবত। পবরিোশরর সকশলর দছোট কল্পনো 
শেেি দথশকই বিজ্োশনর প্রবত আগ্হী বছশলন। কল্পনোর 
িোিো যখন দ�শয়র �হোকোে এিং উেোশনর প্রবত আগ্হ 
লক্ষ্ কশরন, তখন বতবন দ�শয়শক দসই বিষশয় 
উচ্বেক্ষোর জন্ উৎসোবহত কশরবছশলন। এরপর 
কল্পনো েোওলো উচ্বেক্ষোর জন্ আশ�বরকো যুতিরোশ্রে 
েশল যোন। বতবন ১৯৮৮ সোশল আশ�বরকোর �হোকোে 
সংস্ো নোসোশত দযোগেোন কশরন। ১৯৯৭ সোশলর ১৯ 
নশভম্বর, ভোরশতর প্রথ� �বহলো �হোকোেেোরী কল্পনো 
েোওলো, কলবম্বয়ো েোটল এসটটএস-৮৭ েশে �হোকোশে 
পোবে দেন। কল্পনো েোওলো �হোকোশে ৩৭২ ঘন্ো 
অবতিোবহত কশরবছশলন এিং এই উেোশনর স�য় প্রোয় 
৬৫ লক্ষ �োইল েরূত্ব অবত্� কশরবছশলন। 

তোরঁ প্রথ� সফল অবভযোশনর প্রোয় পোেঁ িছর েে �োস 
পর, নোসো কল্পনো েোওলোশক আিোর �হোকোশে পোঠোশনোর 

বসদ্ধোন্ত দনয়। ১৬ বেশনর এই অবভযোশনর জন্ তোশঁক 
সোতজশনর েশল প্রধোন েোবয়ত্ব অপ ্ণণ করো হশয়বছল। 
কল্পনো েোওলো ২০০৩ সোশলর ১৬ জোনুয়োবর দপেস েোটল 
কলবম্বয়োশত ববিতীয়িোর �হোকোশে পোবে বেশয়বছশলন। 
বকন্তু েুভ্ণোগ্িেত পবৃথিীর কক্ষপশথ বফশর আসোর 
স�য় কলবম্বয়ো �হোকোেযোনটট বিশ্োরশণর কোরশণ 
দভশে পশে। ২০০৩ সোশলর ১ দফব্রুয়োবর কল্পনো েোওলো-
সহ সোতজন �হোকোেেোরীর �তুৃ্ হশয়বছল। 

প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী ২০১৬ সোশলর ৬ জনু যখন 
আশ�বরকো সফশর বগশয়বছশলন তখন বতবন দপেস েোটল 
কলবম্বয়ো দ�শ�োবরয়োশল কল্পনো েোওলোর প্রবত ফুল বেশয় 
শ্রদ্ধো জোনোন। কল্পনো েোওলোশক স্মরণ কশর, প্রধোন�ন্ত্রী 
নশরন্দ্র দ�োেী ২০১৮ সোশলর ২৮ জোনুয়োবর ‘�ন বক িোত’ 
অনুষ্োশন িশলবছশলন, "এটো সিোর জন্ েুঃশখর বিষয় 
দয আ�রো এত অল্প িয়শস কল্পনো েোওলোশক হোবরশয়বছ, 
বকন্তু বতবন সোরো বিশবের বিশেষ কশর ভোরশতর হোজোর 
হোজোর দ�শয়র কোশছ একটট িোত্ণো দপৌঁশছ বেশয়শছন দয 
নোরীশের ক্ষ�তোর দকোনও সী�ো দনই। ইচ্ছোেদ্তি, সংকল্প 
এিং বকছু করোর �শনোভোি থোকশল দকোনও বকছুই 
অসম্ভি নয়।" n

ভারকত জন্মগ্রহেিার্রী নভশ্চর িল্পনা চাওলা নার্রী ক্ষমতায়কনর এমনই এি প্রত্রীি কযকন তারঁ িল্পনা-স্বপ্ন-
উচ্াশা বাস্তবাকয়ত িকরকেকলন। কতকন এিবার নয়, দুবার মহািাকশ কগকয়কেকলন, প্রমাে িকরকেকলন পয 
ভারকতর পমকয়কদর িাকে আিাকশর উচ্তাও িম, পসই উচ্তা স্পশ ্শ িরকত �াকরন ভারত্রীয় মকহলারা। 
িল্পনা চাওলা মহািাশ কবজ্াকনর পক্ষকরে ইকতহাস ততকর িকরকেকলন, মানুেকি একগকয় পযকত অনুপ্রাকেত 
িকরকেকলন। যকদও িলকবিয়া মহািাশ যান কব�য ্শকয় তারঁ মত্ৃ্য হকয়কেল, তবুও কতকন কবকবের লক্ষ লক্ষ 
তরুেতরুে্রীকদর িাকে এি আদশ ্শ উদাহরে এবং অনুকপ্ররো হকয় উকেকেন। 

কল্পনা হাজার হাজার 
খমতয়তক তাতঁদর কল্পনা 
িূরতে অনুপ্রালেত কতরতেন   

জন্- ১৭ �োে্ণ , ১৯৬২ 
�তুৃ্- ১ দফব্রুয়োবর, ২০০৩ 

কল্পনো েোওলো ি্যক্তিত্ব 
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তবজ্াকনিভাকব টিিািরে পয পিানও পরাগ প্রকতকরাকধর সবকচকয় িায ্শির উ�ায় কহসাকব প্রমাকেত হকয়কে। 
পিাকভড মহামাকরর সমকয়ও সারা কববে টিিার গুরুত্ব এবং ক্ষমতা অনুধাবন িরকত প�করকেল। ভারত 

সরিার শুধু পদকশর জন্যই নয়, কববেবাস্রীর স্বাস্্য-সুরক্ষার জন্যও উকবিগ্ন কেল। পিাকভকডর প্রকিা� পরাধ 
িরার জন্য টিিা এিান্ত জরুকর কেল, পসই সময় প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাদ্রী কবকবের প্রায় ১০০টি পদকশ 

পিাকভকডর টিিা �াটেকয়কেকলন। ভারত বত্শমাকন কবকবের টিিা চাকহদার ৬০% �ূরে িকর, যা মানবতার জন্য 
সবকচকয় বড় পসবা। সারা পদশ ১৬ মাচ্শ জাত্রীয় টিিা কদবস উদযা�ন িকর, আসুন এই সমকয় মানব 

সমাকজর পসবায় ভারকতর অবদাকনর িথা পজকন কনই।

মানি সমাতজর 
সুরক্ষাত্ ্ষ টটকা 

স্বোস্্ ভোল রোখশত এিং �তুৃ্হোর হ্োস করশত 
টটকোেোন একটট গুরুত্বপূণ ্ণ এিং কোয ্ণকরী 
হোবতয়োর। এ কোরশণই দেশে েলশছ বিশবের 

িহৃত্ত� বিনো�ূশল্র টটকোেোন অবভযোন। সি ্ণজনীন 
টটকোকরণ ক� ্ণসূবের (ইউআইবপ) অধীশন ১২টট 
প্রোণঘোতী দরোশগর দথশক সুরক্ষো প্রেোশনর জন্ টটকো 
দেওয়ো হশচ্ছ। বেশু ও অন্তঃসত্তো �বহলোশের জীিন 
িোেঁোশত দকন্দ্রীয় সরকোর বিপশথবরয়ো, হুবপং কোবে, 
টটশটনোস, দপোবলও, হো�, রুশিলো, শেেি যক্ষো, 
দহপোটোইটটস-বি, দ�বননজোইটটস, দরোটোভোইরোস 
িোয়বরয়ো এিং বনউশ�োশকোক্োল বনউশ�োবনয়োর 
বিনো�ূশল্ টটকো দেওয়োর ি্িস্ো কশরশছ। দেশের দযসি 

অঞ্চশল জোপোবন এনশসফোলোইটটশসর দরোগী রশয়শছন, 
দসখোশনও সরকোর দরোগ প্রবতশরোশধ বিনো�ূশল্ টটকো 
দেওয়োর ি্িস্ো কশরশছ। 

প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেীর দনতৃশত্ব, বেশু এিং 
অন্তঃসত্তো �বহলোরো যোশত সকল টটকো গ্হণ করশত 
পোশরন, তোর জন্ ভোরত সরকোশরর স্বোস্্ ও পবরিোর 
কল্োণ �ন্ত্রক ২০১৪ সোশলর ২৫ বিশসম্বর ‘ব�েন 
ইন্দ্রধনুষ’ েোলু কশরবছল। ফলস্বরূপ, দযখোশন ২০১৪ 
সোশল জন্োশনো প্রবত হোজোর বেশুর �শধ্ ৪৫ জন �োরো 
বগশয়বছল, দসখোশন ২০২০ সোশল দসই সংখ্ো ৩২-এ 
দনশ� এশসশছ। প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেীর বনশে্ণশে, 
স্বোস্্ �ন্ত্রক-সহ আরও কশয়কটট �ন্ত্রকশক গভ্ণিতী 

টটকোকরণ রাষ্ট্র 

জাতীয় টটকা লদিস- ১৬ মাচ্ষ 
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�বহলো এিং দসই সকল বেশুশের কোশছ দপৌঁছোশনোর 
েোবয়ত্ব দেওয়ো হশয়বছল যোশের েুই িছর িয়স বকন্তু 
সম্পূণ ্ণ টটকো দেওয়ো হয়বন। সম্পূণ ্ণ টটকো দেওয়োর লক্ষ্ 
৯০% পূরণ হশয়শছ।

২০১৭ সোশল, ব�েন ইন্দ্রধনুশষর গবত আরও িোেোশনো 

হশয়বছল। ফলস্বরূপ, ব�েন দ�োশি এই প্রকল্প েোলোশনো 
হয় এিং এখনও পয ্ণন্ত ব�েন ইন্দ্রধনুশষর অধীশন ৪.৪৫ 
দকোটট বেশু এিং ১.১২ দকোটট গভ্ণিতী �বহলোশক 
সম্পূণ ্ণরূশপ টটকো দেওয়ো হশয়শছ। দকন্দ্রীয় সরকোশরর 
অবভযোশনর সোফশল্র পশর, হো� এিং রুশিলো দরোশগর 

ভারতআতমলরকাফ্ান্সলরিতটনইতালিখপেন

৯.৫৮ ১৪.৩২   ১৫.১২    ১৫.২৯   
৬৬.০৪ 

২২০.০০ 

৪.০৬ ৪.৭৯ ৫.০৭ ৫.৩১ 

২২.৮৮

৯৫.১১    

( খডাজ এিং সুলিধাতভাগীর সংখ্যা খকাটটতত, িলরসংখ্যান ২০ লডতসম্বর, ২০২২ অনুসাতর )

খডাতজর সংখ্যা সম্ূে ্ষ টটকাকরে n  আশ�বরকো ৪০০ ব�বলয়ন ভ্োকবসন দিোজ সরিরোহ 
করশত ২৯৮ বেন স�য় বনশয়শছ, ভোরত দসই সংখ্ো 
অবত্� কশরশছ �োরে ১৮৩ বেশন। 

n  ৯২.২১ দকোটট প্রোপ্তিয়স্ জনসংখ্োশক অন্তত একটট 
দিোজ দেওয়ো হশয়শছ। এই সংখ্ো আশ�বরকো যতুিরোশ্রের 
জনসংখ্োর বতনগুণ এিং রোবেয়োর জনসংখ্োর সোত গুণ।

n  দেশের প্রোপ্তিয়স্ জনসংখ্োর �শধ্ ৮৬.৫০ �োনুশষর 
সম্পূণ ্ণ টটকোকরণ হশয়শছ, যো ব্োদ্জশলর জনসংখ্োর ৪.৪ 
গুণ এিং যুতিরোশজ্র জনসংখ্োর ১৪ গুণ। 

িৃহত্তম টটকা অলভযাতনর সময়তরখা 

লিবে ভারততর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ কতরতে ভারত লিবেতক খনতৃত্ব লদতচ্ছ 

ভারতত খকালভড 
টটকা অলভযান  
n  ১৯৭৮ : দেশে টটকো দেওয়ো 

শুরু হয়।
n  ১৯৮৫: সি ্ণজনীন টটককরণ 

অবভযোন (ইউআইবপ) েোলু করো 
হয়।

n  ১২টট দরোগ প্রবতশরোশধ 
বিনো�ূশল্ টটকো দেওয়ো হশচ্ছ।

n  ২৭ মাচ্ষ , ২০১৪: বিবে স্বোস্্ 
সংস্ো ভোরতশক দপোবলও-�ুতি 
দঘোষণো কশর। 

n  ১৪ জিুাই, ২০১৬: বিবে স্বোস্্ 
সংস্ো ভোরতশক �োতৃত্বকোলীন 
এিং নিজোতক টটশটনোস �ুতি 
দেে  বহসোশি দঘোষণো কশর।  

n  ভোরত বিশবের ৬০ েতোংে 
টটকোর েোবহেো পূরণ কশর।

২৮.১৪ খকাটট খডাজ 
ভ্োকবসন শ�রেী ক� ্ণসূবের অধীশন, 

ভোরত রো্রেসংঘ েোবন্তরক্ষী এিং 
রো্রেসংশঘর স্বোস্্ক�জী-সহ ৯৯টটরও 

দিবে দেেশক টটকো বেশয়শছ।

দকোবভশির সং্�ণ দরোধ করোর জন্, দেশে ২০২১ সোশলর ১৬ 
জোনুয়োবর দকো-উইন অ্োশপর �োধ্শ� টটকো দেওয়ো শুরু হশয়বছল। 
২০২১ সোশলর ২১  অশ্োিশরর �শধ্ ১০০ দকোটট টটকোর  দিোজ 
প্রেোন করো হশয়বছল৷ ভোরত ২০২২ সোশলর ১৭ জলুোই একবেশন ২.৫ 
দকোটট টটকোর দিোজ বেশয় ঐবতহোবসক �োইলফলক সটৃষ্ট কশরশছ। 
২০২২ সোশলর ১৭ জলুোই ২০০ দকোটট টটকোর দিোজ প্রেোন সম্পন্ন 
হশয়বছল। ২.৬৪ লশক্ষরও দিবে স্বোস্্ক�জী এিং ৪.৭৬ লক্ষ অন্োন্ 
টটকো েশলর ক� ্ণকত্ণোশের প্রবেক্ষণ দেওয়ো হশয়বছল।

টটকোকরণ রাষ্ট্র 

২৫০

২০০ 

১৫০ 

১০০ 

৫০

০ 
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বিরুশদ্ধ সুরক্ষো প্রেোন এিং এই দরোগগুবল 
বন�ূ ্ণল করোর জন্ ২০১৭ সোশল জোতীয় 
টটকোকরণ ক� ্ণসূবেশত হো� রুশিলো টটকো 
অন্তভু্ণতি করো হশয়বছল।

বনউশ�োশকোক্োল বনউশ�োবনয়ো প্রবতশরোশধর 
জন্ ২০১৭ সোশল বনউশ�োশকোক্োল টটকোও 
জোতীয় টটকোকরণ ক� ্ণসূবেশত অন্তভু্ণতি করো 
হশয়বছল। প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেীর কোয ্ণকর 
দনতৃত্ব এিং বনশে্ণেনোর কোরশণ, দেশে টটকো 
দেওয়োর হোর জোতীয় পবরিোর স্বোস্্ স�ীক্ষো-৪ 
(২০১৫-১৬) ৬২% দথশক দিশে জোতীয় 
পবরিোর স্বোস্্ স�ীক্ষো-৫ (২০১৯-২১) এ 
৭৬.৬% হশয়শছ।  

প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেীর দনতৃশত্ব এই 
সোফল্ অজ্ণন করো সম্ভি হশয়বছল কোরণ 
‘দকোল্ড দেন’ এর সংখ্ো িদৃ্দ্ধ দপশয়শছ, সোরো 
দেশে টটকোর প্রোপ্তো বনদ্চিত করো হশয়বছল। 
ইশলকট্রবনক ভ্োকবসন ইশন্বলশজন্স 
দনটওয়োক্ণ (ই-বভন) েোলু করো হশয়বছল এিং 
দযসি স্োশন আশগ টটকোগুবল উপলব্ধ বছল নো 
দসসি দকশন্দ্র উপলব্ধ করোর জন্ 
ি্োপকভোশি ি্িহৃত হশয়বছল। টটকো দকন্দ্র 
এিং বিতরশণর জন্ দেশে ২৯ হোজোর দকোল্ড 
দেন পশয়ন্, ৫২ হোজোর িরফযুতি 
দরবরিজোশরটর এিং ৪৬,০০০ বিপ বরিজোর 
ি্িহোর করো হশচ্ছ।

২০১৪ সোশলর পর, দেশের টটকোকরণ 
অবভযোশনর জন্ প্রযুদ্তিগতভোশি এ�ন 
একটট বিস্তৃত এিং েদ্তিেোলী দনটওয়োক্ণ 
প্রস্তুত করো হশয়বছল দয, দকোবভি �হো�োরী 
েলোকোলীন স�োশজর প্রোবন্তকত� �োনুষশের 
কোশছ টটকো দপৌঁশছ দেওয়ো সম্ভি হশয়বছল। 
পোি ্ণত্ অঞ্চশল, িন্ো কিবলত এলোকোয়, 
রোজস্োশনর �রুভূব�শত, উত্তর-পূি ্ণ ভোরশতর 
েুগ ্ণ� অঞ্চশল দ্োন িো দহবলকপ্োশর টটকো 
দপৌঁশছ দেওয়ো হশয়শছ। ফলস্বরূপ, ভোরত 
দরকি্ণ স�শয়র �শধ্ বিশবের সি ্ণোবধক 
টটকোপ্রোপ্ত দেে হশয় উশঠশছ। ব�েন ইন্দ্রধনুষ 
অবভযোন েলোকোলীন স্বোশস্্র জন্ বনব� ্ণত 
পবরকোঠোশ�ো, বিশেষ কশর টটকোেোন 
�হো�োবরর স�য় অত্ন্ত উপকোরী প্র�োবণত 
হশয়শছ। n

আতগ আমাতদর খদতশ দরূিততী অঞ্চতি টটকা 
খিৌঁোতত কতয়ক দশক সময় খিতগ খযত। টটকা 

খদওয়ার খক্ষতত্ আমাতদর খদশটট অতনক লিলেতয় 
লেি। খদতশর খকাটট খকাটট লশশু, লিতশর কতর যারা 

গ্রাম ও আলদিাসী অধু্যলরত অঞ্চতির লশশুতদর 
টটকার জন্য িেতরর ির িের অতিক্ষা করতত 

হততা। আমরা যলদ িুরতনা িদ্লত অনুসরে কতর 
কাজ করতাম, তাহতি ভারততক ১০০% 

টটকাকরতের িক্ষ্য অজ্ষন করতত আরও কতয়ক 
দশক সময় িাগত। আমরা একটট নতুন িদ্লততত 
কাজ শুরু কতরলে, লমশন ইন্দ্রধনুর চািু কতরলে 
এিং খদতশর টটকা ি্যিস্ার উন্নলত কতরলে। সারা 

লিতবে যখন কতরানা মহামালরর সংক্রমে শুরু হয়, 
তখন দরূ দরূাত্ টটকা খিৌঁতে লদতত এই নতুন 

িদ্লতর সুিি অনুধািন করা যায়। 

- নতরন্দ্র খমাদী, প্রধানমন্তী

টটকোকরণ রাষ্ট্র 
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�ধ্বিত্ত দশ্রণী প্রচ্ছদ লনিন্ধ 

মধ্যলিত্ত খশ্রেীরমধ্যলিত্ত খশ্রেীর  
উচ্াশা িূরে হতচ্ছউচ্াশা িূরে হতচ্ছ  
মধ্যলিত্ত খশ্রেীর 
উচ্াশা িূরে হতচ্ছ 
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ভো রশতর স্বোধীনতোর পর 
দথশক, দেশের উন্নয়শন 
�ধ্বিত্তশের অিেোন 
অনস্বীকোয ্ণ। আজ, 

ভোরত বিশবের পঞ্চ�-িহৃৎ অথ ্ণনীবতসম্পন্ন 
দেে। দেশের অথ ্ণনীবতর দক্ষশরে এই 
উন্নয়শনর বপছশন রশয়শছ স�দৃ্ধেোলী �ধ্বিত্ত 
দশ্রণী। ভোরতশক যবে পরিতজী প্রজশন্র 
অথ ্ণনীবতশত পবরণত করশত হয়, তশি দেশের 
�ধ্বিত্শতর আয় এিং জীিনযোরেোর �োন 
আরও উন্নত করো একোন্ত আিে্ক।  এই 
বিষশয় দকন্দ্রীয় সরকোশরর প্রশেষ্টো সম্পশক্ণ 
জোনোর আশগ, ২০১৪ সোশলর আশগ �ধ্বিত্ত 
দশ্রণীর অিস্ো দিোঝো েরকোর।

অতীশত �ধ্বিত্তশের �শন বনরোপত্তোর 

দ্রুত �করবত্শনশ্রীল ভারকত সব পক্ষকরেই 
�করবত্শকনর আকলািবকত্শিা হকয় উেকে 
মধ্যকবত্ত সমাজ, পসিা উন্নয়ন পহাি বা ব্যবস্া, 
অদম্য সাহস বা কসধিান্ত গ্রহকের ক্ষমতা যাই 
পহাি না পিন। ভারকতর পমাি জনসংখ্যার 
এি-তৃত্রীয়াংশ মধ্যকবত্ত সমাজ ভারকতর সমকৃ্ধি 
ও উন্নয়কনর স্বপ্ন বাস্তবায়কন এি উকলেখকযাগ্য 
শক্তি। পিন্দ্র্রীয় সরিারও তাকঁদর স্বপ্ন �ূরকে গত 
নয় বেকর পিান পচষ্ার ত্রুটি রাকখকন। অমতৃ 
িাকলর মকধ্য ভারতকি উন্নত পদশ কহসাকব 
প্রকতষ্া িরকত মধ্যকবত্কতর গুরুকত্বর িথা 
মাথায় পরকখ, পিন্দ্র্রীয় সরিার তাকঁদর উন্নয়কনর 
প্রধান  অংশ্রীদার িরার জন্য অকবরাম প্রকচষ্া 
চাকলকয় যাকছে। অমতৃ িাকলর প্রথম সাধারে 
বাকজকি মধ্যকবত্তকিও কবকশে অগ্রাকধিার পদওয়া 
হকয়কে, যাকত ‘সবিা প্রয়াস’-এর ভাবনা 
প্রকতফকলত হকয়কে। 

�ধ্বিত্ত দশ্রণী প্রচ্ছদ লনিন্ধ 
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অভোি বছল। স্বোস্্-বেক্ষো-ক� ্ণসংস্োন বনশয় �ধ্বিত্ত 
দশ্রণীর �শধ্ েুদ্চিন্তো বছল। বকন্তু িত্ণ�োন সরকোশরর 
েুরেেজী নীবত এিং পবরকল্পনোর কোরশণ িত্ণ�োশন 
�ধ্বিত্ত দশ্রণী অশনক স্বোচ্ছন্্�য় জীিনযোপন 
করশছন, বেক্ষো, স্বোস্্ দক্ষশরে বনরোপত্তো দপশয়শছন। 
সরকোর ভোরশতর �ধ্বিত্ত এিং তোশঁের আেো 
আকোঙ্কোর দখয়োল দরশখশছন। িোবের �োবলকোনোর 
স্বপ্ন িোস্িোয়ন দহোক িো �ধ্বিত্ত আয় িোেোশনো দহোক, 
�ধ্বিত্ত-িোন্ি নীবত প্রণয়ন দথশক শুরু কশর 
স�োজবিশরোধীশের েোদ্স্ দেওয়ো, প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র 
দ�োেীর দনতৃশত্ব �ধ্বিত্তরো সুরবক্ষত অনুভি করশছন। 
দিে বকছু সরকোবর উশে্োগ �ধ্বিত্ত পবরিোশরর জীিশন 
উশল্খশযোগ্ প্রভোি বিস্োর কশরশছ। প্রথ�িোশরর �শতো 
দেশের েীষ ্ণ দনতৃত্ব �ধ্বিত্তশক নতুন পবরেয় 
বেশয়শছন, যো আশগ উশপবক্ষত বছল। ভোরশতর িত্ণ�োন 
দনতৃত্ব েোবরদ্্ েরূীকরণ এিং �ধ্বিত্শতর উপর 
দথশক দিোঝো ক�োশনোর জন্ িোস্ি পন্ো অিলম্বন 
কশরশছ। একটট ভোরসো�্পূণ ্ণ ও আেে ্ণ স�োজ বন� ্ণোণ 
শুধু প্রশয়োজনই নয়, জরুবরও িশট। 

