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কৃষ্িয়ক্য়রে সংস্ার : সংস্কারেে মকাধ্যরম কৃষকরেে 
বিবিন্ন বিবধ বিরষধ থেরক মুক্ত কেকা থেরে, একই সরগে 
তকঁারেে িতুি অবধককাে ও সুর�কারেে সম্কািিকা ততবে হরেরে। 
এই িতুি অবধককােগুবি কৃষকরেে বিবিন্ন িকািিকা থেরক 
মুক্ত করেরে। মহকােকার্রেে ধুরি থেিকাে কৃষক বেরতন্দ্র 
তিেীে িতুি এই কৃবষ আইি বিরেষ ককারে এরসরে। 
বতবি িুট্কাে চকাষ এিং  থসই ফসি ৩ িক্ষ ৩২ হকােকাে 
টকাককাে বিবরি কেকাে বসদ্কান্ত থিি। এে েি্য তকঁারক অবরিম 
অে্থও থেওেকা হে। বিক হরেবেি থ�, িরকেকা টকাককা বতবি 
১৫ বেরিে মরধ্য থেরে �কারিি। বকন্তু েরে এমি েবেবথিবত 
ততবে হে থ�, বেরতন্দ্র বে িকাবক টকাককা ৪ মকারসও েকাি বি। 
এই েবেবথিবতরত থসরটেম্বরে েকাে হওেকা িতুি কৃবষ আইি 
তকাে ককারে এরিকা। এই আইরি িিকা আরে, ফসি থকিকাে 
৩ বেরিে মরধ্য কৃষকরক েুরেকা েকাম বেরত হরি, �বে 
এই মূি্য থেওেকা িকা হে, তকাহরি কৃষক অবির�কাে েকারেে 
কেরত েকােরিি। 
চদবতী অন্নপূে্ার মূষ্র্ : প্ররত্যক িকােতিকাসীে এটকা থেরি 
েি্থ হরি থ�, থেিী অন্নেূর্থকাে একবট খুি েুরেকারিকা প্রবতমকা 
ককািকাডকা থেরক িকােরত বফরে আসরে। প্রকাে ১০০ িেে আরে 
১৯১৩ সকারিে ককােকাককাবে সমরে এই প্রবতমকা িকােকারসীে 
একবট মবদিে থেরক চুবে করে থেরেে িকাইরে েকাবিরে 
থেওেকা হরেবেি। মকাতকা অন্নেূর্থকাে ককােীে সরগে বিবেষ্ট 
একবট সম্বন্ধ আরে।  
ভােু্োল গষ্যালারতী : অরিক সংরিহেকািকা এিং রিনেকােকাে 
বিরেরেে সংরিহরক এখি বডবেটকাি কেরে। বেবলিরত 
েকা্রেীে সংরিহেকািকাে ১০বট িকাচু্থেকাি ে্যকািকােী ততবেে মরতকা 
প্রেংসিীে উরে্যকাে থিওেকা হরেরে। 
ব্াষ্িয়লর চবদান্ত প্রষ্রষ্ান : ব্কাবেরিে েিসকাধকােররক 
থেকারিস থমরসবতি, ব�বি বিশ্বিকাে িকারম েবেবচত, থিেকান্ত 
এিং শ্রীমৎ িকােিত েীতকা েডকাি। বেও বড থেবিরেকাে 
থের্কারেকাবিস েকাহকারড বিশ্ববিে্যকা িকারম একবট সংথিকা বতবি 
েবেচকািিকা করেি। 

গুরুনানক িেন্ততী : গুরু িকািক থেিবেে ৫৫১তম প্রককাে 
েি্থ ৩০থে িরিম্বে উে�কাবেত হরেরে। বতবি তকাে আধ্যকাবমিক 
�কাত্কাে উেকাসী েরি্থ িকাখেত গুরুরেকােকােকা সকারহরি থেরক 
বেরিি। ২০০১-এে িূবমকরপে এই গুরুরেকােকােকাে ক্ষেক্ষবত 
হে। এটকা গুরুসকারহরিে কৃেকা থ� আবম এই গুরুরেকােকােকাে 
তিিি ও েূর্থ থেৌেিরক বফবেরে আিরত সংস্কারেে ককাে 
কেরত থেরেবে।
োরে-োরেতীয়দর সয়ঙ্ মরষ্বষ্নমে : আইআইবট গুেকাহকাবট, 
বেবলি, েকান্ধীিেরেে েীিেেকাি থের্কাবিেকাম বিশ্ববিে্যকািে, 
বেবলিে থেএিইউ, মকাইরসকাে বিশ্ববিে্যকািে ও িরষ্ৌ 
বিশ্ববিে্যকািরেে েকাত্-েকাত্ীরেে সরগে আবম েত করেক 
বেরি থ�কােকার�কাে কেরত থেরেবে। থেরেে �ুি সম্প্রেকারেে 
মরধ্য েকাকরত েকােরি মি তেতকােকা ও উজ্ীবিত হরে �কাে। 
বিশ্ববিে্যকািেগুবিে েবেসে এক ধেররে বমবি ইবডিেকা। 
প্রাক্তনতীয়দর অবদান : সু্ি িকা করিে থেরক থিরেকারিকাে 
েরেও েুবট বিষে কখরিকা থেষ হে িকা। প্রেম – আেিকাে 
বেক্ষকাে প্রিকাি এিং ববিতীে – বিরেে সু্ি – করিরেে সরগে 
আেিকাে আবমিক থ�কােকার�কাে। �খি প্রকাক্তিীেকা বিরেরেে 
মরধ্য কেকা িরিি, তখি বেক্ষকাপ্রবতষ্কািরক বিরে তকঁারেে 
সৃ্বতে মরধ্য িইেত্, েডকারেকািকাে থেরকও ক্যকাপেকারস ককাটকারিকা 
সমে, িনু্ধরেে সরগে ককাটকারিকা মুহুত্থগুরিকা থিবে করে উরি 
আরস। আে থসই সৃ্বতে মধ্য বেরে েন্ম থিে প্রবতষ্কারিে 
েি্য বকেু কেকাে ইচ্কা। থ�খকারি আেিকাে ি্যবক্তরবেে বিককাে 
ঘরটরে, তকাে উন্নবতে েরি্য আেবি �বে বকেু করেি, তকাে 
থেরক আিরদিে আে বক হরত েকারে ? 
শ্রী অরষ্বয়দের প্রষ্র শ্রদ্া : শ্রী অেবিরদিে প্রেকার বেিস 
৫ই বডরসম্বে। শ্রী অেবিদিরক আমেকা �ত েবড, ততই 
েিীেতকা খঁুরে েকাই। আে �খি আমেকা “থিকাককাি ফে 
থিকাককাি” অবি�কারি সকাবমি হরে অরিসে হবচ্, তখিও শ্রী 
অেবিরদিে স্বরেেী েে্থি আমকারেে েে থেখকাে।  

মন–ডি–বযাত ২.০মন–ডি–বযাত ২.০ পব্ষ – ১৮ : অস্যাবর ২৯, ২০২০

িকােতরক আমিবিি্থে করে িকােতরক আমিবিি্থে করে 
তুিরত সংস্কাে শুরুতুিরত সংস্কাে শুরু

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী তাঁে মন-কি-বাত এ বরেরেন, িৃকিরষেররে সংস্ারেে মধ্য কদরে িৃিিরদে 
ষেমতােন হরেরে। কতকন জনসাধােণরি তাঁরদে প্রাক্তন কিষোপ্রকতষ্ারনে উন্নেরন ভূকমিা গ্রহরণে আহ্ান 

জাকনরেরেন 

মন-ডি-বযাত শ�যানযার জন্ ডিউআর শিযািডি স্্যান িরুন
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প্রচ্ছদ অ্ঙ্করেপ্রচ্ছদ অ্ঙ্করে
রবীন্দ্র িুমযার �ম্ষযা

প্রিযা�নযা ও মুদ্রেপ্রিযা�নযা ও মুদ্রে
সসত্ন্দ্র প্রিযা�,

মহযাডনসদ্ষ�ি, ডবওডস
বু্সরযা অফ আউিডরচ অ্যান্ড িডমউডনসি�ন

মুদ্রেমুদ্রে
ডিবযা শপ্রস প্রযাইসিি ড্ডমসিি

ডস - ৬৬/৩ , ওখ্যা ডপএইচ -২,

নতুন ডদডলি - ১১০০২০

পডরসব�িপডরসব�ি
বু্সরযা অফ আউিডরচ অ্যান্ড িডমউডনসি�ন, 
তৃতীয় ত্, সূচনযািবন, নতুন ডদডলি - 

১১০০০৩
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ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার ১

সমযাচযারডনউ ইডন্ডয়যাডনউ ইডন্ডয়যা

বর্ষ ১ সংখ্যা ১২ ১৬ -৩১ ডিসসম্বর, ২০২০
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  পৃষ্যা ০৪-০৫

  পৃষ্যা ০৬-০৭

  পৃষ্যা ০৮-১০

  পৃষ্যা ১১

  পৃষ্যা ১২-১৪

  পৃষ্যা ১৫
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  পৃষ্যা ৩৬

সম্াদকীয়

নিনিপত্র

সংনষিপ্ত সংবাদ

কররািার নবরুরধে লডাই 

সপু্রশাসি নদবস

ব্যনতিত্ব

শনতি সরুষিা

পনরকািার�া

কনৃি

প্রকাশ উৎসব

প্রচ্ছদ কানিিী

প্রধাি�ন্তীর বতিব্য

সনুবধা 

ঘটিাক্র�

�নন্তসভার নসধোন্ত

ইনিবািক উরদ্যাগ
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সযাদর নমস্যার, 

িসরযানযা িযাইরযাসসর ডবরুসধে িযারসতর যুধে এখন এিডি ডনে্ষযায়ি পয্ষযাসয় শপঁসেসে, 
ডবজ্যানীরযা শদ�ীয় শিযাডিি – ১৯ ডিিযা উদ্যাবসনর চূডযা্ পসব্ষ শপঁসেসেন। প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র 
শমযাদী, শদস�র ৩ডি ডিিযা উদ্যাবন শিন্দ্র ঘুসর শদসখসেন এবং িযাচু্ষয়যা্ মযাধ্সম অসনসির 
সসগে মতডবডনময় িসরসেন। এর ফস্ শদস�র মযানুসরর পযা�যাপযাড� সযারযা ডবশ্ব আ�যাডবিত 
হসয়সে। ডিিযাসব ডিিযা মযানুসরর িযাসে শপঁেযাসব, শস ডবরসয় ডিেু আস্যাচনযা ডনউ ইডন্ডয়যা 
সমযাচযাসরর এই পসব্ষ উসলিখ িরযা হসয়সে।  

এই সংস্রসের প্রচ্ছদ িযাডহনীসত সরিযাসরর ডবডিন্ন উদ্যাবসনর মযাধ্সম মহযামযারীর সমসয় 
ডিিযাসব অর্ষনীডতর পুনরুধেযার হসচ্ছ, শস ডবরয়ডি স্যান শপসয়সে. মুখ্ আডর্ষি উপসদষ্যা 
সরিযাসরর উসদ্যাগ এবং শিৌ�স্র ডবরসয় আস্যাচনযা িসরসেন। 

“জযান ডি আউর জযাহযান ডি” এই িযাবনযায় সঙ্কিসি সুসযযাসগ পডরেত িরযা হসয়সে। 
সরিযাসরর আবযারও অর্ষনীডতর ডবিযাস�র অগেীিযার প্রডতফড্ত হসচ্ছ। ডবডিন্ন শষেসরে আ�যার 
আস্যা শদখযা যযাসচ্ছ। প্রচ্ছদ িযাডহনীসত শস ডবরয়গুড্ উসলিখ িরযা হসয়সে। শদস�র মুখ্ 
আডর্ষি উপসদষ্যা পযাঠিসদর িযাসে অর্ষনীডতর জডি্ ডবরয়গুড্ সহজিযাসব তুস্ ধরযার 
সময় বস্সেন, সরিযার দীঘ্ষ শময়যাদী নযানযা উসদ্যাসগর ডিডতিসত শিব্ সতি্ষই নয়, 
আ�যাবযাদীও বসি। এই সংস্রসে ২৫শ� ডিসসম্বর মহযামনযা মদন শমযাহন মযা্ব্ এবং প্রযাক্তন 
প্রধযানমন্তী অি্ ডবহযারী বযাজসপয়ীর জন্মডদসন তযাঁসদর শ্রধেযা জযানযাসনযা হসয়সে। বযাজসপয়ী ডজর 
জন্মডদনডিসি শদ�, সুপ্র�যাসন ডদবস ডহসসসব পযা্ন িসর। রযাষ্ট্রপডত রযামনযার শিযাডবসদের 
বই সম্সি্ষ প্রডতরষেযামন্তী রযাজনযার ডসং-এর মতযামত এই সংখ্যায় স্যান শপসয়সে। এেযাডযাও 
ডনয়ডমত অন্যান্ ডবিযাগগুড্ও রসয়সে।  

আপনযাসদর মতযামত ও পরযামস�্ষর জন্ আমরযা অধীর আগ্রসহ অসপষেযায় রসয়ডে। 

আপনযাসদর মতযামত পযাঠযান : 
ডঠিযানযা : বু্সরযাঅফআউিডরচএবংিডমউডনসি�ন, তৃতীয়ত্, সূচনযািবন, নতুনডদডলি – 
১১০০০৩
ইসম্   :  response-nis@pib.gov.in

সম্পাদকীয়

(শি এস ধযাতওয়যাড্য়যা)(শি এস ধযাতওয়যাড্য়যা)

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার২
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এধরসের তর্বহু্ পডরেিযা প্রিযাস�র জন্ আডম 
আপনযাসদর শুসিচ্ছযা জযানযাই। আমযার পডরবযাসরর বয়স্ 
সদস্রযা, যযারযা ডিডজিযা্ সংস্রে পডসত পযাসরন নযা, তযাঁসদর 
জন্ ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযাসরর অনুদযান ডদসত চযাই। দয়যা িসর 
এর পধেডতডি জযানযাসবন।  

            bablupavitra@gmail.com

গত িসয়ি সপ্যাহ ধসর আডম ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযাসরর ডিডজিযা্ সংস্রসের এিজন ডনয়ডমত পযাঠি। এই ম্যাগযাডজনডি 
সডত্ই তর্বহু্।  

এই প্রসসগে আডম জযানযাসত চযাই ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযাসরর মুডদ্রত সংস্রে অ্ত ইংসরডজ এবং ডহডদে িযারযায় প্রিযা� 
িরযা উডচত। ডিন্তু ডচডঠপরে শরসি বুঝসত পযারডে, এই ম্যাগযাডজসনর মুডদ্রত সংস্রে আসে। 
এই িযারসে আডম আমযার ডঠিযানযায়, আমযার ডনসজর জন্ এবং পডরবযাসরর সদস্সদর জন্ ইংসরডজ িযারযার মুডদ্রত 
সংস্রেডি শপসত চযাই। এর ফস্ ডবডিন্ন তর্ এবং শরিি্ষ সম্সি্ষ জযানসত পযারসবযা। এর জন্ শয অনুদযান ডদসত 
হসব, শসডি ডদসত আডম প্রস্তুত।

                                    ritabrata446@gmail.com

প্ররসমই আডম আপনযাসদর এই পযাডষেি 
পডরেিযা ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযাসরর জন্ 
সি্সি অডিনদেন জযানযাই। 
আমযার িযাসে ডিসসম্বর মযাসসর 
সংস্রেডি হঠযাৎই চস্ এসসডে্। 
তর্বহু্ ডবরয়বস্তু শদসখ আডম চমসি 
শগডে। দয়যা িসর িডবর্সতও আমযার 
শমই্ আইডিসত ডনয়ডমত পডরেিযা 
পযাঠযাসবন। এর জন্ শিযাসনযা অনুদযান 
্যাগস্, শসডিও জযানযাসবন।
এই পডরেিযার শিযাসনযা মুডদ্রত সংস্রে 
আসে ডি নযা, আডম জযানসত চযাই। যডদ 
রযাসি তযাহস্ আমযার মযাসয়র জন্ 
মযা্য়যাড্ িযারযায় সংস্রেডি আডম 
শপসত চযাই।

  santosh@fibre2fashion.com

এই পডরেিযার ডবস�র সংস্রে পযাঠযাসনযার জন্ ধন্বযাদ। এই 
সংস্রেডি চমৎিযার ডে্। ডবডিন্ন ধরসের খবসর আমরযা সমৃধে 
হসয়ডে। দয়যা িসর আমযাসি ডনয়ডমত এই পডরেিযা পযাঠযাসবন।

            iamchilwal@gmail.com

এধরসের সুদের এবং তর্বহু্  ম্যাগযাডজসনর প্রিযাস�র জন্ 
আপনযাসদর সি্সি অডিনদেন জযানযাই।  

            ashishkalyane1986@gmail.com

 

এমন এিডি তর্বহু্ ম্যাগযাডজসনর জন্ আডম, ডনউ ইডন্ডয়যা 
সমযাচযাসরর সসগে যযাঁরযা যুক্ত তযাসদর সবযাইসি শুসিচ্ছযা জযানযাই। 
আপনযাসদর িযাসে অনুসরযাধ, যযারযা এই ম্যাগযাডজসনর মুডদ্রত সংস্রে 
শপসত চযান, তযাসদর শসডি পযাঠযান।

            mayadharmishraa@gmail.com
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'We still believe in peace and patience, 

but the world has to understand it'

An Exclusive Interview with  

Raksha Mantri Rajnath Singh
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prove their mettle to counter challenges from across the border     
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িান�লিাডুর একনট �নদির থররক িুনর িান�লিাডুর একনট �নদির থররক িুনর 
িওয়া �ূনি্থ লডিি থররক উধোরিওয়া �ূনি্থ লডিি থররক উধোর

শদশ�র প্রযাচীন স্যাপত্ সংরষেসের জন্ 
সরিযার, ডনর্সিযাসব উসদ্যাগী হসয়সে। 

সম্প্রডত এসষেসরে ডিেু সযাফ্্ পযাওয়যা শগসে। নতুন 
ডদডলিসত ১৮ই নসিম্বর তযাডম্নযািু সরিযাসরর মূডত্ষ 
ডবিযাগসি  িগবযান রযাম, ্ক্ষ্মে ও শদবী সীতযার 
রেসয়যাদ� �তসির শবযাসজের মূডত্ষ হস্যা্ডরত িরযা 
হসয়সে। শ্রী রযাজযাসগযাপযা্ ডবষু্ মডদের শরসি 
১৯৭৮ সযাস্ এই মূডত্ষগুড্ চুডর ডগসয়ডে্। ডরিসিসন 
িযারতীয় হযাইিডম�নসি ১৫ই শসসটেম্বর ্ন্ডসনর 
শমস্যাপড্িন পুড্� এই মূডত্ষগুড্ শফরৎ ডদসয়সে। 
তযাডম্নযািুর নযাগযাপডটিনম শজ্যার আনদেমগে্সম 
ডবজয়নগর যুসগ এই মডদেরডি স্যাডপত হসয়ডে্।

ন্যা�নযা্ ওিযারডসস স্্যারড�প স্ীম ফর 
ডসডিউল্ড িযাস্ট সু্টসিন্টস প্রিসপে আডর্ষি 
সযাহযাসয্র পডরমযাে ৬ ্ষে িযািযা শরসি 

বযাডডসয় ৮ ্ষে িযািযা িরযা হসয়সে। সরিযাসরর দূব্ষ্ ও 
ডপডেসয় পডযা শশ্রডের উন্নয়সন সযাহযায্ িরযার নীডত এর 
মযাধ্সম প্রডতফড্ত হসচ্ছ। ২০২০ – ২১ এ শয সমস্ 
েযারে-েযারেী আ্জ্ষযাডতি স্সর ডবখ্যাত প্রডতষ্যাসন ডনব্ষযাডচত 
হসয়সেন, তযাঁসদর জন্ এই শঘযারেযা িরযা হসয়সে। এই 
বৃডতি পযাওয়যার জন্ নূ্নতম ৬০ �তযাং� নম্বর শপসত 
হসব। আসগ যযা ৫৫ �তযাং� শপস্ই হসতযা। 

িযারতীয় েযারে-েযারেী, পয্ষিি ও প্রবযাসী িযারতীয়রযা 
এখন শরসি ইউডনফযাসয়ি শমযাবযাই্ 
অ্যাডলিসি�ন ফর ডনউ এজ 

গিন্্ষ যান্স – উমগে অ্যাপডি ব্বহযার িরসত 
পযারসবন। মযাডি্ষন যুক্তরযাষ্ট্র, ডরিসিন, িযানযািযা, 
অস্রেড্য়যা, সংযুক্ত আরব আডমর�যাহী, 
শনদযার্্যান্ডস, ডসগেযাপুর ও ডনউডজ্্যাসন্ড 
এই অ্যাপ িযাউনস্যাি িরযা যযাসব। ২০১৭র 
নসিম্বসর চযা্ু হওয়যা এই অ্যাসপ ১৬৩ 
রিসমর ডফচযার রসয়সে। ডবডিন্ন সরিযারী 

পডরসরবযা এবং ডব্, এর মযাধ্সম শমিযাসনযা যযাসব। ২৭ডি 
রযাসজ্ ইডপএফ, প্যান, ডিডজ্িযার, গ্যাস বুি িরযার 

মসতযা ৮৬০ডি সরিযারী পডরসরবযা এবং 
ডব্ ও চযা্যান শমিযাসনযার মসতযা ১১৮০ 
রিসমর পডরসরবযা এর মযাধ্সম পযাওয়যা 
যযাসব। িযারসত এপয্ষ্ ৩.৭৫ শিযাডি মযানুর 
এই অ্যাপ িযাউনস্যাি িসরসেন। অন্যান্ 
শদস�ও এখন এর সুডবসধ পযাওয়যা যযাসচ্ছ। 
এর ফস্ ব্বহযারিযারীর সংখ্যা বৃডধে 
পযাসচ্ছ।

থদশজুরড ৫০ িাজারররও থবনশ থদশজুরড ৫০ িাজারররও থবনশ 
আয়ুষ্াি ভারি স্াস্্যরকন্দ্র িালু ররয়রেআয়ুষ্াি ভারি স্াস্্যরকন্দ্র িালু ররয়রে

প্রধযানমন্তী জন আসরযাগ্ – আয়ুষ্যান িযারত 
শযযাজনযায় ৫০ শিযাডি দডরদ্র মযানুরসি ডবনযামূস্্ 
ডচডিৎসযা পডরসরবযা শদওয়যায় এিডি নতুন নডজর 

সৃডষ্ হসয়সে। এখন ৫০ হযাজযাসরর শবড� আয়ুষ্যান িযারত 
স্যাস্্সিন্দ্র িযাজ িরসে। ২০২২ সযাস্র মসধ্ শমযাি শদড 
্ষে এধরসের স্যাস্্ শিন্দ্র গসড শতযা্যা হসব। ৬৭৮ডি 
শজ্যায় ২৭,৮৯০ডি উপস্যাস্্সিন্দ্র, ১৮,৫৩৬ডি প্রযারডমি 
স্যাস্্সিন্দ্র এবং ৩৫৯৯ডি �হরযাঞ্চস্র প্রযারডমি 
স্যাস্্সিসন্দ্রর মযাধ্সম এই প্রিসপের সুডবধযা পযাওয়যা যযাসচ্ছ।

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার৪

সংডষেপ্ সংবযাদসংডষেপ্ সংবযাদ

উ�ঙ্গ-এর প্রসারউ�ঙ্গ-এর প্রসার

িপনশনল জানিভুতি োত্র-োত্রীরদর িপনশনল জানিভুতি োত্র-োত্রীরদর 
জি্য বনৃতির অর্থ বনৃধেজি্য বনৃতির অর্থ বনৃধে
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রযাস্যার হিযারসদর জন্ ডপএম স্ডনডধ প্রিসপে 
যসরষ্ উৎসযাহ শদখযা যযাসচ্ছ। এপয্ষ্ 
হিযারসদর সুডবধযার জন্ ৭,৮৮,৪৩৮ডি 

ঋসের প্রস্যাব অনুসমযাদন িসর শসই অর্ষ শদওয়যা 
হসয়সে। এই প্রিসপে ২৭,৩৩,৪৯৭ডি ঋসের 
আসবদন জমযা পসড। এর মসধ্ ১৪,৩৪,৪৩৬ডি 
আসবদনপরে অনুসমযাডদত হয়। শয সব হিযাররযা শিযাডিি – ১৯ ্িিযাউসনর 
িযারসে তযাসদর এ্যািযায় ডফসর শগসেন, শসই সব হিযারসদর জন্ই এই 
প্রিপেডি চযা্ু হসয়সে।

প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র শমযাদী, ই-গি্ষন্যান্স সংক্যা্ 
মযাডসি ববঠি – প্রগডতসত ডবডিন্ন শিন্দ্রীয় 
মন্তি ও রযাজ্ সরিযাসরর 

প্রিপেগুড্সি ডনসয় আস্যাচনযা 
িসরন। ২৫শ� নসিম্বর ৩৩তম 
ববঠসি ১০ডি রযাজ্ ও শিন্দ্র�যাডসত 
অঞ্চস্র শমযাি ১.৪১ ্ষে শিযাডি 
িযািযার প্রিসপের পয্ষযাস্যাচনযা িরযা 
হসয়সে। শর্, সডি পডরবহে ও 
মহযাসডি এবং ডবদু্ৎ মন্তসির প্রিপেগুড্ ডনসয় 
আস্যাচনযা হসয়সে। ওডি�যা, মহযারযাষ্ট্র, িে্ষযািি, 

উতিরপ্রসদ�, জমু্-িযাশ্ীর, গুজরযাি, হডরয়যানযা, 
মধ্প্রসদ�, রযাজস্যান এবং দযাদরযা ও নগর 

হযাসিড্সত এই প্রিপেগুড্র িযাজ 
চ্সে। সংডলিষ্ রযাসজ্র মুখ্সডচব 
এবং শিন্দ্রীয় মন্তিগুড্র সডচবসদর 
প্রধযানমন্তী ডনডদ্ষষ্ সমসয়র আসগই 
প্রিপেগুড্র িযাজ শ�র িরযার ডনসদ্ষ� 
ডদসয়সেন। শিযাডিি – ১৯ এর সসগে 
সংডলিষ্ অডিসযযাগ এবং ডপএম আবযাস 

শযযাজনযার ডবরসয় নযানযা অডিসযযাগ ডনসয়ও ববঠসি 
আস্যাচনযা হসয়সে।  

পডরসব�ন, বন ও জ্বযায়ু পডরবত্ষন মন্তি, সরিযাসরর পডরসব� 
রষেযা িরযার অগেীিযারসি বযাস্বযাডয়ত িরসত “ইডন্ডয়যা ক্যাইসমি শচজে 
নস্জ শপযাি্ষযা্”–এর সূচনযা িসরসে। এখযান শরসি ডবডিন্ন মন্তসির 

নযানযা উসদ্যাসগর ডবরসয় তর্ পযাওয়যা যযাসব। িযারসতর জ্বযায়ু সংক্যা্ 
পডরডস্ডত, জযাতীয় নীডতর ডবরসয় ডবডিন্ন উসদ্যাগ, এনডিডস-র জন্ িযারসতর 
প্রয়যাস, ডবডিন্ন প্রডতিূ্ পডরডস্ডতর শমযািযাডব্যায় প্রসয়যাজনীয় ব্বস্যা গ্রহে, 
ডবিপযাডষেি ও বহুপযাডষেি সহসযযাডগতযা, জ্বযায়ু সংক্যা্ আ্জ্ষযাডতি 
ডবডিন্ন আস্যাচনযা, নযানযা প্রডতসবদন –এর মযাধ্সম পযাওয়যা যযাসব। শিন্দ্রীয় 
পডরসব�, বন ও জ্বযায়ু পডরবত্ষন মন্তী প্রিযা� জযািসডির এর সূচনযা 
িসর বস্সেন, শদ�, ২০২০’র আসগই জ্বযায়ু সংক্যা্ ডনডদ্ষষ্ ্সষে্ 
শপঁেসত শপসরসে। https://www.cckpindia.nic.in/ এই ড্সঙ্ক ডক্ি িসর 
এই ডবরসয় ডবস্যাডরত তর্ জযানুন।

