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এক নতুন ভারত 
গড়ার পথে

বাজেট বাস্তবায়ন ননজয় সব 
পজষের সজগে মতনবননমজয়র 

প্রধানমন্ত্রীর উজ্যাগ ভারতজে 
দ্রুত আত্মননভ্ভরতার লজষেয 

এনগজয় ননজয় যাজছে 

সমাচার
বর্ষ  ১ সংখ্া ১৯ ১-১৫ এপ্রিল, ২০২১

বিনামূল্যে বিতরলের জনযেননউ ইনডিয়া



োনলয়ানওয়ালা বাজগ এেনরিত
১৩ এনপ্রল নবজেল পাঁচটায়,
বন্ধু রা সবাই সসই উ্যাজনর ন্জে যানছেল।
মজন সুনবচাজরর আশা ননজয় 
সমস্ত নশখ, নিনু্, মুসলমান এজসনিল
শিজরর খুব েম মানুষই বানে নিল।
সবাই ননজেজ্র ে্রীবজনর পজরায়া না েজরই এজসনিল
সিজ়ে ে্রীবজনর আশ্রয়
বন্ধু রা তাঁরা এখন পৃনিব্রী সিজ়ে চজল সগজি বান়েজত 
সেরার আশা না সরজখই 
সমস্ত ইছো ও স্বপ্ন সপিজন সেজল নগজয়নিল, আমার 
বন্ধু রা।
তাঁজ্র রজতে োনলয়ানওয়ালা বাগজে সজতে েরজত
ঝাঁজে ঝাঁজে পতজগের মজতা ঝাঁনপজয় পজ়ে 
আগুজন আত্মাহুনত ন্জয়নিল আমার বন্ধু রা।
ে্রীবজনর প্রনত ব্রীতশ্রদ্ধ িজয় তাঁরা মৃতুযজে আপন 
েজর ননজয়নিল,
যমজে বাধয েজরনিল তাঁজ্র গ্রিণ েরজত, আমার 
বন্ধু রা।
সযমন মনসুর বজলনিল, ‘আনমই সতয!’
যখন সস সগালাগুনলর মুজখামুনখ িজয়নিল।
সযমন সামস তানরিনে; যাঁর ঈশ্বর সন্ধান
সশষ িজয়নিল মৃতুযর আনজন্, আমার বন্ধু রা।

১৩ এনপ্রল, ১৯১৯-এ অমৃতসজরর োনলয়ানওয়ালা বাজগ ববশাখ্রী উৎসব সমাজরাজি নরিনটশ সসনার 
গুনলচালনার ঘটনার ১০২ বির পূণ্ভ িজত চজলজি। এই মম্ভানতিে সৃ্নত আেও ে্রীবতি। সসন্ন সসখাজন ২২ 
বির বয়স্রী এে যুবে নানে নসংি উপনথিত নিজলন। নভজ়ে চাপা প়োয় তাঁর শর্রীজর সসন্ন গুনল লাজগনন। 
নতনন সসই ব্রীভৎস িতযাোডি ননজয় ‘রতোতে ববশাখ্রী’ নামে এেনট েনবতা সলজখন। এই েনবতা প্রোজশর 
পর রুষ্ট নরিনটশ সরোর েনবতানটর মূল পাণু্নলনপ বাজেয়াপ্ত েজরনিল। সসই েনবতার এেনট মূল অংশ :

শি্রী্জ্র প্রণাম



সম্াদক
জয়দীপ ভাটনাগর,

মুখযে মহাবনলদদেশক, বপআইবি, নতুন বদবলি

উপলদষ্া সম্াদক
বিলনাদ কুমার
সল্াষ কুমার

প্রচ্ছদ
রিীন্দ্র কুমার শমদো

প্রকাশনা ও মুদ্রে
সলতযেন্দ্র প্রকাশ,

মুখযে-মহাবনলদদেশক, বিওবস
িুযেলরা অফ আউটবরচ অযোন্ড কবমউবনলকশন

মুদ্রে
বভিা প্প্রস প্রাইলভট ব্বমলটড

বস - ৬৬/৩ , ওখ্া বপএইচ -২,

নতুন বদবলি - ১১০০২০

পবরলিশক
িুযেলরা অফ আউটবরচ অযোন্ড কবমউবনলকশন, 
ববিতীয় ত্, সূচনা ভিন, নতুন বদবলি - 

১১০০০৩

বনউ ই বন্ডয় া  সম াচ ার

  response-nis@pib.gov.in  »১৮
বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১
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সাদর নমস্ার!

ভারতীয় সংস্কৃ বতলত উৎসি- পািদেলের অলনক গুরুত্ব। প্দলশর স্াল্দে গ্রহে করা শপ্ও প্কানও 
উৎসি প্্লক প্কানভালি কম হয় না। সামবগ্রকতার শবতি এই সঙ্কল্পলক িড় সাফল্যের পল্ বনলয় 
যায়। 

যখন সরকালরর প্কানও প্রলচষ্ার মাধযেলম প্দলশর সিদেত্র একবট নতুন আশার আিহ গলড় ওলে, 
দ্রুতগবতলত এবগলয় যাওয়ার ইচ্ছা জালগ, তখন সরকালরর কাছ প্্লক একবট বিলশষ পবরোম 
আশা করা হয়। এিার সাধারে িালজট বনলয় সারা প্দলশ ইবতিাচক আিহ গলড় ওোয় প্কন্দ্রীয় 
সরকারও অভূতপূিদে পদলষেপ বনলয়লছ। িালজলটর প্রস্ািগুব্লক িাস্িাবয়ত করার জনযে ভারলতর 
সংসদীয় ইবতহালস প্র্মিার প্রধানমন্তী বনলজ সমস্ সংবলিষ্ সক্ সুবিধালভাগী, বিলশষজ্ঞ এিং 
অনযোনযেলদর সলগে িাতদো্ালপর উলদযোগ বনলয়বছল্ন। তাঁর উলদেশযে বছ্ িালজট প্�াষোগুব্লক 
আরও দ্রুতগবতলত িাস্িাবয়ত করার পল্র সন্ান করা; বকভালি সরকার এিং প্িসরকাবর প্ষেত্র 
পরস্পলরর প্রবত আস্া প্রলখ আরও এবগলয় যালি! সরকার এমন আত্মবনভদের ভারত গলড় তু্লত 
চায়, প্যখালন প্রলতযেক িযেবতি, প্রলতযেক সংস্া এিং প্রবতবট উলদযোগ বনজস্ ষেমতা বনলয় এবগলয় 
যাওয়ার সুলযাগ পালি। এই ভািনাবট এিালরর সংখযোয় প্রচ্ছদ কাবহনী হলয় উলেলছ।

অসংখযে উৎসি এিং সঙ্কল্প িাস্িায়লনর মাধযেলম স্াধীনতার ৭৫তম িষদেপূবতদেলক আমরা স্াধীনতার 
‘অমকৃত মলহাৎসি’ রূলপ পা্ন করবছ। এই উৎসি প্দলশর ৭৫ িছলরর উন্নয়নলক তুল্ ধরলি। 
এছাড়া ২০৪৭ সাল্ প্দশ প্য স্াধীনতার শতিষদে পা্ন করলি, তার দকৃবষ্ভগেীও এই উৎসলির 
মাধযেলম প্রবতফব্ত হলি। 

ভারত তার সসবনকলদর কবেন সং�ষদে প্্লক প্প্ররো বনলয় বকভালি এবগলয় যালি প্সটাও এিালরর 
সংখযোর একবট গুরুত্বপূেদে অংশ। 

শ্রী গুরু প্তগিাহাদুরবজলক বনলয় প্্খা বকংিা উৎক্ বদিলস ওবড়শার পাইক প্সনালদর কাবহনী, 
সংবিধালনর বশল্পী ডঃ ভীমরাও আলবেদকরলক তাঁর জন্মজয়্ীলত শ্রদ্াজ্ঞাপন, ষুেদ্র িযেিসায়ীলদর 
সহায়ক  মুদ্রা প্যাজনা এিং পবরলিশ সংরষেলের ্লষেযে অনুকূ্ পবরিহে িযেিস্া-বভবতিক ‘প্ফম 
ইবন্ডয়া’ এিালরর সংখযোয় বিলশষ স্ান প্পলয়লছ।

িরািলরর মলতাই পড়লত ্াকুন আর বনলজলদর পরামশদে আমালদর ব্লখ জানান। 

বেকানা : িুযেলরা অফ আউটবরচ অযোন্ড কবমউবনলকশন, ববিতীয় ত্, সূচনা ভিন, নতুন বদবলি – 
১১০০০৩

ই-প্ম্ – response-nis@pib.gov.in-এ

(জয়দীপ ভাটনাগর)

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার২



ভারত সরোজরর নিনেটাল 
েযাজলডিার এবং িাজয়নরজত 
সরোনর িুনটর ন্ন এবং 
অনযানয গুরুত্বপূণ্ভ ন্জনর 
তানলো সি নবনভন্ন প্রেল্প, 
অনুষ্ান এবং প্রোশনার 

নববরণ রজয়জি

https://goicalendar.gov.in/

Google Play Store link iOS link 
https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

https://apps.apple.com/in/app/
goi-calendar/id1546365594

পূিদে ভারলতর উন্নয়ন এিং আব্দেক উন্নবত বনলয় এত 
সুন্দর প্রবতলিদন প্রকালশর জনযে শুলভচ্ছা জানাই। 
এই পূিদে ভারত এক সময় প্দলশর িাবেজযে প্কন্দ্র 
বছ্। আমরা আশা কবর ভবিষযেলতও এই পূিদে ভারত 
প্দলশর উন্নয়লন গুরুত্বপূেদে ভূবমকা পা্ন করলি। 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদীর ‘পূলির জনযে কাজ কলরা’ 
নীবতর ফল্ এই অঞ্চল্র মহাসড়ক প্, প্র্প্, 
বিমানপ্ এিং ইন্ারলনট প্যাগালযাগ িযেিস্া উন্নত 
করার মাধযেলম প্দলশর উন্নয়লনর পাশাপাবশ মানুলষর 
জীিনযাত্রা অলনক সহজ হলি।

চন্দ্রকা্ প্রধান
Chandrakantapradhan2014@gmail.com

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার সম্লকদে জানলত প্পলর আবম খুি আনবন্দত। 
সরকালরর বিবভন্ন প্রকল্প প্যগুব্ সারা প্দলশ িাস্িাবয়ত হলচ্ছ 
প্সগুব্ সম্লকদে সমূ্েদে ত্যে ও জ্ঞান বনয়বমত প্রকাবশত হল্ 
ছাত্রছাত্রী সহ সকল্ উপককৃ ত হলি।

বরবদ্মা গুপ্া
sangeetaguptashree@gmail.com

পবত্রকাবট পলড় খুি আনন্দ প্প্াম। প্দলশর উন্নয়লন সরকালরর 
বিবভন্ন উলদযোগ এিং প্দলশর প্রককৃ ত বচত্র সবেব্ত প্রবতলিদনগুব্ 
আমার ভাল্া প্্লগলছ। এবট ছাত্রলদর জনযে খুিই সহায়ক 
পবত্রকা। এই পবত্রকার আলরকবট সুবিধা হ্ প্য এবট বিবভন্ন 
ভাষায় ছাপা হয়। এরকম ভাল্া কাজ চাব্লয় যান।

ধ্রুিবজৎ দতি
duttadhruba200@gmail.com

এটা খুি ভাল্া পবত্রকা এিং এলত প্দশ সম্লকদে অলনক 
ইবতিাচক ত্যে ছাপা হয়। এর মুদ্রে ও প্্খাগুব্ও খুি 
উচ্চমালনর। আমার শুলভচ্ছা জানাই। আমার পরামশদে, এই 
পবত্রকার নাম পা্লট বক ‘জাগ্রত ভারত সমাচারপত্র’ করা যায়?

সুবনতা পযোলট্
sunitapatel.sp7@gmail.com

বিবভন্ন প্রবতলযাবগতামূ্ক পরীষোর জনযে প্রস্তুবত বনলত এই 
পবত্রকাবট আমালদর জনযে খুিই সহায়ক ভূবমকা পা্ন করলছ। 
এবট বশশুলদর জনযেও অতযে্ গুরুত্বপূেদে। আবম একবট সরকাবর 
সু্ল্ বশষেকতা কবর। যবদ সম্ভি হয় আমালক এই পবত্রকার 
প্তল্গু সংস্রে পাোলিন অ্িা আমরা কী কলর এর গ্রাহক 
হলত পাবর জানালিন।

varalakshmipalla19@gmail.com
ডিডিটাল ক্াথলন্ার

এনট গুগল সলে সট্ার এবং আইওএস-এ িাউনজলাি েরা যাজব
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ডাকবাক্স 



প্রয়াত কর্মচারীদের ছেদে-ছরদয়র জন্য 
ববএসএফ  ছেল্পোইন চােু কদরদে

আত্মবনর্মর রারত বনর্মাদে ছজায়ার, ধপূকাবির আরোবন ৯৩% কদরদে

সরকালরর দূরদকৃবষ্সম্ন্ন উলদযোগ ও প্রলচষ্ার ফল্ বিবভন্ন প্দশীয় বশল্প শবতিশা্ী 
হলত শুরু কলরলছ। ভারতীয় ধূপকাবে বশল্প, এর উজ্জ্ব্তম উদাহরে। প্কন্দ্রীয় 
সরকালরর  অবতষুেদ্র, ষুেদ্র ও মাঝাবর বশলল্পালদযোগ মন্তলকর আত্মবনভদের ভারত 

বনমদোলের ্লষেযে গত িছর জু্াই মালস চা্ু করা আত্মবনভদের অবভযালনর ফ্স্রূপ 
ধূপকাবে বশল্প ইবতমলধযেই �ুলর দাঁবড়লয়লছ। এই প্রকলল্প মবহ্া ও গ্রামীে মানুষলদর 
ধূপকাবে বশলল্প অবধক কমদেসংস্ান সুবনবচিত কলরলছ। ফ্স্রূপ, প্দলশ ধূপকাবে 
আমদাবন দ্রুত কলমলছ। ২০২০-র এবপ্র্ প্্লক ২০২১-এর জানুয়াবরর মলধযে প্দলশ 
ধূপকাবের আমদাবন ৯৩% কলমলছ। ২০১৯-এর এবপ্র্ প্্লক ২০২০-র মাচদে পযদ্ে  
ভারত ২৮৪ প্কাবট টাকার ধূপকাবে আমদাবন কলরবছ্। তারপর প্্লক ২০২১-র 
জানুয়াবর পযদ্ে  মাত্র ১৯ প্কাবট টাকার ধূপকাবে আমদাবন করা হলয়লছ। 

স্্যাচু অফ ইউবনবিদত 
পর্মিদকর সংখ্যা ৫০ েক্ষ 

অবতক্রর কদরদে

বিএসএফ-এর প্রয়াত কমদেচারীলদর প্ছল্-প্মলয়লদর মানবসকভালি 
উজ্ীবিত করলত, সাহাযযে ও কাউলসেব্ং-এর জনযে একবট প্হল্প্াইন 
চা্ু করা হলয়লছ। একবট সংহত দকৃবষ্লকাে প্্লক সাহালযযের হাত 

িাড়ালত ‘সাহারা’ নামক এই উলদযোলগর মাধযেলম বিএসএফ এিং নযোশনা্ 
কবমশন ফর প্প্রালটকশন অফ চাইল্ড রাইটস (এনবসবপবসআর)-এর প্যৌ্ 
উলদযোলগ এই প্হল্প্াইন চা্ু করা হলয়লছ। এর মাধযেলম বিলশষজ্ঞরা 

কাউলসেব্ং-এর পাশাপাবশ বশশুলদর 
অবধকার সংরষেে এিং িঞ্চনা সংক্া্ 
অভাি-অবভলযাগ শুনলিন। তালদর বশষো, 
স্াস্যে এিং অনযোনযে প্রলয়াজন প্মটালনার 
প্চষ্া করলিন। ‘সাহারা’ এই বশশুলদর 
প্কন্দ্রীয় সরকার ও বিএসএফ-এর বিবভন্ন 
উন্নয়ন প্রকলল্পর সহায়তা প্পলত সাহাযযে 
করলি। এজনযে একবট স্তন্ত প্টা্-বরি 

প্টব্-কাউলসেব্ং নবের – ১৮০০-১-২৩৬-২৩৬ এিং একবট ওলয়িব্ঙ্ক 
– https:/www.ncpcr.gov.in/ চা্ু করা হলয়লছ। প্কন্দ্রীয় সরকালরর 
প্রবতরষো মন্তলকর অধীলন ডায়লরক্টলরট অফ ইবন্ডয়ান আবমদে প্ভলটরাসে 
(বডআইএবভ) কতদেিযেরত অিস্ায় মকৃত সসবনক ও কমদেচারীলদর পবরিারলক 
সাহাযযে করার ্লষেযে একবট সমলঝাতাপত্র স্াষের কলরলছ। এর মাধযেলম 
প্সনা-কমদেচারীলদর পবরিারিলগদের মলতা বিএসএফ-এর পবরিালরর জনযেও 
বিবভন্ন ক্যোেমূ্ক কমদেসূবচ চা্ু করা হলি। এর মলধযে রলয়লছ মকৃত 
কমদেচারীলদর প্ছল্-প্মলয়লদর জনযে ছাত্র িকৃবতি, বিধিালদর জনযে ভাতা, 
কবম্উটার সহায়তা, উচ্চবশষোয় সহায়তা এিং বিিাহলযাগযো কনযোলদর 
বিিাহ ভাতা। এর মাধযেলম প্দলশর প্রায় ১ ্ ষে বিএসএফ কমদেচারীর বিধিা 
ও বশশুরা বনলজলদর সম্ভ্রম িজায় প্রলখ জীিনধারলে সষেম হলিন।

আপ্রকবট মাই্ফ্ক, 
আমালদর প্দলশর প্্ৌহ 
মানি সদদোর িলিভভাই 

পযোলটল্র স্কৃবতলত বনবমদেত তারঁ বিলবের 
উচ্চতম মূবতদে স্যোচু অফ ইউবনবট প্দখলত 
২০২১-এর ১৫ মাচদে পযদ্ে  ৫০ ্লষেরও 
প্িবশ পযদেটক এলসলছন। গলড় সদবনক 
৯-১০,০০০-এরও প্িবশ পযদেটক এই 
স্ারক প্দখলত এলসলছন। এলঁদর মলধযে 
বিলদবশ পযদেটকরাও রলয়লছন। ২০১৮ 
সাল্র ৩১ অলক্টাির িলিভভাই পযোলটল্র 
স্কৃবতলত জাতীয় একতা বদিস উপ্লষে 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী এই ১৮২ বমটার 
উচুঁ মূবতদেবট উলবিাধন কলরবছল্ন। প্যবদন 
প্সই মূবতদে প্দখলত আসা পযদেটকলদর 
সংখযো ৫০ ্ষে প্পবরলয় যায়, প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র প্মাদী এই সাফ্যেলক ঐবতহাবসক 
এিং প্গৌরিপূেদে মুহূতদে বহলসলি িেদেনা 
কলর টুযেইট কলরন। 

সংিাদ সংলষেলপ

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৪



প্রধানরন্তী ছসরাউইক ছ্াবাে এনাবজ্ম অ্যান্ড 
এনরায়রনদরন্ট বেডারবিপ অ্যাওয়াড্ম ছপদেন

এটা ভারলতর জনযে শুধু সুসংিাদ নয়, গিদে করার মলতা খির। 
সু্ভ জ্া্াবন এিং পবরলিশ বনমদ্ে  করার প্ষেলত্র উন্নত 
িযেিস্াপনার জনযে সমাধান এিং নীবতগুব্র মাধযেলম আ্জদোবতক 

দায়িদ্তার প্ষেলত্র গুরুত্বপূেদে উলদযোগ বনলয় প্নতকৃত্ব প্রদান এিং 
অিদালনর জনযে প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদীলক প্সরাউইক প্্ািা্ এনাবজদে 
অযোন্ড এনভায়রনলমন্ ব্ডারবশপ পুরস্ালর সম্াবনত করা হলয়লছ। 
বিলবে প্রবতবঠিত িাবষদেক জ্া্াবন মঞ্চ 
বহলসলি প্সরাউইক ১৯৮৩ সাল্ স্াবপত 
হলয়বছ্। আর ২০১৭ সাল্ এই পুরস্ার 
চা্ু হলয়লছ। ভারত জ্া্াবন প্ষেলত্র উন্নত 
উৎলসর জনযে বনয়বমত কাজ করলছ এিং 
আ্জদোবতক প্সৌর প্জালটর প্নতকৃত্ব বদলচ্ছ। 
পুরস্ার প্রদান সমালরালহ  প্রধানমন্তী 
িল্ন, “আবম অতযে্ বিনম্রবচলতি প্সরাউইক আ্জদোবতক জ্া্াবন এিং 
পবরলিশ প্নতকৃত্ব পুরস্ার গ্রহে করবছ। আবম এই পুরস্ারবট আমার 
মহান প্দলশর জনসাধারেলক সমপদেে করবছ। আবম এই পুরস্ারবট 
আমার প্দলশর মহান ঐবতহযেলক সমপদেে করবছ, যা আমালদর সিদেদাই 
পবরলিশ রষোর প্ প্দবখলয় এলসলছ।”

এ বের ইবপএফ-এ ৮.৫% 
সেু উপোর

পবরবস্বত যলতাই প্রবতকূ্ প্হাক, 
প্কন্দ্রীয় সরকার ৬ প্কাবট 
কমদেচারীলদর স্াল দ্ে প্কানরকম টাকা 

না প্কলট ভবিষযেবনবধ তহবিল্ জমা টাকায় 
২০২১-এ আলরকিার ৮.৫% সুদ উপহার 
বদলয় আবেস্ কলরলছ। প্র্মিার ইবপএফও 
জমু্-কাশ্ীর ও ্াদালখর উপলভাতিালদর 
জনযে সামাবজক সুরষোর বিস্ারও �বটলয়লছ। 
এই বিস্ালরর পর কমদেচারী ভবিষযেবনবধ – 
ইবপএফ-এর প্কন্দ্রীয় ট্াবস্ প্িাডদে (বসবিবট)-
এর প্র্ম সিেক শ্রীনগলর গত ৪ মাচদে 
আলয়াবজত হলয়বছ্। প্সখালনই এই সুলদর 
হার বনলয় বসদ্া্ প্নওয়া হলয়লছ। 

গ্রামীে এিং শহুলর উপলভাতিালদর অবধকার 
রষো সুবনবচিত করলত ই-দাবখ্ 
প্পাটদো্লক শবতিশা্ী করা হলয়লছ। 

