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সশ্রদ্ধ নমস্যাি, 

রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযাি খুব িযাল্যা সযাডযা প্ফ্লে। আপনযািযা হয়লতযা অধীিিযালব এি নতুন সংখ্যাি 
জন্ অলপক্যা কিলেন। অলনক রনিযাশযাি মযালে নতুন বেি, একরট নতুন আশযা রনলয় এলসলে। 
সিকযাি এখন প্রথম ধযালপ ৩ প্কযারট মযানুরলক রবনযামূল্্ প্কযারিড – ১৯ রটকযাদযালনি পরিকল্পনযা 
রনলয় প্রস্তুত। 

নতুন িযািলতি স্বপ্ন বযাস্তবযারয়ত কিলত সব্ষদযাই সিকযালিি নীরত রনধ্ষযািলেি মূল্ থযালক নযািী 
ক্মতযায়লনি িযাবনযা। ২০২১ সযাল্ি ২২প্শ জযানুয়যারি “প্বরট বযাঁচযাও, প্বরট পডযাও” ৬ বেি পূে্ষ 
হলব। তযািপি ২৪প্শ জযানুয়যারি জযাতীয় রশশুকন্যা রদবস পযার্ত হলব। এই প্প্ররক্লত সিকযালিি 
রবরিন্ন অরিযযান যযা জনমলন মরহ্যালদি সম্লক্ষ প্রচর্ত ধযািেযা পরিবত্ষলন গুরুত্বপূে্ষ িূরমকযা পযা্ন 
কিলে এবং িযািতীয় সংসৃ্রতি সীমযাহীন সম্যাবনযালক তুল্ ধিলে। 

গত ৬ বেলি সিকযাি, মরহ্যালদি আকযাঙ্যা পূিেলক অগ্যারধকযাি রদলয় অলনক নীরত রনধ্ষযািে 
কলিলে। ফল্ মরহ্যািযা রশক্যা, রবজ্যান, অথ্ষনীরত, স্বরনি্ষিতযা, িযাজনীরত, রশলল্পযালদ্যাগ, প্খ্যাধূ্যা, 
এমনরক প্ররতিক্যা ও অধ্ষসসরনকব্ গুর্ি কমব্যাট অপযালিশলন অংশ গ্হলেি প্ক্লরে কতৃ্ষত্ব অজ্ষন 
কলিলে। এবযালিি প্রচ্ছদ কযারহনীলত মরহ্যালদি সম্যান, আত্মসম্যান এবং আত্মরনি্ষিতযাি প্ক্লরে 
সযাফল্্ি কথযা ব্যা হলয়লে। প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র প্মযাদী, মরহ্যালদি এমনই বহুমুখী উন্নয়লনি মযাধ্লম 
আত্মরনি্ষি কলি প্তযা্যাি কথযা িযালবন। 

২৩প্শ জযানুয়যারি, প্নতযাজী সুিযারচন্দ্র প্বযালসি জন্মরদন পযা্ন কিযা হলব। সিকযাি, প্সরদন প্থলক 
শুরু কলি ১ বেি ধলি এই উৎসব পযা্লনি পরিকল্পনযা রনলয়লে। এবযালিি সংখ্যায় প্নতযাজী 
সংক্যা্ রবরিন্ন নরথ “রডক্্যারসফযাই” কিযাি প্য রসদ্ধযা্ সিকযাি রনলয়লে, তযা রনলয় একরট রবলশর 
প্ররতলবদন িলয়লে। 

এবযালিি সংখ্যায় প্দলশি প্রথম পিমবীি চক্ রবলজতযা প্মজি প্সযামনযাথ শম্ষযাি সযাহরসকতযাি 
কযারহনী িলয়লে। যযা পযাঠকলক প্প্রিেযা প্জযাগযালব। প্রলত্ক সংখ্যাি মলতযাই এবযািও পয্ষটন প্ক্রে 
এবং স্যাট্ষআপ ইরন্ডয়যা রনলয় প্্খযা িলয়লে। 

আপনযালদি মূ্্বযান পিযামশ্ষ ও প্ররতরক্য়যা আমযালদি র্খলত থযাকুন।

রঠকযানযা : বু্লিযা অফ আউটরিচ অ্যান্ড করমউরনলকশন, রবিতীয় ত্, সূচনযা িবন, নতুন রদরলি - 
১১০০০৩
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রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযাি২



শ্রদ্ধযা জযানযাই, 
রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযালিি সমূ্ে্ষ 
রটমলক ইংলিরজ নববলর্ষি শুলিচ্ছযা 
জযানযাই। সিকযালিি রবরিন্ন প্রকল্প 
ও প্সগুর্ি অগ্গরত সম্লক্ষ 
রহরদি, ইংলিরজ ও প্বশ কলয়করট 
িযািতীয় িযারযায় প্রকযালশি জন্ 
অলনক অলনক কৃতজ্তযা জযানযাই। 

আমযাি পিযামশ্ষ, যরদ সম্ব হয়, 
এই পযারক্করটি মুরদ্রত সংস্িেও 
প্রকযাশ করুন। 

অবলশলর, এই পররেকযারট ইংলিরজ 
ও অন্যান্ িযািতীয় িযারযায় 
পডলত উৎসযাহ প্জযাগযালনযাি 
জলন্ এবং প্ররতরক্য়যা জযানযালনযাি 
সুরবধযাি জন্ আরম আপনযালদি 
আলিকবযাি ধন্বযাদ জযানযাই।

  আপনযালদি অনুগত  আপনযালদি অনুগত
    রকলশযাি প্ক প্শিলদ    রকলশযাি প্ক প্শিলদ

ps9610022@gmail.com

মহযাশয়,
এই পররেকযারট ইউরপএসরস এবং অন্যান্ তু্নযামূ্ক পিীক্যাি প্রস্তুরতি জন্ 
অত্্ সহযায়ক। আরম সবযাইলক ধন্বযাদ জযানযারচ্ছ।

রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযাি শুধু উৎসযাহ বধ্ষক নয়, এরট প্দলশি প্রকৃত েরব তুল্ 
ধলি। এলত সিকযালিি রবরিন্ন প্রকল্প এবং প্সগুর্ রনলয় প্রধযানমন্তীি িযাবনযা 
আমযালদি প্চযালখি সযামলন তুল্ ধলি। 

আরম রনয়রমত এই পররেকযা পডলত চযাই। অনুগ্হ কলি এি প্ররতরট সংখ্যা 
আমযাি রঠকযানযায় পযাঠযালবন। 

মহযাশয়, অত্্ আনলদিি সলগে জযানযারচ্ছ, রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযালিি রডরজটযা্ 
সংখ্যাগুর্ অত্্ তথ্ সমৃদ্ধ এবং উৎসযাহবধ্ষক। আরম প্রবীে নযাগরিকলদি 
জন্ এই পররেকযাি মুদ্রে সংস্িে প্পলত চযাই। আমযালক সযাহযায্ করুন. 

রপ্রয় মহযাশয় / মহযাশয়যা, 
রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযাি নযামক পররেকযাি কযালে আরম অত্্ কৃতজ্। এি 
প্ররতরট সংখ্যায় এক সলগে অলনক প্রলয়যাজনীয় তথ্ থযালক। এি মযাধ্লম 
আরম সিকযালিি নীরত, পরিকল্পনযা এবং নতুন নতুন প্রকল্প সম্লক্ষ রনয়রমত 
জযানলত পযারি। অনুগ্হ কলি আমযালক রনয়রমত এই পররেকযারট পযাঠযালবন। 

সম্প্ররত আরম ডযালক রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযালিি ১-১৫ রডলসম্বি ২০২০ সংখ্যারট 
প্পলয়রে। বত্ষমযান পরিরথিরত রনলয় এলতযা প্রলয়যাজনীয় পররেকযা শুরু কিযাি 
জন্ অলনক অলনক অরিনদিন। সমস্ত ধিলেি মযানুলরি জলন্ এই পররেকযারট 
অত্্ মূ্্বযান এবং ইরতবযাচক। এরট অত্্ সুসম্যারদত। 
আমিযা রনয়রমতিযালব রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযালিি ইংলিরজ এবং বযাং্যা সংস্িে 
প্পলত চযাই। এ পররেকযাি প্গযাটযা রটমলক শুলিচ্ছযা জযানযাই।
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বযাঘ এবং রসংলহি সংখ্যা বৃরদ্ধি পি িযািলত এখন 
রচতযাবযালঘি সংখ্যা বযাডলত প্দখযা যযালচ্ছ। ২০১৪ সযাল্ 

আনুমযারনক ৭৯১০রট রচতযাবযাঘ রে্। এখন সংখ্যা প্বলড হলয়লে 
১২,৮৫২রট। অথ্ষযাৎ ৬০ শতযাংশ বৃরদ্ধ। মধ্প্রলদশ, কে্ষযাটক এবং 
মহযািযাল্রে যথযাক্লম সলব্ষযাচ্চ সংখ্ক ৩৪২১, ১৭৮৩ এবং ১৬৯০রট 
রচতযাবযাঘ িলয়লে। ৫১,৩৩৭রট রচতযাবযালঘি েরব এবং প্যাটযান্ষ 
রিকগলনশন সফটওয়যালিি মযাধ্লম প্মযাট ৫,২৪০রট পূে্ষ বয়স্ 
রচতযাবযাঘ রচরনিত হলয়লে। পরিসংখ্যান রবললেরে কলি প্দখযা প্গলে, 
রবরিন্ন ব্যাঘ্র অিয়যািলে্ প্রযায় ১২,৮০০রট রচতযাবযাঘ িলয়লে।

উপলিযাক্যা ক্মতযায়লনি কথযা মযাথযায় প্িলখ সিকযাি, নতুন 
রবদু্ৎ সংলযযাগ এবং অন্যাইলন রব্ জমযা প্দওয়যাি 
প্ক্লরে রকেু নতুন রনয়ম রনধ্ষযািে কলিলে। ইল্র্রিরসরট 

(িযাইটস অফ কনরজউমযাস্ষ) রু্স, ২০২০ অনুসযালি সিকযাি, 
রবদু্ৎ উপলিযাক্যালদি অরধকযাি সুরনরচিত কলিলে। এখন প্মল্যা 
শহিগুর্লত উপলিযাক্যািযা ৭ রদলনি মলধ্ রবদয়ুৎ সংলযযাগ পযালবন। 
অন্যান্ শহিগুর্লত ১৫ রদলনি মলধ্ এবং গ্যামযাঞ্চল্ ৩০ রদলনি 
মলধ্ রবদয়ুৎ সংলযযাগ রদলত হলব। এই সময়সীমযা ্ঙ্ঘন কিল্ 
জরিমযানযা রদলত হলব। এই নতুন আইন প্দলশি ৩০ প্কযারট রবদু্ৎ 
উপলিযাক্যা এবং সম্যাব্ উপলিযাক্যালদি অরধকযাি িক্যায় সহযায়ক 
হলব। এই আইনগুর্ নতুন রবদু্ৎ সংলযযাগ, রিফযান্ড এবং অন্যান্ 
পরিলরবযা রনধ্ষযারিত সমলয়ি মলধ্ প্রদযান সুরনরচিত কিলব। 