খযাদ্ প্রডক্য়যািরে ড�পে 
মন্তি, িৃরিসদর উন্নয়সন 
ডবডিন্ন প্রিপে চযা্ু িসরসে। 

িপ িু শিযািযা্ অপযাসর�ন গ্রীেস 
প্রিপে এরিমই এিডি উসদ্যাগ। 
এই প্রিসপের আওতযায় ডবজ্যাডপত 
ফ্মূ্ ও �যাি-সডজি পডরবহে 
ও সংরষেসের জন্ মন্তি, ৫০ 
�তযাং� িতু্ষডি শদয়। ডিরযাে 
শর্ প্রিসপেও িতু্ষডি পযাওয়যা 
যযায়। এখন উতির – পূব্ষযাঞ্চ্ 
এবং ডহমযা্য় সং্গ্ন রযাজ্গুড্ 
শরসি ডবমযাসন ফ্মূ্, �যাি-সডজি 
পডরবহসের জন্ িতু্ষডির ব্বস্যা 
িরযা হসয়সে।

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার ৫

প্রগনির ববিরক ১.৪১ লষি থকানট টাকার প্রকরপের পর্থারলািিা িরয়রেপ্রগনির ববিরক ১.৪১ লষি থকানট টাকার প্রকরপের পর্থারলািিা িরয়রে

“ইনডিয়া ক্াইর�ট থিঞ্জ িরলজ থপাট্থাল”– এর সিূিা“ইনডিয়া ক্াইর�ট থিঞ্জ িরলজ থপাট্থাল”– এর সিূিা

নপএ� স্নিনধ প্রকরপে,  রাস্ার িকাররদর কারে থপঁেরচ্ছ নপএ� স্নিনধ প্রকরপে,  রাস্ার িকাররদর কারে থপঁেরচ্ছ 
ব্যাঙ্কব্যাঙ্ক

টপ টু থটাটাল অপাররশি গ্ীণস টপ টু থটাটাল অপাররশি গ্ীণস 
প্রকরপে পনরবিরির ভিু্থনকপ্রকরপে পনরবিরির ভিু্থনক
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িরোনা ভাইোস সংক্রমণ কবশ্বব্যাপ্রী মানুরিে জ্রীবনযারোে প্রভাব মেরেরে। ২০২০ে শুরুরত কবকভন্ন মদরি এবং 
কবরশ্বে নানা প্রারতে এই ভাইোরসে সংক্রমণ শুরু হে। এে েরে সাো পৃকিব্রীে জনজ্রীবন স্তব্ধ হরে যাে। তরব, বেরেে 
মিরি িরোনা ভাইোরসে সংক্রমণ প্রকতহত িোে জন্য এিটি মদি্রীে টিিা আিা জাগারছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী, 
মদরিে কবকভন্ন প্রারতে টিিাে উদ্াবরনে কবিরে পয্ারোচনা িরেরেন। কতকন নরভম্বরে আরমদাবাদ, হােদ্াবাদ ও পুরণে 

টিিা উদ্াবন মিন্দ্রগুকে পকেদি্ন িরেন

ডবশশ্বর ৬০ �তযাং� ডিিযা িযারসত বতডর হয়। িসরযানযা 
িযাইরযাসসর ডবরুসধে ্ডযাইসয় ডবসশ্বর জন্ িযারত, 
আ�যার এিডি জযায়গযা বতডর িসরসে। ডবশ্বজুসড 

িসরযানযা িযাইরযাসসর সংক্মসের ডবরুসধে ্ডযাইসয় প্রযায় 
২১২ডি ডিিযা উদ্যাবসনর িযাজ চ্সে। ডবশ্ব স্যাস্্ সংস্যা 
(হু) জযাডনসয়সে, ২১২ডি ডিিযার মসধ্ ৪৮ডি ডিিযার পরীষেযা 
– ডনরীষেযা চ্সে। আর ১৬৪ডি ডিিযা পরীষেযা – ডনরীষেযার 
আসগর পয্ষযাসয় রসয়সে। 

শযগুড্র পরীষেযা – ডনরীষেযা হসচ্ছ, তযার মসধ্ ১১ডি 
ডিিযার পরীষেযা তৃতীয় স্সর রসয়সে। ৩ডি ডিিযা ডবিতীয় 
স্সর আসে। ১/২ পয্ষযাসয় িমপসষে ১৩ডি ও প্ররম পয্ষযাসয় 
২১ডি ডিিযা রসয়সে। আপৎিযা্ীন পডরডস্ডতর িযারসে ৬ডি 
ডিিযাসি ব্বহযাসরর অনুমডত শদওয়যা হসয়সে।

িযারসত, শিযাডিি – ১৯ এর ডিিযা ডনসয় আসমদযাবযাসদর 
জযাইিযাস বযাসয়যাসিি পযাি্ষ, হযায়দ্রযাবযাসদর িযারত বযাসয়যাসিি 
এবং পুসের শসরযাম ইনডস্টডিউি অফ ইডন্ডয়যা(এসআইআই) 
িযাজ িরসে। আত্মডনি্ষর িযারত ৩.০ প্যাসিসজ শিযাডিি 
– ১৯ এর ডিিযা ডনসয় গসবরেযা ও উদ্যাবসনর জন্ ৯০০ 
শিযাডি িযািযা বরযাদ্দ িরযা হসয়সে। প্রধযানমন্তী, ২৮শ� নসিম্বর 
আসমদযাবযাসদর জযাইিযাস বযাসয়যাসিি পযাি্ষ, হযায়দ্রযাবযাসদর 
িযারত বযাসয়যাসিি এবং পুসের শসরযাম ইনডস্টডিউি অফ 
ইডন্ডয়যা (এসআইআই) সফর িসরসেন। এসআইআই–এর 
মুখ্ িযায্ষডনব্ষযাহী আডধিযাডরি আদর পুনযাওয়যা্যা বস্সেন, 
ডিিযার ডবরসয় এবং এর উৎপযাদন সম্সি্ষ প্রধযানমন্তীর 
স্পষ্ ধযারেযার ডবরয়ডি জযানসত শপসর ডতডন চমৎিৃত।

িসরযানযার ডবরুসধে ্ডযাইিসরযানযার ডবরুসধে ্ডযাই

ক�াভিড – ১৯ এর ভিরুদ্ধে লডাইদ্ে িারত 
ভির্াে� পর্াদ্ে রদ্েদ্ে

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার৬
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l৮বট েকারে্যে মুখ্যমন্তীরেে থককাবিড – ১৯ এে 
থমকাককাবিিকাে প্রস্তুবত ও ি্যিথিকােিকাে সি্থরেষ 
েবেবথিবত খবতরে থেখরত িিকা হরেরে। থককাবিড – ১৯ 
এে বিরুরদ্ িডকাইরে প্ররত্যরকে েীিিরক িকঁাচকারিকা 
এিং সকরি �কারত বটককা েকাি, থসই বিষেবটরক 
অরিকাবধককাে বেরত সকরি একমত হরেরেি

lহবেেকািকা, বেবলি, েবতিেেড, থকেকািকা, মহকােকা্রে, 
েকােথিকাি, গুেেকাট ও েবচিমিরগেে মুখ্যমন্তীেকা বিবডও 
কিফকারেরসেে মকাধ্যরম এই তিিরক থ�কাে থেি

lমুখ্যমন্তীরেে সরগে এই বিষরে প্রধকািমন্তীে এবট বেরিকা 
এককােেতম তিিক

lপ্রধকািমন্তী বটককাকেররে আরে েকাে্যগুবিে সরগে 
আরিকাচিকাে ওেে গুরুবে বেরেরেি

lথককাল্ড থচরিে মকাধ্যরম সংেক্ষররে েি্য অবতবেক্ত 
ি্যিথিকােিকা বিরে েকাে্যগুবিে সরগে আরিকাচিকা হরেরে

lিকারিকা ফি বিবচিত কেকাে েি্য বতবি েকাে্য 
ে�্থকারেে বটিেকাবেং কবমবট, েকাে্য ও থেিকা স্তরে টকাস্ 
থফকারস্থে সরগে বিেবমত িেেেকােী চকািকারত েকারে্যে 
মুখ্যমন্তীরেে েেকামে্থ বেরেরেি

n অক্সয়�াড্ ষ্বশ্বষ্বদষ্যালে এবং অষ্যাসট্ায়িয়নকার 
সয়ঙ্ চসরাম ইনষ্টিষ্িউি অ� ইষ্ডিো চকাষ্ভষ্িল্ড 
ষ্িকা উদ্াবন কয়রয়ে। চসরাম িাষ্নয়েয়ে, ভারয়র 
আগামতী ২ সপ্ায়ের ময়ধষ্য িরুরতী ষ্ভষ্তিয়র এর 
প্রয়োগ শুরু করা রায়ব

n নষ্যািনাল ইনষ্টিষ্িউি অ� ভাইয়রালষ্ি এবং 
ভাররতীে ষ্েষ্কৎসা গয়বিো পষ্রিয়দর সয়ঙ্ চরৌর 
উয়দষ্যায়গ োেদ্াবায়দর ভারর বায়োয়িক এষ্ি 
উদ্াবন কয়রয়ে। ২০২১ এর প্ররম ত্রেমাষ্সয়ক এই 
ষ্িকা বািায়র আনার পষ্রকল্পনা করা েয়েয়ে 

ক�োভিভিল্ডক�োভিভিল্ড
প্রথভি� পর্োয়ে এর �োর্�োভরতো 
৯০ িতোংি প্রিোভিত

প্রোে ২৫টি জোেগোে ক�োি্োভসিয়ের তৃতীে 
পর্োয়ের পরীক্ো – ভেরীক্ো শুরু হয়েয়ে

আয়মদাবাদ ষ্ভষ্তিক িাইডাস কষ্যাষ্ডলা চেলরয়কোয়রর ষ্িকা ষ্বিরতীে পর্ায়ে রয়েয়ে। এর 
�ল�ল খুব িতীঘ্রই িানা রায়ব। আিা করা েয়চ্ছ, ২০২১ এর এষ্প্রয়লর ময়ধষ্য এই ষ্িকা 
পাওো রায়ব।   

প্রথি পর্োয়ে ৩১ ক�োটি িোেুষয়� টি�ো কেওেো হয়ে..
l মুখষ্য ত্বজ্াষ্নক উপয়দটিা চক ষ্বিেরাঘবন, িারতীে ষ্িকা কষ্মষ্ির প্রধান 

ড. ষ্ভ চক পাল এর চনরৃয়বে গষ্ির কষ্মষ্ি প্ররম পর্ায়ে ষ্িকা চদওোর 
ষ্বিয়ে পষ্রকল্পনা কয়রয়ে

l ষ্বজ্ান মন্ত্রক ও কনয়�ডায়রিন অ� ইষ্ডিোন ইন্ডাষ্্রির সয়ঙ্ এক 
ত্বিয়ক ষ্রষ্ন িানান, মাে ্চরয়ক চম মায়সর ময়ধষ্য ৩১ চকাষ্ি মানুিয়ক 
ষ্িকা চদওো েয়ব

l  ষ্বিে রাঘবন বয়লয়েন, “১ চকাষ্ি স্বাস্ষ্যকম্তী, রািষ্য ও চকন্দতীে 
সরকায়রর পুষ্লি বাষ্েনতীর সদসষ্য, সিস্ত্র বাষ্েনতীর িওোন, চোমগাড্, ৫০ 
বেয়রর চবষ্ি রায়দর বেস এবং ৫০ বেয়রর কম ঝুঁষ্কপূে্ বেয়সর চমাি 
২৬ চকাষ্ি মানুিয়ক প্ররয়ম ষ্িকা চদওো েয়ব”

চমাি সংক্রষ্মরসংক্রষ্মর ষ্েষ্কৎসাধতীনআয়রায়গষ্যর োর মৃরুষ্যর োর

পরতীক্াগার
সরকারতী 
১,১৮৭১,১৮৭
চবসরকারতী
১০১২১০১২

(প্রধযানমন্তীর পুসরযা িযারে শ�যানযার জন্ (প্রধযানমন্তীর পুসরযা িযারে শ�যানযার জন্ 
ডিউআর শিযাি স্্যান িরুন)ডিউআর শিযাি স্্যান িরুন)

l	এে�্থন্ত িকােরত ২৮,০০০ এে থিবে থককাল্ড থচি 
েরেন্ট আরে এিং এই সংখ্যকা আরেকা িকাডকারিকা হরচ্

l	প্রবতবট বটককাে বিষরে িেেেকােী চকািকারত একবট 
বডবেটকাি প্্যকাটফম্থ ততবে কেকা হরেরে এিং থসবটরক 
েেীক্ষকা কেকা হরেরে। এে সকাহকার�্য থককারিকা সংথিকা 
থেরক বটককা থিরেকারিকাে েে মকািুরষে ককারে থেঁেকারিকাে 
প্রবতবট ধকারেে ওেে িেেেকােী চকািকারিকা �কারি

l প্রেরম স্বকাথি্য থক্ষরত্ �ুক্ত, সকামরিে সকাবেে থ�কাদ্কা 
এিং �কঁারেে সংরিমররে আেঙ্কা েরেরে, তকারেে 
বটককা  থেওেকা হরি

l  বসবেঞ্জ সংরিরহে ককােও এখি থেষ ে�্থকারে

নটকা বন্টি নিরয় ৮নট রারজ্যর �ুখ্য�ন্তীরদর সরঙ্গ ববিকনটকা বন্টি নিরয় ৮নট রারজ্যর �ুখ্য�ন্তীরদর সরঙ্গ ববিক

িূডান্ত পর্থারয় নটকার পরীষিা - নিরীষিািূডান্ত পর্থারয় নটকার পরীষিা - নিরীষিা

ক�োি্োভসিেক�োি্োভসিে

জোইডোস �্োভডলো জোইডোস �্োভডলো 
কহলথয়�েোরকহলথয়�েোর

৯,৬০৮,২১১%৯,৬০৮,২১১%৪,০৯,৬৮৯ %৪,০৯,৬৮৯ %১.৪৫ %১.৪৫ %৯৪.২৮%৯৪.২৮%

ক�োভিড িুক্ত হয়েয়েে –ক�োভিড িুক্ত হয়েয়েে –  ৯০,৫৮,৮২২৯০,৫৮,৮২২
(৫ই ষ্ডয়সম্বর ২০২০র ররষ্য অনুসায়র)

ক�োয়েো শিভথল্ েে

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার ৭



প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটে 
কবহাে্রী বাজরপে্রী, 
তাঁে জনমুখ্রী ন্রীকত 

এবং স্বছে ও দােবদ্ধ 
প্রিাসরনে জন্য স্মেণ্রীে 

হরে আরেন। তাঁরি 
শ্রদ্ধা জানারত এবং 

তাঁে িারজে ধাোরি 
একগরে কনরে মযরত শ্রী 
বাজরপে্রীে জন্মকদন 

২৫মি কিরসম্বেরি প্রকত 
বেে সুপ্রিাসন কদবস 

কহরসরব পােন িো হে

রযাষ্ট্রনযায়ি, িডব, জননযায়ি, সমযাসজর 
সব্ষস্সরর মযানুসরর ডপ্রয় প্রযাক্তন প্রধযানমন্তী 
অি্ ডবহযারী বযাজসপয়ীর ২০১৮ সযাস্ 

মৃতু্র পর এি অপূরেীয় �ূন্তযার সৃডষ্ হসয়সে। 
তযাঁর ৯৬তম জন্মবযাডর্ষিীসত শয শিউ ব্সত পযাসরন, 
বত্ষমযান সরিযার আসস্ বযাজসপয়ী ডজর িম্ষধযারযাসিই 
অনুসরে িরসে এবং স্রযাজ শরসি সুরযাসজর পসর 
তযাঁর স্প্ন পূরসে িযাজ িসর চস্সে। শজযাি ধম্ষ শমসন 
শদস� প্ররম অিংসগ্রডস শজযাি সরিযার চযা্যাসনযার 
িৃডতত্ব ৩ বযাসরর এই প্রধযানমন্তীর রসয়সে। তযাঁর 
িযায্ষিযাস্ সরিযার, শব� ডিেু গুরুত্বপূে্ষ সযাফ্্ 
অজ্ষন িসরডে্। আ্জ্ষযাডতি ডনসরধযাজ্যার মসধ্ও 
বযাজসপয়ী ডজর ডবিতীয় দফযার �যাসনিযাস্ শপযাখরযাসন 
পযারমযােডবি পরীষেযা চযা্যাসনযা হয়। ওডি�যার প্রযাক্তন 
মুখ্মন্তী ডগডরধর শগযামযাগে, তযাঁর সরিযাসরর ডবরুসধে 
শিযাি শদবযার মসতযা পডরডস্ডতসতও ডতডন শিতসরর 
এবং বযাইসরর চযাসপর িযাসে নডত স্ীিযার িসরন ডন। 

মযারে এিডি শিযাসি তযাঁর সরিযার ষেমতযাচু্ত হস্ও 
শসই সরিযার জনসযাধযারসের আস্যা অজ্ষন িসরডে্। 
�যাড্র জন্ পযাডিস্যাসনর সসগে তযার উসদ্যাগ এবং 
্যাসহযার শঘযারেযাপরে স্যাষের এিডি উসলিখসযযাগ্ 
পদসষেপ। 

সুপ্র�যাসসনর উসদ্যাগ ডহসসসব বযাজসপয়ী ডজ 
িযারতসি এি উচ্চমযারেযায় ডনসয় শগসেন। স্ে্ষযা্ী 
চতুস্যাে প্রিপে তযাঁর সরিযাসরর আমস্ শুরু হসয়ডে্, 
যযা বত্ষমযান নসরন্দ্র শমযাদী সরিযাসরর সমসয় পূে্ষ রূপ 
শপসয়সে। তযার দূরদড�্ষতযার জন্ শযযাগযাসযযাগ ব্বস্যার 
উন্নডত হসয়সে। শমযাবযাই্ শফযাসনর শযযাগযাসযযাগ, 
গ্রযামযাঞ্চস্ সডি উন্নয়সনর মযাধ্সম এিজন 
রযাষ্ট্রনযায়সির দূরদড�্ষতযা প্রমযাডেত। তযঁার আমস্ই 
শমযাবযাই্ শফযাসনর ইনিযাডমং ি্ ডবনযামূস্্ পযাওয়যার 
ফস্ শদস� শযযাগযাসযযাগ ব্বস্যায় ডবলিব এসসডে্। 

তযাঁর আমস্ নতুন শিড্িম নীডত গৃহীত হসয়ডে্। 
যযার ফস্ শবসরিযারী সংস্যাগুড্ এই ব্বস্যায় যুক্ত 

সপু্রশাসরির প্রনিচ্ছনবসপু্রশাসরির প্রনিচ্ছনব

সুপ্র�যাসন ডদবসসুপ্র�যাসন ডদবস অি্ ডবহযারী বযাজসপয়ীর জন্মবযাডর্ষিী

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার৮



l	প্রগষ্র: সকাধকাের মকািুরষে বিবিন্ন অবির�কাে 
বিষ্পবতিরত প্রেকাসবিক সবরিেতকা এিং বিবে্থষ্ট 
সমরে তকা িকাস্তিকাবেত কেকাে েি্য িেেেকােী 
চকািকারিকা এিং সেককারেে বিবিন্ন গুরুবেেূর্থ 
প্রকরপেে ে�্থকারিকাচিকা এে অগে। েকাে্য 
সেককােগুবিে প্রকপেও এই উরে্যকারেে মরধ্য 
েরেরে

l িতীবন প্রমাে: প্রিীর িকােবেকরেে থেিেরিে 
েি্য প্রবত িেে থ� িকাইফ সকাবট্থবফরকট বেরত 
হে, থসবট তিেু্যবতি প্রবরিেকাে কেকা �কারি

l ষ্ডষ্ি লকার: ককােে বিহীি প্রেকাসবিক ি্যিথিকা
l উমঙ্: থেেেুরড থকন্দ্রীে সেককারেে থেরক 

থিকািীে প্রেকাসরিে ই-েি েবেরষিকাে একবট 
অবিন্ন প্্যকাটফম্থ 

l অনুভব: অিসেপ্রকাপ্ত কম্থচকােীেকা  থ� 
উরলিখর�কাে্য ককাে করেরেি, তকাে স্বীকৃবত

l	অিিকাইি আেবটআই থেকাট্থকাি
l	থ�সমস্ত আবধককাবেকেকা েকাবেবেেকািি করেি িকা, 

তকারেে প্রবত করিকাে মরিকািকারিে িীবত রিহর 
এিং �কঁােকা ককাে করেি, তকারেে উৎসকাহ েকাি

l	ইয়লট্ষ্নক ষ্েউমষ্যান ষ্রয়সাস্ মষ্যায়নিয়মন্ট 
ষ্সয়টিম (ই-এইেআরএমএস) : এবট একবট 
ি্যে সকাশ্রেী উরে্যকাে, �কাে মকাধ্যরম সেককাে 
সবিক িরক্ষ্য সবিক েরে বিরেকাে করে। এই 
ি্যিথিকাে কম্থচকােীরেে বিষরে সমস্ত তে্য এিং 
েকািীে আরিেি একবট প্্যকাটফরম্থ কেকা �কাে

l	আধকাে বিবতিক িকারেকারমব্ক হকাবেেকা সেককােী 
কম্থচকােীরেে েি্য 

l	ি্যকােিকাি বডবেটকাি বিটকারেবস বমেি
l	ই-চপাটি: রিকাহকরেে েকােকারিকা অেিকা হকারত 

থিখকা িকাত্থকা এই ি্যিথিকাে মকাধ্যরম স্কেকাি করে 
ইরমি মকােফত েকািকারিকা হে, েন্তি্যথিরি এই 
িকাত্থকাগুবি বপ্রন্টআউট িকাে করে থসগুবি খকারম 
িরে ডকাকবিিকারেে কম্থীেকা বিবে্থষ্ট বিককািকাে 
অি্য বচবিে মরতকাই েকাবিরে থেি

l ই-সম্পক:্ অিিকাইরিে মকাধ্যরম িকাত্থকা 
েকািকারিকাে এই ি্যিথিকাবটরক ৯০ িক্ষ বিিন্্রীকৃত 
ি্যিহকােককােী  ককারে িকােকাি

হওয়যার সুসযযাগ শপসয়ডে্। তযার আমস্ই িযারত, 
পযাডিস্যাসনর সসগে স�স্ত্র সংঘসর্ষ জয়্যাি িসরডে্। 
িযাডগ্ষস্ এবং ডনয়ন্তে শরখযা বরযাবর ১৯৯৯ সযাস্ শম 
শরসি জু্যাই মযাস পয্ষ্ শসই সংঘর্ষ চস্ডে্। বযাজসপয়ী 
সরিযাসরর সমসয় প্র�যাসডনি িযাসজর সুডবসধর জন্ 
ঝযাডখন্ড, উতিরযাখন্ড ও েডতি�গড – এই ডতনডি নতুন 
রযাজ্ বতডর িরযা হয়। প্রযাক্তন প্রধযানমন্তীর এিডি স্সপ্নর 
প্রিপে ডে্ নদীগুড্র মসধ্ আ্তঃসংসযযাগ গসড শতযা্যা।  

সুপ্র�যাসসনর অর্ষ হ্, সিস্র অডিসযযাসগর যরযাযর 
ডনষ্পডতি; প্রডতডি নযাগডরসির িযাসে সব সুফ্ এবং সুসযযাগ 
শপঁেযাসনযা; প্রডতডি িযারতবযাসীর জন্ ডনরযাপতিযা; এইিযাসব 
সরিযার, প্রডতডি নযাগডরসির িযাসে শপঁসেসে। িযাস্যা 
এবং জনমুখী নীডত গ্রহসের জন্ ডতডন সুপ্র�যাসসনর 
প্রডতডবম্ব ডহসসসব ডবসবডচত হন। ডবিযা�মুখী, স্চ্ছ এবং 
দযায়বধে সরিযার, পডরচযা্নযা িরযাই তযার উসদ্দ�্ ডে্। 
জনসযাধযারসের িযাসে দ্রুত এবং সহসজ যযার সুফ্ শপঁসে 
শদওয়যাই ডে্ উসদ্দ�্। তযার সময়িযাস্ ডতডন এগুড্সি 
ডনডচিত িসরসেন। 

তযঁাসি সম্যান জযানযাসত এবং তযার িযাসজর ধযারযাসি 
এডগসয় ডনসয় শযসত প্রডতবের তযাঁর জন্মডদনডি সুপ্র�যাসন 
ডদবস ডহসসসব পযাড্ত হয়। ২০১৪ সযাস্ ষেমতযায় 
আসযার পর প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র শমযাদী ২৫শ� ডিসসম্বরসি 
সুপ্র�যাসন ডদবস ডহসসসব পযা্সনর ডসধেযা্ শনন।  

“নযাগডরি প্ররম” এই মন্ত, উসদ্দ�্ ও নীডতর বস্ 
বড্য়যান হসয় িযারত,  নযাগডরিসদর িযাসে সরিযারসি 
ডনসয় শগসে। এর ফস্ নযাগডরিরযা ডবডিন্ন প্রিসপে 
সডক্য়িযাসব যুক্ত হসত শপসরসেন। সডক্য় প্র�যাসসনর 
গুরুত্বপূে্ষ অগে ডহসসসব সরিযার, জন অডিসযযাসগর 
ডনষ্পডতিসি অগ্রযাডধিযার শদয়।  

২০১৪ সযা্ শরসি প্রডতডি সরিযারী দপ্সর জন 
অডিসযযাসগর ডনষ্পডতির ডবরয়ডিসি অত্্ গুরুত্ব শদওয়যা 
হয়। ডবডিন্ন মন্তি ও দপ্র তযাসদর িযাসজর পডরসব� 
এবং প্রডক্য়যায় বহু পডরবত্ষন এসনসে। বযাডডসত বসসই 
সযাধযারে মযানুর যযাসত সরিযাসরর সসগে শযযাগযাসযযাগ িরসত 
পযাসরন, তযার জন্ প্রযুডক্তর ব্বহযারসি উৎসযাডহত িরযা 
হসয়সে। ২০১৪ সযাস্ প্ররম সুপ্র�যাসন ডদবসস প্রধযানমন্তী 
বস্ডেস্ন, সরিযারী িযাসজর প্রডক্য়যায় সর্ীিরে 
আনযার মধ্ ডদসয় সমস্ ব্বস্যাসি স্চ্ছ এবং দ্রুত িরযা 
সম্ভব। 

“জনসযাধযারে এবং সরিযাসরর মসধ্ আস্যার আসরিডি 
উদযাহরে হ্, হ্ফনযামযার শষেসরে এবং প্রত্যায়সের 

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার ৯

সপু্রশাসরির জি্য সরকাররর গিৃীি সপু্রশাসরির জি্য সরকাররর গিৃীি 
উরদ্যাগউরদ্যাগ
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সপু্রশাসরির জি্য ববদু্যনিি প্রশাসিসপু্রশাসরির জি্য ববদু্যনিি প্রশাসি

সুপ্রেকাি হি বিবতি, আে তিেু্যবতি প্রেকাসি 
হি তকাে প্ররেকাে। সুপ্রেকাসরিে মকাধ্যরম উন্নত 
প্রেকাসরিে সুফি এিং েদ্বতগুবি বিধ্থকাবেত 
হে। তিেু্যবতি প্রেকাসি �েকা�েিকারি তে্য 
প্র�ুবক্তরক সকাধকাের মকািুরষে ককারে থেঁরে থেে। 
এেকাডকা তকা সেককােরক িকােবেক এিং সংবলিষ্ট 
অি্যকাি্য  সি েরক্ষে ককারে েবেরষিকা থেঁরে 
বেরত সকাহকা�্য করে। 

সপু্রশাসি নদবস উদরাপরির লষি্যসপু্রশাসি নদবস উদরাপরির লষি্য

মুক্ত এিং েকােিদ্ প্রেকাসবিক ি্যিথিকা বিবচিত 
কেকাে েি্য সেককাে, বিবিন্ন উরে্যকাে বিরেরে।
l	স্বচ্ এিং েকােিদ্ প্রেকাসি উেহকাে 