নযোশনা্ কনবজউমার বডসবপউটস বরলরেসা্ 
কবমশন (এনবসবডআরবস) এই প্পাটদোল্র মাধযেলম 
অন্াইন অবভলযাগ ফাই্ করার প্রবক্য়া সহজ 
কলর তুল্লছ। এলক কমন সাবভদেস প্সন্ারগুব্র 
(বসএসবস) সলগে যুতি করা হলয়লছ যালত গ্রামীে 
উপলভাতিারা সহলজই তালঁদর অবভলযাগ জাবনলয় 
উপককৃ ত হলত পালরন। কবমশন এখন ১৫বট রালজযে 
এই িযেিস্া চা্ু কলর ৪৪৪বট অঞ্চ্লক অ্ভুদেতি 
কলরলছ। প্কন্দ্রীয় উপলভাতিা বিষয়ক মন্তক সমস্ 
রালজযে এই ধরলনর প্পাটদো্ শুরু করার জনযে 
তৎপর হলয় কাজ কলর যালচ্ছ।   

এখন ই-োবখে ছপাি্মাদের রাধ্যদর সেদজ 
উপদরাক্ারা অবরদরাগ োবখে করদত পারদবন

কদরানার সঙ্কিকাদের পর প্রথরবার 
একবেদন ৩.১৩ েক্ষ রাত্ী আকাদি উড়দেন

এখন প্দশ কলরানা মহামারীর সঙ্কট প্্লক প্িবরলয় 
এলস সুরষো বনয়মাি্ী পা্লনর মাধযেলম জনজীিনলক 
সহজ কলর তু্লত প্চষ্া কলর যালচ্ছ। এর সি প্্লক 

িড় উদাহরে হ্ গত ২৮ প্ফব্রুয়াবর  
একবদলন ৩.১৩ ্ষে প্রকডদে সংখযেক 
যাত্রী  বিমানযাত্রা কলরলছন। ২৫ মাচদে, 
২০২০-প্ত চা্ু হওয়া ্কডাউলনর 
পর সমস্ ধরলনর যাতায়াত িন্ কলর 
প্দওয়া হলয়বছ্। ২৫ প্ম, ২০২০ প্্লক 
ধালপ ধালপ আিার সি চা্ু করা শুরু 
হলয়বছ্। তারপর প্্লক মাত্র একবদলন আকাশপল্ যাত্রী 
পবরিহলের এবট সলিদোচ্চ সংখযো। প্সবদন ২,৩৫৩বট উড়ালন 
৩ ্ষে ১৩ হাজার ৬৬৮ জন প্দশীয় বিমানপল্ আসা-
যাওয়ার জনযে যাত্রীরা বিমান পবরলষিার আনন্দ বনলয়লছন। 
ফল্, প্সবদন প্দলশর সমস্ বিমানিন্দরগুব্লত  প্মাট ৬ 
্লষেরও প্িবশ মানুষ যাতায়াত কলরলছন।  

প্রধানমন্তীর পুলরা ভাষে প্শানার 
জনযে বকউআর প্কাডবট স্যোন করুন
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িািা সালহি ভীমরাও আলবেদকলরর জন্ম ১৮৯১ সাল্র 
১৪ এবপ্র্ বরিবটশ ভারলতর প্সন্টা্ ইবন্ডয়া প্রবভলসে 
(এখন মধযেপ্রলদশ) অিবস্ত মহুনগর প্সনা ছাউবন 

শহলর হলয়বছ্। বতবন বপতা রামবজ মাল্াবজ সকপা্ এিং 
মা ভীমািাঈলয়র চতুদদেশ িা প্শষ স্ান বছল্ন। প্ছাটলি্ায় 
দাবরদ্রযে এিং বিবভন্ন সামাবজক কুসংস্ালরর ফল্ তারঁ জীিন 
অতযে্ অভালির মলধযে প্কলটলছ। বনলজর জাবত পবরচলয়র 
কারলে িা্ক অিস্ালতই তাঁলক সামাবজক সিষলমযের বশকার 
হলত হলয়বছ্। 

প্মধািী ছাত্র হওয়া সল্বেও অস্পকৃশযেতার কারলে ভীমরাওলক 
অলনক ধরলনর সমসযোর সমু্খীন হলত হলয়বছ্। ১৯০০ সাল্র 
৭ নলভবের রামবজ সকপা্ সতারার সরকাবর হাইসু্ল্ তারঁ 
প্ছল্ ভীমরাও-এর নাম বভওয়া রামবজ আবেডওলয়কর বহলসলি 
নব্ভুতি কবরলয়বছল্ন। তাঁর প্ছাটলি্ার নাম বছ্ বভওয়া। 
তারঁ মূ্ উপাবধ সকপাল্র িদল্ আবেডলিকর ব্বখলয়বছল্ন 
কারে তারঁা বছল্ন আবেডওলয় গ্রালমর িাবসন্দা। প্কাঙ্কন 
এ্াকার মানুলষরা বনলজলদর উপাবধ গ্রালমর নালম 
রাখলতন। একজন রিাহ্মে বশষেক ককৃ ষ্া মহালদি 
আলবেদকর বভওয়ালক খুি ভাল্ািাসলতন। বতবনই 
তারঁ নালমর উপাবধ আবেডলিকর প্্লক িদল্ 
আলবেদকর কলর বদলয়বছল্ন। প্সই প্্লক আমরা 
তালঁক আলবেদকর নালমই জাবন। 

১৯০৭ সাল্ বতবন মযোবট্ক পরীষোয় উতিীেদে হন। পলরর 
িছর বতবন এ্বফংস্ন কল্লজ ভবতদে হন। এই কল্জবট 
বছ্ িলবে বিবেবিদযো্লয়র অধীলন। তাঁর সম্প্রদালয়র প্র্ম 
িযেবতি বহলসলি বতবন কল্লজ পড়ালশানা শুরু কলরন। তারপর 
বতবন উচ্চবশষোর জনযে বিলদলশ চল্ যান। স্াধীনতার আলগ 
১৯৪৩ সাল্ িািা সালহি ভীমরাও আলবেদকরলক ভাইসরয় 
কাউবসেল্ সাবম্ করা হয় এিং তাঁলক শ্রমমন্তী করা হয়। 
পািব্ক ওয়াকদেস বডপাটদেলমন্ও তাঁর হালত বছ্। বেকাদারলদর 
মলধযে পািব্ক  ওয়াকদেস বডপাটদেলমলন্র বেকা বনলয় কাজ করার 
প্রবতলযাবগতা চ্ত। কাজ পাওয়ার প্্ালভ এক িড় বেকাদার 

তারঁ প্ছল্লক িািা সালহলির প্ছল্ যশি্ রাও-এর কালছ 
পাোন এিং িািাসালহলির মাধযেলম কন্টযোক্ট পাইলয় বদল্ তার 
অংশীদার কলর ২৫ প্্লক ৫০% কবমশন প্দওয়ার প্রস্াি 

রালখন। যশি্ রাও এক্া যখন িািাসালহিলক 
িল্ন তখন বতবন প্রলগ অবনিশমদো হলয় যান। 
বতবন িল্ন, “আবম এখালন প্কি্মাত্র সমালজর 
উন্নয়লনর ্ষেযে বনলয় এলসবছ। বনলজর স্ান 
প্রবতপা্লনর জনযে আবসবন। এ ধরলনর প্্াভ-
্া্সা আমালক ্ ষেযে প্্লক বিচুযেত করলত পারলি 
না!” যখন ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ ভারলতর 

স্াধীনতার পর কংলগ্রলসর প্নতকৃ লত্ব নতুন সরকার সতবর হয়, 
তালত ডঃ আলবেদকরলক প্দলশর প্র্ম আইনমন্তী বনযুতি 
করা হয়। ১৯৪৭-এর ২৯ আগস্ ডঃ আলবেদকরলক স্াধীন 
ভারলতর নতুন সংবিধান রচনার জনযে গলড় ওো সংবিধান 
রচনা সবমবতর অধযেষে বনযুতি করা হয়। ডঃ আলবেদকর িাস্লি 
নাগবরকলদর সমঅবধকালরর পষেপাবত বছল্ন এিং কাশ্ীলরর 
প্ষেলত্র ৩৭০ ধারার বিলরাবধতা করলতন। ডঃ আলবেদকর 
ডায়ালিবটলসর প্রাগী বছল্ন। বতবন ১৯৫৬ সাল্র ৬ বডলসবের 
বদবলিলত প্রয়াত হন। ১৯৯০ সাল্ তালঁক প্দলশর সলিদোচ্চ সম্ান 
মরলোতির ভারতরত্ন পুরস্ার প্দওয়া হয়।  

মানবজাতির ইতিহাসে েম্ভবি এমন ক�ানও েময় কনই, যখন ক�উ না ক�উ তনসজর যুততি, �ম্ম এবং বুতধির তিততিসি িৎ�ালীন 
োমাতজ� কুেংস্ারগুতল ও অন্ান্ ববষসম্র তবরুসধি প্রতিবাদ জানানতন। আজ কদশ এমনই এ�জন েমাজ েংস্ার�, োমঞ্জে্পূর্ম 
েমাজ রচনায় তনসজস� েমপ্মর �রা মহান কনিা বাবা োসহব িীমরাও আসবেদ�রস�, িাঁর ১৩১িম জয়ন্ী উপলসষে স্মরর �রসে। 

বাবা োসহব শুধুই িারসির েংতবধান রচনায় মুখ্ িূতম�া পালন �সরনতন, তিতন কদসশ োমঞ্জে্পূর্ম  েমাজ রচনায় কপ্রররাদািা 
মহামানবও তেসলন।

িযেবতিত্বডঃ ভীমরাও আলবেদকর

বাবা সাজিজবর 
১৩১তম েন্মন্বজস 

শ্রদ্ধাজ্াপন

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৭



স্াধীনতার অমকৃত মলহাৎসি অ্দোৎ, স্াধীনতার 
প্রােশবতির অমকৃত। স্াধীনতা সংগ্রামীলদর প্্লক 
প্নওয়া প্প্ররোর অমকৃত। নতুন ভািধারা, নতুন 

সঙ্কলল্পর অমকৃত, আত্মবনভদেরতার অমকৃত। এই ভািনা বনলয় 
আমালদর প্গৌরিময় ইবতহাস এিং উন্নয়ন যাত্রালক যুতি কলর 
স্াধীনতার ৭৫তম িলষদে (অমকৃত মলহাৎসি) এই প্দশ   প্রলিশ 
করলত যালচ্ছ । ২০৪৭ সাল্ অ্দোৎ, স্াধীনতার শতাব্ী িলষদের 
জনযে আত্মবনভদেরতার সঙ্কল্প বনলয় এবগলয় প্যলত প্রস্তুত। এর 
শুভ সূচনা গত ১২ মাচদে ডাবন্ড যাত্রার ঐবতহাবসক তাবরলখই 
হলয় প্গলছ। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী সিরমতী আশ্রম প্্লক 
সিুজ পতাকা প্দবখলয় এই পদযাত্রার শুভ সূচনা কলরলছন। 
তারপর সারা প্দলশ স্াধীনতার অমকৃত মলহাৎসলির শুভ সূচনা 
হলয় প্গলছ। এই উপ্লষে প্রধানমন্তী িাতদো বদলয়লছন প্য ৭৫ 
িছলর স্াধীনতা সংগ্রালমর সলগে যুতি ভািনা, ৭৫ িছলরর 

অর্থাৎ, ক�থানও প্রচেষ্থা, ক�থানও সঙ্কল্প উৎসব 
ছথাড়থা সফল হয় নথা। এ�টি সঙ্কল্প যখন উৎসচবর 

কেহথারথা টনচয় কনয় তখন এচত লক্ষ ক�থাটি মথানুচের 
সঙ্কল্প জুচড় যথায়। এই ভথাবনথার সচগে ১৩৭ ক�থাটি 

কেশবথাসীচ� সচগে টনচয় ভথারচতর স্থাধীনতথার অমৃত 
মচহথাৎসব ৭৫ সপ্থাহ আচে ১২ মথাে্ ডথাটডি যথাত্থার 
৯১তম জয়ন্ী করচ� শুরু হচয়চছ। এই আচয়থাজন 

আমথাচের ৭৫ বছচরর সথাফল্যচ� টবচবের সথামচন 
তুচল ধরথার এমন এ�িথা সুচযথাে ততটর �রচব 

যথা আেথামী ২৫ বছচরর জন্য আমথাচের সঙ্কচল্পর 
রূপচরখথাও প্রেথান �রচব … 

স্াধীনতার ৭৫তম বর্ষ পূডত্ষ; 
শতবাডর্ষকীর অঙ্ীকার 

অমকৃত মলহাৎসি ভারত@৭৫  
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সাফ্যে, ৭৫ িছলরর সবক্য়তা এিং সঙ্কল্প প্দশলক এবগলয় 
বনলয় যাওয়ার প্প্ররো প্জাগালি। বিগত ছয় িছর ধলর 
প্দলশর অখযোত নায়কলদর ইবতহাসলক সংরবষেত করলত 
সরকার কী কী উলদযোগ বনলয়লছ, প্সগুব্র উললিখ কলর 
প্রধানমন্তী যুি সম্প্রদায়লক প্প্ররোর উৎস বহলসলি তুল্ 
ধলরন। প্রধানমন্তী ক্া, সাবহতযে, নাটযে জগৎ, বফল্ম জগৎ 
এিং বডবজটা্ বিলনাদলনর সলগে যুতি সকল্র কালছ 
আলিদন রালখন যালত তাঁরা ছবড়লয় ্ াকা প্দলশর অতীলতর 
অববিতীয় কাবহনীগুব্ খঁুলজ এলন প্সগুব্লক জীি্ কলর 
প্তাল্ন।  

২৫৯ সেদস্যর সবরবত এই রূপদরখা ততবর করদে
প্কন্দ্রীয় সরকার স্াধীনতার ৭৫তম িষদেপূবতদে এই 

উপ্লষে জাতীয় ও আ্জদোবতক স্লর অমকৃত মলহাৎসি 

অ্দোৎ, এমন একবট উৎসি উদযাপলনর উদযাপলনর 
রূপলরখা সতবর কলরলছ। এমনভালি সতবর কলরলছ যালত 
এই উদযাপলন স্াধীনতা সংগ্রালমর ভািনা, শহীদলদর 
প্রবত শ্রদ্াঞ্জব্ এিং ভারত বনমদোলের প্রবতজ্ঞা পবরসু্ট 
হয়। প্সজনযে দস্তুরমলতা প্রধানমন্তীর প্নতকৃ লত্ব ২৫৯ 
সদলসযের জাতীয় সবমবত গেন করা হলয়লছ। এই কবমবটলত  
প্রাতিন রাষ্ট্রপবত, সমালজর সমস্ প্ষেলত্রর গেযেমানযে িযেবতি 
এিং নাগবরকলদর সাবম্ করা হলয়লছ। তাছাড়া, এই 
বিষলয় প্কন্দ্রীয় স্রাষ্ট্র মন্তীর সভাপবতলত্ব বিবভন্ন মন্তলকর 
সবচিলদর বনলয় একবট নযোশনা্ ইমবলিলমনলটশন কবমবট 
আলগ প্্লকই কাজ করলছ।

 বকরাদব উৎসব পােন করা েদব
স্াধীনতার ৭৫ িষদে পা্লনর প্রস্তুবতর জনযে গবেত 

অমৃত মজিাৎসজবর 
পাঁচনট স্তম্ভ 

অমৃত মজিাৎসজবর আওতায় নবনভন্ন গনতনবনধ

স্বাধ্রীনতা 
সংগ্রাম

৭৫
বিজরর
সঙ্কল্প 

প্রধানমন্তীর পুলরা ভাষে প্শানার 
জনযে বকউআর প্কাডবট স্যোন করুন 

l অমতৃ মহ�োৎসব উপলহষে নিনচিত কম্মসনূিগুনলর উহ্োধি �হব। এহত নিল্ম, ওহেবসোইট, সঙ্গীত, আত্মনির্ম র িরখো ও 
আত্মনির্ম র ইিনকউহবটর সোনমল রহেহে।

l এই কম্মসনূিগুনলর পোশোপোনশ দেহশর অেম্য রোবিোর উৎসহবর ব্যঞ্জিো তহুল ধরো সোংস্কৃনতক কম্মসনূিও আহেোজি করো 
�হব। এহত সঙ্গীত, িতৃ্য, প্রবিি, প্রস্োবিো পোঠ (প্রহত্যক পংনতিহত দেহশর নবনরন্ন দষেহরে প্রনতনিনধত্বকোরগী নবনরন্ন রোষোে) 
সোনমল রহেহে। যবুশনতিহক রোরহতর রনবষ্যৎ রহূপ তহুল ধহর গোেকবহৃদের মহধ্য ৭৫ জি কন্ঠনশল্গীর পোশোপোনশ ৭৫ জি 
িতৃ্য নশল্গী থোকহবি।

এই আচয়থাজন আমথাচের ৭৫ বছচরর সথাফল্যচ� 
টবচবের সথামচন তুচল ধরচব। আর আেথামী ২৫ 

বছচরর জন্য আমথাচের এ�টি রূপচরখথা ও এ�টি 
সঙ্কল্পও কেচব �থারণ ২০৪৭-এ যখন কেশ স্থাধীনতথার 

শতথাব্ী পথালন �রচব তখন আমরথা ক�থারথায় 
কপঁছব, টবচবে আমথাচের স্থান �ী হচব, ভথারতচ� 
আমরথা �তেূর টনচয় যথাব, স্থাধীনতথার পর টবেত 
৭৫ বছর এবং স্থাধীনতথা আচ্থালন আমথাচের 
কপ্ররণথা কজথােথাচব, এ�টি মঞ্চ ততটর �রচব আর 
কসই মচঞ্চর টভটতিচত এই ৭৫ বছচরর উৎসব 
ভথারচতর স্থাধীনতথার শতথাব্ীর জন্য এবং কসই 

লচক্ষ্য েৃঢ়ভথাচব এটেচয় কযচত আমথাচের জন্য টেশথা 
প্রেশ্ন�থারী হচব, কপ্ররণথােথায়ী হচব আর এ�টি 

সথাফচল্যর আন্ প্রেথান �রচব।”
প্রধানমন্ত্রী নজরন্দ্র সমা্্রী 

৭৫
বিজরর 
ভাবনা

৭৫
বিজরর 
সােলয

৭৫
বিজরর
প্জষেপ

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৯



জাতীয় সবমবতর প্র্ম সিেকলক সলবোধন কলর প্রধানমন্তী 
িল্ন, “এই উৎসলি সনাতন ভারলতর মবহমা এিং 
আধুবনক ভারলতর উজ্জ্ব্তা প্যন প্দখা যায়। এই 
আলয়াজন প্দলশর ৭৫ িছলরর সাফ্যেলক বিলবের সামলন 
তুল্ ধরার একবট সুলযাগ বহলসলি পবরগবেত হলি 
আর আগামী ২৫ িছলরর জনযে আমালদর সঙ্কল্পগুব্লক 
একবট রূপলরখাও প্রদান করলি।” এবট প্কন্দ্রীয় সরকার 
বিারা আলয়াবজত কমদেসূবচগুব্র একবট শকৃঙ্খ্া যা গে-
অংশীদাবরলত্বর ভািনা বনলয় গে-উৎসি রূলপ পা্ন করা 

হলচ্ছ। এর সূত্রপাত ১২ মাচদে সিরমতী আশ্রম প্্লক 
শুরু হলয়লছ। এই উপ্লষে ইবন্ডয়া@৭৫ সমালরালহর 
জনযে অনযোনযে সাংস্কৃ বতক এিং বডবজটা্ উলদযোগও চা্ু 
করা হলয়লছ। এই কমদেসূবচ ২০২২-এর ১৫ আগস্ প্্লক 
৭৫ সপ্াহ আলগ আলয়াজন করা হলচ্ছ যা ২০২৩-এর 
১৫ আগস্ পযদে্ চ্লি। স্াধীনতার অমকৃত মলহাৎসলির 
জনযে india75@nic.in ওলয়িসাইটও চা্ু করা হলয়লছ। 
এই ওলয়িসাইলট আগামী ৭৫ সপ্ালহ অনুবঠিতিযে ৭৫বট 
কমদেসূবচলক তাব্কাভুতি করা হলয়লছ।   

সারা দেথশ শুরু হথেথে স্াধীনতার অমৃত মথহাৎসব প্রেশ্ষনী

এটা বলার েনয স্জশর সামজন এই গুরুত্বপূণ্ভ 
মুিূত্ভনট রজয়জি, স্বাধ্রীনতার পর সিজে এখন পয্ভতি 
আমরা েতটা এনগজয়নি, আর আগাম্রী ২৫ বিজর 

আমরা ে্রী ে্রী েরজত চাই নননচিতরূজপ এই 
প্র্শ্ভন্রীগুনল এই নবষয় ননজয়ই বজল। ব়ে মূলয 
ন্জয় স্শ স্বাধ্রীনতা সপজয়জি, আর এই প্র্শ্ভন্রী 
এই আত্মবনল্ানগুনলর সপিজনর োনিন্রী বণ্ভনা 

েজর। 
-প্রোশ োভজ়েের

এটা বলার স্জশর সামস্জশর সামস্জশ  এই গুরুত্বপণ্ভ এই গুরুত্বপণ্ভ এই গুরুত্বপ

l অমতৃ মহ�োৎসহবর মোধ্যহম ব্ুযহরো অি আউটনরি অ্যোন্ড 
কনমউনিহকশি নেনলি েোড়োও আরও েেটট স্োহি িহটো 
প্রেশ্শিগী শরুু কহরহে। নেনলির ি্যোশিোল নমনিেো দসন্োহর 
দকন্দগীে তথ্য ও সম্প্রিোর মন্তগী প্রকোশ জোরহড়কর ১৩ই মোহি্ম  
এই প্রেশ্শিগীর উহ্োধি কহরি।

l নেনলির পোশোপোনশ জম্-ুকোশ্গীহরর সোম্ো, কর্শোটহকর 
দবঙ্োলরুু, ম�োরোহ্রের পহুর, ওনড়শোর রবুহিশ্বর এবং 
মনরপহুরর দমোইরোং দজলোর নবষ্ণপহুর, আর নব�োহরর 
পোটিোে এই প্রেশ্শিগী শরুু �হেহে।

l এই প্রেশ্শিগীগুনলহত প্রেনশ্শত িহটোগুনলর মোধ্যহম আমোহের 
স্োধগীিতো সংগ্োম এবং তোহত অংশগ্�রকোরগী মোিষুহের সহঙ্ 
যতুি নকে ুস্মররগীে ম�ুতূ্ম  তহুল ধরোর প্রহিষ্ো করো �হেহে।

l এই প্রেশ্শিগীগুনলর একটট নিনজটোল সংস্রর ততনর করো 
�হছে আর দসগুনল সম্ভবত ১৫ আগহটের আহগই শরুু �হে 
যোহব।

অমকৃত মলহাৎসি ভারত@৭৫  

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার১০



“ভারত সমুদ্র প্ষেলত্র বিলবে অগ্রেী নী্ 
অ্দেনীবত রূলপ প্রবতবঠিত হওয়ার জনযে 
অতযে্ সবক্য়। আবম বিবেিাসীলক 