প্দপ্শি সমস্ত প্রযার্ক মযানুলরি 
রডরজটযা্ আরথ্ষক অ্িু্ষরক্কিে 

সুরনরচিত কিলত প্য প্রলচষ্যা চ্লে, 
িযািতীয় ডযাক রবিযাগ তযাি ইরন্ডয়যা প্পযাস্ প্পলমন্ট 
ব্যালঙ্কি মযাধ্লম প্সই উলদ্যাগলক আলিযা এরগলয় রনলয় 
চল্লে। ২০২০ি ১৫ই রডলসম্বি চযা্ু হওয়যা ‘ডযাকলপ’ 
অ্যাপ প্তমনই একরট নতুন পদলক্প। এি মযাধ্লম 
প্দশীয় অথ্ষ হস্তযা্ি (রডএমরট) –ি মযাধ্লম টযাকযা 
পযাঠযালনযাি পরিলরবযা অলনক উন্নত হলব। প্ডরবট কযাড্ষ  
এবং ইউরপআই -এি মযাধ্লম রডরজটযা্ প্্নলদলনি 
বযালয়যালমর্ক ব্বথিযা সমস্ত পরিলরবযা ও ব্বসযায়ী 
প্্নলদনলকও সহজ কিলব। এি মযাধ্লম প্য প্কযালনযা 
ব্যালঙ্কি গ্যাহকলদি মলধ্ পযািস্পরিক আধযাি রিরতিক 
প্্নলদন এবং ইউরটর্রট রব্ প্পলমন্ট পরিলরবযা 
উন্নত কিলব। ‘ডযাকলপ’ প্নহযাতই একরট রডরজটযা্ 
প্্নলদলনি অ্যাপ নয়, এি মযাধ্লম ইরন্ডয়যা প্পযাস্ 
এবং ইরন্ডয়যা প্পযাস্ প্পলমন্ট ব্যাঙ্ক, এি রডরজটযা্ 
আরথ্ষক এবং ব্যারঙ্কং পরিলরবযা পযাওয়যা যযালব।

দ্রুত অথ্ষসনরতক পুনরুজ্ীবন এবং রজএসরট 
ফযাঁরকি রবরুলদ্ধ প্দশব্যাপী অরিযযালনি 

প্যৌথ পরিেযাম স্বরূপ ২০২০ সযাল্ি রডলসম্বলি 
রজএসরট সংগ্হ ১.১৫ ্ক্ প্কযারট টযাকযাি মযারেযা 
অরতক্ম কলিলে। গত অথ্ষ বেলিি একই মযালসি 
তু্নযায় এরট ১২ শতযাংশ অরধক সংগ্হ। রজএসরট 
চযা্ু হওয়যাি পি প্থলক এই ২০২০ি রডলসম্বি 
মযালসি সংগ্হই হ্ সব্ষযারধক। এই প্রথমবযাি 
প্কযালনযা মযালসি রজএসরট সংগ্হ ১.১৫ ্ক্ প্কযারট 
টযাকযাি মযারেযা অরতক্ম কলিলে। এযযাবৎ সব্ষযারধক 
রজএসরট সংগ্হ হলয়রে্ ২০১৯ সযাল্ি এরপ্র্ 
মযালস ১.১৩ ্ক্ প্কযারট টযাকযা। ২০২০ি নলিম্বি 
মযালসি তু্নযায় রডলসম্বি মযালস রজএসরট সংগ্হ 
প্বলডলে ১.০৪ ্ক্ প্কযারট টযাকযা। রবগত ২১ মযালস 
এটযাই হ্ সলব্ষযাচ্চ মযারসক বৃরদ্ধ। 

সংরক্প্ত সংবযাদসংরক্প্ত সংবযাদ

ভারতে চিোবাতের সংখ্া ৬০ ভারতে চিোবাতের সংখ্া ৬০ 
শোংশ ববত়েতেশোংশ ববত়েতে

ন�নসম্বর ২০২০-নত সব্ভকানলর সনব্ভাচ্চ ন�নসম্বর ২০২০-নত সব্ভকানলর সনব্ভাচ্চ 
নজএসনট সংগ্রিনজএসনট সংগ্রি

এেি নবলনম্ব নবদুল্ৎ সংনযাগ একনট এেি নবলনম্ব নবদুল্ৎ সংনযাগ একনট 
িানতিমূলক অপরাধিানতিমূলক অপরাধ

ইনডিয়া নপাস্ট নপনমন্টস বল্াঙ্ক “�াকনপ ইনডিয়া নপাস্ট নপনমন্টস বল্াঙ্ক “�াকনপ 
অল্াপ” িালু কনরনেঅল্াপ” িালু কনরনে
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গত মযালস মযারক্ষন যুক্িযাল্রেি িযা্রেপরত, িযািলতি 
প্রধযানমন্তী শ্রী নলিন্দ্র প্মযাদীলক প্স প্দলশি 

সলব্ষযাচ্চ অসযামরিক উপযারধ “দ্ র্রজলয়ন অফ 
প্মরিট” প্রদযান কলিন। একরট আ্জ্ষযারতক শরক্ 
রহলসলব িযািলতি উত্যান, িযািত - মযারক্ষন যুক্িযা্রে, 
প্কৌশ্গত অংশীদযারিত্বলক এরগলয় রনলয় প্যলত এবং 
আ্জ্ষযারতক শযার্ ও সমৃরদ্ধ উন্নয়লন তযঁাি দূিদশ্ষী 
প্নতৃলত্বি মযাধ্লম দৃষ্যা্মূ্ক অবদযান িযাখযাি জন্ 
তযালঁক এই পুিষ্যালি িূররত কিযা হলয়লে। এই 
র্রজলয়ন অফ প্মরিট, আলমরিকযাি িযা্রেপরত প্রদতি 
একরট সম্যানজনক পুিষ্যাি, যযা রবরিন্ন প্দলশি 
িযা্রেপ্রধযানলদি প্রদযান কিযা হয়। প্রধযানমন্তীি পক্ 
প্থলক এই পুিষ্যাি গ্হে কলিন, আলমরিকযায় 
িযািতীয় িযা্রেদূত শ্রী তিেরজৎ রসং সনু্। 

২০২০ সযাল্ি অল্যাবলি ইরপএফও ব্বহযািকযািী সংখ্যা 
বৃরদ্ধ প্দলশি কম্ষসংথিযান বৃরদ্ধি পরিচযায়ক। ২০২০ি 

২০প্শ রডলসম্বলি প্রকযারশত  ইরপএফও-ি প্ররিশনযা্ প্প-
প্িযা্ প্ডটযা প্থলক জযানযা প্গলে, প্য ২০২০ি অল্যাবি 
মযালস এই তযার্কযায় নতুন ১১.৫৫ ্ক্ ব্বহযািকযািী যুক্ 
হলয়লেন। এই তযার্কযায় প্রলত্ক মযালস নতুন প্যযাগদযানকযািী 
সদস্লদি তথ্ জযানযা যযায়। প্কযারিড – ১৯ অরতমযািী সল্বেও 
ইরপএফও, বত্ষমযান অথ্ষবলর্ষ (এরপ্র্ প্থলক অল্যাবি ২০২০) 
৩৯.৩৩ ্ক্ ব্বহযািকযািীলক অ্িু্ষক্ কলিলে। এই প্প-
প্িযা্ পরিসংখ্যালনি িযাজ্ রিরতিক তু্নযা কিল্ প্দখযা যযায়, 
কম্ষসংথিযান পুনরুদ্ধযালি মহযািযা্রে, কে্ষযাটক, তযারম্নযাডু এবং 
হরিয়যানযা অগ্েী িূরমকযা পযা্ন কিলে। প্প-প্িযাল্ নতুন 
প্যযাগদযানকযািীলদি ৫৩ শতযাংশই এই িযাজ্গুর্লত অথ্ষবলর্ষি 
প্রথম ৭ মযালস কম্ষসংথিযান হলয়লে। এি মলধ্ সমস্ত বয়লসি 
কম্ষচযািীিযা িলয়লে।

সিকযাি, নযাগরিকলদি জীবনযযারেযায় “ইজ অফ র্রিং” 
সুরনরচিত কিলত বদ্ধ পরিকি। এখন জযাতীয় 

মহযাসডকগুর্ি প্টযা্ প্গটগুর্লত দীঘ্ষ গযারডি ্যাইন 
অতীলতি রবরয় হলয় উঠলব। আগযামী ২ বেলিি মলধ্ই 
সযািযা প্দশলক প্টযা্ বুথ মুক্ কিযা হলব। এই তথ্ জযারনলয় 
প্কন্দ্রীয় সডক পরিবহে ও মহযাসডক এবং অরতকু্দ্র, কু্দ্র ও 
মযােযারি রশলল্পযালদ্যাগ মন্তী নীরতন গডকরি বল্লেন, সিকযাি, 
রজরপএস রিরতিক প্রযুরক্ি মযাধ্লম পথ কি সংগ্হ চযা্ু 
কলি সযািযা প্দলশ যযানবযাহলনি গরত মসৃে কিলব। যযানবযাহন 

যযাতযায়যালতি পরিমযাপ অনুযযায়ী তযালদি ব্যাঙ্ক অ্যাকযাউন্ট প্থলক 
সিযাসরি পথ কি আদযায় কিযা হলব। এখন সমস্ত বযারেরজ্ক 
যযানবযাহনই প্িরহলক্ ্্যারকং রসলস্ম সম্ন্ন হয়, সিকযাি 
পুলিযালনযা যযানবযাহনগুর্লতও রজরপএস প্রযুরক্ চযা্ু কিযাি 
সুরনরদষ্ পরিকল্পনযা রনলয়লে। আগযামী মযাচ্ষ মযালসি মলধ্ পথ 
কি সংগ্লহি পরিমযাে ৩৪,০০০ প্কযারট টযাকযা প্পঁেলত পযালি। 
রজরপএস প্রযুরক্ ব্বহযালিি মযাধ্লম আগযামী ৫ বেলি ১ ্ ক্ 
৩৫ হযাজযাি প্কযারট টযাকযা পথ কি সংগ্হ হলত পযালি।   

“নলনজনয়ি অফ নমনরট”“নলনজনয়ি অফ নমনরট” পুরস্ার  পুরস্ার 
নপনলি প্রধািম্রিীনপনলি প্রধািম্রিী

নটাল বথু মুতি িাইওনয় দ্রুত িালু নটাল বথু মুতি িাইওনয় দ্রুত িালু 
িনবিনব

অন্াবর মানস ১১.৫৫ লষি ইন্টারনিট অন্াবর মানস ১১.৫৫ লষি ইন্টারনিট 
বল্বিারকারী ইনপএফও তানলকায় অন্তরু্ভতিবল্বিারকারী ইনপএফও তানলকায় অন্তরু্ভতি
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ভোরঠ�র প্রথম প্রধোনমন্ত্রীর নোম জিঠঞেস 
করঠে অজধকোংশই মোনুষ উত্তর তেঠেন 

পজডি� িওহরেোে তনঠহরু। জকন্তু ক�িন 
িোঠনন, তর তক প্রথম ভোরঠ�র অস্োয়্রী 

সরকোর গেন কঠরজেঠেন ? ভোর� স্োধ্রীন 
হওয়োর আঠগ প্রথম তেঠশর অস্োয়্রী সরকোর 
গেন কঠরজেঠেন তন�োি্রী সুভোষ চন্দ্র েসু। 
জ�জনই জেঠেন তসই সরকোঠরর প্রধোনমন্ত্রী। 
২০১৮ সোঠের ২১তশ অঠ্োের প্রধোনমন্ত্রী 

নঠরন্দ্র তমোে্রী আিোে জহন্দ সরকোঠরর ৭৫�ম 
েষ ্যপূজ�্য উপেঠষ্যে েোেঠকল্োয় ভোরঠ�র 
িো�্রীয় প�োকো উঠত্তোেন কঠরঠেন। ২০২১ 
সোঠের ২৩তশ িোনুয়োর্রী তন�োি্রী সুভোষ 