২০১৪ সোশলর আশগ, �ধ্বিত্তরো েীঘ ্ণবেন ধশর 

উশপবক্ষত বছল, বকন্তু ২০১৪ সোশলর সোধোরণ বনি ্ণোেশনর 
পর দেশের �ধ্বিত্তশের আেো আকোেক্ষোর উপশর 
সিশেশয় দিবে গুরুত্ব প্রেোন করো হয়। এই কোরশণই 
প্রথ�িোর দকন্দ্রীয় সরকোর সোবি ্ণক েৃটষ্টভবঙ্ বনশয় 
�ধ্বিত্ত স�োশজর উন্নয়শনর জন্ একটট দরোি�্োপ 
শতবর কশরশছ। দেশের উন্নয়শনর জন্ েবরদ্শের �ূল 
দ্োশত আনশত সো�োদ্জক সহোয়তো প্রকশল্পর সুবিধো 
স�োশজর প্রোবন্তকত� �োনুষশের কোশছ দপৌঁছোশনো 
বনদ্চিত কশরশছ। নীবতগত বসদ্ধোশন্তর �োধ্শ� িে 
বেল্পগুশলোশক সুশযোগ-সুবিধো প্রেোন কশর উন্নয়শনর 
অংেীেোর করো হশয়শছ। দয �ধ্বিত্শতর প্রবত দকউ 
সহোনুভূবত দেখোয়বন, তোশঁের আজ  উন্নয়শনর সোরবথ 
িোনোশনো হশচ্ছ। অথ ্ণোৎ �ধ্বিত্ত দহোক, েবরদ্ দহোক িো 
উশে্োতিো দহোক, ‘সিকো প্রয়োশস’র দেতনোয় সিোর 
উন্নয়ন বনদ্চিত করো হশচ্ছ। ২০১৪ সোল দথশক, 

এিাতরর মধ্যলিত্ত-িান্ধি খকন্দ্রীয় 
িাতজট সারা লিতবে আতিালচত হতচ্ছ। 
এই িাতজট ‘উন্নত ভারত’ গতে তুিতত 

সকতির প্রতচটিা খজারদার করতি। 

প্রিৃত�কক্ষ, এটি হল নত্ন 
ভারত, যা যুব শক্তির উ�র 
পজার পদয়, এমন এি ভারত 
যা নার্রী শক্তির আিাঙ্া �ূরে 
িকর, পযখাকন দকরদ্রকদর 
একগকয় যাওয়ার যকথষ্ সুকযাগ 
রকয়কে, দকরদ্র এবং মধ্যকবত্তের 
উচ্াশা ভারতকি নত্ন 
উচ্তায় প�ৌঁকে কদকত �াকর। 
- নতরন্দ্র খমাদী, প্রধানমন্তী।

�ধ্বিত্ত দশ্রণী প্রচ্ছদ লনিন্ধ 
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এিাতরর িাতজট শক্তিশািী স্ে ্ষালি 
ভারততর লভত আরও মজিুত কতরতে। 
এটট স্লনভ্ষর ভারত, সমৃদ্শািী ভারত, 

শক্তিধর ভারত, এিং গলতমান ভারত 
গিতনর িতক্ষ্য িে িদতক্ষি।

দ্রুত �করবত্শনশ্রীল ভারকত 
মধ্যকবত্ত পরেে্রী পদকশর প্রকতটি 
পক্ষকরেই এিটি প্রধান ধারায় 
�করেত হকয়কে, তা উন্নয়ন 
পহাি বা ব্যবস্া, সাহস বা 
কসধিান্ত গ্রহকের ক্ষমতা। এি 
সমধৃিশাল্রী ও উন্নত ভারকতর 
স্বপ্ন �ূরকের জন্য মধ্যকবত্ত 
গুরুত্ব�ূে ্শ শক্তি। 
- নতরন্দ্র খমাদী, প্রধানমন্তী

স�োশজর দসই অংেগুবলশক ক্ষ�তোবয়ত করোর জন্ 
দকন্দ্রীয় সরকোশরর প্রশেষ্টো করশছ। অ�তৃ কোশলর 
প্রথ� সোধোরণ িোশজশট �ধ্বিত্শতর স্বোশথ ্ণ দিে বকছু 
বসদ্ধোন্ত গ্হণ করো হশয়শছ। ৭ লক্ষ টোকো পয ্ণন্ত আশয়র 
ওপর আয়কর বেশত হশি, এই বসদ্ধোন্ত �ধ্বিত্তশের 
�শধ্ উৎসোহ িদৃ্দ্ধ কশরশছ।  বিশেষ কশর ৩০ িছশরর 
ক� িয়বস যুিকরো, যোশের নতুন েোকবর িো নতুন 
ি্িসো রশয়শছ, তোশঁের প্রবত �োশস আরও দিবে অথ ্ণ 
সঞ্চয় করশত উত্সোবহত করো হশয়শছ।

মধ্যলিত্তের মতনর ক্া 
দকন্দ্রীয় সরকোশরর জনকল্োণ�ুখী উশে্োগ, 
পবরকল্পনো এিং নীবতর কোরশণ দেশে েোবরদ্্ সী�ো 
হ্োস দপশয়শছ। দ�োট সংখ্োর পবরশপ্রবক্ষশত দেখো যোয়, 
তোহশল অনু�োন করো হয় দয জনসংখ্োর প্রোয় এক-
তৃতীয়োংে �ধ্বিত্ত। কৃবষ খোতই দহোক, কু্ষদ্ বেল্প 
খোতই দহোক িো পবরশষিো খোত- প্রবতটট দক্ষশরে 
রূপোন্তশরর ফশল �ধ্বিত্ত দশ্রণীর সংখ্ো িদৃ্দ্ধ 
দপশয়শছ। দসই �ধ্বিত্ত দশ্রণীর আকোঙ্কোর কথো 
�োথোয় দরশখ, প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেীও �ধ্বিত্ত 
দশ্রণীর বিকোশের উপর সিশেশয় দিবে দজোর 

বেশয়বছশলন। বতবন িশলবছশলন, আ�োশের দেশের 
�ধ্বিত্ত পবরিোশরর বেবকৎসক, ইদ্ঞ্বনয়োর, 
আইনজীিী, বিজ্োনীরো বিশবে ভোরশতর দগৌরি প্রবতষ্ো 
কশরশছ।

বতবন িশলন, “এটো সত্ দয �ধ্বিত্তরো দয সুশযোগই 
পোন নো দকন, তোরঁো দসই সুশযোশগর সশি ্ণোচ্ সবি্িহোর 
কশরন। �ধ্বিত্তশের আরও নতুন সুশযোগ এিং উনু্তি 
পবরশিে পোওয়ো বনদ্চিত করশত হশি।“ এই আকোঙ্ো 
ও স্বপ্নশক িোস্শি রূপ বেশত প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেীর 
দনতৃত্বোধীন দকন্দ্রীয় সরকোর গত নয় িছর ধশর 
অবিরো� কোজ কশর যোশচ্ছ।

এই প্রথ�িোর দেশের েীষ ্ণ দনতৃত্ব �ধ্বিত্তশের 
েোবহেোশক অগ্োবধকোর বেশয়শছ। �ধ্বিত্তরো েীঘ ্ণবেন 
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ধশর সমূ্পণ ্ণ উশপবক্ষত বছল। এটো ধশর দনওয়ো হশয়বছল 
দয তোশঁের দেখোশেোনো করোর দকউ দনই, এিং তোশঁের 
উন্নবতর জন্ তোশঁের বনশজশেরই প্রশেষ্টো করশত হশি। 
দকন্দ্রীয় সরকোর �ধ্বিত্তশের দ�ধো-পবরশ্র�শক 
স্বীকৃবত বেশয়শছ, তোশঁের বনরোপত্তো প্রেোন কশরশছ। 
আজ পবরশ্র�ী �ধ্বিত্তরো দেেশক নতুন উচ্তোয় 
বনশয় যোশচ্ছ। সরকোশরর বিবভন্ন পবরকল্পনোয় �ধ্বিত্তরো 
কতটো উপকৃত হশয়শছ তোর অশনক উেোহরণ রশয়শছ। 
২০১৪ সোশলর আশগ, ১ দ্জবি দিটোর খরে বছল ২৫০ 
টোকো, যো আজ দসই দিটোর �ূল্ ১০ টোকোরও ক�। 
িত্ণ�োশন দেশের একজন নোগবরক গশে ২০ দ্জবি 
ি্িহোর কশরন। বহসোি করশল দেখো যোয়, একজন 
�োনুশষর গশে ৫ হোজোর টোকো সোশ্রয় হশচ্ছ। আশগ 
�ধ্বিত্ত পবরিোরগুবল িয়স্শের ওষুশধর জন্ প্রবত 
�োশস ১০০০ দথশক ৩০০০ টোকো খরে করত। িোজোশর 
দয ওষুধগুবল ১০০ টোকোয় পোওয়ো দযত তো জন ঔষবধ 
দকন্দ্রগুবলশত �োরে ১০-২০ টোকোয় উপলব্ধ রশয়শছ। 
আজ এই জন ঔষবধ দকন্দ্রগুবলর �োধ্শ� �ধ্বিত্শতর 
২০,০০০ দকোটট টোকো সোশ্রয় হশচ্ছ। �ধ্বিত্তশের 
িোবের স্বপ্ন পূরণ করশত, েহরোঞ্চশল প্রেুর পবর�োশণ 
গহৃঋণ দেওয়ো শুরু হশয়বছল। দররো আইন প্রণয়শনর 
কোরশণ, এখন বনবে্ণষ্ট স�শয়র �শধ্ বন� ্ণোতোশের ঘর 
বেশত হয়। দকোনও বিলম্ব হশল তোশের ক্ষবতপূরণ বেশত 
হয়। প্রবতটট �ধ্বিত্ত পবরিোশরর স্বপ্ন থোশক তোশঁের 
সন্তোশনর সুরবক্ষত ভবিষ্ৎ এিং তোর জন্ উচ্বেক্ষোর 
ি্িস্ো করো। এ বিষয়টট �োথোয় দরশখ দ�বিক্োল, 
ইদ্ঞ্বনয়োবরং ও কশলশজ আসন সংখ্ো িোেোশনো 
হশয়শছ। 

�ধ্বিত্শতর কথো �োথোয় দরশখ আয়করও ক�োশনো 
হশয়শছ। স�িোয় ি্োঙ্গুবলশক বরজোভ্ণ ি্োশঙ্র সশঙ্ 
সংযুতি কশর, �ধ্বিত্ত পবরিোশরর অথ ্ণ বনরোপশে রোখো 
বনদ্চিত করো হশয়শছ। এ�এসএ�ই দস্র এিং কৃবষ 
দস্শর দয সংস্োর হশয়শছ তো সরোসবর ক� ্ণরত 
�ধ্বিত্ত পবরিোরগুবলশক উপকৃত করশছ। এসি 
সংস্োশরর ফশল ি্িসোয়ী ও কু্ষদ্ উশে্োতিোরো হোজোর 
হোজোর দকোটট টোকোর সুবিধো পোশচ্ছন। সোধোরণ 
ভোরতীয়শের েদ্তি ‘আত্মবনভ্ণর ভোরত’ অবভযোনশক 
েদ্তিেোলী করশছ। জীিনযোরেোর স্বোচ্ছন্্ িদৃ্দ্ধ করোর 
উপর দয দজোর দেওয়ো হশয়শছ, তোর দথশক সিশেশয় 
দিবে উপকৃত হশয়শছন �ধ্বিত্ত পবরিোরগুবল। 
প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী িশলশছন, “আ�রো সংবিধোন 
এিং ভোরশতর জোতীয় পতোকো বিোরো অনুপ্রোবণত - 
েবরদ্রো ন্োয়বিেোর পোশিন, সোধোরণ �োনুষ অগ্গবতর 
সুশযোগ পোশিন, বনম্ন-�ধ্বিত্ত, �ধ্বিত্ত এিং উচ্- 

আমরা ভারকতর সংকবধান এবং 
জাত্রীয় �তািা বিারা 
অনুপ্রাকেত - দকরদ্ররা 
ন্যায়কবচার �ায়, পলাকিরা 
অগ্রবততী হওয়ার সুকযাগ 
�াকবন, কনম্ন-মধ্যকবত্ত, মধ্যকবত্ত 
এবং উচ্-মধ্যকবত্তরা একগকয় 
যাওয়ার �কথ বাধার সম্খু্রীন 
হকব না। সরিাকরর �ক্ষ পথকি 
পযন পিাকনা বাধা না আকস। 
- নতরন্দ্র খমাদী, প্রধানমন্তী

�ধ্বিত্তশের এবগশয় েলোর দক্ষশরে দকোশনো িোধোর 
সমেখুীন হশিন নো। সরকোশরর পক্ষ দথশক দযন দকোশনো 
িোধো নো আশস।“ তশিই অ�তৃ কোশলর্ �শধ্ উন্নত 
ভোরত গশে দতোলো সম্ভি হশি।  

সো�বগ্ক বেন্তোভোিনোর সশঙ্ আকোঙ্কোর পূণ ্ণতো
ি্িস্োপনো ও অথ ্ণননবতক খোশতর সশঙ্ সংবলিষ্ট 

বিশেষজ্শের �শত, �ধ্বিত্ত দশ্রণীশক বতন ভোশগ 
ভোগ করো যোয়। উচ্োকোঙ্কী �ধ্বিত্ত, উচ্ �ধ্বিত্ত 
এিং �ধ্বিত্ত। 

যবেও উচ্োকোঙ্কী �ধ্বিত্তরো অথ ্ণননবতকভোশি 
েুি ্ণল এিং শেনদ্ন্ন জীিশন অশনক অবনচিয়তোর 
সমেখুীন হয়, তিুও তোরঁো জীিনযোরেোর �োন উন্নত 
করোর দেষ্টো কশর। তোরঁো টটবভ, দরবিও, সংিোেপশরের 
পোেোপোবে দসোে্োল ব�বিয়ো এিং উচ্-আশয়র দগোষ্ঠীর 
খরশের ধরণ বিোরো ি্োপকভোশি প্রভোবিত হয়।

এই দশ্রণীটট েহর ও গ্ো�োঞ্চশল বিবভন্ন সরকোবর 
বস্� দথশক উপকৃত হশয়শছ। এই প্রকল্পগুবলর �শধ্ 
রশয়শছ সরোসবর সুবিধো স্োনোন্তর (দয�ন, প্রধোন�ন্ত্রী 
বকষোণ দযোজনো), আবথ ্ণক অন্তভু্ণদ্তি (দজএএ� 
টট্রবনটট), এলবপদ্জ ভতু ্ণবক, সোশ্রয়ী �ূশল্র আিোসন, 
দেৌেোগোর বন� ্ণোণ, স্বোস্্ সুবিধো এিং দপনেন প্রকল্প। 
দসিো খোশত বিশেষ কশর েহরোঞ্চশল ক� ্ণসংস্োন িদৃ্দ্ধ 

�ধ্বিত্ত দশ্রণী প্রচ্ছদ লনিন্ধ 
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পোওয়োয় এই দশ্রবণ উপকৃত হশয়শছ। যবেও উচ্ 
�ধ্বিত্তশক সোধোরণত আবথ ্ণক সম্পে, ি্োংক 
আ�োনত এিং স্োির সম্পত্তের অবধকোরী বহশসশি 
বেবনিত করো হয়। বেবকৎসক, আইনজীিী, দপেোের, 
েোট্ণোি্ণ অ্োকোউন্্োন্ ইত্োবে এই বিভোশগর 
অন্তভু্ণতি। �ধ্বিত্তশক বস্বতেীল বকন্তু ক� দিতশনর 
েোকবর বেশয় বেবনিত করো হয়। তোশঁের সঞ্চয় ক� এিং 
দিতশনর উপর বনভ্ণরতো দিবে। এই দশ্রণী 
ঐবতহ্গতভোশি বেক্ষোশক উচ্ �ধ্বিত্ত দশ্রণী হশয় 
ওঠোর পথ বহসোশি গণ্ কশর।  

দকন্দ্রীয় সরকোর প্রথ� দথশকই নূ্নত� সরকোর, 
সশি ্ণোচ্ েোসশনর বিষশয় অবভবনশিে কশরশছ।  
সোধোরণ নোগবরক এখন িুঝশত দপশরশছ দয এখন 
দকশন্দ্র এ�ন একটট সরকোর রশয়শছ যো তোর 
নোগবরকশের বিবেোস কশর। দকন্দ্রীয় সরকোর 
স্ব-প্রত্য়নশক স্বীকৃবত বেশয়শছ। এখন আর দকোনও 
সোধোরণ �োনুষশক ফ� ্ণ প্রত্োবয়ত করোর জন্ এক 
অবফস দথশক অন্ অবফশস ছুশট দিেোশত হয় নো। 
স্ব-প্রত্য়ন প্রোয় স�স্ প্রদ্্য়োশক দিে সহজ কশর 
তুশলশছ। দকোনও বস্শ�র জন্ বনিন্ন করো দহোক িো 
প্রশিবেকো পরীক্ষোর জন্ আশিেন করো দহোক িো 
ঋশণর জন্ আশিেন করো, সি জোয়গোয় স্বপ্রত্য়ন 
হয়। 

সরকোশরর অবধকোংে কোজ ও প্রদ্্য়ো এখন 
অনলোইশন। বিদ্জলকোর নোগবরকশের একোবধক 
ইন্োরশফশস ি্দ্তিগত নবথ সংরক্ষণ করোর সুবিধো 
দেয়। আয়কর  বরটোন ্ণ জ�ো দেওয়ো এখন সহজ এিং 
দ্রুত হশয়শছ। এগুবল এ�ন বকছু উেোহরণ যো 
জীিনশক সহজ কশর তুশলশছ। এই স�স্ 
পেশক্ষপগুবল সহজ এিং দযৌদ্তিক �শন হশত পোশর, 
তশি দসগুবল িোস্িোয়ন করশত একজন েরূেেজী 
দনতো এিং সোত েেক দলশগবছল। এটট দেখোয় দয 
কীভোশি প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেীর দনতৃত্বোধীন 
সরকোর প্রবতিন্কতোগুবল েরূ করশত এিং �ধ্বিত্ত-
সহ স�োশজর স�স্ অংেশক প্রথ� দথশকই উন্নয়শনর 
দ্োশত সোব�ল করশত প্রবতশ্রুবতিদ্ধ।

সো�বগ্কভোশি, দকন্দ্রীয় সরকোর �ধ্বিত্তের 
েোবহেোর সশঙ্ সম্পবক্ণত প্রবতটট দক্ষশরে সোহোয্ করোর 
দেষ্টো কশরশছ এিং �ধ্বিত্ত পবরিোশরর পশকশট যতটো 
সম্ভি অথ ্ণ সঞ্চয় করোর দেষ্টো কশরশছ। 

প্রধানমন্তী নতরন্দ্র খমাদীর খনতৃতত্ব খদশ 
কীভাতি মধ্যলিত্তের আশা-আকাঙ্া িুঝতত 
খিতরতে এিং তার সমাধাতনর জন্য িদতক্ষি 
গ্রহে কতরতে আসুন তা খজতন খনওয়া যাক... n
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মধ্যলিত্তের লিকাশ মাতন সমৃক্দ্, লনরািদ 
ভলির্যৎ, উন্নত জীিন এিং সহজতা

গত আি-নয় বেকর, পিন্দ্র্রীয় সরিার পদকশর মধ্যকবত্ত পরেে্রীর জ্রীবনযারোর মাকনান্নয়ন এবং স্বাস্্য 
সুকবধাগুকলর প্রা�্যতা কনক্শ্চত িরার জন্য এিটি সামকগ্রি-�ধিকতগত ব্যবস্ার সকগে িাজ 

িকরকে। অকনি পক্ষকরে ভারকতর ক্রমবধ ্শমান আন্তজ্শাকতি �করকচকত আমাকদর মধ্যকবত্তকদর মকধ্য 
এিটি গকব ্শর অনুভূকত জাগ্রত িকরকে। মধ্যকবত্ত সম্প্রদাকয়র সমকৃ্ধির জন্য প্রকতশ্রুকতবধি ভারত 

সরিার চারটি কবেকয়র উ�র গুরুত্ব প্রদান িকরকে। সমকৃ্ধি, কনরা�দ ভকবে্যৎ, উন্নত জ্রীবন এবং 
সহজতার ন্রীকতর কভত্তেপত, পিন্দ্র্রীয় সরিার উচ্ািাঙ্ক্রী মধ্যকবত্ত, মধ্যকবত্ত এবং উচ্ মধ্যকবত্ত 

মানুেকদর উন্নয়কনর �থ প্রস্তুত িকরকে। 

সমৃক্দ্ 
মুরিাস্ীলত লনয়ন্ততের মাধ্যতম 

মধ্যলিত্তরা সমৃক্দ্র সুতযাগ িাতচ্ছ। 
২০১৪ সাি খ্তক ২০২২ সাতির 

মতধ্য আট িেতর িালর ্ষক 
মূি্যস্ীলত হতয়তে ৪.৬%, যা 

উিলরউতি সমতয়র আতগর আট 
িেতর লেি ৮.৭%। লিলভন্ন 

আ্জ্ষালতক সংকতটর মতধ্যও, 
খভাতিা মূি্য সূচক ২০২২ সাতির 

লডতসম্বতর ৫.৭% লেি, যা িহু 
ক্জ-২০ খদতশর তুিনায় অতনক কম 

লেি।

উচ্াকাঙ্কী মধ্যলিত্ত জনসংখ্যার 
জন্য সমান মালসক লকক্স্ িা 
ইএমআই অতনক সহজ হতয়তে।  
উদাহরেস্রূি, িিা খযতত িাতর 
২০১৪ সাতির  খম মাতস 
লশক্ষা্তীতদর জন্য লশক্ষা ঋতের 
সুতদর হার লেি ১৪%, যা ২০২২ 
সাতির লডতসম্বতর প্রায় ৮ শতাংতশ 
খনতম এতসতে৷ এটট মধ্যলিত্ত 
িলরিারগুলির জন্য তাতদর উচ্ 
লশক্ষার জন্য আরও ঋেগ্রহে 
আরও সহজ কতর লদতয়তে৷ 

বপএ� �ুদ্ো দযোজনোর ৩৮ দকোটট 
সুবিধোশভোগীর �শধ্ ১২ দকোটট �ধ্বিত্ত 
�োনুষ যোরো জো�োনত ছোেোই ঋণ বহসোশি 
৭ লক্ষ দকোটট টোকো দপশয়বছশলন। 
েদ্তিেোলী আবথ ্ণক নীবত এিং ি্োদ্ঙ্ং 
ি্িস্োর ফশল এনবপএ হ্োস দপশয়শছ। 
২০১৭-১৮ সোশল বছল ১১.১%, তো ২০২২-
২৩ সোশল হ্োস দপশয় হশয়শছ ৫.৮%। 

এক দেে- এক কর (দ্জএসটট) উশে্োশগর ফশল 
আনু�োবনক ১৮ লক্ষ দকোটট টোকোর সঞ্চয় হশয়শছ, যোর 

ফশল পবরিোরগুবলর িোবষ ্ণক সঞ্চয় হশয়শছ ১২,০০০ টোকো। 
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সুরলক্ষত ভলির্যৎ

উত্তম জীিন 

মধ্যকবত্তকদর উজ্জ্বল ভকবে্যৎ কনক্শ্চত িরার জন্য সারেয়্রী মূকল্যর স্বাস্্যকসবা এবং মানসম্পন্ন কশক্ষা প্রদান 
অত্যন্ত গুরুত্ব�ূে ্শ। এই উভয় কবেকয়, ভারত সরিার এই কবেয়টিকি একগকয় কনকয় পযকত নত্ন �দকক্ষ� 
গ্রহে িকরকে। গত নয় বেকর ৩৫৩টি নত্ন কববেকবদ্যালয় গটেত হকয়কে। ১৫টি নত্ন এমস এবং ২৬১টি 

নত্ন পমকডি্যাল িকলজ স্া�ন িরা হকয়কে। স্াতি এবং স্াতকিাত্তর পমকডি্যাল স্তকর ৭৭,৩৮৬টি নত্ন 
আসন উ�লব্ধ িরা হকয়কে। 

n  আজ ভোরশত বিশবের িহৃত্ত� স্বোস্্শসিো 
ক� ্ণসূবে ‘আয়ুষ্োন ভোরত’ েলশছ। 
আয়ুষ্োন ভোরত প্রকল্প ৫০ দকোটটরও 
দিবে েবরদ্ এিং �ধ্বিত্তশের জন্ 
উচ্�োশনর এিং বিনো�ূশল্ স্বোস্্শসিো 
বনদ্চিত করশছ। 

n  লক্ষ লক্ষ �ধ্বিত্ত �োনুষ অত্োিে্কীয় 
ওষুধ, দটিন্ এিং ক� খরশে হোটুঁ 
প্রবতস্োপশনর সুশযোগ পোশচ্ছন।

n  ২০২৩ সোশল, বিবে তোবলকোয় ৪১টট 
ভোরতীয় বিবেবিে্োলয় স্োন েখল 
কশরশছ, দযখোশন ২০১৪ সোশল দসই 
সংখ্ো বছল �োরে নয়টট।

n  দকন্দ্রীয় সরকোশরর উশে্োশগর ফশল 
সোধোরণ �োনুষ ভোরতীয় জন ঔষবধ 
দকন্দ্রগুবল দথশক ওষুধ ও বেবকৎসো 
সরঞ্ো� বকনশছন, এর ফশল ২০,০০০ 
দকোটট টোকো সোশ্রয় হশয়শছ। 

n  ৯০০০ জনঔষবধ দকশন্দ্র ৫০-৯০% সস্ো 
দজশনবরক ওষুধ পোওয়ো যোয়, ১.৫ লক্ষ 
আয়ুষ্োন ভোরত স্বোস্্ ও সুস্তো দকশন্দ্র 
৮৭ দকোটট বিনো�ূশল্ স্বোস্্ পরীক্ষো 
হশয়শছ।

