
সসমাচামাচাররনিউ ইনডিয়ানিউ ইনডিয়া

‘আমরা এখনও শান্তি ও ধৈর্যে ন্িশ্াস কন্র, 
ন্কন্তু ন্িশ্রক এটা িুঝরে হরি’

প্রন্েরক্া মন্ত্রী রাজনাথ ন্সং-এর 
সরগে একাতি সাক্াৎকার

পৃষ্া ১২-১৭

   বর্ষ ১, সংখ্যা ১১বর্ষ ১, সংখ্যা ১১    ১-১৫ জিসসম্বর, ২০২০১-১৫ জিসসম্বর, ২০২০

জবনযামূস্্ জবতরসের িন্জবনযামূস্্ জবতরসের িন্

দক্ষ বানিিীদক্ষ বানিিী
শনতিশালী ভারতশনতিশালী ভারত

দেশের সীমান্ত সুরক্ায় সরকার েৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, এর ফলস্বরূপ প্রতিরক্া 
বাতিনীশক এক প্রবলপরাক্রমী ‘তমন দমতেন’-এ রূপান্তর করা দেশে, যা 

সীমান্ত পাশরর সমস্া দমাকাতবলায় িাশের েক্িাশক প্রমাণ কশর



আসুন আমরা একতি উজ্জ্বল ও েততিোলী আত্মতনর্ভর রারশির জন্ অঙ্ীকার কতর

দকাতি আরও  
দবেী ইউতনি

তবেু্ৎ উৎপােন

৮,৪০,০০০
n	 কেন্দ্রীয় সরোর ২০২২ সালের 

মল্যে ১৭৫ গিিাওয়াট পুনন্নব্রীেরণ 
শগতি উৎপাদলনর েক্যে গথির েলরলে

n এর মল্যে ৬০ গিিাওয়াট বায়ুচাগেত 
শগতি, ১০০ গিিাওয়াট কসৌর গবদুযেৎ, 
১০ গিিাওয়াট জৈব জ্াোগন শগতি 
এবং ৫ গিিাওয়াট কু্দ্র ৈেগবদুযেৎ 
প্রেল্প কেলে আসলব

জাতীয়  শক্তি  সংরক্ষণ  ক্িবস

শক্তি সংরক্ষণ
অে্ন সঞ্চয়অে্ন সঞ্চয়

১০০
২,৮০,১২,৩৯১

২০১৪ সাল দেশক েিাংে গ্াশম
তবেু্িায়ন

েৃশি তবেু্িায়ন
প্রশি্ক বের ১৪ তিশসম্বর জািীয় েততি সংরক্ণ তেবস উেযাতপি িয়। প্রধানমন্তী নশরন্দ্র দমােীর কোয় 
“জািীয় েততি সংরক্ণ তেবশস আমরা আমাশের দেনতদিন জীবশন েততি সংরক্শণর প্রতি আন্ততরকরাশব 

অঙ্ীকারবদ্ধ িই।”



সম্যাদকসম্যাদক
কু্দীপ জসং ধযাতওয়যাজ্য়যা

প্রধযান মহযাজনসদ্ষশক, জপআইজব, নতুন জদজলি

উপসদষ্যা-সম্যাদকউপসদষ্যা-সম্যাদক
জবসনযাদ কুমযার
সস্যার কুমযার

সহকযারী উপসদষ্যা-সম্যাদকসহকযারী উপসদষ্যা-সম্যাদক
শরৎ কুমযার শম্ষযা

প্রচ্ছদ অ্ঙ্করেপ্রচ্ছদ অ্ঙ্করে
রবীন্দ্র কুমযার শম্ষযা

প্রকযাশনযা ও মুদ্রেপ্রকযাশনযা ও মুদ্রে
সসত্ন্দ্র প্রকযাশ,

মহযাজনসদ্ষশক, জবওজস
বু্সরযা অফ আউটজরচ অ্যান্ড কজমউজনসকশন

মুদ্রেমুদ্রে
জিবযা প্প্রস প্রযাইসিট জ্জমসটড

জস - ৬৬/৩ , ওখ্যা জপএইচ -২,

নতুন জদজলি - ১১০০২০

প্�যাগযাস�যাগপ্�যাগযাস�যাগ
বু্সরযা অফ আউটজরচ অ্যান্ড কজমউজনসকশন, 
জবিতীয় ত্, সূচনযা িবন, নতুন জদজলি - 

১১০০০৩

  response-nis@pib.gov.in
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সমযাচযারজনউ ইজন্ডয়যাজনউ ইজন্ডয়যা

বর্ষ ১, সংখ্যা ১১ ১-১৫, জডসসম্বর ২০২০

সূ
চি
প
ত্র

জ নউ ই জন্ডয় যা  সম যাচ যারজনউ ই জন্ডয় যা  সম যাচ যার

 ১
 ২
 ৩
 ৪
 ৫
 ৬
 ৭
 ৮
 ৯
 ১০
 ১১
 ১২
 ১৩
 ১৪
 ১৫
 ১৬

সম্াদকীয় 

নিনিপত্র 

সংনক্ষপ্ত সংবাদ 

নবশশষ প্রনতশবদি : 

ব্যনতিত্ব : 

সামানিক সম্ক্ক : 

নিরাপত্া : 

িিকল্যাণমুখী পনরকল্পিা : 

কশরািার নবরুশধে লডাই 

প্রচ্ছদ কানিিী : 

অর্কিীনত : 

ককন্দীয় মন্রিসভার নসধোন্ত

প্রধািম্রিীর বতিব্য : 

িলপর : 

ক�াগাশ�াগ : 

ইনতবািক উশদ্যাগ : 

পঞ্চতীর্ষ

এম এস সুবু্্ক্ষী

সুগম িযারত 

 ইস্যা-মযাজক্ষন ২+২ 

প্রধযানমন্তী 

প্রজতরক্যা 

আত্মজনি্ষর িযারত 

িযাচু্ষয়যা্ জবশ্ব 

প্রযা-প্যাক্স প্ফজর পজরসরবযা

কজমউজনজট প্রজডও

পজরবত্ষনশী্ 

িযারতীয় িনঔরধী প্রকল্প

জবজনসয়যাগকযারী প্গযা্সটজব্

প্যাসকি ৩.০

িযারত

  পৃষ্যা ০২

  পৃষ্যা ০৩

  পৃষ্যা ০৪-০৫

  পৃষ্যা ০৬-০৮

  পৃষ্যা ০৯

  পৃষ্যা ১০-১২

  পৃষ্যা ১৩

  পৃষ্যা ১৪-১৬

  পৃষ্যা ১৭

  পৃষ্যা ১৮-২৭

  পৃষ্যা ২৮

  পৃষ্যা ২৯

  পৃষ্যা ৩০-৩১

  পৃষ্যা ৩২-৩৩

  পৃষ্যা ৩৪-৩৫

  পৃষ্যা ৩৬

অজি�যান

বযাত্ষযা্যাপ

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার ১

RNI No. : DELBEN/2020/78825 
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সম্পাদকের দপ্তর থেকে
সাদর নমস্ার, 

সুধ ী পাঠক,  সুরক্া, ক্মতায়ণ এবং সরকাররর জনকল্াণমূলক ন ীততগুতলর তবষরয় আরও 
একটি তনউ ইতডিয়া সমাচার আপনারদর হারত তুরল দদওয়া হরয়রে। 

 সুস্ায় ী উন্নয়রনর লরক্্ (এসতিতজ) তদব্াঙ্গজনরদর ক্মতায়রণ সরকাররর তবতিন্ন 
উরদ্ারের তবষয়গুতল এই পতরিকায় প্রকাত িত হরয়রে। এোডাও প্রধানমন্ত ী িারত ীয় জনঔষধ ী 
কম্মসূচ ী – সকরলর জন্ সাশ্রয় ী মূরল্ ওষুধ সরবরারহর তবষয়গুতলও প্রততরবদরন তুরল ধরা 
হরয়রে। 

 মাতক্ম ন যুক্তরার্রের সরঙ্গ ২+২ ববঠক, প্রধানমন্ত ীর তাঁর তবতিন্ন আলাপচাতরতার মাধ্রম 
অর্মননততক পুনরুদ্াররর তবষরয় পদরক্প গ্রহণ এবং তকিারব কতমউতনটি দরতিও দকাতিি-১৯ 
এর সঙ্করের সময় দদরির প্রাততিক অঞ্চরল তর্ সরবরাহ করার দক্ররি সাহায্ করররে, দসই 
তর্ও এই সংখ্ায় ররয়রে।  

 সমাজ সংস্ারক, পতডিত, অর্মন ীতততবদ ও আইনতবদ িঃ তব আর আরবেদকররর ৬৪ তম 
প্রয়াণ বাতষ্মক ী এবং সঙ্গ ীত ত িল্ ী এম.এস. সুবু্লক্ষী-র ১৬ তম মৃতু্ বাতষ্মক ীর প্রতত তবরিষ শ্রদ্ার্ম্ 
অপ্মণ করা হরয়রে। এই উিয় মহান ব্তক্তত্ব দদরির সরব্ম াচ্চ অসামতরক সম্ান িারত রত্ন 
পুরস্ারর িূতষত হরয়তেরলন। 

 এই পতরিকায় দকন্দীয় মতন্তসিার তসদ্াতি, িাররতর কাতহন ী এবং কররানা সংক্রমরণর 
ওপর পাতক্ক সব্মরিষ তরর্র তবষরয় তনয়তমত প্রততরবদন অতিিু্ম ক্ত হরয়রে। পতরকাঠারমা 
উন্নতত, অত নি তনব্ম াপণ ব্বস্াপনা, দদি ীয় প্রযুতক্তরত বততর দক্পণাস্ত্র ব্বস্াপনা এবং পতরি ীতলত 
যুদ্ তবমারনর সহায়তায় আমারদর সিস্ত্র বাতহন ীর ক্মতা বৃতদ্র তবষরয় প্রচ্ছদ কাতহন ী এখারন 
স্ান দপরয়রে।  প্রততরক্া মন্ত ী রাজনার তসং-এর একাতি সাক্াৎকার অবি্ই সকলরক বুঝরত 
সাহায্ কররব দয িাররতর প্রততরক্া বাতহন ী দযরকারনা ধররণর পতরতস্তত দমাকাতবলায় প্রস্তুত 
ররয়রে। 

 এই পতরিকায় সরকাতর উরদ্ারের তবষরয় অন্ান্ তর্ তুরল ধরা হরয়রে।

 আমরা আপনারদর মতামত ও পরামরি্মর জন্ অধ ীর অগ্ররহ অরপক্া করতে। 

 অনুগ্রহ করর আপনারদর মতামত পাঠান :

ঠিকানা : বু ্সরযা অফ আউটজরচ এবং কজমউজনসকশন, জবিতীয় ত্, সূচনযা 
>>>>>>>>>>িবন, নতুন জদজলি - ১১০০০৩

ইরমল   : response-nis@pib.gov.in

আপনারদর আি ীব্মাদ সহ
(প্ক এস ধযাতওয়যাজ্য়যা)(প্ক এস ধযাতওয়যাজ্য়যা)

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার২



New India Samachar 3

আজম আপনযাসদর উচ্চ মযাসনর প্রকযাশনযা জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার 
পজরিকযা অন্িযারযায় প্পসত চযাই। এই পজরিকযাজট আমযার িন্ 
অসনক মূ্্বযান এবং তর্বহু্। জকিযাসব আজম মুজদ্রত আকযাসর 
এজট প্পসত পযাজর, দয়যা কসর আমযায় উপসদশ জদন। 

                 bablupavitra@gmail.com;

খুব সু্র এবং দযারুন প্দখসত 
চমৎকযার উপস্যাপনযা
শুরু প্রসক প্শর প�্ষ্ সমস্ত গুরুত্বপূে্ষ খবর এর মসধ্ রসয়সে 
(সযাধযারে জ্যান, স্যানীয় সংবযাদ, িযাতীয় সংবযাদ)।

                 shilpyagarwal08896@gmail.com;

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার পজরিকযা প্রজতস�যাজগতযামূ্ক পরীক্যার্ষীসদর 
প্রস্তুজতর িন্ খুবই কযা�্ষকরী, এখযাসন খুব দরকযাজর তর্ রযাসক।
সুতরযাং, আমযাসদর তযাজম্ িযারযায় জনয়জমত এজটর হযাড্ষ কজপ 
দরকযার।
তযাই, আমযার অনুসরযাধজট দয়যা কসর জবসবচনযা করসবন।  এজটর 
হযাড্ষ কজপ প্� প্কযাসনযা পজরিকযা জবক্রয় প্কসন্দ্র পযাওয়যা �যায় জক নযা 
দয়যা কসর আমযাসক িযানযাসবন। 

                 kampalliramarao@gmail.com;

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযাসরর ই-পজরিকযা পযাঠযাসনযার িন্ ধন্বযাদ। 
সযারযা িযারত িুস়ে এত পজরমযাসে কযািকম্ষ প্দসখ আজম 
জশহজরত। পজরিকযাজট খুব সু্রিযাসব এবং আকর্ষেীয় পদ্ধজতসত 
সংকজ্ত হসয়সে। এই পজরিকযার আরও অসনক সযাফস্্র 
িন্ আমযার শুসিচ্ছযা রইস্যা। আমরযা এই পজরিকযার পুসরযা 
দ্সক শুসিচ্ছযা িযানযাই।
                                                                                                                                                                                                
                 mathuramindia@gmail.com

প্ররসমই খুবই গুরুত্বপূে্ষ পযাজক্ক জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার শুরু করযার িন্ অজিন্ন িযানযাজচ্ছ।
আমযার এক বনু্র অজফসস এজট পস়ে আজম খুবই আনজ্ত হসয়জে। বত্ষমযান পজরজস্জতসত এজট খুব প্রসয়যািনীয়।
আপজন �জদ আমযাসদর জনম্ন প্রদত্ত অজফসসর জঠকযানযার জনয়জমত জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার পযাঠযাসত শুরু কসরন তসব আজম 
বযাজধত হব।

আমযার নযাম এন স্যামী রযাসিশ। 
আমযার বযাজ়ে অন্ধ্রপ্রসদসশ। আজম 
বু্সরযা অফ আউটজরচ অ্যান্ড 
কজমউজনসকশসনর পজরিকযা জনউ 
ইজন্ডয়যা সমযাচযার পজ়ে। এজট 
আমযাসদর প্দসশর প্রসত্সকর িন্ 
খুবই তর্মূ্ক এবং খুবই জ্যান 
সম্ন্ন। আজম এজট জনয়জমত পযাঠ 
কজর। এজটর কী প্কযাসনযা হযাড্ষ 
কজপ পযাওয়যা �যায়? আজম এই 
পজরিকযার হযাড্ষ কজপ চযাই, �যাসত 
আমযার পজরবযাসরর সকস্ এজট 
প়েসত পযাসর। আজম ‘প্তস্গু এবং 
ইংসরজি’ এই দুই িযারযাসতই এজট 
চযাই। জকিযাসব এই পজরিকযা জকনসত 
পযাজর? দয়যা কসর আমযায় এজট 
প্কনযার জবস্তযাজরত তর্ পযাঠযাসবন। 

nswamyrajesh@gmail.com

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার ৩

নিনিপত্রনিনিপত্র

প্বযাসটড সমযাচযার দদজনক ২১৯, রয়্যা্ প্যািযা, জবিতীয় ত্, মযাষ্রযাম মজ্র জনটসক, প্বযাসটড-
৩৬৪৭১০, গুিরযাট।
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২০২০-র অস্যাবসর ১.০৫ প্কযাজট টযাকযার পে্ ও 
পজরসরবযা কর (জিএসজট) সংগ্রহ হসয়সে। চ্জত অর্ষ 

বেসর এজট সসব্ষযাচ্চ। গত বেসর এই মযাসসর তু্নযায় 
শতকরযা ১০ শতযাংশ প্বজশ সংগ্রহ হসয়সে। গত বের 

এই সময় জিএসজট সংগ্রসহর 
পজরমযাে দযাজঁ়েসয়জে্ ৯৫,৩৭৯ 
প্কযাজট টযাকযা। পে্ আমদযাজন 
প্রসক রযািস্ সংগ্রসহর পজরমযাে 
৯ শতযাংশ প্বজশ হসয়সে এবং 
অি্্রীে প্্নসদসন (আমদযাজন 
পজরসরবযা সহ) ১১ শতযাংশ প্বজশ 
রযািস্ সংগ্রহ হসয়সে, �যা গত 

আজর্ষক বেসর এই সমসয় সংজলিষ্ উৎস প্রসক প্বজশ। 
২০২০-র িু্যাই, আগস্ট এবং প্সসটেম্বসর জিএসজট 
সংগ্রসহর পজরমযাে ক্রমশই বৃজদ্ধ প্পসয় �রযাক্রসম ৫, ৮ 
ও ১৪ শতযাংসশ দযাজঁ়েসয়সে। অর্ষননজতক পুনরুদ্ধযাসরর 
্ক্েজট তযাই তযাৎপ�্ষপূে্ষ।

GST collection for the first time in 
last 8 months Over 1 lakh crores

৩১,১৭২৩১,১৭২

সরকযার পূসব্ষযাদয়’’এর নতুন মন্ত জনসয় এজগসয় 
এসসসে �যাসত পজচিমবসগের মযানুর আরও িযাস্যািযাসব 

িীবন�যাপন করসত পযাসরন। পূব্ষ িযারসতর উন্নয়সনর 
িন্ একযাজধক নতুন পদসক্প গ্রহে করযা হসয়সে। তযাই, 
পজচিমবগে এই পূসব্ষযাদয়’ জমশসন গুরুত্বপূে্ষ িূজমকযা পযা্ন 
করসত পযাসর। এর মসধ্ প্রধযানমন্তী আবযাস প্�যািনযার 
আওতযায় গরীবসদর প্রযায় ৩০ ্ক্ বযাজ়ে জনম্ষযাে প্শর 
হসয়সে, উজ্জ্ব্যা প্রকসল্পর আওতযায় ৯০ ্ক্ গরীব 
মজহ্যাসক জবনযামূস্্ রযান্নযার গ্যাসসর সংস�যাগ এবং ি্ 
িীবন জমশসনর আওতযায় ৪ ্ক্ বযাজ়েসত ন্ বযাজহত 
িস্র সংস�যাগ প্দওয়যা  হসয়সে এবং িন ধন প্�যািনযার 
আওতযায় ৪ প্কযাজট ব্যাঙ্ক অ্যাকযাউন্ট প্খযা্যা হসয়সে। ১০০ 
প্কযাজট টযাকযা ব্সয় িযারত, প্নপযা্ এবং বযাং্যাসদসশর মসধ্ 
সংস�যাগ গস়ে তু্সত জবজিন্ন স়েক প্রকসল্পর কযাি চ্সে। 
ইষ্-ওসয়স্ট প্মস্যা কজরডসরর িন্ ৮,০০০ প্কযাজট টযাকযা 
বরযাদ্দ করযা হসয়সে, �যার অর্ষ মহযাস়েক, ি্পর এবং 
ব্রডব্যান্ড সংস�যাসগর মযাধ্সম পজচিমবসগের গ্রযামীে এ্যাকযায় 
মযানুসরর িীবন�যাপন সুখকর কসর প্তযা্যা।

েি অশ্াবশর  
দযখাশন ৯৫,৩৭৯ 

দকাতি িাকা 
োঁত়িশয়তেল িা  
চলতি বেশরর 
অশ্াবশর ১০ 

েিাংে বৃতদ্ধ দপশয়শে।

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার৪

সংজক্প্ত সংবযাদসংজক্প্ত সংবযাদ

অশ্াবশর ১.০৫ লক্ষ ককানি িাকার নিএসনি অশ্াবশর ১.০৫ লক্ষ ককানি িাকার নিএসনি 
সংগ্রি িশয়শেসংগ্রি িশয়শে

পনচিমবশগে পূশব্কাদয়’এর ওপর পনচিমবশগে পূশব্কাদয়’এর ওপর 
সরকার িির নদশয়শেসরকার িির নদশয়শে

এই প্রেমবার তজএসতি সংগ্ি েি ৮ মাশস ১ লক্ 
দকাতি িাকার দবতে

েি বেশরর এই মাশসর িুলনায় 
তজএসতি সংগ্ি ১০ েিাংে দবতে

২০২০-র অশ্াবর মাশস ৮০ লক্ 
তজএসতিআর-তরিতব তরিান্ভ জমা পশ়িশে

এতপ্রল দেশক এখনও পয্ভন্ত তজএসতি সংগ্ি

৬২,১৫১৬২,১৫১

৯০,৯১৭৯০,৯১৭

৮
৭,

৪২
২

৮
৭,

৪২
২

৮
৬
,৪

৪৯
৮
৬
,৪

৪৯

৯৫
,৪

৮
০

৯৫
,৪

৮
০ ১,০৫,১৫৫১,০৫,১৫৫

ক�োটি

ক�োটি

ক�োটি

ক�োটি

ক�
োটি

ক�
োটি ক�

োটি

এগপ্রে কম ৈুন ৈুোই আিস্ট কসলটেম্বর অল্াবর



New India Samachar 5

প্কযাজিড-১৯ প্রজতসরধক অগ্রগজতর জবরসয় প্রজতজট তর্ এবং বহু সংখ্যায় অন্যান্ 
জলিজনকযা্ ্যায়যাস্র জবরসয় তর্ সরবরযাসহ জসএসআইআর - জশল্প সংস্যা, 

অন্যান্ সরকযাজর দপ্তর ও অন্যান্ মন্তক, স্যাস্্ মন্তসকর সসগে অংশীদযাজরসত্ব �ুক্ত হসয় দুজট 
ওসয়বসযাইট দতজর কসরসে। জসএসআইআর প্রজতজষ্ত পুনরুৎপযাদন ওরুধ (জসইউআরইজড) 
নযাসম এই ওসয়বসযাইসট ওরুধ, জচজকৎসযা, ্যায়যাস্র বত্ষমযান অবস্যা সহ জচজকৎসযা সরঞ্যাম, 
সহকযারী প্রজতষ্যান এবং ্যায়যা্ প্ক্সরি তযাসঁদর িূজমকযা ও অন্যান্ তর্ তুস্ ধসরসে। এই 
সযাইটজট প্দখযা �যাসব  http://iiim.res.in/cured/ অরবযা  http://db.iiim.res.in/
ct/index.php প্ত   

সযাধযারেই প্হযাক বযা সঙ্কসটর 
সময়ই প্হযাক সরকযার সব্ষদযা 

উত্তর পূব্ষযাঞ্চ্সক অগ্রযাজধকযার 
জদসয়সে।  উত্তর পূব্ষসক সরকযার   
কখনই প্িৌগজ্কিযাসব  জবজচ্ছন্ন 
রযাসখজন, এমনজক কসরযানযার সমসয় 
জবসশর গুরুত্ব জদসয় এই অঞ্চস্ 
সরবরযাহ অব্যাহত প্রসখসে। ২৫ 
মযাচ্ষ প্রসক ৩০ প্সসটেম্বর প�্্ষ  
প্কযাসনযারকম বযাধযা েযা়েযাই উত্তর 
পূব্ষযাঞ্চস্ ৪,৫০০-রও প্বজশ 
পে্বযাহী প্্সনর মযাধ্সম জনত্ 
প্রসয়যািনীয় সযামগ্রী সরবরযাহ 
সুজনজচিত কসরসে। শুধুমযারি 
প্সসটেম্বসরই ৫২৭জট প্্সনর 
প্রক আসযাসম পযাঠযাসনযা হসয়সে, 
�যার মসধ্ ৩২২জট প্রসক জনত্ 
প্রসয়যািনীয় সযামগ্রী জে্। এর 
মসধ্ খযাদ্শস্, জচজন এবং সযারও 
রসয়সে। একইিযাসব জরিপুরযাসত 
৫৮জট, নযাগযা্্যাসন্ড ৩২জট ও 
খযাদ্শস্ এবং প্পস্যাজ্য়যামিযাত 
পসে্র দুজট কসর প্রক অরুেযাচ্ 
প্রসদসশ পযাঠযাসনযা হসয়সে। 

খযাজদ এবং গ্রযামীে জশসল্পযাসদ্যাগ পর্ষদ 
(প্কজিআইজস) কযাজগ্্ষ  এবং ্যাদযাসখর 

প্্হ্ অঞ্চস্ প্রধযানমন্তী কম্ষসৃিন কম্ষসূচী 
(জপএমইজিজপ) িনক্্যােমুখী প্রকসল্পর 
আওতযায় প্রযায় ১,০০০জট কু্দ্র ও মযাঝযাজর 
উৎপযাদন প্কন্দ্র দতজর কসর মযারি সযাস়ে জতন 
বেসর ৮,২০০ িসনরও প্বজশ স্যানীয় �ুবসকর 

কম্ষসংস্যাসনর ব্বস্যা কসরসে। ২০১৭-১৮ প্রসক এই প্কন্দ্রগুজ্সক ৩২.৩৫ 
প্কযাজট টযাকযা সহযায়তযা প্রদযাসনর িন্ অর্ষ বরযাদ্দ করযা হসচ্ছ। জসসমসন্টর 
ব্লক উৎপযাদন প্রসক ইস্যাত সযামজগ্র উৎপযাদন, গযাজ়ে সযারযাসনযার কযারখযানযা, 
দজি্ষর প্দযাকযান, কযাসঠর আসবযাবপরি দতজরর প্কন্দ্র, কযাঠ প্চরযাই প্কন্দ্র, 
সযাইবযার ক্যাসফ, জবউজট পযা ্্ষযার এবং প্সযানযার অ্ঙ্কযার দতজরর মসতযা প্বশ 
জকেু দক্তযাপূে্ষ কযাসি প্কজিআইজস সহযায়তযা প্রদযান কসর স্যানীয় মযানুসরর 
উপযাি্ষন বৃজদ্ধর মযাধ্সম িীবন�যারিযার মযাসনযান্নয়ন ঘজটসয়সে।

করদযাতযাসদর আরও সুজবধযাসর্ষ জববযাদ প্স জবশ্বযাস 
প্রকসল্পর আওতযায় জবসরযাধ জনষ্পজত্ত করসত 

ইচু্ছককযারীসদর প্কযাসনযারকম অজতজরক্ত অর্ষ প্রদযান 
েযা়েযাই টযাকযা িমযার তযাজরখ সরকযার ২০২০-র ৩১ 
জডসসম্বর প্রসক বযাজ়েসয় ২০২১-এর ৩১ মযাচ্ষ কসরসে। 
জববৃজত িযানযাসনযার িন্ প্শর তযাজরখ জহসসসব ২০২০-