ভারলত আসার এিং আমালদর উন্নয়ন যাত্রায় অংশগ্রহে 
করলত আমন্তে জানাই …” প্মবরটাইম ইবন্ডয়া শীষদে 
সলম্্ন উলবিাধলনর সময় প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদীর 
এই িাকযেগুব্ প্দলশর সমুদ্রতটগুব্র উন্নয়নসাধন 
কলর প্সগুব্লক আত্মবনভদের ভারলতর অগে কলর 
প্তা্ার একবট দকৃবষ্লকাে, প্য কারলে ভারত ‘প্মবরটাইম 
বভশন, ২০৩০’ (অ্দোৎ সমুলদ্রর বনকটিতদেী অঞ্চ্গুব্র 
উন্নয়লনর দী�দেকা্ীন প্রকল্প) রচনা কলরলছ। এই শীষদে 
সলম্্লন অলনক প্দলশর িতিারা অংশগ্রহে কলরলছন 
আর ভারতীয় সমুদ্রাঞ্চল্র সম্ভািযে িাবেবজযেক সুলযাগ 
এিং বিবনলয়াগ বনলয় আ্াপ-আল্াচনা কলরলছন। 
বতনবদলনর এই শীষদে সলম্্লন প্ডনমাকদেও অংশীদার 
প্দশ বহলসলি সাবম্ বছ্। ভারলতর রেনীবত হ্ 
৭,৫০০ বকল্াবমটালররও প্িবশ দী�দে সমুদ্রতলটর 
পাশাপাবশ সমুদ্র িন্দরগুব্রও উন্নয়ন করা। প্সজনযে 
‘সাগরমা্া’ প্রকলল্পর মাধযেলম ৬ ্ষে প্কাবট টাকা 
বিবনলয়ালগ ৫৭৪বট প্রকল্প বচবনিত করা হলয়লছ প্যগুব্লত 
২০৩৫ পযদে্ কাজ করা হলি। প্রধানমন্তী প্মবরটাইম 
ইবন্ডয়া বভশন, ২০৩০-প্ক সরকালরর এই সমুদ্রতলটর 
পাশাপাবশ সমুদ্র িন্দরগুব্র জনযে অগ্রাবধকার বহলসলি 
তুল্ ধলরন। বতবন এটাও িল্ন প্য অভযে্রীে 
জ্পল্ পেযে পবরিহলে বিবনলয়াগ কাযদেকরী এিং 
পবরলিলশর অনুকূ্ পদ্বত। আমরা ২০৩০-এর মলধযে 
২৩বট জ্প্ চা্ু করার ্ষেযে বনধদোরে কলর কাজ 
কলর চল্বছ।  

২০১৪-র পর প্রধান সমুদ্র বন্রগুনলর বানষ্ভে ষেমতা নবিগুণ সবজ়েজি। এজষেজরি 
সমনরটাইম ইনডিয়া নভশন, ২০৩০ রচনা েজর ভারত এখন নবশ্ব প্রনতজযানগতায় 
এনগজয় ন্রীল অি্ভন্রীনতর সষেজরি ননজেজে আরও প্রস্তুত েরজি। ২-৪ মাচ্ভ পয্ভতি 
সমনরটাইম ইনডিয়া সানমট, ২০২১ আজয়ােন েরা িজয়নিল। এর উজদেশয নিল 
আগাম্রী ্শজে ভারজতর সমুদ্র সষেজরির েনয এেনট পনরেল্পনা বতনর েরা …

সমনরটাইম ইনডিয়া নভশন ২০৩০ :
l	সোনব ্মক নবনিহেোগ ৩ লষে দকোটট টোকো দথহক ৩.৫ লষে 

দকোটট টোকো

l	২০ লহষেরও দবনশ কম্মসংস্োি সটৃষ্

l	২০,০০০ দকোটট টোকো সম্ভোব্য বোনষ্মক আহের পথ খহুল 
দেওেো

l	১.২৫ লষে দকোটট টোকো নবনিহেোহগ বদেরগুনলর পনরকোঠোহমো 
উন্নেহির প্রকল্

l	৮০,০০০ দকোটট টোকোরও দবনশ নবনিহেোহগর মোধ্যহম গুজরোট, 
ম�োরো্রে এবং ওনড়শো-পনচিমবঙ্ ক্োটেোর এলোকোর দমগো 
ষেমতোসম্পন্ন বদের উন্নেি

l	নরনজঞ্জম সমদু্র বদের পনরিোলি এবং ট্োন্স-নশপহমন্ দজোি 
উন্নেহির মোধ্যহম ২০৩০ সোহলর মহধ্য রোরতগীে পহর্যর একটট 
জো�োজ দথহক অি্যটটহত স্োিোন্তহরর (ট্োন্স-নশপহমন্) বত্ম মোি 
ষেমতো ২৫% দথহক বোনড়হে ৭৫% করো �হব

l	২০৩০ পয্মন্ত পিুি ্মবগীকররহযোগ্য জ্োলোনির অংশগীেোনরত্ব বত্ম মোি 
১০% দথহক বোনড়হে ৬০%-এরও দবনশ করোর জি্য সোসহটহিবল 
দপোহট্ম র উন্নেি। ২০২২ পয্মন্ত দুর ্মটিো�গীি সমদু্র বদের সনুিনচিত 
করোর লষে্য

l	২০৩০ এর মহধ্য রোরতহক একটট অগ্রগী জো�োজ নিম ্মোতো দেহশ 
পনররত করো। সমদু্র এলোকোর সংনলিষ্ সমস্ সনুবধোহরোগগীহের কম 
নবনিহেোগ, েগীর ্মকোলগীি আনথ্শক স�োেতোর জি্য একটট দমনরটোইম 
দিহরলপহমন্ িোন্ড গহড় দতোলো

l	দবসরকোনর দষেহরে অংশগীেোনরত্ব বনৃধি করো আর ২০২০-র ৫১%-এর 
জোেগোে ৮৫%-এর অনধক পর্য পনরব�র ব্যবস্োপিো করো। দিনর ও 
দরো-দরো টোনম ্মিোলগুনলর উন্নেি এবং সঞ্োলহি দবসরকোনর দষেরেহক 
উৎসো� দজোগোহিো
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প্রচ্ছদ বনিন্

�চরথানথা মহথামথারী কেচশর জনেচণর জীবনযথাত্থা 
এবং �চরচছ। কসজন্য প্রধথানমন্তী নচরন্দ্র কমথােী 
শুধু ভথারতচ� আত্মটনভ্রতথার পচর টনচয় 
যথাওয়থার সঙ্কল্প সবথার সথামচন করচখই করচম 
রথাচ�ন টন, টতটন এখন েড্থাটল�থা প্রবথাহ কছচড় 
সথাধথারণ বথাচজচির মথাধ্যচম কেশচ� নতুন টেশথা 
কেটখচয়চছন। এটি প্রধথানমন্তীর ভথাবনথা এবং 
তথঁাচ� বথাস্তবথাটয়ত �রথার নীটতরই প্রটতফলন 
কয ৭০ বছচরর সংসেীয় ইটতহথাচস প্ররমবথার 
ক�থানও প্রধথানমন্তী কেচশর স্প্নগুটল বথাস্তবথায়চনর 
জন্য প্রটতটি কক্ষচত্র টবচশেজ্ঞচের সচগে 
সরথাসটর মতটবটনময় �চরচছন। এর ফচল 
তথঁার ইটতবথাে� ভথাবনথা পটরসু্ি হয়, যথাচত 
আত্মটনভ্র ভথারচতর েৃটষ্ভটগেও সথা�থার হচয় 
ওচে।

বাজেট - েয়যাত্ার েন্য প্রস্তুত
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সম্প্রবত বিবনলয়াগকারীলদর সলগে একবট সিেলক 
আল্াচনাকাল্ প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী প্দলশর 
উন্নয়লনর পবরকল্পনা এিং প্স বিষলয় বনলজর 

দকৃবষ্ভবগে সকল্র সামলন প্রলখলছন। তাঁর এই শব্গুব্ 
এক্া প্রকালশ সফ্ প্য এখন সরকালরর কমদেপদ্বতলত 
প্িসরকাবর প্ষেত্রও ভরসার সলগে কাজ করলি যালত 
দবরদ্রতম িযেবতির কালছ পযদে্ সরকাবর প্�াষো ও 
প্রকল্পগুব্ বনধদোবরত সমলয় সুবনবচিতভালি প্পঁলছ যায়। 
একটা সময় বছ্ যখন প্দলশ িালজট রচনা ও তা প্পশ 
করার পর অলনলকই ভুল্ প্যলতন। প্দলশর ইবতহালস 
এই প্র্মিার সাধারে িালজট প্পশ করার কাজবটলক 
বনছকই প্িতন প্দওয়া এিং হালতলগানা বকছু প্রকলল্পর 
মাধযেলম জনগলের উপকারসাধলনর আনুঠিাবনকতার 
উলধ্দে উলে করা হলয়লছ। কলরানা মহামারীর প্প্রবষেলত 
প্দলশর প্রলয়াজন এিং সীমাহীন সম্ভািনালক বচবনিত 
কলর এক নতুন িযেিস্ার সূচনা করা হলয়লছ। 

এলষেলত্র গড্াব্কা প্রিাহ প্্লক সলর প্পশ করা এ 
িছলরর সাধারে িালজট ভারলতর স্াধীনতার শতিষদে 
(২০৪৭) পযদে্ সমলয়র দকৃবষ্ভবগে দস্ালিজ হলয় উলে 
আসলছ। এই ভািনা সরকালরর নয়, প্দলশর প্রলতযেক 
সাধারে নাগবরলকর অংশীদাবরত্ব। এই দকৃবষ্ভবগেলক 
িাস্িাবয়ত করার ্লষেযে সরাসবর শীষদে প্নতকৃ ত্ব 
অ্দোৎ প্রধানমন্তী স্র প্্লকও প্র্মিার এই সমস্ 
সুবিধালভাগীলদর সলগে িাতদো্ালপর একবট নতুন সূত্রপাত 
হলত চল্লছ যারা বশল্প জগলতর সলগে সমন্বয় প্রলখ 
জনগলের আশা-আকাঙ্কার সলগে প্দলশর অ্দেনীবতলক 
নতুন ডানা প্ম্লত সাহাযযে করলছ। প্রধানমন্তী এখন 
পযদে্ নয়বটরও প্িবশ প্ষেলত্রর বিলশষজ্ঞ, প্রবতবনবধ, 
পরামশদেদাতা, আব্দেক সংস্ানগুব্র সলগে ওলয়বিনালরর 
মাধযেলম সরাসবর মতবিবনময় কলরলছন। এর উলদেশযে 
হ্, িালজট িাস্িায়লনর সময় বভন্ন বভন্ন প্ষেলত্রর বনজস্ 
প্কাম্াবনগুব্লক বকভালি অংশীদার কলর প্তা্া যায়, 
আর তা সলগে বনলয়ই বকভালি প্রাডমযোপ িা পবরকল্পনা 
রচনা করা হলি তা বনলয় আল্াচনা করা হয়। যবদ 
কলরানাকাল্ ভারলতর আ্জদোবতক ভািমূবতদেলত 

িল ভারজতর নিনিনপ উন্নয়জনর িার 
েজরানাোজলর তৃত্রীয় বরিমানসজে
অি্ভনননতে সম্রীষো অনুযায়্রী

নেনিনপ িাজরর উন্নয়ন অনুমান

বাজেট বাস্তবায়জন নশল্প 
েগৎ এবং সরোজরর মজধয 

আথিার নতুন সূচনা

০.৪%

১১%

“স্শজে নশজল্পাজ্যাগ ও বানণজেযর সষেজরি পূণ্ভ সমি্ভন োনাজনাও সরোজরর এেনট ্ানয়ত্ব। 
সরোর ননজেই নশজল্পাজ্যাগ নেংবা বযবসা চানলজয় যাজব আর মানলে িজয় িােজব এটা 

আেজের যুজগ সম্ভব নয়। সসেনয সরোজরর োে বানণেয েরা নয়, োরণ যখন 
সরোর বানণেয েরজত শুরু েজর তখন অজনেভাজব সলােসানও িয়। সরোজরর ্ৃনষ্ট 

েনেলযাণ এবং উন্নয়জনর সজগে যুতে পনরেল্পনাগুনলজতই ননবদ্ধ িাো উনচৎ। ”
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পবরিতদেন প্দলখন, প্সলষেলত্র কলরানার বিরুলদ্ ্ড়াইলয় 
বিবশষ্ হাসপাতা্গুব্র বনমদোে িা প্ভবন্ল্টর, এন-৯৫ 
মাস্, বপবপই বকট এিং অিলশলষ বটকা উৎপাদন পযদে্ 
ভারলতর প্নতকৃ লত্বর উলদযোলগ সরকার প্প্রদশদেক এিং 
সহলযাগী ভূবমকা পা্ন কলরলছ। ফ্স্রূপ, প্িসরকাবর 
প্ষেলত্র বশল্পপবতরা আবেস্ হলয়লছন আর এ ধরলনর পেযে 
উৎপাদলনর মাধযেলম শূনযে প্্লক বশখলর প্পঁলছ বিলবে 
ভারলতর গুরুত্ব িকৃবদ্ প্পলয়লছ। এই নতুন বিবোস, এই 
নতুন ভািমূবতদেলক অ্দেননবতকভালি বকভালি িযেিহার 
করা যায় তা একবট গুরুত্বপূেদে বিষয় হলয় উলেলছ। 

ছকন্দীয় সরকার সরকাবর ও ছবসরকাবর 
ছক্ষদত্র রদধ্য একবি ছসতুবন্ধদনর কাজ করদে

স্াধীনতার পর অ্দেনীবত প্তা বনয়বমত এবগলয় 
প্গলছ বকন্তু এর প্মৌব্ক বভবতিগুব্র য্ায্ উন্নয়ন 
ও সমন্বয় হয়বন। এখন এগুব্র মলধযে সম্কদে এিং 
সংলযাগসাধলনর জনযে প্রধানমন্তী ‘সিকা সা্ সিকা 
বিকাশ সিকা বিবোস’-এই মলন্তর সবেক িাস্িায়লনর 
িযোপালর দায়িদ্। প্িসরকাবর প্ষেত্র, সম্দ সকৃবষ্কারীলদর 
প্রবত সংশয় রাখার ভািনালক দূর করা হলয়লছ যা 
প্কাম্াবন আইন, শ্রম আইলনর উদারীকরে, ইজ 
অফ ডুবয়ং বিজলনস ইতযোবদলত স্পষ্ভালি পবর্বষেত 

হলচ্ছ। সরকার বিবোলসর মাবট প্্লকই উলদযোগ বনলচ্ছ। 
প্র্মিার সরকালরর শীষদে প্নতকৃ লত্বর স্লর প্কউ সাধারে 
িালজট প্পশ করার আনুঠিাবনকতা পযদে্ সীমািদ্ না 
প্্লক, তালক িাস্িাবয়ত করার সংকল্প বনলয় কাজ শুরু 
কলরলছন। এই সংকল্প প্্লক প্িসরকাবর বশলল্পালদযোগীলদর 
ভািনালতও পবরিতদেন প্দখা যালচ্ছ। পূিদেিতদেী সাধারে 
িালজটগুব্লত কলপদোলরট টযোক্স, কাস্মস বডউবট, কর 
কাোলমায় পবরিতদেন ইতযোবদ বনলয়ই করদাতা প্্লক শুরু 
কলর বশল্প জগলতর সকল্র দকৃবষ্ ্াকত। বকন্তু এখন 
সরকার এ ধরলনর দকৃবষ্ভবগেই িদল্ বদলয়লছ। অ্দোৎ, 
বশল্প জগৎ কাজ করলি, আর উৎকষদেযুতি পলেযের সলগে 
বিবে িাজালর ছবড়লয় পড়ার প্চষ্া করল্ সরকার তাঁলদর 
উৎসাহ প্দলি। প্সজনযে বপএ্আই অ্দোৎ, প্প্রাডাকশন 
ব্ঙ্কড ইনলসবন্ভ িা উৎপাদন-বভবতিক ভাতার বিলিিী 
সূত্রপাত হলয়লছ। প্সজনযে প্কন্দ্রীয় সরকালরর পষে প্্লক 
এক ডজলনরও প্িবশ প্ষেলত্র এই উৎসাহভাতা মঞু্জর 
করা হলয়লছ। বশল্প জগলতর ভািনায় পবরিতদেলনর কারে 
হলয় উলেলছ এই উৎসাহ ভাতা। প্সজনযে কলরানাকাল্ও 
ভারলত বিলদবশ বিবনলয়াগ প্রকডদে পযদোলয় প্পঁলছলছ। 
প্দশীয় বশল্পপবতলদর মলধযে বিলশষ কলর, অবতষুেদ্র, ষুেদ্র 
ও মাঝাবর বশলল্পালদযোগগুব্র জনযে বিবভন্ন সুলযাগ বচবনিত 
কলর প্কন্দ্রীয় সরকার তাঁলদর উৎসাহ বদলয় সাফল্যের 
নতুন প্ প্দবখলয়লছ। বশল্প জগলতর ভািনায় আসা 
পবরিতদেন প্টর পাওয়া যালচ্ছ। কলরানাকাল্ উৎপাদন 
দ্রুত হ্াস প্পলয়বছ্ এিং সাহালযযের অলপষোয় িলসবছ্, 
বকন্তু বিপযদেয়কাল্ সরকালরর গকৃহীত নীবতলত এই বচত্রটাই 
িদল্ যায় আর আজ গাবড় উৎপাদন প্্লক বিবক্ পযদে্ 
দ্রুত উলিম্ফন প্দখা যালচ্ছ। বসয়াম-এর পবরসংখযোন 
অনুসালর ভারলত যাত্রীিাহনগুব্র বিবক্ এক িছর 
আলগর তু্নায় প্রায় ১৮% িকৃবদ্ প্পলয়লছ। সরকালরর 
প্রবতলিদন অনুসালর বপএ্আই প্রকল্প আগামী পাঁচ িছলর 
৩৫-৪০ বট্ব্য়ন টাকার অবতবরতি রাজস্ (ইনবক্লমন্া্ 
প্রবভবনউ) উপাজদেন করলত পালর। অনযেবদলক, ‘আত্মবনভদের 
ভারত অবভযান’ এিং ‘প্ভাকা্ ফর প্্াকা্’-এর 
আহ্ান সাধারে নাগবরকলদর জীিলনর প্রবত ভািনা 

প্রধানমন্ত্রী বজলজিন : “ভারতজে 
আত্মননভ্ভর েজর তুলজত 

েজরানাোজলই আমরা পাঁচনট নমনন 
বাজেট এজননি, এবাজরর বাজেটনটও 

অনতিম বাজেট নয়।”

প্রচ্ছদ বনিন্
বাজেট - েয়যাত্ার েন্য প্রস্তুত
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িদল্ বদলয়লছ। আজ প্দলশ স্ানীয় পেযে বনলয় শুধু আশা 
নয়, ভরসার দকৃবষ্লতও এগুব্লক প্দখা এিং আপন কলর 
প্নওয়ার আকু্তা প্দখা যালচ্ছ। প্দলশর প্রবত সাধারে 
মানুলষর দকৃবষ্ভবগেলত এই পবরিতদেলনর প্পছলন ‘অবধকতম 
শাসন নূযেনতম সরকার’-এর ভািনা রলয়লছ। 

সরকাবর েখেোবর হ্াস, রাদত সকদেই েয় 
অংিীোর

প্দশ গেলনর প্ষেলত্র িতদেমান সরকালরর দকৃবষ্ভবগে 
এিালরর িালজলট প্রবতফব্ত হলয়লছ, এলত সকল্র 
অংশীদাবরত্বলক গুরুত্ব প্দওয়া হলয়লছ। প্য প্কানও সাধারে 
িালজলটর আলগ যবদ সরকার সংবলিষ্ সকল্র সলগে 
আ্াপ-আল্াচনা কলর, তাহল্ এর উলদেশযে হয় সকল্র 
পরামশদে প্নওয়া যালত িালজট সকল্র জীিনলক সহজ 
কলর প্তাল্। এখন পযদে্ প্দলশ িালজট-পূিদে পরামলশদেরই 
পরম্রা বছ্। বকন্তু প্র্মিার সরকার িালজলটর পরও 
সংবলিষ্ সক্লক এক মলঞ্চ এলন পযদোল্াচনা শুরু 

কলরলছ। এর উলদেশযে হ্ িালজলটর অ্দে সংস্ানলক নানা 
সমসযো সমাধালনর কালজ ্াগালনা। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
প্মাদীর িতিলিযে স্পষ্ভালি পবর্বষেত হয় সরকালরর 
ভািনায় সিলিবিক পবরিতদেন এিং নমনীয়তার ঝ্ক । 
বতবন মলন কলরন, সরকার যখন িযেিসা করলত শুরু 
কলর তখন উৎলসর পবরবধ সীমািদ্ হলত শুরু কলর। 
এর ফল্, সরকালরর বসদ্া্ গ্রহে প্রবক্য়ালত অলনক 
ধরলনর িন্ন ্ালক আর িাবেবজযেক বসদ্া্ গ্রহলের 
প্ষেলত্র সাহলসর অভািও ্ালক। এলত আদা্ত এিং 
মাম্ার ভয়ও ্ালক। এলষেলত্র সংবলিষ্ আবধকাবরকরাও 
ভািলত ্ালকন প্য বনলজর চাকবর িাঁচালিা, নাবক প্যমন 
চ্লছ চ্লত প্দি। 

প্রধানমন্তী এলষেলত্র এটাও িল্ন প্য সরকালরর কালছ 
উৎককৃ ষ্ আবধকাবরলকর অভাি প্নই বকন্তু তাঁলদর প্রবশষেে 
িযেিস্া, সঞ্চা্না, নীবত বনধদোরে, জনক্যোলে প্জার প্দওয়া 
এিং তার জনযে নীবত রচনা করলত হয়। এ কালজ তাঁলদর 
দষেতাও ্ ালক কারে জীিলনর দী�দে সময় জনগলের মলধযে 
কাজ কলর তলিই তাঁরা এই জায়গায় প্পঁছান। এলষেলত্র 
যখন সরকার প্কানও িযেিসা করলত শুরু কলর তখন এ 

নপএলআই : ব়ে উল্লম্ফজনর 
প্রস্তুনত

১.৯৭ লষে সোনট টাোর সংথিান বাজেজট রাখা িজয়জি 
পাঁচ বির পয্ভতি ১৩নট সষেজরির নপএলআই-এর েনয 