আধুকনি কবকবের অগ্রগকত আধুকনি অবিাোকমার 
উ�র ব্যা�িভাকব কনভ্শরশ্রীল। এটি মধ্যকবত্তের চাকহদা ও 

আিাঙক্ষাও �ূরে িকর। 

n  ২০২২ সোশলর �শধ্, ভোরত ১.৬৫ লক্ষ 
বকশলোব�টোর জোতীয় �হোসেক শতবর কশরশছ। 
রোস্ো ও দসতুশত �ূলধন ি্য় েেগুণ িদৃ্দ্ধর 
কোরশণ আশ�বরকোর পশর ভোরশত বিশবের 
িহৃত্ত� সেক দনটওয়োক্ণ গশে উশঠশছ।

n  ভোরশত এখন ২৭টট েহশর দ�শট্রো সংশযোগ 
রশয়শছ। আগো�ী এক িছশরর �শধ্ ভোরশত 
বিবেি্োপী তৃতীয় িহৃত্ত� দ�শট্রো দনটওয়োক্ণ 
গশে উঠশি। 

n  ভোরশত �োথোবপছু দ�োিোইল দিটো ি্িহোশরর 
হোর সিশেশয় দিবে এিং প্রবত দ্জবি দিটো খরে 
বিশবের �শধ্ সি ্ণবনম্ন। ১২০ দকোটট দ�োিোইল 
দফোন ি্িহোরকোরীশের �শধ্ প্রোয় ৮০ দকোটট 
ইন্োরশনট ি্িহোরকোরী এক িছশরর �শধ্ 
ফোইভ-দ্জ সংশযোগ পোশি িশল আেো করো 
হশচ্ছ। এটট অনলোইন বেক্ষো, দটবলশ�বিবসন 
এিং সরকোবর পবরশষিোগুবলর প্রোপ্তো আরও 
সহজ করশি। 

সরিতা
n  জীিনযোরেোর স্বোচ্ছশন্্র 

জন্ দিে বকছু পেশক্ষপও 
গ্হণ করো হশয়শছ। 
ভোরশতর নগেবিহীন 
বিদ্জটোল দপশ�ন্ 
ইশকোবসশটি�শক বিশবের 
অন্ত� দসরো বহসোশি 
বিশিেনো করো হয়।

n  ২০২১-২২ সোশল ৭২৪৫ 
দকোটট বিদ্জটোল দলনশেশন 
ইউবপআই-এর অংে 
বছল ৬৫%। কোগজবিহীন 
েংসোপরে প্র�োণীকরশণর 
জন্ বিদ্জলকোশর ১৪.৯ 
দকোটট ি্িহোরকোরী 
রশয়শছ।
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n  ২০১৪ সোল দথশক, প্রধোন�ন্ত্রী 
নশরন্দ্র দ�োেী শুধু�োরে 
অিকোঠোশ�োর উপর ্�োগত 
িরোদ্ িদৃ্দ্ধ করশছন শুধু তোই 
নয় প্রকশল্পর বেলোন্োশসর 
পোেোপোবে স�শয়র �শধ্ কোজ 
সম্পন্নও করো হশচ্ছ। 

n  উেোন প্রকশল্প, অশনক টোয়োর-
২ এিং টোয়োর-২ েহরগুবলশক 
বি�োন দযোগোশযোশগর সশঙ্ 
সংযুতি করো হশয়বছল যোশত 
বি�োশন যোতোয়োত শুধু�োরে 
বিত্তেোলীশের �শধ্ সী�োিদ্ধ 
নো থোশক। এখন �ধ্বিত্তশের 
কোশছ ‘উেোন বস্শ�’র �োধ্শ� 
ক� খরশে বি�োন ভ্র�শণর 
বিকল্প রশয়শছ।

প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাদ্রী সাধারে মানুকের 
জ্রীবনযারোর স্বাছেন্্য বকৃ্ধি কনক্শ্চত িকরকেন। এ 
জন্য অবিাোকমা খাকত ব্যয় বাড়াকনা পহাি বা 
পযাগাকযাগ ব্যবস্ার সম্প্রসারে পহাি, প্রকতটি 
স্তকরই দ্রুত িাজ িরা হকছে। গত নয় বেকর 
সরিাকর িম ্শসূকচগুকল কনক্শ্চত িকরকে পয 
পদকশর সাধারে মানুকের সুকবধাকথ ্শ দ্রুত ন্রীকত, 
�করিল্পনাগুকলর বাস্তবায়ন িরা হকছে।  

তদনক্ন্দন 
জীিতন 
উতল্খতযাগ্য 
িলরিত্ষন 

গালের ঋতে সুতদর হার খমত্া খরি 

n  গোবে ঋশণর সুশের হোর ২০১৪ 
সোশল বছল ১১%, যো ২০২২ সোশল ৮ 
েতোংশের বনশে দনশ� এশসশছ।

n  বসএলএসএস গহৃঋশণর দিোঝো 
কব�শয়শছ ৪৮ হোজোর দকোটট টোকো। 

n  প্রধোন�ন্ত্রী আিোস দযোজনো 
েহরোঞ্চশলর অধীশন ১.২৩ দকোটটরও 
দিবে িোবে �ঞ্বুর করো হশয়শছ। 

২০১৪        ৫টট শহতর 

২০২২        ২৭টট শহতর 

�ধ্বিত্ত দশ্রণী প্রচ্ছদ লনিন্ধ 
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স্বাধ্রীনতার অমতৃ িাকল পিন্দ্র্রীয় সরিাকরর লক্ষ্য 
হল সমধৃিশাল্রী, স্বকনভ্শর ভারত গকড় পতালা। পসই 
িারকে নাগকরিকদর জ্রীবনযারো, স্বাছেন্্য কনক্শ্চত 
িরা এিান্ত িত্শব্য। আইকন জটিলতা পথকি মুতি 
িকর, �ধিকতর সরল্রীিরে এবং প্রযুক্তি ব্যবহার 
িকর নাগকরিকদর জ্রীবনযারো সহজ িরার পচষ্া 
চলকে। মধ্যকবত্ত পরেে্রীকি গুরুত্ব কদকয় সাত লক্ষ 
িািা �য ্শন্ত আয়কি িরমুতি িরা হকয়কে।

মধ্যলিত্ততদর 
কর োে, কর 
প্রক্ক্রয়া আরও 
সহজ হতয়তে

n   নতুন কর ি্িস্োয় ৭ লক্ষ টোকো 
পয ্ণন্ত আয় কর�ুতি হশয়শছ। 

n   আয়কর স্্োি ছয় দথশক কব�শয় 
পোেঁ করো হশয়শছ।

n   নতুন কর ি্িস্োয়, এখন 
৫০ হোজোর টোকোর ‘টি্োডেোি্ণ 
বিিোকেন’ সুবিধোও পোওয়ো যোশি।

n   নতুন কর ি্িস্োয়, ৯ লক্ষ টোকো 
পয ্ণন্ত িোবষ ্ণক আশয়র দক্ষশরে 
একজন ি্দ্তিশক ৪৫,০০০ টোকো 
এিং ১৫ লক্ষ টোকোর আশয়র 
দক্ষশরে ১.৫০ লক্ষ টোকো বেশত 
হশি।

n   নতুন কর ি্িস্ো ২০২৩-২৪ 
অথ ্ণ িছর দথশক স্বয়ংদ্্য় কর 
ি্িস্োয় পবরণত হশি এিং 
করেোতোশের পুরোশনো ি্িস্ো দিশছ 

দনওয়োর সুবিধো উপলব্ধ থোকশি।

n   কোয ্ণকর কশরর হোর ২০১৩ সোশল 
বছল ১২.৭% যো ২০২২ সোশল ৮.৩ 
েতোংশে দনশ� এশসশছ (প্রবত িছর 
১৫ লক্ষ টোকোয়)।

n   এখন ‘ই-ফোইবলং’ সহজ হশয়শছ 
এিং ১৬ বেশনর �শধ্ দফরত 
প্রদ্্য়ো দ্রুত করো হশয়শছ।

n   �ুখোিয়িহীন �ূল্োয়ন এিং 
আবপশলর বিধোন হয়রোবন দথশক 
�ুদ্তি দপশয়শছন। 

n   করেোতোশের সনে দথশক তোশঁের 
অবধকোশরর স�থ ্ণন।

n   সহজ সমেবতর জন্ সহজ কর 
ি্িস্ো।

n   ১ লক্ষ দকোটট টোকোর ট্োক্স বিশরোধ 
বনষ্পত্তে। 

মধ্যলিত্তের ক্ষমতায়তনর জন্য, 
আমাতদর সরকার লিগত 
িেরগুলিতত খিশ লকেু 
লসদ্া্ গ্রহে কতরতে এিং 
জীিনযাত্ার সহজতা লনক্চিত 
কতরতে। আমরা কতরর হার 
কলমতয়লে, খসইসতগে কর 
প্রক্ক্রয়াটটতক সহজ, স্চ্ছ 
এিং দ্রুত কতরলে। আমাতদর 
সরকার মধ্যলিত্ততদর গুরুত্ব 
লদতয় কর োে লদতয়তে।

- নতরন্দ্র খমাদী, প্রধানমন্তী 

�ধ্বিত্ত দশ্রণী প্রচ্ছদ লনিন্ধ 
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জীিনযাত্ার সুলিধার 
জন্য খনটওয়াক্ষ 

প্রস্তুলত সূচতক সািি্য

দনটওয়োক্ণ প্রস্তুবত সূেক প্রযুদ্তি এিং বিদ্জটোল 
অন্তভু্ণদ্তির �োরেো পবর�োপ কশর। ভোরত 

তোবলকোয় ২২ স্োন এবগশয় বগশয়শছ। অথ ্ণোৎ 
জীিনযোরেোর স্বোচ্ছন্্ দিশেশছ। 

২০১৪ ২০২২ 

প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাদ্রীর দৃটষ্ভকগের িারকে 
মধ্যকবত্তের জ্রীবনযারোর সহজতা বহুগুকে উন্নত 
হকয়কে- সিাকল ঘুম পথকি ওো পথকি রাকত ঘুম 
�য ্শন্ত কবকভন্ন উকদ্যাকগর প্রভাব পবশ দৃশ্যমান। 
মধ্যকবত্তকদর প্রধানমন্ত্রী আবাস পযাজনার অধ্রীকন 
মধ্যকবত্তরা কনকজকদর �ািা বাকড় প�কয়কেন।  বাকড় 
কিনকত ঋকের সুকদ ভত্ ্শকি পদওয়া হকয়কে। 
কনম ্শাতার িাে পথকি সময়মকতা বাকড় প�কত এবং 
কবকনকয়াগ কনরা�দ কিনা তা কনক্শ্চত িরার জন্য 
পররা-এর অধ্রীকন কবধান িরা হকয়কেল। আজ সারা 
পদকশ ক্রমবধ ্শমান পমক্া পনিওয়াি্শ মানুকের 
সমকয়র সারেয় িকরকে, কডক্জিাল ইক্ডিয়া এবং 
কডক্জিাল প�কমন্ট �করকেবাগুকল সিকল সহকজ 
ব্যবহার িরকত �ারকেন।  

মধ্যলিত্ততদর 
জীিনযাত্া 
সহজ হতয়তে 

�ধ্বিত্ত দশ্রণী প্রচ্ছদ লনিন্ধ 

n  আপনোর স্বশপ্নর িোবেটট 
দররো-এর কোরশণ বন� ্ণোতোর 
কোছ দথশক স�য়�শতো প্রোপ্ত 
হশয়শছ।

n  আিোসন ঋশণ ২.৩ লক্ষ 
টোকো সোশ্রয় হশয়শছ, 
দ্বিট বলঙ্ ভতু ্ণবক বস্� 
দথশক সোহোয্ দপশয়শছন।

n  এখন সোধোরণ �োনুষ বভ�-
ইউবপআই-এর �োধ্শ� 
ভোেো বেশয় স�য় িোেঁোশচ্ছন।  

n  ২০১৪  সোশলর তুলনোয় 
েহশর দ�শট্রো পবরশষিো 
পোেঁগুণ িদৃ্দ্ধ দপশয়শছ।

n  দিটো খরে ৯৭% কশ�শছ।

n  িোইশর খোওয়োেোওয়োর দক্ষশরে 
এখন �োরে ৫% দ্জএসটট 
বেশত হয়, আশগ কর বছল 
২০%। 

n  জন ঔষবধ দকশন্দ্র িোজোর 
�ূশল্র দথশক ৯০% ক� 
েোশ� ওষুধ পোওয়ো যোশচ্ছ। 

n  উজোলো এলইবি আশলোর 
�োধ্শ� বিেু্ৎ বিশল সোশ্রয়।

n  গহৃবন� ্ণোণ ঋশণর সুশের হোর 
হ্োশসর কোরশণ লক্ষ লক্ষ 
টোকো সোশ্রয় হশচ্ছ।

n  �ুদ্ো দলোশনর �োধ্শ� 
�বহলোর স্ববনভ্ণর হশয় 
উঠশছন। 

৮৩ ৬১
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পদকশর প্রাপ্তবয়স্ক জনকগাষ্ঠীকি আধার 
নবির প্রদাকনর িাজ প্রায় সম্পূে ্শ হকয়কে। 
২০২৩ সাকলর জানুয়াকরর মকধ্য ১৩৫ 
পিাটিরও পবকশ আধার নবির জাকর িরা 
হকয়কে। আধার সাধারে মানুকের তদনক্ন্ন 
জ্রীবকনর অকনি িাজ সহজ িকর 
কদকয়কে। এিই সমকয়, এি পদশ, এি ির 
ব্যবস্া অথ ্শাৎ ক্জএসটি চালু হওয়ার ফকল 
পরকস্তারাযঁ় বকস আহার িরা অকনি সারেয়্রী 
হকয়কে। 

n  ১৩৫.২ দকোটট আধোর 
বনিন্ন হশয়শছ।

n  দরেন সুবিধোর জন্ ৭৫.৩ 
দকোটট �োনুষ দরেন কোশি্ণর 
সশঙ্ আধোর সংযুতি 
কশরশছন।

n  ২৭.৯ দকোটট �োনুষ এলবপদ্জ 
গ্োস ভতু ্ণবকর জন্ আধোর 
সংযুতি কশরশছন।

n  ৭৫.৪ দকোটট ি্োঙ্ 
অ্োকোউন্ আধোশরর সশঙ্ 
যুতি।

n  আধোশরর সোশথ যুতি 
বসশটিশ�র �োধ্শ� ১৫০০ 
দকোটটরও দিবে দলনশেন 
করো হশয়শছ।

লনলি ্ষতনে আধার 
িলরতরিা 
ক্জএসটট’র িতি 
খািার সস্া

খরতস্ারায়ঁ খািার সস্া হতয়তে  
প্রকত ১০০০ িািার কবকল প্রায় ১৫০ িািা সারেয় 

ক্জএসটি’র �কর ক্জএসটি’র আকগ 
২০২২-২৩ সাতি ২০১৪ সাতি 

লিি- ১০০০ টাকা লিি- ১০০০ টাকা 

খমাট = ১,১৫৫  খমাট = ১৩০৩.৫ টাকা 

পবরশষিো খরে ১০% = ১০০ টোকো 

দ্জএসটট ৫% = ৫৫ টোকো 

িলরতরিা খরচ ১০%  = ১০০ টোকো 

িলরতরিা কর ৬.৫%  = ৬৫ টোকো

খকতকলস ০.২%  = ২.২ টোকো

এসিইলস ০.২% = ২.২ টোকো

ভ্যাট ১৪.৫%  = ১৩৭.৫ টোকো 
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গৃহ খক্রতাতদর স্া্ ্ষ 
রক্ষা খিতয়তে, 
সংতযাগ 
সম্প্রসালরত হতয়তে 

n  দররো আইন ২০১৬  িোবের 
দ্তোশের সুরক্ষো প্রেোন কশর।

n  িোবের কোশপ ্ণট এলোকো ি্োখ্ো 
রশয়শছ।

n  বিলশম্বর জন্ আবথ ্ণক জবর�োনো, 
দ্তোর অনু�বত ছোেো দকোন 
পবরিত্ণন করো যোশি নো। 

n  আিোসশন �ধ্বিত্তের বিবনশয়োগ 
সুরবক্ষত রোখো। 

n  দররো-এর পশর, বন� ্ণোতোরো 
বিলশম্বর জন্ সুে এিং 
ক্ষবতপূরণ প্রেোন কশর। 

n  ২৫,০০০ দকোটট টোকোর স্বো�ী 
বিবনশয়োগ তহবিল আটশক থোকো 
প্রকল্পগুবল শুরু করশত সহোয়তো 
কশরশছ।

সংতযাগ সম্প্রসারে  

ইন্োরশনট 
সংশযোশগর 
সংখ্ো 

ব্িি্োডে 
সংশযোশগর 
সংখ্ো 

১ দ্জবি দিটো 
খরে 

৬.১০ 
দকোটট 

২৫.১৫ 
দকোটট 

৮৩.৬৯ 
দকোটট 

৮১.৬২ 
দকোটট 

২৬৯ 
টোকো 

১০.২৯ 
টোকো 

২০১৪ ২০২২-২৩ 

৮৬৯৪২ 
রোজ্গুবলর বিোরো 

প্রবতটষ্ত বরশয়ল এশটিট 
বনয়ন্ত্রক কতৃ ্ণপক্ষ বিোরো 

উপবরউতি �ো�লো 
বনষ্পত্তে করো হশয়বছল।

মধ্যকবত্কতর বাকড়র মাকলি হওয়ার স্বপ্ন �ূরে 
িরকত এবং তাকঁদর সারাজ্রীবন উ�াজ্শকনর 
�কর কবকনকয়াগ যাকত আইনত সুরকক্ষত থাকি 
তা কনক্শ্চত িরার জন্য করকয়ল একটেি 
পরগুকলিকর অথকরটি বা পররা গটেত হকয়কেল। 
এটি বাকড়র পক্রতাকদর অকধিার রক্ষা িকর 
তাই নয় কবলবি বা অন্য পিাকনা কনয়ম 
লঙ্ঘকনর জন্য কনম ্শাতাকদর ক্ষকত�ূরে কদকত 
বাধ্য িকর। এর �াশা�াকশ পদকশর সংকযাগ 
ব্যবস্ার দ্রুত সম্প্রসারে হকয়কে। 
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প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাদ্রী ভারতকি এি উন্নত 
পদশ কহসাকব গকড় পতালার জন্য প্রযুক্তি, 
উকদ্যাতিা এবং উদ্াবন উৎসাকহত িরার 
উ�র পজার কদকয়কেন। পসই লকক্ষ্য টোি্শআ� 
ইক্ডিয়া পপ্রাগ্রাম, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা পযাজনা, 
অিল উদ্াবন কমশকনর মকতা আরও অকনি 
িম ্শসূকচ �করচাকলত হকছে। এ িারকে শুধু 
আত্মিম ্শসংস্ানই বাড়কে না, তরুেকদর 
মকধ্য নত্ন িম ্শসংস্ান সটৃষ্ ও চ্যাকলঞ্জ 
গ্রহকের আগ্রহও পবকড়কে।

উতদ্যাতিা এিং 
উদ্ািনতক 
উৎসালহত করা

n  ২০১৬ সোশল টিোট্ণআশপর সংখ্ো বছল 
৪৪৫টট, ২০২২ সোশলর বিশসম্বশর স্বীকৃত 
টিোট্ণআশপর সংখ্ো হশয়শছ ৮৬,৭১৩।

n  ৪৬ েতোংশের দিবে স্বীকৃত টিোট্ণআশপ 
ক�পশক্ষ একজন �বহলো পবরেোলক 
রশয়শছন।

n  ২০১৪ সোশল �োরে েোরটট ইউবনকন ্ণ বছল, 
২০২২ সোশল ১০৮টটরও দিবে ইউবনকন ্ণ 
রশয়শছ।  

n   ভোরশতর েীষ ্ণ ১০০টট ইউবনকশন ্ণর �ূল্ 
৩৩৩ বিবলয়ন িলোশরর দিবে।

n  প্রধোন�ন্ত্রী �ুদ্ো দযোজনোর অধীশন ২০২২ 
সোশলর জোনুয়োবর পয ্ণন্ত ৩৮.৫৮ দকোটটরও 
দিবে ঋণ দেওয়ো হশয়শছ। এর �শধ্ ৬৮% 
নোরী উশে্োতিো রশয়শছন।

n  প্রধোন�ন্ত্রী �ুদ্ো দযোজনোর �োধ্শ� �োরে বতন 
িছশর ১.১২ দকোটট অবতবরতি ক� ্ণসংস্োন 
সটৃষ্ট হশয়শছ। 

n  অটল উদ্োিন ব�েশনর অধীশন ২০২২ 
সোশলর �শধ্ ১০ হোজোর অটল টটঙ্োবরং 
ল্োি প্রবতটষ্ত হশয়শছ, ১.৩৪ দকোটট 
ি্দ্তিশক প্রধোন�ন্ত্রী দকৌেল বিকোে 
দযোজনোর অধীশন প্রবেক্ষণ দেওয়ো হশয়শছ। 

স্াট্ষ আতির সংখ্যা 

২০১৬ ২০২২
৪৪৫ ৮৬,৭১৩ 

ইউলনকতন ্ষর সংখ্যা 

২০১৪ ২০২২
৪ ১০৮ 

আইআইএম-এর 
সংখ্যা িৃক্দ্ 

আইআইটট’র সংখ্যা িৃক্দ্ 

২০১৪ ২০২০
১৩ ২০

২০১৪ ২০২২
১৬ ২৩ 
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লিবেলিদ্যািতয়র সংখ্যা িৃক্দ্  

৭২০  ১০৪৩ 
২০১৪ ২০২২ 

কশক্ষার মান আন্তজ্শাকতি �য ্শাকয় গকড় পতালা এবং 
২০৩৫ সাকলর মকধ্য উচ্ কশক্ষায় তাকলিাভ্ক্তির 
অনু�াত ২৬.৩% পথকি বাকড়কয় ৫০% িরার 
লকক্ষ্য ৩৪ বের �র নত্ন জাত্রীয় কশক্ষা ন্রীকত 
২০২০ িায ্শির িরা হকয়কেল। এর �াশা�াকশ 
সরিার উচ্কশক্ষার অবিাোকমা উন্নয়কন পবশ 
কিে্ �দকক্ষ� কনকয়কে। এসব প্রকচষ্ার ফকল শুধু 
কববেকবদ্যালয় নয়, পমকডি্যাল িকলজ ও আসন 
সংখ্যা বকৃ্ধি প�কয়কে। এোড়াও আইআইএম এবং 
আইআইটি-র সংখ্যা বকৃ্ধি প�কয়কে। কডক্জিাল 
প্্যািফকম ্শ বকধ ্শত সুকযাগ তরুেতরুে্রীকদর জন্য 
কশক্ষাকি সহজলভ্য িকরকে।

সি ্ষজনীন লশক্ষার 
উির খজার, 
উচ্লশক্ষা খক্ষতত্ 
সািি্য 

n  এক দেে, এক বিদ্জটোল �ঞ্চ: স�স্ দগ্শির জন্ বকউআর 
দকোি সহ পোঠ্ িই। এক দেে, এক পরীক্ষোর বিষয়টটশক 
গুরুত্ব বেশয় এক দেে, এক পরীক্ষো সংস্ো শুরু হয়।

n  দরবিও, কব�উবনটট দরবিও, এিং বসবিএসই পিকোটি 
‘বেক্ষোিোণী’র �োধ্শ� উপলব্ধ হশয়শছ। নূ্নত� �োন 
বনধ ্ণোরণ কশর �ুতি, েরূবেক্ষো এিং অনলোইন বেক্ষোর �োধ্শ� 
�োনসমেত বেক্ষো বনদ্চিত করো হয়।

n  বেক্ষোথজীশের বেক্ষো েোবলশয় দযশত উৎসোবহত করোর জন্ স্বয়� 
দপোট্ণোশল দ্বিট দেওয়ো হশচ্ছ। �োনসম্পন্ন ভোেু্ণয়োল বেক্ষোর 
জন্ বেেো এিং স্বয়� প্রভো টটবভর �শতো �শঞ্চর ি্িহোর।

n  আইআইএ�বি এিং আইআইএ�এ ি্িসো ও ি্িস্োপনোর 
দক্ষশরে েীষ ্ণ ১০০টট প্রবতষ্োশনর �শধ্ রশয়শছ।

n  সোংহোই দকো-অপোশরেন অগ ্ণোনোইশজেন এিং বব্কস দেেসহ 
৪৫টট দেশের সশঙ্ পোরপেবরক ক� ্ণসূবের বিষশয় েুদ্তি 
রশয়শছ। ২০১৪-২০২২ পয ্ণন্ত ভোরশত ৫৭০০টটরও দিবে 
নতুন কশলজ স্োপন করো হশয়শছ, অথ ্ণোৎ প্রবতবেন েুটট নতুন 
কশলজ দখোলো হশয়শছ।