র ৩১ জডসসম্বর উসলিখ করযা হসয়সে। জববযাদ প্স জবশ্বযাস প্রকসল্পর আওতযায় 
জববৃজত িযানযাসনযার প্শর তযাজরখ ২০২০-র ৩১ জডসসম্বর করযা হসয়সে। এর 
পযাশযাপযাজশ মূ্ত কর প্রদযানকযারী প্রসত্ক ব্জক্তর িন্ ২০১৯-২০ আয়কর 
িমযা প্দওয়যা (আইজটআর)-র প্শর তযাজরখ প্ফর বযাজ়েসয় ২০২০-র ৩১ 
জডসসম্বর করযা হসয়সে, এর আসগ আয়কর িমযা প্দওয়যার প্শর তযাজরখ জে্ 
২০২০-র ৩০ নসিম্ভর। এই জনসয় জবিতীয়বযার আয়কর িমযা প্দওয়যার প্শর 
তযাজরখ বযা়েযাসনযা হসয়সে।

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার ৫

ককানভড-১৯ এর সময় উত্র ককানভড-১৯ এর সময় উত্র 
পূশব্ক নিত্য প্রশয়ািিীয় সামগ্রী পূশব্ক নিত্য প্রশয়ািিীয় সামগ্রী 
সিবরাি সনুিনচিত িশয়শেসিবরাি সনুিনচিত িশয়শে

আইনিআর িমা কদওয়ার তানরখ বাডাশিা িশয়শেআইনিআর িমা কদওয়ার তানরখ বাডাশিা িশয়শে

ককনভআইনস কম্কসংস্াি সনৃটির মাধ্যশম কানগ্কল এবং ককনভআইনস কম্কসংস্াি সনৃটির মাধ্যশম কানগ্কল এবং 
কলহ্-কত িানস ফুনিশয়শেকলহ্-কত িানস ফুনিশয়শে

ওশয়বসাইশি ককানভড-১৯ প্রনতশষধশকর অগ্রগনত অিুসরণ করুিওশয়বসাইশি ককানভড-১৯ প্রনতশষধশকর অগ্রগনত অিুসরণ করুি
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“আপ্ম্বদকর জপজেসয় রযাকযা মযানুর, হতযাশযাগ্রস্ প্রেেী এবং উপিযাজতসদর 
িন্ তযারঁ িীবন উৎসগ্ষ কসরজেস্ন। জতজন বজঞ্চত প্রেেীসক 

সযাধযারে িীবন �যাপসনর সুস�যাগ প্রদযাসনর প্ক্সরি দৃঢ় প্রজতজ্ জেস্ন। প্� 
প্রেেীর মযানুসররযা জপজেসয় পস়েজেস্ন এখন তযঁারযা সসচতন  এবং জনসিসদর  
জবকযাসশর িন্ আগ্রহী হসয় উসঠসেন । তযঁাসদর অজধকযার দযাজব করযার ইচ্ছযা 
রসয়সে। এটযা সম্ভব হসয়সে কযারে বযাবযাসযাসহব আসম্বদকসরর আসবদসনর 
িন্।” বযাবযাসযাসহব সম্সক্ষ প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদীর এজট শুধু করযাই নয়, 
আসম্বদকর প্� িযারসতর কল্পনযা কসরজেস্ন প্সই নতুন িযারসতর সংকল্পও 
জনসয়সেন। 

সরকযার ২০২২ সযাস্র মসধ্ আসম্বদকসরর স্প্ন বযাস্তবযায়সনর িন্ 
সময়সীমযাও প্রসখসে। তযঁার দৃজষ্িগেী এবং জচ্যািযাবনযা সম্সক্ষ আরও প্বজশ 
প্বজশ মযানুর, জবসশরত �ুবরযা িযানুক সরকযার প্সটযাই চযায়। এই ্ সক্্ পদসক্প 
গ্রহে কসর সরকযার আসম্বদকসরর িীবন সম্জক্ষত পযাচঁজট গুরুত্বপূে্ষ িযায়গযা 
‘পঞ্চতীর্ষ’ নযাসম তীর্ষ প্কন্দ্র জহসসসব গস়ে তুস্সে।

জবগত েয় বেসর সরকযার এই সব জকেুই সুজনজচিত কসরসে। গুরুত্বপূে্ষ 

         

নতুন প্রজন্মের অনুন্প্ররণো
বাবা সারহব িঃ তব আর আরবেদকর দকবলমারি সংতবধারনর রূপকার তেরলন না, তততন তেরলন একজন পতডিত, 

আইনতবদ, অর্মনীতততবদ এবং সমাজ সংস্ারক। তততন সামাতজক ববষরম্র তবরুরদ্ প্রচার চাতলরয়তেরলন 
অসৃ্ি্রদর পরক্ এবং মতহলা ও শ্রতমকরদর অতধকাররক সমর্মন জাতনরয়তেরলন। তাঁর জীবন যুবরদর 

অনুরপ্ররণা দযাোয়। আরবেদকররর জীবন সম্পতক্ম ত পাঁচটি গুরুত্বপূণ্ম স্ানরক সরকার তীর্ম দকন্দ – ‘পঞ্চতীর্ম’ 
তহরসরব উন্নততসাধন করররে 

এতি সরকাশরর জন্ 
দসৌরাশে্র তবষয় দয 

আমরা বাবাসাশিশবর সশঙ্ 
সম্পতক্ভি পাঁচতি জায়ো 

পঞ্চিীে্ভ তিশসশব উন্নয়শনর 
সুশযাে দপশয়তে। মশিাও-

দি বাবাসাশিশবর জন্মস্ান; 
লন্ডশন িঃ আশম্বেকর 

সৃ্তি – িাঁর তেক্া রূতম; 
নােপুশর েীক্ারূতম; মুম্বাইশয় 
দচি্ রূতম; তেতলিশি িাঁর 

মিাপতরতনব্ভাণ রূতম

প্রধানমন্তী নশরন্দ্র দমােী

‘পঞ্চতীর্থ’‘পঞ্চতীর্থ’

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার৬

জবসশর সংবযাদজবসশর সংবযাদ পঞ্চতীর্ষ
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্ন্ডসনর ক্যাম্বসডসন ১০, জকং 
প্হনজর প্রযাসড আসম্বদকসরর বযাজ়ে 
রসয়সে। প্�খযাসন জতজন ১৯২১ 
এবং ১৯২২ সযাস্ দুই বের 
জেস্ন। তযারঁ সম্যাসন ওই বযাজ়েসত 
সৃ্জতসসৌসধ রূপযা্র করযা হসয়সে। 
২০১৫ সযাস্র প্সসটেম্বসর মহযারযাষ্ট্র 
সরকযার এজট জকসন প্নয় এবং 
২০১৫-র নসিম্বসর প্রধযানমন্তী 
নসরন্দ্র প্মযাদী এজটর উসবিযাধন 
কসরন। ৮০০ প্কযাজট টযাকযা ব্সয় 
এজটসক সৃ্জতসসৌসধ রূপযা্র করযা 
হয়।

মহযারযাসষ্ট্রর নযাগপুসরর প্কন্দ্রস্স্ অবজস্ত, প্� স্যাসন আসম্বদকর ১৯৫৬ সযাস্র 
১৪ অস্যাবর প্বৌদ্ধধম্ষ গ্রহে কসরজেস্ন। প্বৌদ্ধ স্যাপসত্র পসর একজট প্কন্দ্রীয় 
সৃ্জতসসৌধ জনজম্ষত হসয়জে্। আসম্বদকসরর ১২৫ তম িন্ম বযাজর্ষকীসত প্রধযানমন্তী 
এজটসক “এ” প্রেেী প�্ষটক গ্ব্ স্স্ রূপযা্জরত কসরন। “এ” প্রেেী প�্ষটক 
গ্সব্র ম�্ষযাদযা অনুসমযাদসনর পর ওই স্যাসন দ্রুত গজতসত উন্নজতসযাধন করযা হয়।

ডঃ আসম্বদকর আ্ি্ষযাজতক প্কন্দ্র (জডএআইজস):ডঃ আসম্বদকর আ্ি্ষযাজতক প্কন্দ্র (জডএআইজস): জদজলির ১৫, িনপসর অবজস্ত 
এই স্যানজট সমজবিত উন্নয়সনর িন্ একজট জচ্নশী্ প্কন্দ্র। প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদী 
২০১৫ সযাস্র এজপ্রস্ জডএআইজস-র জিজত্তপ্রস্তর স্যাপন কসরন এবং ২০১৭ সযাস্র 
জিসসম্বসর এর উসবিযাধন কসরন। অনুষ্যাসনর িযারসে প্রধযানমন্তী আত্মজবশ্বযাস ব্ক্ত কসর 
িযানযান প্� এই প্কন্দ্রজট আসম্বদকসরর জশক্যা এবং দৃজষ্িজগের প্রচযাসর গুরুত্বপূে্ষ িূজমকযা 
পযা্ন করসব।

জদজলিসত ডঃ আসম্বদকর িযাতীয় সৃ্জতসসৌধ (জডএএনএম) ২৬, আজ্পুর প্রযাসড অবজস্ত, 
এই স্যাসন জতজন প্শর জনঃশ্বযাস ত্যাগ কসরজেস্ন। এই স্যানজটসক একজট সৃ্জতসসৌধ 
জহসসসব গস়ে প্তযা্যা হসয়সে। জতজন জদজলির ২৬, আজ্পুর প্রযাসড জসসরযাজহর মহযারযািযার 
বযাজ়েসত বসবযাস শুরু কসরন এবং ১৯৫৬ সযাস্ ৬ জডসসম্বর প্সখযাসনই প্শর জনঃশ্বযাস 
ত্যাগ কসরন। ২০১৬ সযাস্র ২১প্শ মযাচ্ষ প্রধযানমন্তী জডএএনএম-এর জিজত্তপ্রস্তর 
স্যাপন কসরন। ২০১৮ সযাস্র  এজপ্রস্  এই  সৃ্জতসসৌসধর উসবিযাধন করযা হয়।                                                                                                                                              
                                                                                                                                          

দচত্ িূজম, প্�খযাসন 
আসম্বদকর প্শর িীবন 
কযাজটসয় জেস্ন প্সই 
স্যানজটসকও সৃ্জতসসৌধ 
জহসসসব গস়ে প্তযা্যা 
হসয়সে। ২০১৫ সযাস্র ১৫ 
অস্যাবর প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র 
প্মযাদী এর জিজত্তপ্রস্তর 
স্যাপন কসরন। মুম্বযাইসয়র 
ই্ু জমস্ অবজস্ত, এই 
স্যানজটসক ২০১৬ সযাস্ 
“এ” প্রেেী প�্ষটক গ্ব্ 
স্যাসনর ম�্ষযাদযা প্দওয়যা হয়।

১৮৯১ সযাস্র ১৪ এজপ্র্ 
আসম্বদকসরর িন্ম। ২০১৬ 
সযাস্র ১৪ এজপ্র্ তযারঁ িসন্মর 
১২৫ তম বযাজর্ষকীসত প্রধযানমন্তী 
নসরন্দ্র প্মযাদী মসহযাওসত তযারঁ 
িন্মস্যান পজরদশ্ষন কসরন 
এবং তযারঁ প্রজত রেদ্ধযা িযানযান। 
জতজন প্ররম প্রধযানমন্তী জ�জন 
এই কযাি কসরসেন। ১৯৯১ 
সযাস্ আসম্বদকসরর শততম 
িন্ম বযাজর্ষকীসত মধ্ প্রসদসশর 
মুখ্মন্তী সু্র্যা্ পযাটওয়যা 
মসহযাওসত িন্মিূজম সৃ্জতসসৌসধর 
উসবিযাধন কসরন। জশবরযাি জসং 
প্চৌহ্যান সরকযার এই স্যানজটসক 
একজট মহযান সৃ্জতসসৌসধ 
রূপযা্জরত কসরন।

�বুশদর িি্য অিুশপ্ররণা�বুশদর িি্য অিুশপ্ররণা
লডিশি নশক্ষা ভূনমলডিশি নশক্ষা ভূনম মুম্াইশয় চিত্য ভূনমমুম্াইশয় চিত্য ভূনমমশিাওশত িন্মভূনমমশিাওশত িন্মভূনম

িাগপুশর দীক্ষাভূনমিাগপুশর দীক্ষাভূনম

 নদনলিশত মিাপনরনিব্কাণ ভূনম নদনলিশত মিাপনরনিব্কাণ ভূনম

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার ৭
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সরকাররর ন্িন্িন্ন 
উর্যাগ

l ২০১৫ সাে কেলে ২৬ নলেম্বর গদনগট 
সংগব্ান গদবস গিলসলব উদযাপন 
েরা িয়। আলম্বদেলরর ১২৫ তম 
ৈন্ম বাগ্্নে্রীলত এগট ক�া্ণা েরা 
িলয়গেে।

l আলম্বদেলরর ১২৫ তম ৈন্ম 
বাগ্্নে্রীলত প্র্ানমন্ত্রী নলরন্দ কমাদ্রী 
১০ টাোর স্ারে েলয়ন এবং ১২৫ 
টাোর ডাে গটগেট প্রোশ েলরন।

l ১৪ এগপ্রে আলম্বদেলরর ৈন্ম বাগ্্নে্রী 
বৃিত্তর আোলর পােন েরা িয়।

l রাষ্ট্রসলঘে প্রেমবার অসালমযের গবরুলধে 
েডাইলত সুথিায়্রী উন্নয়লনর েক্যে 
অৈ্নলন ২০১৬ সালে আলম্বদেলরর 
ৈন্ম বাগ্্নে্রী উদযাগপত িয়।

l আলম্বদেলরর আগে্নে দৃগটিেঙ্্রীর 
প্রগত শ্রধো ৈাগনলয় সরোর গডগৈটাে 
কেনলদলনর ৈনযে ে্রীম অযোপ চােু 
েলরলে।

সরকার ২০১৮ সারলর ১৪ এতপ্রল দররক ৫ দমর পয্মতি গ্রাম স্বরাজ 
অতিযারনর আরয়াজন করর। এই প্রচারাতিযারনর সময়সীমা বৃতদ্ 
করর ২০১৮ সারলর ১ জুন দররক ১৫ই আেস্ট পয্মতি ১১৬টি 
উদীয়মান দজলায় ১,০০০-এরও দবতি জনসংখ্া ররয়রে এমন 
গ্রামগুতলরত এর প্রচার চালারনা হয়। 

গ্োম  স্বরোজ অভিযোন

n “সবো সাে, 
সবো িাঁও, সবো 
গবোশ”-এর 
আওতায় প্রচারাগেযান 
চাগেলয় সামাগৈে 
সম্প্রীগতলত উৎসািদান, 
দাগরদ্র দূর্রীেরলণর 
পলক্ সরোলরর 
উলদযোিগুগের গব্লয় 
সলচতনতা প্রসার এবং 
ির্রীব মানুল্র বাগডলত 
কপঁলে তাঁলদরলে 
তাগেোেুতি েলর 
গবগেন্ন েম্নসূচ্রী গব্লয় 
প্রতুযেত্তর গ্রিণ েরা 
িয়।

n গ্রাম স্বরাৈ অগেযালনর সময় গবলশ্ 
প্রয়াস গিলসলব কযািযে পগরবার/
বযেগতিলে সাতগট  ৈনেেযোণমুখ্রী দাগরদ্র 
দূর্রীেরণপনে্রী েম্নসূচ্রী - প্র্ানমন্ত্রী 
উজ্জ্বো কযাৈনা, কসৌোিযে, উজ্জ্বো প্রেল্প, 
প্র্ানমন্ত্রী ৈন্ন কযাৈনা, প্র্ানমন্ত্রী 
ৈ্রীবনলৈযোগত ব্রীমা কযাৈনা, প্র্ানমন্ত্রী 
সুরক্া ব্রীমা কযাৈনা এবং গমশন 
ইন্দ্নু্ আওতায় যুতি েরা িলয়লে।

n গ্রাম স্বরাৈ অগেযালনর সময় েৃ্েলদর 
২০২২ সালের মল্যে আয় গবিগুলণর 
েলক্যে কদলশর গ্রাম্রীণ এোোয় ব্লে স্তলর 
েৃ্েলদর গনলয় জবঠলের আলয়াৈন েরা 
িয়।

স্যানগুজ্সত উন্নজতসযাধন এবং সংরক্ে করযা হসব। 
প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদী বস্সেন, “তযারঁ সরকযার প্�িযাসব 
বযাবযাসযাসহব আসম্বদকসরর প্রজত সম্যান এবং রেদ্ধযা জনসবদন 
কসরসে সম্ভবত এর আসগ প্কযাসনযা সরকযার এিযাসব সম্যান 
িযানযায়জন। বযাবযাসযাসহবসক রযািনীজতর মসধ্ নযা প্টসন জনসয় 
এসস বরং তযার পজরবসত্ষ প্সৌভ্যাতৃসত্বর ওপর তযারঁ প্দখযাসনযা 
পরসক সকস্র অনুসরে কসর চ্যা উজচত। আমরযা তযঁাসক 
বযাদ জদসয় কখনই এসগযাসত পযারসবযা নযা।”

  ‘পঞ্চতীর্ষ’এ অ্িু্ষক্ত হসয়সে মধ্ প্রসদসশর মযাসহযাওসত 
আসম্বদকসরর িন্ম স্যান (িন্ম িূজম); জতজন ্ন্ডসন প্�খযাসন 
প়েযাশুনযার িন্ রযাকসতন প্সই স্যান (জশক্যা িূজম); নযাগপুসর 
প্�খযাসন জতজন দীক্যাগ্রহে কসরজেস্ন (দীক্যা িূজম); জদজলিসত 
প্�খযাসন জতজন প্শর জনঃশ্বযাস ত্যাগ কসরজেস্ন (মহযাপজর 
জনব্ষযাে িূজম) এবং মুম্বযাইসয়র দযাদরযায় প্� স্যাসন জতজন 
িীবসনর প্শর জদন কযাজটসয় জেস্ন (দচত্ িূজম)....   

n বাবাসাশিশবর সম্াশন দকন্দ্রীয় 
সরকার ‘রীম’ নাশম তবশেষ 
অ্াশপর সূচনা কশর তিতজিাল 
দলনশেশন উৎসাি তেশছে।

বোবোসোন্েন্বর 
সম্োন্ন ‘িীম’

জবসশর সংবযাদজবসশর সংবযাদ
পঞ্চতীর্ষ

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার৮
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মহাত্া োন্ী, তযতন বাকরুদ্ হরয় তেরয়তেরলন যখন মহাত্া োন্ী, তযতন বাকরুদ্ হরয় তেরয়তেরলন যখন 
তততন তাঁর ‘ববষ্ণব জানা তু...’, সঙ্গীরতর সুর শুরন তততন তাঁর ‘ববষ্ণব জানা তু...’, সঙ্গীরতর সুর শুরন 
তেরলন। একজন বরলতেরলন দয এম এস সুবু্লক্ষী-র তেরলন। একজন বরলতেরলন দয এম এস সুবু্লক্ষী-র 
োন োওয়া মারন ঈশ্বররর কাোকাতে আসা এবং যাঁরা োন োওয়া মারন ঈশ্বররর কাোকাতে আসা এবং যাঁরা 
তাঁর োন শুরনরেন তারদর দক্ররিও এই একই রেনা তাঁর োন শুরনরেন তারদর দক্ররিও এই একই রেনা 
ররে। তাঁরক সররাতজনী নাইিু ‘িাররতর বুলবুল’ এবং ররে। তাঁরক সররাতজনী নাইিু ‘িাররতর বুলবুল’ এবং 
লতা মরঙ্গিকর ‘তপতস্বনী’ বরল অতিতহত  করররেন। লতা মরঙ্গিকর ‘তপতস্বনী’ বরল অতিতহত  করররেন। 
উস্াদ বরড গুলাম আলী খান তাঁরক ‘সুরলক্ষী উস্াদ বরড গুলাম আলী খান তাঁরক ‘সুরলক্ষী 
সুবু্লক্ষী’ তহরসরবও বণ্মনা কররতেরলন। দদিবাসী সুবু্লক্ষী’ তহরসরবও বণ্মনা কররতেরলন। দদিবাসী 
১১ তিরসবের এই  সাংসৃ্ততক গুণসম্পন্ন সঙ্গীত তিল্ীর ১১ তিরসবের এই  সাংসৃ্ততক গুণসম্পন্ন সঙ্গীত তিল্ীর 
১৬ তম প্রয়াণ বাতষ্মকীরত তাঁর প্রতত শ্রদ্া জানায়।১৬ তম প্রয়াণ বাতষ্মকীরত তাঁর প্রতত শ্রদ্া জানায়।

বুলবুলবুলবুল
কণ্ণাটক সঙ্গীতের কণ্ণাটক সঙ্গীতের 

জন্ম : ১৬ সসরটেম্বর, ১৯১৬ মৃেুয : ১১ ন্িরসম্বর ২০০৪

১৯১৬ সযাস্র ১৬ প্সসটেম্বর মযাদুরযাই শযানমুখযাবযাজদিু’প্ত 
সুবু্্ক্ষীর িন্ম। তযাঁর পজরবযার কুঞ্যামযা নযাসম 

পজরজচত। প্বশ কসয়ক দশক ধসর কে্ষযাটক সগেীসত 
অতু্নীয় প্রজতিযার স্যাক্র প্রসখসেন। পরম প্নেসহ 
তযাঁসক এমএস আম্যা জহসসসব ডযাকযা হয়। জতজন শুধুমযারি 
তযাজম্নযা়ুেসতই প্কযাজট প্কযাজট মযানুসরর হৃদয় প্মযাজহত 
কসরন জন, িযারত এমনজক সমগ্র জবসশ্বর মযানুসরর মন 
িয় কসরজেস্ন। 

  জতজন সগেীসতর  মসধ্ গিীরিযাসব প্রসবশ কসরজেস্ন 
এবং শুধুমযারি পজডিত অরবযা জবজ্ জহসসসব নয়, একিন 
সযাধযারে প্দশবযাসী জহসসসব প্সখযান প্রসক উদযাত্তিযাসব 
সম্দসক সযামসন জনসয় এসসজেস্ন। তযাঁর বহু জবখ্যাত 
িিন উপস্যাপনযার মসধ্ রসয়সে িি প্গযাজব্ম্, জবষু্ 
সহস্রনযাম (িগবযান জবষু্র ১০০০ নযাম), হজর প্তযামযা হযাসরযা 
এবং প্িঙ্কসটশ্বর সুপ্রিযাতম্ (িগবযান বযা্যািীসক প্িযাসর 
িযাগ্রত করযার িন্ সগেীত) উসলিখস�যাগ্। জকসশযারী 
আমনকর তযাঁসক সগেীসতর অষ্ম মযারিযা ব্সতন।  

  সগেীসত সহিযাত সৃিনী ক্মতযা সম্ন্ন এই ব্জক্ত 
মযারি ৮ বের বয়সসই প্ররম একক সগেীত অনুষ্যান 
উপস্যাপন কসরন এবং ১০ বের বয়সস তযাঁর প্ররম 
অ্যা্বযাম প্রকযাজশত হয়। ১০ বের বয়সী প্মসয় জহসসসব 
মযাদুরযাইসয় দজক্ে িযারতীয় সংসৃ্জত প্কসন্দ্র জতজন তযাঁর 
মযাসয়র সসগে গযান ও বীেযা বযািযাসত প্�সতন।  মন্তমুগ্ধ 
কণ্ঠ,  কসঠযার পজররেমী, শৃঙ্খ্যাপরযায়ে, সুচজরসরির 

অজধকযারী, িদ্র এবং প্রসত্সকর কযাে প্রসক জশখসত 
আগ্রহী, ১৭ বের বয়সসই তযাঁসক একক সগেীসতর জশল্পী  
জহসসসব পজরজচজত এসন জদসয়জে্। 

  শুধু একিন প্রেষ্ গযায়কই   নন, জতজন জেস্ন 
একিন অসযাধযারে অজিসনরিী। মীরযাবযাই এবং শকু্্যা 
চজরসরি তযাঁর অজিনয় ২৫ জদন ধসর চস্। প্ররম সগেীত 
জশল্পী জহসসসব ১৯৯৮ সযাস্ জতজন প্দসশর সসব্ষযাচ্চ 
অসযামজরক সম্যান িযারত রত্ন পুরষ্যাসর িূজরত হন। 
পরবত্ষীসত জতজন জবজিন্ন চ্জচ্চসরির গযাসন কণ্ঠদযান 
কসরজেস্ন। সরকযার তযাঁর িন্ম শতবযাজর্ষকী উপ্সক্ 
সুবু্্ক্ষী স্রক কসয়ন প্রকযাশ কসর। 

  সগেীতই জে্ তযাঁর িীবন ,  জকন্তু প্দসশর স্যাধীনতযার 
িন্ স্যামীর সসগে জতজন অবদযান প্রসখসেন  এবং সগেীত 
প্রসক তযাঁর আসয়র একজট জনজদ্ষষ্ পজরমযাে অর্ষ কস্তুরবযা 
গযান্ী স্যারক তহজবস্ দযান কসরজেস্ন। জতজন জেস্ন 
প্ররম িযারতীয় সগেীত জশল্পী  জ�জন রযাষ্ট্রসসঘের সযাধযারে 
সিযায় সগেীত পজরসবশন কসরজেস্ন এবং ১৯৭৪ সযাস্  
িনসযাধযারে প্ক্সরি পজরসরবযার িন্ রমন ম্যাগসসসস 
পুরষ্যাসর িূজরত হসয়জেস্ন। রযাষ্ট্রসঘে েযা়েযাও জতজন 
এসডনবযাগ্ষ আ্ি্ষযাজতক উৎসব এবং ্ন্ডসনর রয়্যা্ 
অ্যা্বযাট্ষ হস্ জবিতীয় রযােী এজ্িযাসবসরর িন্ 
সগেীতযানুষ্যান উপস্যাপন কসরন। জতজন সযাধযারেত তযাজম্, 
প্তস্গু, কন্ন়ে-এ গযান এবং জহজ্সত মীরযািিন 
গযাইসতন।  

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার ৯

ব্জক্তত্বব্জক্তত্বএম এস সুবু্্ক্ষী
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“তযাই আজম প্িসবজে্যাম, প্কন তযাসদর িন্ 
‘জবক্গে’এর পজরবসত্ষ ‘জদব্যাগে’ শব্দ ব্বহযার 

করব নযা। তযারযা প্সই প্্যাক �যাসদর সযাধযারে মযানুসরর 
প্রসক এক অরবযা একযাজধক ঈশ্বর প্রদত্ত অগে রসয়সে। 
আজম এই শব্দজটসক পে্ কজর। জপ্রয় প্দশবযাসী আমযার 
স্প্ন হ্, আমরযা জক ‘জদব্যাগে’ শব্দজটসক অি্যাসস পজরেত 
করসত পযাজর এবং িনজপ্রয় কসর তু্সত পযাজর? আজম 
আশযা কজর আপনযারযা এই শব্দজটসক ব্বহযার করসবন।” 