থেিকাে েি্য সেককারেে অগেীককারেে কেকা 
েিসকাধকােররক েকািকারিকা হে

l	সকাধকাের িকােবেকরেে কি্যকার এিং উন্নেরিে 
েি্য অবতবেক্ত উরে্যকাে থিওেকা হে

l	সেককােী প্রেকাসিরক চূডকান্ত সবরিে এিং 
মকািুরষে ককারে েকােিদ্ করে থতকািকাে েি্য 
প্ররেকােিীে ি্যিথিকা থিওেকা হে

l	সুপ্রেকাসরিে েি্য িকারিকা এিং �েকা�ে িীবত 
প্ররেকাে কেকা হে

সপু্রশাসরির সিূকসপু্রশাসরির সিূক
২০১৯ এ সুপ্র�যাসন ডদবসস “সুপ্র�যাসন সূচি”(ডজডজআই) 

–এর সূচনযা িরযা হসয়সে। এই সূচিডি প্র�যাসসনর ডবডিন্ন ডবরয় 
ডবসবচনযা িসর ডবজ্যান সম্তিযাসব বতডর িরযা হসয়সে। নযাগডরি 
শিডন্দ্রি এই সূচি, প্র�যাসসনর অবস্যান ডনধ্ষযারসনর িযাসজ সযাহযায্ 
িসর। 

রযাজ্গুড্র প্র�যাসসনর মযান জযানযার শষেসরে এডি এিডি অডিন্ন 
বয়বস্যা। রযাজ্ সরিযার এবং শিন্দ্র�যাডসত অঞ্চস্র প্র�যাসসনর 
ডবডিন্ন উসদ্যাসগর প্রিযাব এর মযাধ্সম যযাচযাই িরযা হয়। ডজডজআই 
– এর উসদ্দ�্ হ্, সব রযাসজ্র এবং শিন্দ্র�যাডসত অঞ্চস্র 
প্র�যাসডনি িযাসজর মূ্্যায়সনর জন্ প্রসয়যাজনীয় তসর্র ডবসলিরে। 
যযার মযাধ্সম প্র�যাসসনর িযাসজর উন্নডত ঘিযাসনযার জন্ যরযাযর 
শিৌ�্ অব্ম্বন িরযা যযাসব। 

এই সূচসির শষেসরে ডবডিন্ন নীডত শমসন চ্যা হয় – এডি 
সহজিযাসব ডহসসব িরসত সুডবসধ হসব, নযাগডরি বযান্ধব, ফ্প্রসূ 
এিডি ব্বস্যা যযা সব রযাজ্ এবং শিন্দ্র�যাডসত অঞ্চস্ প্রসয়যাগ 
িরযা যযাসব।

নজনজআই ১০নট থষিত্ররক নবরবিিা কররনজনজআই ১০নট থষিত্ররক নবরবিিা করর
l	কৃবষ এিং অিুসকােী 

থক্ষত্
l	বেপে ও িকাবরে্য
l	মকািি সপেে উন্নেি 
l	েিস্বকাথি্য 
l	েিেবেককািকারমকা ও 

থসগুবিে ি্যিহকাে 

l	আবে্থক প্রেকাসি 
l	সমকাে কি্যকার ও উন্নেি 
l	বিচকাে ি্যিথিকা ও 

েিবিেকােতিকা 
l	েবেরিে 
l	িকােবেক থকবন্দ্রক 

প্রেকাসি 
থমকাট ৫০বট বিষরেে ওেে বিরিচিকা করে এই ১০বট প্রেকাসবিক থক্ষত্রক 
েবেমকাে কেকা হে। এে মূি্যমকাি েরিকাে েি্য একবট প্রেকাসবিক 
ি্যিথিকাে বিবিন্ন বিষেরক আিকােকা আিকােকা িকারি গুরুবে থেওেকা হে।

সময় স্-প্রত্যাডয়ত িরযার পধেডত চযা্ু িরযা। পুরসনযা 
ডনয়মিযানুন শযগুড্র আসস্ শিযাসনযা প্রযাসডগেিতযা 
শনই, শসগুড্সি সডরসয় শদওয়যা উডচত।“ শ্রী শমযাদী 
বস্সেন, অি্ ডজসি শ্রধেযা জযানযাসনযার সব শরসি 
বড সুসযযাগ হ্ তযাঁর জন্মডদনডিসি ‘সুপ্র�যাসন ডদবস’ 

ডহসসসব পযা্ন িরযা এবং এই ্ ষে্ পূরসে ডনসজসদর 
আত্মডনসয়যাডজত িরযা। শ্রী বযাজসপয়ী ২০১৮র ১৬ই 
আগস্ট প্রয়যাত হন। জযাতীয় রযাজধযানীসত যমুনযার 
তীসর তযঁার স্যারসির নযাম সদদব অি্।  

সুপ্র�যাসন ডদবসসুপ্র�যাসন ডদবস অি্ ডবহযারী বযাজসপয়ীর জন্মবযাডর্ষিী

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার১০
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মালবষ্য ষ্ি চক োডা আষ্ম কাউয়ক এর বড চদিয়প্রষ্মক 
বয়ল ময়ন কষ্র না; আষ্ম সবসমে রার পুয়িা কষ্র। 
িতীষ্বর ভাররতীেয়দর ময়ধষ্য এমন কাউয়ক চদষ্খ না, 

ষ্রষ্ন রাঁর চরয়ক চবষ্ি চদয়ির চসবা কয়রয়েন

মোত্া গান্তী

এক দূরদশ্থীরক স্মরণএক দূরদশ্থীরক স্মরণ
কবশ্বিকব েব্রীন্দ্রনাি ঠাকুে পকডিত মদন মমাহন মােরব্যে 
সমারজে কবকভন্ন িারজে জন্য সঠিিভারবই তাঁরি মহামনা 
বরে অকভকহত িরেকেরেন। উদাে িাি্রী নরেরিে িাে 
মিরি কতকন এিটি কবশ্বকবদ্যােরেে জন্য  শুধু কবপুে জকমই 
সংগ্রহ িরেনকন, হােদ্াবারদে কনজারমে মিরিও প্রচুে 
অি ্ মজাগাড় িরেকেরেন। মচৌকে মচৌো আর্ােরন যুক্ত 
কবপ্লব্রীরদে মৃতু্যদডি মিরি বাঁচারনা তাঁে অন্যতম এিটি 
উরদ্যাগ। প্রিৃতই কতকন মহামনা।

পডন্ডত মদন শমযাহন মযা্ব্ ডেস্সন এিজন 
দূরদ�্ষী, সমযাজ সংস্যারি, সযাংবযাডদি, ড�ষেযাডবদ 
শনতযা। িযারসতর এই মহযান স্যাসনর অসনি 

গুে ডে্। আজ যখন প্রগডত�ী্ ও সংসৃ্ডতমনযা 
যুব সম্প্রদযায় শদ�সি পডরচযা্নযার দযাডয়ত্ব শনয়,তযাঁর 
দূরদৃডষ্র জন্ িযারসতর স্যাধীনতযা তখনই অর্ষবহ হয়। 
িযারতরত্ন পডন্ডত মদন শমযাহন মযা্সব্র ১৫৯তম 
জন্মবযাডর্ষিীসত তযাঁর িযাসজর ধযারযায় প্রজসন্মর পর প্রজন্ম 
অনুপ্রযাডেত হসচ্ছ। শবনযারস ডহদুে ডবশ্বডবদ্যা্য় ১৯১৬ 

এবং অডখ্ িযারতীয় ডহদুে মহযাসিযার প্রডতষ্যাতযা মযা্ব্ 
ডজ, তযাঁর নীডতর সসগে আসপযার িরসতন নযা। মহযাত্মযা 
গযান্ধীর জন্ মহযামনযা ডেস্ন, তযাঁর ডবসবি এবং ‘এিজন 
বড িযাই’। 

ডতডন ১৯০৯ সযাস্ ইংসরজী সংবযাদপরে দ্ ড্িযার-
এর সূচনযা িসরডেস্ন। পূব্ষতন এ্যাহযাবযাদ, বত্ষমযান 
প্রয়যাগরযাজ শরসি এডি প্রিযাড�ত হত। আইনজ্ ডহসসসব 
মযা্ব্ ডজ, ১৯২২ সযাস্ শচৌডর শচৌরযা ঘিনযায় ১৭০ জনসি 
মৃতু্দসন্ডর হযাত শরসি বযঁাডচসয় ডেস্ন। এসদর মসধ্ ১৫৫ 
জন ফযাঁডসর মঞ্চ শরসি ডন্ৃডত পযান। আর বযাডিসদর 
যযাবজ্ীবন িযারযাদন্ড হয়। মুস্মযান ডনব্ষযাচিসদর জন্ 
আ্যাদযা ব্বস্যার শয উসদ্যাগ ১৯১৬ সযাস্ ্ সক্ষ্মৌ চুডক্তসত 
হসয়ডে্, ডতডন তযারও ডবসরযাধীতযা িসরন। হডরবিযাসর গগেযা 
নদীর জ্প্রবযাহসি বযাধযা নযা শদবযার জন্ মযা্ব্ ডজ 
ডরিডি� সরিযারসি গগেযা মহযাসিযার সসগে এিডি চুডক্তসত 
স্যাষের িরযান। যযার ফস্ িডবর্সত গগেযার প্রবযাহ শয 
শিযাসনযা রিসমর বযাধযা শরসি মুক্ত হসব। এই স্যাধীনতযা 
সংগ্রযামীসি ২০১৫ সযাস্ মসরযােতির িযারতরত্ন শদওয়যা 
হসয়ডে্।   

সযাস্ তযাঁর উসদ্যাসগ স্যাডপত হসয়ডে্।  শয শিযাসনযা 
্ষে্ পূরসে মহযামনযার ডনর্স প্রয়যাস ডে্ অতু্নীয়। 
ডতডন হযায়দ্রযাবযাসদর ডনজযাসমর িযাে শরসি ডবপু্ অসঙ্কর 
অনুদযান, ডবশ্বডবদ্যা্সয়র জন্ সংগ্রহ িসরডেস্ন। 
িডরত শয ডনজযাম, প্ররসম অনুদযান ডদসত রযাডজ হন ডন। 
তখন ডনজযাসমর পযাদুিযাসি ডন্যাসম শতযা্যার উসদ্যাগ 
শনওয়যা হয়। শ�সর ডনজযাম ডবপু্ অসঙ্কর অনুদযান 
ডদসয়ডেস্ন।

িযারতীয় জযাতীয় িংসগ্রসসর চযার বযাসরর সিযাপডত 

lসরত্যেই েে হে –‘সত্যরমি েেরত’ এই 
থলিকােকাি েকাবতরক মকািি্য বে মুডিকউেবিষে থেরক 
বেরেবেরিি
lহবেবিকারে হে বক থেৌবে ঘকারট েগেকা আেবতে 
সূচিকা বতবি করেবেরিি। বহবদি, েগেকা ও থেকা মকাতকাে 
থসিকাে েরি্য বতবি িকািকা উরে্যকাে বিরেবেরিি
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ব্ডক্তত্বব্ডক্তত্বমহযামনযা মদন শমযাহন মযা্ব্

জন্ম ২৫থশ নডরসম্বর ১৮৬১, �িুৃ্য ১২ই িরভম্বর ১৯৪৬জন্ম ২৫থশ নডরসম্বর ১৮৬১, �িুৃ্য ১২ই িরভম্বর ১৯৪৬



বিদ্যুৎ বিপ্লবিরবিদ্যুৎ বিপ্লবির
বিখবরবিখবর

প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র শমযাদী, ২০১৪ 
সযাস্ শদস�র দযাডয়ত্ব শনওয়যার 
পর িযারত, পুনন্ষবীিরেসযযাগ্ 

জ্যা্যানী উৎপযাদসনর উপর গুরুত্ব 
ডদসচ্ছ। ডর-ইনসিস্ট ২০২০, তৃতীয় 
আ্জ্ষযাডতি পুনন্ষবীিরেসযযাগ্ 
জ্যা্যানী শষেসরে ডবডনসয়যাগ সংক্যা্ 
ববঠি ও প্রদ�্ষনীর উসবিযাধন 
িসর প্রধযানমন্তী পডরসব� রষেযা 
ও পুনন্ষবীিরেসযযাগ্ জ্যা্যানীর 
উৎপযাদসন িযারসতর উসদ্যাসগর 
প্র�ংসযা িসরসেন। ৮০ডি 
শদস�র প্রডতডনডধসদর উসদ্দস� 
বক্তব্ রযাখযার সময় স্পে সমসয়র 
মসধ্ পুনন্ষবীিরেসযযাগ্ ডবদু্ৎ 
উৎপযাদসনর ষেমতযা শমগযাওয়যাি 
শরসি ডগগযাওয়যাসি উন্নীত হওয়যায় 
প্রধযানমন্তী সস্যার প্রিযা� িসরসেন। 
এর ফস্ ‘এি সূয্ষ, এি ডবশ্ব, এি 
গ্রীি’ প্রিপে বযাস্বযাডয়ত হসচ্ছ। 

গত ৬ বের ধসর শদ�, 
জ্যা্যানী শষেসরে ডবলিব ঘডিসয়সে। 

পুনন্ষবীিরেসযযাগ্ ডবদু্ৎ উৎপযাদসন 
িযারত ডবসশ্ব চতুর্ষ বৃহতিম শদ� এবং 
এই ষেমতযা ক্ম� বৃডধে পযাসচ্ছ। 
িযারসত বত্ষমযাসন ১৩৬ ডগগযাওয়যাি 
পুনন্ষবীিরেসযযাগ্ জ্যা্যানী উৎপন্ন 
হয়, যযা আসস্ শমযাি ষেমতযার ৩৬ 
�তযাং�।

সরূ্থনকরণসরূ্থনকরণ
l	থেরে অর্কািে ে�্থন্ত প্রকাপ্ত 

তে্য অিু�কােী থমকাট উৎেকাবেত 
বিেু্যৎ-এে েবেমকার 
৩,৭৩,৪৩৬ থমেকাওেকাট । 
এে মরধ্য েুিি্থিীকেরর�কাে্য 
বিেু্যৎএে েবেমকার ৮৯,৬৩৬ 
থমেকাওেকাট। সেককাে, ২০২২ 

সকারিে মরধ্য ১৭৫ বেেকাওেকাট 
এিং ২০৩০ সকারিে মরধ্য 
৪৫০ বেেকাওেকাট বিেু্যৎ 
উৎেকােরিে িক্ষ্যমকাত্কা ধকা�্থ 
করেরে। ( ১ বেেকাওেকাট = 
১০০০ থমেকাওেকাট = ১০০ 
থককাবট ওেকাট)

l	থসৌে বিপ্রি গুেেকাট, 
মধ্যপ্ররেে, উতিেপ্ররেে, 
েকােথিকাি, তকাবমিিকাডু এিং 
বহমকাচি প্ররেে গুরুবেেূর্থ 
িূবমককা থিরি। ককাের এই সি 
েকাে্যগুবি েুিি্থিীকেরর�কাে্য 
বিেু্যৎ উৎেকােরিে  থক্ষরত্ 
সংেবিত

l	সেককাে িকােু, তেি, েিবিেু্যৎ 
প্রকরপেে প্রবত বিরেষ গুরুবে 
বেরচ্। �কারত ২০৩৫ সকারিে 
মরধ্য িক্ষ্য েূের কেকা �কাে

l	সম্প্রবত মধ্যপ্ররেরেে থেওেকাে 

যখন সাো কবশ্ব জেবােু পকেবত্রনে গভ্রীে সঙ্করটে সমু্খ্রীন, তখন পুনন্ব্রীিেণরযাগ্য জ্াোকনে 
প্ররোজন মদখা কদরেরে। গত ৬ বেরে এই চ্যারেরজেে মমািাকবোে জন্য ভােত পুনন্ব্রীিেণরযাগ্য 

জ্াোন্রীে উৎপাদরনে ষেমতা আড়াইগুণ বৃকদ্ধ িরেরে এবং যা আরো বাড়ারনা হরছে
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১৫০০ থহ্ে েবমে ওেে 
৭৫০ থমেকাওেকাট উৎেকােিক্ষম 
থসৌেবিেু্যৎ প্রকপে েরড উরিরে। 
এে ফরি ২.৬ থককাবট িৃক্ষরেকােরর 
�তটকা ককাি্থি ডকাই অক্কাইড 
থেকাবষত হে,  থসই েবেমকার 
ককাি্থর বিঃসের থেকাধ কেকা সম্ি 
হরেরে

l	আন্তে্থকাবতক থসৌে থেকারট 
িকােরতে উরে্যকাে �ুেকান্তককােী। 
২০৩০ সকারিে মরধ্য থেে 
থসৌেবিেু্যৎএ ি্যিহৃত �ন্তেকাবত 
উৎেকােরি স্বেংসপূের্থ হিকাে থ� 
উরে্যকাে বিরেরে, তকােই অগে 
বহরসরি েকাতীে থসৌে বমেি েরড 
থতকািকা হরেরে।

প্যানরস িুনতিপ্যানরস িুনতি
ভাররির সাফল্যভাররির সাফল্য

জ্বযায়ু পডরবত্ষন শরযাসধ এবং 
পডরসবস�  শনডতবযাচি প্রিযাব 
িমযাসনযার জন্ ২০১৫র প্যাডরস চুডক্ত 
অত্্ গুরুত্বপূে্ষ। এই চুডক্ত অনুসযাসর 
১৭৯ডি শদ�, ডবসশ্বর তযাপমযারেযা বৃডধে 
এই �তসি ২ ডিগ্রী শস্ডসয়যাস 
বযা ১.৫ ডিগ্রী শস্ডসয়যাস পয্ষ্ 
িমযাসনযার অগেীিযার িসরসে। জ্বযায়ু 
সংক্যা্ স্চ্ছতযার প্রডতসবদসন ডজ-
২০ শগযাষ্ীিুক্ত শদ�গুড্র মসধ্ 
িযারতই এিমযারে প্যাডরস চুডক্তর 
্সষে্ শপঁেসত শপসরসে। জ্বযায়ু 
সংরষেে সহ পুনন্ষবীিরেসযযাগ্ 
জ্যা্যানীর শষেসরে িযারসতর উসদ্যাগ 
এর মযাধ্সম প্রডতফড্ত। এর ফস্ 
পুনন্ষবীিরেসযযাগ্ জ্যা্যানী উৎপযাদসন 
িযারসতর গুরুসত্বর ডবরয়ডিও উসঠ 
আসস।    

প্রধযানমন্তী – ডিরযাে উজ্ষযা সুরষেযা এবং উত্যান মহযা অডিযযান 
(ডপএম-িুসুম) িৃডরসষেসরের সসগে আধুডনি প্রযুডক্তসি 
যুক্ত িরযার এিডি গুরুত্বপূে্ষ উসদ্যাগ। িৃরিসদর জীবসন 
সমৃডধে ডনসয় আসযার জন্ সরিযার, এই প্রিসপের মযাধ্সম 

শদস� পুনন্ষবীিরেসযযাগ্ জ্যা্যানীর উৎস ব্বহযাসর উসদ্যাগী 
হসয়সে। িৃডর শষেসরে শসৌর�ডক্তসি ব্বহযাসরর সফ্ প্রয়যাস 
নজসর আসসে। 

িযারসতর অর্ষনীডত মূ্ত িৃডর ডনি্ষর। এসদস�র িৃরিরযা 
তযাপডবদু্ৎ বযা জ্ডবদু্ৎএর মসতযা প্রচড্ত �ডক্ত ব্বহযার িসর 
শসসচর িযাজ িসর রযাসিন। বেসরর পর বের যরযাযর শসসচর 
অিযাসব জ্ নযা পযাওয়যায় আ�যানুরূপ ফ্ন হয় নযা। ২০২২ 
সযাস্র মসধ্ িৃরসির আয় ডবিগুে িরযার জন্ সরিযার শয 
উসদ্যাগ ডনসয়সে, তযারই অগে ডহসসসব ২০১৮ – ১৯ অর্ষবসর্ষ 
শিন্দ্রীয় বযাসজসি ডপএম-িুসুম প্রিসপের শঘযারেযা িরযা হসয়ডে্। 
এই প্রিপেডি ২০১৯এর শফব্রুয়যারীসত শুরু হয়। 

অডনয়ডমত বৃডষ্ ও যরযাযর শসসচর সুডবসধ নযা রযািযায় �সস্র 
ষেডত এিডি ডনত্দনডমডতিি সমস্যা।  ডপএম ডিরযাে প্রিসপে 
শসৌর�ডক্তর সযাহযাসয্ িৃরিরযা শসসচর িযাজ িরসত পযারসবন। 
তযাঁরযা তযাসদর জডমসত শসযা্যার প্যাসন্ বডসসয় শয ডবদয়ুৎ উৎপযাদন 
িরসবন, শসখযানিযার অডতডরক্ত ডবদু্ৎ, বন্টন সংস্যাগুড্সি ডবডক্ 
িরসত পযারসবন। ২০২২ সযাস্র মসধ্ ২৫,৭৫০ শমগযাওয়যাি 
শসৌরডবদু্ৎ উৎপযাদসনর ্ষে্মযারেযা ধযায্ষ িরযা হসয়সে। এর ফস্ 
গ্রযাসম ডনরডবডচ্ছন্ন ডবদু্ৎ সরবরযাহ িরযা ডনডচিত হসব। ২০২২ 
সযাস্র মসধ্ শসৌর�ডক্তর সযাহযাসয্ ৩ শিযাডি পযাসম্র সযাহযাসয্ 
শসসচর িযাজ িরযার উসদ্যাগ শনওয়যা হসয়সে। এই প্রিসপের জন্ 
ব্য় হসব ১.৪ ্ষে শিযাডি িযািযা। শিন্দ্র এবং রযাজ্ সরিযারগুড্ 
এই প্রিসপে ৪৮,০০০ শিযাডি িযািযা শদসব। শসযা্যার পযাসম্র 
শমযাি খরসচর ১০ �তযাং� বহন িরসবন িৃরিরযা। িুসুম প্রিসপে 
৩৪,৪২২ শিযাডি িযািযা ব্যাঙ্ক ঋে পযাওয়যা যযাসব। 

ফ্্োগভিপ প্র�ল্প : কসৌরিভক্তর ে্োপ� 
ে্েহোয়রর জে্ ভপএি কুসুি

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার ১৩
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কৃষকেকা কুসুম প্রকপে থেরক েু’িকারি উেকৃত হরিি। প্রেমত, তকঁােকা থসরচে েি্য বিিকামূরি্য বিেু্যৎ েকারিি এিং 
ববিতীেত �বে তকঁারেে িকাডবত বিেু্যৎ েকারক তকাহরি থসই বিেু্যৎ বরিরড েকাবিরে অবতবেক্ত অে্থ উেকাে্থি কেরত 

েকােরিি

কুসুম প্রকল্প থেকক দু’ধরকের সুববকধকুসুম প্রকল্প থেকক দু’ধরকের সুববকধ

ষ্বপুল ষ্বদুষ্যয়রর সাশ্রে
চসৌর িষ্ক্তর কারয়ে শুধু ষ্বদুষ্যরই সাশ্রে েয়ব না 
৩০,৮০০ চমগাওোি বাডষ্র ষ্বদুষ্যৎ উৎপন্ন েয়ব। 
সরকার কৃিকয়দর চসালার পষ্যায়নয়লর সাোয়রষ্য 
চসৌর ষ্বদুষ্যৎ উৎপাদয়ন অনুমষ্র চদয়ব

আপষ্নও এর সুষ্বধা চপয়র পারন... কুসুম 
চরািনাে আয়বদন করয়র োইয়ল এই https://
Mure.Gov.in ওয়েবসাইয়ির মাধষ্যয়ম চরাগায়রাগ 
করুন

কুসুি  প্র�য়ল্পর  শেভিষ্্কুসুি  প্র�য়ল্পর  শেভিষ্্

সুভেধোসুভেধো
চকন্দ ভরু্ষ্ক ষ্েয়সয়ব

চদয়ব

িষ্মর মাষ্লক 
বেয়র একর 
ষ্পেু ৬০ 

োিার িাকা 
চরয়ক ১ লক্ 
িাকা পরবর্তী 
২৫ বের 

আে করয়র 
পারয়বন

এই প্রকরপের নিিনট অংশএই প্রকরপের নিিনট অংশ
প্ররম বষ্যবস্া: পুনন্ষবীিরেসযযাগ্ ডবদু্ৎ উৎপযাদসনর সযাহযাসয্ 
ডবসিন্দ্রীিৃত ১০,০০০ শমগযাওয়যাি ডগ্রসির শযযাগযাসযযাগ গসড 
উঠসব। শসৌর �ডক্ত অরবযা অন্ পুনন্ষবীিরেসযযাগ্ জ্যা্যাডনর 
ডবদু্ৎ প্রিসপে ৫০০ ডিস্যাওয়যাি শরসি ২ শমগযাওয়যাি ষেমতযা 
সম্ন্ন ডবদু্ৎ উৎপযাদন ব্বস্যা ব্ডক্তগতিযাসব িৃরিরযা, 
িৃরিসদর শগযাষ্ী অরবযা সমবযায় সডমডত বযা পঞ্চযাসয়ত ডিংবযা 
িৃডরপে্ উৎপযাদন সংগঠনগুড্ গসড তু্সত পযাসর। শসৌর 
�ডক্ত অরবযা অন্ শিযাসনযা পুনন্ষবীিরেসযযাগ্ জ্যা্যাডনর 
মযাধ্সম উৎপযাডদত ডবদু্ৎ প্রিসপের ষেমতযা যডদ ৫০০ 
ডিস্যাওয়যাসির িম হয় তযাহস্ ডবদু্ৎ বন্টন সংস্যা এই 
ধরসের উৎপযাদন শিন্দ্র গসড শতযা্যার অনুমডত ডদসত পযাসর। 
ষ্বিরতীে বষ্যবস্া: ২০ ্ষে শসৌর �ডক্ত চযাড্ত িৃডর িযাসজ 
ব্বহৃত পযাম্ বসযাসনযা হসব।  ব্ডক্তগতস্সর িৃরিরযা এগুড্ 
বসযাসনযার জন্ সযাহযায্ পযাসবন। ৭.৫ হস্ষ পযাওয়যার ষেমতযা 
সম্ন্ন শসৌর �ডক্ত চযাড্ত পযাম্, ডিসজ্ চযাড্ত পযাসম্র 
বদস্ বসযাসনযার উসদ্যাগ শনওয়যা হসব। পযাসম্র ষেমতযা ৭.৫ 

হস্ষ পযাওয়যাসরর শবড� হসত পযাসর,  তসব শিসন্দ্রর শরসি ৭.৫ 
হস্ষ পযাওয়যার ষেমতযা সম্ন্ন পযাম্ বসযাসনযার জন্ই অনুদযান 
ডম্সব। 
রৃরতীে বষ্যবস্া:  শসৌর �ডক্ত চযাড্ত িৃডর পযাসম্র সযাহযাসয্ 
১৫ ্ষে ডগ্রসির শযযাগযাসযযাগ ঘিযাসনযা হসব। ব্ডক্তগত স্সর 
িৃরিরযা ডগ্রসির সসগে সংযুক্ত এই সব পযাসম্র সুডবসধ 
পযাসবন।

প্রর� পর্থারয় নডরজল িানলি পাম্গুনলরক প্রর� পর্থারয় নডরজল িানলি পাম্গুনলরক 
প্রনিস্ানপি করা িরবপ্রনিস্ানপি করা িরব

িুসুম প্রিসপের প্ররম পয্ষযাসয়   ডিসজ্ চযাড্ত পযাম্গুড্সি 
সডরসয় শসৌর�ডক্ত চযাড্ত পযাম্ বসযান হসব। ১৭ ্ষে ৫০ 
হযাজযার শসসচর জন্ ব্বহৃত পযাম্ শসৌর �ডক্তর সযাহযাসয্ 
চযা্যাসনযা হসব। এর ফস্ ডিসজস্র ব্বহযার িমসব, 
অপডরস�যাডধত শতস্র আমদযাডন হ্যাস পযাসব এবং পডরসব� 
রষেযা পযাসব। িৃরিরযা অনুব্ষর জডম ব্বহযার িসর শসৌর �ডক্ত 
উৎপযাদন িরসত পযারসবন।   