খমলডক্যাি কতিতজর সংখ্যা ৭০% এিং আসন ৯৫% িৃক্দ্ খিতয়তে। 

২০
২৩

 ২
০১

৪ 

কতিজ 

৩৮৭ 

৬৫৫  

স্াতক আসন 

৫১,৩৪৮ 

১,০০,১৬৩ 

স্াততকাত্তর 
আসন 

৩১,১৮৫ 

৬৫,৩৩৫ 

২০২২ সোশলর েীষ ্ণ 
বিষয়বভত্তেক 
রোদ্ঙ্ংশয়র 
ভোরশতর েোরটট 
�য ্ণোেোপূণ ্ণ 
প্রবতষ্োন েীষ ্ণ 
েেটট প্রবতষ্োশনর 
�শধ্ স্োন কশর 
বনশয়শছ। 

লকউএস 
ওয়ার্্ষ 
ইউলনভালস ্ষটট 
রাক্ঙ্কং 
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প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাদ্রীর জ্রীবনযারোর সহজতা 
মাকন ‘শুধু কবকশে পরেে্রী’ নয়, তার অথ ্শ হল 
গ্রামাঞ্চকলর নাগকরি, দকরদ্র এবং মধ্যকবত্তকদর 
জ্রীবন সহজ িরা। কবগত নয় বেকর, পিন্দ্র্রীয় 
সরিার পিবলমারে বহৃৎ �করসকর পদকশর 
উচ্ািাঙ্কাগুকল উ�লকব্ধ িকরকন, মানুেকি 
মধ্যকবত্ত হকয় উেকত এবং সুকযাগ-সুকবধা বকৃ্ধি 
িকর তাকঁদর জ্রীবনযারো সহজ িরকত 
এিাকধি �দকক্ষ� গ্রহে িকরকে।

এমন িদতক্ষি 
যা জীিতনর 
কটিগুলি িাঘি 
কতরতে 

প্রধানমন্তী জীিন খজ্যালত 
লিমা খযাজনার অধীতন 
মানুতরর জন্য ৪৪.৬ 
খকাটট টাকার লিমা।

প্রধানমন্তী আিাস খযাজনা 
শহরাঞ্চি এিং গ্রামীতের 
অধীতন ৩ খকাটটরও খিলশ 
িালে ততলর করা হতয়তে। 

প্রধানমন্তী উজ্জ্বিা 
খযাজনা ৯.৬ খকাটট নতুন 
গ্যাস সংতযাগ। 

জি জীিন লমশতনর 
অধীতন প্রায় সাতে লতন 
িেতর ৮.০৭ খকাটট কি 
খ্তক জতির সংতযাগ।

ভারততনতটর মাধ্যতম 
১.৭৭ িক্ষ গ্রাম 
অিটটক্যাি িাইিার 
দ্ারা সংযুতি।

প্রধানমন্তী জন ধন 
খযাজনা ৪৭.৮ খকাটট 
ি্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। 

খসৌভাগ্য প্রকতল্পর অধীতন 
২.৮ খকাটট লিদ্ুযৎ 
সংতযাগ। 

স্চ্ছ ভারত লমশতনর 
অধীতন ১১.৭ খকাটট 
খশৌচাগার।

প্রধানমন্তী জন ধন খযাজনার 
৫৫.৫% ি্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 
মলহিাতদর নাতম। 

প্রধানমন্তী গরীি অন্ন 
খযাজনার অধীতন ৮০ 
খকাটট মানুর খাদ্যশস্য 
খিতয়তে। 

আয়ষু্ান ভারত প্রকতল্পর 
অধীতন ১৭.৯ খকাটট স্াস্্য 
লিমা কাড্ষ। 

উমাং অ্যাতির মাধ্যতম 
২০,৫২২ টটরও খিলশ 
সরকালর িলরতরিা মানুতরর 
কাতে খিৌঁতে লগতয়তে।  

�ধ্বিত্ত দশ্রণী প্রচ্ছদ লনিন্ধ 
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�করিাোকমার কবিাকশর জন্য ব্যয় শুধুমারে এি 
উন্নত ভারকতর স্বপ্নকি বাস্তবাকয়ত িরকব না, 
তার সকগে এটি িম ্শসংস্াকনর সুকযাগ বকৃ্ধি িরকব 
এবং মধ্যকবত্তের �করকধ প্রসাকরত িরকব। 
প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাদ্রী প্রথকম ক�এম গকত শক্তি 
শুরু িকরন। এবাকরর বাকজকি পরকলর জন্য 
২.৪০ লক্ষ পিাটি িািা বরাদ্দ পঘােো পহাি, বা 
নত্ন কবমানবন্করর পঘােো, বা অন্যান্য 
নাগকরি সুকবধার প্রিকল্প বরাদ্দ বকৃ্ধি, 
সবকিে্কতই উ�িৃত হকব মধ্যকবত্ত পরেে্রী। 

িলরকািাতমা ও 
সুতযাগ-সুলিধার 
জন্য িরাদ্দ িৃক্দ্ 
খিতয়তে 

২০১৫-১৬      ২.৫ িক্ষ খকাটট 

২০২৩-২৪        ১০ িক্ষ খকাটট 

২০১৫-১৬       ৮৫,০০০ খকাটট টাকা 

২০২৩-২৪    ৫,১৭,০০০ খকাটট টাকা 

২০১৫-১৬        ২৩০০০ খকাটট টাকা 

২০২৩-২৪   ১,৬২,০০০ খকাটট টাকা 

অিকািাতমা িাতজট নয় িেতর 
চার গুে খিতেতে িলরিহন ৯ িেতর িাতজট 

খিতেতে ৫ গুে জাতীয় সেক ৯ িেতর সাত গুে 
খিতেতে িাতজট

জি জীিন লমশন লশক্ষা স্াস্্য 
১২ গুে িাতজট িৃক্দ্ খদে গুে িৃক্দ্ ৯ িেতর ২.৬ গুে িরাদ্দ 

সতি ্ষাচ্ ি্যয়: সমাজিল্যাে, নগর 
উন্নয়ন, �করবহন, স্বাস্্য, কশক্ষা, গ্রাম্রীে 
উন্নয়ন এবং িৃকে ও সংকলিষ্ খাকত।

২৭টি কগ্রন কফল্ড এক্সকপ্রসওকয় ততকর িরা 
হকছে। �করবহন খাকতর ৫৮টি পসবা 
অনলাইকন িরা হকয়কে।

২০১৪ সাকল মহাসড়কির �করকধ কেল ৯৭ 
হাজার কিকম, যা ২০২২ সাকল পবকড় ১.৪৪ 
লক্ষ কিকম হকয়কে। 

২০১৮-১৯   

৫৫০০ 
পিাটি িািা 

২০২৩-২৪   
৭০,০০০ 
খকাটট 
টাকা 

২০১৫-১৬  

৬৭,২০০ 
পিাটি িািা 

২০২৩-২৪  
১,১২,৯০০ 

খকাটট 
টাকা ২০১৫-১৬    

৩৪,১৩০ 
হাজার পিাটি 

িািা 

২০২৩-২৪    
৮৮,৯৫০ 
হাজার 
খকাটট 
টাকা 

�ধ্বিত্ত দশ্রণী প্রচ্ছদ লনিন্ধ 
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দকোবভি �হো�োবরর পশর, দেশে বিশেশে 
সো�োদ্জক-অথ ্ণননবতক ি্িস্োয় 
আ�ূল পবরিত্ণন এশসশছ। নতুন 

নতুন সংকট উপবস্ত হশয়শছ এিং তোশের দ�োকোশিলো 
করোর উপোয়ও হশয়শছ। ভোরত দ্রুত এই বিপয ্ণয় ও 
ে্োশলঞ্শক সুশযোশগ পবরণত কশরশছ। ফলস্বরূপ, 
দকোবভি �হো�োরী, এিং প্রোকৃবতক েুশয ্ণোগ সত্্বেও, ভোরত 
প্রেংসনীয় কোজ কশরশছ। প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী ১৭ 
দফব্রুয়োবর ইশকোনব�ক টোই�স দ্োিোল বিজশনস সোব�ট 
২০২৩-এ ভোষণ বেশয়বছশলন। বতবন জোবনশয়বছশলন দয 
গত ১০০ িছশরর সিশেশয় প্রোণঘোতী �হো�োবরর �শধ্ও 
ভোরত দযভোশি কোজ কশরশছ, বিবেশক সহোয়তো কশরশছ 
তো বেরকোল �োনুষ �শন রোখশি। 

২০১৪ সোশল, লক্ষ দকোটট টোকো দকশলঙ্োবরর কোরশণ 
দেশের সুনো� খোরোপ হশয়বছল। �োনুশষর দেষ্টোর অভোি 
এিং নীবতর কোরশণ েীঘ ্ণবেন ধশর অিকোঠোশ�োগত 
প্রকল্পগুবল স্বগত থোকশতো। দেশের পশক্ষ এ�ন 
�োনবসকতো এিং পদ্ধবতর সোশথ দ্রুত অগ্সর হওয়ো 
কটঠন বছল। এই কোরশণ, দকশন্দ্রর নতুন সরকোর 
েোসশনর প্রবতটট বেকশক নতুনভোশি সংজ্োবয়ত কশরশছ 

এিং নতুন বেন্তোভোিনো বনশয় এবগশয় যোওয়োর বসদ্ধোন্ত 
বনশয়শছ, যোর ইবতিোেক ফলোফল এখন েৃে্�োন।

প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেীর দনতৃশত্ব সরকোশরর 
বেন্তোধোরো পবরিবত্ণত হশয়শছ, এিং দয নতুন নীবতগুবল 
প্রণয়ন করো হশয়শছ, তোর প্রভোি এখন েৃে্�োন। 
েবরদ্শের ি্োঙ্ অ্োকোউন্ খুলশত শুরু কশরশছ, এিং 
তোরঁো ি্োঙ্ দলোনও দপশত শুরু কশরশছ। েবরদ্রো তোশঁের 
িোবেঘর ও সম্পত্তের �োবলকোনো দপশত শুরু কশরশছ। 
এখন সোধোরণ �োনুশষর কোশছ দেৌেোগোর, বিেু্ৎ, রোন্নোর 
স্বচ্ছ জ্োলোবন এিং দ্রুত ইন্োরশনট সংশযোশগর �শতো 
সুবিধো উপলব্ধ করো হশয়শছ। এখন পয ্ণন্ত, দকন্দ্রীয় 
সরকোর সরোসবর দিবনবফট ট্রোন্সফোর িো বিবিটট’র 
অধীশন বিবভন্ন প্রকশল্পর �োধ্শ� ২৮ লক্ষ দকোটট টোকো 
সরোসবর েবরদ্শের অ্োকোউশন্ স্োনোন্তর কশরশছ।

প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী িশলবছশলন প্রোতিন 
প্রধোন�ন্ত্রী রোজীি গোন্ীর উদ্তি উশল্খ কশর িশলবছশলন 
দয “দকন্দ্র দথশক এক টোকো পোঠোশল, প্রকৃত সুবিধোশভোগীর 
কোশছ �োরে ১৫ পয়সো দপৌঁছোয়। এইভোশি দকোটট দকোটট 
টোকো অশন্র পশকশট েশল দযত িো লুট হশয় দযত। 
িত্ণ�োন সরকোশরর নতুন বেন্তোধোরোর কোরশণ, আজ প্রবত 

ভারত তার লচ্াভািনা 
এিং দৃটটিভলগে িলরিত্ষন 
কতর লিতবের কাতে তার 
শক্তি প্রমাে কতরতে
পদশ এবং জনগকের �করবকত্শত 
কচন্তাভাবনা এবং দৃটষ্ভকগে পিবল কববেকি 
ভারকতর শক্তিকি অনুধাবন িরকত 
সাহায্য িকরকন, এটি কববেব্যা�্রী পফারাকম 
অকনি পক্ষকরে প্রশংকসতও হকয়কেল। 
তদু�কর, অন্যান্য অকনি পদশ ভারকতর 
ন্রীকত এবং ‘�ন্া’ গ্রহে িরার কসধিান্ত 
গ্রহে িকরকে। পিাকভড মহামার্রী এবং 
অন্যান্য তবকবেি সংকিািগুকলকি ভারত 
সুকযাকগ �করেত িকরকে, অথ ্শন্রীকতকি 
শক্তিশাল্রী িকরকে।  

বিবে িোবণজ্ সশমেলন ২০২৩ রাষ্ট্র 
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সুবিধোশভোগীর কোশছ একশেো টোকোর �শধ্ একশেো টোকো 
দপৌঁশছ যোয়।

প্রোতিন প্রধোন�ন্ত্রী জওহরলোল দনশহরু িশলবছশলন 
দয প্রবতটট ভোরতীয় যখন দেৌেোগোর ি্িহোশরর সুবিধো 
পোশি তখন দেে উন্নয়শনর একটট নতুন স্শর দপৌঁশছ 
যোশি। প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী িশলশছন দয এটট িলো 
হশয়বছল, বকন্তু স�োধোন খুশঁজ দির করোর ইচ্ছো প্রকোে 
করো হয়বন। এ কোরশণ েীঘ ্ণবেন ধশর দেশের একটট িে 
অংে দ�ৌবলক সুবিধো দথশক িদ্ঞ্চত বছল। গ্ো�ীণ 
এলোকোয়, ২০১৪ সোল দথশক দেৌেোগোর ৪০% দথশক 
দিশে ১০০% হশয়শছ। দেশে স্বচ্ছ ভোরত অবভযোন শুরু 
হশয়বছল, এিং ১১ দকোটটরও দিবে দেৌেোগোর বন� ্ণোণ করো 
হশয়বছল৷

২০১৪ সোশলর আশগ, এরক� ১০০টটরও দিবে দজলো 
বছল, যো অনগ্সর দজলো বহসোশি পবরবেত বছল। এসি 
দজলোর পবরেয় বছল েোবরদ্্, অনগ্সরতো, রোস্োঘোট, 

বিেু্ৎ, জল, সু্ল, হোসপোতোল, বেক্ষো ও ক� ্ণসংস্োশনর 
অভোি। প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেীর দনতৃশত্ব নতুন সরকোর 
অনগ্সরতোশক পুনরোয় সংজ্োবয়ত কশরশছ এিং এই 
দজলোগুবলর নো� পবরিত্ণন কশর উচ্োকোঙ্কী দজলো 
করো হশয়শছ। সরকোশরর নতুন বেন্তোর ফশল উচ্োকোঙ্কী 
দজলোগুশলোর অিস্ো এখন দেশের গশের দেশয় ভোশলো।n

পিন্দ্র্রীয় ও রাজ্য স্তকর যুবিকদর জন্য সরিাকর 
চািকরর বড় মাক�র সুকযাগ ততকর িরা হকছে। এই 
ধারাবাকহিতায়, সরিার উত্তরপ্রকদকশ ২৬ 
পফব্রুয়াকর এবং উত্তরাখকডে ২০ পফব্রুয়াকর এিটি 
িম ্শসংস্ান পমলার আকয়াজন িকরকেল। 
উত্তরপ্রকদকশর িম ্শসংস্ান পমলায় �ুকলকশর সাব-
ইন্সক�ক্টর এবং সমত্ল্য কসকভল �ুকলশ প�াটে, 
প্াি্ন িমাডিার এবং দমিল কবভাকগর কবিত্রীয় 
পরেে্রীর িম ্শিত্শাকদর কনকয়াগ�রে কবতরে িরা 
হকয়কেল। উত্তরপ্রকদকশর িম ্শসংস্ান পমলায় ভােে 
কদকত কগকয়, প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাদ্রী বকলকেকলন পয 
আজকির কনকয়াগ ৯০০০ �করবাকর সমকৃ্ধি আনকব 
এবং মানুকের কনরা�ত্তা পবাধ বকৃ্ধি িরকব। ২০২৩ 
সাকলর ২০ জানুয়াকর পিন্দ্র্রীয় সরিার কবকভন্ন কবভাগ 
এবং সংস্ায় কনকয়াগপ্রাপ্ত ৭১,০০০ জনকি 
কনকয়াগ�রে কবতরে িকরকেল। যখন ২০২২ সাকল 
২২  নকভবির, সারা পদকশ ৪৫টিরও পবকশ শহকর 
৭১,০০০টিরও পবকশ যুবি কনকয়াগ�রে প�কয়কে। 
এর আকগ ২০২২ সাকলর অকক্টাবকর ৭৫,০০০ 
কনকয়াগ�রে কবতরে িরা হকয়কেল।

উত্তরপ্রতদশ ও উত্তরাখতডে 
চাকলর খমিা, লনতয়াগিত্ 
হস্া্র 

সোশে বতন িছশর আট দকোটট নতুন িোবেশত 
কল দথশক জশলর সংশযোগ দেওয়ো হশয়শছ। 

িত্ণ�োশন ভোরশত প্রবতবেন ৩৮ বকশলোব�টোর 
জোতীয় �হোসেক শতবর হশচ্ছ।

প্রবতবেন পোেঁ বকশলোব�টোশরর দিবে দরললোইন 
িসোশনো হশচ্ছ। বি�োনিন্শরর সংখ্ো ৭৪ 
দথশক দিশে ১৪৭ হশয়শছ।

গ্ো�ীণ এলোকোয় প্রোয় সোশে বতন লক্ষ 
বকশলোব�টোর রোস্ো বন� ্ণোণ করো হশয়শছ।

৮০,০০০ বকশলোব�টোর জোতীয় সেক বন� ্ণোণ 
করো হশয়শছ।

বতন দকোটট েবরদ্ পবরিোরশক পোকো িোবে 
দেওয়ো হশয়শছ।

২০১৪ সোশলর পর প্রবত �োশস ছয় 
বকশলোব�টোর দ�শট্রো দনটওয়োক্ণ স্োপন করো 
হশচ্ছ।

দ�শট্রো রুশটর শেশঘ ্্ণর বনবরশখ, ভোরত 
িত্ণ�োশন বিশবে পঞ্চ� স্োশন রশয়শছ, তশি 
কশয়ক �োশসর �শধ্ তৃতীয় স্োশন েশল যোশি।

দিসো�বরক বি�োশনর ১২৮ রুট দখোলোর ফশল 
স�য় এিং জ্োলোনী উভয়ই সোশ্রয় হশয়বছল। 
এই বসদ্ধোশন্ত প্রোয় এক লক্ষ টন কোি ্ণন 
বনঃসরণ কশ�শছ।

আজ, বিশবের ৪০% বরশয়ল-টোই� বিদ্জটোল 
দলনশেন ভোরশত হয়। 

িদ্লতর িলরিত্ষতনর িি নয় 
িেতর দৃশ্যমান 

বিবে িোবণজ্ সশমেলন ২০২৩ রাষ্ট্র
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মলন্তসভার লসদ্া্ 

দানা শতস্যর ১০০% খমােকিক্ন্দ করা হতি িাতটর িস্ায়, 
২২তম আইন কলমশতনর খময়াদ িাোতনা হতয়তে

পিন্দ্র্রীয় সরিার পদকশর িৃেি ও সাধারে নাগকরিকদর জ্রীবন উন্নত িরকত প্রকতশ্রুকতবধি। সরিার 
এ লকক্ষ্য কনরন্তর প্রকচষ্া চাকলকয় যাকছে। সাম্প্রকতি পিন্দ্র্রীয় মকন্তসভার কসধিাকন্তও এই প্রকতশ্রুকত 

লক্ষ্য িরা কগকয়কে। সরিার জাকনকয়কে ১০০% শস্য �াকির বস্তায় পমাড়িবক্ন্ িরা হকব। এর ফকল 
শুধু িৃেিই নয়, �ািিলগুকলাও লাভবান হকব। মকন্তসভা আইন িকমশকনর পময়াদ বাড়াকনা, গায়ানা 
ও ভারকতর মকধ্য এিটি কবমান �করকেবা চ্ক্তি এবং অন্যান্য গুরুত্ব�ূে ্শ প্রস্তাব অনুকমাদন িকরকে।

লসদ্া্: খকন্দ্রীয় মলন্তসভা ২০২২-২৩ িেতরর জন্য 
ি্যাতকক্জংতয় িাধ্যতামিূক িাতটর ি্যিহাতরর জন্য 
লিলধ অনতুমাদন কতরতে৷ লনয়ম অনযুায়ী খাদ্যশতস্যর 
ি্যালকংতয় শতভাগ িাতটর ি্যাগ এিং লচলনর 
ি্যালকংতয় ২০ শতাংশ িাতটর ি্যাগ ি্যিহার করা 
হতি।
প্রভাি: এই বসদ্ধোশন্তর ফশল ৩.৭ লক্ষ পোটকল এিং 
আনষুবঙ্ক ইউবনট উপকৃত হশি। এ ছোেো ৪০ লক্ষ কৃষক 
পবরিোশরর জীিনযোরেোর উন্নবত হশি। এই বসদ্ধোশন্তর ফশল 
সিশেশয় দিবে উপকৃত হশি পদ্চি�িঙ্, কোরণ দসখোশন 
৭৫টট পোটকল রশয়শছ। বিহোর, ওবেেো, আসো�, দ্রেপুরো, 
দ�ঘোলয়, অন্ধ্রপ্রশেে এিং দতশলঙ্োনোও এই বসদ্ধোশন্তর 
সুবিধো পোশি। প্রবত িছর, সরকোর খোে্েস্ িস্োিদ্ন্ করোর 
জন্ পোশটর িস্োর জন্ প্রোয় ৯০০০ দকোটট টোকো ি্য় 
করশি। 
লসদ্া্: ভারততর ২২তম আইন কলমশতনর খময়াদ 
২০২৪ সাতির ৩১ আগস্ িয ্্ষ  প্রসালরত করার 
অনতুমাদন।
প্রভাি: আইন কব�েন ভোরত সরকোশরর একটট 
অ-সংবিবধিদ্ধ সংস্ো, যো স�শয় স�শয় গটঠত হয়। িত্ণ�োন 
২২ত� আইন কব�েশনর দ�য়োে ২০ দফব্রুয়োবর দেষ 

হশয়শছ। ২২ত� আইন কব�েশনর দেয়োর�্োন ও সেস্রো 
সম্প্রবত েোবয়ত্ব গ্হণ কশরশছন। আইন কব�েন এ পয ্ণন্ত 
২৭৭টট প্রবতশিেন জ�ো বেশয়শছ।
লসদ্া্: আ্জ্ষালতক লিমান সংতযাগ সম্প্রসারতের 
জন্য ভারত-গায়ানা লিমান িলরতরিা চুক্তির 
অনতুমাদন।
প্রভাি: গোয়োনোর সোশথ বি�োন পবরশষিো েুদ্তি স্বোক্ষশরর 
ফশল েইু দেশের �শধ্ বি�োন পবরশষিোর বিধোশনর জন্ 
একটট কোঠোশ�ো গশে দতোলো সম্ভি হশি। ভোরত এিং 
গোয়োনোর �শধ্ বি�োন পবরশষিোর জন্ আইবন বিধোন 
রশয়শছ৷ এর ফশল দযোগোশযোগ ি্িস্ো আরও বনরিদ্চ্ছন্ন এিং 
উন্নত হশি। এয়োরলোইন্সগুশলোও িোবণদ্জ্ক সুশযোগ দথশক 
উপকৃত হশি। গোয়োনোর িহু ভোরতীয় িসিোস কশরন।  
লসদ্া্: আ্জ্ষালতক খিসামলরক লিমান চিাচি 
চুক্তি (লশকাতগা কনতভনশন), ১৯৪৪-এর সংতশাধন 
সংক্রা্ লতনটট খপ্রাতটাকতির অনতুমাদন।
প্রভাি: ভোরত আন্তজ্ণোবতক দিসো�বরক বি�োন েলোেশলর 
বিষশয় আরও বিবেষ্ট ভূব�কো গ্হণ করোর সুশযোগ পোশি। এই 
দপ্রোশটোকল আন্তজ্ণোবতক দিসো�বরক বি�োন েলোেল 
কনশভনেশন অন্তভু্ণতি নীবতগুবলর প্রবত ভোরশতর 
প্রবতশ্রুবতশকও পুনি ্্ণতি কশর।  n
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করদাতাতদর প্রলতটট 
অত্ ্ষর য্ায্ ি্যিহার 

লনক্চিত করা হতচ্ছ

িোদজশটর পর দফব্রুয়োবর �োশসই প্রধোন�ন্ত্রী 
নশরন্দ্র দ�োেী দ�োট পোেঁটট ওশয়বিনোশর ভোষণ 
দেন। ওশয়বিনোশরর বিষয়িস্তু বছল 