  পযাঁচ বের আসগ প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদী বস্জেস্ন 
এজট নতুন িযারসতর মন্ত। এর উদযাহরে হ্ সযা্মযান। 
উত্তরপ্রসদসশর প্মযারযাদযাবযাদ প্ি্যার হযাজমরপুর গ্রযাসম 
তযার িন্ম  । সযা্মযান িন্ম প্রসকই জদব্যাগে। �জদও তযার 
চ্যার পসর এজট বযাঁধযা জে্ জকন্তু আত্মজনি্ষর জহসসসব 
জনসিসক প্রজতজষ্ত করযার পসর কখনই প্সজট অ্রযায় 
হসয় দযাঁ়েযায়জন। এমনজক প্স অন্সদর উৎসযাজহতও 
করত। সযা্মযান তযার গ্রযাসম িুসতযা এবং িযামযাকযাপ়ে 
পজরস্যার করযার িন্ জডটযারসিন্ট দতজর শুরু কসরন। 
তযার পজররেসমর ফ্যাফ্ও প্মস্। জতজন ৩০ িন 
জদব্যাগে মযানুরসক অনুপ্রযাজেত কসরজেস্ন তযার সসগে 
কযাসি প্�যাগ প্দওয়যার িন্। এখন সযা্মযাসনর সংস্যা 
একজট ্যািিনক উসদ্যাগ জহসসসব উসঠ এসসসে। এর 
্ক্্ই হস্যা ১০০ িসনরও প্বজশ জদব্যাগে মযানুরসক 
প্রজশক্ে প্দওয়যা।

   সযা্মযান এখন,  একযা নন। প্কন্দ্রীয় সরকযাসরর 
প্সৌিসন্ সুগম িযারত অজি�যান প্রচযাসর জদব্যাগেিনসদর 
আত্মজনি্ষর হসয় ওঠযার একযাজধক সুস�যাগ রসয়সে। 
প্রজতবন্ী ব্জক্তসদর সব্ষিনীন সুগসমর ্ক্্ অি্ষসনর 
কযাসি জদব্যাগে ব্জক্তসদর ক্মতযায়ে দপ্তর ২০১৫ সযাস্ 
৩ জডসসম্বর প্দশব্যাপী সুগম িযারত প্রচযার অজি�যান  
নযাসম  এক জবসশর প্রচযার কম্ষসূচীর সূচনযা কসর।

ক্িব্াঙ্গদির ক্ষমতায়ণক্িব্াঙ্গদির ক্ষমতায়ণ
তিন্ন িারব সক্ম অরবা তদব্াঙ্গজনরদর 
এততদন অরন্র ওপর তনি্ম রিীল হরয় দবঁরচ 
রাকরত হরতা। তরব েত ৬ বেরর দদি 
দয তবরিষিারব সক্মরদর দাতয়ত্ব পালন 
কররত পারর দকন্দীয় সরকার তা সুতনতচিত 
করররে ।  দদরির ২.৬৮ দকাটি তদব্াঙ্গজন 
প্রতততনয়ত যারত দশ্রষ্ঠত্ব লাি কররত পাররব 
দসই উরদ্াে দনওয়া হরয়রে ।

  এই প্রচযার অজি�যান সমযাসির পুরসনযা মযানজসকতযায় 
পজরবত্ষন জনসয় এসস জদব্যাগেিনসদর জদসক এজগসয় প্�সত 
সযাহযা�্ কসর। আসমজরকযার কজব এবং প্রজতবন্ীসদর 
জনসয় কম্ষরত রবযাট্ষ মযাইসক্ প্হনসস্-এর মসত: “আজম 
একিন প্রজতবন্ী। হ্যাঁ, এটযা সজত্, জকন্তু এটযার প্রকৃত অর্ষ 
হস্যা আমযাসক আপনযাসদর প্রসক সযামযান্ জিন্ন পর গ্রহে 
করসত হয়।” রযাষ্ট্রসসঘের সুস্যায়ী উন্নয়ন ্ক্্ (এসজডজি) 
কম্ষসূচীর অগে জহসসসব এই প্রচযার অজি�যান চযা্যাসনযা হয়।

  জিন্নিযাসব সক্ম ব্জক্তসদর সুজবধযাসর্ষ সরকযার তযাসদর 
িন্ গৃহ, জবদ্যা্য়, স়েক, জবমযানব্র, প�্ষটন গ্ব্ 
স্যাসন জবসশর ব্বস্যা জনসয়সে এবং ওসয়বসযাইট চযা্ু 

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার১০

সযামযাজিক সম্ক্ষসযামযাজিক সম্ক্ষ সুগম িযারত প্রচযারযাজি�যান
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৩ সুগম িোরত প্রচোর অভিযোন্নর
গুরুত্বপূণ্ণ   ভবষয়

েণ পতরবিশণ সুশযাে সুতবধা বৃতদ্ধ
উন্দেশ্য : সরোর অগ্িৃি্রীত িণ পগরবিলণর  
৫০ শতাংশ পূণ্ন সুগব্ালযািযে বযেবথিাপনায় রূপান্তর 
েরা ।
সোফল্য : বত্নমালন ১,১৩,৩৯৭গট বালসর মল্যে 
অন্তত ৭,১৩১গট বালস হুইে কচয়ালরর বযেবথিা 
রলয়লে। কমাট বালসর মল্যে ২৪,৭৫৪গট বালস 
আংগশে সুগব্া রলয়লে।

সকু�পাকের পররকেশ

৫০গট শিলর ২৫-৩০গট 
গুরুত্বপূণ্ন সরোগর 
েবলনর পুঙ্ানুপুঙ্ 
পর্রীক্া েরা এবং 

কসই েবনগুগেলে পূণ্ন 
বযেবিারলযািযে েবলন 
রূপান্তর �টালনা।

সমস্ত আন্তৈ্নাগতে এবং অেযেন্তর্রীণ গবমানবন্দর বযেবিালরর ৈনযে 
সম্রীক্া চাোলনা িয় এবং কসগুগেলে আন্তৈ্নাগতে গবমানবন্দলরর পূণ্ন 
সুগব্ায় যুতি েরা িয়।

সোফল্য
l	১৬,৬৬২গট গচগনিত েবলনর 

পুঙ্ানুপুঙ্ গিলসব সমূ্ণ্ন িলয়লে 
এবং প্রগতলবদন ৈমা পলডলে

l	১,১৫২গট েবলনর ৈনযে ৪৪৩.৬৩ 
কোগট টাো মঞু্র রলয়লে

l	সুিমযে পুঙ্ানুপুঙ্ গিলসলবর ৈনযে 
গিলসব রক্েলদর ২৮.৩১ েক্ 
টাো কদওয়া িলয়লে

উন্দেশ্য

উন্দেশ্য

করল কটেশন্ন সুন্যোগ সুভবধো বৃভধি

l	 তবমানবদির ব্বিাশরর সুশযাে সুতবধা বৃতদ্ধ

l	কদলশর ৩৫গট আন্তৈ্নাগতে গবমানবন্দর এবং ৬৯গট 
অেযেন্তর্রীণ গবমানবন্দলর সবরেলমর সুগব্ার বযেবথিা 
রলয়লে

l	োরত্রীয় গবমানবন্দর েতৃ্নপক্ (এএআই) বা্াি্রীনোলব 

কদলশর এ১, এ এবং গব কশ্রণ্রীেুতি করেলস্টশনগুগেলে পূণ্ন সুগব্ালযািযে করে কস্টশলন 
রূপান্তর েরা িলয়লে। প্রায় ৫০ শতাংশ করে কস্টশনলে পূণ্ন সুগব্ালযািযে করে কস্টশলন 
রূপান্তর েরা িলয়লে।

গবভ্াগন্ত দূর েলর সা্ারণ মানুল্র যাতায়ালতর সুগব্ালে্ন 
এেগট িযোন্ড       বুে প্রোশ েলরলে

l	এই গনলদ্নগশোর ওপর গেগত্ত েলর অতযো্ুগনে 
গবমানবন্দরগুগের পগরেল্পনা েরা িলয়লে, যালত  সিলৈ 
সারা কদলশ যাতায়াত েরা যায়

সোফল্য
l	কযখালন ৭০৯গট কস্টশলন স্বল্প কময়াদ্রী সুগব্া রলয়লে কসখালন 

৬০৩গট করে কস্টশলন দ্রী�্ন কময়াদ্রী সুগব্ার পগরেল্পনা েরা 
িলয়লে

l করেনগুগেলে যালত গবলশ্োলব সক্মবযেগতিলদর  বযেবিালরর 
উপলযাি্রী েরা  যায় তার ৈনযে ইগ্রিিাে কোচ ফযো্গরলত 
োমরাগুগের পগরেল্পনা েরা িলয়লে, করলের োলে ৩,৪০০গটরও 
কবগশ গবলশ্োলব সক্মবযেগতি বান্ধব োমরা রলয়লে। আিাম্রী ৩ 
বেলর প্রায় ৪৯৮গট নতুন এই ্রলণর োমরা জতগর েরা িলব

l	২৫০গট কস্টশলন ১২১গট গেফট বসালনা িলয়লে। ২২৬গট 
কস্টশলন ৭০৫গট এসলেলেটর বসালনা িলয়লে

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার ১১

সোফল্য

পররেহণ ে্যেস্পাপনপায় সকু�পাে
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কসরসে। এমনজক তযাসদর িন্ সমস্ত অ্িু্ষজক্তমূ্ক 
সুস�যাগ সুজবধযা দতজর করযার ্ক্্ প্নওয়যা হসয়সে। এই 
সযাফ্্ অি্ষসনর পজরকল্পনযা ও উসদ্দশ্ই হস্যা তযাসদরসক 
ক্মতযায়ে করযা। 

 জিন্নিযাসব সক্ম ব্জক্ত কযারযা?
  �যাসদর প্দখযা, প্শযানযা, করযা ব্যা এবং হযাটযাচ্যার 

প্ক্সরি প্রজতবন্কতযা রসয়সে, মযানজসক অসুস্, একযাজধক 
অক্মতযা অরবযা প্� প্কযাসনযা অন্ ধরসের অক্মতযা 
রসয়সে। ২০১১ সযাস্র আদমশুমযাজর অনুসযাসর িযারসত 
২.৬৮ প্কযাজট অক্ম মযানুর রসয়সেন �যা প্মযাট িনসংখ্যার 
২.২১ শতযাংশ।

 সুগম িযারত প্রচযারযাজি�যাসনর প্রসয়যািনীয়তযা 
  �জদও জিন্ন িযাসব সক্মসদর সমযান অজধকযাসরর িন্ 

আইন সুজনজচিত করযা হসয়সে তবুও বযাস্তব পজরজস্জত জে্ 
জিন্ন। জিন্ন িযাসব সক্ম ব্জক্তসদর সযাজব্ষক সুস�যাগ সুজবধযা 
অি্ষসনর িন্ সুগম িযারত প্রচযারযাজি�যাসনর  সূচনযা  করযা 

হয়। এর  মসধ্ শযারীজরক এবং িযাচু্ষ্য়যা্ পজরকযাঠযাসমযা 
বৃজদ্ধর জবরয়জট অ্িু্ষক্ত রসয়সে।

  প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদী ২০১৫ সযাস্ বস্জেস্ন, 
“�খন আমরযা এই ধরসের মযানুসরর সসগে মতজবজনময় 
কজর, আমরযা বুঝসত পযাজর প্� আমযাসদর প্চযাখ জদসয় 
একমযারি তযাসদর শযারীজরক অসুজবধযাগুজ্ প্দখসত পযাই, 
জকন্তু ঈশ্বর জনজচিতিযাসব তযাসদরসক জকেু অজতজরক্ত 
ক্মতযা দযান কসরসেন।” অক্ম ব্জক্তরযা প্রযায় সব 
প্ক্সরিই প্রেষ্সত্বর েযাপ প্রসখসেন এবং এজটই সফ্ 
প্রচযারযাজি�যাসনর মযাপকযাজঠ হসত পযাসর। প্�খযাসন সরকযার 
তযাসদর িন্ প্�টুকু কযাি কসরসে, প্সখযাসন সমযাি 
এবং মযানুসরর দযাজয়ত্ব জদব্যাগেসদর উন্নজতসযাধসন এজগসয়   
আসযা।    

জবস্তযাজরত তর্ িযানযার িন্ প্দখুন www.accessibileindi.
gov.in এবং www.disabilityaffairs.

তথ্য ও কযোগোন্যোগ বোস্তুতন্ত্র-ব্যবস্োপনোয় সুন্যোগ সুভবধো
উন্দেশ্য : কেন্দ এবং রাৈযে সরোলরর ৫০ শতাংশ ওলয়বসাইটলে পূণ্ন সুলযাি সুগব্ালযািযে 
ওলয়বসাইলট রূপান্তর েরা িলয়লে

সোফল্য
l	৯১৭গট ওলয়বসাইট বযেবিারলযািযে েলর কতাোর ৈনযে 

২৬ কোগট টাো মঞু্র েরা িলয়লে এবং ১৫.৫২ কোগট 
টাো বরাদ্দ েরা িলয়লে

l	২০২০-র কসলটেম্বলরর মল্যে ৫৯১গট ওলয়বসাইট পূণ্ন 
সুগব্ালযািযে েলর কতাো িলয়লে। তার মল্যে ৪১৯গট 
কদখা যালছে

l	কেন্দ্রীয় মন্তে ও দপ্তলরর কমাট ১০০গটর মল্যে অন্তত 
৯৫গট ওলয়বসাইট বযেবিার েরা যালছে

সর�োন্রর গৃেীত অন্যোন্য গুরুত্বপূণ্ণ পদন্ষেপ
l	১৯৯২ কেলে ২০১৪ 

সালের মল্যে মাত্র 
৫৬গট েম্নসূচ্রী 
কনওয়া িলয়গেে। 
িত ৬ বেলর ৯ 
িাৈালররও কবগশ 
েম্নসূচ্রীর মা্যেলম 
গেন্নোলব সক্ম েক্ েক্ মানু্লে প্রতযেক্ সািাযযে  
েরা িলয়লে

l	গেন্নোলব সক্ম বযেগতিলদর ৈনযে সরোলরর আলয়াগৈত 
১০গট েম্নসূচ্রী গবশ্ব করেড্ন িলড গিলনসবুলে থিান 
কপলয়লে

l	যখন প্র্ানমন্ত্রী নলরন্দ কমাদ্রী দাগয়ত্ব গ্রিণ েলরন তখন 
গেন্নোলব সক্ম বযেগতিলদর ৈনযে ১,৬৫,০০০ িাৈার পদ 
সংরগক্ত গেে, যার মল্যে এে বেলরই ১৪,৫০০গট পদ 
পূরণ েরা িলয়লে

l	গেন্নোলব সক্ম বযেগতিলদর গনলয়ালির ৈনযে গবলশ্ 
প্রচারাগেযালনর সূচনা েরা িয়

l	সংরগক্ত আসন গতন কেলে বাগডলয় চার শতাংশ েরা 
িলয়লে

l	উচ্চ গশক্া প্রগতষ্ালন গেন্নোলব সক্ম বযেগতিলদর ৈনযে 
সংরক্ণ গতন কেলে বাগডলয় পাঁচ শতাংশ েরা িলয়লে

l	৬ কেলে ১৮ বের বয়স্রী গশশুলদর গবনামূলেযে গশক্ার 
ৈনযে আইলনর সংথিান রাখা িলয়লে

l	তালদর স্বা্্রীনতা গদলত এপয্নন্ত ২ েক্ গেন্নোলব সক্ম 
বযেগতিলে দক্তা উন্নয়ন প্রগশক্ণ কদওয়া িলয়লে। 
২০২২ সালের মল্যে ২৫ েলক্ কপঁোলনার েক্যেমাত্রা 
কনওয়া িলয়লে

l	োরত্রীয় সাইন েযোঙু্লয়ৈ িলব্ণা ও প্রগশক্ণ কেন্দ 
প্রগতষ্া েরা িলয়লে। ৭০ বেলর এই প্রেমবার ৬,০০০ 
শলদের এেগট অগে্ান প্রস্তুত েরা িলয়লে

l	ৈাত্রীয় গ্রনোিালর গেন্নোলব সক্ম বযেগতিলদর খবলরর 
োিৈ, পগত্রো এবং বই পডার সুলযাি সুগব্া প্রদান 
েরা িলয়লে

সযামযাজিক সম্ক্ষসযামযাজিক সম্ক্ষ সুগম িযারত প্রচযারযাজি�যান

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার১২
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সম্প্রজত নতুন জদজলিসত ২+২ দবঠসক প্িৌগজ্ক 
সহস�যাজগতযার িন্ মূ্ জবজনময় এবং সহস�যাজগতযা 

চুজক্ত (জবইজসএ) স্যাক্র করযা হসয়সে। িযারত এবং 
মযাজক্ষন �ুক্তরযাষ্ট্র প্রজতরক্যা চুজক্ত প্ক্সরি এক ঐজতহযাজসক 
পদসক্প গ্রহে কসরসে, এই চুজক্তর ফস্ দুই প্দসশর 
প্সনযাবযাজহনী প্িৌগজ্ক তর্ জবজনময় করসত পযারসব। 
জবসশ্বর পজরবজত্ষত পজরজস্জতসত, এই চুজক্ত গুরুত্বপূে্ষ 
িূজমকযা পযা্ন করসব। 

  দুই প্দসশর মসধ্ জবিপযাজক্ক প্রজতরক্যা প্ক্রিসক 
শজক্তশযা্ী কসর প্তযা্যার প্প্রজক্সত  তৃতীয় ২+২ 
বযাত্ষযা্যাসপর সময় ২০২০-র ২৭ অস্যাবর এই 
সমসঝযাতযা স্যাক্জরত হয়। প্কযাজিড-১৯ পরবত্ষী সমসয় 
প্�খযাসন জবসশ্বর ক্মতযার জদক প্রসক পজরবত্ষন আসসত 
চস্সে প্সই পজরবত্ষনশী্ জবসশ্বর পজরজস্জতসত এজট 
সযাজব্ষকিযাসব আরও প্বজশ গুরুত্বপূে্ষ হসয় উঠসব। 
২০১৬ সযাস্ পে্ জবজনময় স্যারক চুজক্ত (এ্ইএমওএ) 
অনুসযাসর এবং ২০১৮ সযাস্ প্�যাগযাস�যাগ সযামঞ্স্তযা এবং 
জনরযাপত্তযা চুজক্ত জসওএমজসএএসএ অনুসযাসর জবইজসএ 
স্যাক্জরত হসয়সে। জিএসওএমআইএ, এ্ইএমওএ, 
জসওএমজসএএসএ এবং জবইজসএ এই চযারজট মূ্ চুজক্ত 
�যা আসমজরকযা তযার ঘজনষ্ সহস�যাগীসদর সসগে স্যাক্র 
কসর রযাসক, মূ্ত অংশীদযাজর প্দসশর প্সনযাবযাজহনীর 
মসধ্ আ্ঃব্বহযাসরর সুস�যাগ সুজবধযার িন্ এবং উচ্চ 
মযাসনর প্র�ুজক্ত জবজক্র করযাই এর উসদ্দশ্।  

সংশবদিশীল তর্য ভাগ কিওয়ার িি্য নবইনসএসংশবদিশীল তর্য ভাগ কিওয়ার িি্য নবইনসএ
তবইতসএ’র স্বাক্ররর সময় 

২+২ পয্মারয়র ববঠরক 
িারত মাতক্ম ন  চারটি 

সমূ্পণ্ম গুরুত্বপূণ্ম চুতক্ত 
চূডাতি হয় যা দকৌিলেত 

সম্পক্ম  বৃতদ্র দক্ররি 
খুবই গুরুত্বপূণ্ম

উপেূে্রীয় তেযে োি েলর কনওয়া এবং উপেূে্রীয় কক্লত্র সলচতনতা বৃগধের ৈনযে োরলতর প্রগতরক্া ও গবলদশ 
মন্ত্রী এবং মাগে্নন সগচবরা উললেখলযািযে প্রশংসা েলরলেন, এেই সলঙ্ োরত এবং আলমগরোর মল্যে প্রাণবন্ত 
ও বহুমুখ্রী মূে প্রগতরক্া অংশ্রীদাগরত্ব (এমগডগপ) গব্য়গটলে স্বািত ৈাগনলয়লেন। উেয় কদশই কযৌে পগরল্বা 
এবং পগরল্বা স্তলর প্রগতরক্া তেযে োি েলর কনওয়ার বযেবথিাপনা জতগর েরলব।

 ২+২ ববঠ�, ভবইভসএ ভ�?
l মাগে্নন গবলদশ ও প্রগতরক্া সগচলবর সলঙ্ োরলতর 

গবলদশ মন্ত্রী ও প্রগতরক্া মন্ত্রীর আলোচনা িলো ২+২ 
বাত্নাোপ

l	গবইগসএ োরত এবং মাগে্নন যুতিরাষ্ট্রর মল্যে 
পারস্পগরে কেৌিগেে তেযে কযমন মানগচত্র, সামুগদ্রে 
এবং আোশপলের নানা তেযে দুই কদলশর সংগলিটি 
সংথিাগুগেলে গবস্তাগরত বযেবিালর অনুমগত কদয়

l এই তেযে োরতলে দূরপালোর কক্পণাস্ত্র অেবা ক্ালনর 
সািালযযে িাৈার গেলোগমটার দূলর অবগথিত গনগদ্নটি 
েক্যেবস্তুলে আ�াত িানলত সািাযযে েরলব

 অন্যোন্য ভতনটি চুভতি
l ২০০২ সালে সামগরে তলেযের সা্ারণ গনরাপত্তা 

গব্য়ে চুগতি (গৈএসওএমআইএ) স্বাক্গরত িলয়গেে। 
গৈএসওএমআইএ কসনাবাগিন্রী কক্লত্র আরও বৃিত্তর 
প্রযুগতি সিলযাগিতার সুলযাি এলন কদলব

l ২০১৬ সালে পণযে গবগনময় স্ারে চুগতি (এেইএমওএ) 
স্বাক্গরত িয়। এগট দুই কদলশর কসনাবাগিন্রীর মল্যে 
পারস্পগরে সিলযাগিতার সুলযাি এলন গদলয়লে

l প্রগতরক্া উন্নয়ন বযেবথিাপনায় োরত যালত মাগে্নন 
উৎপাগদত প্যোটফম্নলে োলৈ োিালত পালর তার ৈনযে 
২০১৮ সালে কযািালযাি সামঞ্সযেতা এবং গনরাপত্তা 
চুগতি (গসওএমগসএএসএ) স্বাক্র েলর 

প্রভতরষেো এবং ভনরোপত্ো অংশীদোভরত্ব

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার ১৩

জনরযাপত্তযাজনরযাপত্তযািযারত-মযাজক্ষন ২+২ বযাত্ষযা্যাপ
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সকদের জন্যসকদের জন্য
স্বল্প মূতলযে ওষধুস্বল্প মূতলযে ওষধু

ক্ান্াররর ওষুধ 
দজমতসোবাইরনর বাজার 
মূল্ ৬,৪১২ োকা। তরব 
প্রধানমন্তী িারতীয় 
জনঔষধী দকরন্দ দয 
দকউ মারি ৬৩১ োকায় 
এই একই ওষুধ তকনরত 
পাররন। ৬,৬৩৪টি 
জনঔষধী দকরন্দ 
বাজারর চলতত ব্্ারডির 
ওষুরধর দররক অরনক 
সাশ্রয়ী মূরল্ দজরনতরক 
ওষুধ পাওয়া যায়।

জবশ্ব ব্যাসঙ্কর প্রজতসবদন অনুসযাসর প্দসশর ৬০ ্ক্ 
৩০ হযািযার মযানুর প্রজত বের দযাজরদ্র সীমযার নীসচ 

বসবযাস করযার দরুন গুরুতর অসুস্তযার প্ক্সরি জবশযা্ 
জচজকৎসযা ব্য় প্রসক জপজেসয় আসসন। ওরুসধর দযাসমর 
িযার ্যাঘব করসত প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদী ২০১৫ 
সযাস্র পয়্যা িু্যাই প্রধযানমন্তী িযারতীয় িনঔরধী 
প্রকসল্পর সূচনযা কসরন এবং তযার পর ২০১৫ সযাস্র 
২৩ প্সসটেম্বর এই ্ক্্ অি্ষসন আয়ুষ্যান িযারত 
প্�যািনযার সূচনযা করযা হয়।  আি ৬,৬৩৪জট প্কন্দ্র 

প্রসক প্দসশর সব মযানুসরর কযাসে সযারেয়ী মূস্্ ওরুধ 
প্পঁসে �যাসচ্ছ। একিন ১,২৫০ ধরসের ওরুধ এবং 
২০৪ রকসমর শ্্জচজকৎসযা সরঞ্যাম স্ল্প মূস্্ জকনসত 
পযাসরন, �যা বযািযার মূ্্ প্রসক ৫০-৯০ শতযাংশ কম 
দযাসম পযাসবন।

  ‘স্যাস্্ প্স সমৃজদ্ধ’-র ্ক্্ অি্ষসন সরকযার এই 
নীজত এবং উসদ্যাগ গ্রহে কসরসে। প্রধযানমন্তী সবসময়ই 
সকস্র সযারেয়ী মূস্্ জচজকৎসযা পজরসরবযা প্পঁসে প্দওয়যার 
ওপর গুরুত্ব আসরযাপ কসরসেন। প্�মন, একইিযাসব 

সাফশল্র তরততি এবং জীবশনর 
সমৃতদ্ধ িশলা স্বাস্্, যা দয দকাশনা 
ব্ততি, পতরবার অেবা সমাজ 
অেবা একতি দেশের অগ্েতির 
সশঙ্ সম্পক্ভ যুতি। ” প্রধানমন্তী 
নশরন্দ্র দমােীর এই তববৃতি 
২০১৪ সাশল প্রকাতেি তবশ্ব 

ব্াশকের প্রতিশবেশন গুরুত্বপূণ্ভ 
জায়ো কশর তনশয়তেল।

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার১৪

িনক্্যােমুখী পজরকল্পনযািনক্্যােমুখী পজরকল্পনযা প্রধযানমন্তী িযারতীয় িনঔরধী প্রকল্প



প্রলতযেে গদন সারা কদলশ এই 
কেন্দগুগেলত ২.৫ কেলে ৩ 
েক্ মানু্ যান। কসখালন 
প্রলতযেেগট কেলন্দ অন্তত ৪ ৈন 
োৈ েলরন, যার মা্যেলম ২৫ 
কেলে ৩০ িাৈার মানুল্র েম্নসংথিালনর 
সুলযাি জতগর িলয়লে। যগদ আমরা তালদর 
পগরবালরর েোও যুতি েগর তািলে এখন 
প্রায় ১,২৫,০০০ মানু্ এর সুফে পালছেন 