                    

৩০%

৩০%

৩০%

১০%
চসৌর িষ্ক্তর উৎপাদয়নর উপকরে

বসায়নার িনষ্য কৃিকয়ক বষ্যে করয়র 
েয়ব

রািষ্য সরকার ভরু্ষ্ক ষ্েয়সয়ব
চদয়ব

বষ্যাঙ্কগুষ্ল কৃিকয়দর ঋে ষ্েয়সয়ব
চদয়ব

�ডক্ত সুরষেযা�ডক্ত সুরষেযা ডর-ইনসিস্ট ২০২০

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার১৪



New India Samachar 15

িৃরি এবং িৃডর শষেসরের জন্ সরিযার ববলিডবি 
ডিেু পদসষেপ ডনসয়সে। দ�সির পর দ�ি 
ধসর আসগর সরিযারগুড্ িৃরিসদর জন্ 

ডবডিন্ন প্রডতশ্রুডত ডদসয়সে। ডিন্তু এখন িৃরিসদর 
অডধিযার রষেযা ডনডচিত িরসত সরিযার ডবডিন্ন পদসষেপ 
ডনসয়সে। িৃরিরযা এখন আরও শবড� শরযাজগযার িরসত 
পযারসবন এবং শিযাসনযা এিডি ডনডদ্ষষ্ বযাজযাসর তযাঁসদর 
পে্ সযামগ্রী ডবডক্র বযাধ্বযাধিতযা শরসি শবডরসয় আসসত 
পযারসবন। সরিযার িৃরিসদর অবস্যার উন্নডত ঘিযাসত 
ডনর্স উসদ্যাগ ডনসয়সে। ইউডরয়যার িযাস্যাবযাজযাডর 
রুখসত এবং িৃরিরযা যযাসত প্রসয়যাজনীয় ইউডরয়যা পযান 
তযা ডনডচিত িরসত সরিযার উসদ্যাগী হসয়সে। নূ্নতম 
সহযায়ি মূ্্ স্যামীনযারন িডম�সনর সুপযাডর� ক্সম 
িৃডরিযাসয্ষর ব্যাসয়র শদডগুে িরযা হসয়সে।  

  িৃরিসদর সহযায়তযার জন্ শব� ডিেু প্রিপে 
চযা্ু হসয়সে। ডিন্তু তযাসদর মসধ্ ডিেু িু্ ধযারেযাও 
আসে। তযঁার শ্যািসিযা শিন্দ্র বযারযােডসসত ১৯ নম্বর 
জযাতীয় সডসির বযারযােডস-প্রয়যাগরযাসজর মসধ্ ৬ শ্ন 
প্রিসপের ৩০শ� নসিম্বর উসবিযাধসনর সময় প্রধযানমন্তী 
িৃরিসদর ি্্যাসে তযাঁর অগেীিযাসরর িরযা আবযারও 
উসলিখ িসরসেন।

প্রধাি�ন্তীর ভািরণর গুরুত্বপূণ্থ নকেু অংশ:প্রধাি�ন্তীর ভািরণর গুরুত্বপূণ্থ নকেু অংশ:
l	কৃষকরেে েি্য আেও সুর�কাে, আইিী সুেক্ষকা 

এিং �বে থকউ েুরেকারিকা ধকােকা িেকাে েকাখরত চকাি 
তকাে েি্য থসই সুর�কারেে ি্যিথিকাও িতুি কৃবষ  
সংস্কারেে ি্যিথিকাে েকাখকা হরেরে।

l	আরে কৃবষ িকােকারেে িকাইরে থিিরেি কেকা অবিধ 
বেি, বকন্তু এখি থেকাট চকাষী িকােকারেে িকাইরে 
থিিরেি প্রবরিেকাে েি্য আইিী সুেক্ষকা বিরত 
েকারেি।

l	�খি আেবি িত্থমকাি সেককারেে ককারেে ধকােকা 

প্রধযানমন্তীর িযারে শুনসত চযাইস্ ডিউআর 
শিযাি-ডি স্্যান িরুন

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযাসরর অস্যাবর ১-১৫ সংস্রসে িৃডর সংস্যার 
ডব্ ডনসয় শয ভ্যা্ তর্ েডযাসনযা হসচ্ছ শস ব্যাপযাসর স্পষ্িযাসব 
ব্যা হসয়সে। http://davp.nic.in/nis/pdf/NIS%20

English%20October%201-15.pdf এই ড্সঙ্ক ডক্ি িসর 
আপডন এ ডবরসয় জযানসত পযাসরন।

কৃিকয়দর কলষ্যায়ের ষ্বিে রুয়ল, রাঁরা ভ্ান্ত ধারো েডায়চ্ছন 
রাঁয়দর এবং ষ্বয়রাধতীয়দর সমায়লােনা কয়র প্রধানমন্ত্রতী নয়রন্দ 

চমাদতী বয়লয়েন, দিয়কর পর দিক কৃিকয়দর সয়ঙ্ েলনা করা 
েয়েয়ে। ষ্কন্তু এখন আর চকায়না েলনা নে, “গঙ্া িয়লর ময়রা 

পষ্বরে ইচ্ছা ষ্নয়ে কৃিকয়দর িনষ্য কাি করা েয়চ্ছ”

থেখরত েকাি তখি প্রকৃত সত্য থিবেরে আরস।
l	েকঁাচ িেে আরে ২০১৪ সকাি ে�্থন্ত কৃষকরেে থেরক 

৬.৫ থককাবট টকাককাে ডকাি েস্য রিে কেকা হরেবেি। 
বকন্তু েেিত্থী ৫ িেরে ৪৯,০০০ থককাবট টকাককাে ডকাি 
েস্য সংরিহ কেকা হরেরে, অে্থকাৎ প্রকাে ৭৫ গুর থিবে 
েবেমকারর এই সংরিহ চরিরে।

l	৫ িেে আরে ২০১৪ সকাি ে�্থন্ত ২ িক্ষ থককাবট টকাককাে 
ধকাি থকিকা হরেবেি। েেিত্থী ৫ িেরে ৫ িক্ষ থককাবট 
টকাককাে থিবে এই ককারে ি্যে কেকা হরেরে, অে্থকাৎ 
প্রকাে আডকাই গুর থিবে অে্থ ি্যে হরেরে।

l	সেককাে কৃবষ িকােকােগুবিে আধুবিকীকেররে েি্য 
থককাবট থককাবট টকাককা ি্যে করেরে। �বে কৃবষ িকােকাে 
এিং িূ্যিতম সহকােক মূি্য ি্যিথিকা তুরি থেওেকাে 
েবেকপেিকা কেকা হে,  তকাহরি সেককাে এই অে্থ থকি 
ি্যে কেরি?

l	থেরে ১০ থককাবটে থিবে কৃষক েবেিকারেে ি্যকাঙ্ 
অ্যকাককাউরন্ট সেকাসবে অে্থ সকাহকা�্য েকািকারিকা হরেরে। 
এে�্থন্ত ১ িক্ষ থককাবট টকাককাে মরতকা অে্থ কৃষকরেে 
ককারে থেরে।

l	সেককাে কৃষক েবেিকােগুবিে সমস্যকা েূে কেরত 
সরচষ্ট। প্রধকািমন্তী আেকা করেি থ� সি কৃষকরেে 
আে কৃবষ থক্ষরত্ সংস্কারেে বিষরে সরদিহ েরেরে 
তকঁােকাও এই সংস্কারেে সুবিরধ রিহর কেরিি এিং 
তকঁারেে আে িৃবদ্ কেরিি।  

কৃষকবদরকৃষকবদর ক্ষমতায়নক্ষমতায়ন

পডরিযাঠযাসমযাপডরিযাঠযাসমযাবযারযানডস প্রিপে

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার ১৫
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িতুি �ৃভি আইি �ৃি�দ্ের আরও িড 
িাজার ও িাদ্লা োম ভিভচিত �দ্রদ্ে

lকৃবষ ের্য �বে এবেএমবস কৃবষ িকােকােগুবিে িকাইরে বিবরি হে, তকাহরি এই িকােকােগুবি আে ককাে কেরি িকা
lই-ি্যকাম এে মরতকা সেককাবে তিেু্যবতি িকাবরবে্যক থেকাট্থকািগুবিে িবিষ্যৎ তকাহরি বক হরি

ভ্ান্ত ধারো : নূষ্যনরম সোেক মূয়লষ্য কৃষ্ি পেষ্য সংগ্রে েন্ধ েয়ব

প্রকৃর ররষ্য : কৃিকরা রাঁয়দর উৎপাষ্দর পেষ্য নূষ্যনরম সোেক মূয়লষ্যর োয়র ষ্বষ্ক্র  
         করয়র পারয়বন, এই মূয়লষ্যর মাধষ্যয়ম িসষ্য সংগ্রয়ের প্রষ্ক্রো েলয়ব

প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র শমযাদী যখন নতুন ডদডলিসত 
এসস দযাডয়ত্ব গ্রহে িসরসেন তখন শরসি িৃডর 
শষেসরের সংস্যার এবং িৃরিসদর শরযাজগযার 

বৃডধেসত গুরুত্ব ডদসচ্ছন। গত ৬ বের ধসর িৃরিসদর 
অবস্যার উন্নডতর জন্ নযানযা পদসষেপ শনওয়যা হসয়সে। 
সরিযার ২০২২ সযাস্র মসধ্ িৃরিসদর আয় ডবিগুে 
িরযার ডবরসয় প্রডতশ্রুডতবধে। পে্ বযাজযারজযাতিরে 
ও িৃরিসদর এজন্ আইনী সংস্যাসনর ব্বস্যা িরসত 
চুডক্তর ডবরসয় আসগ শরসি উসদ্যাগ শনওয়যা হসয়সে। 
সংসদ শসসটেম্বসর -- িৃরিসদর উৎপযাডদত পে্ 
ব্বসযাবযাডেজ্ (উৎসযাহিরে এবং সুডবসধ) আইন; 
িৃরিসদর (ষেময়যায়ন ও সুরষেযা) মূ্্ ডনডচিতিরে 
এবং িৃডর পডরসরবযা চুডক্ত আইন ও ডনত্ প্রসয়যাজনীয় 
পে্ (সংস�যাধন) আইন পযা� িসরসে।

l	কৃবষ িকােকােগুবি ককাে বন্ কেরি িকা থসখকারি 
থকিকারিচকা আরেে মরতকাই চিরি। কৃষকেকা কৃবষ 
িকােকারেে িকাইরেও অি্যত্ তকঁারেে ের্য বিবরি 
কেরত েকােরিি।

l	ই-ি্যকাম িকাবরে্য ি্যিথিকা িেকাে েকাকরি
l	কৃষকেকা খকাে্য প্রবরিেকাকের বেপে সংথিকা, েকাইককাবে 

ি্যিসকােী, েপ্তকাবিককাের ইত্যকাবেরেে সরগে থকিকা 

থিচকাে থক্ষরত্ েকাম েে কেকাে ক্ষমতকা
    অে্থি কেরিি।
l	িীে থেকােরিে আরেই কৃষকেকা উৎেকাবেত ফসরিে 

মূি্য বিধ্থকাের কেরত েকােরিি। �বে থেখকা �কাে 
ফসরিে েকাম থিরডরে কৃষকেকা থসরক্ষরত্ িতুি 
েকাম এিং িূ্যিতম মূরি্যে চকাইরত থিবে অে্থ 
েকারিি।

সেিাে িৃিিরদে ষেমতােনরি অগ্রাকধিাে 
কদরে  িারি। সংসরদ মসরটেম্বে মারস নতুন িৃকি 
কবে পাি হওোে মধ্য কদরে ২০২২ সারেে মরধ্য 
িৃিিরদে আে কবিগুণ িোে সেিারেে অঙ্্রীিাে 
প্রকতেকেত হরেরে।

িৃডরিৃডর িৃরিসদর ষেমতযায়ন

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার১৬
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l	িতুি ি্যিথিকাে কৃষকরেে সমস্যকা হরি
l	বিিকারেে থক্ষরত্ িড সংথিকাগুবি সুবিরধেিক অিথিকাে 

েকাকরি

l	থরিতকােকা সেকাসবে খকামকাে থেরক উৎেকাবেত ের্য 
বকিরিি

l	থককারিকা বিিকারেে সৃবষ্ট হরি িকাে িকাে আেকািরত 
�কাওেকাে প্ররেকােি থিই। থিকািীে ে�্থকারে বিিকারেে 
বিষ্পবতিে ি্যিথিকা েকাকরি

l	কৃষরকে েবম বিবরি কেকা, বিে থেওেকা অেিকা িন্ধক 
েকাখকা �কারি িকা

l	�কঁারেে সরগে চুবক্ত করেরেি, কৃষক �বে তকঁারেে থেরক 
অবরিম টকাককা িকা বিরে েকারকি তকাহরি বতবি থককারিকা 
েবেমকািকা েকাডকাই থ� থককারিকা সমরে এই চুবক্তগুবি 
থেরক থিবেরে আসরত েকােরিি

l	বিবে্থষ্ট করেকবট েরর্যে থক্ষরত্ চুবক্ত বিবতিক চকাষ 
একবট বিবে্থষ্ট সমরেে মরধ্যই আিদ্ েকাকরি   

l	এে ফরি িকােকারেে অবিচিেতকাে 
েকােিকাে কৃষকরেে ওেে থেরক সরে 
�কারি।

l	কৃষকরেে আে িকাডকারত এিং ের্য 
বিেররিে খেচ কমকারত সহকােক 
হরি।

l	থ� থককারিকা বিিকাে বিষ্পবতিে েি্য 
বিবে্থষ্ট সমরেে মরধ্য �েকা�ে ি্যিথিকাে 
তকা কেরত হরি।

l	কৃবষ থক্ষরত্ িতুি িতুি প্র�ুবক্তে 
ি্যিহকাে ও সুর�কাে িকাডরি।

২০১৪ থররক ২০২০-র �রধ্য২০১৪ থররক ২০২০-র �রধ্য িূ্যিি�  িূ্যিি� 
সিায়ক �ূল্য সিায়ক �ূল্য রররষ্ট বনৃধে থপরয়রে।রররষ্ট বনৃধে থপরয়রে।
l	এম এস স্বকামীিকােরিে থিতৃরবে কৃষকরেে েকাতীে 

কবমেরিে সুেকাবেে অিুসকারে বিবিন্ন কৃবষ 
েরর্যে িূ্যিতম সহকােক মূি্য কৃবষ ককারে ি্যে 
কেকা অরে্থে থেেগুর হকারে বিধ্থকাবেত হরেরে।

l	েত ৫ িেরে সেককাে ধকারিে িূ্যিতম সহকােক 
মূি্য ২.৪ গুর িৃবদ্ করেরে। আরেে ৫ িেরে 
থ�খকারি ২.০৬ িক্ষ থককাবট টকাককা বেরে ধকাি সংরিহ 
কেকা হরেবেি থসখকারি থেষ ৫ িেরে এই েবেমকার 
িৃবদ্ থেরে হরেরে ৪.৯৫ িক্ষ থককাবট টকাককা।

l	 ডকাি েরস্যে থক্ষরত্ িূ্যিতম সহকােক মূি্য ৭৫ 
গুর িৃবদ্ থেরেরে। এরক্ষরত্ েত ৫ িেরে ৪৯,০০০ 
থককাবট টকাককা ি্যে হরেরে। ২০০৯-১৪ সকারি এে 
েি্য ি্যে হরেবেি ৬৪৫ থককাবট টকাককা।

l	েত ৫ িেরে েরমে েি্য িূ্যিতম সহকােক মূি্য 
১.৭৭ গুর িৃবদ্ থেরে হরেরে ২.৯৭ িক্ষ থককাবট 
টকাককা। ২০০৯-১৪ সকারি এে েি্য ি্যে হরেবেি 
১.৬৮ িক্ষ থককাবট টকাককা।

l	ততিিীে এিং িকােরকরিে শুকরিকা েকঁারসে েি্য 
েত ৫ িেরে িূ্যিতম সহকােক মূি্য িৃবদ্ থেরেরে 
১০ গুর। এই সমেককারি ২৫,০০০ থককাবট টকাককা 
কৃষকরেে থেওেকা হরেরে। ২০০৯-১৪ সকারি 
িূ্যিতম সহকােক মূি্য িকািে খেচ হরেবেি 
২,৪৬০ থককাবট টকাককা।

l	সেককাবে সংথিকাগুবি ২০২০-ে েবি মেশুরম থমকাট 
৩৮২ িক্ষ টি খকাে্য েস্য সংরিহ করেরে, �কা 
সি্থককারিে থেকড্থ।

রোয়জ্র িয়ধ্ এেং এ� রোজ্ কথয়� অে্ রোয়জ্ 
েোধোহীেিোয়ে রোজ্ �ৃভষ পি্ েোজোরজোত�রি 

আইয়ের আওতোে থো�ো েোজোয়রর েোইয়র 
ে্েসো েোভিজ্ �রো রোয়ে

ভ্ান্ত ধারো : েুষ্ক্ত োয়ির চক্য়রে কৃিকরা
োয়পর ময়ধষ্য রাকয়বন  এবং রাঁরা মূলষ্য 
ষ্নধ্ারে করয়র পারয়বন না

প্রকৃর ররষ্য : কৃিয়কর ষ্নিস্ব পয়েষ্যর মূলষ্য 
ষ্নধ্ারয়ের িনষ্য সম্পে্ূ ক্মরা েুষ্ক্তয়র 
রাকয়ব। রাঁরা ষ্রনষ্দয়নর ময়ধষ্য রাঁয়দর 
�সয়লর মূলষ্য পায়বন

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার ১৭
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বেসরর পর বের ধসর ডনর্স উসদ্যাসগর ফস্ 
সরিযার শ্রী গুরুনযানি শদবজীর ৫৫০ তম 
জন্মবযাডর্ষিীসত ২০১৯-এর নসিম্বসর পুে্যার্ষীসদর 

জন্ িত্ষযারপুর সযাডহব িডরির খুস্ ডদসয়সে। শ্রী িত্ষযাপুর 
সযাডহব িডরির পযাজেযাসবর গুরুদযাসপুর শজ্যার শিরযাবযাবযা 
নযানি ও পযাডিস্যাসনর িত্ষযারপুসরর গুরুবিযার শ্রী িত্ষযারপুর 
সযাডহসবর মসধ্ শযযাগযাসযযাগ গসড তুস্সে।
l	সেককাে এে েি্য ১২০ থককাবট টকাককা িেকাদ্দ করেরে
l	েকাবকস্তকারি িকােত থেরক গুরুবিকাে শ্রী কত্থকােেুে সকাবহরি 

তীে্থ�কাত্ীেকা সকােকা িেে ধরে �কারিি
l	তেবিক ১৫,০০০-এে থিবে তীে্থ�কাত্ী �কারত থসখকারি 

থ�রত েকারেি তকাে েি্য একবট �কাত্ী টকাবি্থমকাি ততবে সহ 
অত্যকাধুবিক েবেককািকারমকা েরড থতকািকা হরেরে।

নশখ রবু সম্প্রদারয়র ষি�িায়িনশখ রবু সম্প্রদারয়র ষি�িায়ি 
l	২০১৪ সকারিে আরে বেখ সম্প্রেকারেে মকাত্ ১৮ িক্ষ 

েকাত্েকাত্ীরক িৃবতি থেওেকা হরতকা। িরেন্দ্র থমকােী সেককাে প্রকাক 
এিং মকাধ্যবমক েেিত্থী বেক্ষকাে েি্য  বেখ েকাত্েকাত্ীরেে  

গুরুনানক চদবিতীর প্রভাব সারা ষ্বশ্বিুয়ড 
ভায়লাভায়বই  চবাঝা রাে। ভষ্যানষ্কউভার 
চরয়ক ওয়েষ্লংিন, ষ্সঙ্াপুর চরয়ক দষ্ক্ে 
আষ্রিকা - সব্রেই রাঁর বােতী চিানা রাে। 
গুরু গ্রনরসাষ্েয়ব উয়লেখ করা আয়ে – 

“চসবক চকা চসবা বান আয়ে” – অরা্ৎ 
একিন চসবয়কর কাি েয়লা চসবা করা। 
ষ্বগর কয়েক বের ধয়র এই গুরুবেপূে্ 
সভন্ধক্য়ে আমরা চসবক ষ্েয়সয়ব চসবা 
করার সুয়রাগ চপয়েষ্ে। আষ্ম ময়ন কষ্র 
গুরুসায়েয়বর আষ্িব্াদ আষ্ম ষ্বয়িিভায়ব 
চপয়েষ্ে কারে রাঁর কায়ির সয়ঙ্ ষ্রষ্ন 
আমায়ক কাোকাষ্ে ষ্নয়ে এয়সয়েন। 

”
প্রধানমন্ত্রতী নয়রন্দ চমাদতী

দিরিে পে দিি আটরি িািাে পে িত্ােপুে িকেিে খুরে মদওো হরেরে, শ্রী গুরুনানি 
মদবজ্রীে ৫৫০ তম জন্মবাকিি্্রী কবশ্বজুরড় কবিােভারব উদযাকপত হরেরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
মমাদ্রী এবং তাঁে সেিাে কিখ সম্প্রদারেে মগৌেব পুনঃপ্রকতকষ্ত িেরত নানা িাজ িেরেন। 

গত ৬ বেে ধরে কিখরদে িে্যারণ মবি কিেু প্রাকতষ্াকনি উরদ্যাগ মনওো হরেরে।

শিখদের সদগে শিদিষ িন্ধন

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার১৮

প্রিযা� উৎসবপ্রিযা� উৎসব গুরুনযানি জয়্ী ২০২০
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শিখদের সদগে শিদিষ িন্ধন

থমধকা বিবতিক ৩১ িক্ষ িৃবতিে ি্যিথিকা করেরে।
l	আমিবিি্থে অবি�কারিে আওতকাে হুিকােহকাট, েবেি 

িওেকাে কম্থসংথিকাি প্রকপে, বেরখকা অউে ককামকাও, 
িবে মিবেি-এে মকাধ্যরম বিবিন্ন বেখ �ুিক-
�ুিতী ককারেে সুর�কাে েকারচ্ি।

l	বেএম েিবিককাে ককা�্থরিরমে মকাধ্যরম বেখরেে 
এিকাককাে বিবিন্ন সকামকাবেক সুেক্ষকা বিবচিত কেকা 
হরেরে।

l	শ্রী গুরুনানক চদবিতীর ষ্িক্ার ষ্বিয়ে 
গয়বিোে উৎসােদান : অমৃতসরেে গুরুিকািক 
থেি বিশ্ববিে্যকািরেে ি্যকােিকাি ইিবটিবটউট অফ্ 
ইন্টকােরফে টিকাবডে েিি কেকা হরেরে, �কারত 
ভ্কাতৃবেরিকাধ ও তিবচত্্যরক উৎসকাবহত কেকা �কাে। এে 
েি্য ৬৭ থককাবট টকাককা িেকাদ্দ কেকা হরেরে। বব্রটি 
ও ককািকাডকাে বিশ্ববিে্যকািরে শ্রী গুরুিকািক থেিেীে 
িকামকাবঙ্ত থচেকাে ততবে কেকা হরেরে।   

নশখ ঐনিি্যরক সারা নবরবের সা�রি নশখ ঐনিি্যরক সারা নবরবের সা�রি 
িুরল ধরািুরল ধরা
l	স্বরেে েে্থি প্রকরপেে আওতকাে আিদিেুে সকাবহি-

ফরতেড সকাবহি-চকামরকৌে সকাবহি-বফরেকােেুে-
অমৃতসে-খকাটকে  ককািকাি-ককািকারিৌে-েকাবতেকািকা 
ঐবতহকাবসক সকাবক্থরটে উন্নেি করপে ে�্থটি মন্তক 
উরে্যকাে বিরেরে।

l	অমৃতসে এিং িকারদিরেে মরধ্য বিমকাি থ�কােকার�কারেে 
েি্য বিরেষ উডকারিে ি্যিথিকা কেকা হরেরে।

১৯৮৪ সারলর দাঙ্গায় ষিনিগ্স্রদর ি্যায় ১৯৮৪ সারলর দাঙ্গায় ষিনিগ্স্রদর ি্যায় 
নবনবিার থদওয়া িরয়রেিার থদওয়া িরয়রে 
l	১৯৮৪ সকারিে েকাগেকাে বতি েেরকেও থিবে সমে 

ধরে বেখেকা ি্যকাে বিচকাে থেরক িবচিত হবচ্রিি। 
সেককাে তকঁারেে েি্য ি্যকাে বিচকাে বিবচিত করেরে। 
বিরেষ তেন্তককােী েি (বসট) েিি করে ১৯৮৪-ে 
বেখ বিরেকাধী েকাগেকাে তেন্ত িতুি করে শুরু কেকা 
হরেরে। থ�খকারি প্ররত্যকবট মকামিকাে শুিকাবি থেষ 
হরেরে এিং অবি�ুক্তেকা েকাবস্ত থেরেরে।

l	অপরাধতীয়দর ষ্বোর প্রষ্ক্রোর আওরাে আনা 
েয়েয়ে : বসট আেও তেরন্তে েি্য ৮০বট মকামিকাে 
আিকােও তেন্ত শুরু করেরে। িড িড েকােবিবতক 
ি্যবক্তবেে বসট েিরিে বতি িেরেে মরধ্য েকাবস্তে 
ি্যিথিকা কেকা হরেরে।

l        চদি িুয়ড ক্ষ্রগ্রস্তয়দর িনষ্য ক্ষ্রপরূে : ১৯৮৪ 
সকারিে েকাগেকাে ক্ষবতরিস্তরেে বিকট আমিীেরক 
অবতবেক্ত ৫ িক্ষ টকাককা থেওেকা হরেরে। েকাগেকাে 
ককােরর িকােতিরষ্থে বিবিন্ন প্রকান্ত থেরক �কঁােকা েকাঞ্জকারি 
বফরে বেরেবেরিি এেকম কমেরক্ষ ১,০২০ েকাগেকা 
কিবিত েবেিকােরক থকরন্দ্রে েুিি্থকাসি ে্যকারকরেে 
আওতকাে ক্ষবতেেূরিকািে ২ িক্ষ টকাককা থেওেকা 

হরেরে।

নবনভন্ন উরদ্যারগর �াধ্যর� নশখরদর নবনভন্ন উরদ্যারগর �াধ্যর� নশখরদর 
িানিদাপূরণিানিদাপূরণ
l	আফেকাবিস্তকাি এিং েকাবকস্তকাি থেরক �কঁােকা থেকাে 

করে ধম্থকান্তবেত হওেকা, সন্তকাসিকাে এিং বিবিন্ন 
িকােকতকামূিক ককারেে ককােরর এরেরে উবিকাস্তু হরে 
এরসরেি িকােবেকবে সংরেকাধিী আইরিে মকাধ্যরম 
তকঁারেে িকােবেকবে থেওেকা হরেরে।

l	৩৭০ ধকােকা তুরি থিওেকাে ফরি েমু্-ককাশ্ীরে 
সংখ্যকািঘু বেখ সম্প্রেকাে সম অবধককাে থেরেরেি। 
১৯৪৭ সকারি েবচিম েকাবকস্তকাি বেখ উবিকাস্তুরেেও 
থডকাবমসকাইি সকাবট্থবফরকট থেওেকা হরচ্।

l	বেখ গুরুবিকাে (সংরেকাধি) আইি ২০১৬-ে মকাধ্যরম 
বেরেকামবি গুেবিকাে প্রিন্ধক কবমবটে বিি্থকাচরি 
েীঘ্থবেরিে েকাবি েেূর কেকা হরেরে।

l	কায়লা রাষ্লকারভুক্তয়দর রাষ্লকা সংয়ক্ষ্পর 
: মকাবক্থি �ুক্তেকা্রে, বব্রটি, ককািকাডকা সহ থিে বকেু 
থেরে িসিকাসককােী বেখেকা থসন্টকাি অ্যকাডিকাস্থ 
বিরটিে িকাইরে থিবেরে এরসরেি। সেককাে ৩১৪ 
েরিে তকাবিককা থেরক িত্থমকারি মকাত্ ২ েিরক  
থেরখরে। এে ফরি তকাবিককাে িকাইরে আসকাে সংবলিষ্ট 
ি্যবক্তেকা তকঁারেে েবেিকারেে সরগে সকাক্ষকাৎ কেরত 
েকােরিি এিং িকােতীে বিসকা এিং ওবসআই ককাড্থ 
েকারিি।

l	িাষ্লোনওোলাবাগ সৃ্ষ্র চসৌধ :  সেককাে 
২০১৯ সকারিে েকাবিেকািওেকািকািকাে েকাতীে সৃ্বত 
থসৌধ (সংরেকাধিী) বিি েকাে করেরে। এে ফরি 
েতিরষ্থ থ� সমস্ত েহীে প্রকার বিসে্থি বেরেবেরিি 
তকঁারেে শ্রদ্কা েকািকারিকাে েি্য একবট েকাতীে থসৌধ 
বিম্থকার কেকা হরি। 
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সুদৃঢ় পুনরুদ্ধারেে পরেসুদৃঢ় পুনরুদ্ধারেে পরে
অর্থনীবতঅর্থনীবত