চন্দ্র েসুর ১২৫�ম িন্মেোজষ ্যক্রীও সোরো তেঠশ 
পোজে� হঠে।

১৮৯৭ সযাল্ি ২৩প্শ জযানুয়যািী ওরডশযাি 
কটক শহলি জযানকীনযাথ প্বযাস, তযাঁি 

ডযালয়রিলত র্লখরেল্ন, “আজ রবলকল্ একরট 
পুরে স্যালনি জন্ম হলয়লে”। প্সই রশশুরটলক 
রপতযা জযানকীনযাথ একজন আইরসএস অরফসযাি 
রহলসলব গলড তু্লত প্চলয়রেল্ন। ১৯২০ 
সযাল্ তযঁাি এই ইচ্ছযা বযাস্তবযারয়ত কলি প্েল্রট 
আইরসএস পিীক্যায় িযািলত চতুথ্ষ থিযান অরধকযাি 
কলি। রকন্তু তযাি িযালগ্ প্্খযা রে্, অন্িযালব 
িযািতমযাতযাি প্সবযা। 

১৫ – ১৬ বেি বয়লস প্েল্রট তযাি মযালক রচরঠ 
র্লখ রজলজ্স কলিরে্, “অসহযায় িযািতমযাতযাি 
প্কযালনযা স্যান যরদ রনলজি রনরহত স্বযাথ্ষ 
মযাতৃিূরমি প্সবযায় রবসজ্ষন রদলয় আলত্মযাৎসগ্ষ নযা 
কলি, তযাহল্ বল্যা মযা কলব আমিযা তন্দ্রযা প্থলক 
প্জলগ উঠলবযা ?” হয়লতযা তযাি এই িযাল্যাবযাসযা 
এবং প্দশলপ্রলমি জন্ই রতরন ররিরটস সিকযালিি 
আইরসএস অরফসযাি রহলসলব কযাজ কিলত পযালিন 
রন। ১৯২১ সযাল্ রতরন ইরন্ডয়যান রসরি্ সযারি্ষস 
প্থলক পদত্যালগি রসদ্ধযা্ প্নন। রতরন তযাি দযাদযা 
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প্নতযাজীি জলন্মযাৎসবপ্নতযাজীি জলন্মযাৎসব

মহান ননতারমহান ননতার
প্রতি এক শ্রদ্ধার্ঘ্যপ্রতি এক শ্রদ্ধার্ঘ্য



শিৎচন্দ্র প্বযাসলক প্্লখন, “শুধু মযারটলত দযাঁরডলয় 
আলত্মযাৎসগ্ষ এবং কষ্ প্িযালগি মযাধ্লমই আমিযা 
জযারতি উন্নয়ন ঘটযালত পযািলব“। দপ্তি প্থলক 
পদত্যালগি পি রতরন প্দশবনু্ রচতিিঞ্জন দযালসি 
উপলদলশ মহযাত্মযা গযান্ীি সলগে প্দখযা কিলত যযান। 
ক্লম রতরন িযািলতি স্বযাধীনতযা সংগ্যালম রনলজি 
সমগ্ জীবন উৎসগ্ষ কলি একজন মহযান স্বযাধীনতযা 
সংগ্যামী এবং রচ্যারবলদ পরিেত হয়। প্দশবযাসী 
এই মযানুররটলক প্নতযাজী সুিযার চন্দ্র প্বযাস নযালম 
জযালন। প্নতযাজী প্রথম ব্রক্, রযরন মহযাত্মযা গযান্ীলক 
“জযারতি জনক” বল্ সলম্বযাধন কলিরেল্ন। 
১৯২১ প্থলক ১৯৪১ সযাল্ি মলধ্ রতরন কমপলক্ 
১১ বযাি ররিরটলশি কযা্যা্িযাল্ রেল্ন। 

১৯৪৩ সযাল্ি ২১প্শ অল্যাবি সুিযার চন্দ্র বসু 
িযািলতি প্রথম অথিযায়ী সিকযাি গঠন কলিরেল্ন। 

তন�োি্রী সুভোষ চন্দ্র 
েসুর সোহস্রীক�ো 
সে ্যিন জেজে�। 

একিন জেদ্োন, সসজনক 
এেং সে ্যিন শ্রঠধেয় 
তন�ো, আমরো জকছু 
জেঠনর মঠযেই �োর 
১২৫�ম িন্মিয়ন্্রী 

পোেন করঠ� চঠেজে, 
তস িন্য একটি 

উচ্চপর ্যোঠয়র কজমটি 
গেন করো হঠয়ঠে। 
আসুন আমোর এই 

জেঠশষ উৎসে তথঠক 
জেপুে আঠয়োিঠনর 
মোযেঠম পোেন কজর।

২০২০র ২১তশ জিঠসম্বর 
প্রধোনমন্ত্রী নঠরন্দ্র 

তমোে্রীর ট্য়ুইট েক্তব্য

২০১৪ সযা্ প্থলক সিকযাি, প্নতযাজী সুিযার চন্দ্র 
প্বযালসি মূ্্বযান ঐরতহ্ সংিক্ে এবং প্রকযালশি 
জন্ নযানযা িকম কম্ষসূচী পযা্ন কিলে। 
২০১৮ সযাল্ি ২১প্শ অল্যাবি, প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র 
প্মযাদী, আজযাদ রহদি সিকযালিি প্ররতষ্যাি ৭৫তম 
বর্ষ উৎসলব প্নতযাজীি সম্যালন ্যা্লকলিযায় 
জযাতীয় পতযাকযা উলতিযা্ন কলিন। স্বযাধীনতযাি 
পি এই প্রথমবযাি স্বযাধীনতযা রদবস েযাডযা অন্ 
প্কযালনযা রদবলস ্যা্লকলিযা প্থলক জযাতীয় পতযাকযা 
উলতিযা্ন কিযা হ্। এই অনুষ্যানলক সলম্বযারধত 
কলি প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র প্মযাদী বল্ন, এটযা প্সই 
্যা্লকলিযা, প্যখযালন ৭৫ বেি আলগ প্নতযাজী 
সুিযার চন্দ্র প্বযাস রবজয়ী কুচকযাওয়যালজি স্বপ্ন 
প্দলখরেল্ন। আজযাদ রহদি সিকযালিি প্রথম 
প্রধযানমন্তী রহসযালব শপথ গ্হে কলি  প্নতযাজী 
প্ঘযারেযা কলিরেল্ন, “একরদন ্যা্লকলিযায় সমূ্ে্ষ 
গলব্ষি সলগে এই প্তিগেযা জযাতীয় পতযাকযা উলতিযা্ন 
কিযা হলব। আজ িযািলতি ১২৫ প্কযারট জনগে 
নতুন িযািলতি সংকল্প রনলয় এরগলয় যযালব, 
প্নতযাজী সুিযার চন্দ্র বসু, প্য নতুন িযািলতি 
স্বপ্ন প্দলখরেল্ন”।  শুধু তযাই নয়, ২০১৮ সযাল্ 
আদিযামযান এবং রনলকযাবি বিীপপুঞ্জ সফিকযাল্ 
প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র প্মযাদী, প্সখযালন প্নতযাজী সুিযার 
চন্দ্র বসু বিযািযা প্তিগেযা জযাতীয় পতযাকযা উলতিযা্লনি 
৭৫ বেি পূরত্ষ উৎসলব অংশ গ্হে কলিন।

l	তেোস “দ্ ইজডিয়ো স্টোগে” নোঠম একটি দুই খডি 
জেজশষ্ট েই তেঠখন  

l	১৯৪১ সোঠে নঠভম্বর মোঠস সুভোষ চন্দ্র তেোস জরি 
ইজডিয়ো তসন্োর এেং আিোে জহন্দ তরজিও জকংেো 
েোজে্য ঠনর জরি ইজডিয়ো তরজিও চোলু কঠরন  

l	ইঠত্তহোে (এক�ো), ই�মোে (জেশ্োস) এেং কুরেোন্রী 
(উৎসগ্য)-তক জ�জন আিোে জহন্দ অজভরোঠনর মূে 
েষ্যে জহঠসঠে স্োপন কঠরন  

নিতাজীর ঐনতিল্ রষিা এবং নিতাজীর ঐনতিল্ রষিা এবং 
সংরষিনের প্রনিটিাসংরষিনের প্রনিটিা

ইনতেিাদ, ইতমাদ এবং কুরবািীইনতেিাদ, ইতমাদ এবং কুরবািী

রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযাি ৭



রতরন এই সিকযালিি প্রথম প্রধযানমন্তী, স্বিযা্রেমন্তী এবং 
রবলদশ মন্তীি দযারয়ত্ব গ্হে কলিরেল্ন। প্্ফলটন্যান্ট 
কলন্ষ্ এ. রস. চ্যাটযাজ্ষী হলয়রেল্ন প্রথম অথ্ষমন্তী, 
এ. এস. আইয়যাি হলয়রেল্ন “পযাবর্রসরট” এবং 
প্প্রযাপ্যাগযান্ডযা মন্তী এবং িযাসরবহযািী প্বযাস রেল্ন এই 
আজযাদ রহদি সিকযালিি সুপ্রীম অ্যাডিযাইজযাি।

এই আজযাদ রহদি সিকযািলক তৎকযা্ীন রবলবেি 
৯রট প্দশ স্বীকৃরত রদলয়রে্। সবযাি আলগ ১৯৪৩ 
সযাল্ি ২৩প্শ অল্যাবি, আজযাদ রহদি সিকযািলক 
স্বীকৃরত রদলয়রে্ জযাপযান। তযাি পি ক্লম জযাম্ষযানী, 
রফর্রপন্স, থযাই্্যান্ড, মযাঞু্চরিয়যা এবং প্ক্যালয়রশয়যা – 
এই সিকযািলক স্বীকৃরত প্দয়। জযাপযান সিকযালিি 
সলগে হযাত রমর্লয় এই বযারহনী রিহ্মলদশ (এখন 
মযায়যানমযাি), হলয় উতিি – পূব্ষ িযািলত প্রলবলশি 
পরিকল্পনযা কলিরে্। প্নতযাজী, তখন জযাপযান অরধকৃত 
রিহ্মলদলশি িযাজধযানী প্িগুেলন বযারহনীি প্রধযান দপ্তি 
প্ঘযারেযা কলিন। ১৯৪৪ সযাল্ি ১৮ই মযাচ্ষ, প্নতযাজীি 
প্নতৃলত্ব আজযাদ রহদি প্ফৌজ িযািলতি প্কযারহমযা শহি 
দখ্ কলি। 
জাতীয় নতিাত্র এবং জাতীয় পতাকাজাতীয় নতিাত্র এবং জাতীয় পতাকা সংক্ান্ত  সংক্ান্ত 

নসধোন্তনসধোন্ত
প্নতযাজী িবীন্দ্রনযাথ ঠযাকুি িরচত জন গে মন প্ক 

এক বের ধনর উদযানপত িনব এক বের ধনর উদযানপত িনব 
১২৫তম জ্বানি্ভকী ১২৫তম জ্বানি্ভকী 

সিকযাি, প্নতযাজী সুিযার চন্দ্র প্বযালসি ১২৫তম 
জন্মবযারর্ষকী উদযযাপলনি জন্ একরট উচ্চপয্ষযালয়ি 
করমরট গঠন কলিলে। এই উচ্চপয্ষযালয়ি করমরটলত 
প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র প্মযাদীি  প্নতৃলত্ব  অলনক রবলশরজ্, 
ইরতহযাসরবদ, প্্খক এবং প্নতযাজীি পরিবযালিি 
সদস্লদি অ্িু্ষক্ কিযা হলয়লে। আজযাদ রহদি 
প্ফৌজ সংরলেষ্ রবরশষ্ ব্রক্লদিও এই করমরটলত 
যুক্ কিযা হলয়লে। এই করমরট ২০২১ সযাল্ ২৩প্শ 
জযানুয়যািী প্থলক শুরু হওয়যা এই বর্ষ ব্যাপী উদযযাপন 
কম্ষসূচীগুর্ রনধ্ষযািে কিলব। সুিযার চন্দ্র বসুি  
১২৫তম জন্মবযারর্ষকী উদযযাপন, রদরলি, ক্কযাতযা এবং 
প্দলশ – রবলদলশ প্নতযাজী ও আজযাদ রহদি বযারহনী 
সম্রক্ষত সমস্ত থিযালন এই কম্ষসূচীগুর্ পযা্ন কিযা 
হলব। এই ১২৫তম জন্মবযারর্ষকী উদযযাপলনি অংশ 
রহলসলব ক্কযাতযা রিল্যারিয়যা প্মলমযারিয়যাল্ একরট 
বড প্রদশ্ষনী এবং “এক িযািত, প্শ্রষ্ িযািত” মূ্ 
িযাবনযা রিরতিক পরচিমবলগেি রবরিন্ন থিযালন সযাংসৃ্রতক 
অনুষ্যালনি আলয়যাজন কিযা হলব।