মনসুখ লাল মাণ্ডতরয়া, কেন্দ্রীয় সার 
এবং রসায়ন প্রগতমন্ত্রী

২০১৪-১৫     

ভপএমভবন্জভপ  ক�ন্্রের  সংখ্যো  বৃভধি

 ৯৯ ২৬৯
১০৮০

৩৩২২ ৫১৪০
৬২০০

১০০

১০০০

৫০০০
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সযারযা প্দশিুস়ে িনঔরধী প্কন্দ্র দতজর করযার িন্ 
িযারত িুস়ে প্রচযারযাজি�যান চযা্যাসনযা হসয়সে। প্কন্দ্রীয় 
সরকযার ২০০৮-এর িনঔরধী প্রকল্প পুনগ্ষজঠত কসর 
২০১৫ সযাস্ প্রধযানমন্তী িযারতীয় িনঔরধী পজরস�যািনযা 
জনসয় আসস। প্দশিুস়ে �যাসত এই প্রকল্প সুষু্িযাসব চস্ 
তযার িন্ প্নযাডযা্ এসিজসি জহসসসব বু্উর অফ্ ফযাম্ষযা 
জপএসইউ অফ্ ইজন্ডয়যা (জবজপজপআই) দতজর করযা হয়। 
এেযা়েযাও জসদ্ধযা্ প্নওয়যা হয় প্� প্রসত্ক বের ৭ মযাচ্ষ 
িনসসচতনতযা গস়ে প্তযা্যার িন্ িনঔরধী জদবস 

উদ�যাপন করযা হসব।
এই প্রকল্প অসযাধযারে সযাফ্্ অি্ষন কসরসে। ২০১৪ 

সযাস্ মযারি ৯৯জট প্কন্দ্র প্রসক ৭ প্কযাজট টযাকযার ওরুধ 
জবজক্র হসয়জে্। ২০২০ সযাস্ প্দসশর ৭৩২জট প্ি্যায় 
৬,৬৩৪জট প্কন্দ্র প্খযা্যা হসয়সে। মধুসমহ, কযাজড্ষও 
িযাসকু্যার প্রযাগ, ক্যাসিযার এবং গ্যাস-অম্বস্র মসতযা 
সব ধরসের প্রযাসগর ওরুধ এখযাসন সযারেয়ী মূস্্ পযাওয়যা 
�যায়।

দয দকারনা চাকতর না পাওয়া ফাম্মাতসস্ট, তচতকৎসক, নতরবদ্ দমতিক্াল প্র্াকটিিনার, দস্বচ্ছারসবী সংেঠন, এনতজও, 
দবসরকাতর হাসপাতাল, সতমতত, স্বতনি্ম র দোষ্ঠী অরবা রাজ্ অনুরমাতদত সংস্া এই দকরন্দর বরাত পাওয়ার দযাে্। দকন্দ 
দখালার জন্ দয দকউ জনঔষধী দকরন্দর নারম খুচররা ওষুধ তবতক্রর লাইরসন্ সংগ্রহ কররত পাররন। ওষুধ তবতক্রর দদাকারনর 
মাপ ১২০ বে্মফুে হরত হরব। ২০২৪-এর মারচ্ম র মরধ্ সরকার ১০ হাজারটি দকন্দ দখালার লক্্মারিা তনরয়রে। অনলাইরন নাম 
নতরিুক্ত করার জন্ তলিক করুন http://janaushadhi.gov.in/online_registration.aspx

গপএমগবলৈগপ কেলন্দর বরালদ্দর ৈনযে কযািযেতা

সুভবধোন্িোগী ১ : অন্শো� কুমোর কবটলো, আসোম, 
গুয়োেোটি
আমযার বয়স ৬০ বের। আমযার মধুসমহ, উচ্চ রক্তচযাপ 

এবং হযাসট্ষর সমস্যা রসয়সে। ৫ বের আসগ আজম 
অস্ত্রপচযারও করযাই এবং তযার পর প্রসক আজম প্রজতজদন 
ওরুধ খযাই। জবগত ১০ মযাসস আজম িনঔরধী প্কন্দ্র প্রসক 
ওরুধ জকনজে। আজম িনঔরধী প্কন্দ্র প্রসক ওরুধ প্কনযা 
শুরু করযার পর প্রসত্ক মযাসস ২,৫০০ টযাকযা সযারেয় করসত 
পযারজে। এই টযাকযা আজম আমযার নযাতজনর সুকন্যা সমৃজদ্ধ 
প্�যািনযা অ্যাকযাউসন্ট িমযা করজে।

সুভবধোন্িোগী ২ : দীপো শোহ্, উত্রোখণ্ড, 
কদরোদুন 

আমযার বয়স ৬৫। আজম ২০১১ সযা্ প্রসকই 
পক্যাঘযাসত আক্রযা্ এবং তখন প্রসকই ওরুধ খযাই। 
২০১৫ সযা্ প্রসক আজম িনঔরধী প্কসন্দ্রর ওরুধ 
জকজন। আমযার স্যামীও একিন জিন্ন িযাসব সক্ম 
ব্জক্ত, আসগর তু্নযায় আমযাসদর ওরুধ প্কনযার 
খরচ প্রজত মযাসস ৩,০০০ টযাকযা কসর কসম প্গসে। 
আমযার অজিজ্তযা ব্সে এই ওরুধ শুধুমযারি কম 
দযাসমরই নয়, উচ্চ মযাসনরও।

২০২০-র ৭ মোচ্ণ  প্রধোনমন্ত্রীর সন্গে সুভবধোন্িোগীন্দর বোত্ণ োলোপ

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার ১৫

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০    
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নবশ্বমাশির ওষুধ নবশ্বমাশির ওষুধ 
 িনঔরধী পজরকল্পনযার সুজবধযাসিযাগীসদর সসগে বযাত্ষযা্যাসপ 
প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদী িযাজনসয়সেন, “আপনযাসদর 
সক্সক আজম িযানযাজচ্ছ প্�, এই ওরুধ হস্যা জবশ্ব 
মযাসনর।” প্রেষ্ পরীক্যাগযাসর  সবরকসমর গুেমযান পরীক্যা 
করযার পর ওরুধ প্রস্তুতকযারী সংস্যাগুজ্র কযাে প্রসক 
এই ওরুধ জবজক্রর শংসযাপরি পযাওয়যা �যায়। �জদ ওরুধ 
উৎপযাদনকযারী সংস্যার জবরুসদ্ধ প্কযাসনযা অজিস�যাগ রযাসক, 
সংজলিষ্ সংস্যা কসঠযার পদসক্প গ্রহে কসর শযাজস্ত জদসত 
পযাসর। সরকযার ‘প্মক ইন ইজন্ডয়যা’ কম্ষসূচী বযাস্তবযাজয়ত 
করযার ওপর প্িযার জদসয়সে, �যাসত এই ওরুসধর 
দযাসমর ওপর প্রিযাব পস়ে। এখন এই ওরুসধর চযাজহদযা 
জবশ্বিুস়ে। সরকযার জকেু জবসশর পজরজস্জতর আওতযায় 
জনধ্ষযাজরত প্িসনজরক ওরুধ েযা়েযা জনবজন্ত প্মজডক্যা্ 
প্র্যাকজটশনযাস্ষসদর িন্ বযাধ্তযামূ্কিযাসব ওরুধ দতজর 
কসর রযাসক।  
  প্দশিুস়ে নতুন প্কন্দ্র প্খযা্যার মযাধ্সম �ুব সম্প্রদযাসয়র 
িন্ স্জনি্ষর হওয়যার সুস�যাগ বৃজদ্ধ করযা হসয়সে। এই 
প্রকসল্পর আওতযায় ১১,০০০-এরও প্বজশ মযানুসরর 
প্রত্ক্ কম্ষসংস্যান সৃজষ্র ্ ক্্ প্নওয়যা হসয়সে। সরকযার 
বু্সরযা অফ্ ফযাম্ষযা জপএসইউ অফ্ ইজন্ডয়যা (জবজপজপআই)
র িন্ কযা�্ষকরী পজরকল্পনযা গঠন কসরসে �যাসত এর 
কযা�্ষকযাজরতযা, গুেমযান এবং গ্রযামীে এ্যাকযায় ওরুসধর 
সহি্ি্তযা রযাসক। এই জবরসয় প্কন্দ্রীয় সযার ও রসযায়ন 
মন্তী জডজি সদযান্ প্গৌ়েযা ২০২০-র নসিম্বসরর প্ররম 
সপ্তযাসহ জপএমজবসিজপ-র কযাসির অগ্রগজত প�্ষযাস্যাচনযা 
কসরন।
এই পজরসপ্রজক্সত সবরকম প্রস্তুজতর িন্ জনসদ্ষশ 

প্দওয়যা হসয়সে। 

নিকিবত্কী ককন্দ নিধ্কারণ এবং ওষুশধর নিকিবত্কী ককন্দ নিধ্কারণ এবং ওষুশধর 
সিিলভ্যতা নিশয় অ্যাপসিিলভ্যতা নিশয় অ্যাপ  

প্� প্কউ সব্ষিনীন উপযাসয় সযারযা প্দসশ িনঔরধী 
প্কসন্দ্রর অনুসন্যান করসত পযাসরন, জকন্তু িনঔরধী 
সুগম অ্যাসপর সূচনযার ফস্ এই জবরয়জট আরও প্বজশ 
সহি হসয় উসঠসে। প্� প্কউ গুগু্ ম্যাপ জ্সঙ্কর 
সযাহযাস�্ জনকটবত্ষী প্কসন্দ্রর অনুসন্যান প্পসত পযাসরন।

নপএমনবশিনপ ককন্দ ২,২০০ ককানি িাকা সাশ্রয় নপএমনবশিনপ ককন্দ ২,২০০ ককানি িাকা সাশ্রয় 
কশরশেকশরশে
সরকযাসরর জহসসব মসতযা, প্রযাগীর পজরবযাসরর জচজকৎসযা 
খরচবযাবদ ২,২০০ প্কযাজট টযাকযা সযারেয় হসয়সে। ২০২০-
র মযাচ্ষ প�্ষ্ ৭০০জট প্ি্যায় প্রযায় ৬,২০০ প্কন্দ্র প্খযা্যা 
হসয়সে। ২০১৯-২০ অর্ষ বসর্ষ এই প্কন্দ্র প্রসক ৪৩৩ 
প্কযাজট টযাকযার ওরুধ জবজক্র হসয়সে। 

ককন্দীয় সরকাশরর লক্ষ্যককন্দীয় সরকাশরর লক্ষ্য
প্কন্দ্রীয় সরকযাসরর ্ক্্ই হস্যা ২০২৪-এর ৩১ মযাসচ্ষর 
মসধ্ প্দসশ ১০,০০০জট প্কসন্দ্রর মসধ্ ২,০০০জট 
ওরুধ জবরয়ক প্কন্দ্র এবং ৩০০ শ্্জচজকৎসযা সরঞ্যাম 
জবক্রয় প্কন্দ্র প্খযা্যা। বত্ষমযান অর্ষ বসর্ষ ২০২০-র ৩০ 
অস্যাবর প�্ষ্ ইজতমসধ্ ৩৫৮ প্কযাজট টযাকযার ওরুধ 
জবজক্র হসয়সে। গত অর্ষ বসর্ষ ৪৩৩ প্কযাজট টযাকযার ওধুর 
জবজক্রর অঙ্ক প্পজরসয় এবের ৬০০ প্কযাজট টযাকযার ওরুধ 
জবজক্রর ্ক্্ প্নওয়যা হসয়সে।   

প্রভত প্যোন্ের দোম ১ টো�ো �ন্র 
অন্্ো-বোন্য়োভেন্গ্ন্েবল 
স্যোভনটোভর প্যোে
পতররবি বান্ব জনঔষধী সুতবধা অর্া-
বারয়াতিরগ্ররিবল স্াতনোতর প্াি 
জনঔষধী দকরন্দ পাওয়ায় যায়। ২০১৮-র 
১৪ জুন দররক এই স্াতনোতর প্াি তবতক্র 
শুরু হয়। ২০২০-র ৩০ দসরটেবের পয্মতি 
৭ দকাটিরও দবতি স্াতনোতর প্াি তবতক্র 
হরয়রে। দযখারন অন্ান্ সংস্ার প্রতত 
প্াি ৩ দররক ৪ োকায় তবতক্র হয় দসখারন 
এই প্াি ১ োকা দারম তবতক্র করা হয়।

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার১৬

িনক্্যােমুখী পজরকল্পনযািনক্্যােমুখী পজরকল্পনযা প্রধযানমন্তী িযারতীয় িনঔরধী প্রকল্প
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প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদীর প্দওয়যা 
প্মরযা আপকযা সুরক্যা কবি 

(এমএএসসক)-এর মন্ত অনুসযাসর 
জবজিন্ন অনুষ্যাসন জনরযাপদ দূরত্ব বিযায় 
রযাখযা এবং ঘন ঘন হযাত প্ধযায়যা অি্যাস 
করযা েযা়েযাও অন্যান্ জনরযাপদ জনয়ম 
প্মসন চ্যার প্ক্সরি িযারত প্কযাজিড-
১৯ মহযামযারীর জবরুসদ্ধ ়্েযাইসয় 
প্বশ জকেু উসলিখস�যাগ্ মযাই্ফ্ক 
পযার কসরসে। সজক্রয়তযার সংখ্যা 
৪.৫ ্সক্র নীসচ প্নসম এসসসে। �যা 
প্মযাট সজক্রয় প্রযাগীর ৫.১১ শতযাংসশ 
দযাঁজ়েসয়সে। আসরযাসগ্র হযার ৯৩.৫২ 
শতযাংসশ প্পঁসেসে। প্দসশ সজক্রয় 
প্রযাগীর ধযারযা ক্রমশই কমযার ইজগেত 
বহন কসর। এই প্রসসগে উসলিখস�যাগ্ 
জবরয় প্� জবসশ্বর জবজিন্ন প্দসশ নতুন 
প্রযাগীর সংখ্যা ক্রমশই বৃজদ্ধ পযাসচ্ছ। 

কশরািার সময় আয়ুশব্কদকশরািার সময় আয়ুশব্কদ
 প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদী িজবর্সত 
প্রস্তুত আয়ুসব্ষদ প্রজতষ্যান – িযামনগসরর 
ইনজস্টজটউট অফ জটজচং অ্যান্ড 
জরসযাচ্ষ ইন আয়ুসব্ষদ (আইজটআরএ), 
িয়পুসরর দ্ ন্যাশনযা্ ইনজস্টজটউট 
অফ আয়ুসব্ষদ (এনআইএ) – ১৩ 
নসিম্বর প্দসশ ১৫ তম আয়ুসব্ষদ 
জদবসস িযাজতর উসদ্দসশ উৎসগ্ষ 
কসরসেন। প্সসটেম্বসর আয়ুসব্ষদ পে্ 
রপ্তযাজন ৪৫ শতযাংশ বৃজদ্ধ প্পসয়সে। 

কা্যেকর্রী প্রয়াস গ্রহরে সন্রিয় 
সরাগ্রীর সংখযা হ্াস

৯৩.৫৩%

১.৪৭%
আন্রোন্গ্যর 

েোর

মৃতু্যেোর
এখনও পয্ণন্ত কমোট পরীষেো
১২,৬৫,৪২,৯০৭

আন্রোগ্যলোি�োরী করোগী – ৮৩,৩৫,১০৯
পরীষেোগোর - সর�োভর -১১৫৭  |  কবসর�োভর - ৯৫৬

সভরিয় করোগীর সংখ্যো

৪,৪৬,৮০৫
কমোট করোগী

৮৯,১২,৭০৪

দু েরজর দূরত্ব

জব ত� দোওয়োই কনভে, তপ ত� ভিলোই কনভে

দমরা আপকা সুরক্া কবজ (এমএএসরক) িাররত দকাতিি-১৯ সতক্রয়তা হ্াস 
করর ৪.৫ লরক্র নীরচ তনরয় এরসরে

ক�োভিে-১৯ পরীষেোর জন্য নতুন যন্ত্র
ইজন্ডয়যান কযাউজসি্ অফ্ প্মজডসক্ জরসযাচ্ষ (আইজসএমআর) 
আইআইজট খ়েগপুসরর দতজর স্ল্প মূস্্ বহনস�যাগ্ 
‘জসওজিআইআরএজপ’ প্কন্দ্র ব্বহযার কসর একজট নতুন কসরযানযা 
সংক্রমে জচজকৎসযা পদ্ধজতসত অনুসমযাদন জদসয়সে। এই �সন্তর 
দযাম ৫,০০০ টযাকযার নীসচ এবং এখযাসন প্রসত্কজট প্টস্ট 
জকসটর খরচ ৫০০ টযাকযা। আইজসএমআর তযার অনুসমযাজদত 
পরীক্যাগযাসরর মসধ্ একজটসত প্রযাগীর নমুনযা পরীক্যার পসর 
‘জসওজিআইআরএজপসকযাজিড-১৯ জচজকৎসযা পরীক্যা জকট’-এর 
অনুসমযাদন জদসয়সে। এজট খুবই সযারেয়, সহসি ব্বহযারস�যাগ্ 
এবং ১ ঘন্টযার মসধ্ প্মযাবযাই্ প্ফযাসন অ্যাজপ্সকশসনর মযাধ্সম 
ফ্যাফ্ িযানযা সম্ভব।

 ২০২০-র ১৮ নরিবের অনুযায়ী 
পতরসংখ্ান

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার ১৭

কসরযানযার জবরুসদ্ধ ়্েযাইকসরযানযার জবরুসদ্ধ ়্েযাই



শক্তিশণালগী সশস্ত্র

সরুক্ক্ষে দেশ
প্রধানমন্তী নররন্দ দমাদী’র দনতৃত্বাধীন সরকার তবেত ৬ বেরর িতক্তিালী 

পতরকাঠারমা েঠরনর মাধ্রম িাররতর সরঙ্গ সাতটি দদরির ১৫,০০০ 
তকরলাতমোর দীর্ম স্ল সীমানা এবং ৭,৫০০ তকরলাতমোর দীর্ম উপকূল 

সীমাতি সুরতক্ত রাখরত তনরতির প্রয়াস চাতলরয় যারচ্ছ ও তাঁর িাসনকারল 
- দদিই প্ররম এই দি্মরনর ওপর গুরুত্ব আররাপ করর প্রততরক্া বাতহনীর 
ততন িাখারক িতক্তিালী করর তুলরত দদিীয় প্রযুতক্তরত বততর যুদ্ তবমান, 
তবধ্ংসীকারী দক্পণাস্ত্র এবং অন্ান্ অত্াধুতনক দক্পণাস্ত্ররক অতিিু্ম ক্ত 

করা হরয়রে ।

বণাক্িনগী

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার১৮

প্রচ্ছদ কযাজহনীপ্রচ্ছদ কযাজহনী প্রজতরক্যা

ভূক্ম-জে-বায়ু সুরক্ষা...ভূক্ম-জে-বায়ু সুরক্ষা...



িযারতীয় প্সনযা জবসশ্বর মসধ্ সবসচসয় 
শজক্তশযা্ী বযাজহনী, �যারযা জবগত কসয়ক 

বেসর দৃঢ় পদসক্প গ্রহে কসরসে। ্ যাদযাসখর 
গযা্ওয়যান উপত্কযায় প্রকৃত জনয়ন্তে প্রখযাসক   

 (এ্এজস) বজহশ্ষত্রুর দখ্ মুক্ত অরবযা 
পযাজকস্তযাসনর অি্্সর িজগে ্ঞ্চপ্যাসড 
সযাজি্ষক্যা্ স্টযাইক এবং জবমযান হযানযা চযাজ্সয় 
বীরসত্বর সসগে উপ�ুক্ত িবযাব জদসয়সে। �খন 
সমগ্র প্দশ ৪ জডসসম্বর প্নৌবযাজহনী জদবস 
এবং ৭ জডসসম্বর সশস্ত্র বযাজহনী ফ্্যাগ জদবস 
উদ�যাপন কসর, প্সই সময় আমযাসদর সকস্র 
িযানযা উজচত প্� তযারযা জকিযাসব িজবর্সতর 
সমস্যা প্মযাকযাজব্যা করসব, তযাসদর প্রস্তুজত 
এবং সরকযার এই ্ক্্ পূরসে জক পদসক্প 
গ্রহে কসরসে।   

  প্সনযাবযাজহনী আি প্রমযাে কসরসে প্� 
১৯৬২ সযাস্র মযানজসকতযা প্রসক তযারযা 
প্বজরসয় এসসসে ও শযাজ্র িন্ দযায়বদ্ধতযাসক 
প্কউ প্�ন দুব্ষ্তযা জহসসসব মসন নযা কসর। 
প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদী ২০২০-র ৩ িু্যাই 
প্িযার জদসয় িযানযান, প্� জবশ্ব উন্নয়সনর পসর 
এজগসয় চস্সে এবং সম্প্রসযারেবযাসদর �ুগ 
প্শর হসয়সে। সযাহসী প্�যাদ্ধযাসদর বীরসত্বর 
প্রশংসযা কসর জতজন বস্ন, “আপজন এই 
িূজমরই মহযান নযায়ক প্�খযাসন হযািযার হযািযার 
বের ধসর বহু আক্রমেকযারীসদর নৃশংস 
অত্যাচযার এবং  হযাম্যা  রুসখ জদসয়সেন। 
এটযাই আমযাসদর পজরজচজত। আমরযা প্�মন 
বংশীবযাদক িগবযান কৃসষ্র পুসিযা কসর 
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ের �োম কদশ �ো নোম

রযাজক আবযার  একইিযাসব কৃসষ্র আদশ্ষ সুদশ্ষন 
চক্রসকও অনুসরে কজর।” 

  িযারতীয় জনরযাপত্তযায় এই পজরবত্ষন জবগত 
েয় বেসর প্রজতষ্যা করযা প্মযাসটই সহি জে্ নযা। 
এর সসগে �ুক্ত হসয়সে ঐসক্র উসদ্দশ্। িযারতীয় 
প্সনযাবযাজহনীসক মূ্ �ুসদ্ধর কযাডিযারী জহসসসব তুস্ 
ধরযা হসয়সে। প্রজতরক্যা বযাজহনীর মসনযাব্ এখন 
তুসগে। প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদীর প্নতৃসত্ব বযাজহনীসক 
সজঠক পজরকল্পনযা এবং ্ক্্ অি্ষসনর িন্  প্� 
প্কযান সময়,  প্� িযায়গযাই জনব্ষযাচন করযা হসব, 
তকু্জন তযাসত প্রসয়যািনীয় অনুমজত প্দওয়যা হসব।    

  জকিযাসব প্রজতরক্যা সরঞ্যাম প্কনযা হয়, এই 
জবরসয় পদসক্প গ্রহসে নতুন জক উসদ্যাগ প্নওয়যা 
হসয়সে, প্রজতরক্যা পজরকযাঠযাসমযা প্রকসল্প মূ্ প্কযান 
জবরয়গুজ্ �ুক্ত হসয়সে নতুন প্র�ুজক্তসক কযাসি 
্যাজগসয় প্সগুজ্ িযানযা হসচ্ছ । �ুদ্ধ জবমযান প্রসক 
�ুদ্ধ িযাহযাি দতজরর কযাি প্িযারকদসম চ্সে।  

  সরকযার ১০১জট মূ্ প্রজতরক্যা সরঞ্যাম 
আমদযাজনর ওপর সমূ্ে্ষিযাসব জনসরধযাজ্যা িযাজর 
কসরসে। পযাশযাপযাজশ অি্্রীে দক্তযা বৃজদ্ধ কসর 
উৎপযাদসনর ওপর প্িযার প্দওয়যা হসয়সে। ব্ুক 
প্রসক প্ক্পেযাস্ত্র বহু ধরসের সযামজগ্রর আমদযাজনর 
ওপর জনসরধযাজ্যা রসয়সে।

  সুসংহত ওয়যার-রুম, নতুন ধরসের �ুদ্ধ 
পজরচযা্নযা  এবং প্র�ুজক্তগত উদ্যাবসনর ওপর 
জিজত্ত কসর নতুন �ুসগর �ুসদ্ধর জবরয় এর সসগে 
�ুক্ত হসয়সে। িযারত তযার প্কৌশস্ প্রসয়যািনীয় 
পজরবত্ষন জনসয় এসসসে, �খন িযারসতর জনকটবত্ষী 
পজচিমী প্রজতসবশী প্দশ,  প্রজতজনয়ত িজগে মজডউ্ 
রপ্তযাজন কসর চস্সে তখন িযারত তযার প্কৌশস্ 
প্রসয়যািনীয় পজরবত্ষন জনসয় এসসসে। 

  আমযাসদর প্সনযাবযাজহনী সুপজরকজল্পতিযাসব 
প্রজতসবশীর উস্যাজন প্রজতহত কসরসে। রযািননজতক 
প্নতৃত্ব প্রজতরক্যা বযাজহনীসক  পূে্ষ সমর্ষন িুজগসয়সে 
। প্রধযানমন্তী এবং প্রজতরক্যা মন্তী ্যাদযাসখ 
অগ্রবত্ষী অঞ্চ্ পজরদশ্ষন কসরসেন। এজট শুধুমযারি 
আজধকযাজরক এবং কম্ষীসদর মসনযাব্সকই চযাগেযা 
কসরজন একই সসগে সীমযা্ পযাসর বযাত্ষযাও প্পঁেসনযা 
প্গসে। িমু্ ও কযাশ্ীর, পূব্ষ ্যাদযাখ প্রসক উত্তর 
পূসব্ষর রযাি্গুজ্সত  একযাজধক অনুষ্যাসন প্রজতপসক্র  
প্চযাখরযাঙযাজনসক অগ্রযাহ্ করযা  হসয়সে। িযারত 
উস্যাজনসত িয় পযায় নযা।  

২০১৪ সাশলর পর করশক প্রনতরক্ষা বানিিীর ২০১৪ সাশলর পর করশক প্রনতরক্ষা বানিিীর 
আধনুিকীকরশণর নিন্তাভাবিা করা িশচ্ছ।আধনুিকীকরশণর নিন্তাভাবিা করা িশচ্ছ।

l প্রগতরক্া বাগিন্রীর গতন শাখা থিে কসনা, বায়ু কসনা ও 
কনৌ-বাগিন্রীর মল্যে আরও কবগশ সমন্বয়সা্ন সুগনগচিত 
েলর তুেলত সরোর গচফ অফ গডলফন্স স্টাফ (গসগডএস) 
গনলয়াি েলরলে, যা দ্রী�্নগদন ্লর বলেয়া গেে। কৈনালরে 
গবগপন রাওয়াতলে কদলশর প্রেম গসগডএস গিলসব গনলয়াি 
েরা িলয়লে। এগট কফার স্টার যুতি পদ

l	কদলশর োলৈ এমনগে অবসরপ্রাপ্ত কসনালদর সম্ালন 
সরোর উলদযোি গ্রিণ েলরলে, ২০১৯ সালের ২৫ 
কফব্রুয়াগর ৈাত্রীয় যুধে স্ারে থিে ৈাগতর উলদ্দলশ উৎসি্ন 
েরা িয়। প্র্ানমন্ত্রী নলরন্দ কমাদ্রী এই স্ারে থিলের 
উলবিা্ন েলরন, এখালন ১৬গট কদওয়ালে ২৬,০০০ কসনার 
নাম কখাগদত রলয়লে

l	প্রগতরক্া বাগিন্রীর গতনগট শাখায় মগিো কসনার প্রগতগনগ্ত্ব 
েরার সুলযাি এলসলে

l	মিাোলশ কয কোলনা উপগ্রি ধ্ংস েরার ক্মতা  কদশ 
অৈ্নন েলরলে 

প্রচ্ছদ কযাজহনীপ্রচ্ছদ কযাজহনী প্রজতরক্যা
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l	এই প্রেমবার উৎে্্ন এবং প্রলয়াৈন অনুসালর 
অস্ত্র কযমন কসনাবাগিন্রীর ৈনযে বুলেট প্রুফ 
ৈযোলেট োরলত জতগর েরা িলছে

l	প্রগতরক্া কক্লত্র সমস্ত শাখালে শগতিশাে্রী েলর 
তুেলত প্রগতরক্া উৎপাদলন ১০০ শতাংশ প্রতযেক্ 
গবলদশ্রী গবগনলয়াি (এফগডআই)-এ অনুলমাদন 
কদওয়া িলয়লে

l	প্রগতরক্া উৎপাদন এবং অেযেন্তর্রীণ গবলরেতালদর 
উৎসািদালন আত্মগনে্নর োরতলে তুলে ্রলত 
৫২,০০০ কোগট টাোর পৃেে মূে্ন্রী বালৈলটর 
অনুলমাদন কদওয়া িলয়লে

l	২০১৮-র কফব্রুয়াগরলত প্রগতরক্া েগরডলরর ক�া্ণা 
প্রগতরক্া উৎপাদন কক্লত্র বৃগধে �গটলয়লে। তাগমেনাডু 
এবং উত্তরপ্রলদলশর দুগট েগরডর িলড কতাো িলছে। 
২০২৫ সালের মল্যে ৫ গবগেয়ন ডোর (প্রায় ৩৫,০০০ 
কোগট টাো) মূলেযের প্রগতরক্া সরঞ্াম রপ্তাগনর 
েক্যে গথির েরা িলয়লে

l	গশলল্পর অনুমগত পলত্রর ৈনযে প্রগতরক্া উৎপাদন 
তাগেোর গবজ্ঞগপ্ত ৈাগর েরা িলয়লে। গডআরগডও 
এবং প্রগতরক্া উৎপাদন দপ্তলরর মা্যেলম গবগেন্ন 
কবসরোগর গশল্প সংথিা ও স্টাট্নআপগুগের সলঙ্ 
আোপ আলোচনার মা্যেলম উৎসাি কদওয়া 
িলয়লে। ‘গফউচার ইনফ্াগ্রি েমবযো্ কেগিলেে’ 
(এফআইগসগে) প্রেলল্পর ৈনযে গবলশ্ আগ্রি প্রোশ 
েরা িলয়লে

l	কু্দ্র এবং মাঝাগর গশল্প সংথিাগুগেলে প্রগতরক্া 
উৎপাদন কক্লত্রর সলঙ্ যুতি েরলত ইনলডক্স অযোপ 
চােু েরা িলয়লে। এই অযোপ ৫০ গটরও কবগশ 
স্টাট্নআপ প্রযুগতি ও সরঞ্াম কক্লত্র উন্নগত �টালব    

l	সরোলরর প্রলচটিার কৈলর োরত এখন প্রগতরক্া 
সরঞ্াম রপ্তাগনর প্রেম ২৫গট কদলশর মল্যে ৈায়িা 
েলর গনলয়লে

৪৫ বছন্রর পুরন্নো িুল শুধন্র কনওয়ো েন্য়ন্ছ, এখন এ� পদ এ� কপনশন!