সথাধথারণ বথাচজি এবং নীটত প্রণয়ন কযন 
শুধুই সর�থাটর প্রটরিয়থা হচয় করচ� নথা যথায়, 
কেচশর উন্নয়চনর সচগে যুক্ত সংটলিষ্ স�চলর 
অবেথান কযন এচত রথাচ� তথা সুটনটচিত 
�রচত সর�থারী েখলেথাটর �টমচয় কসলফ 
করগুচলশন, কসলফ অ্যথাচিট্টং এবং কসলফ 
সথাটি্টফচ�শন-এর মথাধ্যচম নথােটর�চের 
ওপর ভরসথা রথাখথার নীটত গ্রহণ �রথা হচয়চছ। 
এচক্ষচত্ সর�থাচরর পক্ষ করচ� উৎপথােন-
টনভ্র উৎসথাহ ভথাতথা (টপএলআই) েথালু �রথা 
হচয়চছ।

l	আহগ নশল্হষেহরে উৎসো�রোতো নিেকই ইিপটু-নরনতিক সো�োয্য নেল। 
নকন্ত ুএখি একটট নিনচিত লষে্য এবং প্রনতহযোনগতোর পোশোপোনশ, ১৩টট 
দষেরেহক উৎসো� প্রেোহির ব্যবস্ো সরকোহরর েোেবধিতোহক তহুল ধহর

l	খোে্য প্রনরিেোকরর, বস্ত্র, কৃনষ, তথ্যপ্রযনুতি, অহটো এবং িোম ্মো দষেহরে 
উৎসো�রোতোর িহল অহটোর যন্তোংশ, নিনকৎসো সরঞ্জোম এবং ওষহুধর 
জি্য প্রহেোজিগীে কোঁিোমোহলর জি্য সংনলিষ্ নবহেহশর ওপর নির্ম রতো 
হ্োস পোহব 

l	জ্োলোনি দষেরেহক আধনুিক কহর দতোলো দথহক শরুু কহর দেহশর শ্রম, 
েষেতো এবং ষেমতোর দষেহরে একটট বড় উলিম্ফহির সহুযোগ ততনর করহব। 
অথ্শোৎ, উৎপোেহির গড় ৫% উৎসো�রোতো রহূপ প্রেোি করো �হেহে। িহল 
আগোমগী পোিঁ বেহর প্রোে ৫২০ নবনলেি িলোর মহূল্যর উৎপোেহির 
অিমুোি করো �হছে

l	দয ১৩টট দষেহরে নপএলআই দেওেো �হেহে দসগুনলহত কমমী সংখ্যো 
প্রোে ন্গুর �হে যোহব। িহল কম্মসংস্োি সটৃষ্ দতো �হবই, উৎপোেি ও 
রপ্োনিও বোড়হব

l	শধু ুতথ্যপ্রযনুতি �োি্মওে্যোহরর দষেহরেই আগোমগী ৪ বেহর ৩.২৫ টট্নলেি 
টোকো মহূল্যর উৎপোেি অিমুোি করো �হছে। দেশগীে স্হরও ২০-২৫% 
অবেোি বোড়হব। দটনলকম সরঞ্জোম উৎপোেহি পোিঁ বেহর প্রোে ২.৫ 
লষে দকোটট টোকো 

l	ঔষনধ দষেহরে ৩ লষে দকোটট টোকো আিমুোনিক বনৃধি পোহব
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ধরলনর দষে আবধকাবরকলদর অনযেবদলক বনলয় প্যলত হয়, 
যা আবধকাবরকলদর প্যাগযেতা এিং সরকাবর প্রবতঠিালনর 
সলগেও অনযোয় করা হয়। এই ভািনা বনলয় প্কন্দ্রীয় 
সরকার জনগলের জীিনযাত্রার মান উন্নত করলত চায় 
এিং তাঁলদর জীিলন সরকালরর অলহতুক দখ্দাবর কম 
করলত চায়। অ্দোৎ, সরকার এখন এই নীবত বনলয় কাজ 
করলছ যালত সাধারে মানুলষর জীিলন সরকালরর অভাি 
বকংিা প্রভাি প্কানটাই অনুভূত না হয়। এই ভািনা 

বনলয় সরকার সাধারে িালজটলক প্দশ গেলনর অস্ত্র কলর 
তুল্লছ, যার সূত্রপাত ২০১৬ সাল্ মবন্তসভার একবট 
গুরুত্বপূেদে বসদ্াল্র মাধযেলম হলয়বছ্, যখন িালজট প্পশ 
করার তাবরখ প্ফব্রুয়াবরর প্শষবদলনর িদল্ প্র্মবদলন 
কলর প্দওয়া হলয়বছ্।

বাদজি সংস্ার ছেদির বেিা পাদটে বেদয়দে

‘আবম প্দলশর অ্দেিযেিস্ালক আরও একমাস এবগলয়
আনলত চাই’

সরকার িালজট প্পশ করার প্ষেলত্র এক অবভনি 
উলদযোগ গ্রহে কলরবছ্। ২০১৭-১৮ প্্লক ২৮ প্ফব্রুয়াবরর 
পবরিলতদে ১ প্ফব্রুয়াবর িালজট প্পশ কলর আসা হলচ্ছ। 
সংসলদ আগাম িালজট অনুলমাদলনর জনযেই এই িযেিস্া। 
অতীলত প্ফব্রুয়াবর মালসর প্শষ কালজর বদলন সংসলদ 
িালজট প্পশ করা হত। এর ফল্, িালজট প্পশ সংক্া্ 

২,৫০০
সোনট টাো নবননজয়াগ িজব এই অি্ভবজষ্ভ 

সসৌর এবং পুনন্ভব্রীেরণজযাগয শনতে 
উৎপা্জনর েনয

কেচশর েটত-প্রেটতচত শটক্তচক্ষচত্র বড় ভূটম�থা রথাচ�। �থারণ, এটির 
প্রভথাব জীবনযথাপন এবং ব্যবসথাচ� সহজ �রথার (ইজ অফ টলটভং 
অ্যথাডি ইজ অফ ডুটয়ং টবজচনস) সচগে জটড়ত রথাচ�। এচক্ষচত্ ক�ন্দ্রীয় 
সর�থার শটক্তচক্ষচত্ ‘েন্ব্য বথা টবস্তথার (টরে), সুেৃঢ়�রণ (টরইনচফথাস্), 
সংস্থার (টরফম্) এবং পুনন্বী�রণচযথাে্য জ্থালথাটন (টরটনউচয়বল 
এনথাটজ্)’ক� মূলমন্ত �চর তুচলচছ।

নপএম েুসুম-এর 
মজতা প্রেজল্পর সািাজযয 

অন্ন্াতাজ্রও শনতে্াতা 
েজর সতালার লষেয

l	এই মহন্তর মোধ্যহম সরকোর দসই গ্োমগুনলহত নবদু্যৎ দপৌহঁে দেওেো সনুিনচিত 
করহত দিহেহে দযগুনলহত একনবংশ শতোব্গীহতও নবদু্যৎ দপৌেঁেনি। তোেোড়ো, 
নবদু্যৎ উৎপোেি ষেমতো বনৃধির মোধ্যহম রোরত অনতনরতি শনতি উৎপোেি 
ষেমতোসম্পন্ন দেহশ পনররত �হেহে।

l	এজি্য সংস্োহরর গনত বোড়োহিো �হেহে এবং ‘উেে’ দযোজিোর মোধ্যহম ২ লষে 
৩২ �োজোর দকোটট টোকোর বন্ড জোনর করো �হেহে। প্রথমবোর দকোিও সরকোর 
শনতিহক নশহল্র অংশ ন�হসহব িে, সম্পরূ্শ দষেরে রহূপই এনগহে নিহে যোহছে।  

l	এখি পিুি্মবগীকররহযোগ্য শনতি উৎপোেহির নবষেটট নবহশ্বর অগ্োনধকোর 
দষেহরে রহেহে। এহষেহরে রোরতও নবগত ৬ বেহর নিহজর ষেমতো ২.৫ গুর 
বোনড়হেহে 

l	দসৌরশনতির দষেহরে রোরত ১৫ গুর উৎপোেি বোনড়হেহে আর এখি আন্তজ্ম োনতক 
দসৌর সহঘের দিত কৃত্ব নেহছে।

l	একটো সমে নেল যখি দেহশ ব্যবহৃত ৯৫% দসৌর প্যোহিল বোইহর দথহক 
আমেোনি করো �ত। দসজি্য নপএলআই প্রকহল্র মোধ্যহম ১০,০০০ 
দমগোওেোট ষেমতোসম্পন্ন ইন্ন্হগ্হটি দসোলোর প্যোহিল ম্যোিিু্যোকিোনরং-
এর জি্য প্রোে ১৪,০০০ দকোটট টোকো নবনিহেোগ �হব।

l	নপএম কুসমু দযোজিোর সো�োহয্য ৩০ নগগোওেোট দসৌরশনতির ষেমতো অজ্ম হির 
লষে্য রহেহে। আগোমগী ১.৫ বেহর ৪০ নগগোওেোট দসৌরশনতি শধু ু রুিটপ 
দসোলোর দপ্রোহজক্ট দথহকই উৎপোেহির প্রস্নুত দিওেো �হছে।

প্রচ্ছদ বনিন্
বাজেট - েয়যাত্ার েন্য প্রস্তুত

শনতে সষেরি :
‘আর’-এর চারনট স্তম্ভ 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার১৬



বিবধিদ্ সমস্ প্রবক্য়া প্ম মালসর প্র্ম িা ববিতীয় 
সপ্াহ পযদে্ চ্ত। এমনবক এই সময় িালজট িরালদের 
অংশ খরচ করা প্যত না। প্কি্ তাই নয়, সরকারলক 
সংবলিষ্ অ্দেিলষদের প্র্ম দুই মালসর মলধযেই সংসলদ 
প্ভাট অন অযোকাউন্ অনুলমাদন করলত হত। িালজট 
প্পলশর প্ষেলত্র সরকালরর এই অবভনি বসদ্াল্র ফল্ 
অ্দেিলষদের প্র্ম সত্রমাবসলক িযেলয়র পবরমাে বছ্ ২৪ 
শতাংশ। অিশযে িালজট প্পশ করার প্ষেলত্র সংস্ালরর 
ফল্ িযেলয়র পবরমাে প্িলড় হলয়লছ ২৮ শতাংশ। িালজট 
সংস্ালর এই উলদযোগ সমস্ মন্তক ও দপ্লরর জনযে 
িরাদেককৃ ত অ্দে সংবলিষ্ অ্দেিলষদের শুরু প্্লকই িযেয় করা 
সুবনবচিত করা হলয়লছ। িালজট সংস্ালরর ফল্ সারা 
িছর ধলর বিবভন্ন কমদেসূবচর রূপায়লে গবত সঞ্চাবরত 
হলচ্ছ।

িালজট সংস্ালরর প্ষেলত্র প্রধানমন্তীর দকৃবষ্ভবগে 
অতযে্ সুস্পষ্, তাঁর মলত, বেক এরকম হল্ এটা 

বনচিই ভা্ হত... আমরা বেক এভালি করলত পারল্ 
এটা আরও ভা্ হত... বকন্তু এখন আমালদর কালছ 
প্সই সময় আর প্নই। তাই আমালদর কালছ প্যটুকু 
সময় িাবক রলয়লছ তার মলধযেই দ্রুত গবতলত অিবশষ্ 
কাজ প্শষ করলত হলি। 

এখন আমালদর িালজট প্পলশর সময় এক মাস 
এবগলয় আনলত হলি। িালজট প্পলশর সময় এক মাস 
এবগলয় আনার উলদেশযে হ্ - প্দলশর অ্দেিযেিস্ালক 

প্রধানমন্ত্রী বজলজিন েনে্রীবজন 
সরোনর োেেজম্ভর সষেজরি সোন 

ঘাটনত সনই এবং তার নবরূপ 
প্রভাবও সনই, এই লজষেয োেেম্ভ 

এনগজয় চজলজি

স্বাথিয সষেরি :
ভারজতর প্রনত নবজশ্বর 
ক্রমবধ্ভমান আথিা 

�চরথানথার পর সমগ্র টববে ভথারচতর স্থাস্্য কক্ষচত্র 
টেচ� তথাট�চয় রচয়চছ। এমনট� সথারথা টবচবে প্র�থাচশ্য 
ভথারচতর স্থাস্্য কক্ষচত্র েৃঢ় সং�ল্প ও সহজথাত 
শটক্তর প্রশংসথা �রচছ। এই কপ্রটক্ষচত সথারথা টবচবে 
ভথারচতর স্থাস্্য কক্ষচত্র প্রটত আস্থা ও সম্থান �চয়� 
গুণ কবচড়চছ। তথাই এই প্ররমবথার সর�থার সথাধথারণ 
বথাচজচি স্থাস্্য কক্ষচত্র জন্য বরথাদ্দ ১৩৭ শতথাংশ 
বৃটধি �চরচছ।

স্বাথিয ও সরাগ্রী েলযাণ সষেজরি এবাজরর বাজেজট 
২,২৩,৮৪৬  সোনট টাো বরাদে

l	স্োস্্য দষেহরে এই নবপলু নবনিহেোগ িতিু কম্মসংস্োহির সহুযোগ 
সটৃষ্ করহব। এই মোিনসকতো নিহে দকন্দগীে সরকোর প্রথমবোর এক 
িতমু ু্মখগী উহদেশ্য নিহে এনগহে িলহত অঙ্গীকোরবধি

l	প্রথমতঃ পনরষ্োর পনরছেন্নতো বজোে রোখোর মত কোয ্মকর কম্মসনূি; 
ন্তগীেতঃ এহকবোহর প্রোথনমক স্হরই দরোগ প্রনতহরোধ স� েনরদ্রহের 
সলুহর গুরগতমোহির নিনকৎসো পনরহষবো প্রেোি; ত কৃতগীেতঃ 
পনরকোঠোহমো স� নিনকৎসো পনরহষবোর সহঙ্ যতুি েষে দপশোেোরহের 
সংখ্যো বোড়োহিো এবং িতথু্শতঃ স্োস্্য দষেহরের সমস্যোগুনলর প্রনত 
নমশি দমোি নরনতিহত কম্মপনরকল্িো গ্�র

l	স্োস্্য দষেহরে এই িতমু ু্মখগী পনরকল্িোহক সিল করহত সরকোর 
নিনকৎসো সরঞ্জোম দথহক ওষধুপরে, দরন্ন্হলটর দথহক টটকো এবং 
নিনকৎসো গহবষরো দথহক অসখু-নবসহুখর দষেহরে িজরেোনরর মত 
গুরুত্বপরূ্শ দষেরেগুনলহত পনরকোঠোহমোর মোহিোন্নেহির নসধিোন্ত 
নিহেহে

l	িমিুো পরগীষেো দথহক নিনকৎসো পনরহষবো পয্মন্ত স্োস্্য দষেহরে এক 
অিকূুল পনরহবশ গহড় তলুহত প্রধোিমন্তগী আত্মনির্ম র সসু্ রোরত 
দযোজিোর সিূিো �হেহে

l	পঞ্েশ অথ্শকনমশহির সপুোনরশ অিযুোেগী স্োস্্য দষেহরের সহঙ্ যতুি 
স্োিগীে কতকৃ্ম পষেগুনল ৭০,০০০ দকোটট টোকোর দবশগী সো�োয্য পোহব

l	নপএলআই কম্মসনূির আওতোে দেহশ ৪১টট ওষহুধর দষেহরে এনপআই 
সনুবধো

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১৭



আরও এক মাস এবগলয় বনলয় আসা। প্রধানমন্তী 
একাবধক আল্াচনায় িালজট প্পশ করার সময় এবগলয় 
আনার পলষে তার িযোখযো বদলয়লছন। আলগ সংসলদ 
িালজট প্পশ হওয়ার পর তা কাযদেকর করলত প্ম 
মাস ছাবড়লয় প্যত। সমলয়র বনয়লম প্ম মালসর পর 
িষদোর মরশুম শুরু হত। এর ফল্, প্সলটেবের মাস 

পযদে্ সমস্ পবরকাোলমা সংক্া্ কাজকমদে প্রায় িন্ই 
্াকত। অনযেবদলক, পবরকাোলমা গলড় প্তা্ার প্ষেলত্র 
এবপ্র্ প্্লক জুন পযদে্ সময়বট অতযে্ গুরুত্বপূেদে। 
তাই িালজট প্পশ করার সময় এক মাস এবগলয় বনলয় 
আসার ফল্ এবপ্র্ প্্লক জুন পযদে্ সমলয় অ্দেননবতক 
কমদেকালডে দ্রুত অগ্রগবত হলয়লছ। সরকালরর দকৃবষ্ভবগে 
হ্, সমস্ কমদেসূবচ শুরু হলি পয়্া এবপ্র্ প্্লক, 
প্যবদন প্্লক নতুন িালজটও কাযদেকর হলি। অনযেবদলক, 
প্ফব্রুয়াবর এিং মাচদে মাসলক িালজট কমদেসূবচ রূপায়লের 
পবরকল্পনার জনযে িযেিহার করা হলি। সরকালরর প্রস্তুবতর 
ফ্স্রূপ বিপযদেলয়র সময় পার কলর ঐবতহাবসক 
িালজট সংসলদ প্পশ করা হলয়লছ এিং এই িালজলট 
এক নতুন ভারলতর বভবতি গেলন এিং প্দশলক আব্দেক 
বদক প্্লক মহাশবতিধর রালষ্ট্র পবরেত করার ভবিষযেৎ 
রূপলরখা রলয়লছ।

প্রনতরষো সষেরি :
আত্মননভ্ভরতার লজষেয 

এনগজয় চজলজি

কবশট�ছু সময় ধচর এই খবর আপটন পচড় আসচছন 
বথা শুচন আসচছন কয, ভথারত টবচবের বৃহতিম প্রটতরক্ষথা 
সরঞ্থাম সংগ্রহ�থারী কেশ। এই প্ররম ভথারত েত বছর 
টবচবের অগ্রণী ২৫টি রপ্থাটন�থারী কেচশর তথাটল�থায় 
স্থান কপচয়চছ। আসচল প্রটতরক্ষথা সরঞ্থাম উৎপথােচনর 
কক্ষচত্ ভথারচতর সুেীর্ অটভজ্ঞতথা রচয়চছ। ট�ন্তু এই 
অটভজ্ঞতথাচ� স্থাধীনতথার পর যতিথা সদ্্যবহথাচরর 
প্রচয়থাজন টছল তথা �রথা হয়টন। এখন ভথারত দ্রুততথার 
সচগে প্রটতরক্ষথা সরঞ্থাম উৎপথােন ক্ষমতথা বথাড়থাচত 
অগেী�থারবধি

প্রনতরষো খাজত ৪.৭৮ লষে সোনট টাো 
বাজেট বরাদে, ২০১৪-সত বরাদে নিল ২.২৯ 

লষে সোনট টাো

নপএম২০১৬-২০-র 
মজধয প্রনতরষো সারঞ্াম 
আম্ানন ৩৩ শতাংশ 

হ্াস সপজয়জি

প্রচ্ছদ বনিন্
বাজেট - েয়যাত্ার েন্য প্রস্তুত

l	রোরত এমি ১০০টট প্রনতরষেো সোমগ্গীর তোনলকো ততনর কহরহে 
দযগুনল স্োিগীে নশল্ সংস্োর স�োেতোে উৎপোেি করো �হব। 
দতজহসর মত অত্যোধনুিক যধুিনবমোি সোিহল্যর সহঙ্ উড়হে

l	সম্প্রনত, দতজস যধুি নবমোহির জি্য ৪৮,০০০ দকোটট টোকোর 
বরোত পোওেো দগহে। আমরো এখি নবহশ্বর ১০০টটরও দবনশ 
দেহশ ব্ুযহলটপ্রিু জ্যোহকট সরবরো� করনে 

l	দবসরকোনর দষেহরের অংশগ্�র েোড়ো রোরত দকোিরোহবই 
প্রনতরষেো সরঞ্জোম উৎপোেহির অিকূুল পনরহবশ গহড় তলুহত 
পোরহবি িো। তোই, তোনমলিোড়ু ও উতিরপ্রহেহশ দুটট প্রনতরষেো 
কনরহিোর গহড় দতোলোর পোশোপোনশ ৭৪ শতোংশ পয্মন্ত 
প্রত্যষে নবহেনশ নবনিহেোগ, লোইহসন্স প্রেোহি নিেন্তর হ্োস, 
নিেন্তরমলূক ব্যবস্োে লোগোমটোিো এবং রপ্োনি প্রসোহরর 
মত একোনধক উহে্যোগ গ্�র করো �হেহে

l	এই প্রথম মলূধিগী খোহত ব্যহের পনরমোর বোনড়হে ১৯ শতোংশ 
করো �হেহে। নিি অি নিহিন্স টেোি-এর মত গুরুত্বপরূ্শ পে 
ততনর কহর প্রনতরষেো সোমগ্গীর কোয ্মষেমতো যোিোই, ম�ড়ো ও 
সংগ্� প্রনরিেোে সোমঞ্জস্য এহসহে

l	প্রনতরষেো সোমগ্গী উৎপোেহির দষেহরে এমএসএমই-গুনলহক 
আরও ষেমতো দেওেো �হেহে। প্রনতরষেো সোমগ্গীর গহবষরো ও 
িকশো প্রিেহরর দষেহরে টেোট্ম আপগুনলহক অগ্োনধকোর দেওেো 
�হছে 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার১৮



সাধারে বাদজদি ছেদির েবৃটিরবগির প্রবতফেন

এিালরর িালজট সম্লকদে ইবতিাচক দকৃবষ্ভবগে প্রকাশ 
কলর প্রধানমন্তী য্া্দেই িল্লছন, িালজলট  প্দলশর 
দকৃবষ্ভবগে প্রবতফব্ত হলয়লছ এিং সমস্ প্ষেলত্র প্রতযোশা 
পূরলের অনুকূ্ পবরলিশ গলড় প্তা্ার পবরকল্পনা 
রলয়লছ। বতবন বিবোস কলরন প্দলশর যুি সম্প্রদালয়র 
সাহবসকতা ও বিচষেেতা সমস্ প্দশিাসীর মানবসকতায় 
ইবতিাচক প্রভাি বিস্ালর গুরুত্বপূেদে ভূবমকা পা্ন 
করলছ। এই মানবসকতার ফল্ উন্নয়লনর প্ষেলত্রও 
নতুন গবত সঞ্চাবরত হলচ্ছ। একবট প্দশ বহলসলি 
ভারলতর কালছ অভূতপূিদে সুলযাগ-সুবিধা রলয়লছ এিং 
সরকার এই সুলযাগ কখনই হারালত চায় না। তাই এই 
প্র্ম সরকালরর প্রধান বহলসলি প্রধানমন্তী স্য়ং সমস্ 
প্ষেলত্রর বিলশষজ্ঞ, বশলল্পালদযোগী ও অনযোনযেলদর বনলয় 
ইবতমলধযেই আল্াচনা শুরু কলরলছন। এর উলদেশযেই 

হ্ বশল্পসংস্া ও িযেিসাবয়ক প্ষেত্র প্যসমস্ সমসযোর 
সমু্খীন হলচ্ছ, তা দূর কলর ভারতলক আত্মবনভদের কলর 
প্তা্া। সমস্ প্ষেলত্রর প্রবতবনবধলদর সলগে সরাসবর 
প্যাগালযাগ করার উলদেশযেই হ্ সাধারে িালজলটর 
গুরুত্ব সম্লকদে তালদর প্িাঝালনা এিং ্াইলনর প্শষ 
প্রাল্ দাঁবড়লয় ্াকা মানুষবটর কালছ সমস্ পবরলষিা 
প্পঁলছ বদলত সমন্বয় িজায় প্রলখ একলজাট হলয় কাজ 