প্নতযাজীি জলন্মযাৎসবপ্নতযাজীি জলন্মযাৎসব
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৬০ বের পর নিতাজী সংক্ান্ত ফাইলগুনল ন�-৬০ বের পর নিতাজী সংক্ান্ত ফাইলগুনল ন�-
ক্ল্ানসফাই করা িনয়নেক্ল্ানসফাই করা িনয়নে

প্নতযাজী সুিযার চন্দ্র বসুি মৃতু্ সম্লক্ষ সংশয় দূি কিলত 
অ্পলক্ রতনরট তদ্ করমরট গঠন কিযা হলয়রে্। রকন্তু 

প্রলত্ক করমরটি প্ররতলবদনলকই সিকযাি, ফযাই্ চযাপযা রদলয় 
প্িলখরে্। ২০১৪ সযাল্ প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র প্মযাদী দযারয়ত্ব গ্হলেি 
পি এই প্ররতলবদনগুর্ সব্ষ সমলক্ আনযাি রসন্যা্ প্নন। ২০১৫ 
সযাল্ি ১৪ই অল্যাবি প্নতযাজীি পরিবযালিি ৩৫জন সদস্লক 
আমন্তে জযারনলয় প্রধযানমন্তী বল্ন, “প্য জযারত তযাি ইরতহযাস িুল্ 
যযায়, তযািযা ইরতহযাস সৃরষ্ি শরক্ও হযািযায়”। আরম ইরতহযাসলক ধযামযা 
চযাপযা প্দওয়যাি প্কযালনযা কযািে খঁুলজ পযাই রন। প্সজলন্ সিকযাি, এই 
ফযাই্গুর্ি রড-ক্্যারসরফলকশলনি প্ররক্য়যা শুরু কলিলে”। আি 
তযাি পি রতরন ২০১৫ সযাল্ি ৪ই রডলসম্বি প্রথম দফযায় প্নতযাজী 
সংক্যা্ ৩৩রট ফযাই্লক িযািলতি জযাতীয় সংগ্হযাগযালি হস্তযা্ি 
কলিন। ২০১৬ সযাল্ ২৩প্শ জযানুয়যািী প্নতযাজীি জন্মরদবলস 
প্রধযানমন্তী, ১০০রট ফযাইল্ি রডরজটযা্ করপ প্রকযাশ কলিন। প্সই 
ফযাই্গুর্ ওলয়ব প্পযাট্ষযা্ www.netajipapers.gov.in –এ 
প্দখযা যযালব।

আজযাদ রহদি বযারহনীি প্স্তযারে রহসযালব গ্হে কলি 
স্বযাধীনতযাি পি িযািলতি জযাতীয় প্স্তযারে রহলসলব 
স্বীকৃরতি রসদ্ধযা্ প্নন। 

রতরন জয় রহদিলক সযাধযািে শুলিচ্ছযা সলম্বযাধন 
রহলসলব গ্হে কিযাি রসদ্ধযা্ প্নন। প্যলহতু এই 
শুলিচ্ছযারট সমস্ত ধলম্ষি মযানুলরি কযালে গ্হেলযযাগ্ 
এবং এি একরট সুদিি মূে্ষনযা আলে। প্নতযাজীি 

ব্রক্গত সরচব এবং অনুবযাদক আরবদ হযাসযান এই 
জয় রহদি ধ্বরনলক শুলিচ্ছযা সলম্বযাধন রহলসলব গ্হলেি 
উপলদশ রদলয়রেল্ন। এই সলম্বযাধন প্নতযাজীি 
পেদি হওয়যায় রতরন এরটলক আজযাদ রহদি বযারহনীলত 
চযা্ু কলিরেল্ন। আি সবুজ, সযাদযা এবং প্গরুয়যা 
প্তিগেযালক আজযাদ রহদি সিকযালিি জযাতীয় পতযাকযা 
রহলসলব গ্হে কলিন। 

l	লালকেল্ায় নেতাজী সভুাষ চন্দ্র ন�াসকে 
নেকয় এেটি প্রদর্শেরালা স্াপে েরা 
হয়। তাছাডা সরোর, েলোতায় 
এরেম আকরেটি প্রদর্শেরালা স্াপকের 
পনরেল্পো গ্রহণ েকরকছ

l	২০১৮ সাকল আন্ামাে এ�ং নেকো�কর 
নতেটি দ্ীপকে েতেু োমেরণ েরা 
হকয়কছ। রস আইল্াকডের োম রাখা 
হকয়কছ নেতাজী সভুাষ চন্দ্র ন�াস দ্ীপ; 
েীল আইল্াডেকে রহীদ দ্ীপ; এ�ং 
হ্াভলভ আইল্াডেকে স্বরাজ দ্ীপ 
োমেরণ েরা হয়

l	২০১৮ সাকল সরোর, ন�পর্যয় 
�্�স্াপোর নষেকরে েৃনতকবের পনরচয় 
নদওয়ার জে্ সংনলিষ্ট �্নতি এ�ং 
ভারতীয় প্রনতষ্ােগুনলকে সভুাষ চন্দ্র 
ন�াস আপদা প্র�ন্ধে পরুস্ার োমে 
এেটি �ানষ্যে পরুস্ার ন�াষণা েকরকছ
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সকতের জন্ চশক্া সকতের জন্ চশক্া 
এবং উন্নয়নএবং উন্নয়ন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী, আলিগড় মুসলিম ইউলনভালসসিটি 
এবং লবশ্বভােত্রী লবশ্বলবদ্ািরেে মরতা অলভজাত মেন্দ্র্রীে 
লবশ্বলবদ্ািেগুলিে ছাত্র – ছাত্র্রীরদে আত্মলনভসি ে ভােত 
অলভযারন গুরুত্বপূরসি ভূলমো পািরনে আহ্ান জালনরে 
উৎসালিত েরেন 

এখন প্দশ এমন একরট পলথ এরগলয় চল্লে, প্যখযালন প্রলত্ক নযাগরিলকি 
সযাংরবধযারনক অরধকযাি সুরনরচিত থযাকলব। ধলম্ষি কযািলে কযাউলক প্পেলন 

প্ফল্ প্িলখ যযাওয়যা চ্লব নযা। এটযাই “সব কযা সযাথ, সব কযা রবকযাশ, সব কযা 
রবলবেযায়যাস” সংকলল্পি মূ্ রিরতি। এই রচ্যা প্ররক্য়যাি মযাধ্লম প্দশ, আত্মরনি্ষি 
িযািতলক অগ্যারধকযাি রদলয় কযাজ কলি চল্লে। িযািলতি দুরট স্বনযামধন্ 
প্কন্দ্রীয় রববেরবদ্যা্য় – আর্গড মুসর্ম ইউরনিযারস্ষরট (এএমইউ) এবং 
রববেিযািতীয় রববেরবদ্যা্লয়ি েযারে-েযারেী এবং রশক্কলদি উলদেলশ প্রধযানমন্তী 
নলিন্দ্র প্মযাদীি বক্লব্ এই আলবলগি প্ররতধ্বরন প্শযানযা প্গলে। প্রধযানমন্তী 
বল্লে, “আজ প্দশ এমন পলথ এরগলয় চল্লে, প্যখযালন প্রলত্ক নযাগরিলকি 
জলন্ জবরম্হীন উন্নয়ন সুরনরচিত কিযা হলব। প্দশ, এমন পলথ এরগলয় 
চল্লে, প্যখযালন প্রলত্ক নযাগরিলকি সযাংরবধযারনক অরধকযাি এবং তযালদি 
িরবর্ৎ সুরনরচিত থযাকলব। প্দশ, এমন পলথ এরগলয় চল্লে, প্যখযালন ধলম্ষি 
কযািলে কযাউলক রপরেলয় প্ফল্ িযাখযা যযালব নযা, প্রলত্লক এরগলয় প্যলত পযািলব 
এবং রনলজলদি স্বপ্নপূিে কিলত পযািলব। ‘সব কযা সযাথ’ সব কযা রবকযাশ, 

উচ্চরশক্যাউচ্চরশক্যা শতবযারর্ষকী উদযযাপন
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৫০ ক�োটিরও কেশি 
জনগণক� শেনোমূকযে ৫ 
লক্ষ টো�ো পর্যন্ত মূকযের 
শিশ�ৎসো সুশনশচিত �রো 

হকেকে

৪০ ক�োটিরও 
কেশি গরীে 

মোনুকের ব্োঙ্ক 
অ্ো�োউন্ট ক�োলো 

হকেকে
২ ক�োটিরও

 কেশি গৃহহীনক� 
পো�ো েোশ়ি ততশর 

�কর কেওেো হকেকে  

৮ ক�োটিরও
 কেশি মশহলো 

এলশপশজ গ্োস সংকরোগ 
কপকেকেন

�করোনো অশতমোরীর সমে 
 ৮০ ক�োটিরও কেশি 

জনগণক� শেনোমূকযে করিন 
সরেরোহ �রো হকেকে

ববিমল্িীি উন্নয়িববিমল্িীি উন্নয়ি



সব কযা রবলবেযায়যাস’ হ্ এি রিরতি। প্দলশি নীরত এবং 
সরদচ্ছযায় এই সংকল্প প্ররতফর্ত হলচ্ছ। আজ প্দশ, 
গিীবলদি জন্ প্য সব প্রকল্প চযা্ু কিলে, তযা জযারত, 
ধম্ষ রনরব্ষলশলর প্রলত্ক গিীব মযানুলরি উন্নরত সযাধলন 
গুরুত্বপূে্ষ িূরমকযা পযা্ন কিলে। রববেিযািতী, প্বনযািস 
রহদুি রববেরবদ্যা্য়, আর্গড মুসর্ম ইউরনিযারস্ষরট, 
মযাইলসযাি ইউরনিযারস্ষরট, রদরলি ইউরনিযারস্ষরট, মহযাত্মযা গযান্ী 
কযাশী রবদ্যাপীঠ, গুজিযাট রবদ্যাপীঠ ইত্যারদ রববেরবদ্যা্লয় 
িযািলতি উন্নত রশক্যাি ঐরতহ্ প্ররতফর্ত হয়। এই 
রশক্যা প্ররতষ্যানগুর্ প্সই সমলয় থিযারপত হলয়রে্, যখন 

িযািত আধুরনক বুরদ্ধলবতিযাি উন্নয়লন এরগলয় যযারচ্ছ্। 
প্সজলন্ এই প্ররতষ্যানগুর্ি থিযাপলনি রপেলন প্য দৃঢ় 
মযানরসকতযা কযাজ কলিলে, প্সই মযানরসকতযা আজ যখন 
িযািত নতুন িযািলতি ্ ক্্ রনলয় এরগলয় চল্লে, তখনও 
অত্্ প্রযাসরগেক িূরমকযা পযা্ন কিলে। প্সই সমলয় 
িযািলতি স্বযাধীনতযা সংগ্যালম এই প্ররতষ্যানগুর্ কযারঙ্ত 
প্মধযা উজ্ীবলন গুরুত্বপূে্ষ িূরমকযা পযা্ন কলিলে। একই 
িযালব বত্ষমযালন এই প্ররতষ্যানগুর্ আত্মরনি্ষি িযািলতি 
স্বপ্ন বযাস্তবযায়লনও গুরুত্বপূে্ষ িূরমকযা পযা্ন কিলব।  