ধনুষ েন্লো িোরন্তর প্রথম
কদশীয়িোন্ব ভনভম্ণত �োমোন

l	এই প্রেলল্পর আওতায় অবসর গ্রিলণর সময় 
সমান পদময্নাদার েম্নেত্নারা সমান কপনশন 
পালবন। এর অে্ন িলো ১৯৮০ সালে অবসর 
প্রাপ্ত েলন্নে কয কপনশন পালছেন, আৈলের 
অবসর প্রাপ্ত েলন্নেও এেই কপনশন পালবন

l	১৯৭৩ সালে সরোর ‘এে পদ এে কপনশন’ 
তুলে কদয়। এর পাশাপাগশ কসই সময় সরোর 
অসামগরে েম্ন্রীরলদর কপনশন বৃগধে েলর, গযগন 
৫৮ বেলর অবসর গনলছেন তাঁলদর কপনশন 
৩০ কেলে বাগডলয় ৫০ শতাংশ েরা িয় এবং 
কসনাবাগিন্রীর কপনশন েগমলয় কদওয়া িয়। 
২০০৯-এর কসলটেম্বর সুগপ্রম কোট্ন ‘এে পদ এে 
কপনশন’ চােু েরার গনলদ্নশ কদয়।..গেন্তু সমস্ত 
প্রলচটিা সল্বেও অবসরপ্রাপ্ত কসনাবাগিন্রী েম্ন্রীলদর 
৪৫ বেলরর পুরলনা দাগব পূণ্ন িয়গন

l	কশ্ পয্নন্ত ২০১৫ সালের ৭ নলেম্বর প্র্ানমন্ত্রী 
নলরন্দ কমাদ্রী ২০১৪ সালে ১ ৈুোই কেলে 
এই গনয়ম োয্নের েরার মল্যে গদলয় তাঁর 
প্রগতশ্রুগত পূরণ েলরন। এপয্নন্ত প্রায় ২০,৬০,৭০০ 
অবসরপ্রাপ্ত কসনােম্ন্রী অেবা তাঁলদর পগরবারলে 
৪২,৭০০ কোগট টাোর কপনশন এবং োতা প্রদান 
েরা িলয়লে

l শি্রীদ কসনাবাগিন্রীর পগরবালরর সরোগর 
আবাসলন োোর কময়াদ গতন মাস কেলে বাগডলয় 
এে বের েরা িলয়লে। কপনশনলোি্রী অবসরপ্রাপ্ত 
কসনােম্ন্রী এবং তাঁলদর ওপর গনে্নরশ্রীে সদসযেরা 
যালত অবসরপ্রাপ্ত কসনােম্ন্রীলদর সািাযযেোর্রী 
স্বাথিযে প্রেলল্পর আওতায় নগেেুতি কবসরোর্রী 
িাসপাতালে গচগেৎসা েরালনার সুগব্া পান তার 
বযেবথিা েরা িলয়লে

প্রভতরষেো উৎপোদন ‘কম� ইন ইভডিয়ো’ক� সফল �রোর প্রয়োস

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার ২১
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সীমোন্ত সড়� সংস্ো

সরুক্ার সসেু ন্নমযোে
কসনোবোভেনী : সন্ত্রোস ও সীমোন্ত 

সমস্যো কমো�োভবলোয় সব্ণদো প্রস্তুত

l	সাম্পগতে প্রগতলবদন আনুযায়্রী ১৩৮গট কদলশর মল্যে 
োরত ৩.৩৭ েক্ কোগট টাো বলৈট বরাদ্দ সি 
শগতি্র কসনাবাগিন্রীর কদশগুগের মল্যে চতুে্ন থিালন 
রলয়লে  

l	উত্তর প্রলদলশর আলমগেলত অনযেতম মারণাস্ত্র 
রাইলফে এলে-২০৩ উৎপাদলনর প্রস্তাব কদওয়া 
িলয়লে । ‘কমে ইন ইগন্ডয়া’ প্রেল্প অনুযায়্রী ্নু্, 
কে ৯ বজ্র, শারণং, এম ৭৭৭এ ২ আল্টা িাউইৎৈার 
বা কোট ্রলনর োমান কসনাবাগিন্রীলত অন্তেু্নতি 
েরা িলয়লে

l	কসনাবাগিন্রীলত বুলেট-প্রুফ ৈযোলেলটর অোব গেে। 
সরোর অেযেন্তর্রীণ কক্ত্র কেলে ১.৮৬ েক্ ৈযোলেট 
কেনার অনুমগত গদলয়লে। ৈরুগর গেগত্তলত ২৫,০০০ 
কোগট টাো মূলেযের অস্ত্র এবং কিাোবারুদ কেনা 
িলয়লে 

l	ৈমু্ ও োশ্্রীলরর সংলবদনশ্রীে অঞ্চলে কসনাবাগিন্রী 
এে ৈায়িা কেলে আর এে ৈায়িায় যাওয়ার 
গনরাপত্তার কক্লত্র গবলশ্ নৈর কদওয়া িলয়লে। 
কসনাবাগিন্রী যখন সাঁলৈায়া যুতি িাগডলত যাতায়াত 
েরলবন তখন কসই িাগডর সামলন এেগট গবল্ারণ 
গনলরা্ে িাগড গবলশ্ সুরক্া বেলয়র োৈ েরলব

প্রভতরষেো গন্বষণো এবং
উন্নয়ন সংস্ো

জডআরজডও-র মূ্ মন্ত হস্যা “বযা্যাশস্ মূ্ম 
জবজ্যানম”- এজট একজট সংসৃ্ত প্রবযাদ �যার অর্ষ 
হস্যা শজক্তশযা্ী জবজ্যান। এই শজক্ত কজঠন সমসয় 
প্দশসক শজক্তশযা্ী কসর তু্সব। এই মন্ত জনসয়ই 
জডআরজডও িযারতীয় সশস্ত্র বযাজহনীর ক্মতযায়সে 
প্রজতজনয়ত কযাি কসর চস্সে। 
এর সযাফ্্গুজ্ হস্যা :

   সীমযা্ স়েক সংস্যা (জবআরও) প্দসশর প্কৌশ্গত 
সীমযা্ স়েক জনম্ষযাসে গুরুত্বপূে্ষ িূজমকযা পযা্ন কসর। 
এই সংস্যা িনু্ম ও কযাশ্ীর, ্যাদযাখ, জহমযাচ্ প্রসদশ, 
উত্তরযাখডি, পযাঞ্যাব, আসযাম, রযািস্যান, অরুেযাচ্ প্রসদশ, 
জসজকম, জমসিযারযাম, নযাগযা্্যান্ড, জরিপুরযা এবং আ্যামযান 
ও জনসকযাবর বিীপপুসঞ্র মসতযা রযাি্ ও প্কন্দ্রশযাজসত 
অঞ্চস্  সীমযা্ বরযাবর প্সতু, স়েক জনম্ষযাসে দযারুে 
সযাফ্্ ্যাি কসরসে।

l	১৯৬০ সালে ৭ কম এই সংথিা প্রগতগষ্ত িয়। এই সংথিা 
৬০,০০০ গেলোগমটালররও কবগশ সডে, ৫৯,৫০০ গমটালররও 
কবগশ কসতু, ১৯গট গবমান ওঠা নামার ৈায়িা এবং ৩গট সুডঙ্ 
জতগর েলরলে

l গবআরও ২২,০০০ গেলোগমটালররও কবগশ সডে, ২৪,০০০ 
গমটার থিায়্রী কসতুর, ৫গট গবমান ওঠা নামার ৈায়িা, ৩গট সুডঙ্  
কদখোলের োলৈ যুতি রলয়লে। বত্নমালন ৬,০০০ গেলোগমটার 
সডে, ২গট গবমান ওঠা নামার ৈায়িা, ১৬,০০০ গমটালরর থিায়্রী 
কসতু সি ২গট সুডঙ্ গনম্নালণর োৈ চেলে

l	গবআরও ২০১৮-১৯ কেলে ২০১৯-২০ অে্ন বল্্ন ৩০ শতাংশ 
কবগশ সডে এবং কসতু গনম্নাণ েলরলে                

l	২০০৮ কেলে ২০২৪ সালের মল্যে গবআরও কেৌশেিত গুরুলত্বর 
৩,৬০০ গেলোগমটার দ্রী�্ন সডে জতগর েলরলে। গেন্তু ২০১৪ 
কেলে ২০২০ সালের মল্যে এই সংথিা কেৌশেিত গুরুলত্বর 
৪,৭০০ গেলোগমটার দ্রী�্ন সডে জতগর েলরলে

l	২০০৮ কেলে ২০১৪ সালের মল্যে গবআরও ৭,২৭০গট কসতু 
গনম্নাণ েলরগেে। কসখালন ২০১৪ কেলে ২০২০ সালের মল্যে 
১৪,৯৫৩গট কসতু গনগম্নত িলয়লে

l	করাটাংপালস ৯ গেলোগমটার দ্রী�্ন অটে সুডলঙ্র োৈ সম্ন্ন 
িলয়লে। ২০০২ সালে এই সুডঙ্ গনম্নালণর গসধোন্ত কনওয়া িয়। 
২০১৪ সালের পর এই োলৈ িগত আলস এবং এখন এই 
সুডঙ্ সেলের ৈনযে খুলে কদওয়া িলয়লে

l	কেৌশেিত গুরুলত্ব প্রেৃত গনয়ন্তণ করখার োলে দরবুে-
শালয়াে-কদৌেতবাি অেগড সডে খুলে কদওয়া িলয়লে

l	২০০৯ কেলে ২০১৫ সালের মল্যে গবআরও-র ৈনযে ৪,০০০ 
কোগট টাো বরাদ্দ িলয়গেে। ২০১৭-১৮ সালে তা বৃগধে েলর 
তা ৫,৪০০ কোগট টাো েরা িয়। ২০১৮-১৯ সালে তা বাগডলয় 
৭,০০০ কোগট টাো েরা িয়। এখন ২০১৯-২০ অে্ন বল্্ন 
তা বৃগধে কপলয় ৮,০০০ কোগট টাো েরা িলয়লে। ২০২০-২১ 
অে্ন বল্্নর ৈনযে ইগতমল্যে ১১,০০০ কোগট টাো বরাদ্দ েরা 
িলয়লে

প্রচ্ছদ কযাজহনীপ্রচ্ছদ কযাজহনী প্রজতরক্যা

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার২২
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l	সরোর ৪.৫ কৈনালরশলনর ৩৬গট রাফাে যুধে 
গবমান কেনার বরাদ গদলয়লে। বায়ু কসনা এপয্নন্ত 
৮গট যুধে গবমান িালত কপলয়লে।  

l কক্পণাস্ত্র কশ্রণ্রীগবোলির মল্যে সবলচলয় গবধ্ংস্রী 
ব্রহ্মস কক্পণাস্ত্র োরত ও রাগশয়ার কযৌে 
সিলযাগিতায় জতগর েরা িলছে । ২০১৭ সালের 
কফব্রুয়াগরলত সফে পর্রীক্ার পর এই কক্পণাস্ত্র 
সুলখাই-৩০ এমলেআই যুধে গবমালন অন্তেু্নতি েরা 
িলয়লে 

l	 ‘কমে ইন ইগন্ডয়া’ এর আওতায় জতগর কতৈস 
যুধে গবমানলে োরত্রীয় বায়ু কসনায় অন্তেু্নতি েরা 
িলয়লে

l	২০১৯-এ অযোপালচ এইচ-৬৪ ই কিগেেটোর 
অন্তেু্নতি েরা িলয়লে। এখন কিগে োইটার গচনুে 
কিগেেটোর যুতি েরা িলয়লে।  গবলশ্বর সবলচলয় 
বৃিত্তর োরলিা কপ্ন ক্ালবমাস্টার োরত্রীয় বায়ু 
কসনায়  শাগমে েরা িলয়লে।

l	রাগশয়া কেলে ১২গট নতুন সুলখাই-৩০ এবং ২১গট 
নতুন গমি-২৯ কেনার অনুমগত কদওয়া িলয়লে। 
গমি-২৯ যুধে গবমালনর উন্নগতসা্ন েরা িলয়লে

l	গবলশ্বর সবলচলয় শগতিশাে্রী এবং অতযো্ুগনে গবমান 
বাগিন্রী বযেবথিাপনা এস-৪০০ রাগশয়া কেলে কেনা 
িলয়লে। এগট আিাম্রী বের িালত আসলব।

l	সরোর ৮-১০ বেলরর মল্যে চারবার কনৌবাগিন্রীর 
ক্মতা বৃগধের েক্যে গনলয়লে। এর উলদ্দশযেই িলো 
যুধে ৈািাৈ এবং ডুলবা ৈািালৈর সংখযো বৃগধে

l	মাৈিাও ডে ইয়ালড্ন গবধ্ংস্রীোর্রী ৬গট স্করগপন 
কশ্রণ্রীেুতি ডুলবা ৈািাৈ জতগরর োৈ চেলে

l	আইএনএস োেেগর, আইএনএস েরঞ্, 
আইএনএস োণ্াগর এবং আইএনএস কোি্রী’কে 
কনৌবাগিন্রীলত অন্তেু্নতি েরা িলয়লে

l	‘প্রলৈ্-এ’-র অন্তি্নত গশবাগেে কশ্রণ্রীেু্তি যুধে 
ৈািাৈ উৎপাদলনর োৈ চেলে  

l	কনৌ বাগিন্রীর প্রেল্প ৭৫-এর আওতায় ২৪গটর সলঙ্ 
আরও ৬গট পরমাণু বিলন সক্ম ডুলবা ৈািাৈ 
কেনার পগরেল্পনা রলয়লে প্রেম োরত্রীয় যুধে 
গবমান বিনোর্রী আইএনএস গবরোন্ত কোগচন গশপ 
ইয়ালড্ন জতগর িলছে। আিাম্রী বের এগট অন্তেু্নতি 
িলব। গমি-২৯ কস্কায়া্ন আইএনএস গবরোলন্ত 
নামলত পারলব। উপেূে নৈরদাগর গবমান P-P 
P, ব্রহ্মস এবং িারপুন এই যুধে গবমান বিনোর্রী 
ৈািালৈ অবতরণ েরলত পারলব।             

প্সসটেম্বর ৭ : হযাইপযারসসযাজনক প্টকসনযা্জি প্ডমনস্শন প্িজহসক্ 
(এইচএসজটজডজি) পরীক্যা করযা হসয়সে।
প্সসটেম্বর ২২ : অি্যাস-উচ্চ-উচ্চগজত সম্ন্ন এক্সপ্যানসডব্ 
এজরয়যা্ টযাসগ্ষট (এইচইএজট)-এর সফ্ পরীক্যা চযা্যাসনযার পর 
অ্িু্ষক্ত করযা হসয়সে।
প্সসটেম্বর ২৩ : প্্িযার গযাইসডড অ্যাজন্ট-ট্যাঙ্ক গযাইসডড প্ক্পেযাস্ত্র 
(এজটজিএম)-এর সফ্ পরীক্যা চযা্যাসনযা হসয়সে।
প্সসটেম্বর ২৩ : ৫০০ জকস্যাজমটযার দূসরর বস্তুসক সফ্িযাসব আঘযাত 
হযানসত সক্ম হসয়সে পৃথ্ী প্ক্পেযাস্ত্র। 
প্সসটেম্বর ৩০ : ব্রহ্মস িূজম প্রসক িূজম সুপযারসসযাজনক কু্রি 
প্ক্পেযাসস্ত্রর দবজশসষ্ প্দশীয় পদ্ধজতর ওপর প্িযার প্দওয়যা হসয়সে 

এবং জবমযানবযাজহনী  সফ্িযাসব এর পরীক্যা চযাজ্সয়সে।
অস্যাবর ১ : প্্িযার গযাইসডড অ্যাজন্ট ট্যাঙ্ক গযাইসডড প্ক্পেযাস্ত্র 
(এজটজিএম)-এর সফ্িযাসব পরীক্যা চযা্যাসনযা হয়। 
অস্যাবর ৩ : সূ�্ষ প্ক্পেযাসস্ত্রর অত্যাধুজনক সংস্রে �যা পযারমযােজবক 
অস্ত্র বহসন সক্ম তযারও সফ্িযাসব পরীক্যা চযা্যাসনযা হয়।
অস্যাবর ৫ : সুপযারসজনক প্ক্পেযাস্ত্র অ্যাজসসস্টড জরজ্ি অফ টসপ্ষসডযা 
(এসএমএআরজট)-এর সফ্ পরীক্যা চযা্যাসনযা হয়।
অস্যাবর ৯ : নতুন প্রিসন্মর অ্যাজন্ট প্রজডসয়শন প্ক্পেযাস্ত্র 
(আরইউজডআরএএম)-এর সফ্ পরীক্যা চযা্যাসনযা হয় এবং সুসখযাই-
৩০ এমসকআই �ুদ্ধ জবমযান প্রসক সফ্িযাসব এই প্ক্পেযাস্ত্র জনসক্প 
করযা হয়। এজট িযারতীয় জবমযানবযাজহনীর প্ররম প্দশীয় প্র�ুজক্তসত দতজর 
অ্যাজন্ট প্রজডসয়শন প্ক্পেযাস্ত্র।

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার ২৩

ভবমোন বোভেনী : আ�োন্শর গব্ণ কনৌবোভেনী : ৭,৫০০ ভ�ন্লোভমটোর দীর্ণ  
উপকূল সীমোন্ত সুরভষেত
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আমরা এখন শান্তি ও ধৈর্য্যে
ন্িশ্াস কন্র, ন্কন্তু

ন্িশ্র্কও এটা বুঝর্ে হর্ি

িারতীয় দসনাবাতহনী আজ তবরশ্বর অন্তম িতক্তিালী ও দক্ দসনা। এর কারণ হরলা সরকার প্রততরক্া 
দক্ররি তবেত েয় বের ধরর তনরতির উরদ্াে গ্রহণ করররে, সমস্ বাধা সতররয় এবং সীমাতি সুরক্ায় িতক্তিালী 
পতরকাঠারমা েঠরন উদ্াবনী ও প্রযুতক্তরক কারজ লাতেরয়রে। িারত প্রততরক্া দক্ররি একটি গুরুত্বপূণ্ম 
যুদ্সামগ্রী আমদাতনকারক দদি তহরসরব পতরতচত তেল, তকন্তু এখন তবরশ্বর প্রততরক্া রপ্াতনকারক প্ররম সাতরর 
২৫টি দদরির মরধ্ স্ান করর তনরয়রে। সরকার সীমাতি অঞ্চরল কায্মকর পদরক্প গ্রহণ করররে এবং দসই 
অঞ্চরল বসবাসকারী সাধারণ মানুরষর জীবরন আত্তনি্ম রতা তনরয় এরসরে। ভনউ ইভডিয়ো সমোচোন্রর উপন্দষ্ো ভনউ ইভডিয়ো সমোচোন্রর উপন্দষ্ো 
সম্োদ� সন্ন্তোষ কুমোন্রর সন্গে প্রভতরষেো মন্ত্রী রোজনোথ ভসংসম্োদ� সন্ন্তোষ কুমোন্রর সন্গে প্রভতরষেো মন্ত্রী রোজনোথ ভসং সাক্াৎকাররর সময় এই তচতিািাবনার করাই 
িাে করর তনরয়রেন।

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার২৪

প্রচ্ছদ কযাজহনীপ্রচ্ছদ কযাজহনী প্রজতরক্যামন্তী শ্রী রযািনযার জসং-এর সযাক্যাৎকযার
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সরকার নিুন ধরশণর সমস্া দমাকাতবলায় 
প্রতিতনয়ি প্রতিরক্া পতরকাঠাশমা উন্নয়ন কশর চশলশে। 
এশক্শরে সরকার অন্ তক লক্্ তস্র কশরশে?

 আমযাসদর সশস্ত্র বযাজহনী অন্যান্ সুসংগজঠত বযাজহনীর সসগে 
অি্্রীে জনরযাপত্তযা এমনজক সীমযা্ সুরক্যায় প্দসশর সুরক্যা 
পজরকযাঠযাসমযার প্মরুদডি। তযঁাসদর িস্, স্স্ এবং আকযাশপসর 
অত্যাধুজনক সরঞ্যাম সরবরযাহ করসত প্রজতজনয়ত প্রয়যাস 
চযা্যাসনযা হসচ্ছ; জচফ অফ জডসফসি স্টযাফ (জসজডএস) জনসয়যাগ 
এবং অন্যান্ প্রসয়যািনীয় সংস্যাসরর মযাধ্সম অধুজনকীকরসের 
কযাি চ্সে।

শুধু সীমযা্ পজরকযাঠযাসমযা প্িযারদযার করযাই নয়, রসদ 

সরবরযাসহর উন্নজতসযাধনও স্যানীয় অর্ষনীজতসত অবদযান 
রযাখসত পযাসর। প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদীর সুস�যাগ্ প্নতৃসত্ব 
সরকযার প্� প্কযাসনযারকম প্রজতবন্কতযার মুসখযামুজখ হওয়যার 
িন্ প্রস্তুত। ২০২০-র ৩রযা  অস্যাবর প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র 
প্মযাদী পৃজরবীর সব প্রসক বৃহত্তম  মহযাস়েক সু়েগে-
‘অট্ সু়েগে’ িযাজতর উসদ্দসশ উৎসগ্ষ কসরসেন। ৯.০২ 
জকস্যাজমটযার দীঘ্ষ এই সু়েগে মযানযাজ্সক ্যাহু্-জস্জত 
উপত্কযার সসগে �ুক্ত কসরসে। এসত মযানযাজ্ এবং প্ক্ং-
এর মসধ্ �যারিযাপসরর দূরত্ব শুধুমযারি ৩-৪ ঘন্টযাই কসম 
�যায়জন, একই সসগে সব আবহযাওয়যাসতই ওই অঞ্চস্র সসগে 
প্�যাগযাস�যাগ গস়ে উসঠসে, আমরযা সীমযা্ অঞ্চস্ একযাজধক 
প্সতু ও স়েক জনম্ষযাসের কযাি সম্ন্ন কসরজে। এখযাসন 
আমযাসক ব্সতই হয় প্� প্রযাজ্ক অঞ্চস্র পজরকযাঠযাসমযা 
উন্নয়নই শুধু হয়জন, একই সসগে প্রজতরক্যার প্রস্তুজতসক 
সমযান গুরুত্ব প্দওয়যা হসয়সে।  ওই অঞ্চস্র সযামযাজিক-
অর্ষননজতক উন্নয়নও সম্ভবপর হসয়সে।

রারি সাতজ্ভক্াল স্টাইক এবং বালাশকাশি 
তবমান িানার মাধ্শম িার েততির পতরচয় তেশয়শে। 
সরকাশরর এই ধরশণর েৃঢ় তসদ্ধাশন্তর দপেশন তক 
তচন্তারাবনা রশয়শে?