পবরশিেিোন্ি উন্নয়ন, কৃবষ ও স�িোয়, যুি েদ্তি-
েক্ষতো ও বেক্ষোর ি্িহোর, স�োশজর প্রোবন্তক �োনুষশের 
কোশছ দপৌঁছোশনো/দকউ দযন বপবছশয় নো পশেন এিং 
সম্ভোিনোশক কোশজ লোগোন: জীিনযোরেোর স্বোচ্ছন্্ 

আনশত প্রযুদ্তির ি্িহোর। ভোেু্ণয়োল �োধ্শ� আশয়োদ্জত 
ওশয়বিনোশর সংবলিষ্ট দকন্দ্রীয় �ন্ত্রী, সরকোবর েফতশরর 
�ূল অংেীেোরী, বনয়ন্ত্রক, বেক্ষোবিে, িোবণজ্ ও বেল্প 
সব�বতর প্রবতবনবধরো অংেগ্হণ কশরবছশলন। সরকোবর 
ও দিসরকোবর খোত, বেক্ষো, বেল্প এিং তৃণ�ূল পয ্ণোশয় 
ক� ্ণরত ি্দ্তিশের একদ্রেত করোর উশদ্ে্ হল িোশজট 
দঘোষণোর কোয ্ণকর, দ্রুত এিং বনবি ্ণঘ্ন িোস্িোয়ন।  

ভারত সরিার বাকজি প্রক্ক্রয়ায় পবশ কিে্ সংস্কারসাধন িকরকে। সংসকদ বাকজি প�শ িরার 
তাকরখ �করবত্শন িকর ১ পফব্রুয়াকর িরা হকয়কে। বাকজি প�শ িরার �র গত িকয়ি বের ধকর 

বাকজি �রবততী ওকয়কবনাকরর মাধ্যকম বাকজকির আরও ভাকলা বাস্তবায়কনর লকক্ষ্য িাজ িরা 
হকছে। জনসাধারকের অংশগ্রহে বাড়াকনার উকদ্দকশ্য আকয়াক্জত এই ওকয়কবনারগুকল বাকজকির 

আরও িায ্শির, দ্রুত এবং কনকব ্শঘ্ন বাস্তবায়কনর জন্য সমস্ত সংকলিষ্ অংশ্রীদার্রীকদর 
অংশগ্রহেকি উৎসাকহত িকর। প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাদ্রী পিন্দ্র্রীয় বাকজি ২০২৩-২৪ এ পঘাকেত   

‘সপ্তকে ্শ’ ভাবনার উ�কর ওকয়কবনাকর ভােে কদকয়কেকলন…

িোশজট ওশয়বিনোর রাষ্ট্র 
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িলরতিশ-িান্ধি উন্নয়তনর 
উির খজার 

দকন্দ্রীয় িোশজট ২০২৩-২৪-
এর সোতটট েীষ ্ণ 
অগ্োবধকোশরর অন্ত� 

প্রধোন হল পবরশিেিোন্ি উন্নয়ন যোশত দেশে সিুজ 
বেল্প ও অথ ্ণননবতক রূপোন্তর, পবরশিে িোন্ি কৃবষ এিং 
সুস্োয়ী েদ্তির বিকোে হয়। এশত বিপুল সংখ্ক সিুজ 
ক� ্ণসংস্োশনর সুশযোগও সটৃষ্ট হশি। সিুজ উন্নয়শনর 
জন্ দকন্দ্রীয় িোশজশট দিে বকছু প্রকল্প ও উশে্োশগর 
কথো িলো হশয়শছ। প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী িশলশছন, 
২০১৪ সোশলর পর দেশে দপে করো স�স্ িোশজট 
িত্ণ�োন স�স্ো স�োধোশনর পোেোপোবে নতুন যুশগর 
সংস্োশরর উপশরও লক্ষ্ দরশখশছ। সিুজ িদৃ্দ্ধ এিং 
েদ্তি সঞ্চোলশনর বতনটট স্শম্ভর �শধ্ রশয়শছ 
নিোয়নশযোগ্ েদ্তির উৎপোেন িদৃ্দ্ধ, জীিোশ্ম জ্োলোবনর 
ি্িহোর হ্োস করো এিং দেেশক ্�িধ ্ণ�োন গ্োস-
বভত্বতক অথ ্ণনীবতর বেশক বনশয় যোওয়ো।

নয় িেতর িাচঁ গুে খিতেতে কৃলর িাতজট 

ভোরশতর কৃবষ খোত স্বোধীনতোর পর েীঘ ্ণ স�য় ধশর 
িদ্ঞ্চত বছল। ২০১৪ সোশলর 
িোশজশট  কৃবষশক্ষশরের 
জন্ িরোদ্ বছল ২৫,০০০ 
দকোটট টোকো, আজ তো 
দিশে হশয়শছ ১,২৫,০০০ 
দকোটট টোকোরও দিবে। এ কোরশণই সোম্প্রবতক 
িছরগুশলোশত প্রবতটট িোশজটশক গ্ো�, েবরদ্, কৃষশকর 
িোশজটও িলো হশয় আসশছ। ভোরশতর স�িোয় খোশত 
এক নতুন বিপ্ি ঘটশছ। কৃবষ ও স�িোয় বিষশয়র উপর 
আশয়োদ্জত একটট ওশয়বিনোশর প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী 
জোনোন “স্বোধীনতোর পর েীঘ ্ণ স�য় ধশর আ�রো 
আ�োশের খোে্ বনরোপত্তোর জন্ বিশবের ওপর 
বনভ্ণরেীল বছলো�। বকন্তু আ�োশের কৃষকরো শুধু 
আ�োশের স্ববনভ্ণরই কশরবন, তোশঁের প্রশেষ্টোর কোরশণই 
আজ আ�রো কৃবষজোত পণ্ রফতোবনও করশত 
দপশরবছ।” 

অমৃতকাতির প্র্ম িাতজতট, যুিকরাই আশার 
আতিা 

আ�োশের যুিকরো উন্নত ভোরত গঠশনর স্বপ্ন বনশয় 
দেশের অ�তৃ যোরেোয় দনতৃত্ব বেশচ্ছ। তোই অ�তৃকোশলর 
এই প্রথ� িোশজশট সিশেশয় দিবে গুরুত্ব দেওয়ো হশয়শছ 
তরুণশের। 'যুি েদ্তি-েক্ষতো ও বেক্ষো' বিষশয়র উপর 
আশয়োদ্জত একটট ওশয়বিনোশর প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী 

িশলন, “িত্ণ�োশন সোরো বিবে ভোরতশক একটট উৎপোেন 
দকন্দ্র বহসোশি গণ্ করশছ। দসই কোরশণই আজ ভোরশত 
বিবনশয়োগ বনশয় বিবেজশুে উৎসোহ দেখো যোশচ্ছ। 
এ�তোিস্োয় একজন েক্ষ ক�জী িোবহনী আজ খুিই 
কোশজ লোশগ। প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেীর দনতৃত্বোধীন 
সরকোর িছশরর পর িছর ধশর আ�োশের বেক্ষো খোতশক 
প্রভোবিত কশর এ�ন অসঙ্বতগুবলশক েরূ করোর দেষ্টো 
কশরশছ। আজ সরকোর এ�ন বিষয়গুবলর উপর েৃটষ্ট 
বনিদ্ধ করশছ, যোর �োধ্শ� ‘প্রবতটট স্োন  দথশক জ্োশনর 
প্রোপ্তো’ বনদ্চিত করো দযশত পোশর।

এই িেতরর িাতজতট সমাতজর প্রাল্কতম 
মানুরতদর কাতে খিৌঁোতনার উিতর লিতশর 
মতনাতযাগ 

আশগ দ�ৌবলক সুশযোগ-সুবিধোর জন্ দেশের েবরদ্ 
�োনুষশের সরকোবর অবফশস েীঘ ্ণক্ষণ অশপক্ষো করশত 
হশতো, এখন সরকোর দসই সকল সুবিধো েবরদ্শের 
দেোরশগোেোয় দপৌঁশছ বেশচ্ছ। 'বরবেং ে্ লোটি �োইল' 
েীষ ্ণক ওশয়বিনোশর প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী  িশলন, 
“যখন আ�োশের লক্ষ্ প্রবতটট ি্দ্তির কোশছ দপৌঁছোশনো 
হশি, তখন শিষ�্ ও েুনজীবতর সুশযোগ থোকশি নো।" 
এিোশরর িোশজশট আবেিোসী ও গ্ো�োঞ্চশলর কল্োশণর 
উপর বিশেষ �শনোশযোগ দেওয়ো হশয়শছ। 

ভারত প্রযুক্তির মাধ্যতম নাগলরকতদর ক্ষমতায়ন 
করতে

একুে েতশকর ভোরত প্রযুদ্তির �োধ্শ� নোগবরকশের 
ক্ষ�তোয়ন করশছ। ‘সম্ভোিনোর সবি্িহোর: প্রযুদ্তি 
ি্িহোর কশর জীিনযোরেোর স্বোচ্ছন্্ িদৃ্দ্ধ’ েীষ ্ণক 
ওশয়বিনোশর প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী িশলন, “িছশরর 
পর িছর ধশর, আ�োশের সরকোশরর প্রবতটট িোশজশট 
দেেিোসীর 'জীিনযোরেোর সহজতো' িোেোশনোর উপর 
দজোর বেশয়শছ। প্রযুদ্তি এক দেে-এক দরেন কোি্ণ, জন 
ধন আধোর এিং দ�োিোইশলর বভত্বত হশয় উশঠশছ, যো 
দকোটট দকোটট েবরদ্ �োনুষশক উপকৃত কশরশছ। প্রযুদ্তির 
সোহোশয্ গত কশয়ক িছশর এ�এসএ�ই-এর জন্ দিে 
বকছু গুরুত্বপূণ ্ণ পেশক্ষপ গ্হণ করো  হশয়শছ। n

িোশজট ওশয়বিনোর রাষ্ট্র 
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স্ববনভ্ণর এিং উন্নত ভোরত গঠশনর লশক্ষ্, 
প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী শুধু�োরে নশভম্বর 
দথশক দফব্রুয়োবরর �শধ্ কণ ্ণোটশকর জনগশণর 

সশঙ্ দেখো কশরশছন। গত ২৭ দফব্রুয়োবর বতবন আিোরও 
কণ ্ণোটক সফশর বগশয়বছশলন। সফশর প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র 
দ�োেী হোজোর দকোটট টোকোর প্রকশল্পর উশবিোধন ও 
বভত্তেপ্রস্র স্োপন কশরন। কণ ্ণোটশকর বেিশ�োগোয় 
প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী  িশলশছন, “গত কশয়ক িছশর 
কণ ্ণোটশকর উন্নয়শনর রথ এবগশয়শছ। এই িদৃ্দ্ধর রথ 
েলশছ প্রগবতর পশথ। এই প্রগবত পথ, দরলওশয়, 
সেকপথ, বি�োনপথ এিং বিদ্জটোল সংশযোগ িদৃ্দ্ধ 
কশরশছ।“ প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী এখন কণ ্ণোটশকর 
জনগশণর স্বপ্নশক সবত্ করশত েৃঢ় প্রবতজ্৷

প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী িশলশছন, “২০১৯ সোল পয ্ণন্ত 

িৃকে, কশল্প এবং স্বাস্্য সহ কবকভন্ন খাতকি শক্তিশাল্রী 
িরার পক্ষকরে উত্তম পযাগাকযাগ ব্যবস্া গুরুত্ব�ূে ্শ 
ভূকমিা �ালন িকর। এই কবেয়গুকল মাথায় পরকখ, গত 
িকয়ি বেকর, পিন্দ্র্রীয় সরিার িে ্শািকির পযাগাকযাগ 
ব্যবস্ার উ�র পজার কদকয়কে। প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাদ্রী 
গত ২৭ পফব্রুয়াকর িে ্শািি সফকর কগকয়কেকলন। কতকন 
পসখাকন পবশ িকয়িটি প্রিকল্পর উকবিাধন ও কশলান্যাস 
িকরন যা রাকজ্যর উন্নয়কনর গকত ত্বরাকবিত িরকব। 
সংকযাগ এবং জল সরবরাহ প্রিল্পগুকল রাকজ্যর 
প্রকতটি নাগকরিকি উ�িৃত িরকব। এোড়াও, 
প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাদ্রী প্রধানমন্ত্রী কিোে সম্ান 
কনকধর অধ্রীকন ১৩তম কিক্স্ত প্রিাশ িকরকেন, যা সারা 
পদকশ আি পিাটিরও পবকশ িৃেিকি ১৬,৮০০ পিাটি 
িািারও পবকশ প্রদান িরকব…

কন ্ষাটতকর প্রগলত খরিি্, সেকি্, 
আকাশিত্র উন্নয়তনর মাধ্যতম প্রশস্ হতয়তে

কে ্ষাটতক লিলভন্ন উন্নয়ন প্রকতল্পর 
লশিান্যাস এিং উতদ্াধন

কণ ্ণোটশকর উন্নয়ন রাষ্ট্র 
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কণ ্ণোটশকর গ্ো�োঞ্চশল �োরে ২৫% িোবেশত কশলর জশলর 
সংশযোগ বছল। আজ, কণ ্ণোটশক ৬০ েতোংশের দিবে 
িোবেশত কশলর জশলর সংশযোগ রশয়শছ।" শুধু তোই নয়, 
কণ ্ণোটশকর উন্নয়নশক ত্বরোববিত করশত িত্ণ�োশন রোশজ্ 
৪৫ হোজোর দকোটট টোকোর দরল প্রকশল্পর কোজ েলশছ। 
প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী কণ ্ণোটশকর বেিশ�োগোয় ৩৬০০ 
দকোটট টোকোর দিবে �ূশল্র দিে কশয়কটট উন্নয়ন 
প্রকশল্পর উশবিোধন ও বেলোন্োস কশরন, বতবন 
দিলোগোবভশত ২৭০০ দকোটট টোকোরও দিবে �ূশল্র দিে 
কশয়কটট উন্নয়ন প্রকশল্পর বভত্বতপ্রস্র স্োপন 
কশরবছশলন। স্বোধীনতো সংগ্ো� দহোক িো তোর পশর, 
কণ ্ণোটশকর দিলোগোবভ ভোরশতর নিবন� ্ণোশণ গুরুত্বপূণ ্ণ 
ভূব�কো পোলন কশরশছ।

কণ ্ণোটশকর দিলোগোবভশত প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী 
িশলশছন, “আজশকর পবরিত্ণনেীল ভোরত িদ্ঞ্চতশের 
অগ্োবধকোরশক গুরুত্ব বেশয় এশকর পর এক উন্নয়ন 
প্রকল্প সম্পন্ন করশছ। যুগ যুগ ধশর আ�োশের দেশে কু্ষদ্ 
কৃষকরোও অিশহবলত বছশলন। ভোরশত ৮০-৮৫% কু্ষদ্ 
কৃষক রশয়শছন। এখন এই কু্ষদ্ কৃষকরোই সরকোশরর 
অগ্োবধকোর। এখনও পয ্ণন্ত, প্রধোন�ন্ত্রী বকষোন সমেোন 
বনবধর �োধ্শ� দেশের কু্ষদ্ কৃষকশের ি্োঙ্ অ্োকোউশন্ 
প্রোয় ২.৫ লক্ষ দকোটট টোকো জ�ো হশয়শছ।" প্রধোন�ন্ত্রী 
নশরন্দ্র দ�োেী কণ ্ণোটশকর দিলোগোবভ দথশক দেশের 
কৃষকশের কোশছ বপএ�-বকষোন বনবধর আশরকটট বকদ্স্র 
সূেনো কশরশছন। প্রোয় ১৬,৮০০ দকোটট টোকো দেশের 
দকোটট দকোটট কৃষশকর ি্োঙ্ অ্োকোউশন্ দপৌঁশছশছ। n

প্রধানমন্তী নতরন্দ্র খমাদী লনম্নলিলখত উন্নয়ন 
প্রকল্পগুলির উতদ্াধন ও লশিান্যাস কতরন 

প্রধানমন্তী খিিগালভতত 
িুনলন ্ষলম ্ষত খরিতস্শন 
ভিনটট জালতর উতদ্দতশ 
উৎসগ ্ষ কতরতেন 

লকরান সম্ান লনলধর ১৩তম লকক্স্ 
প্রকালশত হতয়তে 

n  প্রোয় ৪৫০ দকোটট টোকো ি্শয় বনব� ্ণত বেিশ�োগো বি�োনিন্শরর 
উশবিোধন কশরশছন। এই বি�োনিন্শরর প্োশসঞ্োর টোব� ্ণনোল 
বিদ্ল্ডং প্রবত ঘণ্োয় ৩০০ যোরেী সো�লোশত সক্ষ�।

n  বেিশ�োগো-বেকোবরপুরো রোশনশিন্নুশরর নতুন দরললোইন এিং 
দকোশটগোঙু্রু দরলওশয় দকোবেং বিশপোর বভত্তেপ্রস্র স্োপন 
কশরশছন।

n  প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী দিে কশয়কটট সেক উন্নয়ন প্রকশল্পর 
বভত্তেপ্রস্র স্োপন কশরশছন।

n  ৮৯৫ দকোটট টোকোরও দিবে ি্শয় ৪৪টট স্মোট্ণ বসটট প্রকশল্পর 
উশবিোধন কশরশছন৷ 

n  জল জীিন ব�েশনর অধীশন িহু গ্ো� প্রকশল্পর উশবিোধন ও 
বেলোন্োস কশরশছন।

n  প্রধোন�ন্ত্রী বকষোণ সমেোন বনবধর ১৩ত� বকদ্স্শত আট দকোটটরও 
দিবে কৃষশকর অ্োকোউশন্ ১৬,৮০০ দকোটট টোকোরও দিবে অথ ্ণ 
স্োনোন্তর করো হশয়শছ। 

n  এই বস্শ�র অধীশন, দযোগ্ কৃবষ পবরিোরশক প্রবত িছশর ৬০০০ 
টোকো দেওয়ো হয়। বতনটট বকদ্স্শত ২০০০ টোকো কশর প্রেোন করো 
হয়। প্রকশল্পর ১০০% ভোরত সরকোর িহন কশর।

n  এখনও পয ্ণন্ত ১১ দকোটটরও দিবে কৃষশকর ি্োঙ্ অ্োকোউশন্ ২.২৫ 
লক্ষ দকোটট টোকোরও দিবে অথ ্ণ সরোসবর স্োনোন্তর করো হশয়শছ।

n  প্রোয় ১৯০ দকোটট টোকো ি্শয় পুনবন ্ণব� ্ণত 
দিলোগোবভ দরলওশয় দটিেন ভিনটট 
দেশের প্রবত উৎসগ ্ণ করো হশয়শছ।

n  দলোডেো-দিলোগোবভ ঘোটপ্রভো দসকেশনর 
�শধ্ িিল দরললোইন প্রকশল্পর জন্ 
আনু�োবনক ি্য় হশি ৯৩০ দকোটট 
টোকো।

n  জলজীিন ব�েশনর অধীশন িহু-গ্ো� 
প্রকশল্পর ছয়টট প্রকশল্পর বেলোন্োস করো 
হশয়শছ। এই প্রকশল্পর জন্ প্রোয় ১৫৮৫ 
দকোটট টোকো খরে হশি। ৩১৫ টটরও 
দিবে গ্োশ�র ৮.৮ লক্ষ �োনুষ  উপকৃত 
হশিন৷ 
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আবেিোসীশের সমেোন রাষ্ট্র 

দেে যখন স�োশজর প্রোবন্তক �োনুষশের, 
তোশঁের সুশযোগ-সুবিধোশক অগ্োবধকোর 
দেয়, তখন দেশের সোবি ্ণক উন্নবত হয়। 

িত্ণ�োন দকন্দ্রীয় সরকোর সুবিধোিদ্ঞ্চতশের অগ্োবধকোর 
বেশয়শছ। দসই কোরশণ আ�োশের দেে উন্নয়শনর নতুন 
�োরেো পেে ্ণ কশরশছ। গত নয় িছশর, দকন্দ্রীয় সরকোর 
আবেিোসী সম্প্রেোয়শক স�োশজর �ূলধোরোয় আনশত 
এিং তোশের অগ্োবধকোর দেওয়োর জন্ বিশেষ উশে্োগ 
গ্হণ কশরশছ। বিরসো �ুণ্োর জন্িোবষ ্ণকীশত আবেিোসী 
দগৌরি বেিস উেযোপন দহোক িো বিবভন্ন রোশজ্ 

আলদিাসী উতদ্যাতিা, কারুলশল্প, সংসৃ্লত, রন্ধনপ্রোিী 
এিং িালেতজ্যর সমৃক্দ্ উদযািন 

আলম খদতশর প্রলতটট খকাতে আলদিাসী 
িলরিার, আলদিাসী সমাতজর সতগে খিশ 

কতয়ক সপ্তাহ কাটটতয়লে। আলম আিনাতদর 
আচার, ঐলতহ্যগুলি খুি কাে খ্তক 

িয ্ষতিক্ষে কতরলে, খসগুলি িািন কতরলে, 
এিং সতি ্ষািলর অতনক লকেু লশতখলে।

- নতরন্দ্র খমাদী, প্রধানমন্তী

আকদবাস্রী সম্প্রদাকয়র ক্ষমতায়কনর লকক্ষ্য সরিার দ্রুতগকতকত িাজ িরকে। আজ যখন ভারত আন্তজ্শাকতি 
মকঞ্চ অংশগ্রহে িকর, তখন সরিার আকদবাস্রী ঐকতহ্যকি, পদকশর ঐকতহ্য এবং পগৌরব কহসাকব উ�স্া�ন িকর। 

গত নয় বেকর, পদশ ‘সবিা সাথ, সবিা কবিাকশ’র মকন্ত একগকয় চকলকে, আকদবাস্রী সম্প্রদাকয়র অথ ্শননকতি 
উন্নকত, কশক্ষা এবং সমকৃ্ধির প্রকত মকনাকনকবশ িরা হকয়কে। নয়াকদকলের পমজর ধ্যানচাদঁ জাত্রীয় পটেকডয়াকম ১৬ 

পফব্রুয়াকর প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাদ্রী আকদ মকহাৎসকবর উকবিাধন িকরকেকলন…

আলদ মতহাৎসিআলদ মতহাৎসি
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আবেিোসী স্বোধীনতো সংগ্ো�ী যোেুঘর স্োপন করো দহোক, 
আবেিোসী সংসৃ্বত এিং ইবতহোস সংরক্ষশণ সরকোর 
কোজ করশছ। সরকোর নতুন জোতীয় বেক্ষোনীবতশত 
�োতৃভোষোয় অধ্য়শনর ি্িস্ো কশরশছ যোর ফশল 
আ�োশের দেশের আবেিোসী বেশু এিং যুিকশের 
তোশঁের ভোষোয় পেোশেোনো সুশযোগ পোশিন। 

দকন্দ্রীয় সরকোশরর একোবধক উশে্োশগর ফশল দেশে 
একলি্ �শিল আিোবসক সু্শলর সংখ্ো পোেঁগুণ িদৃ্দ্ধ 
দপশয়শছ। এই িোশজশট ঐবতহ্িোহী কোবরগরশের জন্ 
প্রধোন�ন্ত্রী বিবেক� ্ণো প্রকল্প েোলু করোর দঘোষণো করো 
হশয়শছ। এই িছশরর িোশজশট, তফবসবল উপজোবতশের 
জন্ িরোদ্ অথ ্ণ ২০১৪ সোশলর তুলনোয় পোেঁগুণ িদৃ্দ্ধ 
করো হশয়শছ। উন্নত আধুবনক অিকোঠোশ�ো এিং 
আবেিোসী অধু্বষত অঞ্চশল দযোগোশযোগ িদৃ্দ্ধর ফশল 

পয ্ণটন ও আশয়র সুশযোগও িোেশছ। দেশের হোজোর 
হোজোর গ্ো� যো একস�য় িো�পন্ী ের�পন্োর বেকোর 
বছল এখন দফোর-দ্জ কোশনব্বভটটর �োধ্শ� যুতি হশচ্ছ। 

প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী িশলশছন, "আবে �শহোৎসি 
আ�োশের 'শিবেশরের �শধ্ ঐক্' ধোরণোর আেে ্ণ 
উেোহরণ। এটট ‘উন্নয়ন ও ঐবতহ্’ ধোরণোশক আরও 
প্রোণিন্ত কশর তুলশছ। আবে �শহোৎসি হল ভোরশতর 
অসী� আকোশের �শতো, দযখোশন রো�ধনুর রশের �শতো 
এর শিবেরে্ ফুশট ওশঠ।" এটট জোতীয় �শঞ্চ আবেিোসী 
সংসৃ্বত প্রেে ্ণশনর একটট প্রয়োস। অনুষ্োশন আবেিোসী  
সংসৃ্বত, কোরুবেল্প, রোন্নো, িোবণজ্ এিং ঐবতহ্িোহী 
বেশল্পর উেযোপন কশর। এই অনুষ্োনটট আবেিোসী 
বিষয়ক �ন্ত্রশকর অধীশন ট্রোইশফি-এর একটট িোবষ ্ণক 
উশে্োগ। n