১৮৭৭ সারি স্াে সসেদ আিরমদ খান, আলিগরড় মিারমডান অে্াঙ্গরিা ওলেরেন্াি েরিজ স্াপন েরেন। ১৯২০ 
সারি আলিগড় মুসলিম ইউলনভালসসিটি অ্াক্ট অনুযাে্রী এই প্রলতষ্ানটি লবশ্বলবদ্ািে লিরসরব স্্রীেৃলত পাে। মেোিাে 

মািাপু্েম, বাংিাে মুল স্িদাবাদ এবং লবিারেে লেষারগরজে লতনটি অফ – ে্াম্াস মেন্দ্র েরেরছ। ২০২০ সারিে 
২২ম্ লডরসম্বে প্রধানমন্ত্রী, এই লবশ্বলবদ্ািরেে ্তবালষসিে্রী উদযাপন উপিরষ্্ এেটি ডাে টিলেট প্রো্ েরেন

n  রখে আমরা েতেু ভারকতর েথা �নল, তখে 
নদকরর উন্নয়কেও এই েতেু ভারত নরে পনরসু্ি হয়। 
সমাজকে নরে রাজেীনতর োরাগাকর অ�রুদ্ধ ো 
থাকে

n  আজ নদর, এমে পকথ এনগকয় চকলকছ, নরখাকে 
প্রকত্ে োগনরে ব�ষম্হীে উন্নয়কের মাধ্কম 
উপেৃত হক�ে

n  সরোর, মসুনলম েে্াকদর নরষো এ�ং তাকদর 
ষেমতায়েকে গুরুবে নদকছে। ন�গত ৬ �ছকর সরোর, 
প্রায় এে নোটি মসুনলম েে্াকে ছারে �নৃতি নদকয়কছ

n  এেিা সময় নছল রখে স্লু গুনলকত নমকয়কদর জে্ 
স্বতন্ত্র নরৌচাগার ো থাোর ফকল মসুনলম েে্াকদর 
স্লু ছিু হওয়ার হার নছল ৭০ রতাংকররও ন�নর। 
স্বছেভারত অনভরাে চাল ুহওয়ার পর, গ্রাকম গ্রাকম 
ন�দয়ালয়গুনলকত ছারেীকদর জে্ স্বতন্ত্র নরৌচাগার 
বতনর হওয়ায় নমকয়কদর স্লু ছকুির হার েকম হকয়কছ 
৩০ রতাংর

n  নতে তালাে –এর েুপ্রথা নদর নথকে তকুল নদওয়ার 
মাধ্কম আধনুেে মসুনলম সমাজ গকড নতালার 
মাধ্কম নদর এনগকয় চকলকছ 

রববেিযািতীয় রববেরবদ্যা্য়, প্দলশি প্রযাচীনতম প্কন্দ্রীয় রববেরবদ্যা্য়। 
১৯২১ সযাল্ গুরুলদব িবীন্দ্রনযাথ ঠযাকুি এি প্ররতষ্যা কলিন। 
১৯৫১ সযাল্ি প্ম মযালস িযািতীয় সংসলদ একরট আইন পযাশ কলি 
এই রববেরবদ্যা্য়লক “জযাতীয় গুরুত্ব সম্ন্ন প্ররতষ্যান” রহলসলব 
প্কন্দ্রীয় রববেরবদ্যা্য় রূলপ প্ঘযারেযা কিযা হয়। ২০২০ সযাল্ি 
২৪প্শ রডলসম্বি প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র প্মযাদী, এই রববেরবদ্যা্লয়ি 
শতবযারর্ষকী উদযযাপন সমযালিযাহ উলবিযাধলন অংশগ্হে কলিন।
n  ন�শ্বভারতীর ১০০ �ছকরর রারো অত্ন্ত তাৎপর্যপণূ্শ। ন�শ্বভারতী 

গুরুকদক�র আদর্শ, দূরদটৃষ্ট এ�ং ভারতমাতার জকে্ েক�ার 
পনরশ্রকমর এেটি প্রেৃত নরষো প্রনতষ্াে

n  গুরুকদক�র ন�শ্বভারতীর গ�কের দটৃষ্টভঙ্ীকত এেটি আত্মনেভ্য র 
ভারত গ�কের লষে্ও রকয়কছ

n  আত্মনেভ্য র ভারত অনভরাে, ভারকতর উন্নয়কের পারাপানর নগািা 
ন�কশ্বর উন্নয়কের পথ

n  আমাকদর নদর ন�শ্বভারতীর মাধ্কম নগািা ন�কশ্বর সকঙ্ আত্মীয়তার 
�াত্য া ছনডকয় নদকছে। আজকের ভারত আন্তজ্য ানতে নসৌরকজাকির 
মাধ্কম ন�কশ্ব পনরক�র সরুষো সনুেনচিত েরার অনভরাকে নেতবৃে 
নদকছে

n  ভারতই এেমারে �ড নদর, রারা প্ানরস চনুতির পনরক�র উন্নয়কের 
লষে্ সাধকে সঠ�ে পকথ এনগকয় চকলকছ

n  গুরুকদক�র দটৃষ্টকত ভারকত রা নেছ ুনশ্রষ্, তা নথকে ন�কশ্বর উপোর 
হক�। আর ন�কশ্বর রা নেছ ুভাকলা, তা নথকে ভারত নরষো নেক�

n  েতেু জাতীয় নরষোেীনতর মাধ্কম ভারত, এই লষে্ সাধকের নচষ্টা 
েরকছ। েতেু জাতীয় নরষোেীনত �াস্ত�ায়কে ন�শ্বভারতী এেটি 
গুরুবেপণূ্শ ভনূমো পালে েরকছ

রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযাি ১১

মিানম�াি অল্াঙ্নলা – ওনরনয়ন্টাল কনলজ নথনক এএমইউমিানম�াি অল্াঙ্নলা – ওনরনয়ন্টাল কনলজ নথনক এএমইউ

নবশ্বরারতী নবশ্বনবদল্ালয়  : নবশ্বেল্াত নিষিা প্রনতষ্ািনবশ্বরারতী নবশ্বনবদল্ালয়  : নবশ্বেল্াত নিষিা প্রনতষ্াি

প্রধািম্রিীর রািনের নকেু গুরুত্বপূে্ভ অংিপ্রধািম্রিীর রািনের নকেু গুরুত্বপূে্ভ অংি



২০২০ সযাল্ি জযানুয়যারি মযালস প্কন্দ্রীয় সিকযাি, িযাজ্ 
সিকযাি এবং প্বযালডযা আলদিযা্নকযািীলদি মলধ্ 
ঐরতহযারসক চুরক্ সম্যাদলনি পি প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র 

প্মযাদী বল্ন, “যযািযা এখনও উতিি – পূব্ষ িযািত, প্দলশি 
নকশযা্ অধু্ররত এ্যাকযাগুর্ রকংবযা জমু্-কযাশ্ীলি যযাঁিযা 
অস্ত্র ও রহংসযায় রববেযাস কলিন, তযাঁলদিলক আরম প্বযালডযা 
যুব সম্প্রদযালয়ি প্থলক প্প্রিেযা রনলয় মূ্ প্্যালত রফলি 
আসযাি অনুলিযাধ জযানযাই। আপনযািযা রফলি আসুন এবং 

জীবনলক উদযযাপন করুন”। একদযা প্দলশি সন্তযাসবযাদ 
আক্যা্  উতিি – পূব্ষ িযািলতি িযাজ্গুর্লত শযার্ 
প্ররক্য়যা অব্যাহত িযাখলত কযায্ষকি িূরমকযা পযা্ন কিলব। 

১৯৯৩ – ২০২০, এই ২৭ বেলি প্বযালডযা প্ররতরনরধলদি 
সলগে এরট তৃতীয় চুরক্। এি আলগ ১৯৯৩ এবং ২০০৩ 
এ স্বযাক্রিত চুরক্লত তযালদি রকেু দযারব  মযানযা হয় রন। 
রকন্তু এবযাি এই চুরক্ প্কন্দ্র এবং িযাজ্ সিকযালিি 
প্ররতরনরধলদি সলগে প্বযালডযা্্যান্ড প্টরিলটযারিয়যা্ কযাউরন্স্ 

(রবরটরস), ইউনযাইলটড প্বযালডযা রপপু্স অগ্ষযানযাইলজশন 
(ইউরবরপও), ন্যাশনযা্ প্ডলমলক্রট ফ্রন্ট অফ প্বযালডযা্্যান্ড 
(এনরডএফরব) –ি চযািরট শযাখযা আি অ্ প্বযালডযা সু্লডন্স 
ইউরনয়ন (এরবএসইউ) –ি প্ররতরনরধিযা স্বযাক্ি কলিলেন। 
এই চুরক্ি প্রশংসযা কলি প্রধযানমন্তী বল্লেন, “৫০ বেি 
অলপক্যাি পি আমযালদি প্বযালডযা বনু্লদি সলগে সম্যারদত 
এই চুরক্ একরট নতুন যযারেযাপথ শুরু কিল্যা। এই চুরক্, 
আসযালমি ঐক্লক আলিযা শরক্শযা্ী কলি উন্নয়লনি পলথ 

উজ্জ্ব্ িরবর্তলক সুরনরচিত কিলব।” 
অতীলত ১৯৯৩ এবং ২০০৩ এি চুরক্ 
প্বযালডযা প্গযাষ্ীগুর্লক সমূ্ে্ষ সন্তুষ্ কিলত 
পযালি রন। তযাঁিযা প্টরিলটযারিয়যা্ কযাউরন্সল্ি 
আলিযা ক্মতযাি দযারবলত আলদিযা্ন চযার্লয় 
যযারচ্ছল্ন। এবযালিি চুরক্লত তযাঁলদি 
দযারবগুর্ি পূে্ষ সমযাধযান হওয়যাি ফল্ প্রযায় 
১৬১৫ জন সশস্ত্র আলদিযা্নকযািী রহংসযাি 
পথ ত্যাগ কলি মূ্ প্্যালত রফলি আলসন। 
প্বযালডযা অধু্ররত অঞ্চ্গুর্ি উন্নয়লন রনরদ্ষষ্ 
প্রকল্পগুর্ বযাস্তবযারয়ত কিলত প্কন্দ্রীয় 
সিকযাি, আগযামী ৩ বেলি ১৫০০ প্কযারট 
টযাকযাি রবলশর প্যালকজ প্রদযান কিলব।

প্বযালডযা চুরক্ কী ? 
১৯৭২ সযাল্ স্বতন্ত প্বযালডযা্্যালন্ডি দযারব 

জযারনলয় অ্ প্বযালডযা সু্লডন্স ইউরনয়ন 
(এরবএসইউ) আলদিযা্ন শুরু কলি। ১৯৭৪ সযাল্ প্লেন 
্যাইবযা্ কযাউরন্স্ অফ আসযাম ও প্বযালডযালদি জন্ 
স্বতন্ত িযালজ্ি দযাবী জযানযায়। এই প্গযাষ্ীগুর্ অতীলত 
অলনকবযাি রহংসযাশ্রয়ী হওয়যায় তযালদিলক রনররদ্ধ প্ঘযারেযা 
কিযা হলয়রে্। ১৯৯১ সযাল্ি রহংসযা এবং সন্তযালসি 
ফল্ সযাধযািে মযানুর, রনিযাপতিযা বযারহনী এবং এই 
আলদিযা্নকযািীলদি অলনলকই প্রযাে হযািযান। 