 সীমযা্পযাসর সন্তযাসসর মদত দযাতযাসদর প্মযাকযাজব্যায় 
আমযাসদর দৃজষ্িগেী হস্যা প্� একজট শজক্তধর প্দসশর 
অবস্যান প্রসক শযাজ্ চযাওয়যা। আমযাসদর প্সনযাবযাজহনীর 
সযাহসী িওয়যানরযা প্রজতজনয়ত পজচিসমর প্রজতসবশী প্দসশর 
মদসত সীমযানযা প্পজরসয় সন্তযাসবযাদীসদর প্�যাকযার েক 
ব্র্ষ কসর জদসচ্ছন। এজট একজট দীঘ্ষস্যায়ী সমস্যা এবং 
দুি্ষযাগ্ক্রসম পযাজকস্তযান সন্তযাসসক ব্বহযার করযার নীজতসত 
অজবচ্ প্রসকসে। আমরযা শুধু নীরব দশ্ষক রযাকযার িন্ই 
বসস প্নই। পু্ওয়যামযায় জসআরজপএফ িওয়যানসদর ওপর 
পজরকজল্পত হযাম্যার পর এবং আমযাসদর পজচিমী প্রজতসবশী 
প্দসশর চক্রযা্কযারী পজরকল্পনযার জবরুসদ্ধ জকেু জিন্ন ধরসের 
প্রতু্ত্তর প্দওয়যার িন্ আমরযা দতজর হসয়জে্যাম। আশযাকজর 
পযাজকস্তযান বুঝসত প্পসরসে এই ধরসের নীজতর জক ফ্যাফ্ 
হসত পযাসর। এর পযাশযাপযাজশ আমরযা িযারসতর সযাব্ষসিৌমত্ব 
এবং আঞ্চজ্ক অখডিতযা রক্যায় প্�  দৃঢ় প্রজতজ্, তযা আরও 
একবযার আমরযা বুজঝসয় জদসয়জে।

রারশির বি্ভমান সামতরক েততি দক্শরে েশবষণা 
এবং উদ্াবন গুরুত্বপূণ্ভ রূতমকা পালন কশর। এই 
দক্শরে নিুন কী পরীক্া চালাশনার পতরকল্পনা 
রশয়শে?

 জডআরজডও আত্মজনি্ষর হসয় ওঠযার িন্ প্রয়যাস চযা্যাসচ্ছ 
এবং প্দশীয় প্র�ুজক্তসত সফ্িযাসব নযানযা সযামগ্রী উৎপযাদন 
কসর চস্সে।  একই সসগে জডআরজডও প্কৌশ্গত 
ব্বস্যাপনযা উৎপযাদন এবং অজনি ও পৃথ্ী প্রেেীিুক্ত প্ক্পেযাস্ত্র; 

এ�োভধ� সরঞ্োন্মর আমদোভন হ্োন্সর মোধ্যন্ম 
আমোন্দর প্রভতরষেোর প্রস্তুভত আরও কবভশ 

শভতিশোলী �রো েন্য়ন্ছ। আমরো বুঝন্ত কপন্রভছ 
কয, ক�োনও কদশই দীর্ণ  সময় ধন্র ভবন্দশ কথন্� 

প্রভতরষেো সরঞ্োম ক�নোর ওপর ভনি্ণ র �ন্র 
�খনই শভতিধর কদশ ভেন্সন্ব আত্মপ্র�োশ �রন্ত 

পোন্র নো। সর�োর এই লন্ষে্য প্রভতভনয়ত �োজ �ন্র 
চন্লন্ছ, তোর ফলোফল কদখন্ত পোওয়ো যোন্ছে 

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার ২৫
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হযা্কযা ধরসের �ুদ্ধ পজরচযা্নকযারী জবমযান, প্তিস;  মযাজটি 
ব্যাসর্ রসকট ্ঞ্চযার জপনযাকযা; জবমযান বযাজহনী ব্বস্যাপনযা 
আকযাশ; ওয়যাইড প্রঞ্ অফ রযাডযার অ্যান্ড ইস্ক্ট্রজনক 
ওয়যারসফয়যার জসসস্টমস ইত্যাজদ সম্সক্ষ প্রচযাসরর মযাধ্সম 
িযারসতর সযামজরক শজক্তর একজট জনজদ্ষষ্ জদক তুস্ ধরযা 
হসয়সে। বত্ষমযাসন জডআরজডও’র জবজ্যানীরযা জপনযাকযা রসকসটর 
অত্যাধুজনক সংস্রসের ক্মতযা বৃজদ্ধ; নতুন প্রিসন্মর অ্যাজন্ট 
প্রজডসয়শন জমসযাই্ (আরইউজডআরএএম); ব্রহ্মস, হযাই 
জস্ড এক্সপ্যাসন্ডব্ এজরয়যা টযাসগ্ষট (এইচইএজট)- অি্যাস, 
সুপযারসজনক জমসযাই্ অ্যাজসসস্টড জরজ্ি অফ টরসপসটযা 
(এসএমএআরজট), প্্িযার গযাইসডড অ্যাজন্ট ট্যাঙ্ক গযাইসডড 
জমসযাই্ (এজটজিএম), ফযাইনযা্ ইউিযার ্যায়যা্ অফ্ রযাড্ষ 
প্িনযাসরশন অ্যাজন্ট ট্যাঙ্ক গযাইসডড জমসযাই্ (এজটজিএম), 
এনএজি ইত্যাজদ সফ্ পরীক্যার কযাসি �ুক্ত রসয়সে।

 সীমান্ত অঞ্চল সবসময় চাপা উশতিজনার মশধ্ 
োশক। আজ পয্ভন্ত রারিীয় দসনাবাতিনী দযশকাশনা 
ঘিনায় উপযুতি জবাব তেশয়শে। আমাশের প্রস্তুতি 
তক?

১৫ প্সসটেম্বর আজম প্্যাকসিযাসত ্যাদযাসখর পূব্ষ সীমযা্ 
অঞ্চস্র পজরজস্জত সম্সক্ষ জববৃজত জদসয়জে। এবেসরর 
১৫ িু্যাই প্রসক গযা্ওয়যান উপত্কযায় চীনযা সীমযা্ 
রক্ীবযাজহনী এবং িযারতীয় প্সনযাবযাজহনী প্রকৃত অবস্যান জনসয় 
মুসখযামুজখ হয়। আমযাসদর প্সনযাবযাজহনী প্দজখসয়সে প্� তযারযা 

প্� প্কযাসনযারকম প্রসরযাচনযামূ্ক কযা�্ষক্যাসপর মুসখ দযঁাজ়েসয় 
কতটযা ‘সং�ম’ (দধ�্্ষ ) ধরসত পযাসর, একই সসগে তযারযা 
িযারসতর আঞ্চজ্ক অখডিতযা রক্যা �খন প্রসয়যািন তখন 
প্শৌ�্ষ (সযাহজসকতযা) সমযানিযাসব প্দখযাসত পযাসর।  

আমরযা আস্যাচনযার মযাধ্সম বত্ষমযান পজরজস্জতর সমস্যা 
সমযাধযান করসত চযাই, এর িন্  আমরযা চীসনর সসগে 
কূটননজতক এবং সযামজরক স্তসর আস্যাচনযা চযাজ্সয় �যাজচ্ছ। 
চুশুস্ ৬ই নসিম্বর িযারত-চীন প্সনযা কমযান্ডযার প�্ষযাসয় অষ্ম 
দবঠক অনুজষ্ত হয়। উিয় পক্ই দুই প্দসশর প্নতৃসত্বর 
বযাত্ষযা দ্রুত কযা�্ষকর করযার জবরসয় সহমত ব্ক্ত কসরসে, 
একই সসগে িু্ প্বযাঝযাবুজঝ এবং অগ্রবত্ষী বযাজহনীর প্কৌশ্ 
খযাটযাসনযার প্রয়যাস বন্ করযার জবরয়জট সুজনজচিত করসত ব্যা 
হসয়সে। তযারযা খুব শীঘ্রই আরও একজট দবঠসক বসযার িন্ 
রযাজি হসয়সে।

সীমান্ত সমস্া সমাধাশন পূব্ভবি্ভী সরকাশরর তক 
ঘািতি তেল? আপনাশের এই সমস্া সমাধাশন তক 
পতরকল্পনা রশয়শে?  

   আমরযা সীমযা্ প্ক্সরি মূ্ত চযারজট নীজত গ্রহে 
কসরজে, এগুজ্ িযারতসক িজবর্সত িযাতীয় সুরক্যার 
পসর পজরচযাজ্ত করসব। প্ররমজট হস্যা প্দসশর আঞ্চজ্ক 
অখডিতযার সুরক্যা সুজনজচিত করযা এবং বযাইসরর হুমজক 
প্রসক সযাব্ষসিৌমত্ব রক্যা ও অি্্রীে সমস্যা প্মযাকযাজব্যা। 
জবিতীয়জট হস্যা সুরজক্ত এবং জস্জতশী্ পজরজস্জত দতজর 
করযার ক্মতযা বৃজদ্ধ �যার মযাধ্সম িযারত অর্ষননজতক আজর্ষক 
বৃজদ্ধর সুজবধযা প্পসত পযারসব। তৃতীয়জট হস্যা প্দশসক রক্যা 
করযার প্রয়যাসস অজবচ্ রযাকযা। প্দসশর প্িতসর এবং প্দসশর 
বযাইসর সীমযানযা েযাজ়েসয় প্�খযাসনই িযারতীয়রযা রযাকুক নযা 
প্কন তযাসদর সুরক্যার ব্বস্যা করযা এবং সব্ষসশসর আমরযা 
জবশ্বযাস কজর প্�, জবশ্বযায়ন এবং আ্ঃসং�ুক্ত জবশ্ব, প্দসশর 
সুরক্যার পযাশযাপযাজশ জনরযাপদ অর্ষনীজতর সসগেও সম্ক্ষ �ুক্ত। 

প্রতিরক্া মন্তী িওয়ার পর আপতন দ্রুি তসয়াশচন 
পতরেে্ভন কশরন। আপতন জওয়ানশের পতরবারশক তচতঠ 
দলখা শুরু কশরন। এতবষশয় আপনার অতরজ্ঞিা তক?

  প্রজতরক্যা মন্তী দযাজয়ত্বিযার প্নওয়যার পর আজম ২০১৯ 
সযাস্র িুন মযাসস জসয়যাসচন পজরদশ্ষসন �যাই। এটযা আমযার 
কযাসে খুবই প্সৌিযাসগ্র জবরয় জে্ প্�, খুব কযাে প্রসক 
প্দসখজে্যাম জকিযাসব আমযাসদর িওয়যানরযা চরম প্রজতকূ্ 
পজরজস্জত এবং আবহযাওয়যার মুসখযামুজখ হসয় প্দসশর সীমযাস্ 
সুরক্যার কযাসি সযাহজসকতযার সসগে �ুক্ত রসয়সেন। তযাঁরযা 
সমস্ত জকেুর জবরুসদ্ধ দযাঁজ়েসয় প্দশ রক্যার কত্ষসব্ জনসয়যাজিত 
রসয়সেন এবং আজম তযাঁসদর অজিবযাদন িযানযাই। 

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার২৬

প্রচ্ছদ কযাজহনীপ্রচ্ছদ কযাজহনী প্রজতরক্যামন্তী শ্রী রযািনযার জসং-এর সযাক্যাৎকযার

প্ররঃ

প্ররঃ

প্ররঃ

উরঃ

উরঃ

উরঃ



New India Samachar 27

িযারসতর জবসদশ এবং জনরযাপত্তযা নীজতর অন্তম গুরুত্বপূে্ষ 
জবরয় হস্যা ‘প্রজতসবশী প্ররম’। ২০১৪ সযা্ প্রসক প্রধযানমন্তী 
নসরন্দ্র প্মযাদী �সরষ্ পজরমযাসে জবজনসয়যাগ সুজনজচিত করযার 
িন্ ইজতবযাচক পদসক্প এবং প্রগজতশী্ অংশীদযাজরসত্বর 
সম্ক্ষ গঠসনর ওপর প্িযার জদসয়সেন। �যারযা সন্তযাসস মদত 
প্দয় প্সই পযাজকস্তযানসক েযা়েযা িযারত সব প্রজতসবশী প্দসশর 
সসগে সম্ক্ষ উন্নজতসযাধন কসরসে।

দেেীয় প্রতিরক্া উৎপােন দক্শরে আত্মতনর্ভর 
রারি প্রচারাতরযাশন সরকাশরর তক পতরকল্পনা 
রশয়শে? 

 ‘প্মক ইন ইজন্ডয়যা’ কম্ষসূচীসত গজত আনসত প্� 
প্ক্রিগুজ্সক জচজনিত করযা হসয়সে তযার মসধ্ অন্তম হস্যা 
প্রজতরক্যা প্ক্রি।  এই প্ক্রিসক ইজতমসধ্ই জচজনিত করযা 
হসয়সে। প্রধযানমন্তী প্রজতরক্যা সংক্রযা্ সরঞ্যাম রপ্তযাজনসত 
আগযামী ৫ বেসরর মসধ্ িযারতসক রপ্তযাজনকযারক প্দশ 
জহসসসব তুস্ ধসর ৩৫,০০০ প্কযাজট টযাকযা অর্ষযাৎ ৫ জবজ্য়ন 
মযাজক্ষন ড্যার মূস্্র প্রজতরক্যা সরঞ্যাম রপ্তযাজনর ্ক্্ 
প্রসখসেন।

  দেষ পয্ভন্ত এই পশে :
 l উৎপাদন এবং রপ্তাগনর ৈনযে উৎসাি ন্রীগতর খসডা 

ইগতমল্যেই জতগর েরা িলয়লে। এর েক্যে িলো 
প্রগতরক্া উৎপাদন গশল্প কেলে সশস্ত্র বাগিন্রীর 
প্রলয়াৈন্রীয়তা কমটালনা। ২০২৫ সালের মল্যে এই 
ন্রীগতর মা্যেলম বাগ ্্নে ১.৭৫ েক্ কোগট টাোর 
কেনলদলনর েক্যে গথির েরা িলয়লে

l  প্রগতরক্া মন্তে ২০২০-২১ এর ৈনযে অেযেন্তর্রীণ 
এবং গবলদশ্রী মূে্ন্রী রেয় ন্রীগতর মল্যে বালৈলটর 
মূে্ন োি েলর গদলয়লে। প্রগতরক্া উৎপাদন কক্লত্র 
আত্মগনে্নর োরলতর উৎসাি দালন চেগত অে্ন বল ্্ন 
অেযেন্তর্রীণ মূে্ন্রী রেলয়র ৈনযে প্রায় ৫২,০০০ কোগট 
টাোর এেগট পৃেে বালৈট িঠন েরা িলয়লে

l  ১০১গট সামগ্র্রীর আমদাগনর ওপর গনল্্াজ্ঞা ৈাগর 
িলয়লে। এর ফলে ৫ কেলে ৭ বেলরর মল্যে অেযেন্তর্রীণ 

গশল্প কক্ত্র ৪ েক্ কোগট টাো বরাত কপলত পালর 

l	প্রগতরক্া কক্লত্র স্বয়ংগরেয় বযেবথিাপনার মা্যেলম 
প্রতযেক্ গবলদশ্রী গবগনলয়ালির ৈনযে ৭৪ শতাংলশর 
স্রীমা বৃগধে েরা সি এোগ্ে গুরুত্বপূণ্ন ন্রীগতর 
সংস্কারসা্ন েরা িলয়লে এবং তাগমেনাডু ও উত্তর 
প্রলদলশ প্রগতরক্া েগরডর িলড কতাো িলয়লে
আমাশের রতবষ্ি প্রস্তুতিশি তক প্ররাব প়িশব?
প্রজতরক্যা সরঞ্যাম আমদযাজনর ওপর �ত জনি্ষরতযা কমসত 

শুরু কসরসে ততই তযার সুফ্ পযাওয়যা �যাসচ্ছ। প্কযাসনযা প্দশই 
দীঘ্ষ জদন ধসর জবসদশ প্রসক প্রজতরক্যা সরঞ্যাম প্কনযার 
ওপর জনি্ষর কসর উসলিখস�যাগ্ শজক্তধর প্দশ জহসসসব উসঠ 
আসসত পযাসর নযা।

২০১৮-১৯ বাশজশি দঘাতষি প্রতিরক্া কতরিশরর 
অবস্া তক?

তযাজম্নযা়ুেসত এবং উত্তর প্রসদসশ এই ধরসের কজরডর 
গস়ে প্তযা্যা হসব। সরকযার এই কজরডর দতজরর িন্ উত্তর 
প্রসদসশ ৬জট এবং তযাজম্নযা়ুেসত ৫জট সংস�যাগ স্্সক 
জচজনিত কসরসে। 

  উত্তর প্রসদসশ প্রজতরক্যা কজরডর সূচনযার সময় ৩,৭০০ 
প্কযাজট টযাকযারও প্বজশ জবজনসয়যাসগর করযা প্ঘযারেযা করযা 
হসয়জে্। ২০২০ সযাস্র আগসস্ট এই কজরডসরর িন্ 
প্মযাট টযাকযার মসধ্ ৮৮৩ প্কযাজট টযাকযা জবজনসয়যাগ করযা 
হসয়সে বস্ প্রজতসবদসন িযানযাসনযা হসয়সে। ইজতমসধ্ই 
উত্তর প্রসদশ সরকযার ২০২০-র প্রজতরক্যা সসম্্সনর সময় 
২৩জট সমসঝযাতযাপরি স্যাক্জরত কসরসে এবং উত্তর প্রসদসশর 
প্রজতরক্যা কজরডসরর ৫০,০০০ প্কযাজট টযাকযার জবজনসয়যাগ 
সুজনজচিত কসরসে।

  একইিযাসব তযাজম্নযা়ুে প্রজতরক্যা জশল্প কজরডসরর িন্ 
৩,১০০ প্কযাজট টযাকযারও প্বজশ জবজনসয়যাগ করযা হসব বস্ 
প্ঘযারেযা করযা হসয়জে্, �যার মসধ্ ২০২০-র মযাচ্ষ প�্্ষ  ৮০৮ 
প্কযাজট টযাকযা জবজনসয়যাগ করযা হসয় প্গসে বস্ প্রজতসবদসন 
িযানযাসনযা হসয়সে। 

প্ররঃ প্ররঃ

প্ররঃ

উরঃ

উরঃ

উরঃ
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অর্ষনীজতসক চযাগেযা করসত প্কন্দ্রীয় অর্ষমন্তী জনম্্ষ যা 
সীতযারমে আত্মজনি্ষর িযারত প্যাসকি ৩.০-এর 

আওতযায় ২.৬৫ ্ক্ প্কযাজট টযাকযার আসরকজট প্যাসকি 
প্ঘযারেযা কসরসেন। অর্ষমন্তী ১২ই নসিম্বর এই প্যাসকি 
প্ঘযারেযার সময় িযাজনসয়সেন, আত্মজনি্ষর িযারত ১.০ এবং 
২.০ এর মযাধ্সম অর্ষনীজতসত গজত এসসসে। স্টকমযাসক্ষট 
উদ্ধ্ষমুখী, ব্যাঙ্কগুজ্ প্রসক ঋে প্দওয়যার হযার ৫.১ শতযাংশ 
বৃজদ্ধ প্পসয়সে। তৃতীয় দরিমযাজসসক জরিযাি্ষ ব্যাঙ্ক অর্ষনীজতর 
ইজতবযাচক অবস্যার পূব্ষযািযাস জদসয়সে। 
প্দসশর প্মযাট অি্্রীে উৎপযাদন (জিজডজপ)-র ১৫ 
শতযাংশ অর্ষযাৎ ২৯.৮৭ ্ক্ প্কযাজট টযাকযা ৩জট প�্ষযাসয় 
অর্ষনীজতসক চযাগেযা করসত প্দওয়যা হসয়সে। নতুন প্যাসকসি 
কম্ষসংস্যান সৃজষ্সত কৃজর, গ্রযামযাঞ্চস্ কম্ষসংস্যান এবং 
জরসয়্ এসস্টসটর উপর প্বজশ প্িযার  প্দওয়যা হসয়সে। 

নতুন প্যোন্�জ
আত্মনিভ্কর ভারত করািগার ক�ািিাআত্মনিভ্কর ভারত করািগার ক�ািিা

প্� সমস্ত কম্ষচযারীসদর প্রজিসডন্ট ফযাসন্ড নযাম নজরিুক্ত 
জে্ নযা এবং �যারঁযা ১৫,০০০ টযাকযার কম প্বতন পযান, তযারঁযা 
এই প্রকসল্পর সুজবসধ পযাসবন। এর িন্ প্কযাম্যানীসক 
ইজপএফও-র জনবন্ীকৃত হসত হসব। �যাসঁদর আগস্ট প্রসক 
প্সসটেম্বসরর মসধ্ কযাি জে্ নযা জকন্তু পসর প্রজিসডন্ট 
ফযান্ড প্রকসল্প �ুক্ত হসয়সেন, তযারঁযাও এই সুস�যাগ পযাসবন। 
এই প্রকল্পজট আগযামী বের ৩০প্শ িুন প�্্ষ  কযা�্ষকর 
রযাকসব।

ইমাশি্কনসি করেনডি লাইি গ্যারানটি স্ীমইমাশি্কনসি করেনডি লাইি গ্যারানটি স্ীম
এমএসএমই, ব্বসযা – বযাজেি্, মুদ্রযা প্রকসল্প ঋে 

গ্রজহতযা এবং �যারঁযা ব্বসযা বযাজেসি্র িন্ ঋে জনসয়সেন, 
তযাসদর িন্ এই প্রকল্প আগযামী বের ৩১প্শ মযাচ্ষ প�্্ষ  
কযা�্ষকর রযাকসব।
প্কযাজিড – ১৯ এর কযারসে স্যাস্্ প্ক্রি এবং ২৬জট ক্জতগ্রস্ 

প্ক্রি �যাসদর বসকয়যা ঋসের পজরমযাে ২৯প্শ প্ফব্রুয়যারীর 
জহসসব অনু�যায়ী ৫০ প্রসক ৫০০ প্কযাজট টযাকযা, তযাসদর িন্ 
ঋে জনচিয়তযা সহযায়ক প্রকসল্পর সূচনযা করযা হসয়সে। সংজলিষ্ 
সংস্যাগুজ্ বসকয়যা ঋসের ২০ শতযাংশ অজতজরক্ত ঋে জহসযাসব 
পযাসব। অজতজরক্ত এই ঋে ৫ বেসরর মসধ্ পজরসশযাধ করসত 
হসব। এর মসধ্ মূ্ টযাকযার ওপর ১ বেসরর প্মযারযাসটযাজরয়যাম 
রসয়সে। ৩১প্শ মযাচ্ষ ২০২১ প�্্ষ  এই প্রকল্প কযা�্ষকর 
রযাকসব। 

১০নি কক্ষশত্রর িি্য  ১.৪৬ লক্ষ ককানি িাকা ১০নি কক্ষশত্রর িি্য  ১.৪৬ লক্ষ ককানি িাকা 
নপএলআই নপএলআই প্রকশল্প বরাদ্দপ্রকশল্প বরাদ্দ

উৎপযাদসন উৎসযাহ জিজত্তক প্রকল্প (জপএ্আই) –এর 
আওতযায় প্দশীয় সংস্যাগুজ্র মসধ্ প্রজতস�যাজগতযা বযা়েযাসত 
আরও ১০জট প্ররম সযাজরর প্ক্রিসক সযাহযা�্ করযা হসব। 
অ্যাডিযাসি প্স্ প্কজমজস্ট ব্যাটযাজর, দবদু্জতন / প্র�ুজক্তর িন্ 
ব্বহৃত পে্, গযাজ়ের �ন্তযাংশ, ওরুধ জনম্ষযাে জশল্প, প্টজ্কম 
ও প্নটওয়যাজক্ষং প্ক্সরি ব্বহৃত পে্, বস্ত্রজশল্প, খযাদ্  জশল্প, 
উচ্চমযাসনর প্সযা্যার জপজি মজডউ্, এজস ও এ্ইজড (প্হযায়যাইট 
গুড) ও জবসশর ধরসের ইস্যাত -এই ১০জট প্ক্রি উপকৃত হসব। 

চাঙ্া করার আর্রা একটি পদর্ষেপ 
মহামারীর ফরল অর্মনীততরক চাঙ্গা কররত সরকার, আত্তনি্ম র িারত প্ারকজ ৩.০ 

দরাষণার মধ্ তদরয় ২.৬৫ লক্ দকাটি োকার আররকটি প্রকল্ দরাষণা করররে

অর্ষনীজতঅর্ষনীজত আত্মজনি্ষর িযারত প্যাসকি ৩.০

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার২৮
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নতুন  ভদগন্ন্তর  পন্থনতুন  ভদগন্ন্তর  পন্থ
ভসধিোন্ত : গিমাচে প্রলদলশ ২১০ কমিাওয়াট েুিগর 
ৈেগবদুযেৎ প্রেলল্পর প্রেম পয্নালয় ১৮১০ কোগট টাো 
গবগনলয়ালির গসধোন্ত কনওয়া িলয়লে।

সুভবধো সমূে : 
lএই প্রেলল্প ৭৫ কোগট ৮২ েক্ ইউগনট গবদুযেৎ প্রগত 

বের উৎপাগদত িলব
lএই গবদুযেৎ উৎপাদলন গগ্রডগুগেলত গথিতাবথিা বৈায় 

রাখলত সুগবল্ িলব এবং গবদুযেৎ সরবরালি উন্নগত 
িলব

lএই প্রেল্প গনম্নালণর োলৈ প্রতযেক্ এবং পলরাক্োলব 
২০০০ েম্নসংথিান সৃগটি িলব

l	গিমাচে প্রলদশ এই প্রেল্প কেলে ৪০ বেলরর ৈ্রীবন 
চলরে ১১৪০ কোগট টাোর গবনামূলেযে গবদুযেৎ পালব

ভসধিোন্ত :  ১০গট গুরুত্বপূণ্ন কক্লত্র উৎপাদন গেগত্তে 
উৎসািদান প্রেলল্প (গপএেআই) োরলতর উৎপাদন 
ক্মতা কমাট ৮১০০ কোগট টাো বৃগধে পালব