সমৃদ্ধ ভারদের প্রবৃশদ্ধর প্রশরিয়া শুরু হদে চদেদে সমৃদ্ধ ভারদের প্রবৃশদ্ধর প্রশরিয়া শুরু হদে চদেদে 
সুদৃঢ় পুনরুদ্ধাদরর পদে আগামী আশে থিক িেরসুদৃঢ় পুনরুদ্ধাদরর পদে আগামী আশে থিক িের

২০২০-২১-এর শবিেীয় প্রাশতিক প্রশেদিেদন প্রাপ্ত েথ্য২০২০-২১-এর শবিেীয় প্রাশতিক প্রশেদিেদন প্রাপ্ত েথ্য
অে থিনীশেদে শভ আকাদরর পুনরুদ্ধাদরর আভাস শেদছেঅে থিনীশেদে শভ আকাদরর পুনরুদ্ধাদরর আভাস শেদছে
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প্রচ্ছদ ডনবন্ধপ্রচ্ছদ ডনবন্ধ অর্ষনীডত



ইডতহযাসসর সবসচসয় খযারযাপ মহযামযারীর 
অন্তম শিযাডিি-১৯ মহযামযারী ডবসশ্বর 
সব্ষরে মযানুসরর জীবনযযারেযা, চযািুডর এবং 

অর্ষনীডতসত ডবরূপ প্রিযাব শফস্সে, িযারত এর 
ব্ডতক্ম নয়। সবচযাইসত গুরুত্বপূে্ষ হ্ গত 
নয় মযাসস এর প্রডতসরযাসধ সরিযার, জনগে এবং 
অর্ষনীডত অিূতপূব্ষ সযাডযা ডদসয়সে। এই মহযামযারী 
সমযাজসি ডবধ্বস্ িসর ডদস্ও এিডি দযাডয়ত্ব�ী্ 
সরিযার, িযারতীয় জনগসের সংসবদন�ী্তযা এবং 
অর্ষদনডতি ডস্ডতস্যাপিতযার পডরপূে্ষ প্রদ�্ষন ধীসর 
ধীসর স্যািযাডবি অবস্যায় ডফডরসয় আনসে।

প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র শমযাদীর শনতৃসত্ব শিন্দ্রীয় 
সরিযাসরর এিডি আত্মডনি্ষর প্যাসিজ শিযাডিি 
সংক্মসে ডবধ্বস্ অর্ষনীডত উধেযার এবং স্ডনি্ষরতযা 
অজ্ষসনর পসর এডগসয় চস্সে। এর শবড�রিযাগ 
অং�ীদযাররযা সুদের প্রডতডক্য়যা জযাডনসয়সেন এবং 
এিসযযাসগ িযাজ িসরসেন। সযাধযারেত এতবড 
ডবপয্ষসয় শয শিযানও সরিযাসরর পসষে িডঠন 
ডসধেযা্ শনওয়যা সহজ হয় নযা। ডিন্তু প্রধযানমন্তী 
নসরন্দ্র শমযাদীর ডনয়ডত ডবপয্ষসয়র ডবরুসধে ্ডযাই 
এবং িসঠযার ডসধেযা্ শনওয়যার ইচ্ছযা�ডক্ত তযাসঁি 
সব্ষদযাই সমস্ ডবপয্ষয়সি সুসযযাসগ পডরেত িরযার 
অবিযা� ডদসয়সে। এখন শদস�র অর্ষদনডতি 
অবস্যা ক্সম মহযামযারীর পূব্ষযাবস্যায় ডফসর আসযার 
পসর, যযাসি অর্ষনীডতর িযারযায় ‘ডগ্রন শুিস’ বযা 
অঙু্কসরযাদগম ব্যা যযায়। এখন আবযার আ�যার 
অঙু্কসরযাদগম হসত শুরু িসরসে। এর িযারে, 
সময় রযািসত মযানুসরর জীবন রষেযা এবং অর্ষনীডত 
পুনরুধেযাসরর জন্ সরিযাসরর প্রস্তুডত।

শুরুসত িডযা ্িিযাউসনর ফস্ শদস�র 
জীবনধযারযা এবং আডর্ষি গডত স্ব্ধ হসয় 
ডগসয়ডে্। ডিন্তু পরবত্ষীিযাস্ আন্ি 
ইডন্ডয়যার ডচরে অসনি শুি সসঙ্কত ডদসচ্ছ। 
বত্ষমযান অর্ষবসর্ষর পূব্ষবত্ষী ডতন মযাসস ডজডিডপ 
বৃডধের হযার -২৩.৯% পয্ষ্ শনসম ডগসয়ডে্। 
ডবস�রজ্সদর অনুমযান ডে্ শয ডবিতীয় 
বরেমযাডসসি এই অবনমন – ১২% পয্ষ্ রযািসব। 
ডিন্তু আ�যাতীতিযাসব ডবিতীয় বরেমযাডসসি এই 
অবনমন -৭.৫% হসয়সে। ডবিতীয় রেসয়যামযাডসসি 
অর্ষনীডতসি গডত প্রদযাসনর শষেসরে িৃডর, 
ড�পে এবং ডবডনম্ষযাে শষেসরের পযা�যাপযাড� 
ইস্পযাত, ডসসমন্ট ও পডরসরবযা শষেরে গুরুত্বপূে্ষ 
অবদযান শরসখসে। মুখ্ আডর্ষি উপসদষ্যা 
শি ডি সুরিহ্মডনয়সমর মসত এই অর্ষবসর্ষর 
শ�র ডতন মযাসস এই ডজডিডপ উন্নয়সনর হযার 
আবযার ইডতবযাচি পডরসংখ্যান শদখযাসব। অর্ষ 
মন্তসির জযাডর িরযা অস্যাবর ও নসিম্বর 
মযাসসর আডর্ষি সমীষেযা প্রডতসবদসন প্রসত্ি 

ইভতেোচ�  েৃভধির  সূচ�ইভতেোচ�  েৃভধির  সূচ�

l	মষ্যানু�ষ্যাকোষ্রং পারয়েষ্িং মষ্যায়নিাস্ ইয়ডিক্স 
(ষ্পএমআই) অয়্াবয়র বৃষ্দ্ চপয়ে ৫৮.৯ েয়েষ্েল। 
নয়ভম্বর পর্ন্ত এষ্ি ৫৬.৩ েয়েয়ে। ষ্পএমআই ৫০-
এর ওপর রাকয়ল বৃষ্দ্ ইষ্ঙ্র কয়র, আর এর ষ্নয়ের 
রাকয়ল সয়ঙ্কােন প্রদি্ন কয়র। নয়ভম্বয়র রা হ্াস পাওো 
সয়্বেও ষ্নম্াে চক্য়রে এই পষ্রসংখষ্যান মিবুর রয়েয়ে।

কক্ত্র  ২০১৯-২০ অথ্েষ্ ২০২০-২১ অথ্েষ্ 
                        প্রথি শত্রিোভস�       ভবিতীে শত্রিোভস�      প্রথি শত্রিোভস�       ভবিতীে শত্রিোভস�
�ৃভষ                        ৩ ৩.৫ ৩.৪ ৩.৪

উৎপোেে ভিল্প           ৩ -০.৬ -৩৯.৩ ০.৬

ভেদ্্ৎ / গ্োস ৮.৮ ৩.৯ -৭ ৪.৪

ভেি্োি ভিল্প ৫.২ ২.৬ -৫০.৩ -৮.৬

পর্টে ৩.৫ ৪.১                    -৪৭                -১৫.৬

(পডরসংখ্যান �তযাংস�)

এবপ্রি থম েুি েুিকাই আেটি থসরটেম্বে অর্কািেমকাচ্থথফব্রুেকাবেেকািুেকাবে িরিম্বে
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উৎপাদন সূেক অয়নক দিয়কর 
রুলনাে উদ্্মুখতী (িরাংয়ি)
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শষেসরের প্রগডতর ডনডবড অধ্য়ন িরযার পর অর্ষ ব্বস্যা ডি 
আিযাসরর পুনরুধেযাসরর আিযাস শদডখসয়সে। নসিম্বর মযাস 
পয্ষ্ সসঙ্কতিগুড্, ডবস�র িসর খডরফ উৎপযাদন আর 
ডবদু্সতর ব্বহযার বৃডধে, শরস্র িযাডযা, যযানবযাহন ডবডক্ 
ও নডরিুডক্তিরে, মহযাসডি পসরর শিযা্ সংগ্রহ, ই-ওসয় 
ডব্, শপস্যাজযাত পসে্র ব্বহযার, ডজএসডি সংগ্রহ এবং 
শরিি্ষ সংখ্যায় ডিডজিযা্ শ্নসদন এর প্রমযাে। উৎপযাডদত 
পে্ ক্য় ব্বস্যাপনযা সূচি অস্যাবসর ৫৬.৮ আর নসিম্বসর 
৫৬.৩ ডে্ যযা এি দ�সি সব্ষযাডধি �ডক্ত�যা্ী সংস্যাসরর 
সসঙ্কত শদয়। 

পডরসরবযা শষেসরে ডপএমআই অস্যাবর মযাসসর বৃডধেসত 
৫৪.১-এ শপঁসে ডগসয়ডে্। নসিম্বর মযাসস এডি ৫৩.৭। 
অস্যাবসরর তু্নযায় নসিম্বসর সযামযান্ হ্যাস শপস্ও এই 
সূচি ্যাগযাতযার ডবিতীয় মযাসস �ডক্ত�যা্ী বৃডধের ইডগেত 
িসর। এই সংস্যাসরর ফস্ আ্জ্ষযাডতি ডবডনসয়যাগিযারীরযা 
িযারসতর অর্ষদনডতি সম্ভযাবনযা সম্সি্ষ উৎসযাডহত হসয় 
২০২০-র এডপ্র্ শরসি আগসস্টর মসধ্ প্রত্ষে ডবসদড� 
ডবডনসয়যাগ ৩৫ ডবড্য়ন মযাডি্ষন ি্যাসরর সীমযা অডতক্ম 
িসরসে যযা অর্ষবসর্ষর প্ররম পযাঁচ মযাসসর সব্ষযাডধি। অস্যাবসর 

প্রত্ষে ডবসদড� ডবডনসয়যাগ �ডক্ত�যা্ী হওয়যায় ডবসদড� মুদ্রযা 
িযাণ্যার �ডক্ত�যা্ী হসয়সে যযা এখন ০.৫ ড্ড্য়ন মযাডি্ষন 
ি্যাসরর শরসিও শবড� হসয়সে। অর্ষনীডতসত সংস্যাসরর 
সসঙ্কতগুড্সি শসগুড্র গুরুত্বপূে্ষ ডিডতিসত শবযাঝযা শযসত 
পযাসর শযখযাসন শমড্ি সসঙ্কত সহ িৃডর, পুনডন্ষম্ষযাে এবং 
পডরসরবযা শষেসরে পডরসংখ্যান ডনডচিতিযাসবই অর্ষনীডতর 
পুনরুধেযাসরর িযাডহনী ব্সে। িসরযানযািযাস্ অর্ষনীডতসত 
বৃডধের হযার শনডতবযাচি শশ্রেীসত -২৩.৯ পয্ষ্ শপঁসেডে্। 
অসনসি প্রশ্ন তু্সত শুরু িসরডেস্ন। ডিন্তু তযা সস্বেও 
শিন্দ্রীয় সরিযাসরর সডঠি িযাবনযা এবং দযায়বধেতযার ফস্ 
অর্ষনীডতর আ�যাতীত ডবিযা� সুডনডচিত হসয়সে। এখন 
আ্জ্ষযাডতি সংস্যাগুড্ এবং অর্ষদনডতি ডবস�রজ্রযাও 
এিযা মযানসেন। ২০২১-এ িযারসতর আডর্ষি বৃডধের অনুমযান 
মুডিজ-এর ডহসসসব ৮.১ �তযাং� শরসি বযাডডসয় ৮.৬ 
�তযাং� িরযা হসয়সে। শগযাল্ডম্যান স্যাচ এবং বযাি্ষস্সও 
তযাসদর পূব্ষযানুমযাসন উন্নডত শদডখসয়সে। আ্জ্ষযাডতি স্সর 
পূব্ষযানুমযানিযারী শিযাম্যাডন অক্সসফযাি্ষ ইিনডমক্স-এর 
এিডি ডরসপযাি্ষ অনুসযাসর িযারতীয় অর্ষনীডতর আ�যাতীত 
পুনরুত্যান হসচ্ছ। আইএমএফ আ্জ্ষযাডতি অর্ষদনডতি 
শপ্রডষেসত তযাসদর সব্ষস�র প্রডতসবদসন িযারতসি সব্ষযাসপষেযা 

আইএমএ�-এর ময়র, আত্ষ্নভ্র ভারর অষ্ভরায়নর অন্তগ্র ষ্রনষ্ি পর্ায়ে 
চমাি ২৯ লক্ ৮৭ োিার চকাষ্ি িাকা অর্ননষ্রক পষ্যায়কি ভাররতীে অর্নতীষ্রর 
পুনরুজ্তীবয়ন সোেক েয়েয়ে। এই পষ্যায়কি ভারয়রর চমাি ষ্িষ্ডষ্প-র ১৫%।

চ�ব্রুোষ্র মায়সর পর এই প্ররম ষ্িএসষ্ি সংগ্রে 
অয়্াবর এবং নয়ভম্বর মায়স ১ লক্ চকাষ্ি িাকা 

অষ্রক্রম কয়রয়ে রা অর্ননষ্রক গষ্রষ্বষ্ধ বৃষ্দ্র গুরুবেপূে্ 
সূেক। সমস্ত বাধা-ষ্নয়িধ সষ্রয়ে চদওোর পর বষ্যবসাষ্েক 

গষ্রষ্বষ্ধর পুনরুজ্তীবন

ষ্িএসষ্ি সংগ্রে গর আি মায়স প্ররমবার ১ 
লক্ চকাষ্ি িাকার সতীমা চপষ্রয়েয়ে

গর বের অয়্াবর মায়স ষ্িএসষ্ি 
সংগ্রে ১০ িরাংয়ির চবষ্ি ষ্েল

২০২০-র অয়্াবয়র ৮০ লক্ ষ্িএসষ্ি 
ষ্রিান ্৩ষ্ব �াইল েয়েয়ে

প্রচ্ছদ ডনবন্ধপ্রচ্ছদ ডনবন্ধ অর্ষনীডত

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার২২
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এবপ্রি থম েুি েুিকাই আেটি থসরটেম্বে অর্কািে িরিম্বে

এষ্প্রল মাস চরয়ক এখন পর্ন্ত 
ষ্িএসষ্ি সংগ্রে



দ্রুতগডতসত অগ্রসরমযান অর্ষনীডতর শদ� ডহসসসব বে্ষনযা 
িসরসে। আইএমএফ-এর মসত ২০২১ সযাস্ িযারতীয় 
অর্ষনীডত ৮.৮% বৃডধে শপসত পযাসর। এডি শগযািযা ডবসশ্ব 
সব্ষযাডধি।

নিয়নন্তি রণিীনির ফরল অগ্গনি অব্যািিনিয়নন্তি রণিীনির ফরল অগ্গনি অব্যািি

প্রসত্ি িযাজসি এিডি রেনীডতর মযাধ্সম বযাস্বযাডয়ত 
িরযা প্রধযানমন্তী শমযাদীর িযাবনযার ফস্। িসরযানযা সঙ্কি 
শরসি শবডডসয় আসসত ডতডন িডযা পদসষেপ শনওয়যায় 
মহযামযারীর শরসি জনগেসি রষেযার শষেসরে িযারত ডবসশ্ব 
দৃষ্যা্ স্যাপন িসরসে। শদস� প্ররম ্িিযাউন ২৫ মযাচ্ষ 
শুরু হয়, আর পরডদন ২৬ মযাসচ্ষই প্রধযানমন্তী ১.৭০ ্ষে 
শিযাডি িযািযা গরীব ি্্যাে শযযাজনযার মযাধ্সম শদওয়যার 
িরযা শঘযারেযা িসরন। গ্রযাম, গরীব ও িৃরিসদর জন্ তযাঁর 
িযাবনযার প্রডতফ্ন পডরসু্ি হসয় ওসঠ। শুধু তযাই নয়, ১২ 
শম তযাডরসখ ডতডন ২০ ্ষে শিযাডি িযািযা আডর্ষি প্যাসিজ 
শঘযারেযা িসরন। এই ্িিযাউসনর মসধ্ই এই প্যাসিসজর 
জন্ প্রসয়যাজনীয় প্রস্তুডত ডনসয়ডেস্ন। এই শঘযারেযার 
আসগ ড�পে জগসতর আস্যা অজ্ষন িসরসেন এবং ওরুধ 

শিযাম্যাডন, ডচডিৎসি, সমযাজ, ডবডিন্ন সযামযাডজি সংগঠন, 
িৃডর, জ্যা্যাডন, ড�ষেযা, তর্প্রযুডক্ত এবং অন্যান্ শষেসরের 
মযানুরসদর সসগে িযাচু্ষ্য়যা্ ববঠি িসরন। প্রধযানমন্তী শমযাদীর 
দ্ীয় িযাবনযার ওপসর রযাষ্ট্রডহতসি শরসখ সমস্ রযাসজ্র 
মুখ্মন্তীসদর ডনয়ডমত িরসযা ডদসয়সেন। সরিযার শুধু 
জনগসের হযাসত অর্ষ সংস্যান িসরডন, তযাঁসদর খরসচর জন্ 
জরুডর উৎপযাদন এবং বড পডরিযাঠযাসমযাগত সংস্যাসরর 
ওপরও শজযার শদয়। এসষেসরে অর্ষনীডতসি �ডক্ত�যা্ী 
িরযাসি সসব্ষযাচ্চ অগ্রযাডধিযার ডদসয় প্রধযানমন্তী পযঁাচডি মসন্তর 
মযাধ্সম আত্মডনি্ষরতযার ্ষে্ রযাসখন। এই মন্তগুড্ হ্ – 
ইচ্ছযা�ডক্ত, সংহত িযাবনযা, ডবডনসয়যাগ, পডরিযাঠযাসমযা এবং 
নতুন নতুন পধেডতর অসবিরে। শসজন্ সরিযার ‘্্যান্ড, 
শ্বযার, ড্িুইডিডি অ্যান্ড ্’ – এই সবি’ডিসত সমযান 
শজযার ডদসয়সে।

প্রধযানমন্তীর শঘযারেযার পর শয পযাঁচ পয্ষযাসয় শিন্দ্রীয় 
অর্ষমন্তী ডনম্ষ্যা সীতযারমন প্যাসিজ শঘযারেযা িসরসেন, 
শসিযাও রেদনডতি শঘযারেযা ডে্। প্ররমডদন িযারতীয় অর্ষ 
ব্বস্যার শমরুদণ্ অডতষুেদ্র, ষুেদ্র ও মযাঝযাডর ড�সপেযাসদ্যাসগর 
সংস্যাসরর মযাধ্সম উৎপযাদন এবং িতু্ষডিসত শজযার শদন। 
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lএ িেে অর্কািরে েু’চকাককা, বতি-চকাককা ও চকাে-চকাককা এ িেে অর্কািরে েু’চকাককা, বতি-চকাককা ও চকাে-চকাককা 
িকাহি বমবিরে থমকাট ২৮ িক্ষ ৩০ হকােকাে ১৫৩ িকাহি বমবিরে থমকাট ২৮ িক্ষ ৩০ হকােকাে ১৫৩ 
ইউবিট উৎেকােি হরেরে থ�খকারি েত অর্কািরে ২০ ইউবিট উৎেকােি হরেরে থ�খকারি েত অর্কািরে ২০ 
িক্ষ ৮৬ হকােকাে ৪৭৯ ইউবিট উৎেকােি হরেবেি।িক্ষ ৮৬ হকােকাে ৪৭৯ ইউবিট উৎেকােি হরেবেি।

lেত িেে অর্কািরেে তুিিকাে এ িেে অর্কািরে েত িেে অর্কািরেে তুিিকাে এ িেে অর্কািরে 
�কাত্ীিকাহি বিবরি ১৪.১৯% িৃবদ্ থেরেরে।�কাত্ীিকাহি বিবরি ১৪.১৯% িৃবদ্ থেরেরে।

l২০১৯-এে অর্কািরেে তুিিকাে ২০২০-ে অর্কািে ২০১৯-এে অর্কািরেে তুিিকাে ২০২০-ে অর্কািে 
মকারস ববিচরি�কাি বিবরি ১৬.৮৮% থিরডরে।মকারস ববিচরি�কাি বিবরি ১৬.৮৮% থিরডরে। 

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার ২৩

অয়্াবয়র সব্াষ্ধক 
ই-ওয়ে ষ্বল

িকাবষ্থক িৃবদ্

টকাক
কা  

িক্ষ
  
থক

কাবট
রত

রখন চরয়ক ই-ওয়ে ষ্বল বষ্যবস্া শুরু েয়েয়ে, রখন 
চরয়ক মাষ্সক সমতীক্ার �ল অনুরােতী ২০২০-র 

অয়্াবর মায়স এখন পর্ন্ত সব্াষ্ধক ই-ওয়ে ষ্বল 
ত্রষ্র েয়েয়ে। নয়ভম্বয়র এষ্ি হ্াস চপয়েয়ে ষ্কন্তু 
২০১৯-এর নয়ভম্বয়রর রুলনাে এখনও চবষ্ি

অয়নক কম ষ্বষ্ক্রর �য়ল সমসষ্যাে পডা অয়িায়মাবাইল 
চক্য়রে দ্রুরগষ্রয়র বৃষ্দ্ েয়চ্ছ। অয়্াবর মায়সর উৎসব 
ঋরুয়র বােয়নর ষ্বষ্ক্র অয়নক দ্রুরগষ্রয়র চবয়ডয়ে। এই 

পষ্রসংখষ্যান গর বের অয়্াবয়রর রুলনাে চবষ্ি।

এবপ্র
ি থম েুি েুি
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্থ
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েকাবে
েকািু

েকাবে
িরি

ম্বে

অয়িায়মাবাইল ষ্বষ্ক্র চবয়ডয়ে
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ডবিতীয় ডদসন িৃরি, মজুর, শঠ্যাওয়যা্যা, শর্্যাইসনর 
দু’পযাস� পসরযা সযাডজসয় বসযা মযানুর, িম্ষসংস্যান সৃডষ্ এবং 
আবযাসসনর উসদ্যাগ শঘযারেযা িসরন। 

তৃতীয় ডদন িৃডর উৎপযাদন এবং পশুধসনর সুরষেযায় 
প্যাসিজ শঘযারেযা িসরসেন। আর চতুর্ষ ডদসন শদস�র 
শমৌড্ি িযাঠযাসমযাসি গডত�ী্ িরযার উসদ্যাগ ডনসয়সেন। 
শযখযাসন শ�র ডদসন গ্রযামীে, স্যাস্্ পডরিযাঠযাসমযাসত িসরযানযা-
পরবত্ষী পডরবডত্ষত পডরডস্ডতসত ডিিযাসব পডরবত্ষন আনযা 
হসব, শস সম্সি্ষ িযাবনযা-ডচ্যা রসয়সে। অর্ষযাৎ, প্রধযানমন্তী 
শমযাদী আত্মডনি্ষরতযার ্সষে্ শপঁেসত সি্ শষেসরের 
পডরিপেনযা আসগ শরসিই রচনযা িসরডেস্ন। তৃেমূ্স্সর 
জনগেসি খডনজ সম্দ, জ্, জগে্ এবং আিযা�যযারেযার 
মসতযা প্রসত্ি শষেসরে িডবর্সতর পডরিপেনযা আসগ শরসিই 
রচনযা িসর শরসখডেস্ন। এইসব সংস্যাসরর জন্ প্রধযানমন্তী 
শমযাদী শিযানও তযাৎষেডেি ডিংবযা চিজ্ডদ ডসধেযা্ শননডন। 
ডতডন সুদূরদ�্ষী িযাবনযার মযাধ্সম তৎিযা্ পদসষেপ ডনসত 
শুরু িসরডেস্ন। পডরডস্ডতসি বযাস্ব দৃডষ্সিযাে শরসি 
শদখযার শচষ্যা িসরসেন। দডরদ্র জনগেসি ডবনযামূস্্ 
খযাদ্�স্ ডবতরে, গরীবসদর জন ধন অ্যািযাউসন্ট িযািযা 
পযাঠযাসনযা, িৃরিসদর সম্যান ডনডধর ডিডস্ অডগ্রম পযাঠযাসনযা, 

গ্রযাসমর মসধ্ই প্রবযাসী শ্রডমিসদর িম্ষসংস্যাসনর উসদ্যাগ 
এবং ডজএসডি সংগ্রসহর মযাধ্সম এই সসঙ্কত পযাওয়যা শগসে 
শয অর্ষনীডতর চযািযা দ্রুতগডতসত এডগসয় চস্সে।

পুিনি্থ�াণ থষিত্র উন্নয়রির ইনঞ্জি িরয় উিরেপুিনি্থ�াণ থষিত্র উন্নয়রির ইনঞ্জি িরয় উিরে

িযারতীয় অর্ষনীডতর গুরুত্বপূে্ষ উন্নয়ন ইডজেনগুড্র মসধ্ 
অন্তম পুনডন্ষম্ষযাে শষেরেডি। এই শষেরে উন্নয়নসি দ্রুত 
এডগসয় ডনসয় শযসত পযাসর। ডজডিডপ-শত ১৫% অবদযান এবং 
শদস�র শ্রমজীবী জনসংখ্যায় ১২% অং�ীদযাডরত্ব সম্ন্ন 
এই শষেরেডি প্রযায় ২৫০ডি ড�পেসষেসরে অসনিগুে প্রিযাব 
ডবস্যার িরসত পযাসর। আত্মডনি্ষর িযারসতর ্সষে্ সরিযার 
িযারতসি পুনডন্ষম্ষযাসের হযাব িসর তু্সত গুরুত্বপূে্ষ পদসষেপ 
ডনসয় উৎপযাদসনর ১০ডি শষেসরের জন্ প্রযায় ১.৫ ্ ষে শিযাডি 
িযািযার উৎপযাদন সংডলিষ্ উৎসযাহ শযযাজনযা (ডপএ্আই)-
এর সূরেপযাত িসরসে। এর ্ষে্ স্যানীয় উৎপযাদিসদর 
শদ�ীয় বযাজযাসরর পযা�যাপযাড� আ্জ্ষযাডতি শষেসরে চ্যাডম্য়ন 
িসর শতযা্যা। আর ডবডনসয়যাসগর জন্ িযারতসি ডবসশ্বর 
পেসদের গ্ব্ িসর শতযা্যা। আত্মডনি্ষর অডিযযাসনর 
মযাধ্সম সরিযাসরর এই উসদ্যাগসি ড�পেজগসতর মযানুসররযা 