ক�ন্দ্রীয় সর�থার নতুন জথাতীয় টশক্ষথানীটতর 
মথাধ্যচম সমগ্র টশক্ষথা ব্যবস্থার আটগে� পটরবত্চনর 
উচে্যথাে গ্রহণ �চরচছ। এবথাচরর বথাচজচি স্থাস্্য 
কক্ষচত্র পর টশক্ষথা, েচবেণথা ও উদ্থাবচনর 
টবেয়টিচত সচব্থাচ্চ অগ্রথাটধ�থার কেওয়থা হচয়চছ। 
টশক্ষথার সচগে েক্ষতথা উন্নয়চনর টবেয়টিচ� যুক্ত 
�রচতও গুরুত্বপূণ্ পেচক্ষপ কনওয়থা হচয়চছ

নশষো সষেরি :
উদ্াবন, গজবষণা

ও ্ষেতা

এবিজরর বাজেজট নশষো সষেজরির েনয  
৯৩,২২৩.৬৫ সোনট টাোর সংথিান 

এর আজগ ভারজতর 
আত্মননভ্ভর িজয় ওঠার সোন 

সুজযাগ নিল না, েজরানা 
মিামার্রীর পর এই সুজযাগ 

এজসজি

l	নবে্যোলেগুনলহত অটল ইিকু্যহবশি দসন্োর এবং উচ্চনশষেো 
প্রনতষ্োিগুনলহত অটল টটঙ্োনরং ল্যোব গহড় দতোলোর ওপর 
গুরুত্ব। গহবষরোর প্রসোহর ৫০,০০০ দকোটট টোকো স�োেতোে 
ি্যোশিোল ইন্সটটটটউট অি নরসোি্ম  প্রনতষ্োহির সিূিো �হছে

l	যবুসমোজ ও নশল্সংস্ো উরহের জি্যই টেোট্ম আপগুনল িতিু 
ধরহির �্যোকোথহির দষেহরে অি্যতম িোনলকো শনতি �হে উঠহত 
িহলহে 

l	সগীনমত জ্োি এবং েষেতো দেহশর স�জোত শনতির জি্য 
অিপুযতুি। এই লহষে্যই ম�োকোশ, আিনবক শনতি, নিআরনিও, 
কৃনষ প্ররকৃনত দষেহরের েরজো দমধোনব যবুসম্প্রেোহের জি্য খহুল 
দেওেো �হছে

l	ম�োকোশনবজ্োি এবং র-ূআঞ্নলক তহথ্যর দষেহরে সংস্োহরর 
িহল রোরতগীে টেোট্ম আপগুনলর কোহে উদ্োবহির এক িতিু 
নেগন্ত খহুল দগহে। এখি টেোট্ম আপ সংস্ো এবং গহবষকহের 
তজব প্রযনুতি দষেহরে গহবষরোধমমী কোজকম্ম পনরিোলিোে উৎসো� 
দেওেো �হছে

l	রোরহত �োইহ্োহজি িোনলত গোনড়র পরগীষেো  �হেহে। এখি 
�োইহ্োহজিহক পনরব�র দষেহরেও অি্যোি্য জ্োলোনির মত 
ব্যব�োহরর প্রহেোজি রহেহে। নশষেো দষেহরে গহবষরো, উদ্োবি 
এবং েষেতোর নবকোহশ আরও গুরুত্ব নেহত নশষেোপ্রনতষ্োি 
এবং গহবষরোধমমী প্রনতষ্োিগুনলর মহধ্য নিনবড় দযোগসরূে গহড় 
দতোলো �হছে 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১৯



করা। পয়্া প্ফব্রুয়াবর িালজট প্পশ করার ১৪ বদলনর 
মলধযে প্রধানমন্তী পবরকাোলমা, বিদুযেৎ, আব্দেক সম্দ 
পবরচা্না, স্াস্যে পবরলষিা, প্রবতরষো প্ষেলত্র স্বনভদেরতা, 
নগদীকরে, আব্দেক পবরলষিা, ককৃ বষ ও ককৃ ষক, বশষো 
প্ষেত্র ত্া বশল্পসংস্াগুব্র জনযে উৎপাদন সংযুতি 
উৎসাহ ভাতার মত বিবভন্ন গুরুত্বপূেদে বিষলয় ভবিষযেৎ 
রূপলরখা সতবর করলত একাবধক ওলয়বিনালর প্যাগ 
প্দন। এটা জানা অতযে্ গুরুত্বপূেদে প্য, সরকার বকভালি 
প্রবতবট প্ষেত্রলক তার সহজাত সষেমতা কালজ ্ াগালনার 
সুলযাগ ও সহায়তা কলর বদলচ্ছ। 

ছকৌিেগত ববেবনিকরে : সম্পে পবরচােনা 

িালজট প্�াবষত সংস্ারগুব্র ওপর গুরুত্ব বদলয় 
সরকার ‘নগদীকরে প্্লক আধুবনকীকরে’-এই মন্তলক 
সামলন প্রলখ এবগলয় চল্লছ। এর ফল্, ভারতিাসীর 

ষেমতায়ে �টলি। এমন অলনক রাষ্ট্রায়তি সংস্া সমলয়র 
চাবহদা প্মলন স্াধীনতার পর স্াপন করা হলয়বছ্। বকন্তু 
আজ এই সংস্াগুব্র অবধকাংশই প্্াকসালন চ্লছ 
এিং আরও বকছু সংস্ার পবরচা্নায় অল্দের প্রলয়াজন। 
এই চাবহদা প্মটালত বগলয় অ্দেনীবতর ওপর চাপ িাড়লছ। 
তাই এিালরর িালজলট প্িসরকাবর প্ষেলত্রর অংশগ্রহে 
িাড়ালনা এিং কলয়কবট রাষ্ট্রায়তি প্ষেলত্রর কাোলমায় 
আমূ্ পবরিতদেলনর ভবিষযেৎ রূপলরখা তুল্ ধরা 
হলয়লছ। প্রধানমন্তী সুস্পষ্ভালি িল্লছন, সরকালরর 
উলদেশযে িযেিসা করা নয়, িরং িযেিসায় সাহাযযে করা। 
সম্দ সীবমত হওয়ার কারলেই বতবন এই অবভমত 
প্রকাশ কলরলছন। তাই  এিালরর িালজলট নূযেনতম 
সরকার, সিদোবধক প্রশাসন-এই আদশদেলক অনুসরে 
কলর ১০০বট রাষ্ট্রায়্বে সংস্ার  সম্দ নগদীকরলের 
্ষেযে বস্র হলয়লছ। অিশযে প্রস্াবিত নযোশনযো্ 
প্রপাবটদে মবনটাইলজশন পাইপ্াইলনর আওতায় চারবট 

নঠে এরেম িজল এটা অবশযই ভাল িত... 
আমরা নঠে এভাজব েরজত পারজল এটা 
আরও ভাল িত... নেন্তু এখন আমাজ্র 

োজি সসই সময় আর সনই। তাই আমাজ্র 
োজি সযটুেু সময় বানে রজয়জি তার মজধযই 

দ্রুত গনতজত অবনশষ্ট োে সশষ েরজত 
িজব।”

প্রধানমন্ত্রী নজরন্দ্র সমা্্রী

প্রচ্ছদ বনিন্
বাজেট - েয়যাত্ার েন্য প্রস্তুত
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প্কৌশ্গত প্ষেত্রলক নগদীকরলের িাইলর রাখা হলয়লছ। 
এই রাষ্ট্রায়্বে সংস্াগুব্লত এমন অলনক সম্দ রলয়লছ 
প্যগুব্র পূেদে সবিযেিহার হয় না অ্িা অলকলজা অিস্ায় 
পলড় রলয়লছ। এধরলনর সম্দ নগদীকরলের মাধযেলম 
প্রায় ২.৫ ্ষে প্কাবট টাকা পাওয়া যালি িল্ মলন 
করা হলচ্ছ। সরকালরর উলদেশযেই হ্ – আমানতকারী 
ও ্বনিকারীলদর আস্া ও স্চ্ছতা বনবচিত করা। আব্দেক 
প্ষেত্রলক আরও মজিুত করার ্লষেযে এিালরর িালজলট 
সাধারে পবরিারগুব্র জনযে আলয়র বনরাপতিার ওপর 
গুরুত্ব প্দওয়া হলয়লছ। অপচয় কবমলয় দবরদ্র মানুলষর 
কালছ সরকাবর সুলযাগ-সুবিধা প্পঁলছ প্দওয়া এিং 
বিবনলয়াগ সম্বকদেত পবরকাোলমা গলড় প্তা্ার প্ষেলত্র 
গুরুত্ব প্দওয়া হলয়লছ। এই ্লষেযে সরকার আব্দেক 
সহায়তার পবরিলতদে উৎপাদন িাড়ালত উৎসাবহত 
করলছ, যালত ভারত এক স্তন্ত পবরবচবত গলড় তু্লত 
পালর এিং বিবেিাজালর সুস্ প্রবতলযাবগতায় আস্ার সলগে 

অবস্ত্ব িজায় রাখলত পালর।  
সরকার সধারে মানুলষর সম্ভািনার ওপর আরও 

আস্া প্রলখ মধযেস্তাকারীলদর ভূবমকা কমালনার এক 
অবভনি প্কৌশ্ গ্রহে কলরলছ। কলরানা মহামারীর পর 
পবরিবতদেত পবরবস্বতলত সরকার এিং প্দলশর মানুলষর 
কালছ অলনক নতুন সুলযাগ-সুবিধা প্দখা বদলয়লছ। এই 
সুলযাগ-সুবিধা কালজ ্ াবগলয় আত্মবনভদের হলয় ওোর স্প্ন 
িাস্িাবয়ত করলত হলি। সরকার বনলজ প্প্রদশদেলকর 
ভূবমকা পা্ন কলর বসদ্া্ বনলয়লছ প্িসরকাবর প্ষেত্রলক 
আরও অগ্রাবধকার বদলত। প্দশলক আত্মবনভদের কলর 
তু্লত প্িসরকাবর প্ষেলত্রর ভূবমকা আরও িাড়ালত 
এই বসদ্া্। এর উলদেশযে হ্ বিলবের প্রবতবট িযেবতি 
প্যন ভারতীয় পেযেসামগ্রীর প্রবত বিবোস রালখন এিং 
প্কনাকাটার প্ষেলত্র প্র্ম পছলন্দর সামগ্রী বহলসলি গেযে 
কলরন।   

ভথারত �ৃটে টভটতি� কেশ। তথাই �ৃটে 
কক্ষচত্ ব্যথাপ� সম্থাবনথা রচয়চছ। এই 
ব্যথাপ�  সম্থাবনথা সচত্বও আমরথা ৬৫-
৭০,০০০ ক�থাটি িথা�থা মূচল্যর কভথাজ্য 
কতল আমেথাটন �চর রথাট�। সর�থার 
এই তবেম্য েূটর�রচণর কেষ্থা �রচছ। 
এসম্পচ�্ ডথালশচস্যর উেথাহরণ কেওয়থা 
কযচত পথাচর। কেচশ আরও কবটশ পটরমথাচণ 
ডথালশস্য উৎপথােচনর সম্থাবনথা রথা�থা 
সচ্বেও আমরথা টবচেশ করচ� ডথাল সংগ্রহ 
�চর রথাট�। ট�ন্তু সম্প্রটত নীটতেত 
পটরবত্চনর ফচল ডথালশস্য আমেথাটন 
লক্ষ্যণীয় ভথাচব হ্থাস কপচয়চছ। �ৃটে 
কক্ষচত্ সর�থাটর ও কবসর�থাটর কক্ষচত্র 
মচধ্য আরও ভথাল অংটশেথাটরত্ব েচড় 
কতথালথা সম্ব। 

েৃনষ সষেরি :
সানব্ভে প্রয়াস
সমজয়র ্ানব

বাজেজট েৃনষ সষেজরির েনয ১.২৮ 
লষে সোনট টাো বরাদে

অপাজরশ গ্র্রীণ 
েম্ভসূনচর 
আওতায় 
েলমূল ও 
শােসনজি 
পনরবিজণ  
৫০

শতাংশ পয্ভতি 
ভতু্ভনে স্ওয়া 

িজছে

গ্রামগুনলজত পনরোঠাজমার মাজনান্নয়জন গ্রাম্রীণ পনরোঠাজমা 
তিনবজলর পনরমাণ বান়েজয়  ৪০,০০০ সোনট টাো 

দুধ, মধু ও মালছর 
উৎপাদন িাড়ালত 
বিবভন্ন পদলষেপ 
প্নওয়া হলচ্ছ। এই 
প্র্ম প্ছাট ককৃ ষক, 
পশুপা্ক এিং 
মৎসযেজীিীলদর 
সলগে বকষাে 
প্কবডট কালডদের 
সরাসবর সংলযাগ 
স্াপলন পদলষেপ 
প্নওয়া হলচ্ছ

l	গ্োমগীর অথ্শিগীনতহত ১২ দকোটট দেোট কৃষহকর অবেোি 
দকোিরোহবই উহপষেো করো যোে িো। এই কৃষকরো নেি-
রোরেগী কোজ কহর থোহকি। নকন্ত ু তোরো কোনেক শ্রহমর 
ি্যোয্য মলূ্য পোি িো। তোই কৃনষ দষেরে সরকোনর, 
দবসরকোনর অংশগীেোনরহত্বর উজ্জ্বল েষৃ্োন্ত �হে উঠহত 
পোহর

l	কৃষকহের উৎপোনেত িলমলূ ও শোকসনজি, বোজোরজোত 
�ওেোর আহগ িষ্ �হে দযত। কৃনষজ িসহলর অপিে 
দূর করহত অপোহরশি গ্গীর কম্মসনূির আওতোে ৩০০টট 
নকষোর দরল িোল ুকরো �হেহে এবং পনরব�র খোহত ৫০ 
শতোংশ পয্মন্ত রত ু্ম নক দেওেো �হেহে

l	সরকোর কৃনষ দষেহরে ঋর স�োেতোর পনরমোর বোনড়হে 
১৬.৫০ লষে দকোটট টোকো ধোয ্ম কহরহে। নসধিোন্ত �হেহে 
ই-ি্যোম ব্যবস্োর সহঙ্ দেহশর আরও ১০০০টট কৃনষ 
বোজোরহক যতুি করোর, যোহত কৃষকরো তোহের উৎপোনেত 
িসহলর ি্যোয্য মলূ্য পোি

l	কৃষক উৎপোেক সংগঠি (এিনপও) এবং এনপএমনস 
বোজোরগুনলর মহধ্য দিটওেোক্ম  ব্যবস্োহক আরও মজবতু 
করহত একগুছে পেহষেপ দিওেো �হেহে। সরকোর এখি 
খোে্যপ্রনরিকরহরর ওপর অগ্োনধকোর নেহছে, যোহত 
খোে্যপ্রনরিেোকরর বোজোহর মলূ্য সংহযোজহির মোধ্যহম 
রোরহতর কৃনষজ সোমগ্গীর নবপিি আরও বোড়োহিো যোে
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প্যটুকু প্রলয়াজন প্কি্ প্সটুকুই পবরলিশ প্্লক সংগ্রহ করলত পরম্রাগত ভারতীয় মূ্যেলিাধ আমালদর সতকদে 
কলর বদলয়লছ। আমরা প্রাককৃ বতক সম্লদর সংরষেলে বিবোস কবর। প্রককৃ তপলষে পবরলিলশর সলগে শাব্পূেদে ও 
প্সৌহাদদেযেময় সহািস্ান িহু যুগ ধলর ভারতীয় সভযেতার সলগে সমা্রা্ভালি অগ্রসর হলয়লছ। 

তাই পবরলিলশর সুরষোর প্রসগে যখন ওলে তখন প্দখা প্গলছ ভারত সি সময়  গুরুত্বপূেদে এই বিষয়বটলত অবতসবক্য় 
ভূবমকা পা্ন কলরলছ। জ্িায়ু পবরিতদেলনর ক্মিধদেমান চযোল্লঞ্জর প্মাকাবি্ায় ববিমুখী প্কৌশ্ গ্রহে করা হলয়লছ এিং 
জ্িায়ু পবরিতদেলনর সলগে যুতি প্রাককৃ বতক বিপযদেলয়র প্মাকাবি্ায় সুপবরকবল্পত নীবত, আইন প্রভকৃ বত কাযদেকর করা হলচ্ছ। 

পবরলিশ প্ফম ইবন্ডয়া অযোন্ড বিএস-৬

পনরষ্ার পনরছেন্ন পনরজবশ সুথি-সবল ে্রীবন-
যাপজনর সমৌনলে চানি্া। তাই পনরজবজশর 

সুরষো আে সমগ্র নবজশ্বর োজি ব়ে 
চযাজলঞ্ িজয় উজঠজি। ভারজত প্রােৃনতে 
সম্পজ্র অননয়নন্তত বযবিাজরর েজল তা 

পনরজবজশর োজি নবপজ্র োরণ িজয় উজঠজি;  
নবপ্সঙু্কল এই পনরনথিনতর পনরবত্ভজন সেন্দ্র্রীয় 
সরোর বব্ুযনতে যানবািন বযবিাজর উৎসাি 

ন্জছে। এই লজষেয সরোর সেম ইনডিয়া 
ফ্যাগনশপ েম্ভসূনচ চালু েজরজি...

পনরবিণ বযবথিার
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কেচশ টবচশে �চর বড় 
শহরগুটলচত বথায়ু েূেচণর 
অন্যতম �থারণ টডচজল ও 

কপচ্থাল েথাটলত যথানবথাহন করচ� 
টনে্ত কধথঁায়থা

প্রিমত ঃ নবিত্রীয়ত ঃ তৃত্রীয়ত ঃ

৬১
l	উপহরোতি এই নবষেগুনলর দপ্রনষেহতই দিম ইনন্ডেো কম্মসনূি শরুু �ে। এই কম্মসনূির উহদেশ্য যহথষ্ বোে ুদূষর দঠকোহত সরকোর 

ইউহরো-৬ নিগ্শমি (দধোেঁো) মোিক অিসুরর কহর ২০২০-র ১ এনপ্রল দথহক নবএস-৪ মোিহকর পনরবহত্ম  নবএস-৬ মোিক ব্যবস্ো 
কোয ্মকর কহরহে।

সেম ইনডিয়া েম্ভসূনচ

হথাইটরিড েু-েথা�থার 
যথান রিচয়র 
কক্ষচত্ কফম 

ইটডিয়থা �ম্সূটের 
টদ্তীয় পয্থাচয় ১০,০০০ িথা�থা 

ভতু্ট�

তবেু্যটতন যথানবথাহন 
রিচয়র কক্ষচত্ কফম 

ইটডিয়থা �ম্সূটের প্ররম 
পয্থাচয় ৫,৫০০ িথা�থা 

ভতু্ট�

ননম্ন নলনখত ৩নট নবষজয়র সপ্রনষেজত সেম ইনডিয়া েম্ভসূনচর প্রজয়ােন্রীয়তা স্খা ন্জয়নিল:

�ম্সূটের প্ররম পয্থাচয়র সূেনথার সময় করচ� এখনও পয্ন্ ৫ সোনট টলিথার জ্থালথাটন সথাশ্রয় হচয়চছ
সথাধথারণ মথানুচের জন্য েূেণ মুক্ত পটরবহণ ব্যবস্থা েথালু 

�রচত কফম ইটডিয়থা �ম্সূটের সূেনথা হয়। ক�বল সথাধথারণ 
মথানুেই নয়, পটরবহণ পটরচেবথােথাতথাচের �থাছ করচ�ও 

�ম্সূটে সম্পচ�্ ইটতবথাে� প্রটতরিীয় পথাওয়থা যথাচছে। েূেণ 
করথাচধ প্রথারটম� পূব্ শত্ই টছল পটরশ্রুত কপচ্থাল ও টডচজল 

ব্যবহথার �টমচয় টবএস-৬ মথান� ব্যবস্থা েথালু 
�রথা। এখন কেচশর প্রটতটি যথানবথাহনই 

টবএস-৬ মথান� মথান্যতথা অনুযথায়ী উৎপথাটেত 
হচছে। এর ফচল, েূেণ মথাত্থা ৭৫-৮০ 

শতথাংশ �মথাচনথা সম্ব হচয়চছ। 
প্রোশ োভজ়েের, পটরচবশ, বন ও 

জলবথায়ু পটরবত্ন; ভথারী টশল্প ও 
রথাষ্টথায়তি উচে্যথাে মন্তী

ব্যবহ
�

টবএস-৬ মটবএস-৬ মটব

l	দিম ইনন্ডেো কম্মসনূির প্রথম পয্মোে ২০১৫-১৭ পয্মন্ত রপূোনেত �ে। 
এই পয্মোহে তবদু্যনতি যোিবো�ি ব্যব�োর ও তোর প্রসোহর সোধোরর 
মোিষুহক উৎসোন�ত করো �ে। এর উহদেশ্যই নেল তবদু্যনতি যোিবো�ি 
এবং দু-িোকোর �োইনরিি বো�হির ব্যব�োর বোড়োহিো

l	দিম ইনন্ডেো কম্মসনূির দুটট পয্মোে রহেহে: প্রথম পয্মোহের রপূোের 
২০১৯-এর ৩১ মোি্ম  দশষ �হেহে। ন্তগীে পয্মোহের সিূিো �হেহে 
২০১৯-এর ১ এনপ্রল। এই পয্মোহের রপূোের ২০২২-এর ৩১ মোি্ম  
পয ্মন্ত অব্যো�ত থোকহব। ২০২২-এ দেশ যখি স্োধগীিতোর ৭৫তম 
বোনষ্মকগী উেযোপি করহব, তখি সড়হক তবদু্যনতি যোিবো�হির 
সংখ্যো সব্মোনধক করো। এর িহল বোে ুদূষর হ্োস করোর পোশোপোনশ 
অথ্শ সোশ্রে �হব এবং জিস্োস্্য দষেহরে উন্ননত রটহব 

l	এই কম্মসনূির প্রথম পয্মোহে ২,৮০,৯৮৭টট �োইনরিি এবং তবদু্যনতি 
যোিবো�হির দষেহরে উৎসো� রোতো ন�হসহব ৩৫৯ দকোটট টোকো খরি 
করো �হেহে। এেোড়োও রোরগী নশল্মন্তক দেহশর নবনরন্ন শ�হর ৪২৫টট 
ইহলকটট্ক ও �োইনরিি বোহসর পনরহষবো িোল ু করোর জি্য ২৮০ 
দকোটট টোকো মঞ্জরু কহরহে। সরকোর এই কম্মসনূির আওতোে ৭,০০০ 
ই-বোস, ৫ লষে ই-নতি িোকোর যোি, ৫৫,০০০ ই-যোরেগীবো�গী গোনড় এবং 
১০ লষে ই-দু-িোকোর যোি ব্যব�োহরর দষেহরে উৎসো� রোতো দেওেোর 
পনরকল্িো কহরহে

l	এই কম্মসনূির অি্যতম উহদেশ্য �ল বোেদুূষর এবং গ্গীর�োউস গ্যোস 
নিগ্শমি কমোহিো। কম্মসনূির আওতোে নিহজল ও দপহট্োল িোনলত 
যোিবো�িগুনলর ব্যব�োর ধগীহর ধগীহর কনমহে �োইনরিি ও ইহলকটট্ক 
দু-িোকোর যোি, বড় মোহপর গোনড়, নতি িোকোর যোি স� �োল্ো ও 
রোরগী ওজি নবনশষ্ বোনরনজ্যক যোিবো�হির পনরহষবোে দেশজুহড় 
পনরকোঠোহমো গহড় দতোলো

l	দিম ইনন্ডেো কম্মসনূির িহল আমরো এখি তেনিক ৫২,৭৯৪ নলটোর 
জ্োলোনি সোশ্রে করহত পোরনে 