সুভবধো সমূে : 
l	এর ফলে রপ্তাগন বৃগধে পালব। োরত্রীয় উৎপাদে 

সংথিাগুগে আন্তৈ্নাগতে প্রগতলযাগিতায় অংশগ্রিণ 
েরলব, গবগনলয়ািলে আেৃটি েরা িলব। এর ফলে 
আে্ন-সামাগৈে পগরোঠালমায় সরোর্রী - কবসরোর্রী 
অংশ্রীদাগরত্বলে উৎসাগিত েরা িলব। এর সািালযযে 
সম্দ জতগর িলব ও কসগুগে যোযেোলব পগরচােনা 
এবং রক্ণালবক্লণরফলে আগে্নে ও সামাগৈে কক্লত্র 
গুরুত্বপূণ্ন প্রেল্পগুগে বাগণগৈযেেোলব োেৈনে িলব

lগপএেআই প্রেলল্প এই ১০গট প্র্ান কক্ত্রলে 
আন্তৈ্নাগতে স্তলর প্রগতলযাগিতায় শাগমে েরা, 
গবগনলয়ািলে আেৃটি েরা এবং অতযো্ুগনে প্রযুগতি 
বযেবিার েরার সুলযাি িলড উঠলব

l	এর মা্যেলম দক্তা বাডলব, আগে্নে প্রবৃগধে িলব, 
রপ্তাগন বাডলব এবং োরতলে আন্তৈ্নাগতে সরবরাি 
শৃঙ্লে যুতি েরা যালব 

নপএমএওয়াই – ইউ এর িি্য ১৮,০০০ নপএমএওয়াই – ইউ এর িি্য ১৮,০০০ ককানি ককানি 
িাকািাকা 

প্রধযানমন্তী আবযাস প্�যািনযা (শহরযাঞ্চ্) – এ ১৮,০০০ 
প্কযাজট টযাকযা বরযাদ্দ করযা হসয়সে। এবের এর আসগ এই 
খযাসত প্� ৮০০০ প্কযাজট টযাকযা প্দওয়যা হসয়জে্, এই টযাকযা 
তযার অজতজরক্ত। এর ফস্ ১২ ্ক্ বযাজ়ে জনম্ষযাসের কযাি 
এবং ১৮ ্ ক্ বযাজ়ে দতজরর কযাি প্শর করযার প্ক্সরি সুজবধযা 
হসব। এর ফস্ ৭৮ ্ক্ নতুন কম্ষসংস্যাসনর সুস�যাগ 
দতজর হসব।

নিম্কাণ ও পনরকািাশমানিম্কাণ ও পনরকািাশমা 
প্� সব জঠকযাদযারসদর টযাকযা আটসক আসে, তযাসদর 

সহসি ব্বসযা করযার িন্ চুজক্ত অনু�যায়ী সম্যাদনযার িন্ 
জনরযাপত্তযা বযাবদ িমযা প্দওয়যা অসর্ষর টযাকযা ৫ – ১০ শতযাংশ 
প্রসক কজমসয় ৩ শতযাংশ করযা হসয়সে। প্� সব প্রকসল্পর 
কযাি চ্সে এবং রযাষ্ট্রযায়ত্ত্ব সংস্যাগুজ্র িন্ও এই জনয়ম 
কযা�্ষকর হসব। সযাধযারে আজর্ষক জনয়মযাব্ীর প্ক্সরি এই 
েযা়ে ২০২১ এর ৩১প্শ জডসসম্বর প�্্ষ  কযা�্ষকর রযাকসব। 

কডশভলপার এবং �াঁরা বানড নকিশবি, তাঁশদর কডশভলপার এবং �াঁরা বানড নকিশবি, তাঁশদর 
িি্য সনুবশধিি্য সনুবশধ

প্ডসি্পযার এবং �যারঁযা বযাজ়ে জকনসবন, তযঁাসদর িন্ কর 
সংক্রযা্ সুজবসধ প্দওয়যা হসব। সযাসক্্ষ  প্রট এবং জরসয়্ 
এসস্টসটর চুজক্তর ওপর জিজত্ত কসর প্� মূ্্ জনধ্ষযাজরত 
হসয়সে, তযার মসধ্ পযার্ষসক্র পজরমযাে ১০ শতযাংশ প্রসক 
বযাজ়েসয় ২০ শতযাংশ করযা হসয়সে। প্ক্রতযাসদর িন্ আগযামী 
বের ৩০প্শ িুন প�্্ষ  ২০ শতযাংশ েযাস়ের সুস�যাগ রযাকসে। 

ভতু্কনক �তুি সাশরর িি্য ৬৫,০০০ ককানি িাকাভতু্কনক �তুি সাশরর িি্য ৬৫,০০০ ককানি িাকা
আসন্ন কৃজর মরশুসম কৃরকরযা �যাসত সজঠক সমসয় 

সযার পযান, প্সজট জনজচিত করসত সযাসরর সরবরযাসহর িন্ 
৬৫,০০০ প্কযাজট টযাকযা বরযাদ্দ করযা হসয়সে। 

গ্রামাঞ্চশল কম্কসংস্াশি গুরুত্বগ্রামাঞ্চশল কম্কসংস্াশি গুরুত্ব
গ্রযামযাঞ্চস্ কম্ষসংস্যাসনর িন্ জপএম গজরব ক্্যাে 

প্রযািগযার প্�যািনযায় অজতজরক্ত ১০,০০০ প্কযাজট টযাকযা বরযাদ্দ 
করযা হসয়সে। এর ফস্ গ্রযামীে অর্ষনীজতসত গজত আসসব। 
প্কযাজিড – ১৯ জটকযার িন্ আর অ্যান্ড জড অনুদযান
িযারতীয় প্কযাজিড জটকযার িন্ গসবরেযা ও উন্নয়সনর কযাসি 
দিব প্র�ুজক্ত দপ্তরসক ৯০০ প্কযাজট টযাকযা প্দওয়যা হসব।   

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার ২৯

মজন্তসিযার জসদ্ধযা্ সমূহমজন্তসিযার জসদ্ধযা্ সমূহ
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২০২৪ সযাস্র মসধ্ িযারসতর অর্ষনীজতসক 
৫ ্ক্ প্কযাজট মযাজক্ষন ড্যাসরর সমতু্ 

অর্ষনীজতসত পজরেত করসত সরকযার, আ্ি্ষযাজতক 
জবজনসয়যাগকযারীসদর আকৃষ্ করসে। আ্ি্ষযাজতক 
জবজনসয়যাগকযারীসদর িযাচু্ষয়যা্ রযাউন্ড প্টজব্ দবঠক 
(জিজিআইআর) -এ শীর্ষস্যানীয় প্রযাজতষ্যাজনক 
জবজনসয়যাগকযারী, িযারতীয় বযাজেি্ িগসতর প্ররম 
সযাজরর প্নতৃবৃ্ সরকযাসরর সসব্ষযাচ্চ নীজত জনধ্ষযারক 
এবং  আজর্ষক বযািযার জনয়ন্তকসদর মসধ্ আস্যাচনযার 
সময় িজবর্ৎ পজরকল্পনযার করযা িযানযাসনযা হসয়সে।  

জিজিআইআর–এ প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদী 
বস্সেন, িযারত, উন্নয়সনর পসর এসগযাসচ্ছ। পজরসবশ, 
সমযাি ও প্রশযাসন  (ইএসজি) – ৩জট প্ক্সরিই প্দশ 
সমযান গুরুত্ব প্দয়। এসদসশর গেতন্ত, িনজবন্যাস, 
চযাজহদযা এবং দবজচরি জবজনসয়যাগকযারীসদর আকৃষ্ 
কসর। প্রধযানমন্তী অনুষ্যাসন তযঁার এবং নতুন িযারসতর 
পজরকল্পনযার করযা শুধুই বস্ন জন, জতজন এসদসশ 
জবজনসয়যাসগর িন্ সক্সক আহ্যান িযাজনসয়সেন।  

জিজিআইআর ২০২০-প্ত িযারসতর অর্ষননজতক 
এবং জবজনসয়যাসগর জচরি, গঠনগত সংস্যার এবং ৫ 
্ক্ প্কযাজট মযাজক্ষন ড্যাসরর সমতু্ অর্ষনীজতর িন্ 
সরকযাসরর পজরকল্পনযা জনসয় আস্যাচনযা হসয়সে। দবঠসক 
জবসশ্বর বৃহত্তম ২০জট প্পনশন ও প্সযাসিজরন ওসয়লর 
ফযাসন্ডর জবজনসয়যাগকযারীরযা অংশ জনসয়জেস্ন- �যাসঁদর 
প্মযাট সম্জত্তর পজরমযাে প্রযায় ৬ ্ক্ প্কযাজট মযাজক্ষন 
ড্যার। এই জবজনসয়যাগকযারীসদর মসধ্ প্কউ প্কউ এই 
প্ররম সরকযাসরর সসগে মতজবজনময় কসরসেন। 

অর্নগীক্েঅর্নগীক্ে
৫ লষে ককাটি ডলার্রর ন্দর্ক

িারত, আতিজ্ম াততক তবতনরয়ােকারীরদর তবতনরয়ারে আহ্ান জানারচ্ছ। দদি শুধু উন্নয়রনর পরর এরোরনারতই 
তবশ্বাস করর না, একই সরঙ্গ ইএসতজ দক্রিরকও গুরুত্ব দদয়। িাররতর েণতন্ত, জনতবন্াস, চাতহদা এবং 

ববতচরি আকষ্মণীয়

প্রধানমন্তী বশলশেন
l আমরা নতুন এেগট োরত িলড তুেগে, কযখালন সমসযো 

সঙু্ে পুলরালনা অেযোসগুগেলে বাদ কদওয়া িলছে। গবগেন্ন 
গব্লয় দ্রী�্নলময়াদ্রী ও গথিগতশ্রীে সমা্ালনর ৈনযে োরত 
োৈ েরলে

l আপনারা যগদ গনগচিতোলব েেযোংশ কফরত চান; িণতন্ত 
দাগব েলরন; গথিগতশ্রীেতার সলঙ্ থিাগয়ত্ব এবং পগরলবশ 
বান্ধব উন্নয়ন চান, োরতই িে কসই ৈায়িা

l োরত, গবলশ্ব গবগনলয়ালির অনযেতম িন্তবযে িলয় উঠলে, 
এর োরণ আমালদর ন্রীগতগুগে থিাগয়ত্ব রলয়লে।

প্রধযানমন্তীর বক্তব্প্রধযানমন্তীর বক্তব্ আ্ি্ষযাজতক জবজনসয়যাগকযারীসদর িযাচু্ষয়যা্ রযাউন্ট প্টজব্ দবঠক

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার৩০



l ২০১৪ – ২০ সাশলর মশধ্ ২০০৮ – ১৪ সাশলর তিশসশব 
প্রি্ক্ তবশেেী তবতনশয়াে (এফতিআই) ৫৫ েিাংে বৃতদ্ধ 
দপশয়শে। ২০০৮ – ১৪ সাশল দযখাশন এফতিআই এর 
পতরমাণ তেল ২৩,১৩৭ দকাতি িলার দসখাশন ২০১৪ – 
২০র মশধ্ িা দবশ়ি োঁত়িশয়শে ৩৫,৮২৯ দকাতি িলার

l রাষ্ট্রসংশঘর তরশপাি্ভ অনুযায়ী েতক্ণ এতেয়ায় ১০ েিাংে 
এফতিআই বৃতদ্ধ দপশয় িশয়শে ৬,০০০ দকাতি িলার। এই 
বৃতদ্ধর চাতলকােততি রারি

l সিশজ ব্বসা করার িাতলকায়  রারশির স্ান ৬৩। 
২০১৪ সাশল এই স্ান তেল ১৪২

l এবেশরর এতপ্রল দেশক আেস্ট পয্ভন্ত ৩৫৭৩ দকাতি 
িলার প্রি্ক্ তবশেেী তবতনশয়াে িশয়শে। দয দকাশনা 
অে্ভবশষ্ভর প্রেম ৫ মাশসর তিশসশব যা সশব্ভাচ্চ

l িত বেলরর তুেনায় এবের কশ্ ৫ মালস এফগডআই বৃগধে 
কপলয়লে ১৩ শতাংশ

l এর মূে োরণ আমালদর শগতিশাে্রী বয়বথিা, যার মা্যেলম 
আমরা ৮০ কোগট মানু্লে খাদযেশসযে বন্টন েলরগে, ৪২ 
কোগট মানুল্র োলে টাো পাগঠলয়গে এবং ৮ কোগট 
পগরবারলে গবনামূলেযে রান্নার িযোস গদলয়গে

l ৈাত্রীয় পগরোঠালমা কক্লত্র কদড েক্ কোগট গবগনলয়ালির 
উচ্চাোঙ্্রী পগরেল্পনা েরা িলয়লে। পগরোঠালমা কক্লত্র 
মাগটিমলডে কযািালযাি বযেবথিা িলড কতাোর মাস্টার 
প্যোন চূডান্ত িলয়লে। কদশ ৈুলড মিাসডে, করেপে, 
কমলরোলরে, ৈেপে ও গবমানবন্দর িলড কতাোর ম্যে গদলয় 
পগরোঠালমার উন্নয়লন গবপুে েম্নযজ্ঞ চেলে

l োরলতর েৃ্েলদর সলঙ্ অংশ্রীদাগরলত্বর সুলযাি েলর গদলত 
েৃগ্ কক্লত্র সম্পগত সংস্কারমূেে পদলক্প কনওয়া িলয়লে। 
প্রযুগতি এবং আ্ুগনে প্রগরেয়ােরণ বযেবথিাপনার সািালযযে 
োরত, শ্রীঘ্রই েৃগ্লক্লত্র রপ্তাগনর কেন্দ িলয় উঠলব 

l ৈাত্রীয় গশক্ান্রীগতর মা্যেলম কদলশ গবলদশ্রী গবশ্বগবদযোেয়গুগের 
েযোম্াস কখাোর সুলযাি জতগর িলব। নয়াশনাে গডগৈটাে 
কিেে গমশন আগে্নে কক্লত্র প্রযুগতি বযেবিালরর সুলযাি 
েলর গদলয়লে

জবসদশী জবজনসয়যাসগর প্ক্সরি িযারসত এর পজরমযাে 
ক্রমশ বযা়েসে। প্দসশ উৎপযাদন বযা়েযাসত সরকযার, জশল্প 
কজরডর, জবসশর অর্ষননজতক অঞ্চ্ এবং প্রকল্প উন্নয়ন 
প্স্ দতজর করযার প্ক্সরি উৎসযাহ জদসচ্ছ।   
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প্রধানমন্তী বশলশেন, ২০২৪ সাশলর মশধ্ রারি ৫ 
লক্ দকাতি মাতক্ভন িলাশরর সমিুল অে্ভনীতিশি 
দপঁেশি পারশব
প্কযাজিড – ১৯ মহযামযারীর ফস্ �জদও অর্ষনীজত এবং 
উন্নয়ন ব্হত হসয়সে, প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদী আশযাবযাদী 
প্� িযারত, ২০২৪ সযাস্র মসধ্ ৫ ্ক্ প্কযাজট মযাজক্ষন 
ড্যাসরর সমতু্ অর্ষনীজতসত পজরেত হসব। একজট 
ইংসরজি দদজনসকর সসগে সযাক্যাৎকযার প্দওয়যার সময় 
প্রধযানমন্তী বস্সেন, �জদও এবের উন্নয়ন মহযামযারীর 
কযারসে কযাংজঙ্খতিযাসব হয়জন, জকন্তু আগযামী বের প্দশ প্চষ্যা 
করসব এই ক্জত পূরসের িন্ দ্রুতিযাসব এসগযাসত। ক্রয় 
ক্মতযার জনজরসখ িযারসত জবসশ্ব তৃতীয় বৃহত্তম অর্ষনীজত। 
“আমরযা চযাই বত্ষমযান মযাজক্ষন ড্যাসরর মূস্্র জহসসসবও 
িযারত, তৃতীয় বৃহত্তম প্দশ হসয় উঠুক। ৫ ্ক্ প্কযাজট 
ড্যাসরর ্ক্মযারিযা আমযাসদর প্সই উসদ্দশ্ পূরে করসত 
সযাহযা�্ করসব।” প্রধযানমন্তী বস্সেন, সরকযার, ্ক্ 
অি্ষসনর িন্ সব জদক জবসবচনযা করসে। জতজন বস্সেন, 
“আমরযা জনজদ্ষষ্ সমসয়র আসগই গ্রযাসম পয়ঃজনষ্যাশসনর 
্ক্্মযারিযা পূে্ষ কসরজে, আমরযা জনজদ্ষষ্ সময়সীমযার আসগই 
গ্রযাসম দবদু্জতকরসের কযাি প্শর কসরজে। এমনজক আমরযা 
জনজদ্ষষ্ সমসয়র আসগই ৮ প্কযাজট উজ্জ্ব্যা সংস�যাসগর 
্ক্্মযারিযা পূরে কসরজে. তযাই আমযাসদর ্্যাক প্রকড্ষ এবং 
সংস্যারমুখী উসদ্যাসগর কযারসে ব্যা �যায়, আমযাসদর ্ক্্ 
অি্ষসন িনসযাধযারসের আস্যা রসয়সে। ”

পতরশবে বান্ধব প্রকশল্পর তনতরশখ প্রতিশবেী দেেগুতলর 
িুলনায় রারি এতেশয়
প্রধযানমন্তী ঐ সযাক্যাৎকযাসর বস্সেন, মযাজক্ষন �ুক্তরযাষ্ট্র 
প্রসক ২০২০ সযাস্ িযারসত ১৫৪জট পজরসবশ বযান্ব প্রকল্প 
এসসসে। চীসন এই সমসয় ৮৬জট, জিসয়তনযাসম ১২জট এবং 
মযাস্জশয়যায় ১৫জট প্রকল্প এসসসে। িযারসতর উন্নয়সনর 
জবরসয় আ্ি্ষযাজতক স্তসর আস্যা এর মযাধ্সম স্ষ্ হয়। 

দকাতরি – ১৯ এর দমাকাতবলায় তবজ্ঞানসম্ি 
উশে্াে 

প্কযাজিড – ১৯ মহযামযারীর প্মযাকযাজব্যায় প্রযারজমক স্তসর 
সজক্রয় ব্বস্যা প্নওয়যায় এসক আটকযাসনযার িন্ সরকযাসরর 
প্রস্তুজত প্নওয়যার প্ক্সরি সুজবসধ হসয়সে বস্ প্রধযানমন্তী 
িযাজনসয়সেন। প্কযাজিড – ১৯ এর কযারসে মৃতু্র হযার জবসশ্বর 
জনজরসখ িযারসত সব্ষজনম্ন। গত কসয়ক মযাস ধসর ইজতবযাচক 
জশক্যা ্ যাসির ফস্ সরবরযাহ ব্বস্যাপনযায় তযাৎপ�্ষপূে্ষিযাসব 
উন্নজত হসয়সে। প্দসশর দূরতম প্রযাস্ প্পঁেযাসনযা প্গসে। 
প্ররমবযাসরর মসতযা সরকযার, এমন একজট ব্বস্যা গস়ে 
তুস্সে, �যার ফস্ শতযাব্দীর মসধ্ ১ বযার প্দখযা প্দওয়যা 
এধরসের মহযামযারীসক আটকযাসত সুজবধযা হসয়সে।

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার ৩১

প্রধানমন্তীর প্রতি তবশ্বাশস তবতনশয়ােকারীশের 
মশধ্ আস্া অজ্ভন িশয়শে



উপকূলীয় অঞ্চর্লর পন্রিেযেনউপকূলীয় অঞ্চর্লর পন্রিেযেন
সুরোন্টর েোভজরো বন্দন্রর সন্গে কসৌরোন্্রের করোরোর মন্ধ্য করো-প্যো্ কফভর পভরন্ষবোর উন্্োধন্নর 
মধ্য ভদন্য় ক�্রেীয় সর�োন্রর কদন্শর ২১,০০০ ভ�ন্লোভমটোর উপকূলবততী অঞ্চন্ল মোভটিমন্েল 
কযোগোন্যোগ ব্যবস্ো গন্ড় কতোলোর উন্দ্যোগ প্রভতফভলত েন্ছে। এর মোধ্যন্ম শভতিশোলী আত্মভনি্ণ র 

িোরত গন্ড় উঠন্ব 

সরকযাসরর উন্নত পজরকযাঠযাসমযা গস়ে প্তযা্যার 
উসদ্যাসগর অগে জহসসসব মহযাস়েক, প্র্পর, 

জবমযান প্�যাগযাস�যাগ ও ি্পসর গুরুত্ব প্দওয়যা হসচ্ছ। 
প্� প্কযাসনযা সমযাসির উন্নয়সন ি্পর অত্্ 
গুরুত্বপূে্ষ উপযাদযান। সরকযার, সমুসদ্র �যাতযায়যাসতর 
িন্ গুিরযাসটর প্সৌরযাষ্ট্র ও সুরযাসটর মসধ্ ি্পসরর 
মযাধ্সম প্�যাগযাস�যাগ ব্বস্যা গস়ে তুস্সে। প্রধযানমন্তী 
নসরন্দ্র প্মযাদী ৮ই নসিম্বর প্ঘযাঘযা এবং হযাজিরযার 
মসধ্ প্রযা-প্যাক্স প্ফজর পজরসরবযার সূচনযা কসরসেন ।

এর ফস্ এই অঞ্চস্র ২০ ্ক্ মযানুসরর সুজবসধ 
হসব। কযারে তযাঁরযা, তযাঁসদর বযাজ়ে, িজম ও পজরবযার 

প্রসক বহু দূসর সুরযাসট কযাসির মযাধ্সম উন্নজত 
কসরসেন। এই  প্�যাগযাস�যাগ ব্বস্যার উন্নজতসত 
ব্বসযা বযাজেসি্ সুজবসধ হসব।  সমুদ্র পসরর কযারসে 
এতজদসনর ১০ – ১২ ঘন্টযার বদস্ ৩ – ৪ ঘন্টযার 
মসধ্ �যাতযায়যাত করযা �যাসব।  আসগ প্�খযাসন ৩৭৫ 
জকস্যাজমটযার পর পযাজ়ে জদসত ১০ – ১২ ঘন্টযা সময় 
্যাগত, এখন এই প্ফজর পজরসরবযার ফস্ মযারি ৯০ 
জকস্যাজমটযার প্�সত হসব। গুিরযাসটর এই অঞ্চস্র 
িনসযাধযারসের দীঘ্ষ জদসনর স্প্ন পূরসের পযাশযাপযাজশ  
প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদী উপকূ্বত্ষী অঞ্চস্ 
প্রসয়যািনীয় ্জিজস্টসকর ব্বস্যা কসরসেন। এই 

প্রধানমন্তী গুজরাশির দরা-প্াক্স দফতর পতরশষবার উশ্াধশনর সময় জািাজ চলাচল 
মন্তশকর নাম পতরবি্ভন কশর বদির, জািাজ চলাচল ও নেীপে মন্তক দরশখশেন। তিতন 
বশলশেন, দবতের রাে উন্নি দেশে জািাজ চলাচল মন্তক, বদিরগুতল ও জলপে বয়বস্ার 
তনয়ন্তণ কশর। এখন স্পষ্ট নাশমর কারশণ আশরা স্বছেরাশব কাজ করা যাশব।

জোেোজ চলোচল 
মন্ত্রন্�র নোম 

পভরবত্ণ ন

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার৩২

ি্পরি্পর প্রযা-প্যাক্স প্ফজর পজরসরবযা 



ব্বস্যায় সমুদ্র জিজত্তক নী্ অর্ষনীজত মিবুত 
হসব। আত্মজনি্ষর িযারসতর স্প্ন পূরসে সুজবসধ 
হসব। 

িল পনরবিিিল পনরবিি
প্দসশর সযামুজদ্রক সীমযাস্র ব্রগুজ্র 

ক্মতযা বৃজদ্ধ পযাসচ্ছ এবং নতুন নতুন ব্র 
গস়ে উঠসে। প্দসশ ২১,০০০ জকস্যাজমটযার 
ি্পর রসয়সে। সযাগরমযা্যা প্রকসল্পর 
আওতযায় ৫০০জটর প্বজশ প্রকসল্পর কযাি 
চ্সে। 

প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদী বস্সেন, 
“স়েক এবং প্র্ পসরর পজরবসত্ষ ি্ পর 
পজরবহে অসনক সস্তযা এবং পজরসবশ বযান্ব। 
জকন্তু ২০১৪ সযাস্র পর প্রসক একযাসির 
সব্ষযাগেীন উসদ্যাগ প্নওয়যা হসয়সে। প্মযাদী 
প্রধযানমন্তী হওয়যার আসগও এই নদীগুজ্ 
এবং সমুদ্র জে্, জকন্তু প্�জট জে্ নযা তযা হ্, 
িযাবনযা। ২০১৪ সযাস্র পর প্রসক সরকযার, 
অ্্ষসদশীয় ি্পর উন্নয়সন কযাি করসে। 
এর ফস্ স্্সবজষ্ত রযাি্গুজ্র সসগে 
সমুসদ্রর প্�যাগযাস�যাগ গস়ে উঠসব।”সরকযার, 
িযারত মহযাসযাগসরর ও বসগেযাপসযাগসরর 
ক্মতযা বযা়েযাসনযার িন্ ক্রমশ উন্নয়নমূ্ক 
কযাি করসে। এর ফস্ আত্মজনি্ষর িযারসত 
সযামজদ্রক ব্বসযা বযাজেি্ গুরুত্বপূে্ষ হসয় 
উঠসব।  

l	এর ফলে ৈেপে বযেবিালরর নতুন নতুন সুলযাি 
জতগর িলব এবং পাগরপাগশ্বে অঞ্চলের আে্ন-সামাগৈে 
অবথিার উন্নগত িলব

l	এই সুলযালির ফলে মানবগবি্রীন যানবািন চোচে 
েরলত পারলব। ৩৭০ গেলোগমটার রাস্তা পাগড গদলত 
আলি কযখালন ১০ – ১২ �ন্টা োিত, এখন মাত্রা ৪ 
�ন্টায় যাওয়া যালব

l	এর ফলে সমুদ্র গনে্নর বযেবসা  বাগণৈযে – গরলরাগেং গমে, 
গসলমন্ট, কোিা, খাদযেপ্রগরেয়ােরণ ও োঁচামাে এবং 

যখনই ভ�ছু ভ�নন্বন, স্োনীয় পণ্য 
ভ�নুন : প্রধোনমন্ত্রী

প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদী, তযাঁর সংসদীয় প্কন্দ্র 
বযারযােসীসত ৬২০ প্কযাজট টযাকযার একগুচ্ছ উন্নয়নমূ্ক 