বের পুতরাতনা 
তবাতো 

সমস্যার স্ায়ী 
সমাধাতনর 

লতষ্্য  তবাতো 
আত্ালনকারীতদর 

সমাধান
এই চুনতি

৫০
প্রনতনননধরা তকন্দ্রীয় সরকার এবং আসাম রাজ্য 
সরকাতরর প্রনতনননধতদর সতঙ্ ঐনতহানসক চুনতি 
সম্ানদত হয় ২০২০র জানুয়ারী মাতস। এই চুনতি 
অনুসাতর তবাতোল্যান্ড তেনরতোনরয়াল কাউনসিতলর 
নাম পনরবত্তন কতর তবাতোল্যান্ড তেনরতোনরয়াল 
নরনজয়ন (নবনেআর) রাখা হতয়তে। এই চুনতিতত 

নবনেআর-তক অনধক ষ্মতা তদওয়া হতয়তে, তবশ 
নকেু নতুন তজলা যুতি কতর এর আসন সংখ্যা ৪০ 
তথতক বানেতয় ৬০ করা হতয়তে। এই চুনতির ফতল 
২০২০র ৩০তশ জানুয়ারী ১৬১৫ জন নবনছিন্নতাবাদী 

আত্মসমপ্তণ কতর। তবাতো আত্ালতন নহংসার 
ফতল যারা প্রাণ হানরতয়তেন, তাতদর পনরবারতক 

সরকার, ষ্নতপূরণ তদওয়ার কথা ত�াষণা কতরতে। 

প্দশপ্দশ প্বযালডযা চুরক্ 

 বসানােী বসানােী 
ভচবষ ত্ের ভচবষ ত্ের 
অগ্রদূেঅগ্রদূে

নবগত ২৭ বেনর এনট তৃতীয় িুনতি। এেি আর নকানিা দানব পূরে বানক নিইনবগত ২৭ বেনর এনট তৃতীয় িুনতি। এেি আর নকানিা দানব পূরে বানক নিই
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২০১৫ সযাল্ি ১৫ই আগস্ প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র প্মযাদী, 
যখন ্যা্লকলিযাি প্রযাকযাি প্থলক স্যাট্ষআপ ইরন্ডয়যা 
কম্ষসূচী প্ঘযারেযা কলিন, তখন সমগ্ জযারত এই 

কম্ষসূচীলক সমথ্ষন কলি। ২০১৬ি ১৬ই জযানুয়যারি এই 
প্রকল্প উলবিযাধলনি চযাি বেলিি মলধ্ই িযািত, ৫০,০০০ 
এিও প্বরশ স্যাট্ষআপ প্ররতষ্যাি মযাধ্লম রবলবেি বৃহতিম 
স্যাট্ষআপ প্দশগুর্ি অন্তম হলয় উলঠলে। এই প্রকল্প 
শুধু প্য নবীন রশলল্পযালদ্যাগীলদি িরবর্ৎ গডযা ও বযারেরজ্ক 
সমস্যাি প্মযাকযারব্যায় প্রস্তুত কিলে তযা নয়,  অসংখ্ 
যুবক – যুবতীি কম্ষসংথিযানও কিলে। 

স্যাট্ষআপ পরিকল্পনযা প্ঘযারেযা কলি প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র 
প্মযাদী বল্রেল্ন, “আমযালদি িযািতলক সব্ষলশ্রষ্ 
স্যাট্ষআপ প্দশ রহলসলব গলড তু্লত হলব। ব্যাঙ্কগুর্ 
নবীন রশলল্পযালদ্যাগীলদি অল্প সুলদ ঋে প্দলব। প্দলশি 
রবরিন্ন ব্যালঙ্কি ১.২৫ ্ক্ শযাখযা, সমযালজি রপরেলয় পডযা 
মযানুরলদি জলন্ রবলশর প্রকল্প চযা্ু কিলব। প্য স্যাট্ষআপ 
প্রকল্পগুর্লত প্বরশ কম্ষসংথিযান হলব, প্সগুর্লক 
প্বরশ সযাহযায্ কিযা হলব।”

এই ফ্্যাগরশপ প্রকলল্পি মযাধ্লম সিকযাি, 
উদ্যাবনলক ্যা্ন কিযা এবং স্যাট্ষআপগুর্ি 
একরট শরক্শযা্ী ব্বথিযা গলড প্তযা্যাি 
মযাধ্লম প্দলশ সুদূি প্রসযািী 
অথ্ষসনরতক উন্নয়ন ও বড মযারেযায় 
কম্ষসংথিযান সুরনরচিত 
কিলত চযায়।

শিল্পোল্যপোগীল্র শিল্পোল্যপোগীল্র 
জনযজনয

নবীননবীন

স্াি্য আপ ইনডেয়া ভারত সরোকরর অে্তম নশ্রষ্ সফল প্রেল্প। 
৫০,০০০ এরও ন�নর স্াি্য আকপর সাফল্ েকয়ে লষে মােকুষর 
েম্যসংস্াকের পারাপানর নদকরর অথ্শেীনত এ�ং জেগকণর 
জী�েরারোর মাে উন্নয়কে গুরুবেপণূ্শ ভনূমো পালে েকরকছ

আজম স্োট ্যআপ, প্রযুজক্ত এেং 
উদ্োেনঠক ভোরঠ� পজরে�্যঠন 
উদ্্রীপক এেং কোর ্যকর্রী উপোয় 

েঠে মঠন কজর 

প্রধোনমন্ত্রী নঠরন্দ্র তমোে্রী

ফ্্যাগরশপ প্রকল্পফ্্যাগরশপ প্রকল্প
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ভারতীয় নশশুতদর জন্য ভারতীয় অ্যাপ

স্যাট্ষ-আপ ইরন্ডয়যা উলদ্যালগি সূচনযাি পি প্থলক 
একযারধক কম্ষসূরচ গ্হে কিযা হলয়লে। প্রধযানমন্তী 

িযািতলক কম্ষপ্রযাথ্ষী প্থলক কম্ষদযাতযা রহলসলব রূপযা্লিি 
প্য পরিকল্পনযা কলিলেন, তযালত এই উলদ্যাগ বড অবদযান 
িযাখলব। একরট স্বতন্ত স্যাট্ষ-আপ ইরন্ডয়যা রটম এই 
কম্ষসূরচগুর্ পরিচযা্নযাি দযারয়লত্ব িলয়লে। এই দ্রট রশল্প 
এবং অি্্িীে রশল্প প্রসযাি দপ্তিলক (রডরপআইআইরট) 
রবরিন্ন রবরলয় সূরচত কলি থযালক। এই কম্ষসূরচগুর্ প্দলশ 
স্যাট্ষ-আপ সংসৃ্রতি প্রসযালি অনুঘটলকি িূরমকযা পযা্ন 
কিলে। স্যাট্ষ-আপ ইরন্ডয়যা উলদ্যালগি মযাধ্লম স্যাট্ষ-
আপগুর্লক স্বীকৃরত প্দওয়যা হলচ্ছ এবং বহু রশলল্পযালদ্যাগী 
িযািলত রনলজলদি ব্বসযায় স্যাট্ষ-আপ প্ক্লরে সুলযযাগ-
সুরবধযাগুর্ গ্হে কিলেন।

স্যাট্ষ-আপ ইরন্ডয়যা কম্ষসূরচ ব্বসযা-বযারেলজ্ি প্রসযালি 
এক অনুকূ্ বযাতযাবিে গলড তুল্ স্যাট্ষ-আপ সংথিযাগুর্ি 
কযালে আশীব্ষযাদস্বরূপ হলয় উলঠলে। প্দলশ রবরিন্ন প্ক্লরে 
একযারধক স্যাট্ষ-আপ গরঠত হলয়লে। প্রধযান প্য ১০রট 
প্ক্লরে স্যাট্ষ-আপ গলড উলঠলে তযাি মলধ্ িলয়লে 
তথ্প্রযুরক্ পরিলরবযা, স্বযাথি্ পরিলরবযা ও জীবনরবজ্যান, 

l	রনদ নোেও স্াি্য -আপ ন�সরোনর সংস্া অথ�া পাি্য োরনরপ 
ফাম ্য নহকসক� েনথভতুি অথ�া নলনমকিড লায়ান�নলটি 
পাি্য োরনরপ নহকসক� েনথভতুি হকয় থাকে তাকদর

l	স্াি্য -আপ সংস্ার োম েনথভনুতিেরণ �া স্বীেৃনতদাকের নদে 
নথকে ১০ �ছর নময়াদ পর্যন্ত

l	স্বীেৃনতদাকের সময় নথকে অথ�া োম েনথভনুতিেরকণর নদে 
নথকে নর নোেও এেটি অথ্শ�কষ্য নলেকদকের পনরমাণ রনদ 
১০০ নোটির ন�নর ো হয়

l	নর সমস্ত স্াি্য -আপ উদ্া�ে, উন্নয়ে অথ�া পণ্সামগ্রীর 
মাকোন্নয়ে �া প্রনরিয়ােরণ অথ�া পনরকষ�ার সকঙ্ রতুি, 
এমেনে এই স্াি্য -আপ সংস্ার �ানণনজ্ে মকডল রনদ 
�্াপে সংখ্ায় েম্যসংস্াে সটৃষ্টর নষেকরে অথ�া সম্পদ 
বতনরর নষেকরে সম্া�োময় হকয় থাকে তক�ই

l	রনদ নোেও স্াি্য -আপ সংস্া এেটি �্�সানয়ে েম্যোকডের 
ন�ভাজে অথ�া পেুগ্শ�কের মাধ্কম গকড ওক�, অ�র্ 
ইনতমকধ্ই রনদ ওই �্�সানয়ে োজেকম ্যর স্বীেৃনত নথকে 
থাকে তাহকল সরোর েতেু গকড ও�া সংস্াটিকে স্াি্য -আপ 
নহকসক� গণ্ েরক� ো  

l	এছাডাও স্াি্য -আপ ইনডেয়া নপাি্য াকল েনথভতুি সংস্াগুনল 
সরাসনর সরোনর সকুরাগ-সনু�ধা পাওয়ার নষেকরে গণ্ হক� 
ো। এ ধরকের সংস্াগুনলকে সকুরাগ-সনু�ধা গ্রহকণর জে্ 
পথৃেভাক� নডনপআইআইটি-র োকছ আক�দে েরকত হক�। 
এর ফকল নর নোেও সংস্াই নমধাসম্পদ পনরকষ�া, সরোনর 
সংগ্রহ প্রনরিয়ায় ছাকডর সনু�ধার মকতা এোনধে সকুরাগ-
সনু�ধা পাক�

ইনকেস্ট 
ইশডিেোর এ� 

ট্্ইট অনুসোকর তেশন� 
শিশপআইআইটি-কত প্োে 
২৬টি �কর স্টোট্য -আপ 

স্ীকৃশত পোকছে

২০১৬-
র জোনুেোশর কেক� 

২০২০-র কেব্রুেোশর 
পর্যন্ত২৮,৯৭০টি

স্টোট্য-আপ স্ীকৃশত 
কপকেকে

৩.৩ লক্ষ �ম্যসংস্োন
(২৬,৯৫২টি স্টোট্য-আপ-এর প্কেে তথ্য কেক�)