টবচবে ভথারত েতুর্ বৃহতিম 
জীবথাশ্ম জ্থালথানীচত েথাটলত 
যথানবথাহন উৎপথােথান�থারী 

কেশ

জীবথাশ্ম জ্থালথানী ব্যবহথাচরর 
টে� করচ� টবচবে ভথারত 

তৃতীয়

এ� সমীক্ষথা অনুযথায়ী কমথাি বথায়ু 
েূেচণর ৬১ শতথাংশই যথানবথাহন 

করচ� টনে্ত কধথঁায়থার েুরুন
কেচশ েত েশচ� জীবথাশ্ম জ্থালথানীচত েথাটলত 

যথানবথাহচনর সংখ্যথা �চয়�গুণ কবচড়চছ
কমথাি আমেথাটন�ৃত টডচজল ও কপচ্থাচলর 
৮৩ শতথাংশ যথানবথাহচন ব্যবহৃত হয়
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বিএস-৪ মানক িযেিস্া কাযদেকর করা হয়। অিশযে সিধরলনর 
যানিাহলনর প্ষেলত্র এই মানক িযেিস্া প্র্মিার কাযদেকর 
হয় ২০০২-এ। প্দলশ গত কলয়ক িছলর িায়ুদূষলের 
মাত্রা উলবিগজনক ভালি িকৃবদ্ পাওয়ায় সরকার বিএস-৫ 
মানক িযেিস্া কাযদেকর করার পবরিলতদে ২০২০-প্ত বদবলিলত 
বিএস-৬ বনগদেমন মানক িযেিস্া সরাসবর কাযদেকর কলর। 
নতুন এই বববধর আওতায় কী পবরবত্মন ঘিদব
l	সমস্ িতিু গোনড়র ইনঞ্জি এমিরোহব ততনর করো �হব যোহত দসগুনল 

িতিু মোিক ব্যবস্ো অিযুোেগী �ে এবং ষেনতকোরক গ্যোস নিগ্শমি 
অহিকোংহশ কমোহত পোহর। ইনঞ্জি দথহক নিগ্শমি ব্যবস্োে 

সংহশোধহির পোশোপোনশ জ্োলোনির দষেহরেও পনরবত্ম ি করো �হব
l	নবএস-৬ মোিক ব্যবস্োর আওতোে নপএম ২.৫ সংরিোন্ত নবষে 

২০ ও ৪০ এমনজনসএম ব্যবস্োর মহধ্য রোখহত �হব। নবএস-৪ 
মোিক ব্যবস্োর আওতোে নপএম ২.৫ সংরিোন্ত নবষেগুনল ১২০ 
এমনজনসএম ব্যবস্োর মহধ্য সগীনমত নেল

l	নবএস-৪ মোিক ব্যবস্োে জ্োলোনিহত সোলিোহরর পনরমোর নেল 
৫০ নমনলগ্োম প্রনত দকনজ। নবএস-৬ মোিক ব্যবস্োে জ্োলোনিহত 
সোলিোহরর পনরমোর সংহশোধি কহর ১০ নমনলগ্োম প্রনত দকনজ 
করো �হেহে

l	২০২০-র ১ এনপ্রহলর পর দেহশ দকবল নবএস-৬ নিগ্শমি মোিক 
ব্যবস্ো মোি্যতোকোরগী যোিবো�ি নবনরি করোর অিমুনত রহেহে    

ে্রী ভাজব আমরা এই েম্ভসূনচর 
সুনবধা ননজত পানর? 
একজন িযেবতি যখন ইল্ব্রিক 
যানিাহন ক্য় করলিন, তখন বতবন
ওই ধরলনর যানিাহলনর প্ষেলত্র
সরকালরর উৎসাহ ভাতার সমতু্
নগদ ছাড় পালিন।

সেম ইনডিয়া েম্ভসূনচনট নে সারা স্জশ
রূপানয়ত িজছে?
হযো।ঁ কমদেসূবচর প্র্ম পযদোয় পরীষোমূ্ক বভবতিলত
চা্ু করা হয়। এখন কমদেসূবচবট সারা প্দলশ
রূপাবয়ত হলচ্ছ। কমদেসূবচর সুবিধা প্কি্ দু-চাকা 
ও বতন চাকা যালনর প্ষেলত্রই নয়, চার চাকার 
যালনর প্ষেলত্রও পাওয়া যালচ্ছ।

বানণনেযে বযবিাজরর 
েনয ক্রয় েরা ইজলন্রিে 
যানবািজনর সষেজরিও নে িা়ে 
নমলজব? 
হযো।ঁ সি ধরলনর যানিাহলনর 
প্ষেলত্রই ছাড়-সুবিধা রলয়লছ। 

েজপ্ভাজরট ও অনযানয সংগঠনগুনল নে এই ভতু্ভনের সুনবধা 
ননজত পাজর?
হযো।ঁ কলপদোলরট ও অনযোনযে সংগেনগুব্ও এই ভতুদেবকর সুবিধা 
বনলত পালর। 

এোনধে ইজলেনরিে যানবািন ক্রয় েরার সষেজরিও নে 
এই সুনবধা নমলজব? 
হযো।ঁ আপবন চাইল্ এক িা একাবধক যানিাহন ক্লয়র 
প্ষেলত্র ভতুদেবকর সুবিধা বনলত পালরন।

সেম ইনডিয়া েম্ভসূনচর আওতায় ভতু্ভনের সুনবধা ননজত 
সগজল আমাজ্র নিজেল/সপজরিাল চানলত যানবািনগুনল নে 
নবনক্র েজর ন্জত িজব? 
না। নীবত-বনলদদেবশকায় িতদেমালন এরকম প্কান শতদোিব্ প্নই। 

বাোজর সয সমস্ত ইজলন্রিে/িাইনরিি যানবািন পাওয়া 
যাজছে সসগুনল ে্রী পনরবিজণর েনয ননরাপ্? 
প্ফম ইবন্ডয়া কমদেসূবচর আওতায় প্য সমস্ যানিাহন অ্ভুদেতি 
হলয়লছ প্সগুব্ সিই মানক িযেিস্া অনুযায়ী বনবমদেত এিং 
পবরিহলের প্ষেলত্রও সমূ্েদে বনরাপদ।

ভতু্ভনে নেভাজব সমটাজনা িজয়জি?
যাত্রীরা টযোবক্স বহসালি প্য সমস্ ইল্ব্রিক যানিাহন িযেিহার 
কলর ্ালকন, প্সগুব্র প্ষেলত্র ভতুদেবক প্দওয়া হলি। তলি, 
এ ধরলনর ইল্ব্রিক যানিাহলনর প্শা-রুলমর দাম ১৫ ্ষে 
টাকার মলধযে ্াকলত হলি। িালসর জনযে প্রবত বকল্াওয়াট 
ষেমতাবিবশষ্ প্য সমস্ িযোটাবরর দাম ২০,০০০ টাকা এিং 
অনযোনযে যানিাহলনর প্ষেলত্র বকল্াওয়াট প্রবত ১০,০০০ টাকা 
প্কি্ প্সলষেলত্রই ভতুদেবকর সুবিধা বম্লি। 

সেম ইনডিয়া েম্ভসূনচর নবিত্রীয় পয্ভাজয় ইজলন্রিে যানবািজনর 
সষেজরি েত টাো ভতু্ভনে স্ওয়া িজব?
কমদেসূবচর আওতায় ৫৫,০০০ ইল্ব্রিক যালনর প্ষেলত্র ২.৫ ্ষে 
টাকা এিং ২০,০০০ হাইবরিড যানিাহলনর প্ষেলত্র ২০,০০০ 
প্কাবট টাকা ভতুদেবক প্দওয়া হলি। এছাড়াও, ১০ ্ষে দু’চাকার 
যান, ৫ ্ষে বতন চাকার যান এিং ৭,০০০ িালসর প্ষেলত্রও 
ভতুদেবক সুবিধা প্দওয়া হলি। আধুবনক প্রযুবতি িযেিহালর আরও 
উৎসাবহত করলত ব্ব্য়াম-আয়ন িযোটাবর চাব্ত অ্িা নতুন 
ধরলনর প্রযুবতি চাব্ত যানিাহনগুব্র প্ষেলত্রও ভতুদেবক সুবিধা 
প্দওয়া হলি। 
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মুদ্রা সযােনার উজদেশয নে? 
এই প্যাজনার সূচনা হয় ২০১৫’র 

৮ই এবপ্র্। দবরদ্র প্্লক দবরদ্রতর 
মানুলষর কালছ আলয়র সুলযাগ কলর 

বদলত এই কমদেসূবচর গ্রহে করা 
হয়। প্ছাট ও অবতষুেদ্র উৎপাদন 

ইউবনটগুব্লক ১০ ্ষে টাকা পযদ্ে  
ঋে সহায়তা প্দওয়া হলয় ্ালক। 
এছাড়াও, প্দলশ মাইলক্াবফনাসে 

প্রবতঠিানগুব্লক আরও ঋে উপলযাগী 
কলর তু্লত এই কমদেসূবচর িড় 

ভূবমকা রলয়লছ। 

নতননট সশ্রণ্রীজত মুদ্রা ঋণ সিায়তা স্ওয়া িয়: 

যখন প্কি্ তাঁরাই িযোঙ্ক প্্লক ঋে বনলত পারলতন, 
যাঁরা গযোরাবন্ বদলত পারলতন। এরফল্, সমালজর 
দবরদ্র/বপবছলয় পড়া প্শ্রেীর মানুষলক িড় সমসযোয় 
পড়লত হ’ত। এই প্শ্রেীর মানুষরা িযোঙ্ক প্্লক খুি 
অল্প পবরমালে ঋে প্পলতন এিং অপ্রচব্ত প্ষেলত্রই 

ঋে প্দওয়া হ’ত। বকন্তু এখন প্ছাট বশলল্পালদযোগীলদর 
১৫ ্ষে প্কাবট টাকারও প্িবশ ঋে প্দওয়া হলয়লছ 
এিং মুদ্রা প্যাজনার ৫০ শতাংলশরও প্িবশ সুফ্লভাগী 
তপবশব্ জাবত/উপজাবত, অনযোনযে অনগ্রসর প্শ্রেী ও 
সমালজর িবঞ্চত প্শ্রেীর মানুষ।   

 আনি্ভেবষ্ভ          মঞু্নরেৃত ঋজণর সংখযা      মঞু্র িওয়া ঋজণর পনরমাণ    প্রজ্য় ঋজণর পনরমাণ
২০১৫-১৬      ৩.৪৯ ক�থাটি              ১,৩৭,৪৪৯.২৭  ১.৩২,৯৫৪.৭৩ 
২০১৬-১৭      ৩.৯৭ ক�থাটি           ১,৮০,৫২৮.৫৪  ১,৭৫,৩১২.১৩  
২০১৭-১৮      ৪.৮১ ক�থাটি          ২,৫৩,৬৭৭.১০   ২,৪৬,৪৩৭.৪০ 
২০১৮-১৯      ৫.৯৯ ক�থাটি          ৩,২১,৭২২.৭৯  ৩,১১,৮১১.৩৮ 
২০১৯-২০      ৬.২৩ ক�থাটি          ৩,৩৭,৪৯৫.৫৩  ৩,২৯,৭১৫.০৩ 
২০২০-২১      ৩.৮৮ ক�থাটি         ২,৪৭,৬৬২.৮৮  ২,৩৩,২৭৪.৬৭* 

lনশশু: ৫০,০০০ িথা�থা পয্ন্, lনেজশার: ৫০,০০০ িথা�থার কবটশ তচব ৫ লক্ষ 
িথা�থা পয্ন্, lতরুণ: ৫ লক্ষ িথা�থার কবটশ তচব ১০ লক্ষ িথা�থা পয্ন্ 
মুদ্রা সযােনায় ঋণ গ্রিজণ 

শত্ভাবল্রী
এই প্যাজনার সূচনা হয় ২০১৫’র ৮ই 

এবপ্র্। দবরদ্র প্্লক দবরদ্রতর মানুলষর কালছ 
আলয়র সুলযাগ কলর বদলত এই কমদেসূবচর 

গ্রহে করা হয়। প্ছাট ও অবতষুেদ্র উৎপাদন 
ইউবনটগুব্লক ১০ ্ষে টাকা পযদ্ে  ঋে 

সহায়তা প্দওয়া হলয় ্ালক। 

নেভাজব সুনবধা গ্রিণ 
েরজবন

মুদ্রা প্যাজনার ওলয়িসাইলট তাব্কাভুতি 
প্য প্কানও প্রবতঠিান প্্লক ঋে সংগ্রহ 
করা প্যলত পালর। এছাড়াও, একজন 

িযেবতি অন্াইলন www.udyamimitra.
in এই ওলয়িসাইলট ঋলের জনযে 

আলিদন করলত পালরন। 

মুদ্রা ঋজণর েনয 
আজব্ন পদ্ধনত  

l	সিুলহরোগগীহক মদু্রো 
ওহেবসোইট দথহক িম্ম 
িোউিহলোি করহত �হব এবং 
প্রহেোজিগীে তথ্য উহলিখ 
কহর তো জমো নেহত �হব

l	এরপর, নিকটবতমী ব্যোহঙ্ 
দযহত �হব এবং সংনলিষ্ 
ব্যোহঙ্র আহবেিপরে পরূর 
করহত �হব

l	আহবেিপহরে িোহম, ঠঠকোিো, 
আধোর িম্র প্ররকৃনত উহলিখ 
কহর প্রহেোজিগীে িনথপরে ও 
েনব স� তো জমো করহত �হব

l	এরপর, ব্যোঙ্ কতকৃ্ম পষে 
যোবতগীে িনথপরে যোিোই 
কহর দেখহব এবং কোগজপরে 
সব ঠঠকঠোক থোকহল এক 
মোহসর মহধ্যই সংনলিষ্ 
ব্যনতির ব্যোঙ্ অ্যোকোউহন্ 
ঋহরর টোকো জমো পড়হব

l	এই কম্মসনূির সিূিোর সমে দথহক ২০২১ 
সোহলর ৮ই মোি্ম  পয ্মন্ত ২৮.৩৬ দকোটট টোকো 
ঋর মঞ্জরু করো �হেহে। এর মহধ্য ২০২১ 
সোহলর ২৬দশ দিরিেুোনর পয্মন্ত ৭০ শতোংশ 
মন�লোহক ঋর সংগ্হ�র অিমুনত দেওেো 
�হেহে

l	বোনরনজ্যক ব্যোঙ্, আঞ্নলক গ্োমগীর 
ব্যোঙ্ (আরআরনব), স্মল নিিোন্স ব্যোঙ্, 
মোইহরিোনিিোন্স ইন্সটটটটউশি (এমএিআই) 
এবং এিনবএিনস-গুনলর পষে দথহক ঋর 
স�োেতো দেওেো �ে

l	ব্যোঙ্গুনল ঋর গ্�র প্রনরিেো আরও সরল 
কহরহে। কোগজপহরের দলিহেি ি্ূযিতম 
করো �হেহে, যোহত িনথপরে জমো দেওেোর 

দষেহরে দকোিও সমস্যো িো �ে

l	মদু্রো ঋর সম্পরূ্শ বন্ধকগীমতুি। সব্মোনধক ৫ 
বেহরর মহধ্য ঋর পনরহশোধ করহত �ে

l	মদু্রো কম ্মসনূির আওতোে দেোট মোহপর 
ম্যোিিু্যোকিোনরং ইউনিট, সোনর্ম স দসক্টর 
ইউনিট, দেোকোি মোনলক, সনজি নবহরিতো, 
ট্োক পনরহষবোেোতো, িুি সোনর্ম স ইউনিট, 
দমরোমত করোর দেোকোি, দমনশি অপোহরটর, 
দেোট নশল্ সংস্ো, নশল্গী, খোে্য প্রনরিেোকরর 
ইউনিট প্ররকৃনত ঋহরর জি্য আহবেি করহত 
পোহরি

l	মদু্রো কম ্মসনূির আওতোে ঋর প্রেোহির 
দষেহরে ৩টট দশ্ররগীর মহধ্য নশশ ু নবরোহগ 
সব্মোনধক ৮৮ শতোংশ ঋর দেওেো �হেহে 

সিাট বযবসাগুনলজে আরও সবনশ সিায়তা
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Cabinet Decisions

নসদ্ধাতি :  ক�ন্দ্রীয় মটন্তসভথা স্থাস্্য ও টশক্ষথা কসস বথাবে 
সংেৃহীত অর্ সুরটক্ষত রথাখথার জন্য প্রধথানমন্তী স্থাস্্য 
সুরক্ষথা টনটধ (টপএমএসএসএন) েথালু �রথার অনুমটত 
টেচয়চছ। 
সুনবধা :

l সনুিনে্ম ষ্ ত�নবল দযোগোহির মোধ্যহম সলুহর সব্মজিগীি স্োস্্য 
পনরহষবো দষেহরের পনরনধ বোড়হব। এরিহল, একটট অথ্শবহষ্মর 
দশহষ ত�নবহল সনঞ্ত অথ্শ দকোহিোরোহবই অহকহজো �হব িো

l  এরিহল, স্োস্্য দষেহরে সরুনষেত ত�নবল সংস্োি �হব

l  স্োস্্য ও নশষেো দসস দষেহরে সংগ�ৃগীত ত�নবল স্োহস্্যর জি্য 
সনুিনে্ম ষ্ করো �হব, যো নপএমএসএসএি কম্মসনূি রপূোেহর খরি 
করো �হব 

l স্োস্্য ও পনরবোর কল্যোর মন্তহকর নিম্ননলনখত ফ্্যোগনশপ 

কম্মসনূিগুনলর জি্য নপএমএসএসএি বোবে সনুিনে্ম ষ্ অথ্শ কোহজ 
লোগোহিো �হব : 

l	আেষু্োি রোরত – প্রধোিমন্তগী জিআহরোগ্য দযোজিো (এনব-
নপএমহজএওেোই) 

l	আেষু্োি রোরত – স্োস্্য ও দরোগগী কল্যোর দকন্দ (এনব – 
এইিিনলিউনস)

l	জোতগীে স্োস্্য নমশি

l	প্রধোিমন্তগী স্োস্্য সরুষেো দযোজিো (নপএমএসএসওেোই) 

l	আপৎকোলগীি পনরনস্নত ও নবপয্মে দমোকোনবলোে প্রস্নুত স� 
স্োস্্য দষেহরে জরুনর পনরনস্নতর দমোকোনবলো

l	সসু্োেগী উন্নেহির উহদেশ্যগুনল পরূহরর লহষে্য গ�ৃগীত দয দকোিও 
কম্মসনূি/প্রকল্ এবং ২০১৭’র জোতগীে স্োস্্য িগীনতর উহদেশ্যগুনল 
অজ্ম ি    

উন্নয়নমূল� �ম্সূটেগুটল করচ� প্রত্যথাশথা মচতথা সুফল পথাওয়থার কক্ষচত্ 
স্থাস্্য অত্যন্ গুরুত্বপণ্ূ টবেয়। তথাই, সথাধথারণ মথানুচের জীবৎ�থাচলর 
কময়থাে এ� বছর বথাড়থাচনথা কেচল মথারথাটপছু টজটডটপ ৪ শতথাংশ পয্ন্ 
বৃটধি পথায়। েথাটহেথা অনুযথায়ী, স্থাস্্য �ম্ীর সংখ্যথা বথাড়থাচনথার মধ্য 
টেচয় স্থাস্্য কক্ষচত্ টবটনচয়থাে বথাড়চল লক্ষ লক্ষ �থাচজর, টবচশে �চর 
মটহলথাচের �ম্সংস্থান সৃটষ্ হয়। ২০১৮’র ক�ন্দ্রীয় বথাচজচি অর্মন্তী 
আয়ুষ্থান ভথারত �ম্সূটের �রথা করথােণথা �চর ৩ শতথাংশ হথাচর টশক্ষথা 
মথাশুল সংগ্রচহর  পটরবচত্ স্থাস্্য ও টশক্ষথা কসস বথাবে ৪ শতথাংশ 
হথাচর মথাশুল সংগ্রচহর প্রস্তথাব টেচয়টছচলন। এখন সর�থার স্থাস্্য কসস 
সংগ্রচহর জন্য এ�টি টবচশে তহটবল েেচন টসধিথান্ টনচয়চছ, যথাচত 
এই তহটবল সুরটক্ষত রথাচ� এবং স্থাস্্য পটরেয্থা কক্ষচত্ সথাধথারণ 
মথানুচের জন্য তহটবল খথাচত রথািটত কেখথা নথা কেয়। 

মবন্তসভার বসদ্া্

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার২৮



েনঔষনধ সেন্দ্র : সেজলর সসবায়

জনঔেটধ বেপন 
অটভযথাচনর আওতথায় 
টশশুচের জন্য ডথাইপথাস্

মথাে�থাসটক্ত করচ� 
মুটক্তর লচক্ষ্য 

জনঔেটধ টনম্ল 
কপ্রথাডথাক্ট  

জনঔেটধ জননী 
অটভযথাচনর মথাধ্যচম 

প্রসূটত মটহলথাচের জন্য 
প্রচয়থাজনীয় পটরপূর� 

পুটষ্র সংস্থান 

ক্টন্ট, হথঁািু প্রটতস্থাপন 
ও �্যথান্থার করথাচের 
ওেুচধর েথাম টনয়ন্তণ 
�চর সথাধথারণ মথানুচের 
৫,০৬৬ ক�থাটি িথা�থা 

সথাশ্রয় 

জনঔেটধ স্টভমথান 
অটভযথাচনর মথাধ্যচম 
প্রবীণ নথােটর�চের 
জন্যও ডথাইপথাস্ 

জনঔেটধ ক�ন্দ্রগুটল 
করচ� ওেুধ সংগ্রহ 

�চর সথাধথারণ মথানুচের 
৯,০০০ ক�থাটি িথা�থা 

সথাশ্রয় 

l প্রত্যন্ত অঞ্ল দথহক দমহট্ো শ�রগুনলহত ৭,৫০০টট জিঔষনধ 
দকন্দ িোল ুরহেহে। 

l এই জিঔষনধ দকন্দগুনল দথহক ১,৪০০-রও দবনশ ওষধু, 
স্যোনিটোনর প্যোি, ইহঞ্জকশি নসনরঞ্জ স� বোজোরেহরর তলুিোে 
৫০-৯০ শতোংশ পয্মন্ত কম েোহম ২০৪টটরও দবনশ অস্ত্রপিোর 
সোমগ্গী পোওেো যোহছে। 

l তেনিক ১০ লষে দরোগগীহক সলুহর ওষধু সরবরো� কহর গত ৬ 
বেহর ৯,০০০  দকোটট টোকো সোশ্রে �হেহে। 

l �-ুনজএমনস স্গীকৃত উৎপোেকহের কোে দথহক গুরগতমোহির 
ওষধুপরে সংগ্� কহর তো সলুহর নবনরি করো �হছে।

l গুরগতমোহির এই ওষধুপরে এিএনবএল-এর 
পরগীষেোগোরগুনলহত পঙু্োিপুঙু্ যোিোইহের পর তো জিঔষনধ 
দকন্দগুনলহত সরবরো� করো �ে। 