প্রকসল্পর জশ্যান্যাস ও উসবিযাধন করযার সময় “প্িযাকযা্ 
ফর প্্যাকযা্”– এর পসক্ সওয়যা্ কসরসেন। জতজন 
শুধুমযারি মযাজটর প্রদীপ প্কনযাসতই সীমযাবদ্ধ নযা প্রসক �যাঁরযা 
আত্মজনি্ষর হওয়যার িন্ নযানযা ধরসের উদ্যাবন করসেন, 
তযাঁসদর সযাহযা�্ করযার আহ্যান িযাজনসয়সেন। জতজন 
বস্সেন, “�যাঁরযা মযারযার ঘযাম পযাসয় প্ফস্ কসঠযার পজররেম 
করসেন এবং আমযাসদর প্দসশর প্�সব �ুবক – �ুবতীরযা 
তযাঁসদর প্মধযা, ক্মতযা ও শজক্তবস্ নতুন জকেু করযার 
প্চষ্যা করসেন, তযাঁসদর সযাহযা�্ করযাই আমযাসদর দযাজয়ত্ব। 
তযাঁসদর সসগে আমযাসদর হযাত ধরসত হসব।”জতজন আসরযা 
বস্সেন, পজবরি গগেযার সসগে কযাজশ অগেযাগেীিযাসব িজ়েত। 
ঘযাটগুস্যার েজব ক্রমশ বদ্যাসচ্ছ। বযারযােসীর ঘযাটগুজ্র 
প্সৌ্�্ষ্ প�্ষটকসদর আকৃষ্ করসব। কযাশী এখন তযাসরর 
িযা্ প্রসক মুক্ত। প্রজতজদন ১২জটর পজরবসত্ষ ৪৮জট 
জবমযান এখযাসন ওঠযা – নযামযা কসর। স়েক পজরকযাঠযাসমযার 
উন্নজতর ফস্ প্�যাগযাস�যাগ ব্বস্যার সুজবসধ হসয়সে। কযাশী 
বত্ষমযাসন সমগ্র পূব্ষযাঞ্চস্র স্যাস্্ পজরসরবযা প্কন্দ্র হসয় 
উসঠসে। আসস্ সমগ্র পূব্ষিযারতই এর ফস্ উপকৃত 
হসচ্ছ। প্রধযানমন্তী বস্সেন, আত্মজনি্ষর িযারত অজি�যাসন 
গ্রযাসমর দজরদ্র ও কৃরকরযা ক্মতযার গুরুত্বপূে্ষ স্তম্ভ। এর 
ফস্ তযারযা সবসরসক প্বজশ উপকৃত হসবন।

মূল উন্দ্যোগ  োঁচামাে কেলে উৎপাগদত পলণযের বযেবসা বাগণলৈযে 
েগৈগস্টে খালত বযেয় েমলব। দুগট অঞ্চলের মল্যে 
দূরত্ব েলম যাওয়ায় বযেবসা বাগণৈযে বৃগধে পালব

l	কসৌরাষ্ট্র উপেূলে বযেবসা বাগণলৈযে সুরাট এবং 
মুম্বাইলয়র মলতা মিানির্রীর সুগব্া িলব। নতুন 
নতুন েম্নসংথিান িলড উঠলব

l	দগক্ণ গুৈরাট ও সুরালটর মল্যে কযািালযালির ৈনযে 
প্রগতগদন ৫,০০০ এর কবগশ িাগড চোচে েলর। 
নতুন কযািালযাি বযেবথিার ফলে সডলের পগরবলত্ন 
সমুদ্র গদলয় যাতায়াত েরা যালব
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প্রে্যতি অঞ্চর্লর সর্ঙ্ ক�াগার্�াগ
কক্মউক্নক্ট দরক্িও

  কদশ  জুন্ড়  �ভমউভনটি  করভেও-র  জন্য  সর�োন্রর  অভবরোম  প্রচোর  কদশ  জুন্ড়  �ভমউভনটি  করভেও-র  জন্য  সর�োন্রর  অভবরোম  প্রচোর  
চোলোন্নোর  ফন্ল  কদন্শর  প্রত্যন্ত  অঞ্চন্লর  মোনুন্ষর  �োন্ছ  উন্নয়মূল� চোলোন্নোর  ফন্ল  কদন্শর  প্রত্যন্ত  অঞ্চন্লর  মোনুন্ষর  �োন্ছ  উন্নয়মূল� 

প্র�ন্পের  সুভবন্ধ  এবং  ক�োভিে-১৯  মেোমোরীর  ভবরুন্ধি  লড়োইন্য়র  প্র�ন্পের  সুভবন্ধ  এবং  ক�োভিে-১৯  মেোমোরীর  ভবরুন্ধি  লড়োইন্য়র  
কষেন্রে  যন্থষ্  সুভবন্ধ  েন্য়ন্ছকষেন্রে  যন্থষ্  সুভবন্ধ  েন্য়ন্ছ  

শহরযাঞ্চস্র মযানুসরর কযাসে প্�যাগযাস�যাসগর মযাধ্সমর 
প্কযাসনযা সমস্যা প্নই, জকন্তু প্দসশর অসনক  

উপিযাজত অধু্জরত এ্যাকযা এবং গ্রযামযাঞ্চ্ রসয়সে 
প্�খযাসন িরসযাস�যাগ্ মযাধ্সমর অিযাব। এই পজরজস্জতসত 
কজমউজনজট প্রজডও একজট গুরুত্বপূে্ষ উপযাদযান। বত্ষমযাসন 
প্দসশ ৩১০জট কজমউজনজট প্রজডও প্স্টশন রসয়সে।   

  কসরযানযা িযাইরযাস মহযামযারীর সমসয় আঞ্চজ্ক িযারযার 
এই প্কন্দ্রগুজ্ তর্ ও সসচতনতযামূ্ক জবজিন্ন বযাত্ষযা 
প্রচযাসর �সরষ্ সযাহযা�্ কসরসে। এই প্কন্দ্রগুজ্ প্রযায় ১০ 
প্কযাজট মযানুসরর চযাজহদযা পূরে করসে। এগুজ্র ক্মতযা 
বুঝসত প্পসর সরকযার তযাসদর সংখ্যা বৃজদ্ধ করযার জসদ্ধযা্ 
জনসয়সে। খুব শীঘ্রই ২৭৬জট নতুন প্বতযার প্কন্দ্র চযা্ু 
হসত চস্সে। প্দশ িুস়ে ২০২৫ সযাস্র মসধ্ আরও 
৫০০জট কজমউজনজট প্রজডও প্স্টশসনর প্রস্তযাব রসয়সে। 

  প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদী মসন কসরন সযাধযারে মযানুসরর 
সসগে প্�যাগযাস�যাসগর িন্ প্বতযার একজট শজক্তশযা্ী ও 
কযা�্ষকরী মযাধ্ম। জতজন মসন কসরন, প্রজডও সসগে অন্ 
প্কযাসনযা প্�যাগযাস�যাগ মযাধ্সমর তু্নযা হয়নযা।

প্রধযানমন্তী ২০১৮ সযাস্র নসিম্বর মযাসস তযঁার 
মযাজসক মন জক বযাত-এর অনুষ্যাসন ১৯৯৮ সযাস্র 
একজট ঘটনযার করযা উসলিখ কসরজেস্ন। প্রধযানমন্তী 

প্সই সমসয় জহমযাচ্ প্রসদসশ জবসিজপ-র একিন কম্ষী 
জহসসসব কযাি করজেস্ন। জতজন প্দসখজেস্ন িযারসতর 
পযারমযােজবক পরীক্যার সযাফ্্ একিন চযা জবসক্রতযা 
একযা একযা উদ�যাপন করসেন। ওই চযা জবসক্রতযা এই 
খবরজট প্রজডও প্রসক প্পসয়জেস্ন এবং জতজন প্সজট 
শ্রী প্মযাদীসক িযাজনসয় জেস্ন। প্রধযানমন্তী বস্সেন, 
একজট প্রত্্ তুরযারযাবৃত পযাব্ষত্ এ্যাকযায় একিন চযা 
জবসক্রতযার সযারযা জদন ধসর এিযাসব প্রজডও প্শযানযা দযারুে 
ব্যাপযার। জতজন আসরযা বস্সেন এই ঘটনযাজট তযাসঁক 
বুজঝসয় জে্ িনসযাধযারসের সসগে প্�যাগযাস�যাগ রযাখযার 
িন্ একজট শজক্তশযা্ী মযাধ্ম জহসসসব প্বতযাসরর ক্মতযা 
আসস্ কতটযা। 

  বত্ষমযাসন ৩১০জট কজমউজনজট প্রজডও প্দসশর প্রত্্ 
অঞ্চস্ কযাি করসে। প্�খযাসন আকযাশবযােী এবং দূরদশ্ষন 
প্পঁেসত পযাসরজন। কসরযানযা িযাইরযাসসর মহযামযারীর সমসয় 
কজমউজনজট প্রজডওগুজ্ও েযারি েযারিীসদর িন্ অনুষ্যান 
প্রচযার কসরসে, কযারে সু্্গুজ্ প্সই সময় বন্ জে্। 
তর্ ও সম্প্রচযার মন্তী প্রকযাশ িযািস়েকর এমন একজট 
প্্যাটফসম্ষর ওপর গুরুত্ব জদসচ্ছ, �যার সযাহস�্ সরকযার 
প্রত্্ অঞ্চস্ প্পঁেসত পযারসব। িনসযাধযারসের সসগে 
প্�যাগযাস�যাসগর একজট একজট গুরুত্বপূে্ষ মযাধ্ম। জতজন 

প্�যাগযাস�যাগপ্�যাগযাস�যাগ কজমউজনজট প্রজডও 
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বস্সেন, কজমউজনজট প্রজডও জনসিই একজট সম্প্রদযায় 
প্� পজরবত্ষন আনসত পযাসর। 

  নসিম্বসরর প্ররম সপ্তযাসহ ৭৩৮জট কজমউজনজট 
প্রজডওসক ক্মতযায়সের িন্ ইচ্ছযাপরি প্দওয়যা 
হসয়সে। ৩৭৩জট কজমউজনজট প্রজডও প্স্টশসনর িন্ 
চুজক্তপসরির অনুমজত প্দওয়যা হসয়সে। �জদও ২০০৪-
০৫ সযাস্ সরকযার কজমউজনজট প্রজডওর িন্ নীজত 
জনসদ্ষজশকযা প্রকযাশ কসরজে্, জকন্তু ২০১৪ সযাস্র আসগ 
প�্্ষ  একযাসি জবসশর প্কযাসনযা অগ্রগজত প্দখযা �যায়জন। 

আন্নযামযা্যাই জবশ্বজবদ্যা্য় প্দসশ প্ররম কজমউজনজট 
প্রজডও গস়ে তুস্ জে্। 

  ইজন্ডয়যান ইনজস্টজটউ অফ্ মযাস কজমউজনসকশন 
(আইআইএমজস)-র মহযাজনসদ্ষশক সঞ্য় জবিসবদীর মসত 
কজমউজনজট প্রজডওগুজ্ িযারতসক ঐক্বদ্ধ করসে। জশক্যা 
মন্তসকর উপজনসদ্ষশক প্সৌরি জমরে কজমউজনজট প্রজডওর 
প্রিযাব জনসয় গসবরেযা কসরসেন। জতজন িযাজনসয়সেন, মধ্ 
প্রসদসশর আজদবযাসী অধু্জরত অঞ্চস্ ২০১১ সযাস্ ৮জট 
কজমউজনজট প্রজডও গস়ে প্তযা্যা হসয়জে্।   

কজমউজনজট প্রজডও প্স্টশন (জসআরএস) 
হ্ স্ল্প ক্মতযা সম্ন্ন এমএম প্রজডও 
প্স্টশন। ১০-১৫ জকস্যাজমটযার ব্যাসযাসধ্ষর 
মসধ্ প্িৌগজ্ক অবস্যান অনুসযাসর এর 
অনুষ্যান প্শযানযা �যায়। কৃজর জিজত্তক তর্, 
সরকযাসরর জবজিন্ন িনক্্যােমুখী প্রকসল্পর 
খবর, আবহযাওয়যার পূব্ষযািযাস ইত্যাজদ তর্ 
প্রচযাসর জসআরএস গুরুত্বপূে্ষ িূজমকযা 
জনসয় রযাসক। এই প্বতযারসকন্দ্রগুজ্র 
অনুষ্যাসনর ৫০ শতযাংশ আঞ্চজ্ক িযারযায় 
বযা স্যানীয় উপিযারযায় সংজলিষ্ এ্যাকযায় 
দতজর করযা হয়। জসআরএস-এর মযাধ্সম 
জবজিন্ন িযারযা এবং উপিযারযায় অনুষ্যান 
প্রচযাসরর ফস্ প্রযাজ্ক মযানুসররযা তযাঁসদর 
করযা িযানযাসনযার একজট সুস�যাগ পযান।

েগমউগনগট করগডও কস্টশলনর ৈনযে কয কোলনা 
অোেৈনে সংথিা বা কোলনা সম্পতায় গেগত্তে 
সংথিা - যাঁরা নূযেনতম গতন বের োৈ েরলেন, 
তাঁরা আলবদন েরলত পালরন। গশক্া প্রগতষ্ান, 
েৃগ্ গবজ্ঞান কেন্দ, সুশ্রীে সমাৈ, কস্বছোলসব্রী 
সংিঠন, গনবন্ধ্রীেৃত সমাৈ, স্বায়ত্বশাগসত সংথিা  
এবং কসাসাইগট গনবন্ধ্রীেরণ আইলনর আওতায় গনবন্ধ্রীেৃত পাবগেে রোস্ট 
েগমউগনগট করগডও জতগর েরলত পালরন। এর ৈনযে দরোর এেগট রোন্স গমটার, 
গফডার কেবে, অযোলন্টনা, করেড্ন েরা ও কপ্ বযোলের ৈনযে গবগেন্ন যন্তপাগত, 
সু্টগডও জতগর েরার ৈনযে গমক্সার ও মগনটর। এর ৈনযে ৬ েক্ কেলে ২৭ েক্ 
টাো বযেয় িলত পালর।

কনমউনিনি করনডও কটেশি আসশল নক?
�ভমউভনটি  করভেও  কটেশন্নর  প্রন্য়োজনীয়তো�ভমউভনটি  করভেও  কটেশন্নর  প্রন্য়োজনীয়তো  
�জদও আকযাশবযােী ও দূরদশ্ষন গ্রযামযাঞ্চস্ অনুষ্যান সম্প্রচযার কসর জকন্তু প্দসশ 
এখনও অসনক প্রত্্ অঞ্চ্ রসয়সে প্�খযাসন সরকযাসরর করযা প্পঁেযাসনযার 
প্কযাসনযা মযাধ্ম প্নই। সরকযাজর প্রকল্পগুজ্র খবর মযানুসরর কযাসে প্পঁসে 
প্দওয়যা জনজচিত করসত, িনসসচতনতযার গুরুত্বপূে্ষ খবর প্রচযাসর কজমউজনজট 
প্রজডও প্স্টশনগুজ্র িূজমকযা অত্্ গুরুত্বপূে্ষ। আঞ্চজ্ক উপিযারযায় অনুষ্যান 
দতজর করযার ফস্ সংজলিষ্ এ্যাকযায় এগুজ্র অনুষ্যান অত্্ িনজপ্রয়।

ক�োভিে-১৯  এর  সময়  �ভমউভনটি  করভেওক�োভিে-১৯  এর  সময়  �ভমউভনটি  করভেও
কসরযানযা িযাইরযাস সংক্রমসের জবরসয় সসচতনতযা গস়ে তু্সত, এই িযাইরযাস 
আটকযাসত জক জক ব্বস্যা প্নওয়যা উজচত প্স জবরসয় কজমউজনজট প্রজডও 
�সরষ্ সযাহযা�্ কসরসে। মযাস্, স্যাজনটযাইিযার এবং অন্যান্ গুরুত্বপূে্ষ 
পে্ স্যানীয় বযািযাসর প্কযারযায় পযাওয়যা �যাসব এই প্কন্দ্রগুজ্ প্সজবরসয় 
প্রসয়যািনীয় তর্ প্রচযার কসরসে। মহযামযারীর জবরসয় জবজিন্ন িু্ ধযারেযাও 
দূর করযা হসয়সে। এক করযায় ব্যা �যায় কজমউজনজট প্রজডও সরকযারসক 
মহযামযারীর সমসয় আরও প্বজশ মযানুসরর কযাসে প্পঁেসত সযাহযা�্ কসরসে।

�ভমউভনটি করভেও কটেশন গন্ড় কতোলোর জন্য কযোগ্যতো�ভমউভনটি করভেও কটেশন গন্ড় কতোলোর জন্য কযোগ্যতোভ�িোন্ব আন্বদন �রন্ত েয় :ভ�িোন্ব আন্বদন �রন্ত েয় : 
কজমউজনজট প্রজডওর ্যাইসসসি প্দওয়যার 
কযািজট করযার প্ক্সরি প্নযাডযা্ এসিজসি হস্যা 
তর্ ও সম্প্রচযার মন্তক। ১২জট প�্ষযাসয় পুসরযা 
কযািজট করযা হয়। প্ররম প�্ষযাসয় আসবদন 
িমযা জদসত হয়। এই আসবদন www.
mib.nic.in ওসয়বসযাইট প্রসক জবনযামূস্্ 
পযাওয়যা �যাসব। আসবদনকযারীসদর www.
cronlineindia.net এই ওসয়বসযাইসট 
আসবদন িমযা জদসত উৎসযাজহত করযা 
হসচ্ছ। আসবদনকযারীরযা   www.crfc.
in – জসআরএফজস-র ওসয়বসযাইট প্রসকও 
আসবদসনর ফম্ষ প্পসত পযাসরন।

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার ৩৫



স্বপ্নকে বাস্তকব রূপান্তরস্বপ্নকে বাস্তকব রূপান্তর
এবোর িোরন্তর গন্পের মন্ধ্য দুটি অনুন্প্ররণোমূল� গপে রন্য়ন্ছ। শোরদো ভসং পোন্টর ব্যোগ বতভরন্ত 
সেোয়তো �ন্র কবশ �ন্য়�জন মভেলোন্� স্বোবলম্ী �ন্র তুন্লন্ছন তোর গপে এখোন্ন কযমন রন্য়ন্ছ 
কতমনই গুজরোন্টর প্রযুভতি ভবশ্বভবদ্যোলন্য়র ৫ জন ছোন্রের সঙ্কন্টর সমন্য় ‘ে্যোডি স্যোভনটোইজোর 

ব্যোডি’ বতভরর গপেও রন্য়ন্ছ।

ডঃ শযারদযা জসং-এর প্রজতষ্যান অিু্দয়যা আত্মজনি্ষর 
িযারত প্রচযারযাজি�যাসনর প্রকৃত স্যাক্র বহন 

কসর। তযাঁর কযাে প্রসক প্রজতসবশী অসনক মজহ্যা সযাহযা�্ 
প্পসয়সেন। জতজন পযাসটর ব্যাগ এবং প্েযাট প্েযাট পযাস্ষ দতজর 
কসরন। তযারযা শুধুমযারি পজরসবশবযান্ব সযামগ্রীই দতজর 
কসরন নযা, একই সসগে প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র প্মযাদীর প্যাজস্টক 
মুক্ত িযারত গঠসনর স্প্ন পূরসে সযাহযা�্ও কসরন। তযারযা 
পজচিমবগে এবং গুিরযাট প্রসক কযাঁচযা মযা্ সংগ্রহ কসরন। 
শযারদযা জসং িযাজনসয়সেন প্�, গত ৩-৪ মযাস আসগ এই 
মজহ্যারযা তযাঁর সসগে কযাসি হযাত ্যাগযান। তযারযা এখযাসন 
তযাসদর জশল্প দক্তযার পজরচয় তুস্ ধসরসেন। দু’িন 
মজহ্যা ্ক্ষী এবং পুনম এই উসদ্যাসগর মূ্ প্মরুদডি। 
তযারযা পযাসটর ব্যাগ দতজরর পযাশযাপযাজশ সযাধযারে মযানুরসক 
প্যাজস্টক বি্ষসনর জবরসয় সসচতনতযা প্রচযাসরর কযািও 
চযাজ্সয়সেন। স্যানীয়িযাসব দতজর পযাসটর ব্যাগ শুধুমযারি কম 
দযাসমই পযাওয়যা �যাসচ্ছ নযা, এসত মজহ্যাসদর সযাহযা�্ও হসয়সে 
এবং মজহ্যা েযারিীরযা এর প্রসক জকেু প্রযািগযাসররও সুস�যাগ 
পযাসচ্ছন। সম্প্রজত সরকযার খযাদ্শস্ প্যাসকজিং-এর প্ক্সরি 
১০০ শতযাংশ পযাসটর ব্যাগ এবং জচজন প্যাসকজিং-এর প্ক্সরি 
২০ শতযাংশ পযাসটর ব্যাগ বযাধ্তযামূ্ক কসরসে।   

প্িযাকযা্ ফর প্্যাকযাস্র আহ্যান শুধু মযারি একজট 
প্লিযাগযাসনই প্রসম রযাসকজন, বরং এজট এখন 

একজট প্রচযার অজি�যাসন পজরেত হসয়সে। সঙ্কসটর 
সময়সক জকিযাসব সুস�যাসগ পজরেত করযা �যায় তযার 
একযাজধক উদযাহরে রসয়সে। কসরযানযার সময় প্রজতবন্কতযা 
প্মযাকযাজব্যায় গুিরযাট জবশ্বজবদ্যা্সয়র ৫ িন বনু্ – সযার্ষক 
বজক্স, কযাজত্ষক, সযাগর, করে প্যাসট্ এবং িযাগ্রুত প্দব 
এই মন্তসক অনুসরে কসর হ্যান্ড স্যাজনটযাইিযার ব্যান্ড 
উদ্যাবন কসরন। এজট আ্যাদযা কসর হ্যান্ড স্যাজনটযাইিযার 
সসগে জনসয় প্ঘযারযার বযাধ্বযাধকতযা প্রসক স্যাধীনতযা এসন 
জদসয়সে। প্দশীয়িযাসব দতজর এই সযামগ্রীর জবসশরত্ব হসচ্ছ, 
�জদ আপজন প্কযাসনযা জকেুসত স্শ্ষ কসরন তখন এই হযাত 
বন্নীর ওপসরর জদসক চযাপ জদস্ স্যাজনটযাইিযার প্বজরসয় 
আসসব। এই প্্রেজট স্ংজক্রয়িযাসব কযাি করসব এবং 
আপনযার হযাতসক স্যাজনটযাইি কসর প্দসব। এই সযামগ্রীজট 
প্রসক জদসন ৩০ বযার আপনযার হযাত স্যাজনটযাইি করযা 
�যাসব। মযারি দু’ মযাসসই �ুবকরযা এই হ্যান্ড স্যাজনটযাইিযার 
ব্যান্ড দতজর কসরসেন । এই ব্যান্ডজট পজরসবশবযান্ব এবং 
খুবই সস্তযা। এজটর ব্বহযার করযাও খুব সহি। এর প্রসক 
প্রমযাজেত হয় তরুেরযা সুস�যাগ প্পস্ জনসির প্রজতিযা 
প্দখযাসত পযাসর।   

পাশির ব্যাগ মনিলাশদর িতুি পাশির ব্যাগ মনিলাশদর িতুি 
পশরর নদশা কদনখশয়শেপশরর নদশা কদনখশয়শে

নশক্ষার্কীশদর ি্যাডি স্যানিিাইিার নশক্ষার্কীশদর ি্যাডি স্যানিিাইিার 
ব্যাডি উদ্াবিব্যাডি উদ্াবি

জনউ ইজন্ডয়যা সমযাচযার৩৬

ইজতবযাচক উসদ্যাগইজতবযাচক উসদ্যাগ পজরবত্ষনশী্ িযারত
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নন্র্রে কমোদী      @narendramodi 

প্রসত্ক বের আজম আমযাসদর জনরযাপত্তযা 
কম্ষীসদর সসগে দীপযাবজ্ উদ�যাপন কজর। 
আমযাসদর প্দশসক উন্নজতর নতুন জশখসর 
প্পঁসে জদসত এবং প্দশসক সুরজক্ত রযাখসত 
তযারযা প্� সযাহজসকতযার পজরচয় জদসয়সেন 
এটযাই তযাঁসদর প্রজত সম্যান িযানযাসনযার উপযায়। 

রোজনোথ ভসং      @rajnathsingh 

প্রজতরক্যা উৎপযাদসনর িন্ প্মক ইন ইজন্ডয়যায় 
আমযাসদর দৃজষ্িগেী হস্যা আরও আত্মজনি্ষরতযার িন্ 
দীঘ্ষ প্ময়যাদী জিজত্তসত প্মক ইন ইজন্ডয়যাসক রূপযায়ে 
করযা। আমরযা এই প্প্রজক্সত বহু উৎসযাহদযানমূ্ক 
উসদ্যাগ  গ্রহে কসরজে এবং প্রসয়যািসন নীজতর 
উন্নজতসযাধসন পজরবত্ষন জনসয় আসব :  প্রজতরক্যা মন্তী

অভমত শোে       @amitshah 

আমযাসদর সযাহসী সশস্ত্র বযাজহনী �যাঁরযা 
প্�সকযাসনযা ধরসের প্রজতবন্কতযার জবরুসদ্ধ 
মযাতৃিূজমর সুরক্যায় জনসয়যাজিত তযাঁসদর 
ক্্যাসে প্রজতশ্রুজতবদ্ধ প্মযাদী সরকযার।

দীঘ্ষ দশক ধসর পসর রযাকযা এক পদ এক 
প্পনশন ৫ বের আসগই কযা�্ষকর করযা হসয়সে।

নীভতন গড়�ভর       @nitin_gadkari

প্রধযানমন্তী শ্রী নসরন্দ্র প্মযাদীিীর প্নতৃসত্ব 
প্কন্দ্রীয় মজন্তসিযা ১০জট প্ক্সরি উতপযাদনজিজত্তক 
উৎসযাহদযান মূ্ক প্রকল্পর  অনুসমযাদন 
জদসয়সে। এজট আমদযাজন হ্যাস করসব এবং দ্রুত 
এমএসএমই প্ক্সরির জবকযাসশ সযাহযা�্ করসব।

ভনম্ণলো সীতোরমণ       @nsitharamanoffc

আত্মজনি্ষর িযারত প্রযািগযার প্�যািনযা ইজপএফও 
প্ত প্�যাগদযানকযারী নতুন কম্ষীসদর িন্ প্রস�যাি্ 
হসব, তযাঁসদর নজরিুজক্ত করযাসত হসব এবং 
প্কযাজিড মহযামযারীর সময় �যারযা এর বযাইসর 
জেস্ন তযারযাও এর আওতযায় আসসবন।

মনসুখ মোডিভিয়ো      @mansukhmandviya

ি্পর : িজবর্সতর িন্ পজরবহে!

িযারসতর দীঘ্ষ উপকূ্ অঞ্চস্র সুস�যাগ জনসয় 
আমরযা ি্পর উন্নয়সন জবসশর গুরুত্ব জদসয়জে। 
এই ি্পসরর সযাহযাস�্ �যারিযাপসরর সময় এবং 
দূরত্ব কমসব, কৃরক ও ব্বসযায়ীরযা কম খরসচ 
পে্ পজরবহে করসত পযারসবন এবং নতুন 
বযািযাসরর সন্যান পযাসবন। #পজরবহেজদবস

জমজডয়যা কে্ষযারজমজডয়যা কে্ষযার
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