কুটচুক : প্নেহযা এবং িিত, এই দম্রত কুটুরক নযালম 
একরট অ্যালপি সূচনযা কলিন, যযা প্মড ইন ইরন্ডয়যা 
কম্ষসূচীি একরট উজ্জ্ব্ দৃষ্যা্।  এই অ্যাপ িযািতীয় 
রশশুলদি প্রযািরম্ক রশক্যাি এক গুরুত্বপূে্ষ মযাধ্ম। কুটুরক 
অ্যালপ যযা রকেু িলয়লে তযা সবই িযািতীয়। এমনরক, 
এই অ্যাপ স্বতন্তিযালব িযািতীয় রশশুলদি জন্ই জতরি 
কিযা হলয়লে। অ্যাপরটলত আবৃরতি, গল্প, অ্যারনলমশন 
এবং অঙ্কনরচলরেি মলতযা এমন অলনক রবরয়বস্তু িলয়লে 
যযা রশশুলদি কযালে নতুন রশক্যাি উপযাদযান হলয় উলঠলে। 
সিকযালিি আত্মরনি্ষি িযািত অ্যাপ ইলনযালিশন চ্যাল্ঞ্জ 
প্ররতলযযারগতযায় রবজয়ী হওয়যাি পি এই অ্যাপরট প্রচযালিি 
আল্যায় এলসলে। ই-রশক্যা প্শ্রেীলত এই অ্যাপরট পুিস্যাি 
প্পলয়লে। এমনরক স্বয়ং প্রধযানমন্তী প্বতযালি তযঁাি ‘মন রক 
বযাত’ অনুষ্যালন ২০২০-ি ৩০ আগস্ এই অ্যাপরটি কথযা 
রবলশরিযালব উললিখ কলিন।

ফ্্যাগরশপ কম্ষসূরচফ্্যাগরশপ কম্ষসূরচ

রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযাি১৪

সাফনলল্র কানিিীসাফনলল্র কানিিী

স্টাট্ভ-আপ-এর নরেেী নবরাজিস্টাট্ভ-আপ-এর নরেেী নবরাজি

গুরুত্বপূে্ভ নবিয়গুরুত্বপূে্ভ নবিয়



আয়ুনব্ভনদর মাধল্নম সাফলল্আয়ুনব্ভনদর মাধল্নম সাফলল্
নাচ়ে েরচগিনী : এই স্বযাথি্ পরিলরবযা-রিরতিক স্যাট্ষ-
আপরটি মূ্ রিরতি প্প্রযারথত িলয়লে আয়ুলব্ষলদ। 
আইআইরট-ি প্রযাক্নী ডঃ অনুরুদ্ধ প্জ্যারত নযারড তিরগেনী 
স্যাট্ষ-আপ-এি প্ররতষ্যাতযা। এই স্যাট্ষ-আপ একজন 
ব্রক্ি স্বযাথি্গত রবরিন্ন রবরয় রচরনিত ও রবললেরে কিলত 
সক্ম। হযাড্ষওয়্যাি এবং কৃররেম প্মধযাি উপযুক্ সংরমশ্রলে 
নযারড তিরগেনী এমন এক সজ্যানমূ্ক সফটওয়্যালিি 
ওপি রিরতি কলি পরিচযার্ত হয় যযা নযারড পিীক্যা ব্বথিযাি 
নতুন যুলগি সূচনযা কলিলে। করজিি স্পদিন প্িকড্ষ কিযাি 
রতনরট প্সন্সি-রিরতিক যন্ত প্দলহি সলগে জুলড প্দওয়যা হয়, 
রঠক প্যিযালব একজন জবদ্ হযালতি নযারড রটলপ শযািীরিক 
অসুথিতযাি রবরয়গুর্ উপ্রধি কিলত পযালিন। তলব, এই 
স্যাট্ষ-আপ-এি উত্যালনি যযারেযাপথ খুব একটযা সহজ রে্ 
নযা। সিকযালিি স্বীকৃরত পযাওয়যাি পি প্থলক 

এই সংথিযাি গরতপথ সুগম হলয়লে। 
এখন এই স্যাট্ষ-আপরট একরট সফ্ 
সংথিযায় পরিেত হলয়লে এবং সম্প্ররত 

আয়ুর মন্তলকি তথ্প্রযুরক্ প্ক্লরে 
উৎকর্ষতযাি স্বীকৃরতস্বরূপ রস্িযাি 
অ্যাওয়যাড্ষ সম্যালন িূররত হলয়লে। 
এেযাডযাও সংথিযারট ২০১৯-এ 
রবচযািকমণ্ড্ীি রবলশর পুিস্যাি 
রহলসলব প্্ক্যাস রডজযাইন 
পুিস্যাি প্পলয়লে।

রশক্যা, প্পশযাদযারিত্ব এবং বযারেরজ্ক পরিলরবযা, খযাদ্ ও 
শীত্ পযানীয়, কৃরর, আরথ্ষক প্রযুরক্ বযা রফনলটক, রগ্ন 
প্টকন্রজ, প্টকন্রজ হযাড্ষওয়্যাি তথযা পুনন্ষবীকিেলযযাগ্ 
শরক্।

স্যাট্ষ-আপ ইরন্ডয়যা প্পযাট্ষযাল্ি প্রযাপ্ত তথ্ অনুসযালি এখনও 
পয্ষ্ ৪,৪৭,৩৪৩রট স্যাট্ষ-আপ সংথিযা স্যাট্ষ-আপ ইরন্ডয়যা 
হযালব নরথিুক্ হলয়লে। এই হযাব এমন একরট ‘ওয়যান-স্প 
লে্যাটফম্ষ’ যযা সংরলেষ্ সব পক্লকই এক অনুকূ্ বযাতযাবিে 
গলড তুল্ পযািস্পরিক মতরবরনমলয়ি সুলযযাগ কলি প্দয়। 
পক্যা্লি স্যাট্ষ-আপ প্ক্লরেি রবকযালশি গরত ত্বিযারবিত হয়। 
রডরপআইআইরট-ি পক্ প্থলক প্রযায় ৩৮,৭৫৬রট স্যাট্ষ-
আপলক স্বীকৃরত প্দওয়যা হলয়লে। রসডরব-ি পক্ প্থলক 
আিও ২৬৪রট স্যাট্ষ-আপলক তহরব্ সহযায়তযা প্দওয়যা 
হলয়লে। অন্রদলক ২২১রট স্যাট্ষ-আপ কি েযালডি সুরবধযা 
প্পলয়লে। প্দলশ উদ্যাবন ও রশলল্পযালদ্যালগি প্ক্লরে এক 
সুরবসৃ্তত কম্ষসংসৃ্রতি প্রসযালি ‘অট্ ইলনযালিশন রমশন’ 
(এআইএম) কম্ষসূরচি সূচনযা কলিলে। স্যাট্ষ-আপ ইরন্ডয়যা 
উলদ্যালগি আওতযায় প্স্ফ এমলেয়লমন্ট অ্যান্ড ট্যাল্ন্ট 
ইউরট্যাইলজশন (প্সতু) উলদ্যালগিও সূচনযা হলয়লে। 

স্বরনযুরক্ এবং প্মধযা সবি্বহযাি সংক্যা্ ‘প্সতু’ উলদ্যালগি 
ফল্ এমন একরট অনুকূ্ মঞ্চ গলড উঠলব যযা রববেমযালনি 
ইলনযালিশন হযাব, গ্্যান্ড চ্যাল্ঞ্জ, স্যাট্ষ-আপ রবজলনস এবং 
অন্যান্ স্বরনযুরক্মূ্ক কম্ষকযালণ্ডি প্রসযালি সহযায়তযা কিলব, 
রবলশর কলি প্রযুরক্ পরিচযার্ত রবরিন্ন প্ক্লরে।

‘অট্ রটঙ্কযারিং ্্যাব’ গলড প্তযা্যাি জন্ এখনও পয্ষ্ 
সযািযা প্দলশ ১৪,৯১৬রট রবদ্যা্য়লক রচরনিত কিযা হলয়লে। 
এি মলধ্ ৪,৮৭৫রট রবদ্যা্য় ইরতমলধ্ই ১২ ্ক্ টযাকযাি 
অনুদযান সহযায়তযা প্পলয়লে। ‘অট্ ইলনযালিশন রমশন’-এি 
পক্ প্থলক সযািযা প্দলশি ৮৬রট ইনরকউলবটিলক রচরনিত কিযা 
হলয়লে এবং তযালদি ইরতমলধ্ই আরথ্ষক সহযায়তযা প্দওয়যা 
হলয়লে। ৮৬রট ইনরকউলবটি বযা পৃষ্লপযারক সংথিযা ২০১ 
প্কযারট টযাকযা সহযায়তযা প্পলয়লে। গত রতন বেলি ১,২৫০রটি 
প্বরশ স্যাট্ষ-আপ ‘অট্ ইনরকউলবশন প্সন্টযাি’-এি মযাধ্লম 
সযাহযায্ প্পলয়লে। এি মলধ্ ৫০০রট স্যাট্ষ-আপই মরহ্যা 
পরিচযার্ত।

স্যাট্ষ-আপ ইরন্ডয়যা উলদ্যালগি ফল্ িযািত রবলবেি তৃতীয় 
বৃহতিম স্যাট্ষ-আপ অনুকূ্ িযাল্রে এবং তৃতীয় বৃহতিম প্রযুরক্ 
সবি্বহযািকযািী িযাল্রে পরিেত হলয়লে।  

স্বশংসায়ন : রতনরট পরিলবশমূ্ক এবং েয়রট শ্রম 
আইলনি মযাধ্লম স্বশংসযায়ন এবং রবরধ প্মলন চ্যা
কর ো়ে : পিপি রতন বেি আয়কলি েযালডি 
সুরবধযা এবং ন্যায্ বযাজযাি মূ্্ অনুযযায়ী প্বরশ 
পরিমযাে মূ্ধন ও রবরনলয়যালগি প্ক্লরেও েযাড 
ইচজ ওয়াচ্ডং অফ বকাম্াচন  : ২০১৬-ি ঋে 
পরিলশযালধ অক্মতযা ও প্দউর্য়যা রবরধি আওতযায় 
৯০ রদলনি সময়সীমযা
স্াট্ট-আপ সংক্ান্ত স্বত্ব আতবদন এবং 
বেধাসম্দ অচধকার সরুক্া : স্বত্ব দযারখল্ি 
প্ক্লরে ফযাস্-্্যাক স্বত্ব আলবদন প্ররক্য়যায় ৮০% 
েযাড
সরে সরকাচর সংগ্রহ চবচধ : আগযাম আমযানলতি 
প্রলয়যাজনীয়তযা েযাডযাই, আগযাম প্্নলদন েযাডযাই 
এবং অরিজ্তযাি রিরতিলত সিকযারি বিযাত প্ররক্য়যায় 
অংশগ্হলেি সুরবধযা 
চসডচব-র েহচবে ব�াগান : রবকল্প রবরনলয়যাগ 
তহরবল্ি মযাধ্লম স্যাট্ষ-আপগুর্লত রবরনলয়যালগি 
জন্ তহরব্ সংথিযান

স্ীকতৃ স্টাট্ভ-আপগুনলনক প্রনদয় স্ীকতৃ স্টাট্ভ-আপগুনলনক প্রনদয় 
সনুযাগ-সনুবধাসনুযাগ-সনুবধা

রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযাি ১৫



“রারো োরায়াস্ত ুপজূ্কন্ত রমকন্ত তরে নদ�তা,
রারোইতাস্ত ুে পজূ্কন্ত স�্যস্তরেফলা নরিয়া”

এর অথ ্য হে মজহেোরো তরখোঠন সম্োন পোন, তসখোঠন ঐশ্ঠর ্যর প্রোচুর্্য ঘঠট; এেং তরখোঠন মজহেোঠের 
মর ্যোেোহোজন হয়, তসখোঠন তকোনও কম ্যকোণ্ডই ফেপ্রসূ হয় নো। ভোর�্রীয় সংস্কৃজ�ঠ� মজহেোঠের প্রজ� সম্োন 

িোনোঠ� তর গুরুত্ব আঠরোপ করো হঠয়ঠে �ো উক্ত ত্োকটি তথঠকই সুস্পষ্ট। এরকম এক পজরজস্জ�ঠ� 
‘নতুন ভোর�’-এর স্প্ন অসম্পূর ্য তথঠক রোয় রজে তেঠশর অঠধ ্যঠকর তেজশ মোনুঠষর ষ্ম�োয়ন নো করো সম্ভে 