আলদিাসী উতদ্যাতিাতদর িাজাতরর সতগে যুতি করার একটট আদশ ্ষ মঞ্চ হি আলদ মতহাৎসি 

n  সোরোশেশের আবেিোসী কোবরগরশের তোতঁ ও হস্বেশল্পর 
পণ্ প্রেে ্ণনী ও বি্য়।

n  আবেিোসী সম্প্রেোশয়র বিোরো উৎপোবেত শ্রী অন্ন এিং 
অন্োন্ িনজ দ্শি্র উপর বিশেষ নজর।

n  আবেিোসী নোে, গোন িো সোংসৃ্বতক অনুষ্োশনর প্রেোর। 

n  দেে জশুে সুস্বোেু আবেিোসী খোিোশরর িশন্োিস্ করো।

n  প্রোয় এক হোজোর জন আবেিোসী কোবরগর উৎসশি 
অংেগ্হণ কশরবছশলন।  

খকন্দ্রীয় সরকাতরর অগ্রালধকার, 
আলদিাসী লশশুতদর লশক্ষা 

কালরগরতদর জন্য প্রধানমন্তী 
লিবেকম ্ষা প্রকতল্পর সূচনা 

n  একলি্ �শিল আিোবসক বিে্োলশয়র সংখ্ো ৫ গুণ 
দিশেশছ। ২০০৪ দথশক ২০১৪  সোশলর �শধ্ ১০ 
িছশর, শুধু�োরে ৯০টট একলি্ আিোবসক সু্ল স্োপন 
করো হশয়বছল। ২০১৪ দথশক ২০২৩ সোশলর জোনুয়োবর 
পয ্ণন্ত, আবেিোসী এলোকোয় ৬৯০টট একলি্ �শিল 
আিোবসক সু্ল অনুশ�োবেত হশয়বছল, যোর �শধ্ 
৪০১টট েোলু হশয়শছ।

n  এসি বিে্োলয়গুবলশত এক লশক্ষরও দিবে আবেিোসী 
পেুয়োরো পেোশেোনো শুরু কশরশছ। এিোশরর িোশজশট 
এই বিে্োলয়গুবলর জন্ প্রোয় ৪০ হোজোর বেক্ষক-
ক� ্ণেোরী বনশয়োশগর কথোও দঘোষণো করো হশয়শছ।

n  তফবসবল উপজোবতর যুিকশের িতৃ্তিও েুই গুশণর 
দিবে িোেোশনো হশয়শছ। এর সুবিধো পোশচ্ছ ৩০ লক্ষ 
বেক্ষোথজী।

n  ২০২০-২১ সোশলর উচ্বেক্ষোর উপর সি ্ণভোরতীয় 
স�ীক্ষো অনুসোশর, ২৪.১০ লক্ষ আবেিোসী বেক্ষোথজী 
দেশের উচ্বেক্ষো প্রবতষ্োশন নবথভুতি হশয়শছন।

n  দেশে ৩ হোজোশরর দিবে িন ধন বিকোে দকন্দ্র প্রবতষ্ো করো 
হশয়শছ। এখন প্রোয় ৯০টট কু্ষদ্ িনজ পণ্ রশয়শছ যোর উপর 
সরকোর এ�এসবপ বেশচ্ছ। ৫০ হোজোশররও দিবে িনধন 
স্ববনভ্ণর দগোষ্ঠীর �োধ্শ� লক্ষোবধক আবেিোসী উপকৃত হশচ্ছন।

n  িত্ণ�োশন, বিবভন্ন রোশজ্ ৮০ লশক্ষরও দিবে স্ববনভ্ণর দগোষ্ঠীর 
সশঙ্ ১.২৫ দকোটটরও দিবে আবেিোসী �বহলো যুতি রশয়শছন। 

n  এই িোশজশট ঐবতহ্িোহী কোবরগরশের জন্ বপএ�-বিবেক� ্ণো 
প্রকল্প েোলু করোর দঘোষণো করো হশয়শছ। বপএ�-বিবেক� ্ণো 
দযোজনোর আওতোয় আবেিোসী সম্প্রেোয়শক আবথ ্ণক সহোয়তো 
দেওয়ো হশি। তোশঁের পণ্ বিপণশন েক্ষতো প্রবেক্ষণ ও সহোয়তো 
প্রেোন করো হশি। দেশে নতুন আবেিোসী গশিষণো প্রবতষ্োনও 
দখোলো হশচ্ছ।

n  সি ্ণোবধক পবর�োশণ আবেিোসী পণ্ িোজোশর দপৌঁছোশনোর ি্িস্ো 
করশত হশি। আবেিোসী বেল্পীর যোশত তোশঁের প্রোপপ স্বীকৃবত 
পোন সরকোর দসই লশক্ষ্ ্�োগত কোজ করশছ। িোেঁশক 
ঘোশসর আওতোয় আনো হয় এিং এর উপর দথশক সকল 
বিবধবনশষধ তুশল দেওয়ো হয়। 
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ভারত এমন সমকয় ক্জ-২০-এর সভা�কতত্ব িরকে যখন কববে গুরুতর অথ ্শননকতি সমস্যার সম্খু্রীন 
হকয়কে। পিাকভড মহামাকরর ফকল কববে অথ ্শন্রীকতকত এর কবরু� প্রভাব �কড়কে।  প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাদ্রী 

বকলকেন পয কবকবের �ঞ্চম বহৃত্তম অথ ্শন্রীকতসম্পন্ন পদশ কহসাকব ভারত কববে অথ ্শন্রীকতকত কস্কতশ্রীলতা, 
আস্া এবং বকৃ্ধি কফকরকয় আনকত উকদ্যাগ্রী হকয়কে। আসুন পজকন পনওয়া যাি ক্জ-২০ পদশগুকল ি্রীভাকব 

এই সমস্যাগুকল পমািাকবলার জন্য এিটি সমাধান খুঁকজ পবর িরার পচষ্া িরকে। 

ক্জ-২০ সতম্িতনর সভািলতত্ব করা খয 
খকানও খদতশর জন্য খগৌরতির মুহূত্ষ। 
আ্জ্ষালতক গুরুত্ব যুতি রতয়তে এমন 
লিরতয় মতলিতরাতধর অিসান এিং 
ঐকমত্য গতে খতািার জন্য ক্জ-২০-
এর একটট লিশাি দালয়ত্ব। এর জন্য, 
ক্জ-২০ সদস্য খদশ এিং অলতল্ সদস্য 
খদশগুলি ভলির্যততর িদতক্ষতির 
খক্ষতত্ আতিাচনা করতে। প্রধানমন্তী 
নতরন্দ্র খমাদী গত ২৪ খিব্রুয়ালর 
কে ্ষাটতকর খিগোিুরুতত অ্ ্ষমন্তী এিং 
খকন্দ্রীয় ি্যাংক গভন ্ষরতদর প্র্ম 
তিিতক ভারে লদতয়লেতিন। প্রধানমন্তী 
িতিন, “লিতবের সিতচতয় অরলক্ষত 
নাগলরকতদর লনতয় আতিাচনায় খজার 
লদন। তিলবেক অ্ ্ষননলতক খনতৃত্ব 
শুধুমাত্ একটট অ্ভু্ষক্তিমূিক িক্ষ্য 
ততলর কতর লিতবের আস্া লিতর খিতত 
িাতর।“  

ভারতীয় অ্ ্ষনীলতর অগ্রগলত লিতবের 
কাতে একটট অনুতপ্ররো

অথ ্ণ�ন্ত্রী এিং দকন্দ্রীয় ি্োশঙ্র গভন ্ণরশের প্রথ� দ্জ-২০ শিঠক ২৪-২৫ 
দফব্রুয়োবর দিঙ্োলুরুশত অনুটষ্ত হশয়বছল। এই শিঠশক দনতৃত্ব 

বেশয়বছশলন দযৌথভোশি দকন্দ্রীয় অথ ্ণ�ন্ত্রী বন� ্ণলো সীতোরো�ন এিং ভোরতীয় 
বরজোভ্ণ ি্োশঙ্র গভন ্ণর িঃ েদ্তিকোন্ত েোস। শিঠশক প্রথ� বেন প্রধোন�ন্ত্রী 
নশরন্দ্র দ�োেী িশলন, “আ�োশের দ্জ-২০ সভোপবতশত্বর প্রবতপোে্– এক 
পবৃথিী, এক পবরিোর, এক ভবিষ্ৎ, যো একটট অন্তভু্ণদ্তি�ূলক পদ্ধবতর প্রেোর 
কশর৷ ভোরত বিদ্জটোল অথ ্ণ দলনশেন ি্িস্োয় একটট অত্ন্ত সুরবক্ষত, 
বনভ্ণরশযোগ্ এিং েক্ষ বিদ্জটোল অিকোঠোশ�ো শতবর কশরশছ। আ�োশের 
বিদ্জটোল অথ ্ণ দলনশেন ি্িস্ো বিনো�ূশল্ জনসোধোরশণর জন্ উন্নত করো 
হশয়শছ। ইউবপআই অশনক দেশের জন্ও দরোল �শিল হশত পোশর।” 

অ্ ্ষমন্তী এিং খকন্দ্রীয় ি্যাংতকর গভন ্ষরতদর 
প্র্ম ক্জ-২০ তিিক 

আ্জ্ষালতক নীলত ও তিলবেক অ্ ্ষনীলততত 
সহতযালগতা এলগতয় লনতয় যাওয়ার প্রলতশ্রুলত 

ি্যতি কতরতেন
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খিগোিুরুতত অ্ ্ষ ও খকন্দ্রীয় ি্যাতঙ্কর প্রলতলনলধতদর 
লদ্তীয় তিিক 
অথ ্ণ�ন্ত্রী এিং দকন্দ্রীয় ি্োশঙ্র গভন ্ণরশের প্রথ� দ্জ-
২০ শিঠশকর আশগ, ২২ দফব্রুয়োবর অথ ্ণ ও দকন্দ্রীয় 
ি্োশঙ্র প্রবতবনবধশের একটট সভো অনুটষ্ত হয়। এই 
সভোর উশবিোধনী অবধশিেশন দকন্দ্রীয় তথ্ ও সম্প্রেোর 
�ন্ত্রী অনুরোগ ঠোকুর ভোষণ বেশয়বছশলন। 

সংসৃ্লত কম ্ষ দি চারটট প্রধান লিরতয় ঐক্যমত 
হতয়তে 
সংসৃ্বত ক� ্ণ েশলর প্রথ� সভো ২৩  দথশক ২৫ দফব্রুয়োবর 
�ধ্প্রশেশের খোজরুোশহোর �হোরোজো ছরেসোল 
কনশভনেন দসন্োশর অনুটষ্ত হশয়বছল। ভোরশতর 
সভোপবতশত্ব সংসৃ্বত ক� ্ণ েল েোরটট প্রধোন বিষশয় 
ঐক্�ত হশয়শছ। বিষয়গুবল হল সোংসৃ্বতক সম্পত্বতর 
সুরক্ষো এিং পুনরুদ্ধোর; সোংসৃ্বতক ও সজৃনেীল বেশল্পর 
প্রেোর এিং সজৃনেীল অথ ্ণনীবত, সংসৃ্বতর সুরক্ষো এিং 
প্রেোশরর জন্ বিদ্জটোল প্রযুদ্তির ি্িহোর। প্রবতবনবধশের 
ইউশনশস্ো ওয়োল্ড্ণ দহবরশটজ সোইট ‘ওশয়টিোন ্ণ গ্রুপ অফ 
দটম্পল’ এিং পোন্নো ি্োঘ্র সংরক্ষণ সফশর বনশয় যোওয়ো 

অ্ ্ষমন্তী এিং খকন্দ্রীয় ি্যাতঙ্কর গভন ্ষরতদর প্র্ম ক্জ-২০ তিিতকর সারমম ্ষ িেতত লিংতক ললিক করুন 
https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/1st%20FMCBG%20Chair%20Summary.pdf

হশয়বছল। খোজরুোশহোর পশর, হোম্ম্প, ভুিশনবের এিং 
িোরোণসীশত সংসৃ্বত ক� ্ণ েশলর শিঠক অনুটষ্ত হশি।

ঔরগোিাতদ মলহিা-২০ সভা 
প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেীর "নোরী দনতৃত্বোধীন উন্নয়ন" 
এর ভোিনোর সশঙ্ সো�ঞ্স্ দরশখ  ভোরশতর দ্জ-২০ 
সভোপবতত্ব নোরীশকদ্ন্দ্রক। এটট নোরীশের জন্ এ�ন 
একটট পবরশিে স্োপশনর প্রত্য় বনশয় এবগশয় যোশচ্ছ, 
যোশত নোরীশের পূণ ্ণ সম্ভোিনো উপলবব্ধ করো যোয় এিং 
তোশঁের জীিন স�দৃ্ধেোলী কশর দতোলো যোয়। �হোরোশ্রের 
ঔরঙ্োিোশে �বহলো-২০-এর প্রথ� সভো ২৭-২৮ 
দফব্রুয়োবর অনুটষ্ত হশয়বছল। �বহলো-২০-এর পোেঁটট 
অগ্োবধকোশরর �শধ্ রশয়শছ নোরী উশে্োতিো, তৃণ�ূল 
স্শর �বহলো উশে্োতিো, বিদ্জটোল দক্ষশরে বলঙ্বভত্বতক 
অসো�্ েরূীকরণ, বেক্ষো ও েক্ষতো উন্নয়ন এিং জলিোয়ু 
পবরিত্ণন। ১৩-১৪ এবপ্রল রোজস্োশনর জয়পুশর �বহলো-
২০-এর আরও েুটট আন্তজ্ণোবতক সভো হশি, তোরপর 
১৫-১৬ জনু তোব�লনোেুর �হোিোবলপুরশ� এর েীষ ্ণ 
সশমেলন হশি। 

যুি-২০-এর কম ্ষদতির তিিক  

'খশয়ারড লিউচার: ইয়ু্  ইন খডতমাতক্রলস অ্যাডি 
গভতন ্ষন্স' লনতয় আতিাচনা 
দ্জ-২০-এর যুি-২০ ক� ্ণেশলর অধীশন ২২  দফব্রুয়োবর 
'দেয়োরি বফউেোর: ইয়ুথ ইন দিশ�োশ্বস অ্োডে 
গভশন ্ণন্স' েীষ ্ণক একটট ক� ্ণেোলোর আশয়োজন করো 
হয়। বেবল্-এনবসআর অঞ্চশলর উশে্োতিোরো নয়োবেবল্র 
শ্রী রো� কশলজ অফ ক�োশস ্ণ অনুটষ্ত দব্নটিব� ্ণং 
দসেশন অংে বনশয়বছশলন। আশলোে্বিষয় বছল 
'বিদ্জটোল ইদ্ডেয়ো', 'স ট্ু দিন্-দসবন্টক গভন ্্ণোন্স' এিং 
'পবলবস দস্র'। n

প্রথ� �ন্ত্রী পয ্ণোশয়র সংলোশপ, প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী 
িশলবছশলন, “বিশবের জনসংখ্ো আট বিবলয়ন অবত্� 
কশর দগশলও সুস্োয়ী উন্নয়ন লক্ষ্�োরেোর বেশক অগ্গবত 
ধীর হশয় যোশচ্ছ িশল �শন হশচ্ছ। জলিোয়ু পবরিত্ণন এিং 
উচ্ ঋশণর �োরেোর �শতো আন্তজ্ণোবতক স�স্ো দ�োকোশিলো 
করোর জন্ িহুপোবক্ষক উন্নয়ন ি্োঙ্গুবলশক েদ্তিেোলী 
করশত হশি৷” শিঠশক আশলোে্ বিষয়গুবলর �শধ্ রশয়শছ 
শিববেক ঋণ সংকট, জলিোয়ু অথ ্ণোয়ন, দ্্শপ্ো বিষশয় 
আন্তজ্ণোবতক েৃটষ্টভবঙ্, বিদ্জটোল পোিবলক অিকোঠোশ�ো, 
আবথ ্ণক অন্তভু্ণদ্তি, এিং কর ি্িস্ো।

জব-২০ রাষ্ট্র
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নতুন ভারতত লহক্ন্দ আ্জ্ষালতক 
িলরলচলত িাতচ্ছ

ভোরশত একটো প্রেবলত কথো আশছ, আর তো 
হল 'প্রবত েুই �োইল অন্তর এখোশন জল 
পোশটে যোয়, প্রবত েোর �োইশল ভোষো িেশল 

যোয়'। ভোরতিষ ্ণ িহু ভোষো, িহু সংসৃ্বতর দেে, তোর �শধ্ 
দেশের িহৃৎ সংখ্ক �োনুষ বহদ্ন্ ভোষোয় কথো িশলন। 
বহদ্ন্ দেেশক একদ্রেত করশত একটট গুরুত্বপূণ ্ণ ভূব�কো 
পোলন কশরবছল এিং স্বোধীনতো আশন্োলশনর স�য়ও 
দযোগসূরে বহসোশি আবিভূ্ণত হশয়বছল যো িন্বুত্ব ও ভ্রোতৃশত্বর 
প্রেোর কশরবছল। এখন বহদ্ন্র জনবপ্রয়তো আরও িদৃ্দ্ধ 
দপশয়শছ, বহদ্ন্ভোষীশের সংখ্ো ্�োগত িদৃ্দ্ধ পোশচ্ছ। 
বিবেোয়ন এিং িোজোশরর দপ্রক্ষোপশট বহদ্ন্র গুরুত্ব 
্�োগত িদৃ্দ্ধ পোশচ্ছ কোরণ ভোরত অথ ্ণননবতকভোশি 
স�দৃ্ধেোলী দেে হশয় উঠশছ। ২০৪৭ সোশলর �শধ্ এক 
উন্নত ভোরত গঠশনর লক্ষ্ বনশয় এবগশয় েশলশছ আ�শের 
দেে।

বিবে ভোষোর িোটোশিস এথশনোলশগর ২২ত� সংস্রণ 
অনুসোশর, বহদ্ন্ বিশবের তৃতীয় সি ্ণোবধক কথ্ ভোষো। বহদ্ন্ 
বনউদ্জল্োডে, বসঙ্োপুর, দনপোল, ভুটোন, �োলশয়বেয়ো, 
থোইল্োডে, ইংল্োডে, কোনোিো, আশ�বরকো যুতিরো্রে, 
�বরেোস এিং সুবরনোশ�র �শতো দেশে িলো হয়। বফদ্জ 
এ�ন একটট দেে দযখোশন দকিল বহদ্ন্ ভোষোয় কথোই 

িলো হয় এ�ন নয়, এটট এখোশন একটট সরকোবর ভোষো 
বহসোশি স্বীকৃত। ২০২২ সোশলর ১০ জনু রো্রেসংশঘর 
সোধোরণ পবরষে একটট গুরুত্বপূণ ্ণ প্রস্োি অনুশ�োেন 
কশরশছ যোশত িলো হশয়শছ দয রো্রেসংশঘর স�স্ কোজ 
এিং প্রশয়োজনীয় তথ্ ছয়টট অবফবসয়োল ভোষোর 
পোেোপোবে বহদ্ন্শত প্রকোে করো হশি। এটট বহদ্ন্ ভোষোর 
্�িধ ্ণ�োন জনবপ্রয়তো এিং প্রভোিশক প্রবতফবলত কশর। 

ভোরত সরকোর বিবে বহদ্ন্ সশমেলশনর পোেোপোবে 
বিশেশে বহদ্ন্ বেিশসর আশয়োজন করশছ। দেেীয় 
ঐবতহ্, সংসৃ্বতর সশঙ্ সংযুতি থোকশত, বনশজর ভোষোয় 
কথো িলো আরও কোয ্ণকর। ভোরত সরকোশরর সশঙ্ বফদ্জ 
বিোেেত� বহদ্ন্ সশমেলশনর সহ-আশয়োজক বছল। এখোশন 
প্রোয় ৩০% ভোরতীয় িংশেোদ্ভূত দলোক রশয়শছ। এর আশগ 
ভোরত ছোেোও ইংল্োডে, আশ�বরকো, েবক্ষণ আবরিকো, 
সুবরনো� এিং �বরেোশস দেষ ১১টট বিবে বহদ্ন্ সশমেলন 
অনুটষ্ত হশয়বছল। এই সশমেলশন একটট স্মোরক 
িোকটটবকট এিং বহদ্ন্শত ছয়টট িই প্রকোে করো হয়। 
বফদ্জর রো্রেপবত �হো�োন্ রোতু উইবলয়ো� কোশটোবনশভশর 
এিং ভোরশতর বিশেে�ন্ত্রী িঃ এস জয়েঙ্র দযৌথভোশি 
সশমেলশনর উশবিোধন কশরন। 

সশমেলশনর �ূল বিষয়িস্তু বছল "বহদ্ন্: কৃদ্রে� 

নত্ন ভারকত আধুকনি জ্ান, কবজ্ান এবং প্রযুক্তির সকগে তাল কমকলকয় কহক্ন্ ভাোর �করকধ সম্প্রসাকরত 
হকছে। সারা কবকবে ৮০ পিাটি কহক্ন্ভাে্রী মানুে রকয়কেন, য এই সকম্লকনর গুরুত্ব ত্কল ধকর। ভারকতর পমাি 
জনসংখ্যার প্রায় ৪৫% মানুে কহক্ন্ ভাোয় িথা বকলন। এোড়াও সারা কবকবের কবকভন্ন পদকশর মানুে কহক্ন্ 

ভাোয় িথা বকলন। কহক্ন্ ভাোকি জনকপ্রয় িরার লকক্ষ্য, ১৫-১৭ পফব্রুয়াকর কফক্জকত বিাদশতম কববে কহক্ন্ 
সকম্লকনর আকয়াজন িরা হকয়কেল।

বিবে বহদ্ন্ সশমেলন আ্জ্ষালতক 
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লহক্ন্দ ভারার প্রসাতর লিবে লহক্ন্দ 
সতম্িতনর অিদান 

n  সোংসৃ্বতক সংশযোশগর পোেোপোবে ভোরত ও বফদ্জর �শধ্ 
কূটননবতক সম্পক্ণ অত্ন্ত েদ্তিেোলী। 

n  একটট েুদ্তির অধীশন, আখ দক্ষশত কোজ করোর জন্ 
১৪৩ িছর আশগ হোজোর হোজোর শ্রব�কশক ভোরত দথশক 
বফদ্জশত বনশয় যোওয়ো হশয়বছল। তখন বফদ্জ ও ভোরত 
বব্টটে েোসনোধীন বছল।

n  বফদ্জশত েশল যোওয়ো �োনুষশের অবধকোংে উত্তরপ্রশেে, 
�ধ্প্রশেে এিং বিহোশরর িোবসন্ো বছশলন। বফদ্জর 
বহদ্ন্শত আওধ অঞ্চশলর প্রভোি লক্ষ্ করো যোয়। 
বফদ্জশত িসবত স্োপনকোরী ভোরতীয়শের আজশকর 
প্রজন্ তোশঁের ভোরতীয় ঐবতহ্ বনশয় গি ্ণশিোধ কশর।

n  �শন করো হয় বফদ্জশত বহদ্ন্ ভোষোর আবিভ্ণোি হয় 
১৮৭৯ দথশক ১৯১৬ সোশলর �শধ্। ভোরতীয়শের কোরশণ 
বহদ্ন্ এখোশন তোর বিশেষ স্োন িজোয় দরশখশছ।

n  বহদ্ন্ ভোষো এখোশন শুধু�োরে প্রোথব�ক, �োধ্ব�ক 
বিে্োলয় এিং বিবেবিে্োলয়গুবলশত পেোশনো হয় নো, 
বফদ্জর সংবিধোশন এটট সরকোবর ভোষো বহসোশি স্বীকৃত। 

n  রো্রেসংঘ অনুসোশর, ২০২০ সোশলর তথ্ অনুযোয়ী 
বফদ্জর জনসংখ্ো প্রোয় ৮৯৬০০০ এিং তোশঁের �শধ্ 
৩০ েতোংশেরও দিবে ভোরতীয় িংশেোে্ভূত।

n  �বরেোশস বিবে বহদ্ন্ সবেিোলয় এিং ওয়োধ ্ণোয় �হোত্মো 
গোন্ী আন্তজ্ণোবতক বহদ্ন্ বিবেবিে্োলয় প্রবতটষ্ত হয়।

n  প্রবত িছর ১০ জোনুয়োবর বিবেি্োপী বিবে বহদ্ন্ বেিশসর 
আশয়োজন করো হয়।

n  বিশবের অশনক দেশে বহদ্ন্ দেয়োর রশয়শছ, 
রো্রেসংশঘর তথ্ সম্প্রেোর ি্িস্োয় বহদ্ন্র ি্িহোর 
্�োগত িোেশছ।

n  সশমেলনগুবল ভোরতীয় প্রিোসী এিং ভোরতীয় 
িংশেোে্ভূতশের সশঙ্ ভোরশতর সম্পক্ণশক আরও 
�জিুত করশছ।  