এই মাই্ফ্ক বিলশষভালি তাৎপযদেপূেদে কারে গত ৬ 
িছলর সারা প্দলশ এ ধরলনর ১০০বট প্কন্দ্রও বছ্ না। 
আমরা যতদ্রুত সম্ভি এ ধরলনর ১০,০০০বট প্কন্দ্র চা্ু 
করার পূিদেবনধদোবরত ্ষেযে পূরে করলত চাই।   

“আবম উচ্চ রতিচাপ, মধুলমহ ও হৃদলরালগ 
ভুগবছ। এজনযে আমালক প্রবত মালস িাজার 
প্্লক ৫-৬ হাজার টাকার ওষুধ সংগ্রহ 

করলত হয়। বকন্তু যখন প্্লক জনঔষবধ প্কন্দ্র চা্ু হলয়লছ, 
আবম এই সমস্ ওষুধ িাজারদলরর তু্নায় মাত্র ৮০০-
১০০০ টাকায় সংগ্রহ করবছ। ওষুলধর দালম এই সুবিধা 
প্পলয় ক্ায় ক্ায় আলিগপ্রিে হলয় পড়ল্ন বহমাচ্ 
প্রলদলশর সলরাগ গ্রালমর ককৃ ষ্ ভামদো। সাধারে মানুলষর 
স্াল দ্ে এরকম একবট অ দ্ে সাশ্রয়ী পদলষেপ গ্রহলের জনযে 
বতবন প্রধানমন্তীর প্রবত ককৃ তজ্ঞতা প্রকাশ কলরন। 

জনঔষবধ প্কন্দ্রগুব্ দবরদ্র ও মধযেবিতি প্শ্রেীর মানুলষর 
কালছ আশীিদোদ-স্রূপ। ২০১৪’র পর সু্লভ ওষুধ 
সরিরলহর প্ষেলত্র এই কমদেসূবচ এক আমূ্ পবরিতদেন 
বনলয় এলসলছ। দবরদ্র মানুষলক সু্লভ ওষুলধর িলন্দািস্ 
কলর বদলত এিং ওষুধ না পাওয়ার কারলে মানুলষর মকৃতুযে 
এড়ালত সারা প্দলশ জনঔষবধ প্কন্দ্র চা্ু করার কমদেসূবচ 
শুরু হয়। তকৃতীয় প্জলনবরক প্মবডবসন বদিস (জনঔষবধ 
বদিস) উদযাপন উপ্লষে ২০২১ সাল্র ৭ই মাচদে বশ্ং-এ 
৭,৫০০তম জনঔষবধ প্কন্দ্রবট চা্ু হলয়লছ। এই উপ্লষে 
প্রধানমন্তী িল্ন, ৭,৫০০বট জনঔষবধ প্কন্দ্র চা্ু করার 

্নরদ্র মানুজষর েলযাজণ

েনঔষনধ সেন্দ্র:
প্রধথানমন্তী ভথারতীয় জনঔেটধ ক�চন্দ্রর (টপএমটবচজটপ) মথাধ্যচম 

টবটভন্ন বয়সী মথানুচের েথাটহেথা পরূণ �রথা হচছে। টশশু করচ� 
প্রথাপ্ বয়স্, মটহলথা করচ� প্রবীণ নথােটর� - সব বয়সী 

মথানুচের স্থাচর্ এই �ম্সূটের মথাধ্যচম সুলচভ ওেুধ সরবরথাহ 
�রথা হয়। সম্প্রটত প্রধথানমন্তী এই �ম্সূটের পটরটধ আরও 

বথাড়থাচত ৭৫০০তম জনঔেটধ ক�চন্দ্রর সূেনথা �চরচছন 

মানুষের সেবা

স্াস্যেজনঔষবধ

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২৯



নবশ্বজে ভারজত বতনর নটো
�সরানার তবরুসধি লডাইসয় িারি, োরা তবসবের �াসে উদাহরর েৃতটি 
�সরসে। টি�া�রসরর তবিিীয় ক�াজ কদওয়ার তবষসয়ও িারি, প্রথম 
োতরসি। ১৬ই মাসচ্ম র তহসেব অনুোসর ৭১টি কদশস� িারি, ৫.৮৬ 
ক�াটি টি�ার ক�াজ েরবরাহ �সরসে, যার মসধ্ ৩৬টি কদশস� ৮১.২৫ 
লষে ক�াজ উপহার তহসেসব পাঠাসনা হসয়সে 

“আটম সমস্ত কেশবথাসীচ� আচবেন �রটছ, আপনথাচের সময় আসচল টি�থা টনন, তথাহচলই 
�চরথানথা মহথামথারী এড়থাচনথা যথাচব।” 

১০৪ িছর িয়সী শযোম সরে প্নবগ, বটকা 
প্নওয়ার পর মানুলষর কালছ এই আলিদন 
কলরলছন। স্াধীন ভারলতর প্র্ম প্ভাটদাতা, 

প্নবগ যখন বহমাচ্ প্রলদলশর বকন্নর প্জ্ার প্রকং 
প্পওলত বটকার জনযে যান তালক স্াস্যেকমদেীরা উষ্ 
অভযে্দেনা জানান। ১০৩ িছর িয়সী প্িগো্ুরুর 
প্জ কালমবেরী ভারলতর সি প্্লক িয়স্া মবহ্া 
বযবন বটকা বনলয়লছন। বটকা প্নওয়ার পর বতবন 
সুস্ই আলছন। তমর ব্ললকর সারজামবডবহ গ্রালমর 
প্্লক ৬৮ বকল্াবমটার িাইক চাব্লয় অিসর প্রাপ্ 
বশষেক ৮০ িছর িয়সী রাম বকলশার সাহু বটকা 
বনলত রাঁবচলত যান। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদীর মা, 
১০০ িছর িয়সী হীরা প্িনও বটকা বনলয়লছন। 

ভারলত প্কাবভড – ১৯ বটকাকরলের ববিতীয় পলিদে 
এগুব্ কলয়কবট উললিখলযাগযে �টনা। কলরানা বনমূদে্ 

করার জনযে ভারত, বিলবে িকৃহতিম বটকাকরে কমদেসূচী 
চা্ালচ্ছ। প্র্ম পলিদে স্াস্যেকমদেী ও সামলনর সাবরলত 
্াকা কলরানা প্যাদ্ারা বটকা প্পলয়লছন। পয়্া মাচদে 
প্্লক ববিতীয় পিদে শুরু হলয়লছ। এই পলিদে ষালটাদ্দে 
নাগবরকরা ছাড়াও জবট্ অসুলখ ভুগলছন এরকম ৪৫ 
প্্লক ৬০ িয়সী নাগবরকলদর বটকা প্দওয়া হলচ্ছ। 

হটরদ্থাচর এটপ্রল মথাচস �ুম্ কমলথার 
প্রস্তুটতচত ক�ন্দ্র, সব র�চমর ব্যবস্থা 
টনচয়চছ। পেস্ আটধ�থাটর�চের 
পরথামশ্রিচম ডথাক্তথারচের এ�টি েল 
কসখথাচন রচয়চছ। ক�থাটভড – ১৯ সংরিমণ 
প্রটতহত �রচত সব র�চমর নীটত 
টনচে্টশ�থা কমচন েলথার জন্য উচে্যথাে 
কনওয়থা হচয়চছ। 

টদাতা, 
কং 
ষ্

রুর 
বহ্া বহ্া বহ্
বতবন

িনরবিার েুজম্ভ সেন্দ্র্রীয় ্ল

প্রধানমন্তীর পুলরা ভাষেবট 
প্শানার জনযে বকউআর 
প্কাডবট স্যোন করুন

কলরানার বিরুলদ্ ্ড়াই

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৩০



মৃতু্যর িার ১.৩৯%

ওষুধ সি েজরানা নবনধ যিাযিভাজব সমজন চলা অতযতি েরুর্রী

নেিু রাজেয েজরানা সংক্রমণ বৃনদ্ধ পাজছে...

l নবশ্বজুহড় কহরোিোর দমোকোনবলোে রোরহতর রনূমকো প্রশংনসত 
�হেহে। নবশ্ব স্োস্্য সংস্োর পর আন্তজ্ম োনতক মদু্রো ত�নবহলর প্রধোি 
অথ্শিগীনতনবে গগীতো দগোপগীিোথ বহলহেি, দকোনরহির টটকো উদ্োবি 
এবং এই ম�োমোরগী প্রনত�ত করহত নবনরন্ন দেহশ দসই টটকো পোঠোহিোর 
নবষহে রোরহতর রনূমকো সকহলর কোহে অিহুপ্রররোেোেক

l  র্যোনসিি তমরেগী কম্মসিূগীহত নবহশ্ব ৭১টট দেহশ রোরত, ৫.৮৬ দকোটট 
কহরোিোর টটকো পোঠঠহেহে। এর মহধ্য ৩৬টট দেশহক ৮১.২৫ লষে 
দিোজ উপ�োর ন�হসহব পোঠোহিো �হেহে 

l  ওহেটে ইনন্ডহজর নবখ্যোত নরিহকটোর নরনরেোি নরিোি্মস, নজনম 
অ্যোিোমস, রোম িহরশ শ্রোবর, অ্যোন্ন্গো ও বোব ্মোহিোজহক কহরোিো 
টটকো দেওেোর জি্য প্রধোিমন্তগী িহরন্দ দমোেগীহক ধি্যবোে জোনিহেহেি 

l  সংসহের দসন্টোল �হল রোরতগীে সোংসেহের উহদেহশ ১৬ই মোি্ম  
আন্তঃসংসেগীে ইউনিেহির প্রধোি দুেোহত্ম  পোহিহকো রোষর দেওেোর 
সমে বহলি, রোরত, তোর টটকো নেহে সোরো নবশ্বহক সো�োয্য করহে

রারদতর র্যাবক্সন তরত্ী কর্মসচূী ববশ্বজুদড় প্রিংবসত

১৫ই মালচদের বহলসি অনুসালর বটকাকরলের ৫৯তম 
বদলন প্রায় ৩.১৭ প্কাবট মানুষ বটকা প্পলয়লছন। বিলবে 
ভারত হ্ চতু্দে প্দশ, প্যখালন প্কাবভড – ১৯ এর 
বটকা এলতা বিপু্ পবরমালে প্দওয়া হলয়লছ।   

l কহেকটট রোহজ্য আবোরও কহরোিো সংরিমর 
বনৃধি পোহছে। ১৫ই মোি্ম  পয ্মন্ত প্রোপ্ তথ্য 
অিসুোহর ম�োরো্রে, পোঞ্জোব, কর্শোটক, গুজরোট ও 
তোনমলিোিহুত দ্রতু সংরিমর বনৃধি পোহছে। মোহি্ম র 
প্রথম ১৫ নেহি দেহশ িতিু কহর ২.৯৭ লষে কহরোিো 
সংরিমর রহটহে। এহের মহধ্য ৮০ শতোংশই এই ৫টট 
রোহজ্যর বোনসদেো। নেনলি ও �নরেোিোহতও সংরিমর 
বনৃধি দপহেহে

l সংরিমর আটকোহত ম�োরোহ্রের দকোহিো দকোহিো 
অঞ্হল আংনশক লকিোউি জোনর করো �হেহে। 
প্রধোিমন্তগী িহরন্দ দমোেগী ১৭ই মোি্ম  দকোনরি – ১৯ এর 
পনরনস্নত নিহে মখু্যমন্তগীহের সহঙ্ তবঠক কহরহেি

সমাট নমুনা পর্রীষো  :  ২৪১৬টি সর�থারী ও কবসর�থারী 
পরীক্ষথােথাচর ২২,৮২,৮০,৭৬৩টি নমুনথা পরীক্ষথা হচয়চছ

*১৫ই মথাে্ পয্ন্ প্রথাপ্ তর্য অনুসথাচর

প্রিম সিাে
১৬,৯৬,৪৯৭

প্রিম সিাে
৯৫,১৯,০২৪

১৫ই মথাে্ সন্যো ৭িথা পয্ন্ প্রথাপ্ তর্য, সূত্রঃ ক�ন্দ্রীয় স্থাস্্য মন্ত�

প্রিম সিাে
৭৪,০৮,৫২১

প্রিম সিাে
৭৪,২৬,৪৭৯

নবিত্রীয় সিাে
৪৩,৯৭,৬১৩

নবিত্রীয় সিাে
৪৩,৯৭,৬১৩

সমাট সংক্রনমত নচনেৎসাধ্রীন
২,২৩,৪৩২

১,১০,২৭,৫৪৩
সোনভি মুতে

৯৬.৬৫%
আজরাজগযর িার

১,৫৮,৮৫৬
মৃত

স্বাথিযেম্ভ্রী সামজনর সানরজত 
িাো েম্ভ্রী

৪৫ সিজে ৬০ বির বয়স্রী যারা সংক্রনমতজ্র সংস্পজশ্ভ রজয়জিন ষাজটাদ্ধ্ভ

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩১



মৈত্রী সেতু : নতুন বাণিজ্য কণিডি

যখন একবট প্সতু বনবমদেত হয় তখন এবট 
দুবট ভূখন্ডলক যুতি কলর। বকন্তু প্ফেী নদীর 
উপর ভারলতর বত্রপুরার দবষেে প্জ্া এিং 

িাং্ালদলশর মলধযে এই প্সতু হৃদলয়র িন্ন �বটলয়লছ। 
তাই য্া দ্েই এর নাম “সমত্রী প্সতু”। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র প্মাদী ৯ই মাচদে এই প্সতু উলবিাধন কলরলছন। 
ভাচুদেয়া্ী আলয়াবজত অনুঠিালন িাং্ালদলশর প্রধানমন্তী 
প্শখ হাবসনাও উপবস্ত বছল্ন। প্রধানমন্তীর সিদেলশষ 
িাং্ালদশ সফলরর সময় বতবন প্শখ হাবসনার সলগে 
প্যৌ্ভালি এই প্সতুর বশ্ানযোস কলরবছল্ন। 

ভারত ও িাং্ালদলশর মলধযে প্যাগালযাগ িযেিস্ার 
উন্নবত ছাড়াও পযদেটন, িযেিসা – িাবেজযে ও িন্দর 
বভবতিক উন্নয়লন এই প্সতু নানা সুলযাগ এলন বদলয়লছ। 
প্রধানমন্তী এই অনুঠিালন বত্রপুরার একগুচ্ছ উন্নয়নমূ্ক 
প্রকলল্পর উলবিাধন কলরলছন। এর মলধযে রাজযে সরকালরর 
সতবর মহাসড়ক, প্জ্াস্লর সড়ক প্রকল্প, বপএম 
আিাস প্যাজনায় ৪১,০০০ িাবড়, আগরত্া স্াটদে বসবট 
বমশলনর আওতায় সুসংহত কমযোন্ড ও বনয়ন্তে প্কন্দ্র, 

িাবেবজযেক প্কন্দ্র ইতযোবদ রলয়লছ।

এই সসতু ে্রীবনযারিাজে সিে েজরজি  
l	রোরহতর সোরিমু ও বোংলোহেহশর রোমগহড়র মহধ্য দিরগী িেগীর 

উপর ১.৯ নকহলোনমটোর েগীর ্ম তমরেগী দসত ুনিম ্মোহর ব্যে �হেহে 
১৩৩ দকোটট টোকো

l	এই দসতরু মোধ্যহম িট্টগ্োম বদেহরর সহঙ্ দযোগোহযোগ ততনর 
�ওেোে নরেপরুো, বোংলোহেহশর প্রহবশ্োর �হে উহঠহে। কোরর 
সোরিহুমর সহঙ্ রোমগহড়র দূরত্ব মোরে ৮০ নকহলোনমটোর

l	রোরত ও বোংলোহেহশর মহধ্য দযোগোহযোগ ব্যবস্োর উন্ননত 
েোড়োও ব্যবসো – বোনরজ্য বনৃধির িহল এই দসত ু িতিু 
মোইলিলক �হে উঠহব 

l	সোরিহুম সসুং�ত দিকহপোহটের কোজ শরুু �হেহে। এই 
দিকহপোটে পহুরো মোরেোে লনজটটেক �োব ন�হসহব কোজ করহব

l	দিরগী িেগী নেহে যোি িলোিল শরুু �ওেোর িহল আন্তজ্ম োনতক 
সমদু্র বদের দথহক আগরতলোই সব দথহকই কোহের রোরতগীে 
শ�র।   

বাংলাসদসশর েসগে কযাগাসযাগ ব্বস্া উন্নি হসল বনু্সবের েম্প�্ম ই দৃঢ় হয় না, ব্বো – বাতরসজ্রও েুতবধা 
হয়। পূব্ম, উতির – পূব্ম িারি এবং বাংলাসদসশর মসধ্ বাতরজ্ �তর�র তহসেসব এই অঞ্চল গসড উঠসে

প্রধানমন্তীর পুলরা ভাষেবট 
প্শানার জনযে বকউআর 
প্কাডবট স্যোন করুন

পবরকাোলমা সমত্রী প্সতু

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৩২



১৪ বের বয়সে যখন আমরা অসনস�ই পডাশুনা ও কখলাধূলা তনসয় ব্স্ত থাত�, িখন কিগ মল নাসম এ� ত�সশার 
ররসষেসরে কমাগলসদর তবরুসধি অেীম োহেী লডাই চাতলসয় ইতিহাে েৃতটি �সরতেসলন। এই  োহতে�িা ও বীরসবের জন্ই 

তিতন কিগ বাহাদুর নাসম পতরতচতি কপসয়তেসলন। অকুসিািয় এই ব্ততি তশখসদর নবম গুরু তহোসব পূতজি হন …

বশখলদর ষঠি গুরু হরলগাবিলন্দর কবনঠিপুত্র প্তগ 
িাহাদুলরর জন্ম অমকৃতসলর। অষ্ম গুরু হরবকষলের 
প্রয়ালের পর নিম গুরু বহসালি প্তগ িাহাদুরলক 

অবধবঠিত করা হয়। সাধারে মানুলষর দুঃখ-যন্তো দূর করলত 
এিং বনযদোতলনর বিরুলদ্ বতবন সারা জীিন অক্া্ পবরশ্রম 
কলর প্গলছন। 

কব্ত আলছ, প্মাগ্ শাসক ঔরগেলজলির সভায় এক 
বিবিান বছল্ন, বযবন ভগিদ গীতার প্লিাক ও তার িযোখযো 
সভায় পাে কলর প্শানালতন। বকন্তু, বতবন বনিদোবচত কলয়কবট 
প্লিাক পাে করলতন। একিার ঐ বিবিান িযেবতি অসুস্ হলয় 
পড়ল্ তারঁ পুত্রলক সভায় পাোলনা হয়। বকন্তু প্মাগ্ এই 
শাসলকর সামলন প্কান প্লিাকগুব্ পাে করলত হলি, প্স 
িযোপালর প্ছল্লক বনলদদেশ বদলত বতবন ভুল্ যান। তাঁর পুত্র 
অজাল্ই এলকর পর এক গীতার প্লিাকগুব্ পাে করলত 
্ালকন। বিবিান ঐ িযেবতির পুলত্রর কাছ প্্লক গীতার প্লিাকগুব্ 
প্শানার পর ঔরগেলজি উপ্বধি কলরন, সমস্ ধমদেই মহান 
ও বচর্ন। বকন্তু, তারঁ সস্রাচারী মানবসকতা এমন বছ্ প্য, 
বতবন বনলজর ধলমদের তু্নায় অনযে প্কানও ধমদে আরও মহান 
হলত পালর, এক্া সহযে করলত পারলতন না। এই কারলেই 
বতবন তারঁ ঔদ্তযেলক অপিযেিহার কলর ি্পূিদেক অনযেলদর 

ইস্াম ধমদে গ্রহলে িাধযে করলতন। বতবন সাধারে মানুষলক 
দুবট বিকলল্পর ক্া ি্লতন – হয় ধমদো্বরত হও, না হল্ 
মকৃতুযেিরে কলরা। এরকম প্্াককাবহনীও প্শানা যায় প্য, 
ঔরগেলজলির ঔদ্তযেপূেদে এই প্�াষোর পর বকছু কাশ্ীরী 
পবডেত সাহালযযের জনযে গুরু প্তগ িাহাদুলরর শরোপন্ন হন। 
ঐ কাশ্ীরী পবডেতলদর প্তগ িাহাদুর িল্ন, ঔরগেলজি’প্ক 
বগলয় এক্া ি্লত, যবদ বতবন তাঁলক ধমদো্বরত করলত 
পালরন, তা হল্ অনযেরাও একই প্ অনুসরে করলিন। 
এক্া শুলন প্মাগ্ শাসক ঔরগেলজি এতটাই প্ক্ালধ জ্ল্ 
ওলেন প্য, বতবন প্তগ িাহাদুর’প্ক আটক করার বনলদদেশ 
প্দন। এরপর, ঔরগেলজলির প্সনারা গুরু প্তগ িাহাদুর ও 
তাঁর অনুগামীলদর প্িশ কলয়কবদন আটলক প্রলখ বনমদেম 
অতযোচার চাব্লয়ও তাঁলদর মত িদ্ালত পালরনবন। িযে দ্ে 
হলয় সস্রাচারী শাসক ঔরগেলজি বদবলির চাঁদনীচলক গুরু 
প্তগ িাহাদুলরর মস্ক প্দহ প্্লক বছন্ন করার বনলদদেশ প্দন। 
এখন প্সখালনই রাকািগঞ্জ গুরুবিার গলড় উলেলছ, প্যখালন 
গুরু প্তগ িাহাদুরলক সমাবহত করা হলয়বছ্। এই গুরুবিার 
গুরু প্তগ িাহাদুরজীর সলিদোচ্চ আত্মতযোলগর এক প্রতীক। 
গুরু গ্রন্থসাবহি প্তগ িাহাদুরজীর ১৫বট পাতা বনলয় ১১৫বট 
শািাদ সহ প্স্াত্র ও প্লিাক রলয়লছ।  

সশৌয্ভ, সতগ ও েরুণার 
মূত্ভ প্রত্রীে

সথারথা টববে জুচড় লক্ষ লক্ষ মথানুচের 
মচতথা আটমও শ্রীগুরু কতে বথাহথােুরজীর 
েয়থাশীলতথায় েভীরভথাচব অনুপ্রথাটণত