৮০,০০০

৬০,০০০

৪০,০০০

২০,০০০

০

-২০,০০০

(�তযাংস�র ডহসসসব)

-১৫.৩ -১০.২ -১০ -৬.৮ -৩.৬ -৪.৮ -৬.৮ -২.৭০.৬ -৫.১২

প্রচ্ছদ ডনবন্ধপ্রচ্ছদ ডনবন্ধ অর্ষনীডত

ষ্িয়ল্পাৎপাদন গষ্রষ্বষ্ধ স্বাভাষ্বক েওোে এবং কৃষ্ি, ষ্বদুষ্যয়রর ময়রা গে-
উপয়রাগতী চক্য়রে ইষ্রবােক বৃষ্দ্র মাধষ্যয়ম রৃরতীে এবং েরুর্ ত্রেমাষ্সয়ক ভারয়রর 
ষ্িষ্ডষ্প উন্নেয়নর োর আবার ইষ্রবােক পষ্রসংখষ্যায়ন চপঁোয়ব

ইষ্পএ�ও আগটি মায়স নরুন নষ্রভুষ্ক্তকরয়ের 
পষ্রসংখষ্যান ১০.০৫ লয়ক্ চপঁয়েয়ে। এই পষ্রসংখষ্যান 
শুধুমারে সমস্ত নরুন অষ্যাকাউয়ন্টর। ইষ্পএ�ও চেয়ড 

চবষ্রয়ে রাওো ৫০% হ্াস চপয়েয়ে।২০২০ সায়লর প্রয়রষ্যক 
মায়স গয়ড ৭ লক্ কম্োরতী নরুন অষ্যাকাউন্ট খুয়লয়েন।

আত্ষ্নভ্র ভারর অষ্ভরায়নর মাধষ্যয়ম চকন্দতীে সরকার 
চদয়ি উৎপাদনয়ক উৎসাে রুষ্গয়েয়ে, আমদাষ্ন হ্াস 

কয়র রপ্াষ্নয়ক উৎসাে রুষ্গয়েয়ে। এর �য়ল, বাষ্েষ্িষ্যক 
চলাকসান কয়ময়ে।

ইষ্পএ�ও-চর নষ্রভুষ্ক্ত বৃষ্দ্
চবরনয়ভাগতীয়দর  সংখষ্যা  বৃষ্দ্

১,২০,০০০

১,০০,০০০

-১,০৪,৬০৮-১,০৪,৬০৮
এভপ্রল, ২০২০

-৩৫,৩৬৬-৩৫,৩৬৬
কি, ২০২০

৩,৮৫,৩৪৪৩,৮৫,৩৪৪
জুে, ২০২০

৭,৪৮,৭৮৪৭,৪৮,৭৮৪
জুলোই, ২০২০

১০,০৫,৮৫২১০,০৫,৮৫২
আগস্ট, ২০২০

এখনও পর্ন্ত সব্ষ্নম্ন বাষ্েষ্িষ্যক এখনও পর্ন্ত সব্ষ্নম্ন বাষ্েষ্িষ্যক 
চলাকসানচলাকসান

এবপ্রি থম েুি েুিকাই আেটি থসরটেম্বে অর্কািেমকাচ্থথফব্রুেকাবেেকািুেকাবে

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার২৪
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স্যাগত জযাডনসয়সেন। শফিযাসর�ন অফ ইডন্ডয়যান শচম্বযাস্ষ অফ 
িমযাস্ষ অ্যান্ড ইন্ডযাড্রেও শিন্দ্রীয় সরিযাসরর এই উসদ্যাসগর 
িূয়সী প্র�ংসযা িসরসে ও স্যাগত জযাডনসয়সে।

শণূ্য থররক নশখরর অনভরািশণূ্য থররক নশখরর অনভরাি

এখন হয়সতযা আর িযাসরযার সসদেহ শনই শয সডঠি 
সমসয় সডঠি ডসধেযা্ শনওয়যার ফস্ িযারসত িসরযানযা 

সংক্মে ডনয়ন্তসে হসয়সে। পযা�যাপযাড� অর্ষনীডতর 
পুনরুজ্ীবন হসচ্ছ। িযারসতর জন্ সবচযাইসত বড 
সযাফ্্ হ্ শদ�সি আত্মডনি্ষর িসর শতযা্যার শষেসরে 
সবচযাইসত বড উদযাহরে ডপডপই ডিি উৎপযাদন। আসগ 
িযারসত ডপডপই ডিি উৎপযাডদত হত নযা ডিন্তু িসরযানযার 
প্রডতসরযাসধ িযারত ইডতমসধ্ই ডবসশ্ব ডবিতীয় বৃহতিম ডপডপই 
ডিি উৎপযাদি শদস� পডরেত হসয়সে। এর আসগ ২০১৬ 
সযাস্ ডবমুদ্রযািরসের মসতযা ঐডতহযাডসি পদসষেপ শনওয়যার 

ক ক কককককককক ককক ককককক ককক কককককক

n কৃবষ িকােতীে অে্থিীবতে বিবতি। করেকািকাে সঙ্টককারি 
এই থক্ষরত্ িৃবদ্ েবেিবক্ষত হরেরে। ২০২০-২১ অে্থিরষ্থে 
প্রেম েে মকারস কৃবষে সপেে েপ্তকাবিরত ৪৩.৪ েতকাংে 
িৃবদ্ েবেিবক্ষত হরেরে

n শুধু তকাই িে, থেরে এ িেে ২৯৮ বমবিেি টি েস্য 
উৎেকােরিে সম্কািিকা েরেরে �কা ২০১৮-১৯-এে ২৮৫.২১ 
বমবিেি টি আে েত িেরেে ২৯১.৯৫ বমবিেি টি 
থেরক থিবে।

n  ২০২০-২১ অে্থিরষ্থে প্রেম েুবট তত্মকাবসরক কৃবষরক্ষরত্ 
িৃবদ্ে হকাে ৩.৪ েতকাংে েবেিবক্ষত হরেরে

n করেকািকা সঙ্ট েকাককা সর্বেও ২০২০-২১-এে এবপ্রি-
আেরটি থেরে ২৭.১ বিবিেি ডিকাে প্রত্যক্ষ বিরেবে 
বিবিরেকাে হরেরে। এবট ২০১৯-২০-ে একই সমরেে 
আসকা ৩০.৩৫ বিবিেি ডিকাে বিবিরেকারেে তুিিকাে ১৬% 
থিবে

n িকাবরে্য এিং বেপে মন্তরকে েবেসংখ্যকাি অিুসকারে এই 
সমরেে মরধ্য প্রত্যক্ষ বিরেবে বিবিরেকারেে েুিবি্থবিরেকারেে 
থক্ষরত্ ১৩% িৃবদ্ থেরে ৩৫.৭৩ বিবিেি ডিকাে হরেরে 
�কা ২০১৯-২০ অে্থিরষ্থে প্রেম েকঁাচ মকারস ৩১.৬০ বিবিেি 
ডিকাে বেি

n  ২০০৮-১৪ সমেককারি ২৩১.৩৭ বিবিেি ডিকাে প্রত্যক্ষ 
বিরেবে বিবিরেকারেে তুিিকাে ২০১৪-২০ সমেককারি থমকাট 
প্রত্যক্ষ বিরেবে বিবিরেকাে প্রিকারহ ৫৫% েতকাংে িৃবদ্

471

481
475

479
493
507

534
541

542
561

575

ষ্িল্প িগয়রর আিারতীর চরািগার ষ্বয়দষ্ি মুদ্া ভাণ্ার চরকড ্
উচ্চরাে

কৃষ্িয়ক্য়রে লাগারার বৃষ্দ্ ষ্বয়দষ্ি ষ্বষ্নয়োয়গ চরকড ্বৃষ্দ্

ভাররতীে চকাম্পাষ্নগুষ্লর লাভ ২৬% বৃষ্দ্ চপয়েয়ে। 
অনুমান অনুসায়র -২.১% অবনময়নর করা ষ্েল। 
অয়িায়মাবাইয়লর পািাপাষ্ি ররষ্যপ্ররুষ্ক্ত, ওিুধ এবং 

ষ্সয়মন্ট চকাম্পাষ্নগুষ্লরও অয়নক লাভ েয়েয়ে

গর ২০ নয়ভম্বর চিি েওো সপ্ায়ে ষ্বয়দষ্ি মুদ্া ভাণ্ার 
বৃষ্দ্ চপয়ে ৫৭৫.২৯ ষ্বষ্লেন ডলায়র চপঁয়েয়ে। এষ্ি এখন 
পর্ন্ত সয়ব্াচ্চ। এই সপ্ায়ে চদয়ির স্বে্ ভাণ্ারও ১.৩২৮ 
ষ্বষ্লেন ডলার বৃষ্দ্ চপয়ে ৩৭.৫৮৭ ষ্বষ্লেন ডলায়র 

চপঁয়ে চগয়ে

কে প্রেকারিে েরে িকারিে হকাে িৃবদ্ েবেচকািি িকাি েবেচকািি ি্যিধকাি

৮ ৮

২৪ ২৩

-২৫ -২ -২৫ -৩

২৬

১৩১৪.৩ ১৪.৪
১৩.২ 

১৭.৯ ১৮.৪
(পডরসংখ্যান �তযাংস�)

কসয়টেম্বর
২০১৯

অয়্োের
২০১৯

কসয়টেম্বর
২০২০

িোচ্
২০২০

জুে
২০২০

৪৭১

৪৭৫

৪৭৯

৪৯৩

৫০৭

৫৩৪

৫৪১

৫৪২

৫৬১

৫৭৫

৪৮১

এবপ্রি থম েুি েুিকাই আেটি থসরটেম্বে অর্কািেমকাচ্থথফব্রুেকাবেেকািুেকাবে িরিম্বে

-পডরসংখ্যান ডবড্য়ন ি্যাসর ২০২০

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার ২৫



New India Samachar26

সিিা-স্চ্ছিার সংস্ৃনিরক 
উৎসািদাি
অথ্েীভতর কক্য়ত্র চোর েের আয়গ ভেিুদ্ো�রয়ির 
ঐভতহোভস� ও শেপ্লভে� ভসধিোন্ত এখে কেয়ির উন্নেয়ের 
ভিভতি হয়ে উয়েয়ে এেং �োয়লো টো�োর ভেেন্ত্রি জোভতর 
উন্নেয়ে িোইলফল� হয়ে উয়েয়ে। এর ফয়ল, েক্ 
পভর�োেোয়িো ভেি্োি এেং ইউভেফোয়েড কপয়িন্টস 
ইেফ্োস্টো�চোর (ইউভপআই) সুভেধোরুক্ত ভেভিন্ন অ্োয়পর 
িোধ্য়ি ভডভজটোল কলেয়েে সম্পন্ন হয়ছে।

শিশিটাে অে থি ব্যিস্া

ফস্ আমযাসদর অর্ষ ব্বস্যাসি শযিযাসব ি্যা�স্স িসর 
শতযা্যার উসদ্যাগ শনওয়যা হসয়ডে্, এখন শসই উসদ্যাসগর 
সুফ্ পযাওয়যা যযাসচ্ছ। শদ�সি ডিডজিযা্ অর্ষনীডতর ডদসি 
ডনসয় যযাওয়যার ফ্শ্রুডত ডহসসসব িসরযানযািযাস্ ডিডজিযা্ 
শ্নসদন শরিি্ষ স্সর শপঁসেসে। এিযা এই প্রবেতযার 
সসঙ্কত শয মযানুর ডিডজিযা্ সংসৃ্ডত স্ীিযার িসর ডনসয়সে 
(বসক্স পডুন)। 

থদশীয় উৎপাদরি প্রভূি বনৃধেথদশীয় উৎপাদরি প্রভূি বনৃধে

িযারতবযাসী তযাঁসদর চযাডরডরেি দৃঢ়তযা এবং আত্মপ্রত্সয়র 
মযাধ্সম উন্নয়সনর শষেসরে প্রিূত উন্নডত িসরসে যযা ডবশ্ববযাসীর 

জন্ এি দৃষ্যা্স্রূপ। সবচযাইসত বড উদযাহরে হ্, 
ডপডপই ডিি উৎপযাদন। আসগ িযারসত ডপডপই উৎপযাদসনর 
শিযানও ব্বস্যা ডে্ নযা। ডিন্তু িসরযানযার সমসয় প্রধযানমন্তী 
নসরন্দ্র শমযাদীর উসদ্যাসগ ্িিযাউসনর সময় মযারে দু’মযাসসর 
মসধ্ িযারত পৃডরবীর ডবিতীয় বৃহতিম ডপডপই ডিি উৎপযাদি 
শদস� পডরেত হসয়সে।

ডনডচিতিযাসবই িযারসত ডবসশ্বর শশ্রষ্ প্রডতিযাবযান 
মযানুসররযা রসয়সেন। শসজন্ অডধিযাং� শদ� এবং শরডিং 
এসজডন্সগুড্ ব্সত বযাধ্ হসচ্ছ শয শিযাডিি-উতির সমসয় 
িযারতীয় অর্ষনীডতর শুধু পুনরুত্যান হসব নযা, এডি ডবসশ্বর 
দ্রুততম উন্নয়ন�ী্ অর্ষনীডতসত পডরেত হসব।  

ভতীম অষ্যাপ : আপনার পয়কয়ি 
নরুন বষ্যাঙ্ক

িীম অ্যাপ আপনযার শমযাবযাই্ শফযানসি নতুন সম্সদর 
ময্ষযাদযা প্রদযান িসরসে। প্রধযানমন্তী ্যা্সিলিযার প্রযািযার 
শরসি স্যাধীনতযা ডদবসসর বক্তসব্ বস্ন, “আপনযারযা 

শদখসত পযাসচ্ছন অন্যাইন ডিডজিযা্ শ্নসদন িত দ্রুত বৃডধে 
পযাসচ্ছ। িীম ইউডপআই অ্যাসপর িরযাই ধরুন নযা ...” শয শিউ 
এিরযা শজসন গব্ষসবযাধ িরসবন শয ইউডপআই তরযা শুধু িীম 
অ্যাসপর মযাধ্সম এ বের নসিম্বর মযাসস ৩.৯ ্ ষে শিযাডি িযািযার 
শ্নসদন হসয়সে। মযানুর ডিিযাসব পডরবডত্ষত পডরডস্ডতসি গ্রহে 
িসরসেন, এিযা তযার উজ্জ্ব্ উদযাহরে। শুধু নসিম্বর মযাসসই 
ইউডপআই িীম অ্যাসপর মযাধ্সম ২২১ শিযাডি শ্নসদন হসয়সে 
শমযাি ৩ ্ষে ৮৬ হযাজযার শিযাডি িযািযা যযা এযযাবৎিযাস্র মসধ্ 
সসব্ষযাচ্চ। িসরযানযার বযাধযা-ডনসরধ রযািযা সস্বেও গত বেসরর 
তু্নযায় িীম অ্যাসপর মযাধ্সম শ্নসদন ৮০ �তযাং� বৃডধে 
শপসয়সে।

কবমুদ্ািেরণে পে সেিাে ভ্রীম অ্যাপরি 
কিকজটাে মেনরদরনে কভকতি িরে তুরেরে। 
েেস্বরূপ সাো মদরি কিকজটাে মেনরদরনে 
সংসৃ্কত পকেেকষেত হরছে। িরোনা অকতমাে্রীে 
সমে কিকজটাে মেনরদন সরব্াচ্চ মারোে 
মপৌঁরেকেে। এরিরি প্রমাকণত হে চাে বেে আরগ 
ময কভকতি স্াপন িো হরেকেে তা এখন মদিরি 
উন্নেরনে মষেররে অগ্রণ্রী ভূকমিা গ্রহরণ সহােতা 
িেরে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী মযমন বরেন, “সমস্ত 
কবশ্ব এখন নগদহ্রীন সমাজ ব্যবস্াে কদরি একগরে 
চরেরে। তাোড়া আপনাো ববদ্্যকতন ব্যবস্াে 
মাধ্যরমও আকি্ি মেনরদন িেরত পারেন, কজকনস 
কিনরত পারেন, কবে চুিারত পারেন। শুরুরত এই 
মেনরদন িঠিন বরে মরন হরত পারে, কিন্তু যখন 
অভ্যারস পকেণত হরব তখন এরি খুব সহজ মরন 
হরব।”

ভতীম অষ্যায়পর ত্বষ্িটিষ্য
l	সি েকম থফকারি ককাে করে
l	১৮৯বট ি্যকারঙ্ে সরগে �ুক্ত
l	২৪ ঘন্টকা থিিরেি কেকা �কাে
l	সহরে থিিরেি কেকা �কাে 
l	২০বট িকাষকাে ি্যিহকাে কেকা �কাে
l	সমস্ত বকউআে থককারড ককাে করে
l	একসরগে ১০বট ি্যকারঙ্ে সরগে 

থ�কােকার�কাে েকাখকা �কাে

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার২৬

প্রচ্ছদ ডনবন্ধপ্রচ্ছদ ডনবন্ধ অর্ষনীডত
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আমরা সরক্রার সায়র 
আমায়দর সুদূরপ্রসারতী 

দৃষ্টিভষ্ঙ্ সম্পয়ক্ 
আিাবাদতী

চকাষ্ভড-১৯ মোমারতী প্রষ্রয়রায়ধ ভারয়রর প্রস্তুষ্র 
শুধু অয়নক িতীবন বাঁোেষ্ন, অর্নতীষ্রয়কও নরুন 
িষ্ক্ত িুষ্গয়েয়ে। ষ্কভায়ব সরকায়রর পষ্রকল্পনাগুষ্ল 
কার্কর েয়েয়ে রার �য়ল চদিয়ক একষ্ি নরুন 
আিার পয়র ষ্নয়ে রাওো সম্ভব েয়চ্ছ?

  ডবসশ্বর অন্যান্ শদস� মযাচ্ষ মযাস নযাগযাদ শিযাডিি-১৯ 
শরযাগীর সংখ্যা বযাডসত শুরু িরস্ আমরযা ১০২ বের 
আসগিযার স্প্যাডন� ফু্ মহযামযারীর গডত-প্রিৃডত সম্সি্ষ 

ডব�সদ পডযাস�যানযা িডর। এ শরসি এিিযা ডজডনস শবযাঝযা 
যযায়, শয শদ�গুড্সত যরযাযরিযাসব ্িিযাউন পযাড্ত 
হসয়সে, শসখযাসন মৃতু্র হযার ডনয়ন্তসে রযাখযা শগসে এবং 
অর্ষদনডতি পুনরুধেযার দ্রুত সম্ন্ন হসয়সে। এই প্রবেতযা 
শদসখ আমযাসদর দূরদৃডষ্সম্ন্ন রেসিৌ�্ রচনযায় সুডবধযা 
হসয়সে। সরিযাসরর অগ্রযাডধিযার ডে্ আসগ জীবন বযাঁচযাসত 
হসব, তযারপর ডজডিডপ-র বৃডধের ডদসি নজর ডদসত হসব। 
মযাননীয় প্রধযানমন্তী যরযাযর বস্সেন, “জযান হ্যায় শতযা জহযাঁ 
হ্যায়।” জনগে তযাঁর ডনসদ্ষ� শমসন চ্যায় শিযাডিি প্রডতসরযাধ 

জান হ্যাে মতা জহাঁ হ্যাে মিরি জান কভ অউে জহাঁ 
কভ – ভােত তাে নাগকেিরদে জ্রীবন েষোে মষেররে শুধু 
অরনি দূে একগরে যােকন, অি্ন্রীকতে পুনরুদ্ধারেও 
সােে্য পারছে। মদরিে ১৩৭ মিাটি জনসংখ্যা মিাকভি-
১৯ মহামাে্রী প্রকতরোরধ অসাধােণ পোক্রম মদখারছে 
যাে প্রভাব অি্ন্রীকতরতও পরড়রে। অি্ন্রীকতে এই 
পুনরুত্ান কবকভন্ন সূচরি পকেেকষেত হরছে যা দৃঢ়তাে 
সরঙ্ কসদ্ধাতে গ্রহণিাে্রী মনতৃরবেে যিাযি পকেিল্পনা 
এবং বাস্তবােরনে মাধ্যরম সম্ভব হরেরে। এিটি এিাতে 
সাষোৎিারে মুখ্য অি্ননকতি উপরদষ্া িঃ মি কভ 
সুব্রহ্মকনেম কনউ ইকডিো সমাচারেে পোমি্দাতা 
সম্াদি কবরনাদ কুমাে ও সরতোি কুমারেে সরঙ্ 
ভকবি্যৎ িম্পন্া সহ অি্ন্রীকতে কবকভন্ন কবিে কনরে 
িিা বরেরেন। সংকষেপ্তসাে :

প্রচ্ছদ িযাডহনীপ্রচ্ছদ িযাডহনীসযাষেযাৎিযার

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার ২৭

প্রঃ

উঃ
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এবং অর্ষনীডতর পুনরুত্যাসনর শষেসরে িযারত দ্রুতগডতসত 
এডগসয় শগসে। জযান ডি অউর জহযাঁ ডি শ্যাগযানডি আন্ি 
পয্ষযাসয় গুরুত্বপূে্ষ প্রিযাব শফস্সে। ্িিযাউসনর সময় ইউ 
শি-র ডজডিডপ ২০% অবনমন হসয়সে শযখযাসন িযারসতর 
ডজডিডপ ২৩.৯% অবনমন হসয়ডে্। ডিন্তু আন্ি পয্ষযাসয় 
সবডিেু দ্রুত পডরবডত্ষত হসচ্ছ। ডবস�র িসর উৎপযাদন 
শষেসরে অত্ডধি পুনরুত্যান হসচ্ছ। আমরযা এিডি ‘ডি’ 
আিযাসরর পুনরুত্যান শদখসত পযাডচ্ছ।

 প্রধানমন্ত্রতী নয়রন্দ চমাদতীর অর্ননষ্রক সংস্ার 
এবং চদিয়ক উন্নেয়নর পয়র ষ্নয়ে আসার সঙ্কল্পয়ক 
ষ্িল্প এবং অনষ্যানষ্য চক্য়রের ষ্বষ্িটি বষ্যষ্ক্তরা প্রিংসা 
কয়রয়েন।এর কারে কতী?

 শিযাডিি-১৯ মহযামযারীর ফস্ শয ডবশ্বব্যাপী অর্ষদনডতি 
মদেযার সৃডষ্ হসয়সে তযা পূব্ষবত্ষী সমস্ মদেযা শরসি ডিন্ন। 
এডি চযাডহদযার শষেসরে ঋেযাত্মি বৃডধে হযাসরর ফস্ সৃডষ্ হসয়সে 
যযা সম্ভযাব্ দীঘ্ষিযা্ীন অর্ষদনডতি বৃডধের ওপর প্রিযার 
শফস্সে। এই প্রবেতযা প্রডতহত িরসত সরিযার অসনিগুড্ 
সংস্যার িসরসে। শযমন শ্রম সংস্যার, িৃডর সংস্যার, ষুেদ্র, 
অডতষুেদ্র ও মযাঝযাডর ড�সপের শষেসরে সংজ্যাগত সংস্যার 
এবং ডপএ্আই প্রিপে। এগুড্ প্রযারডমিিযাসব দুডি িযাজ 
িরসে। প্ররমত, এগুড্ শদস�র অর্ষনীডতসি অসনি শবড� 
সডঠি পসর ডনসয় আসসত সযাহযায্ িরসে। উদযাহরেস্রূপ, 
আমরযা যডদ ২০১১-১২ সযাস্র জব শিিযার সসগে ২০১৭-১৮ 
সযাস্র তসর্র তু্নযা িডর, তযাহস্ শদখব শয অডনয়ডমত 
িম্ষীসদর শষেসরে ৫% হ্যাস শপসয়সে আর শবতনিুি িম্ষীসদর 
শষেসরে ৫% বৃডধে শপসয়সে। এিযাই অর্ষনীডতর পধেডতগত 
উন্নয়সনর সূচি। ডবিতীয়ত, িৃডর ও ডনম্ষযাে ড�সপের শষেসরে 
িম্ষসংস্যাসনর বৃডধে ্ষে্ িরযা শগসে। অর্ষনীডতসত এই দুডি 
শষেরে বড অবদযান রযাখসে।

ষ্বমুদ্াকরয়ের পর চদয়ির অর্নতীষ্র দ্রুর 
ষ্ডষ্িিাল চলনয়দন এবং নগদেতীন চলনয়দয়নর ষ্দয়ক 

এষ্গয়ে েয়লয়ে রা িষ্ক্তিালতী নরুন ভারয়রর ষ্ভষ্তি 
রেনা করয়ে। এই দৃঢ় ষ্সদ্ায়ন্তর চপেয়ন সরকায়রর 
মূল চপ্রষ্ক্র কতী ষ্েল?

 অর্ষনীডতর ডিডজিযাইসজ�ন ডবডধসম্ত শষেরেডিসি আরও 
দৃঢ়িযাসব পডরচযাড্ত িসর। জন ধন, আধযার ও শমযাবযাই্ 
(শজএএম) – এই ডতনডির মযাধ্সম গসড শতযা্যা শযৌর ব্বস্যা 
শিযাডিি-১৯ সঙ্কসির সমসয় অসনি িযায্ষির িূডমিযা পযা্ন 
িসরসে যযা শদ�বযাসীসি আরও শবড� ডিডজিযাইসজ�সনর 
ডদসি শঠস্ ডদসয়সে। 

ভতীম অষ্যায়পর োর বের পূে ্ েয়চ্ছ, আর এই 
সময়ের ময়ধষ্য ষ্বয়িি কয়র কয়রানাকায়ল চদয়ি 
চলনয়দয়নর চক্য়রে গুরুবেপূে্ বষ্যবোরগর পষ্রবর্ন 
চদখা রায়চ্ছ। এয়ক্য়রে ভষ্বিষ্যৎ পষ্রকল্পনা কতী?

 িযারসত এখন সরিযার ডবডিন্ন প্রিসপের িযািযা মযারে 
এিডি ডক্সি গরীব মযানুসরর ব্যাঙ্ক অ্যািযাউসন্ট পযাডঠসয় 
ডদসচ্ছ। জনগেও বযাডডসত বসস �যারীডরি দূরত্ব রষেযা িসর 
ডিডজিযা্ শ্নসদন িরসে। অডতমযারীর সময় এই প্রবেতযা 
অসনি সহযায়ি হসয়সে।

 সাধারে মানুয়ির িনষ্য অর্নতীষ্র একষ্ি িষ্িল 
ষ্বিে। অনষ্যানষ্য চদয়ির রুলনাে আমায়দর চদয়ির 
অর্নতীষ্রর আকার এবং বষ্যবোর ষ্কভায়ব আলাদা? 
রাঁরা অর্নতীষ্রর ভািা িায়নন না, চসই সাধারে 
মানুিয়দর কায়ে সেি িয়দে এর লাভগুষ্ল ষ্কভায়ব 
রুয়ল ধরয়বন?

  এ বেসরর অর্ষদনডতি সমীষেযায় আমরযা শযিযাসব ব্যাখ্যা 
িসরডে, শসখযাসন ‘রযাড্নডমক্স’-এর িরযা ব্যা হসয়সে। এি 
রযা্যা খযাবযাসরর দযাম ডি হযাসর শবসডসে তযা ডদসয় মুদ্রযাস্ীডতর 
হযার শবযাঝযা যযায়। এিইিযাসব, আমরযা যখন চযািডরর প্রসসগে 
িরযা বড্, শসখযাসন িতজন মযানুর চযািডর শপস্ন, শসই 
সংখ্যািযা গুরুত্বপূে্ষ। শতমনই ডজডিডপ উন্নয়ন মযানুসরর িযাজ 
এবং শসই িযাসজর মযাধ্সম আসয়র ডনডরসখ গেনযা িরযা 
হয়। �তিরযা বৃডধে ডিংবযা ঘযািডতর ডিডতিসত এই ডবসলিরে 
িরযা হয়। মযাইসক্যা ইিনডমসক্সর ডবসলিরসে এই দু-ডতনডি 
গুরুত্বপূে্ষ তর্ অত্্ প্রসয়যাজনীয়।

 ভাররতীে অর্নতীষ্রর চক্য়রে প্রধানমন্ত্রতীর আত্ষ্নভর্ 
ভারর অষ্ভরান ষ্কভায়ব সোেক েয়ব?