িুদ্দ্ধ�ত্তোর ঐবতহ্গত জ্োন"। েেটট অ্োকোশিব�ক 
দসেশন ৩১টটরও দিবে দেে দথশক এক হোজোর জশনর 
দিবে অংেগ্হণ কশরবছশলন। বফদ্জ ও প্রেোন্ত 
�হোসোগরীয় অঞ্চশল বহদ্ন্র অিস্ো এিং বহদ্ন্র উপর 
তথ্ প্রযুদ্তি, কৃদ্রে� িুদ্দ্ধ�ত্তো, বসশন�ো এিং সোবহশত্র 
প্রভোি বনশয় আশলোেনো করো হশয়বছল। সশমেলশনর 
উশবিোধশন বিশেে�ন্ত্রী িঃ এস জয়েঙ্র িশলন, “আজ 
বিবভন্ন দভৌশগোবলক অঞ্চশল বহদ্ন্ ভোষোভোষীশের 
্�িধ ্ণ�োন সংখ্ো বহদ্ন্র বিবেোয়শনর সোক্ষ্। এই 
অনুষ্োন দথশক দিোঝো যোয় দয ভোষো শুধু�োরে পবরেশয়র 
প্রকোে নয়, ভোরত ও অন্োন্ দেেশক সংযুতি করোর 
একটট �োধ্�ও। বিশবে যখন ভোষো ও সংসৃ্বতর দ�লিন্ন 
হয়, তখন তো বিশবের পশক্ষ �ঙ্লজনক হয়।"

বিশেে �ন্ত্রী িঃ এস জয়েঙ্র িশলবছশলন, "আশগ 
অগগ্বত িলশত পদ্চিব� সভ্তোর অনুকরণ দিোঝোশনো 
হশতো। এখন দসই স�শয়র অিসোন হশয়শছ।ঔপবনশিবেক 
যুশগ েোপো পশে যোওয়ো অশনক ভোষো ও ঐবতহ্ পুনজজীবিত 
হশয় উঠশছ। এ�তোিস্োয় বিশবের সকল সংসৃ্বত ও স�োজ 
সম্পশক্ণ ভোশলো জ্োন থোকো প্রশয়োজন। তোই বহদ্ন্-সহ 
বিবভন্ন ভোরতীয় ভোষোর বেক্ষো ও ি্িহোরশক প্রসোবরত 
করো খুিই গুরুত্বপূণ ্ণ।"  n

লিক্জতত প্র্মিার লিবে 
লহক্ন্দ সতম্িন 

বিবে বহদ্ন্ সশমেলন আ্জ্ষালতক 



        

িুরস্ার আরও কতিার িলরশ্রম 
করতত খপ্ররো খযাগায়  

�কররেকমর পিাকনা কবিল্প পনই ; পিউ যকদ কনষ্া সহিাকর, দৃঢ় সংিল্প কনকয় পিানও িাজ িকরন কতকন 
সফল হকবন। তাকঁদর িাজ আজ বা িাল সম্াকনত হকব। ২০২৩ সাকল �দ্ম �ুরস্কারপ্রাপ্তকদর তাকলিায় 
এরিম অকনি নাম পদখকত �াওয়া যাকব। এনাকদর মকধ্য পিউ পিউ প্রচার না প�কয় ৫০ বা ৬০ বের 
ধকর কনজ কনজ পক্ষকরে িাজ িরকেন। তারঁা তাকঁদর িাকজর মাধ্যকম শুধু ভারকতর ঐকতহ্যকিই রক্ষা 

িকরনকন, এর কশল্প, সংসৃ্ককত, পখলাধুলা এবং পলািসংগ্রীতকিও বাকঁচকয় পরকখকেন। কনউ ইক্ডিয়া সমাচার 
এইরিম িকয়িজন �দ্ম �ুরস্কারপ্রাপ্তকদর সকগে িথা বকলকেন.

তখন প্রোয় েুপুর সোশে বতনশট। গুরেরণ বসংশক দফোন 
করো হশল অন্ দকউ দফোন তুলশলন। গুরেরণ বসংশয়র 

সশঙ্ কথো িলো যোশি বকনো জোনশত েোইশল বতবন িলশলন, 
"এক ব�বনট েোেঁোন; দছশলরো এখন অনুেীলন করশছ।" এক 
ব�বনশটর �শধ্ গুরেরণ বসং দফোন ধশলন। এত িয়শসও 
েুপুশর বতবন দ্্শকট অনুেীলন করোশচ্ছন, এই কথো িলশত 
বতবন জোনোশলন দ্্শকশটর িোইশর বতবন আর বকছু জোশনন 
নো। বতবন জোনোন, ‘ঈবেশরর আেীি ্ণোশে, এত িয়শসও আব� 
সুস্ সো�থ ্ণ আবছ। আ�োর �শধ্ যো বকছু দ্্শকট িোবক আশছ, 
আব� পরিতজী প্রজশন্র কোশছ দপৌঁশছ বেদ্চ্ছ। দ্্শকট আ�োর 
জীিন।“ গুরেরণ বসং অজয় জোশেজো, �বনন্র বসং, সুশরন্দ্র 

বিহোশরর নোলন্ো দজলোর িোবসন্ো ৬৮ িছর িয়বস 
কবপল দেি প্রসোে, তোরঁ েোেো এিং িোিোর কোছ দথশক 

িোহোন্ন িুটটর কোজ বেশখবছশলন। �োরে ১৫ িছর িয়স 
দথশক বতবন এই বেল্পশক স্ববনভ্ণরতোর পথ িোবনশয়বছশলন। 

৮৭ িয়তস ক্ক্রতকটারতদর 
খকালচং খদন 

িাহান্ন িুটটর কালরগর আশা 
কতরন এই লশল্পকতম ্ষর িাজার 
প্রসালরত হতি 

গুরুচরে লসং 

কলিি খদি প্রসাদ 

খোন্নো, কীবত ্ণ আজোে, �ুরোবল কোবত ্ণক, এিং বিশিক 
রোজেোশনর �শতো ভোরতীয় দ্্শকট েশলর দখশলোয়োেশের 
উপহোর বেশয়শছন। বতবন জোবনশয়শছন এই িয়শস পুরস্োর 
পোওয়ো উপবর পোওনো, �োনুষ  নতুন উে্শ� কোজ করশত 
অনুপ্রোবণত হশিন। গুরেরণ বসং অবিভতি ভোরশতর 
লোশহোশর জন্গ্হণ কশরবছশলন, বতবন দেেভোশগর স�য় 
ভোরশত েশল আশসন। তখন দথশকই দ্্শকটশক বনশজর 
জীিন িোবনশয় দফশলশছন বতবন। পদ্ম পুরস্োর পোওয়োর 
আশগ, বতবন ১৯৮৭ সোশল দদ্োণোেোয ্ণ পুরস্োশর ভূবষত 
হশয়বছশলন। বতবন ১৯৮৫ দথশক ১৯৮৭ সোল পয ্ণন্ত 
ভোরতীয় দ্্শকট েশলর দকোে বছশলন, রদ্ঞ্ ট্রবফ, 
অনূধ্ব ্ণ-২২ এিং অনূধ্ব ্ণ-১৯ দখশলোয়োেশের দকোবেং 
করোন। বতবন ভোরতীয় দরলওশয় দ্্শকট েশলর সেস্ও 
বছশলন। বতবন বেবল্র অশনক সু্শল দকোশের েোবয়ত্ব পোলন 
কশরশছন, এিং বতবন এখনও িোচ্োশের সশঙ্ প্রোয় ১২ 
দথশক ১৪ ঘন্ো স�য় কোটোন।

পদ্ম সমেোন রাষ্ট্র 
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অরুণোেল প্রশেশের প্রোতিন �ন্ত্রী এিং স�োজক�জী ক� ্ণো 
ওয়োংেুশক �রশণোত্তর পদ্মশ্রী সমেোশন ভূবষত করো 

হশয়শছ। ক� ্ণো ওয়োংেু তোওয়োং দজলোর প্রথ� ি্দ্তি বযবন রোজ্ 
সরকোশরর �ন্ত্রী বহসোশি বনযুতি হশয়বছশলন। তশি বতবন ১৯৯৪ 
সোশল সদ্্য় রোজনীবত দথশক অিসর বনশয়বছশলন। বতবন 
তোরঁ রোজননবতক ক� ্ণজীিশনর স�য় এিং পরিতজী স�শয় 

আসোশ�র বেল্প ও সোংসৃ্বতক ইবতহোশসর সশঙ্ পবরবেত 
�োনুষশের কোশছ দহ�েন্দ্র দগোস্বো�ী নতুন নো� নয়। 

তোরঁ শতবর  �ুশখোে লডেশনর বভশ্োবরয়ো এিং অ্োলিোট্ণ 
ব�উদ্জয়োশ� প্রেে ্ণন করো হশয়শছ। দহ�েন্দ্র দগোস্বো�ী সোরো 
বিশবে রোশজ্র ‘�ুশখোে’ ঐবতহ্শক পুনরুজ্ীবিত ও প্রেোশর 
গুরুত্বপূণ ্ণ ভূব�কো পোলন কশরশছন। ৬৪ িছর িয়বস 
দহ�েন্দ্র ২০২৩ সোশলর পদ্মশ্রী পুরস্োশর সমেোবনত হশয়শছন। 
বতবন �োনুশষর �ুখ, পশু, পোবখ, দেিতো এিং েোনি-সহ 
বিবভন্ন েবরশরের বেদ্রেত ঐবতহ্িোহী �ুশখোে শতবরশত 

অরুোচতির সাংসৃ্লতক 
ঐলতহ্য রক্ষায় কাজ 
কতরতেন

মুতখাশ ততলরর ঐলতহ্যতক 
িুনরুজ্ীলিত এিং প্রচাতর 
অগ্রেী ভূলমকা লনতয়লেতিন 

কম ্ষা ওয়াংচু 

খহমচন্দ্র খগাস্ামী 

এই ঐবতহ্িোহী বেল্পশক িোবঁেশয় রোখশত বতবন ১২৫ জশনর 
একটট েল শতবর কশরশছন। এই বেশল্পর �োধ্শ� পবরিোরগুবল 
জীিন বনি ্ণোহ কশর। যবেও কবপল দেি েোবি কশরন দয খুি 
ক� দলোকই এই বেশল্পর সূক্ষতো এিং েক্ষতো িুঝশত পোশরন, 
িোহোন্ন িুটটর কোপশের িোজোর এিং দভোতিোর সংখ্ো ক� 
হওয়োয় দ�বেশন শতবর কোপে আবধপত্ বিস্োর কশরশছ। 

তশি বতবন �শন কশরন, দযশহতু দকন্দ্রীয় সরকোর তোরঁ 
কোশজর জন্ তোশঁক পদ্ম পুরস্োর প্রেোন কশরশছ, �োনুষ এই 

বেল্প সম্পশক্ণ আরও সশেতন হশচ্ছ। এর িোজোরও প্রসোবরত 
হশি।

িোহোন্ন িুটট েোবে ছোেোও বিছোনোর েোের এিং পে্ণোয় 
ি্িহোর করো হশচ্ছ। দিৌদ্ধ ধ� ্ণ ও সংসৃ্বতর বনেে ্ণনগুবল 
িুটটর �োধ্শ� সূক্ষভোশি ফুটটশয় দতোলো হয়। পদ্মফুল, 
দিোবধিৃক্ষ, ষোেঁ, দ্রেেূল, ধ� ্ণে্ এিং েঙ্শখোল সিই িোহোন্ন 
িুটটর প্রতীক। 

গত ৫০ িছর ধশর তোওয়োং এিং পোবে ্ণিতজী এলোকোয় 
স�োজশসিো কশরশছন। বতবন ‘ইশন্ো-বতব্বত দরিডেবেপ 
দসোসোইটট’ প্রবতষ্ো কশরবছশলন। তোশঁের সহোয়তোয়, 
তোওয়োং-এর সী�োন্ত গ্োশ� ১২৫০টটরও দিবে বেশু 
বিনো�ূশল্ বেক্ষো এিং িোসস্োশনর সুবিধো দপশয়শছ। 
ওয়োংেু রোশজ্র স�দৃ্ধ সোংসৃ্বতক ঐবতহ্ সংরক্ষণ ও 
প্রেোশরর পোেোপোবে একজন স�োজক�জী বহসোশি 
জনগশণর দসিো করোর জন্ অলিোন্ত পবরশ্র� কশরশছন।  

বিশেষজ্৷ দহ�েন্দ্র দগোস্বো�ী ১৯৮৪ সোশল সুকু�োর কলো 
দকন্দ্র প্রবতষ্ো কশরন। দকন্দ্র দথশক ১০০ জশনরও দিবে 
বেক্ষোথজীশক বতবন �ুশখোে শতবরর প্রবেক্ষণ বেশয়শছন। 
তোশঁের শতবর �ুশখোেগুবল লডেশনর বভশ্োবরয়ো এিং 
অ্োলিোট্ণ ব�উদ্জয়োশ� প্রেবে ্ণত হশয়বছল। ভোরশত 
বেশুশের এই বেল্প দেখোশনোর পোেোপোবে, বতবন রিোন্স, 
জো� ্ণোবন এিং ইজরোশয়শলর বেশুশেরও প্রবেক্ষণ 
বেশয়বছশলন। এছোেো বতবন সোতবরয়ো নৃত্ ও িোরগীত 
সঙ্ীশতর প্রবেক্ষণ দেন।    n

পদ্ম সমেোন রাষ্ট্র 
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মানিতার প্রলত ভারততর খসিা 
এিং লনষ্ঠার দশ ্ষন

ভারতীয় খসনািালহনী এিং জাতীয় লিিয ্ষয় খমাকাতিিা 
িালহনী লিবেি্যািী আস্ার প্রতীক হতয় উতিতে

শুধুমারে ভারকত নয়, সারা কবকবে যখনই পিাকনা কব�য ্শয় 
ঘকি, তখন ভারতই প্রথম মানকবি সহায়তার হাত বাকড়কয় 
পদয়। পন�াকলর ভূকমিম্প পহাি, মালবি্রীক�র সঙ্কি পহাি 
বা শ্রীলঙ্কার সংঘাত, ভারতই প্রথম সাহায্য িরকত একগকয় 
কগকয়কে। পিাকভড মহামাকরর মকধ্যও ভারত কবকবের কবকভন্ন 
পদকশ ওেুধ এবং টিিা সরবরাহ িকর দৃষ্ান্ত স্া�ন 
িকরকেল। ত্রস্ক এবং কসকরয়ায় ভূকমিম্প হকল ভারত 
"অ�াকরশন পদাস্ত" অকভযান চাকলকয় সাহাকয্যর হাত 
বাকড়কয় কদকয়কেল। প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র পমাদ্রী ভূকমিম্প-
কবধ্বস্ত ত্রস্ক এবং কসকরয়ায় "অ�াকরশন পদাস্ত" 
অকভযাকনর সকগে জকড়ত জাত্রীয় কব�য ্শয় পমািাকবলা 
বাকহন্রীর িমতীকদর সকগে মতকবকনময় িকরন।

“তুরস্ খহাক িা লসলরয়া, িুতরা দিই ‘িসুনধি 
কুটুম্বকম’ এই ভারতীয় মূি্যতিাধতক প্রকাশ 

কতরতে। আমরা সমগ্র লিবেতক একটট িলরিার 
মতন কলর। যলদ িলরিাতরর খকাতনা সদস্যতক 

প্রভালিত কতর এমন খকাতনা সংকট খদখা 
খদয়, তাহতি তাতঁদর অলিিতম্ব সাহায্য করা 
ভারততর ধম ্ষ ও কত্ষি্য। খদশ যাই খহাক না 

খকন, এটট যলদ মানিতা এিং মানলিক 
সংতিদনশীিতার লিরয় হয়, ততি ভারত মানি 

স্া্ ্ষতক সি ্ষাতগ্র রাতখ।“  

- নতরন্দ্র খমাদী, প্রধানমন্তী

বহতকোরী ভোরত আ্জ্ষালতক 

অিাতরশন খদাস্ 
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ভূব�কম্প বিধ্বস্ তুরস্ এিং বসবরয়োশত ‘অপোশরেন 
দেোস্’-এর অধীশন ভোরতীয় দসনোিোবহনী, বি�োন 

িোবহনী এিং জোতীয় েুশয ্ণোগ প্রবতদ্্য়ো িোবহনী েল দসখোশন 
উদ্ধোরকোশয ্ণ বগশয়বছশলন। উপবরউতি কথোগুবল দসই 
েলশস সেস্রো প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেীর সশঙ্ 
আলোপেোবরতোর স�য় জোবনশয়বছশলন। িসুনধি 
কুটুম্বকশ�র দেতনোয় অনুপ্রোবণত নতুন ভোরত �োনুশষর 
স্বোশথ ্ণ, তো দেে দহোক িো বিশবে সি ্ণেো কোজ করশত প্রস্তুত। 
েুশয ্ণোশগর স�য় বভন দেশের নোগবরকরো যখন ভোরতীয় 
পতোকো দেশখন, তোরঁ জোশনন সোহোয্ পোওয়ো বনদ্চিত। 
তুরস্ এিং বসবরয়োয় সোম্প্রবতক ভূব�কশম্পর পশর, বিবে 
ভোরশতর এই ক্ষ�তো প্রত্ক্ষ কশরশছ। দয দকোনও 
বিপয ্ণশয়র দক্ষশরের ‘দগোশল্ডন আওয়োর’ অত্ন্ত গুরুত্বপূণ ্ণ 
এিং ভোরতীয় উদ্ধোরকোরী েল দযভোশি তুরস্ এিং বসবরয়োয় 
খুি অল্প স�শয়র �শধ্ প্রস্তুবতর �োধ্শ� একটট েক্ষ 
দকৌেল বনশয় উদ্ধোর অবভযোন পবরেোলনো কশরশছ তো 
প্রেংসোর দযোগ্। এই প্রথ�িোর �বহলোরো উদ্ধোর অবভযোশন 
অংেগ্হণ কশরবছশলন। 

আসশল, একজনশক ‘স্ববনভ্ণর’ িলো দযশত পোশর যবে দস 
বনশজশক সোহোয্ করশত পোশর, বকন্তু ‘বনঃস্বোথ ্ণ’ দসই �োনুষ 
বযবন অন্শক সোহোয্ করশত পোশরন। এটট শুধু�োরে 
ি্দ্তিশের জন্ নয়, দেশের জন্ও সত্। ফলস্বরূপ, 
স্ববনভ্ণরতোর পোেোপোবে, সোম্প্রবতক িছরগুবলশত ভোরত 

"আকম যখন রাউডি কনক্ছেলাম, তখন এিজন পরাগ্রীর আত্ম্রীয় বুঝকত প�করকেকলন পয আকম এখাকন 
িমাক্ডিং অকফসার। কতকন আমার দুই হাত ধকরকেকলন, আমার পচাখ স্পশ ্শ িকরকেকলন এবং আমাকি 
চ্বিন িকরকেকলন। আকমও মাথা কনচ্ িকরকেলাম। কতকন আমাকি ক্জকজ্স িকরকেকলন "আ�কন কি 
বুঝকত �াকরন এটি ি্রী?" আকম বললাম, “আ�কন আমাকি সম্ান জানাকলন।" কতকন বকলন “না। 

আ�কন আমার বাবার মকতা।" আকম এিা শুকন হতবাি হকয় কগকয়কেকলম। তার�র কতকন বলকলন, 
“স্যার, আকম পদকশর তরুে প্রজন্ম। আকম আ�নাকি আবেস্ত িরকে, আ�নার পদশ আমাকদর পদকশর 

জন্য যা িকরকে তা আগাম্রী প্রজন্ম কচরিাল  মকন রাখকব।

"এি মকহলা বলকেকলন পয আলোহ আমার িাকে প্রথম কিন্তু আজকির কদকন আ�কন আমার িাকে 
কবিত্রীয় পরেষ্ মানুে।"

“আমাকদর ডগ পস্কায়াডও পসখাকন চমৎিার িাজ িকরকে। ডগ পস্কায়াকডর সহায়তায় অকনি 
জ্রীকবতকি উধিার িরা সম্ভব হকয়কেল।"

"আমরা যখন চকল আসকেলাম, পসখানিার পলাকিরা িাদঁকেল।"

"পরাগ্রীরা হাস�াতাল পথকি পবর হওয়ার সাকথ সাকথ ঈবেরকি ধন্যবাদ জানাক্ছেল, তারঁা জাকনকয়কেকলন 
আমরা আমাকদর ঈবেরকি যতিা ধন্যবাদ জানাক্ছেলাম ততিা অ�নকদরকিও ধন্যবাদ জানাই।"

"ভারত্রীয় কবমান বাকহন্রীর প্াবমাটোর পযখাকনই অবতরে িকরন, পলাকিরা কনক্শ্চত পয সাহায্য 
একসকে। ভারকত প্রকত আস্া আকে পয আমরা সম্পূে ্শ সাহায্য �াব।"  

আতগ দতুয ্ষাগ ি্যিস্ািনা কৃলরর 
একটট অংশ লেি কারে দতুয ্ষাগ 
িিতত িন্যা িা খরা খিাঝাতনা 

হততা। ২০০৩ সাতির ভুজ 
ভূলমকম্ খ্তক লশক্ষা লনতয়, 

গুজরাততর তৎকািীন মুখ্যমন্তী 
নতরন্দ্র খমাদী গুজরাত দতুয ্ষাগ 

ি্যিস্ািনা আইন প্রেয়ন 
কতরলেতিন। তৎকািীন খকন্দ্রীয় 

সরকার ২০০৫ সাতি সমগ্র খদতশর 
জন্য দতুয ্ষাগ ি্যিস্ািনা আইন 

প্রেয়ন কতর। 

বহতকোরী ভোরত আ্জ্ষালতক 
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জাতীয় লিিয ্ষয় খমাকাতিিা িালহনীর উদ্ারকারীরা 
অভূতিূি ্ষ এিং অনুতপ্ররোমূিক অিদান খরতখতেন

n  ৬ দফব্রুয়োবর তুরশস্ দয বিধ্বংসী ভূব�কম্প হশয়বছল 
তোর বকছু স�য় পশরই, ভোরত তোর উদ্ধোরকোরী েল 
প্রস্তুত কশরবছল। এিং ৪৮ ঘন্োরও ক� স�শয়র �শধ্, 
েলগুবলশক তুরশস্ পোঠোশনো হশয়বছল।

n  এনবিআরএশফর বতনটট েল দসখোশন পোঠোশনো হশয়বছল। 
বতনটট েশল ১৫২ জন উদ্ধোরকোরীশক পোঠোশনো হশয়বছল, 
যোর �শধ্ পোেঁজন �বহলো বছশলন।

n  ভোরশতর �বহলো উদ্ধোরকোরীরো এই অবভযোশন অভূতপূি ্ণ 
এিং অনুশপ্ররণো�ূলক অিেোন দরশখশছন। যখন 
ক্ষবতগ্স্ এলোকোর �োনুষ উদ্ধোরকোরী েশলর �শধ্ 
ভোরতীয় �বহলোশের দেশখবছশলন, তখন তোরঁো দকিল 
তোশঁের প্রেংসোই কশরবন িরং তোশঁের পর� শ্রদ্ধো ও 
ভোলিোসোও জোবনশয়বছশলন। 

n  এই প্রথ� ভোরতীয় িোয়ুশসনো এিং এনবিআরএফ-এর 
বতনটট বস-১৭ দ্োি�োটিোর বি�োন, তোশের সরঞ্ো� এিং 
১১টট যোনিোহন বিপয ্ণয়স্শল দপৌঁশছবছল।

n  এই েলটট বছল সম্পূণ ্ণ স্বয়ংসম্পূণ ্ণ, এিং তোশের কোশছ 
ওষুধ, তোিঁু , দরেন এিং জ্োলোবনর স�স্ ি্িস্ো বছল। 

n  এনবিআরএফ টটশ�র সশঙ্ বেবকত্সক, স্বোস্্ক�জী 
এিং প্রশকৌেলী সহ অন্োন্ প্রবেবক্ষত ক�জীরো বছশলন। 
এছোেোও, একটট প্রবেবক্ষত এিং প্রযুদ্তিগতভোশি েক্ষ 
জনিল বছল, ‘িগ দস্োয়োি’ও  বছল।

n  এনবিআরএফ েশলর সহোয়তোয় জীবিত উদ্ধোর করো 
হশয়শছ েুই বকশেোরীশক। তোশের একজশনর িয়স ছয় 
িছর, অন্জশনর িয়স আট িছর। উপরন্তু, উদ্ধোরকোরী 
েল ৮৫টট �তৃশেহ উদ্ধোর কশরশছ। 

n  এই পুশরো অবভযোনটট সম্ভি হশয়শছ স্বরো্রে, বিশেে 
বিষয়ক এিং প্রবতরক্ষো �ন্ত্রক এিং জোতীয় েুশয ্ণোগ 
ি্িস্োপনো কতৃ ্ণপশক্ষর দযৌথ প্রশেষ্টোয়। ২০১১ সোশলর 
জোপোশনর ভূব�কম্প এিং ২০১৫ সোশল দনপোশল 
ভূব�কশম্পর পর ভোরত দথশক জোতীয় বিপয ্ণয় 
দ�োকোশিলো িোবহনী েলগুবল সোহোয্ করশত বগশয়বছল৷ 