-প্রধানমন্ত্রী নজরন্দ্র সমা্্রী

গুরু দতগ বাহােুর :
পয়লা এনপ্রল তাঁর েন্মবানষ্ভে্রী উ্যাপন

সংস্কৃ বতগুরু প্তগ িাহাদুর স্রলে

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৩



যুগ যুগ ধজর েজম্ভর প্রনত ভারজতর ননষ্া 
গ্রীতায়  প্রনতেনলত িজয়জি

মহথাভথারত করচ� �চরথানথা মহথামথাটরর 
টবরুচধি লড়থাই পয্ন্ প্রটতটি পয্থাচয় েীতথা 

আমথাচের কেচশর জন্য পরপ্রেশ্চ�র 
ভূটম�থা পথালন �চরচছ। ভথারচতর 

পরস্পচরর প্রটত টনভ্রতথা এবং সম্প্রীটতর 
ভথাবনথা এর মচধ্য প্রটতফটলত হচয়চছ। 

েীতথায় কলখথা আচছ, ‘সমম সচব্শু ভূচতশু 
তৃষ্ঠনথানতম পরচমবেরম’ অর্থাৎ ঈবের 
রচয়চছন প্রটতটি জীচবর হৃেচয় - এই 

ভথাবনথায় অনুপ্রথাটণত হচয় প্রধথানমন্তী শ্রীমে 
ভেবৎ েীতথার িী�থা  সম্বটলত পথাডুিটলটপ ও 

ই-বু� প্র�থাশ �চরচছন

শ্রীমদ ভগিৎ গীতা শুধুমাত্র একবট ধমদেীয় গ্রন্থই 
নয়, প্দশলক প্ প্দখালনার জনযে মানবসক 
শবতির এবট উৎস। প্রবত সমলয় মনীষীলদর গীতা 

প্ প্দবখলয়লছ। সারা পকৃব্িী যখন কলরানা মহামাবরর 
বিরুলদ্ ্ড়াই করলছ, গীতার  প্রলয়াজনীয়তা প্সই 
সমলয় আলরা প্িবশ কলর উপ্বদ্ হলচ্ছ। আর তাই 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী ২১ জন বিবিান িযেবতির টীকা  
সবেব্ত শ্রীমদ ভগিৎ গীতা প্রকাশ কলরলছন এিং 
বভবডও কনফালরবসেং–এর মাধযেলম স্ামী বচদভিনানলন্দর 
ভগিৎ গীতার বকলন্ড্ সংস্রে উলবিাধন কলরলছন। 
“শ্রীমদ ভগিৎ গীতা : সংস্কৃ ত টীকা  সবেব্ত হালতর 
প্্খার দুমূদ্ে যে

স্ামী বচদভিনানলন্দর ভগিৎ গীতার টীকা  সবেব্ত 
িইবটর ৫ ্ষে কবপ বিবক্ উপ্লষেযে তাঁর ভগিৎ 
গীতার বকলন্ড্ সংস্রেবট প্রকাশ করা হলয়লছ। স্ামী 
বচদভিনানন্দ তাবম্নাড়ুর শ্রী রামককৃ ষ্ তলপািনম 
আশ্রলমর প্রবতঠিাতা।
প্রধানমন্ত্রীর ভাষজণর গুরুত্বপূণ্ভ অংশ :   
l	রোরহতর মতোেশ্শগত স্োধগীিতো ও স�িশগীলতোর প্রতগীক 

�ল গগীতো। এই গ্ন্থ প্রহত্যক মোিষুহক তোরঁ নিজস্ েটৃষ্রনঙ্ 
প্রকোহশ  অিপু্রোনরত কহর

l	আনে শঙ্রোিোয ্ম গগীতোহক আধ্যোনত্মক দিতিো ন�হসহব গর্য 

করহতি। স্োমগী নবহবকোিহদের জি্য গগীতো নেল অনবিল 
অধ্যবসোে এবং অেম্য আস্োর উৎস

l	শ্রী অরনবহদের জি্য গগীতো নেল জ্োি ও মোিবতোর প্রকৃত 
প্রনতমনূত্ম  এবং ম�োত্মো গোন্ধগীর কোহে সঙ্হটর সমহে এটট 
পথপ্রেশ্শহকর রনূমকো পোলি করত 

l	দিতোজগী সরুোষ িন্দ বসরু দেশহপ্রম ও দশৌহয ্মর অিহুপ্রররো 
নেল গগীতো। বোল গঙ্োধর নতলহকর কোহে গগীতো, স্োধগীিতো 
সংগ্োহম সমে িতিু রোহব উৎসো� ও উদেগীপিো যনুগহেনেল

l	আমোহের আহরো গহবষরো এবং দলখোহলনখ করো উনিত। যোর 
মোধ্যহম আমোহের তরুর প্রজন্ম জোিহত পোরহবি, নকরোহব 
গগীতো আমোহের স্োধগীিতো সংগ্োহম  উৎসো� যনুগহেনেল, 
নকরোহব আমোহের স্োধগীিতো সংগ্োমগীরো দেহশর জি্য 
আত্মবনলেোহি নপেপো �িনি এবং  গগীতো আধ্যোনত্মকরোহব 
দকমি কহর দেশহক ঐক্যবধি কহরনেল 

l	এই ই-বহুকর মোধ্যহম নবহশ্বর সব্মরে তোনমল রোষোরোষগী 
মোিহুষরো স�হজই গগীতো পড়োর সহুযোগ পোহবি। এখি 
নবহশষত যবু সম্প্রেোহের কোহে তবদু্যনতি গ্ন্থ জিনপ্রে �হে 
উহঠহে। তোই গগীতোর ম�োি রোবিোর সহঙ্ এই উহে্যোগ তরুর 
সম্প্রেোেহক আহরো যতুি করহব    

প্রধানমন্তীর পুলরা িতিিযে 
প্শানার জনযে এই বকউআর 

প্কাডবট স্যোন করুন। 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৩৪

সংস্কৃ বত শ্রীমদ ভগিৎ গীতা



ভারত, আ্জদোবতক স্লর 
শুধুমাত্র গুরুত্বপূেদে শবতি 
বহলসলিই উলে আসলছ 

না, ভারত–প্রশা্ মহাসাগরীয় 
অঞ্চল্ তার বিলশষ গুরুত্ব রলয়লছ। 
প্কায়াবরে্যোলটরা্ প্রবতরষো সংক্া্ 
আল্াচনা (প্কায়াড) ১২ই মাচদে 
অনুবঠিত হলয়লছ। এই সিেলক 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী ছাড়াও মাবকদেন 
রাষ্ট্রপবত প্জা িাইলডন, অল্রেব্য়ার 
প্রধানমন্তী স্ট মবরসন এিং জাপালনর 
প্রধানমন্তী ইলয়াবসবহলদ সুগা উপবস্ত 
বছল্ন। বস্বতশী্ সরিরাহ শকৃঙ্খ্, 
অতযোধুবনক ও গুরুত্বপূেদে প্রযুবতি, 
জ্িায়ু পবরিতদেন সহ ভারত – প্রশা্ 
মহাসাগরীয় অঞ্চল্র প্দশগুব্র মলধযে 
আস্া িাড়ালনার মলতা সমসামবয়ক 
চযোল্ঞ্জগুব্র প্মাকাবি্ার বিষলয় 
প্কায়াড শীষদে সলম্্ন পারস্পবরক 
মতবিবনমলয়র সুলযাগ এলন বদলয়বছ্। 

৩বট মন্তী পযদোলয়র সিেলকর পর এই 
প্র্ম চারবট প্দলশর প্রধানরা একবত্রত 
হন। প্কাবভড – ১৯ –এর প্মাকাবি্া 
করার উলদযোগ এিং বনরাপদ, িযেয় সাশ্রয়ী 
বটকা যালত ভারত–প্রশা্ মহাসাগরীয় 
অঞ্চল্ সকল্ প্পলত পালরন, তার 
জনযে সিেলক আল্াচনা হলয়লছ। মুতি 
ভারত-প্রশা্ মহাসাগরীয় অঞ্চল্র 
জনযে এই প্গাঠিী অতযে্ গুরুত্বপূেদে।  

ভথারত - প্রশথান্ মহথাসথােরীয় অঞ্চল 
ব্যবসথা বথাটণজ্য ও ক�ৌশলেত টে� 
করচ� গুরুত্বপণ্ূ। ক�থায়থাড এই সংরিথান্ 
টবেয়গুটল টনচয় �থাজ �চর এবং সংটলিষ্ 
অঞ্চচলর অন্যথান্য কেচশর স্থার্ রক্ষথা 
�রচছ। ভথারত – প্রশথান্ মহথাসথােরীয় 
অঞ্চচল টস্টতশীলতথার জন্য ক�থায়থাড 
এ�টি গুরুত্বপূণ্ স্তম্ হচয় উেচব।

স�ায়াষের যুগ

ভথারত, মথাট�্ন যুক্তরথাষ্ট, জথাপথান এবং অচ্রেটলয়থা – এই েথারটি কেচশর ক�ৌশলেত 
কজথাি হল ক�থায়থাড। এই কেথাষ্ঠী ক�ৌশলেত কেথাচয়্থা তচর্যর আেথান – প্রেথান এবং 

কযৌর সথামটর� মহড়থার আচয়থাজন �চর। ভথারত – প্রশথান্ মহথাসথােরীয় অঞ্চচল অটভন্ন 
টনরথাপতিথা, পটরচবশ, ব্যবসথা বথাটণজ্য সহ অন্যথান্য টবেচয় সেস্য রথাষ্টগুটলর স্থার্ এই কজথাি 

সুটনটচিত �চর। এই কেশগুটল  বথাটে্� প্রটতরক্ষথা মহড়থা “মথালথাবথার”–এ অংশ কনয়।  

সোয়াি নে ? 

l দকোনরি – ১৯ নিম ূ্মল করোর জি্য দকোেোি 
অংশগীেোনরত্ব গহড় তলুহব

l  রোরত–প্রশোন্ত ম�োসোগরগীে অঞ্হল 
টটকোকরহরর জি্য দকোেোি দিত কৃবদৃে নিনবড় 
স�হযোনগতো গহড় তলুহব। এহষেহরে নবশ্ব 
স্োস্্য সংস্ো ও দকোর্যোহসির মহতো ব�হুেশগীে 
ব্যবস্োপিোহক সো�োয্য করো �হব

l  রোরহত নিরোপে দকোনরি – ১৯ টটকো ততনরর 
দষেহরে দকোেোি সেস্যরতুি দেশগুনল 
একহযোহগ কোজ করহব

l  রোরহত নিরোপে দকোনরি – ১৯ টটকো ততনরর 
দষেহরে দকোেোি সেস্যরতুি দেশগুনল 
একহযোহগ কোজ করহব

নটোর অংশ্রী্ানরত্ব

l	প্রযনুতির পনরকল্িো 
বোস্বোেি এবং ব্যব�োহরর 
জি্য একটট িগীনত ততনর করো 
�হব

l	আমোহের দেশগুনলর 
প্রযনুতির দষেহরে গুরমোি 
বজোে রোখোর নবষহে ব�ৃতির 
পনরসহর অংশগীেোরহের 
মহধ্য স�হযোনগতো গহড় 
দতোলো �হব

l	দটনল দযোগোহযোগ ব্যবস্ো, 
নবনরন্ন সরঞ্জোহমর সরবরো� 
এবং রনবষ্যহত দটনল 
দযোগোহযোহগর িোন�েো 
দমটোহিোর জি্য আমোহের 
দবসরকোরগী দষেহরে নিনবড় 
স�হযোনগতো গহড় তলুহত 
উৎসো� দেওেো �হব 

অতযাধুননে এবং 
গুরুত্বপূণ্ভ প্রযুনতে

l	প্যোনরস িনুতি অিসুোহর তোপমোরেোর পনরমোর 
বজোে রোখো স� এই িনুতিহক বোস্বোেহির 
জি্য দকোেোি অি্যোি্য দেশগুনলর সহঙ্ 
স�হযোনগতো করহব

l	কোব্মি নিঃসরর কমোহত প্রযনুতির মোধ্যহম 
সমোধোি খ ুহঁজ দপহত দকোেোি, সব রকহমর 
সো�োয্য করহত অঙ্গীকোরবধি

েলবায়ু সংক্রাতি সগাষ্্রী

প্রধানমন্তীর পুলরা ভাষেবট 
প্শানার জনযে এই বকউআর 

প্কাডবট স্যোন করুন

আ্জদোবতকপ্কায়াড শীষদে সলম্্ন 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৫



আমরধা প্ধায়শই বিখ্ধাত ল�ধাকেকের গল্প শুকে থধাবে। বেন্তু এই গল্পগুব�র লেছকেও বেরবিবছিন্ন সংগ্ধাম ও 
অেধু কপ্রণধােধায়ে ঘটেধা থধাকে। মধ্প্কেকশর এেটি গ্ধাকম এধরকণর এেটি উৎসধাহ ি্ঞ্জে ঘটেধা ঘকটকছ। 

এই গ্ধাকমর প্কত্ে িধাব়িকত লসৌরশবতির মধাধ্কম রধান্নধা হয়। অে্ ঘটেধাটি দুই তরুকণর, যধঁারধা বিকবের 
প্থম েবরকিশিধান্ি ি্ধাটধাবর উদ্ধািে েকরকছে – যধা েবরকিশ রক্ধায় উৎসধাহ লযধাগধাকি। 

সাধারে রাসায়বনক িযোটাবরর ফল্ দূষলের 
মাত্রা কমালনার জনযে বনবমষা ভামদো ও 
নিীন সুমন একবট অননযে উলদযোগ 

বনলয়লছন। তাঁলদর নতুন উলদযোগ – অযো্য় 
ই-প্স্ বিলবে প্র্ম ১০০ শতাংশ পবরলিশিান্ি 
ও ষেবতকর নয় এধরলের িযোটাবর সতবর কলরলছ। 
সাধারে িযোটাবরলত দস্া ও পারলদর মলতা বিষাতি 
ধাতু ্ালক। তারা এই রাসায়বনক উপাদনগুব্র 
পবরিলতদে অযো্য়লভরা িযেিহার কলরন। িযোটাবরলত 
প্ভষজ ইল্ল্রিা্াইট িযেিহার করা হলয়লছ, যার 
নাম অযো্য় ই-প্স্। এই িযোটাবর বস্বতশী্ 
উন্নয়লনর জনযে আলরা একধাপ এবগলয় বনলয় 
যালি। এর ফল্ কািদেন বনঃসরে কম হলি। এএ 
এিং এএএ সাইলজর ১.৫ প্ভালটের িযোটাবরগুব্ 
িতদেমালন িযেিহৃত রোইলস্ িযোটাবরর পবরলিশিান্ি 
বিকল্প। এই িযোটাবরগুব্ বরলমাট কলন্টা্, �বড়, 
প্খ্না ইতযোবদ বিবভন্ন উপাদালন িযেিহার করা 
যায়। সাধারে িযোটাবরর প্্লক এগুব্ ১০ শতাংশ 
সস্া এিং প্দড়গুে প্িবশ চল্। নিীন ও বনবমষা, 
তালঁদর উদ্ািলনর জনযে অলনক পুরস্ার প্পলয়লছন। 
এর মলধযে উললিখলযাগযে ২০১৯ সাল্র প্িস্ প্িাল্ড 
আইবডয়া অফ দযে ওয়াল্ডদে  এিং শ্াইডার প্গা-গ্রীলের 
আ্জদোবতক বিজয়ী সম্ান। তারা ২০২০ সাল্র 
নযোশনা্ স্াটদেআপ পুরস্ারও প্পলয়লছন।

মধযেপ্রলদলশর প্িতু্ প্জ্ার িাঞ্চা 
একবট সাধারে গ্রাম নয়। সমসযো 
প্্লক প্িবরলয় আসার জনযে এই গ্রালমর 

উলদযোগ আজ উদাহরে সকৃবষ্ কলরলছ। উপজাবত  
অধুযেবষত এই গ্রালম মাত্র ৭৪বট িাবড় আলছ। 
ভারলত িাঞ্চাই হ্ একমাত্রই গ্রাম, প্যখালন 
প্রলতযেক িাবড়র রান্না�লর প্সৌরশবতির িযেিহার 
হয়। মাখন্া্ চতুলিদেদী নযোশনা্ জানদোব্জম 
ইউবনভাবসদেবটর সহকারী অধযোপক প্্ালকন্দ্র 
বসং এিং প্রলযাজক মলনাজ পযোলট্ একবট 
ত্যেবচত্র সতবর কলরলছন। এই ত্যেবচলত্র এই 
গ্রালমর মানুষলদর সংগ্রালমর ক্া তুল্ ধরা 
হলয়লছ। ২০১৬ সাল্ জ্ সঙ্কলট দীেদে িাঞ্চা 
গ্রালমর িাবসন্দারা িাব্র িযোগ বদলয় িকৃবষ্র 
জ্ সঞ্চয় শুরু কলরন। যখন তালদর গ্রালমর 
জল্র সমসযো বমলট যায়, তখন তারঁা িজদেযে 
পদা দ্ে ও লিাবস্ক মুতি গ্রালম গড়ার কাজ শুরু 
কলরন। এর পর তারা ওএনবজবস এিং িলবে 
আইআইবটর সহলযাবগতায় প্রাককৃ বতক শবতি 
িযেিহালর উলদযোগী হন। তালদর প্রলতযেলকর 
িাবড়লত প্সৌরশবতি চাব্ত উনুন িসালনা হয়। 
এখন প্রলতযেক পবরিার প্সৌরশবতির উনুলনর 
মাধযেলম রান্নার কাজ কলর। 

রান্াঘদর ছসৌরিবক্ ব্যবোরকারী প্রথর 
গ্ার

ববদশ্বর প্রথর ১০০ িতাংি পবরদবিবান্ধব 
ব্যািাবর

পবরিতদেলনর পল্ ভারত ইবতিাচক উলদযোগ

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৩৬



েকরন্দ্র লমধােী     @narendramodi

প্র্ম প্কায়াড শীষদে সলম্্লন @POTUS @
JoeBiden, প্রধানমন্তী @ScottmorrsonMP 
এিং প্রধানমন্তী @sugawritter –এর সলগে 
ফ্প্রসূ আল্াচনা হলয়লছ। সাগর – এই অঞ্চল্র 
সকল্র বনরাপতিা ও উন্নয়ন সুবনবচিত করলত 
আমালদর  উলদযোলগর সলগে সাজুযযে প্রলখ ভারত 
– প্রশা্ মহাসাগরীয় অঞ্চল্ মুতি ও সমবন্বত  
পবরলিশ গলড় প্তা্ায় ভারলতর অগেীকার আিারও 
জানাবচ্ছ।

রধাজেধাথ বসং     @rajnathsingh 

প্দশ বহলসলি বনরাপদ ও বস্বতশী্ পবরলিশ গলড় 
প্তা্ার মাধযেলম আমরা, আমালদর ষেমতালক আলরা 
শবতিশা্ী করবছ। যালত ভারলতর আব্দেক উন্নয়লন 
সুবিধা হয়। 
আমালদর িবধদেত প্রবতরষো ষেমতা প্য প্কালনা 
আকবমিক �টনার প্মাকাবি্া করলত আমালদর 
সাহাযযে করলি। 

অবমত শধাহ      @AmitShah

প্রধানমন্তী শ্রী @narendramodi বজ প্ক 
#VocalForLocal প্ক স্াগত জানালনার উলদযোলগ 
সাবম্ হলয় আবমও বনকটস্ খাবদ ভান্ডার প্্লক 
প্পাষাক ও খাদযে সামগ্রী বকলনবছ। 
প্দশিাসীর কালছ আবম আলিদন জানাবচ্ছ, 
আপনারাও সিাই প্মাদী বজর আহ্ালন সাড়া বদলয় 
আলস পালশর প্্লক প্দলশর উৎপাবদত সামগ্রী 
বকনুন এিং #VocalForLocal উলদযোলগ সাবম্ 
হন। 

েীবতে গ়িেবর     @nitin_gadkari

শহরাঞ্চল্ প্র্ম দী�দেতম (৩.৬ বকল্াবমটার)  
উড়া্পু্ এক্সলপ্রসওলয়র উপলর এিং শহলরর 
মলধযে ৮ প্্লনর সুড়গে করা হলি। িাস্তুতলন্তর ষেবত 
আটকালত ১২,০০০ গাছলক প্রবতস্াবপত করা 
হলয়লছ। এই পুলরা প্রবক্য়ায় সাফল্যের হার ৮৪ 
শতাংশ। 

ধকমমেন্দ্র প্ধধাে      @dpradhanbjp

#AatmanirbharBharat –এর ্ষেযে পূরলে 
পবরকাোলমা প্ষেলত্র অল্দের সংস্ালনর জনযে 
২০,০০০ প্কাবট টাকার বডএফআই –এর িযেিস্া 
করা হলয়লছ। এর ফল্ চাবহদা িকৃবদ্র সলগে সলগে 
আব্দেক উন্নবত হলি এিং নতুন কমদেসংস্ান সকৃবষ্ 
হলি। #CabinetDecisions 

প্হ্ধাে বসং ে্ধাকট�       @prahladspatel 

আমালদর স্াধীনতা সংগ্রাম শুধুমাত্র পােযেপুস্লক 
সীমািদ্ রাখল্ চ্লি না। আর তাই আমরা 
এগুব্লক আকষদেনীয়ভালি তুল্ ধরবছ। এর 
জনযে একবট প্ছাট্ট উলদযোগ প্নওয়া হলয়লছ। বিনা 
পবরশ্রলম আমরা প্কউই সাফল্যের স্াদ পাই না। 
@PMOIndia @JPNadda @incredibleindia 
@MinOfCultureGol @BJP4MP

বমবডয়া কেদোর

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৭
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আমাজ্র েনয 
লবণ সততা, নবশ্বাস, 

আনুগজতযর প্রত্রীে। আমরা 
আেও বনল সয স্জশর নুন 

সখজয়নি। এর মাজন এমনটা নয় 
সয লবণ খুব ্াম্রী। আসজল লবণ 

শ্রম, সাময ও আত্মননভ্ভরতার প্রনতনননধত্ব 
েজর। সসই সময় নুন নিল আত্মননভ্ভরতার 

প্রত্রীে।  ভারজতর মূলযজবাজধর পাশাপানশ নরিনটশরা 
সসইসময় আত্মননভ্ভরতাজতও আঘাত সিজননিল। ভারজতর 

মানুষজে ইংলযাডি সিজে আনা নুজনর ওপর ননভ্ভর েরজত িত। 
গান্ীনে েনসাধারজণর এই ্্রীঘ্ভন্জনর সমসযা বুঝজত সপজরনিজলন, স্জশর 

মানুজষর আজবগ উপলনধি েজর সসনটজে প্রজতযে ভারতবাস্রীর  আজন্ালজন পনরণত 
েজরনিজলন, যার সিজে  সেল ভারত্রীয় এেনট  নসদ্ধাজতি সপঁিাজত সপজরনিজলন। 

- প্রধানমন্ত্রী নজরন্দ্র সমা্্রী

লবণ আইন 
ভেঙে 
গান্ধীজধী বৃটিশ 
সাম্াঙজযের 
ভেত কাঁভিঙে 
ভিঙেভিঙলন 

লবণ সতযাগ্রজির 
৯১তম বানষ্ভে্রী 
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