 ডিেু গুরুত্বপূে্ষ ববড�ষ্্ রসয়সে। প্ররমত, আমরযা ডবডিন্ন 
শষেসরে আত্মডনি্ষর হসয় উসঠডে। আমরযা ডবসশ্ব ডপডপই ডিি 
উৎপযাদসন ডবিতীয় বৃহতিম উৎপযাদনিযারী শদ� হসয় উসঠডে। 
এই আত্মডনি্ষরতযা শয সষেমতযার ফ্ শসিযা শবযাঝযা অত্্ 
গুরুত্বপূে্ষ। শিযানও ব্ডক্ত, শিযাম্যাডন বযা শদ� যডদ সষেম নযা 
হয়, তযাহস্ আত্মডনি্ষর হসয় উঠসত পযারসব নযা। ডবিতীয়ত, 

 প্রধানমন্ত্রতীর চদিয়ক ৫ লক্ চকাষ্ি অর্নতীষ্রর 
চদি কয়র চরালার চর লক্ষ্য রার গুরুবে কতী? চকউ 
োইয়ল এয়র ষ্কভায়ব অবদান রাখয়র পায়রন?

  আমযার মসত, এই উন্নডতসযাধসনর ্সষে্ অসনি 
সংস্যার আনযা হসয়সে। জনগসের জন্ ডিেু সহজ ডনয়ম 
মযানস্ই চ্সব ডবস�র িসর, শিযাডিি-১৯ প্রডতসরযাসধর 
শষেসরে মযাস্ পডরধযান িরযা এবং পরস্পসরর সসগে দূরত্ব 
রষেযা িরযা ও বযারবযার হযাত শধযায়যা সুডনডচিত িরসত হসব। 
এই মহযামযারীর সসগে অর্ষদনডতি প্রিযাসবর সরযাসডর 
সম্ি্ষ রসয়সে। 

প্রচ্ছদ িযাডহনীপ্রচ্ছদ িযাডহনী সযাষেযাৎিযার

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার২৮
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আপনযারযা যডদ আমযাসদর শিযাম্যাডনগুড্র উৎপযাডদত পে্ এবং 
পডরসরবযাসি ধসরন, শসগুড্ শদস�র শরযাজগযার ডপরযাডমসি ২০-
৩০% অবদযান রযাসখ। ডিন্তু ডিেু শষেরে, যরযা ডনত্ ব্বহযায্ষ 
পে্ উৎপযাদনিযারী সংস্যা, যযারযা প্রত্্ এ্যািযার জনগসের 
হযাসতও পে্, শযমন �্যামু্ স্যাসচ সরবরযাহ িসর। ১৩৭ 
শিযাডি জনসংখ্যা আমযাসদর এিডি ডবরযাি �ডক্ত। আমরযা শচষ্যা 
িরডে যযাসত শিযাম্যাডনগুড্ এই বৃহৎ শক্তযা শগযাষ্ীর িযাসে 
তযাসদর পে্ ও পডরসরবযা শপঁসে ডদসত পযাসর।

 আইএমএ�, ওোল্ড্ ইকনষ্মক চ�ারাম এবং 
মুষ্ডি চরষ্িং-এর প্রষ্রয়বদন মোমারতীর সমে 
আমায়দর অর্নতীষ্রয়র একষ্ি বড উন্নষ্রর আভাস 
ষ্দয়চ্ছ। এই সূেকগুষ্লর সাোয়রষ্য চকউ ষ্কভায়ব 
ভাররতীে অর্নতীষ্রয়ক বুঝয়র পারয়ব?

 আমরযা আন্ি পয্ষযাসয়র িরযা আস্যাচনযা িসরডে। এই 
পুনরুত্যাসনর িরযাই এই এসজডন্সগুড্র শরডিং-র প্রডতফড্ত 
হসয়সে। আডম মসন িডর, অসনি সময় গসবরি ও 
ডবসলিরিরযা সযাম্প্রডতি তর্ ডিডতি িসর ডবসলিরে িসরন। আর 

 প্রধানমন্ত্রতী সব সময়েই ষ্বপর্েয়ক সুয়রায়গ 
পষ্রবষ্র্র করার করা বয়লন। আপষ্ন 
ভাররয়ক একষ্ি অর্ননষ্রক মোিষ্ক্ত ষ্েয়সয়ব 
ষ্কভায়ব চদয়খন?

 এই মহযামযারী প্রমযাে িসরসে শয িযারসতর 
দৃডষ্িগেী িত দূরদৃডষ্সম্ন্ন। আমরযা এি প্রযা্ 
শরসি আসরি প্রযা্সি শদখযার শচষ্যা িডর। 
্িিযাউন হওয়যার পর শদস�র অর্ষনীডতসত মদেযা 
এসসডে্, িযারে আমযাসদর অগ্রযাডধিযার ডে্ 
জীবন রষেযা িরযা। আমরযা যডদ মৃতু্ হযাসরর ডদসি 
তযািযাই, িযারসত প্রডত ্সষে ৫ জসনর মৃতু্ হসয়সে, 
শযখযাসন আসমডরিযায় প্রডত ্সষে ৬০ জসনর মৃতু্ 
হসয়সে। শস্পন, ইতযাড্ ও ইউ শি-র মৃতু্ হযার 
িযারসতর শরসি ১০ - ১২ গুে শবড�। এই দূরদৃডষ্ 
িযারতসি অসনি দূর ডনসয় যযাসব। িযারত বনডতি 
সম্দ সৃডষ্র শষেসরে দৃষ্যা্ ডহসসসব পডরগডেত 
হসব। এিডি প্রডতসবদন অনুসযাসর, িযারত ১৭.৫ 
�তযাব্ী ধসর ডবসশ্ব অর্ষদনডতি শনতৃত্ব ডদসয়সে। 
শসই সময় ডবসশ্বর শমযাি ডজডিডপ-র ৩৩% ডে্ 
িযারসতর। অন্ডদসি, ডবশ্ব ডজডিডপ-শত মযারে ১৫-
১৬% অবদযান শরসখই আসমডরিযা এখন ডবসশ্বর 
অর্ষদনডতি মহযা�ডক্ত ডহসসসব পডরগডেত হয়।   

সুদূরপ্রসযারী প্রবেতযাসি িুস্ যযান। ডিন্তু এই শরডিংগুড্ 
সডত্ই আমযাসদর জন্ সুসংবযাদ বসয় আনসে।

 আইএমএ� রার প্রষ্রয়বদয়ন বয়লয়ে ২০৪০ 
সায়লর ময়ধষ্য ষ্বয়শ্বর উন্নেয়নর োয়র ভারয়রর 
অবদান েয়ব এক-রৃরতীোংি। এই ষ্বিেষ্িয়ক 
আপষ্ন ষ্কভায়ব চদখয়েন?

  আডম মসন িডর সরিযাসরর নীডত এবং সংস্যারগুড্ 
িযারতীয় অর্ষনীডতসত প্রসয়যাজনীয় প্রবৃডধের আবহ সৃডষ্ 
িরসব, আর আমরযা ডনডচিতিযাসবই এই পূব্ষযানুমযান 
বযাস্বযাডয়ত িরসত পযারব।

 কয়রানা সংক্রমে এখনও ষ্বলুপ্ েেষ্ন। 
সরকায়রর নানা সংস্ায়রর কাি েলয়ে। উন্নেন ষ্ক 
বেরাষ্বির েয়ব নাষ্ক আবার পরয়নর সম্ভাবনা আয়ে?

 আডম সতি্ষ শরসিও ব্সত চযাই শয তর্গুড্ দ্রুত 
অর্ষদনডতি পুনরুত্যাসনর আিযাস ডদসচ্ছ। ডিন্তু শদস� 
ডবস�র িসর, উতির িযারসত �ীসতর প্রসিযাপ বযাডসে। 
শসজন্ আডম জনগসের িযাসে সতি্ষ রযািযার অনুসরযাধ 
জযানযাই যযাসত িসরযানযা সংক্মে বযাডসত নযা পযাসর। শুধু 
ব্ডক্তর স্যাসর্ষ নয়, শদস�র উন্নয়সনর স্যাসর্ষও এই সতি্ষতযা 
অত্্ জরুডর।

 আমরা কয়ব ষ্িষ্ডষ্প-র চক্য়রে ধনাত্ক ষ্দয়ক 
চপঁেয়র পারব?

 আমযার অনুমযান, আমরযা তৃতীয় বযা চতুর্ষ রেসয়যামযাডসসির 
মসধ্ই শপঁেসত পযারব।

চদয়ির কৃষ্িয়ক্রে ঋোত্ক বৃষ্দ্ োয়রর প্রভাব 
এডায়র চপয়রয়ে। কৃষ্িয়ক্য়রে সুয়রাগ সৃষ্টি সব সময়েই 
একিা ষ্েন্তার ষ্বিে। সরকার ১ লক্ চকাষ্ি িাকার 
কৃষ্ি পষ্রকািায়মা রেষ্বল চঘািো কয়রয়ে। এষ্ি 
ষ্কভায়ব কৃিকয়দর সাোরষ্য করয়ব?

 িৃডরসষেরে এতিযা প্রিযাডবত হয়ডন িযারে শসখযাসন 
�যারীডরি দূরত্ব ডনসয় িযাবসত হয় নযা। ্িিযাউন রযািযা 
সস্বেও সরিযার সমস্ প্রসয়যাজনীয় পদসষেপ ডনসয়সে। 
শসজন্ িৃডরসষেরে সুফ্দযায়ি হসয়সে। সযাম্প্রডতি 
সংস্যারগুড্ ডবস�র িসর, িৃডর আইন ষুেদ্র িৃরিসদর 
জন্ অত্্ িযায্ষিডর িূডমিযা পযা্ন িরসব। তযাঁরযা এখন 
যযাসি খুড� উৎপযাডদত ফস্ ডবডক্ িরসত পযারসব। 
এসষেসরে শদস�র ৪০-৪৫% মযানুর িযাজ িসরন। এখযাসন 
িম্ষসংস্যাসনর ডবরযাি সম্ভযাবনযা রসয়সে। যরযাযর পডরিযাঠযাসমযা 
েযাডযা প্রসয়যাজনীয় প্রবৃডধে সম্ভব নয়। ১ ্ষে শিযাডি িযািযা 
পডরিযাঠযাসমযা তহডবস্র িযারসে ডবডনসয়যাসগ ঘযািডত রযািসব 
নযা। এই পডরিযাঠযাসমযা তহডব্ িৃডরসষেসরের ডবিযাস� ডবস�র  
িূডমিযা পযা্ন িরসব।  

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার ২৯
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শদশ�র শিযানও নযা শিযান জযায়গযায় 
প্রডত মযাসসই ডনব্ষযাচন অনুডষ্ত 
হওয়যায় উন্নয়সনর গডত প্রিযাডবত 

হয়। ২০২০ সযাস্র ২৬ নসিম্বর, ৭১তম 
সংডবধযান ডদবসস প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র শমযাদী 
‘এি জযাডত এি ডনব্ষযাচন’-এর দযাডবর িরযা 
স্রে িডরসয় শদন। ৮০তম সব্ষিযারতীয় 
ডপ্রসযাইডিং অডফসযারসদর সসম্্সন িযারে 
ডদসত ডগসয় ডতডন বস্ন, ‘এি জযাডত এি 
ডনব্ষযাচন’ ডনেিই এিডি আস্যাচনযার ডবরয় 
নয়, এডি িযারসতর প্রসয়যাজন। প্রসত্ি 
মযাসস শদস�র শিযারযাও নযা শিযারযাও ডনব্ষযাচন 
হয়। আপনযারযা খুব িযাস্যািযাসবই জযাসনন 
শয এই ডনব্ষযাচন উন্নয়সনর ধযারযাসি স্ব্ধ 
িসর শদয়। শসজন্ ‘এি জযাডত এি 
ডনব্ষযাচন’ ডনসয় এিডি ব্যাপি গসবরেযা 
এবং শদ�ব্যাপী ডবতি্ষ হওয়যা প্রসয়যাজন।” 

ডতডন সমস্ ডনব্ষযাচসনর জন্ এিডি 
শিযািযার তযাড্িযা প্রস্তুত িরযার ওপর শজযার 
শদন। এখন ডবডিন্ন ডনব্ষযাচসনর জন্ ডিন্ন 
ডিন্ন শিযািযার তযাড্িযা রসয়সে। প্রধযানমন্তী 
বস্ন, “আমরযা শিন এত িযািযা এবং 
সময় নষ্ িরডে? এখন শযসহতু প্রসত্ি 
শষেসরেই শিযািযারসদর বয়স ১৮ বের, তযাই 
ডিন্ন শিযািযার তযাড্িযার শিযানও প্রসয়যাজনই 
শনই।”

প্রধাি�ন্তীর ভািরণর গুরুত্বপূণ্থ প্রধাি�ন্তীর ভািরণর গুরুত্বপূণ্থ 
অংশঅংশ

সংডবধযান সম্সি্ষ সযাধযারে নযাগডরসির 
সব্ষযাগেীে জ্যান সুডনডচিত িরসত উসদ্যাগ 
ডনসত হসব। সংডবধযান সম্সি্ষ জনগসের 

৮০তম সব্ভােত্রীে কপ্রসাইকিং অকেসােরদে 
সরম্েন গুজোরটে মিভাকিোরত উচ্চতম 
স্্যাচু অে ইউকনটিে পদতরে অনুকষ্ত হরেরে। 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী তাঁে ভািরণ সংকবধারনে 
মূে্যরবাধগুকেরি তুরে ধরেরেন এবং ‘এি 
জাকত এি কনব্াচন’-এে দ্রীর্িাে্রীন চাকহদাে 
িিা বরেরেন।

এক িাশে, এক শনি থিাচন: এক িাশে, এক শনি থিাচন: 
ভারদের প্রদয়ািনভারদের প্রদয়ািন

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার৩০

প্রধযানমন্তীর িযারেপ্রধযানমন্তীর িযারে ডপ্রসযাইডিং অডফসযারসদর সসম্্ন
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জ্যান বযাডস্ সংডবধযাসনর ডনরযাপতিযা ব্য় আরও �ডক্ত�যা্ী 
হসব।

l	 ১৩০ থককাবট মকািুষ সংবিধকারিে বতিবট স্তম্ – 
আইিসিকা, েকাসি বিিকাে এিং বিচকাে বিিকারেে 
ওেে সপূের্থ আথিকা প্রেে্থি করেরেি। এই আথিকা িৃবদ্ 
কেরত বিেবমত ককাে করে থ�রত হরি।

l বডবেটকাি বিেকােতিকাে থক্ষরত্ ‘থিকা ইওে ককাটিমকাে’ 
িকা থকওেকাইবস একবট গুরুবেেূর্থ েব্দিন্। আমেকা 
সংবিধকারিে বিেকােতিকা িিে েবক্তেকািী কেরত এই 
থকওেকাইবস েব্দিন্ধবটরক ‘থিকা ইেে কিবটিবটউেি’ 
রূরেও ি্যিহকাে কেরত েকাবে।

l	আমেকা িকােরতে িকােবেক িকােতীে সংবিধকাি 
বিরেরেেরকই প্রেকাি করেবে। থসেি্য সকাধকাের 
িকােবেকেকা �কারত সমস্ত আইরিে সরগে এককামি থিকাধ 
করেি তকা সুবিবচিত কেরত হরি।

l	েত ৬-৭ িেরে আইিসিকা, েকাসি বিিকাে ও বিচকাে 
বিিকারেে মরধ্য সমন্বে উন্নত কেরত অরিক উরে্যকাে 

(প্রধযানমন্তীর পুসরযা িযারসের জন্ ডিউআর শিযািডি 
স্্যান িরুন)

সংডবধযান ডদবস উদযযাপসনর জন্ সরিযার 
ডবডিন্ন অনুষ্যাসনর আসয়যাজন িসরসে। 
রযাষ্ট্রপডত শ্রী রযামনযার শিযাডবসদের শনতৃসত্ব সযারযা 

শদস� সংডবধযাসনর প্রস্যাবনযা পযাঠ িম্ষসূডচ আসয়যাডজত 
হসয়সে। গুজরযাসির শিিযাডিয়যাসত সংডবধযান ডদবস 
উপ্সষে আসয়যাডজত ডবস�র প্রদ�্ষনী উপডস্ত সযাংসদ 
ও ডবধযায়িসদর প্র�ংসযা আদযায় িসরসে। এই ১,৬০০ 
বগ্ষফুি মযাডটি-ডমডিয়যা প্রদ�্ষসন ববডদি সময় শরসি 
িযারসতর গেতযাডন্তি ঐডতসহ্র যযারেযাপর, ড্চ্ছডব গেতন্ত 
শরসি শুরু িসর আধুডনি িযারসতর ডনম্ষযাে ক্মযানুসযাসর 
তুস্ ধরযা হসয়সে। 

পযা্্ষযাসমন্টযাডর ডমউডজয়যাম এবং আি্ষযাইিস-এর 
সহসযযাডগতযায় বু্সরযা অফ আউিডরচ িডমউডনসি�ন 
(ডবওডস)-এর আসয়যাজসন ৮০তম সব্ষিযারতীয় ডপ্রসযাইডিং 
অডফসযারসদর সসম্্সন স্ট্যাচু অফ ইউডনডির পদতস্ 
আসয়যাডজত এই প্রদ�্ষনীসত সমসয়র সসগে ধযারযাবযাডহিিযাসব 
সংডবধযাসনর রচনযা ডবস্যাডরতিযাসব বে্ষনযা িরযা হসয়সে। 
সংডবধযান রচনযার সমসয়র ডবডিন্ন ঘিনযার ডবর্ ডরম 
ফুসিজ, িতঃ ডব আর আসম্বদির, িতঃ রযাসজন্দ্র প্রসযাদ, 
পডণ্ত জওহর্যা্ শনহরু, সদ্ষযার বলিিিযাই প্যাসি্, 
�্যামযাপ্রসযাদ মুখযাডজ্ষর মসতযা সংডবধযান সিযার গুরুত্বপূে্ষ 

থিওেকা হরেরে।
l	সমস্ত েকাে্য বিধকািসিকাগুবিে তে্যকািবি থ�কাে 

করে একবট থকন্দ্রীে তে্যিকাণ্কাে েরড থতকািকাে 
প্ররেকােি েরেরে। থসেি্য একবট অত্যকাধুবিক 
বডবেটকাি প্্যকাটফম্থ – ি্যকােিকাি ই-বিধকাি 
অ্যকাবপ্রকেি – �েকােীবত েরড থতকািকা হরচ্।

l	েত করেক িেরে করেকে’ অরকরেকা আইি 
িকাবতি কেকা হরেরে। বকন্তু আমেকা এমি থককািও 
ি্যিথিকা েরড তুিরত েকাবেবি থ�খকারি েুেরিকা 
অরকরেকা আইিগুবি অিিীিকাে বিিুবপ্তে 
প্রবরিেকাে অন্তে্থত হরি।

l	করেকািকা িকাইেকাস অবতমকােীে সমে সংসরেে 
উিে কক্ষ বিধ্থকাবেত ককা�্থককারিে অরিক থিবে 
সমে ককাে করেরে।  

সদস্সদর িযারে মুম্বযাইসয়র ডফল্ম ডিডি�ন অফ 
ইডন্ডয়যার আি্ষযাইি শরসি সংগ্রহ শরসি এসন শদখযাসনযা 
হসয়সে। এই প্রদ�্ষনীর আসরিডি ববড�ষ্্ ডে্ রযাজ্ 
ডবধযানসিযাগুড্ শযখযাসন এিজন দ�্ষি শদস�র ডবডিন্ন 
রযাজ্ ডবধযানসিযা িবনগুড্র স্যাপত্, শসৌদেয্ষ এবং 
ববডচরে্ শদখসত শপসয়সেন। এিডি লিযাজমযা ডিসসলির 
মযাধ্সম দ�্ষিরযা িযারসতর সংডবধযাসনর প্রস্যাবনযাসি 

ডবডিন্ন িযারতীয় িযারযায় পযাসঠর সুসযযাগ শপসয়সেন। 
এিডি ডিডজিযা্ ডক্পবুি সংডবধযাসনর ডবডিন্ন ব্যাখ্যার 
ডচরে তুস্ ধসরসে। এিডি ডিডজিযা্ িযাচ শদওয়যাস্ 
শদস�র ডবডিন্ন জযাতীয় প্রতীি সম্সি্ষ তর্ প্রদড�্ষত 
হসয়সে। এিডি ডিডজিযা্ ড্রিসন সংডবধযান প্রেয়সনর 
সমসয়র ক্ম প্রদড�্ষত হসয়সে। আসরিডি ডিসসলি 
ওয়যাস্ অন্যান্ শদস�র সংডবধযাসনর প্রিযাব বডে্ষত 
হসয়সে।

প্রেি্েীয়ত সংভেধোে রচেো�োয়লর 
ভেভিন্ন ঘটেোেলীর ভেরল ভফল্ম 

ফুয়টজ কেখোয়েো হয়েয়ে

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার ৩১

সংনবধাি নদবরস �ানটি-ন�নডয়া প্রদশ্থিীসংনবধাি নদবরস �ানটি-ন�নডয়া প্রদশ্থিী



ডদডলিসত সংসসদর িযাসেই িতঃ ডব ডি শরযাসি ৮০ 
বেসররও শবড� পুরসনযা আিডি বযাংস্যা ডে্। 
শসগুড্সি পুনডন্ষমযাে িসর নতুন িবসন ৭৬ডি 

ফ্্যাি বতডর িরযা হয়। পডরসব� সুরষেযার িরযা মযারযায় 
শরসখ এই ফ্্যািগুড্সত শসৌর�ডক্ত এবং পয়তঃপ্রেযা্ী 
পডরস�যাধন প্রিপে ব্বহযার িসর �ডক্ত সংরষেে িরযা 
হসয়সে। িবন ডনম্ষযাসে ফ্যাই-অ্যা� ডদসয় বতডর ইঁি ব্বহযার 
িরযা হসয়সে। প্রসত্ি বযাডডসত রযাম্ষযা্ ইনসু্স্�ন 
শদওয়যা িব্ শলেজি জযানযা্যা রসয়সে। তযােযাডযা, িম 
ডবদু্সত চস্ এমন এ্ইডি বযাল্ব, আস্যা ডনয়ন্তসের জন্ 
অিুসপডন্স শবসি শসন্সর, ডবদু্ৎ সযাশ্রসয়র জন্ ডিআরডব 
ব্বস্যাযুক্ত এয়যার িডন্ড�নযার এবং জ্ সংরষেসের জন্ 
শ্যা শফ্যা ডফক্সচযার, বৃডষ্র জ্ সংরষেে ব্বস্যা ও েযাসদর 
ওপর শসযা্যার লি্যান্ট ্যাগযাসনযা হসয়সে।  

এই ফ্্যািগুড্র ডনম্ষযাে বরযাদ্দ অসর্ষর তু্নযায় ১৪% 
িম িযািযায় সম্ন্ন হসয়সে। ডনধ্ষযাডরত সমসয়র মসধ্ই 
শিযাডিি-১৯ সঙ্কিিযাস্ িযাজ শ�র হসয়সে। ২০২০ 
সযাস্র ২৩ নসিম্বর প্রধযানমন্তী নসরন্দ্র শমযাদী এই 
ফ্্যািগুড্র উসবিযাধন িসরন। 

প্রধাি�ন্তীর ভািরণর নবরশি নবরশি অংশ :প্রধাি�ন্তীর ভািরণর নবরশি নবরশি অংশ :
l	করেক েতকাব্দী প্রকাচীি সমস্যকাগুবিরক এবডরে িকা 

বেরে থসগুবি সমকাধকাি কেকা �কাে।

l	বেবলিে অরিক প্রকপে অরিক িেে ধরে অসপূের্থ 
েরেরে আে লিেেবতরত ককাে চিবেি। আমকারেে 
সমরে শুরু হওেকা অরিক িিি বিম্থকাররে ককাে 
বিধ্থকাবেত সমরে সপেন্ন হরেরে। এে মরধ্য েরেরে 
আরম্বেকে ি্যকােিকাি থমরমকাবেেকাি, ডঃ আরম্বেকে 
ইন্টকােি্যকােিকাি থসন্টকাে, থসন্টকাি ইিফেরমেি 
কবমেরিে িতুি িিি এিং থেরেে েি্য প্রকার 
উৎসে্থ কেকা েহীেরেে সৃ্বতে উরদ্দরে ইবডিেকা 
থেরটে ককারে �ুদ্ স্কােক বিম্থকার।

l	করেকািকা িকাইেকারসে সঙ্টককারিও �েকা�ে সতক্থতকা 
অিিম্বি করে িতুি ি্যিথিকাে সংসরেে অবধরিেি 
সপেন্ন হরেরে। থেরেে কম্থসংসৃ্বত এিং প্রেকাসরি 
িতুি েৃবষ্টরককার সকরিে েৃবষ্ট আকষ্থর করেরে।

l	আবম বিবচিত থ� েেিত্থী থিকাকসিকাও থেেরক িতুি 
েেরক এবেরে বিরে থ�রত অত্যন্ত গুরুবেেূর্থ িূবমককা 
েকািি কেরি।

l	আমকারেে প্রকৃত সঙ্পে এিং আমকারেে ইচ্কােবক্তে 
মকাধ্যরমই আমেকা কম্থ সপেকােি কেরত েকাবে। আে 
আমকারেে �রেষ্ট সপেে েরেরে আে েরেরে েৃঢ় 
প্রত্যে।  

আটটি িাংদোদক 
পুনশন থিমাণ কদর 
সাংসেদের িন্য 

৭৬টি ফ্ল্াট শনম থিাণ

েে-ভেে্োভচত সোংসেয়ের জে্ ভেভলিয়ত েোসস্োয়ের 
ে্েস্ো এ�টি েীঘ্�োলীে সিস্ো। সোংসেয়েরয়� 

েীঘ্�োল কহোয়টয়ল রোখয়ত হে রো সর�োয়রর পয়ক্ 
অথ্নেভত� কেোঝো হয়ে েোঁড়োে, আর সোংসেরোও এই 

ে্েস্ো উপয়িোগ �য়রে েো ভ�ন্তু েোধ্ হয়ে থো�য়ত হে। 
২০১৪ সোয়লর পর এই সিস্ো সিোধোয়ের জে্ গুরুত্ব 

সহ�োয়র উয়ে্োগ কেওেো হয়েয়ে

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার৩২

সুডবধযা পডরসব�সুডবধযা পডরসব� বযান্ধব িবন

(প্রধযানমন্তীর পুসরযা িযারসের জন্ ডিউআর শিযািডি 
স্্যান িরুন)



োষ্ট্রপকত োমনাি মিাকবর্ে বইগুকেরত নতুন ভােরতে ধােণাে কবিেগুকে প্রকতেকেত হরেরে, যাে সরঙ্ 
ভােরতে ঐকতহাকসি ও সাংসৃ্কতি মূে্যরবাধগুকেে গভ্রীে সম্ি্ েরেরে। প্রকতেষো মন্ত্রী োজনাি কসং এবং 

তি্য ও সম্প্রচাে মন্ত্রী প্রিাি জাভরড়িে োষ্ট্রপকতে দ্টি বই আনুষ্াকনি প্রিাি িরেরেন যাে কববেণ সংকষেপ্ত 
আিারে এখারন মদওো হরেরে

রাষ্ট্রপবির বই :রাষ্ট্রপবির বই :
এক বিরল আত্মদর্শনএক বিরল আত্মদর্শন

রযাষ্ট্রপডত রযামনযার শিযাডবদে সযাডহডত্ি 
মযানুর। তযাঁর সমস্ বই, িযারে - প্রযায় 
সব্ষসষেসরেই তযাঁর ব্ডক্তসত্বর স্পষ্ 

প্রডতফ্ন পযাওয়যা যযায়। তযাই যরযার্ষই প্রডতরষেযা 
মন্তী রযাজনযার ডসং বস্সেন, “রযাষ্ট্রপডতর শয 
বই-ই শহযাি নযা শিন, শসখযাসনই তযাঁর ব্ডক্তসত্বর 
প্রডতফ্ন ঘসি।”