বহতকোরী ভোরতআ্জ্ষালতক 

একটট বনঃস্বোথ ্ণ দেে বহসোশি তোর পবরেয়শক প্রবতষ্ো 
কশরশছ। তুরস্-বসবরয়ো বিপয ্ণশয়র স�য় ভোরত দয গবতশত 
রেোণ সরিরোহ কশরশছ তো সোরো বিশবের েৃটষ্ট আকষ ্ণণ 
কশরশছ। এখন, ভোরত েুশয ্ণোগ রেোণ ও উদ্ধোশরর জন্ তোর 
সক্ষ�তোশক েদ্তিেোলী করশত ছয় যোশত বিশবের দসরো 
রেোণ ও উদ্ধোরকোরী েল বহসোশি আগো�ী বেশন ভোরতশক 
প্রবতটষ্ত করো যোয়। প্রধোন�ন্ত্রী নশরন্দ্র দ�োেী  িশলশছন, 
"আ�রো যত ভোশলোভোশি বনশজশের প্রস্তুত করি, ততই 

ভোশলো দসিো বেশত পোরি।" ভোরতীয় েশলর প্রেংসো কশর 
প্রধোন�ন্ত্রী দেশের পক্ষ দথশক তোশঁের অবভিোেন জোনোন। 

বনঃসশন্শহ, সোম্প্রবতক িছরগুবলশত বিশবের প্রবতটট 
বিপয ্ণশয় ভোরত এবগশয় বগশয়শছ, সোহোয্ কশরশছ। 
প্রধোন�ন্ত্রী জোবনশয়শছন “আ�রো ক্ষবতপূরণ এিং রেোণ 
সো�গ্ী বিতরশণর িোইশর বগশয় সম্ভোি্ সশি ্ণোত্ত� উপোশয় 
স�স্ো দ�োকোশিলোর দেষ্টো কশরবছ, �োনুষশক সোহোয্ 
করশত সক্ষ� হশয়বছ।“ n
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ভারতবে ্শকি দাসকত্বর শঙৃ্ল পথকি মুতি িরার জন্য স্বাধ্রীনতার লড়াইকয় বহু 
মানুে তাকঁদর  জ্রীবন উৎসগ ্শ িকরকেকলন। ‘এি ভারত, পরেষ্ ভারত’-এর 
আদশ ্শ অনুসরে িকর স্বাধ্রীনতা সংগ্রাম্রীরা পদশকি এিক্রেত িরকত িাজ 

িকরকেকলন এবং তারঁা তাকঁদর সংিল্প �ূরকে প্রকতশ্রুকতবধি কেকলন। ভারকতর 
স্বাধ্রীনতা সংগ্রাম্রীরা শুধু স্বাধ্রীনতা সংগ্রামকি নত্ন কদিকনকদ্শশনাই পদনকন, 
তারঁা সাধারে মানুেকি সকচতন িরকত অগ্রে্রী ভূকমিা গ্রহে িকরকেকলন। 

পহমু িালাকন, চারুচন্দ্র বসু, �ক্ডিত িাশ্রীরাম এবং হনুমান প্রসাদ প�াদ্দাকরর 
মকতা স্বাধ্রীনতা সংগ্রাম্রীরা সমগ্র ভারতকি স্বাধ্রীন িরকত ত্যাগ ও কতকতক্ষার 

�থ অবলবিন িকরকেকলন। 

ভারততক স্াধীন করতত 
লিপ্লিীরা সাধারে মানুতরর মতধ্য 

সতচতনতা িৃক্দ্ কতরলেতিন 

স্বোধীনতোর অ�তৃ �শহোৎসি রাষ্ট্র
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হনু�োন প্রসোে দপোদ্োর তোরঁ স�সো�বয়কশের �শধ্ 
‘ভোই দ্জ’ নোশ�ও পবরবেত বছশলন। তোরঁ জন্ 

হশয়বছল ১৮৯২ সোশলর ১৭  দসশপ্ম্বর। এই �হোন 
স্বোধীনতো সংগ্ো�ী বব্টটেশের অত্োেোশরর সো�শন 
�োথো নত কশরনবন। ১৩ িছর িয়স দথশক বতবন 
স্বোধীনতো সংগ্োশ�র সশঙ্ যুতি হশয় পশেন। ১৯০৫ 
সোশলর ১৯ জলুোই লি্ণ কোজ্ণশনর িঙ্ভঙ্ দঘোষণোর 
পর, যখন ভোরতীয়রো বিশেবে পণ্ িয়কট করোর 
বসদ্ধোন্ত বনশয়বছশলন, হনু�োন প্রসোে দপোদ্োরও এই 
আশন্োলশন দযোগ দেন। বতবন বিশেবে পণ্ ও দপোেোক 
িয়কট শুরু কশরন এিং খোবে ও দেেীয় পণ্ পবরধোন 
শুরু কশরন। ১৯১৪ সোশলর ১৬ জলুোই তোশঁক 
রো্রেশদ্োশহর অবভশযোশগ দগ্ফতোর করো হয় এিং 
আরও বতনজশনর সশঙ্ িদ্ন্ করো হয়। এই দলোশকরো 
বব্টটে সরকোশরর অশ্রের �জতু লুট করশত সোহোয্ 
কশরবছল এিং পশর তো লুবকশয় দরশখবছল িশল 
অবভশযোগ বছল।

বব্টটেশের ভশয় হনু�োন প্রসোে দপোদ্োশরর 
শুভোকোঙ্কীরোও তোরঁ সশঙ্ দ�লোশ�েো করো িন্ কশর 
দেন। বকন্তু বতবন হোল ছোশেনবন এিং লেোই েোবলশয় 
যোন। বিপ্িী অরবিন্ দঘোষ, দেেিন্টু  বেত্তরঞ্ন েোস 
এিং পদ্ডেত ঝোির�ল ে� ্ণোর সশঙ্ দেখো করোর পর 
বতবন স্বোধীনতো আশন্োলশন সদ্্য়ভোশি যুতি 
হশয়বছশলন। কলকোতোয় বগশয় বতবন দলোক�োন্ িোল 
গঙ্োধর বতলক এিং দগোপোল কৃষ্ণ দগোখশলর সশঙ্ও 
দেখো কশরবছশলন। �হোত্মো গোন্ীর সশঙ্ দেখো করোর 
সুশযোগও হশয়বছল তোরঁ। পশর, জো�নোলোল িোজোশজর 
বিোরো অনুপ্রোবণত হশয়, বতবন �ুম্বোইশত েশল যোন, 
দযখোশন বতবন িীর সোভোরকর, দনতোদ্জ সুভোষ েন্দ্র 

িসু, �হোশেি দেেোই এিং কৃষ্ণেোস জোজরু �শতো 
দনতোশের সোশথ দেখো কশরন।

পদ্ণ্ত �েন দ�োহন �োলি্ যখন দিনোরস বহন্ ু
বিবেবিে্োলয় প্রবতষ্োর জন্ তহবিল সংগ্শহর জন্ 
কলকোতোয় আশসন, হনু�োন প্রসোে দপোদ্োর তোরঁ সশঙ্ 
দেখো কশরবছশলন এিং এই ব�েশনর জন্ অনুেোন 
বেশয়বছশলন।  

�ুম্বোইশত থোকোর স�য় বতবন �োশরোয়োবর খোবে প্রেোর 
�ডেল প্রবতষ্ো কশরন। পরিতজীশত, তোরঁ খুেতুশতো ভোই, 
জয়েয়োল দগোশয়ঙ্কোর সহোয়তোয়, বতবন বহন্ ু
ধ� ্ণগ্শন্র ভুলত্রুটট সংশেোধন করশত এিং সোধোরণ 
�োনুশষর কোশছ িইগুবলশক দপৌঁশছ দেওয়োর জন্ গীতো 
দপ্রস প্রবতষ্ো কশরন। ‘গীতো দপ্রশস’র �শতো �হোন 
প্রবতষ্োশনর কোরশণ স�গ্ বিবে এখন ভোরশতর �হোন 
প্রোেীন দগৌরি�য় ঐবতহ্ এিং ধ� ্ণগ্ন্গুবল সম্পশক্ণ 
জোনশত পোশর। গীতো দপ্রস রো�েবরত �োনস এিং 
শ্রী�ে ভোগিত গীতোর �শতো িইগুবলশক সোধোরণ 
�োনুশষর কোশছ উপলব্ধ করশত গুরুত্বপূণ ্ণ ভূব�কো 
পোলন কশর।

১৯৭১ সোশলর ২২ �োে্ণ হনু�োন প্রসোে দপোদ্োশরর 
�তুৃ্ হয়। ২০২০ সোশলর ১৫ দ� স্বরো্রে�ন্ত্রী অব�ত 
েোহ হনু�োন প্রসোে দপোদ্োরশক স্মরণ কশর িশলন, 
“হনু�োন প্রসোে দপোদ্োর আধুবনক ভোরশতর সোংসৃ্বতক 
ইবতহোশসর �হোন দনতো। বতবন শুধু একজন স্বোধীনতো 
সংগ্ো�ীই বছশলন নো, বতবন বছশলন ভোরতীয় সংসৃ্বতর 
সঞ্চোলকও। দেশে যখন স্বোধীনতোর জন্ �োনুষ 
সংগ্ো� করবছল, তখন ভোইদ্জ হনু�োন প্রসোে দপোদ্োর 
ভোরতীয় েোবেত সংসৃ্বতশক বভত্তি বহশসশি গ্হণ কশর 
প্রকোেনো ও সোংিোবেকতোর বভত্তি স্োপন কশরন।"  

জন্- ১৭ দসশপ্ম্বর, ১৮৯২ �তুৃ্- ২২ �োে্ণ , ১৯৭১ 

হনুমান প্রসাদ খিাদ্দার: 
িগেভতগের লসদ্াত্র 
লিরুতদ্ আতন্দািতন 

খযাগদান কতরলেতিন 

স্বোধীনতোর অ�তৃ �শহোৎসিরাষ্ট্র
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জাতীয় মহাসেতকর 
তদঘ ্ষ্য সাত গুে িৃক্দ্ 
খিতয়তে 
দকন্দ্রীয় সরকোর দেশের প্রত্ন্ত অঞ্চশল 
সেক দযোগোশযোগ প্রসোবরত করশত 
প্রবতশ্রুবতিদ্ধ এিং খুি দ্রুত গবতশত 
�হোসেক বন� ্ণোণ করো হশচ্ছ। স্বোধীনতোর 
পর দথশক জোতীয় �হোসেশকর শেঘ ্্ণ 
সোতগুণ দিশেশছ। ১৯৫০-৫১ সোশল জোতীয় 
�হোসেশকর শেঘ ্্ণ বছল ১৯,৮১১ 
বকশলোব�টোর, ২০২১-২২ সোশল তো দিশে 
হশয়শছ ১,৪০,৯৯৫ বকশলোব�টোর। ২০১৩-১৪ 
সোশল ৪২৬০ বকশলোব�টোর জোতীয় সেক 
বন� ্ণোণ করো হশয়বছল, অপরবেশক ২০২১-
২২ সোশল ১৩,৩২৭ বকশলোব�টোর জোতীয় 
�হোসেক বনব� ্ণত হশয়বছল। 

িক্ডিত কাশীরাম: খদতশর স্াধীনতার জন্য 
ভারত এিং আতমলরকায় কাজ কতরলেতিন

গের পোটট্ণর বিবেষ্ট দনতো পদ্ডেত কোেীরো� দেশের 
স্বোধীনতোর প্রোণ বিসজ্ণন বেশয়বছশলন। ১৮৮৩ সোশলর 

১৩ অশ্োির পোঞ্োশির আম্বোলোয় তোরঁ জন্ হশয়বছল। তোরঁ 
বপতোর নো� বছল  পদ্ণ্ত গঙ্োরো�। �্োটট্রকুশলেন দেষ 
করোর পর, বতবন কীভোশি দটবলগ্ো� পোঠোশত হয় তো 
বেশখবছশলন এিং আম্বোলোয় কশয়কবেন দসই কোজও 
কশরবছশলন। পরিতজীকোশল বতবন আশ�বরকোয় েশল যোন, 
দসখোন দথশকই বতবন বিপ্িী কোজক� ্ণ শুরু কশরবছশলন। 
বতবন দসখোশন  দসোহোন বসং ভোকনোর সশঙ্ দেখো কশরন। 
কোেী রো� এিং দসোহোন বসং ভোকনোর �শধ্ দ্রুত সখ্তো 
গশে ওশঠ। পদ্ডেত কোেীরো� আশ�বরকোয় টঠকোেোরী কোজ 
কশর জীিন বনি ্ণোহ কশরন। এর পোেোপোবে, বতবন ভোরশতর 
স্বোধীনতোর স্বোশথ ্ণ বকছু সংগঠশনর সোশথ যুতি হন এিং দেশের 
স্বোধীনতোর জন্ �োনুষশক উে্িুদ্ধ করশত শুরু কশরন। 
বব্টটে েোসন দথশক ভোরতশক �ুতি করোর জন্ এই 
সংগঠনগুবল গটঠত হশয়বছল।

পদ্ণ্ত কোেীরো� আশ�বরকোয় কত্ণোর বসং সরভোর সোশথ 

দেখো কশরবছশলন। পদ্ণ্ত কোেীরো� লোলো হরেয়োশলর 
ভোিনোর বিোরো গভীরভোশি প্রভোবিত বছশলন। পদ্ণ্ত কোেীরো� 
১৯১৩ সোশল ‘গের পোটট্ণ ’র দকোষোধ্ক্ষ বনযুতি হন। ইউশরোশপ 
যখন প্রথ� বিবেযুশদ্ধর আেঙ্ো ঘবনশয় আশস,  তখন গের 
পোটট্ণ বসদ্ধোন্ত দনয় দয বকছু দলোকশক আশ�বরকো দথশক 
ভোরশত বফশর দেশের স্বোধীনতোর জন্ কোজ করশত হশি। 
এরপর পদ্ণ্ত কোেীরো� ভোরত বফশর আশসন। বতবন সোধোরণ 
�োনুষশক বব্টটেশের বিশরোবধতো করশত উে্িুদ্ধ কশরবছশলন। 
কোেীরো� লুবধয়োনো দজলোয় কোজ শুরু কশরন এিং দিে 
কশয়কটট বিপ্িী ক� ্ণকোশণ্ জবেত হন। আশন্োলন-সং্োন্ত 
ক� ্ণকোণ্ পবরেোলনোর জন্ বতবন গের পোটট্ণর বিপ্িীশের 
সশঙ্ দগোপন শিঠকও করশতন। পদ্ডেত কোেীরো� এিং তোরঁ 
সহশযোগীরো তোশের কোশজর জন্ তহবিল সংগ্শহর জন্ 
দ�োগো সরকোরী দকোষোগোর লুট করোর দেষ্টো কশরবছশলন। এই 
ঘটনোয় কোেীরো� ও তোরঁ সঙ্ীশের দগ্ফতোর করো হয়। 
বিেোশর তোরঁ �তুৃ্েণ্ হয়। ১৯১৫ সোশলর ২৭ �োে্ণ লোশহোর 
দজশল তোশঁক ফোবঁস দেওয়ো হয়। 

জন্- ১৩ অশ্োির, ১৮৮৩ �তুৃ্- ২৭ �োে্ণ , ১৯১৫ 

২০২১-২২ সোশলর তথ্ ৩১ বিশসম্বর, ২০২১ অনুসোশর  
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খহমু কািালন মাত্ 
১৯ িের িয়তস 
িালঁসর মতঞ্চ 
উতিলেতিন 

�হোন বিপ্িী দহ�ু কোলোবন �োরে ১৯ িছর িয়শস 
দেশের জন্ প্রোণ বেশয়বছশলন। ১৯২৩ সোশলর ২৩ 

�োে্ণ বসন্ প্রশেশের (িত্ণ�োশন পোবকস্োন) সোখর েহশর 
বতবন জন্গ্হণ কশরবছশলন। তোরঁ বপতোর নো� বছল 
দপসু�ল কোলোবন এিং �ো বছশলন দজটঠ িোই। দহ�ু 
কোলোবন শেেি দথশকই  �হোন বিপ্িীশের দেেোত্মশিোধক 
িক্তৃতো এিং গল্প শুশন িে হশয়শছন। তোরঁ যখন আট 
িছর, দসই স�য় ভগৎ বসংশক ফোবঁস দেওয়ো হশয়বছল। 
এই ঘটনোটট দহ�ুর জীিশন গভীর প্রভোি বিস্োর কশরবছল। 
দহ�ু পশর ‘বসশন্র  ভগত বসং’ নোশ� পবরবেত হন।

বতবন তরুণ সঙ্ীশের বনশয় রোজপশথ প্রভোতশফবর 
করশতন, স্বোধীনতোর গোন গোইশতন এিং বব্টটে বিশরোধী 
বনবষদ্ধ রেনো দগোপশন বিতরণ করশতন। ১৯৪২ সোশল 
�হোত্মো গোন্ী যখন ভোরত ছোশেো আশন্োলন শুরু 
কশরবছশলন, তখন দহ�ু দসই আশন্োলশনর সশঙ্ যুতি 
হশয় পশেন। বতবন এিং তোরঁ সহশযোগীরো বিশেবে পণ্ 
িয়কশটর িোক বেশয়বছশলন। এই আশন্োলশনর স�য় 
দহ�ু কোলোবন জোনশত পোরশলন দয েল�োন দিলুবেস্োন 
আশন্োলনশক ে�ন করোর জন্ অ্রে দিোঝোই একটট 
বব্টটে দট্রন বসশন্র দরোবহনী দটিেন বেশয় যোশি। বতবন 
দসই দট্রন লোইনেু্ত কশর অ্রে লুট করোর পবরকল্পনো 
কশরন। 

এই েুঃসোহবসক দেষ্টোর স�য় তোশঁক দগ্ফতোর কশর 
দজশল বনয ্ণোতন করো হয়। পশর তোশঁক �তুৃ্েণ্ দেওয়ো 
হয়। ১৯৪৩ সোশলর ২১ জোনুয়োবর তোশঁক ফোবঁস দেওয়ো 
হয়। িলো হশয় থোশক দয যখন দহ�ু কোলোবন বনশজর হোশত 
ফোবঁসর েবে তুশল বনশয়বছশলন, ফোবঁসর �শঞ্চ বতবন 
‘ইনবকলোি-দ্জন্োিোে’ এিং ‘ভোরত �োতো বক জয়’ িশল 
দস্োগোন বেশয়বছশলন।  ২০০৩ সোশলর ২১ আগটি  
তৎকোলীন প্রধোন�ন্ত্রী অটল বিহোরী িোজশপয়ী সংসে 
েত্বশর দহ�ু কোলোবনর একটট �ূবত ্ণ উশন্োেন কশরবছশলন। 
তোরঁ সমেোশন ভোরত সরকোর একটট িোকটটবকটও জোবর 
কশরশছ। 

জন্- ২৩ �োে্ণ , ১৯২৩ �তুৃ্- ২১ জোনুয়োবর, ১৯৪৩ ্োবন্তিীর েোরুেন্দ্র িসু ১৮৯০ সোশলর ২৬ 
দফব্রুয়োবর খুলনোয় জন্গ্হণ কশরবছশলন, 

যো িত্ণ�োশন িোংলোশেশের অন্তভু্ণতি। তোরঁ বপতোর 
নো� দকেিেন্দ্র িসু। দছোটশিলো দথশকই বতবন 
দেেোত্মশিোধক পবরশিশে িে হশয়বছশলন, 
স্বোভোবিকভোশি েোরুেন্দ্র িসুর �শন দেেশপ্রশ�র ভোি 
প্রিল বছল। বতবন সোহসী এিং বনভজীক বছশলন। তোশঁক 
বেি্োঙ্ িলো হশতো কোরণ একটট হোশত দকোন আেুল 
বছল নো। দসজন্ বতবন বপস্লটট িোন হোশত দিশঁধ 
এিং িো� হোশতর আেুল বেশয় টট্রগোর টটশপ বপস্ল 
েোলোশনোর অনুেীলন করশতন। 

দেশের স্বোধীনতোশক বতবন বনশজর জীিশনর দেশয় 
দিবে �ূল্ বেশতন। বিপ্িীশের যুগোন্তর সংগঠশন 
দযোগেোশনর আশগ বতবন কলকোতো ও হোওেোর বিবভন্ন 
দপ্রস ও সংিোেপশরের জন্ও কোজ কশরবছশলন। 
বতবন অনুেীলন সব�বতর সোশথও যুতি বছশলন। 
এবেশক, আশু বিবেোস নোশ� একজন সরকোবর 
আইনজীিী েোরুেন্দ্র িসুশক সশন্হ করশত শুরু 
কশরন। এই সরকোবর আইনজীিী সি ্ণেো দেেশপ্রব�ক 
বিপ্িীশের েোদ্স্ দেওয়োর উপোয় খুজঁশতন। 
এ�তোিস্োয় েোরুেন্দ্র িসু দসই আইনজীিীশক বেক্ষো 
দেওয়োর বসদ্ধোন্ত দনন এিং এর জন্ পবরকল্পনো 
শুরু কশরন। 

১৯০৯ সোশলর দফব্রুয়োবরশত, েোরুেন্দ্র িসু সুশযোগ 
িুশঝ আবলপুর দিো�ো �ো�লোর সরকোরী আইনজীিী 
আশু বিবেোসশক গুবল কশর হত্ো কশরন। এই ঘটনোর 
ফশল তোশঁক দগ্ফতোর করো হয়। আেোলশত শুনোবনর 
স�য়, েোরুেন্দ্র িশলবছশলন দয আশু বিবেোস একজন 
বিবেোসঘোতক এিং বতবন তোশক হত্ো করোর বসদ্ধোন্ত 
বনশয়বছশলন। বতবন বিেোশরর স�য় পোলোশনোর দকোন 
দেষ্টো কশরনবন এিং আত্মপক্ষ স�থ ্ণশনর জন্ 
একজন আইনজীিীশক বনযুতি করশত অস্বীকোর 
কশরবছশলন িশল জোনো যোয়। বিেোশর তোরঁ �তুৃ্েণ্ 
হয়। ১৯০৯  সোশলর ১৯  �োে্ণ আবলপুর দসন্টোল 
দজশল তোশঁক ফোবঁস দেওয়ো হয়। n

জন্- ২৬ দফব্রুয়োবর, ১৮৯০ �তুৃ্- ১৯ �োে্ণ , ১৯০৯ 

চারুচন্দ্র িসু: যুগা্র 
এিং অনুশীিন সলমলত 
উভয় সংগিতনর সতগে 
যুতি লেতিন 

স্বোধীনতোর অ�তৃ �শহোৎসিরাষ্ট্র
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লমলডয়া কন ্ষার 
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হাজার হাজার বের আকগ, ভারত্রীয় ঋকেরা প্রিৃকত, প্রাে্রী, �করকবশ এবং জকলর সকগে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য 
এি সংযত, ভারসাম্য�ূে ্শ এবং সংকবদনশ্রীল ব্যবস্ার ধারো িকরকেকলন। আমাকদর ধম ্শগ্রকন্ ‘মা আক�া কহংকস’ 
বকল। অথ ্শাৎ জকলর অ�চয় না িকর জল সংরক্ষে িরা উকচৎ। হাজার হাজার বের ধকর, এই দশ ্শন আমাকদর 

আধ্যাত্মিিতা এবং ধকম ্শর অংশ হকয় উকেকে। এটি আমাকদর সমাকজর সংসৃ্ককত, সামাক্জি কচন্তার পিন্দ্রকবন্।ু তাই 
আমরা ঈবেরকি জকলর নাম কদকয় থাকি এবং নদ্রীকি মা বকল মকন িকর। যখন সমাকজ প্রিৃকতর সকগে এরিম 

মানকসি সংকযাগ গকড় ওকে, তখন তাকি সুস্ায়্রী উন্নয়ন বলা হয়। 

জি জন অলভযান এমন সমতয় চািু করা হতচ্ছ যখন 
লিবেজতুে জতির ঘাটলততক আগামী লদতনর সংকট 

লহসাতি মতন করা হতচ্ছ। লিতবের সীলমত জি সম্দ লনতয় 
সারা লিতবে এখন চচ্ষা শুরু হতয়তে। খস কারতেই আজ 
খদশটট 'আগামী কাতির ভলির্যৎ' লহতসতি স্াধীনতার 
অমৃত কাতির লদতক তালকতয় আতে। যলদ জি ্াতক 

ততিই ভলির্যৎ ্াকতি। আজ, যখন আমরা ভলির্যততর 
সংকটগুলির সমাধান খুঁজলে, আমাতদর অতীততর খসই 

খচতনাতক িুনরুজ্ীলিত করতত হতি।

- নতরন্দ্র খমাদী, প্রধানমন্তী 
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