প্রডতরষেযা মন্তী রযাজনযার ডসং এবং তর্ ও 
সম্প্রচযার মন্তী প্রিযা� জযািসডির ২০২০-র ১৯ 
নসিম্বর রযাষ্ট্রপডত ডহসসসব ডতনবের শময়যাদ পূডত্ষ 
উপ্সষে রযাষ্ট্রপডতর শ্খযা দুডি বইসয়র আবরে 
উসন্মযাচন িসরন। এই বই দুডি হ্ – ‘দ্ 
ডরপযাবড্িযান এডরি’ সংখ্যা-৩ এবং ‘শ্যািতন্ত 

বইনট সম্রক্থবইনট সম্রক্থ
দ্য কেপাবকেিান একিক্স সংখ্যা-৩ বইটিরত োষ্ট্রপকতে ৫৭টি 
কনব্াকচত ভািণ সংিকেত হরেরে। োষ্ট্রপকতে ভািরণ ন্যাে-
কবচারেে আদি্, সমতা, সব্জন্রীন মসৌভ্াত্ৃবে, সাকব্ি অগ্রগকত এবং 
সমারজে অসুেকষেত মশ্রণ্রীে মানুরিে প্রকত উরবিরগে কবিেগুকে 
প্রিাি মপরেরে। এই বইটিরত এিকবংি িতাব্্রীরত এি প্রাণবতে 
ভােরতে জন্য এবং এিটি কনোপদ ও সবুজ কবশ্ব গঠরন তাঁে 
দূেদৃকষ্গুকে স্ান মপরেরে। বইটিরত সংিকেত োষ্ট্রপকতে ভািণ 
গুকেরত তাঁে কবশ্বব্রীষো ও কতকন ময সব ন্রীকত ও মূে্যরবারধ আস্া 
োরখন, মসগুকেে মমাি ্স্ান মপরেরে।

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার ৩৩

িম্ষসূডচিম্ষসূডচরযাষ্ট্রপডতর বইসয়র প্রিযা�



িী স্র’ – এই বই দুডিসত তযাঁর সুডনডদ্ষষ্ িযারসের 
ওপর ডিডতি িসর রডচত হসয়সে এবং শিযাডিি-১৯-
এর ডবরুসধে ্ডযাইসয় সযারযা শদস�র ডবডিন্ন প্রসচষ্যার 
িরযাও উসলিখ িরযা হসয়সে। এই উপ্সষে প্রডতরষেযা 
মন্তী বস্সেন, রযাষ্ট্রপডতর িযারেগুড্সত নতুন িযারসতর 
দৃডষ্িডগে প্রডতফড্ত হসয়সে এবং এই বইগুড্ 
সমসযামডয়ি িযারতসি শবযাঝযার শষেসরে সব্ষদযাই প্রযাসডগেি 
রযািসব। এমনডি বইগুড্সি শরফযাসরন্স বুি ডহসসসবও 
িযাসজ ্যাগযাসনযা শযসত পযাসর। প্রডতরষেযা মন্তী আরও 
বস্ন, রযাষ্ট্রপডতর সসগে মতডবডনময় িরস্ তযার প্রিযাব 

একজি সংরবদিশীল রাষ্ট্রপনিএকজি সংরবদিশীল রাষ্ট্রপনি
এি দডরদ্র পডুয়যা বযাই-সযাইসি্ প্রডতসযযাডগতযায় 
অং�গ্রহসের শচষ্যা িসরডে্। রযাষ্ট্রপডত জযানসত 
শপসরডেস্ন শয দডরদ্র ওই পডুয়যার ডনসজর শিযানও 
সযাইসি্ শনই। এরপর রযাষ্ট্রপডত তযাসি রযাষ্ট্রপডত 
িবসন শিসি পযাঠযান এবং এিডি শস্পযাি্ষস বযাই-
সযাইসি্ উপহযার শদন। এসরসিই রযাষ্ট্রপডতর 
সংসবদন�ী্তযার প্রিযা� ঘসি যযা শরসি তযাঁর দরডদ 
মসনর প্রমযাে শমস্।

দনরদ্ররদর প্রনি অঙ্গীকারদনরদ্ররদর প্রনি অঙ্গীকার
রযাষ্ট্রপডত এিজন ডবড�ষ্ আইনজীবী। এিজন দডরদ্র 
ব্ডক্ত আইডন সমস্যায় জডডসয় পসডডেস্ন। ডিন্তু তযাঁর 
পসষে আইনজীবীর সযাহযায্ শনওয়যার মসতযা সযামর্ষ্ 
ডে্ নযা। শসই সময় রযাষ্ট্রপডত দডরদ্র ওই ব্ডক্তর 
মযাম্যাডি গ্রহে িসরন এবং ডতডন তযাঁসি সুডবচযার 
শপসতও সযাহযায্ িসরডেস্ন। রযাষ্ট্রপডত সব্ষদযাই 
ডবচযার ব্বস্যায় সংস্যাসরর িরযা বস্ রযাসিন। তযাঁর 
প্রসচষ্যার ফস্ই ডবচযার ব্বস্যায় সংস�যাধন িরযা হয়। 
সুডপ্রম শিযাি্ষ এবং ডবডিন্ন হযাইসিযাি্ষ শরসি রযায়দযাসনর 
স্ীিৃত নডর ডহডদে ও অন্যান্ স্যানীয় িযারযায় এখন 
সহসজই পযাওয়যা যযাসচ্ছ। এর শপেসনও রযাষ্ট্রপডতর 
অবদযান ডে্।

নশষিক-নশনষিকারদর প্রনি শ্রধোনশষিক-নশনষিকারদর প্রনি শ্রধো
রযাষ্ট্রপডত এিডি ডবদ্যা্সয়র অনুষ্যাসন শযযাগ ডদসয়ডেস্ন 
শযখযাসন ডতডন তযাঁর প্রযারডমি ড�ষেযা সমূ্ে্ষ িসরন। 
অনুষ্যান শ�সর শদস�র প্ররম নযাগডরি ডহসসসব 
রযাষ্ট্রপডত শসখযাসন উপডস্ত ড�ষেি-ড�ডষেিযাসদর পযা 
েুঁসয় প্রেযাম িসরন। এসরসি এিযাই প্রমযাডেত হয় 
শয সযাধযারে মযানুর সব্ষদযাই ড�ষেি-ড�ডষেিযাসদর প্রডত 
ডবনয়ী রযািসবন এবং তযঁাসদর যরযার্ষ শ্রধেযা জযানযাসবন।

তযাঁর িযাস্যাবযাসযা ও শ্রধেযার প্রতীি। তর্ ও সম্প্রচযার 
মন্তী আরও বস্ন, রযাষ্ট্রপডত এিযাডধি ডবরসয় অসংখ্ 
অনুসপ্ররেযাদযায়ি িযারে ডদসয়সেন। এই বইডিসত 
শিযাডিসির ডবরুসধে িযারসতর ্ডযাইসয়র িরযাও 
প্রডতফড্ত হসয়সে, শযখযাসন িযারত িসরযানযার ডবরুসধে 
্ডযাইসয় অন্যান্ শদস�র তু্নযায় অসনি এডগসয় 
রসয়সে।   

রাষ্ট্রপষ্র একিন বয়ডা ময়নর মানুি, ষ্রষ্ন করাে 
ও কায়ি এক। এগুষ্ল রাঁয়ক ষ্বশ্বস্তরার প্ররতীক 
ষ্েয়সয়ব পষ্রষ্েষ্র ষ্দয়েয়ে। রািনতীষ্রর আষ্িনাে 

এমন অয়নক বষ্যষ্ক্ত আয়েন রাঁরা একরকম বয়লন 
আর কয়রন রার ষ্বপরতীর। রাঁয়দর করা ও কায়ি 

চকানও ষ্মল চনই।
প্রষ্ররক্া মন্ত্রতী রািনার ষ্সং

প্রনিরষিা �ন্তীর থিারখ রাষ্ট্রপনিপ্রনিরষিা �ন্তীর থিারখ রাষ্ট্রপনি

মযানুসরর মসন দীঘ্ষস্যায়ী হয়।রযাষ্ট্রপডতর সসগে িযাসজর 
অডিজ্তযা ডনসয় ব্সত ডগসয় রযাজনযার ডসং বস্ন, 
“রযাষ্ট্রপডত এিজন বসডযা মসনর মযানুর, ডযডন িরযায় ও 
িযাসজ এি। এগুড্ তযাঁসি ডবশ্বস্তযার প্রতীি ডহসসসব 
পডরডচডত ডদসয়সে। রযাজনীডতর আডিনযায় এমন অসনি 
ব্ডক্ত আসেন যযাঁরযা এিরিম বস্ন আর িসরন তযার 
উ্সিযা। তযাঁসদর িরযা ও িযাসজ শিযানও ডম্ শনই। ।”

রযাজনযার ডসং আরও বস্ন, তযাঁর িযারেগুড্র 
ডবরয়বস্তু তযাঁর অ্সরর অ্তঃস্্ শরসিই শবডরসয় 
আসস। এই িযারেগুড্র প্রডতডি �ব্ই তযাঁর অ্রযাত্মযার 
অডিব্ডক্তর প্রিযা�। বইসয়র প্রসত্ি অংস�, প্রডতডি 
ডবরসয় আস্যািপযাসতর সময় তযাঁর ব্ডক্তত্ব, িত্ষব্, 
তযাঁর অডিব্ডক্ত ও মূ্্সবযাসধর প্রডতফ্ন ঘসিসে। ‘দ্ 
ডরপযাবড্িযান এডরক্স’ তৃতীয় সংখ্যায় রযাষ্ট্রপডতর শসই 
সমস্ সুডনডদ্ষষ্ ডিেু িযারে অ্িু্ষক্ত হসয়সে শযখযাসন 
রযাষ্ট্রপডত শগৌতম বুধে, স্ িবীর, মহযাত্মযা গযান্ধী, িতঃ 
ডব আর আসম্বদির এবং দীনদয়যা্ উপযাধ্যায় সহ 
এিডবং� �তযাব্ীর আরও ডিেু ডবড�ষ্ ব্ডক্তর িরযা 
উসলিখ িসরসেন।

রযাষ্ট্রপডত িযারতীয় শসনযাবযাডহনীর সব্ষযাডধনযায়ি। ডতডন 
ডসয়যাসচসনর মসতযা জযায়গযায় ডগসয় শসনযািম্ষীসদর সসগে 
সযাষেযাসতর ইচ্ছযাপ্রিযা� িসরসেন, যযা শসনযাবযাডহনীর প্রডত 

িম্ষসূডচিম্ষসূডচ রযাষ্ট্রপডতর বইসয়র প্রিযা�

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার৩৪



িতুি ভেগদ্তের পদ্ে

ষ্সদ্ান্ত : বডবিএস ি্যকাঙ্ ইবডিেকা বিবমরটরডে সরগে 
িষ্ীবিিকাস ি্যকারঙ্ে সং�ুবক্তকেররে ফরি প্রকাে ২০ 
িক্ষ অ্যকাককাউন্টধকােী িকািিকাি হরিি।

 সুষ্বধা :
l	এই বসদ্কারন্তে ফরি ২০ িক্ষ আমকািতককােীে স্বকাে্থ 

সুেবক্ষত হরি এিং আমকািতককােীরেে আবে্থক বিচিেতকা 
থেরি সং�ুবক্তে েে েরড ওিকা ি্যকাঙ্বট। িষ্ীবিিকাস ি্যকাঙ্ 
৩০ বেরিে থমকােকারটকাবেেকাম ি্যিথিকাে আওতকাে েরেরে।

l	সমর�কাতকােরত্ উবলিবখত বেিবট থেরকই বডবিএস 
ি্যকাঙ্ ইবডিেকা বিবমরটরডে সরগে িষ্ীবিিকাস ি্যকারঙ্ে 
সং�ুবক্তকের ঘটরি। এে ফরি টকাককা থতকািকাে আে 
থককািও বিরষধকাজ্কা েকাকরি িকা।

l	এই সং�ুবক্তকেররে ফরি প্রকাে ৪ হকােকাে কম্থচকােীে 
ককারেে থক্ষরত্ থককািও �ুঁবক হরি িকা। কম্থচকােীেকা আরেে 
মরতকাই থ�মি থ� েরে থ� েরত্থ বেরিি, থতমিই িেকাে 
েকাকরি।

ষ্সদ্ান্ত : বব্কস থেেগুবিে মরধ্য েকােীে বেক্ষকা ও 
রিীডকারক্ষরত্ সহর�কাবেতকাে িরক্ষ্য সমর�কাতকােত্

সুষ্বধা :
l	বব্কস থেকাষ্ীিুক্ত েকঁাচবট থেরেে মরধ্য রিীডকারক্ষরত্ সহর�কাবেতকাে 

ফরি জ্কারিে প্রসকাে ঘটরি এিং রিীডকা-বিজ্কাি, রিীডকা-
ঔষবধ, প্রবেক্ষর েদ্বতে মরতকা থক্ষরত্ বিরেষজ্রেে আেকাি-
প্রেকারি সুবিধকা হরি। স্বকািকাবিকিকারিই এই মউ স্বকাক্ষরেে ফরি 
আন্তে্থকাবতক প্রবতর�কাবেতকাগুবিরত আমকারেে থখরিকােকাডরেে তিেুর্য 
আেও িৃবদ্ েকারি। 

l	রিীডকারক্ষরত্ এই েকঁাচবট থেরেে মরধ্য সহর�কাবেতকাে ফরি সমস্ত 
রিীডকাবিেেকাই তকঁারেে েকাবত, ধম্থ, অচিি ও বিগে বিবি্থরেরষ 
সমকািিকারি িকািিকাি হরিি।

ষ্সদ্ান্ত : এিআইআইএফ ইিফ্কাস্টকাকচকাে থডট 
বফিকাবসেং প্্যকাটফরম্থ ৬ হকােকাে থককাবট টকাককাে মূিধি 
থেকােকাি

 সুষ্বধা :
l	মবন্তসিকাে এই বসদ্কারন্তে ফরি েবেককািকারমকা থক্ষরত্ আেকামী 

েকঁাচিেে ধরে প্রকাে ১ িক্ষ থককাবট টকাককা ঋর সহকােতকা 
থেওেকা হরি।   

l	এই মূিধি থেকােকারিে ফরি েবেককািকারমকামূিক 
প্রকপেগুবিরত ি্যকাঙ্গুবিে অবতবেক্ত ঋর সহকােতকােকারিে 
থিকা�কা খকাবিকটকা িকাঘি হরি। এমিবক, িতুি বরিিবফল্ড 
প্রকপেগুবিে থক্ষরত্ আেও সুবিধকা িকাডরি।  

l	মরি কেকা হরচ্, থডট প্্যকাটফম্থ ি্যিথিকাে িডি িকােকাে 
থেরক ঋর সংরিরহে েবেমকার িকাডরি এিং এই ি্যিথিকা 
অন্তি্থত্থীককািীি একবট বিশ্বস্ত সহর�কােী বহরসরি ককাে 
কেরি। 

ষ্সদ্ান্ত : ইসেবটবটউট অফ চকাট্থকাড্থ অ্যকাককাউন্ট্যকান্টস 
অফ ইবডিেকা (আইবসএআই) এিং থিেকােি্যকাডিরসে 
থিরেবিবেং ি্যকাি থেবেটিকাে করন্টকািকাে (বিআেবস)-
এে মরধ্য সমর�কাতকােত্

সুষ্বধা :
l	েুই প্রবতষ্কারিে সরগে এই সমর�কাতকা স্বকাক্ষরেে ফরি 

থিেকােি্যকাডিস ও িকােরতে মরধ্য অ্যকাককাউবন্টং, বফিকাবসেেকাি 
ও অবডট িরিরেে থক্ষরত্ েকােস্পবেক থিিরেি িৃবদ্ েকারি।

l	িকােতীে চকাট্থকাড্থ অ্যকাককাউন্ট্যকান্টরেে েি্য এই সমর�কাতকাে 
ফরি কম্থসংথিকারিে আেও সুর�কাে িকাডরি।

l	আইবসএআই-এে সেস্যেকা একবেরক থ�মি িকািিকাি 
হরিি, অি্যবেরক অ্যকাককাউবন্টং ও অি্যকাি্য আবে্থক থক্ষরত্ 
আেও ককাে কেরত উৎসকাবহত হরিি।    

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার ৩৫

মডন্তসিযার ডসধেযা্মডন্তসিযার ডসধেযা্

ব্যাকঙ্কং মষেররে সংযুকক্তিেণ, পকেিাঠারমা বডিগুকেরত তহকবে মজাগান এবং আকি্ি সরচতনতাে 
মষেররে সমর�াতা সাষেরেে কবিেগুকে এি উজ্জ্বে ভকবি্যরতে ইকঙ্ত বহন িরে



ইশেিাচকো শিপর থিয়দক সুদরাদগ পশরণে কদরইশেিাচকো শিপর থিয়দক সুদরাদগ পশরণে কদর
খড়গপুে আইআইটি-ে এিজন প্রাক্তন্রী এিটি ব্যাটাকে-চাকেত মাস্ বাকনরেরেন যা 

মখরোোড়ো মখো এবং প্রকিষেরণে সমে পরে িািরত পােরবন। জমু্-িাশ্্রীরেে এি 
ভদ্মকহো স্যাকনটাকে কিট সেবোহ িেরেন

িশরযানযা িযাইরযাস এবং পডরসব� দূরে শরসি 
মযানুরসি রষেযা িরযার জন্ সব ধরসনর 
প্রসচষ্যা চ্সে। শযমন খডগপুর আইআইডি 

এবং আইআইএম ি্িযাতযার এিজন প্রযাক্তনী পীযূর 
আগরওয়যা্ ব্যািযাডর-চযাড্ত মযাস্ উৎপযাদন শুরু 
িসরসেন। এই মযাসস্র ববড�ষ্্ হ্ এসত দুডি ব্যািযাডর-
চযাড্ত পযাখযা রসয়সে যযা ব্বহযারিযারীসি পয্ষযাপ্ অডক্সসজন 
শজযাগযায়। এই ব্যািযাডরগুড্ ৩০ ডমডনি ধসর চস্। এডি 
সরিযাডর সহসযযাডগতযায় ‘িবচ মযাস্’ প্রিসপের ফস্। 
এই মযাসস্র মূ্্ ধযায্ষ হসয়সে ৩ হযাজযার িযািযা। পীযূর 
বস্সেন, এসত দুসিযা পযাখযা ্যাগযাসনযা হসয়সে। এিডি 
পযাখযা মযাসস্র শিতর অডক্সসজন সরবরযাহ িসর আর 
অন্ডি মযাস্ শরসি িযাব্ষন িযাই-অক্সযাইি ও জ্ীয় বযাস্প 
বযাইসর শবর িসর শদয়। শসজন্ এই মযাসস্র ব্বহযারিযারী 
ডনয়ডমত তযাজযা বযাতযাস শপসত রযাসিন যযার নযাম রযাখযা 
হসয়সে ‘রি্যান্ড শমযাষে’। এই মযাস্ডি  স্যাস্্িম্ষী, স্যাডনসি�ন 
িম্ষী এবং অন্যান্ শিযাডিি শযযাধেযাসদর জন্ ডবস�রিযাসব 
বতডর িরযা হসয়সে। এই িম্ষসংস্যাসনর সুসযযাগ বযাডসে 
এবং িম্ষীরযা নতুন নতুন প্রযুডক্ত ড�খসে। ক্ীডযাডবদরযা 
এই মযাস্ ব্বহযার িসর আগযামী বেসরর অড্ডম্সির 
জন্ প্রস্তুডত ডনসচ্ছন। এই মযাস্ শুধুই িসরযানযা িযাইরযাস 
শরসি ডনরযাপদ রযাখসে নযা, তযাঁসদর প্রস্তুডতর জন্ সডঠি 
পডরসব�ও গসড ডদসচ্ছ।

সমযাসজর জন্ ডিেু িরযার ডবপু্ বযাসনযা শরসি 
মযানুসরর মসন নতুন নতুন িযাবনযার জন্ম 
হয়। জমু্-িযাশ্ীসরর রযাজধযানী শ্রীনগসরর 

ইরফযানযা এই িযাবনযা শরসিই ডবনযামূস্্ স্যাডনিযাডর 
ন্যাপডিন ডবতরে শুরু িসরসেন। শমন্স্ুয়যা্ হযাইডজন 
অডিযযাসনর অং� ডহসসসব ইরফযানযা এই ন্যাপডিন 
ডবতরে িসরন। িযাশ্ীর উপত্িযার শ্রীনগর এবং 
ডনিিবত্ষী গ্রযামগুড্র গে-শ�ৌচযা্সয় তযাঁর উসদ্যাসগ 
তরুেীসদর জন্ ‘ইিযা শসফডি শিযার’ নযামি শমন্স্ুয়যা্ 
ন্যাপডিন ডিি ডবতরে প্রিূত প্র�ংসযা িুডডসয়সে। 
শিযাডিি-১৯ ্িিযাউসনর সময়ও ইরফযানযা দডরদ্র 
মডহ্যাসদর মসধ্ এই ন্যাপডিন ডিি ডবতরে জযাডর 
শরসখডেস্ন। ডতডন এখন পয্ষ্ শ্রীনগর ও পযাশ্ব্ষবত্ষী 
গ্রযামগুড্র শমযাি ১৫ডি গে-শ�ৌচযা্সয় এই ন্যাপডিন 
ডিি ডবতরে িসর আসসেন। ইরফযানযার ডপতযার 
মৃতু্র পর তযাঁর সৃ্ডতর উসদ্দস�্ সমযাসজর জন্ 
সদর্ষি ডিেু িরসত চযাওয়যার িযাবনযা শরসিই ডতডন 
এই শমন্স্ুয়যা্ ন্যাপডিন ডিি ডবতরসের িযাজ শুরু 
িসরসেন। এই শমন্স্ুয়যা্ ন্যাপডিন ডিসি শমন্স্ুয়যা্ 
ন্যাপডিন েযাডযাও অ্যাডন্ট-স্প্যাজসমযাডিক্স আর হযাত 
শধযায়যার সযাবযান রযাসি। তযােযাডযাও, এসত শমসয়সদর 
জন্ প্যাডন্ট, শবডব িযায়যাপযার এবং স্যাডনিযাইজযার 
রযাসি।     

ইডতবযাচি দৃডষ্সিযােইডতবযাচি দৃডষ্সিযাে পডরবত্ষন�ী্ িযারত

ডনউ ইডন্ডয়যা সমযাচযার৩৬

কররািা ভাইরাস এবং পনররবশ দূিণ কররািা ভাইরাস এবং পনররবশ দূিণ 
থরারধ ব্যাটানর-িানলি �াস্থরারধ ব্যাটানর-িানলি �াস্

স্যানিটানর নকট নবিরণ উচ্চ স্যানিটানর নকট নবিরণ উচ্চ 
প্রশংনসি িরয়রেপ্রশংনসি িরয়রে
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েয়রন্দ্র কিোেী      @narendramodi 

২০১০ সযাস্ সংডবধযাসনর ৬০ বের পূডত্ষ উপ্সষে 
গুজরযাসির সুসরন্দ্রনগসর আমরযা সংডবধযান শগৌরব যযারেযার 
আসয়যাজন িসরডে্যাম। সংডবধযাসনর এিডি শরডলিিযা 
হযাডতর ডপসঠ রযাখযা হসয়ডে্ আর শসই শ�যািযাযযারেযা 
�হসরর ডবডিন্ন অঞ্চ্ ঘুসর শবডডসয়ডে্। আডমও শসই 
শ�যািযাযযারেযায় শহঁসিডে্যাম। এিযা ডে্ এিডি অডিনব 
শ্রধেযাঘ্ষ্। 

অভিত িোহ       @amitshah 

শিযাডিি-১৯ শমযাবযাই্ আরডি-ডপডসআর গসবরেযাগযার 
ডদডলির জনগসের জন্ উৎসগ্ষ িরযা হসয়সে। 
এডি @ICMRDELHI এবং স্পযাইস শহ্র বিযারযা 
শযৌরিযাসব ডনম্ষযাে িরযা হসয়সে। শমযাদী সরিযার 
ডদডলিসত শিযাডিি-১৯ সংক্মে প্রডতহত িরসত 
দযায়বধে। এই গসবরেযাগযারডি ডনডচিতিযাসবই দ্রুত 
ডচডনিতিরে এবং ডচডিৎসযার শষেসরে সহযায়ি হসব।

রোজেোথ ভসং      @rajnathsingh 

রযাষ্ট্রপডতডজর অসনি িযারে শরসি শবযাঝযা যযায় শয 
ডতডন পযাবড্ি সযাডি্ষসসি এিডি চূডযা্ ধম্ষ বস্ 
মসন িসরন।ডতডন তযাঁর িযারেগুড্সত িযারতীয় 
মূ্্সবযাধসিও খুব গুরুত্ব শদন, িযারে এগুড্ তযাঁর 
ব্ডক্তগত জীবসনও অিযাবনীয় প্রিযাব শফস্সে।

েীভতে গড়�ভর       @nitin_gadkari

বদসঘ্ষ্ শমযাি ৫৫০ ডিস্যাডমিযার এবং শমযাি ৭,৫০০ 
শিযাডি িযািযা ডবডনসয়যাসগ ডনম্ষীয়মযান এই মহযাসডিপর 
রযাসজ্র দ্রুত উন্নয়নসি আরও �ডক্ত�যা্ী িরসব। 
উতিরপ্রসদস�র এই সডি প্রিপেগুড্র মযাধ্সম উন্নত 
সডি শযযাগযাসযযাসগর পর প্র�স্ হসব। জনগসের সুডবধযা 
বযাডসব এবং রযাসজ্র আডর্ষি উন্নয়ন গডত�ী্ হসব।

ভেি্লো সীতোরিি       @nsitharamanoffc

আজ @pmoindia উতিরপ্রসদস�র িযা�ী (তযাঁর 
সংসদীয় এ্যািযা)-র পডরিযাঠযাসমযা উন্নয়ন ডনসয় 
িরযা বস্সেন।@narendramodi-ডজ শসখযাসন 
#FarmLaws2020 সংক্যা্ ডবরসয় বস্সেন। 
২০১৪ সযাস্র আসগ পযঁাচ বেসর গম শিনযার জন্ 
সরিযার ১.৫ ্ষে শিযাডি িযািযা খরচ িসরসে আর 
২০১৪ সযাস্র পর পযাঁচ বেসর সরিযার ৩ ্ষে 
শিযাডি (ডবিগুে) িযািযা খরচ িসরসে।

পীরূষ কগোয়েল      @PiyushGoyal

শিযাডিি সংক্মে সস্বেও গত এি বেসর প্রত্ষে 
ডবসদড� ডবডনসয়যাগ ডবিগুে হসয়সে। প্রধযানমন্তী 
@NarendraModi-ডজর সুসযযাগ্ শনতৃসত্ব 
িযারসতর পডরসব�-বযান্ধব আবসহ আ্জ্ষযাডতি 
ডবডনসয়যাগিযারীরযা িযারতসি ডবডনসয়যাসগর জন্ 
শবসে ডনসচ্ছন। জু্যাই-শসসটেম্বর বরেমযাডসসি 
প্রত্ষে ডবসদড� ডবডনসয়যাগ ১৪.০৬ ডবড্য়ন ি্যার 
শরসি বৃডধে শপসয় ২৮.১ ডবড্য়ন ি্যাসর পডরেত 
হসয়সে।

ডমডিয়যা িে্ষযারডমডিয়যা িে্ষযার



রর বাধা আয়স আসুক, প্রলয়ের ঘনঘিা ষ্ঘয়র ধরুক,
পায়ের ষ্নয়ে জ্বলন্ত অঙ্ার, মারার উপর রষ্দ বয়ি ্লাভা,

ষ্নয়ির দু’োয়র োসয়র োসয়র, আগুন লাষ্গয়ে জ্বলয়র েয়ব
পা ষ্মষ্লয়ে েলয়র েয়ব।

(অিলষ্বোরতী বািয়পেতী)
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