হয়। নোর্রী ষ্ম�োয়ঠনর তপেঠন তর উচ্চোকোঙ্কো রঠয়ঠে �ো জেজভন্ন কম ্যসূজচর অন্য�ম চোজেকোশজক্ত। 
এমনজক সরকোঠরর একোজধক আেশ্যই এই ন্রীজ� দ্োরো পজরচোজে� হয়। আিঠকর মজহেোরো জশষ্ো, জেঞেোন, 

রোিন্রীজ�, ব্যেসো-েোজরিযে, তখেোধূেো প্রভৃজ� তষ্ঠরে �োঁঠের প্রভোে-প্রজ�পজত্তর নজির তরঠখঠেন।

 নতুন ভারততর মূল তকতন্দ্র

প্রচ্ছদ কযারহনীপ্রচ্ছদ কযারহনী নযািী ক্মতযায়ন

নারী ক্ষমতায়ননারী ক্ষমতায়ন

রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযাি১৬



তেঠশর প্রধোনমন্ত্রী 
তমঠয়ঠের ি্রীেঠনর 

সুরষ্োর িন্য 
আপনোঠের কোঠে 
আজি্য  িোনোঠছেন। 

তমঠয়ঠেরঠক আপনোর 
পজরেোর ও তেঠশর 

গে ্য েঠে মঠন করুন, 
আপজন তেখঠেন শ্রীঘ্রই 
মোনজসক�োর পজরে�্যন 

আসঠে। তেঠে ও তমঠয় 
উভঠয়ই দুটি িোনোর 
মঠ�ো রোরো আমোঠের 
ি্রীেনঠক এক নতুন 
উচ্চ�োয় জনঠয় তরঠ� 

পোঠর। আমোঠের 
এই উচ্চ�োর জশখঠর 
তপৌঁেঠ� জশশুঠেরঠক 
ওড়োর এই িোনো জেঠ� 
হঠে এেং �োহঠেই এই 

স্প্ন পূরর হঠে।

২০১৫-ি ২২ জযানুয়যারি, প্রযায় েয় বেি আলগ প্রধযানমন্তীি আলবদন 
রে্ এক মরহ্যা-প্করন্দ্রক নতুন িযািত গলড প্তযা্যাি ্লক্্ শপথ 

গ্হলেি। রতরন বল্রেল্ন, প্য প্কযানও িযাজসনরতক অরিসরন্ এরডলয় 
এবং সমযালজি সংকীে্ষ মযানরসকতযা দূি কলি মরহ্যা-প্করন্দ্রক নতুন িযািত 
গঠলনি পলথ আমযালদি এরগলয় প্যলত হলব। তযাই, নযািী ক্মতযায়ন েযাডযা 
নতুন িযািলতি ধযািেযা অসমূ্ে্ষ প্থলক যযায়। সিকযাি নযািী ক্মতযায়লনি 
্লক্্ রনি্ি কযাজ কলি চল্লে যযালত মরহ্যালদি প্রত্যাশযাগুর্ পূিে 
কিযা যযায়। সিকযালিি রনি্ি প্রলচষ্যাি ফল্ই আজলকি মরহ্যািযা নযা 
প্কব্ পুরুলরি সলগে কযঁালধ কযঁাধ রমর্লয় এরগলয় চল্লেন, বিং অলনক 
প্ক্লরে পুরুর সমযাজলক েযারপলয় প্গলেন। মরহ্যালদি সযাফল্্ি কযারহনী 
প্রজযাতন্ত রদবলসি কুচকযাওয়যাজ বযা িযাফযালয়্ যুদ্ধরবমযান চযা্নযা অথবযা 
সীমযাল্ ্ডযাইলয় অবতীে্ষ হওয়যা বযা ক্ীডযালক্লরে সম্যান্যালিি মলধ্ই 
সীমযাবদ্ধ প্নই, তযাঁিযা সকল্ই স্বরনযুরক্ি মযাধ্লম প্দলশি রজরডরপ-প্তও 
অবদযান িযাখলেন। প্রকৃতপলক্ই মরহ্যািযা প্দলশি গব্ষ হলয় উঠলেন। 
মরহ্যািযা প্রমযাে কলি রদলয়লেন প্য সমযান সুলযযাগ-সুরবধযা প্পল্ তযাঁিযাও 
প্দলশি উন্নয়ন, সমৃরদ্ধ ও প্গৌিলবি প্ক্লরে অবদযান িযাখলত পযালিন। 
এই রবরয়গুর্লক রবলবচনযায় প্িলখই ২০২১-এি ২২ জযানুয়যারি সমগ্ 
জযারত ‘প্বরট বযঁাচযাও প্বরট পডযাও’ কম্ষসূরচি রষ্ বযারর্ষকী এবং ২৪ 
জযানুয়যারি ‘জযাতীয় রশশুকন্যা রদবস’ উদযযাপন কিলব। তযাই এটযা ব্যা 
প্যলতই পযালি প্য, সিকযালিি মরহ্যা-প্করন্দ্রক সযারব্ষক পদলক্প গ্হলেি 
ফল্ই নযািী সমযালজি ক্মতযায়ন ঘটলব, যযা একযারধক নযািী-প্করন্দ্রক 
কম্ষসূরচ প্রেয়লনি মূ্ রিরতি হলয় উলঠলে। 

পরম্রাগত বাধা-নবপনতেগুনল দূরীকরেপরম্রাগত বাধা-নবপনতেগুনল দূরীকরে
এক উন্নত িযা্রে এবং এক কযায্ষকি প্রশযাসরনক ব্বথিযাি প্ক্লরে নযািী 
ক্মতযায়ন অত্্ গুরুত্বপূে্ষ। আি এ কযািলেই মরহ্যািযা নতুন নতুন 
প্ক্লরে সযাফ্্ অজ্ষন কিলেন। সযামরিক বযারহনী, পুর্শবযারহনী, 
অসযামরিক বযারহনী এবং িযাজনীরতলত মরহ্যালদি প্ররতরনরধত্ব এখন 
সবলথলক প্বরশ। এই কযািলে িযািত এক নতুন যযারেযাপলথ অগ্সি 
হলচ্ছ এবং একযারধক প্ক্লরে নতুন পদলক্প গ্হলেি সযাহস পযালচ্ছ। 
২০১৬-ি জযানুয়যারিলত সিকযাি রসআিরপএফ এবং রসআইএসএফ-এ 
কনলস্ব্ পলদ মরহ্যাি জন্ ৩৩% সংিক্লেি কথযা প্ঘযারেযা কলিন। 
পুর্শবযারহনীগুর্লত মরহ্যালদি প্ররতরনরধত্ব বযাডযালনযাি প্ক্লরে এরট রে্ 
এক মহৎ পদলক্প। এমনরক, অসযামরিক বযারহনীগুর্লক মরহ্যা-বযান্ব 
কলি প্তযা্যাি প্ক্লরে সিকযাি এই পদলক্প প্রশংরসত হলয়লে। ২০১৯-
এি সযাধযািে রনব্ষযাচলন প্রথমবযাি সংসলদ ৭৮ জন মরহ্যা রনব্ষযারচত 
হলয়লেন যযা এযযাবৎ সলব্ষযাচ্চ। এমনরক, পঞ্চযালয়রতিযাজ প্ররতষ্যানগুর্লত 
মরহ্যা প্ররতরনরধলদি সংখ্যা সব্ষকযা্ীন প্িকড্ষ ৪৬% প্পঁলেলে।

সসু্থ-সবল মনিলা, সমধৃে পনরবারসসু্থ-সবল মনিলা, সমধৃে পনরবার
যরদ পরিবযালিি একজন পুরুর অসুথি হলয় পলডন প্সলক্লরে প্সই পরিবযালিি 
মরহ্যা বযারডি কযাজ সযাম্যালনযাি পযাশযাপযারশ জদনরদিন জীবনযযাপলনি উিয় 
দযারয়ত্ব পযা্ন কলিন। পক্যা্লি বযারডি মরহ্যা যরদ অসুথি হলয় পলডন, 
তযাহল্ পরিবযালিি সমগ্ কযালজ রবশৃঙ্্যা সৃরষ্ হয়। রঠক এ কযািলেই 
সমযাজ এবং পরিবযালি মরহ্যািযা দযারয়ত্ব পযা্লনি প্কন্দ্রথিল্ িলয়লেন। 
সিকযাি ২০১৪ প্থলক মরহ্যালদি সুস্বযালথি্ি রবরলয় অগ্যারধকযাি রদলয় 
আসলে। নবজযাতক এবং মযাতৃত্বকযা্ীন সুস্বযাথি্ তথযা সযারব্ষক ক্্যালেি 
প্ক্লরে সিকযাি প্রসবকযা্ীন সময় প্থলকই প্রলয়যাজনীয় গুরুত্ব রদলয় আসলে। 

রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযাি ১৭



মরহ্যািযা আরথ্ষক রদক প্থলক প্বযােযাি মলতযা, এমন 
অসত্ ধযািেযা ধীলি ধীলি ভ্যা্ পরিেত হলচ্ছ। 

মরহ্যািযা, এমনরক স্যাট্ষ-আপ প্ক্লরেও রনলজলদি কতৃ্ষত্ব 
থিযাপন কলিলেন। সিকযালিি ‘স্্যান্ড-আপ ইরন্ডয়যা’ কম্ষসূরচি 
মযাধ্লম মরহ্যালদি রশলল্পযালদ্যালগ ১০ ্ক্ প্থলক ১ প্কযারট 
টযাকযা পয্্ষ  ঋে সহযায়তযা প্দওয়যা হলচ্ছ। ২০২০-ি ৩০ 
এরপ্র্ পয্্ষ  ৭৬,৪৫১ জন মরহ্যা রশলল্পযালদ্যাগীলক ১৭,০০০ 
প্কযারট টযাকযািও প্বরশ ঋে সহযায়তযা মঞু্জি কিযা হলয়লে। 
এিযালবই মরহ্যািযা পিম্িযাগত বযাধযা-রবপরতিগুর্ দূলি 
সরিলয় অগ্সি হলচ্ছন এবং কু্দ্র ও মযােযারি রশলল্পযালদ্যাগ 
গলড তু্লত সফ্ হলয়লেন। 
সিকযাি এটযা রনরচিত কলিলে প্য 
যযাবতীয় সিকযারি সংগ্লহি মলধ্ 
অ্ত ৩% শতযাংশ সংগ্হ কিলত 
হলব মরহ্যা পরিচযার্ত অরতকু্দ্র, 
প্েযাট ও মযােযারি রশলল্পযালদ্যাগগুর্ 
(এমএসএমই) প্থলক। এটযা সম্ব 
হলয়লে ৮,০০০-এি প্বরশ মরহ্যা 

রশলল্পযালদ্যাগীি সফ্ প্িরজল্রেশলনি ফল্। এিঁযা সকল্ই 
সিকযারি ই-মযালক্ষট প্লেস প্পযাট্ষযাল্ যুক্ হলয়লেন। সিকযারি 
ই-মযালক্ষট প্লেস প্পযাট্ষযাল্ রবলশর কলি মরহ্যালদি জন্ 
‘ওলমরনয়যা’ এবং ‘স্বযাত’-এি মলতযা উলদ্যাগ গ্হে কিযা 
হলয়লে। ‘মুদ্রযা’ কম্ষসূরচি আওতযায় ৭০%-এি প্বরশ 
সুফ্লিযাগী মরহ্যা, গ্যামীে িযািলত ৬৬ ্ক্ স্বরনি্ষি 
প্গযাষ্ীলক জযাতীয় গ্যামীে জীবনজীরবকযা রমশলনি আওতযায় 
সহযায়তযা প্দওয়যা হলয়লে। এি ফল্, দযারিদ্র্ দূিীকিলেি 
পযাশযাপযারশ মরহ্যালদি জীবনযযাপলনি মযান প্বলডলে। 
প্মযাট জনধন প্যযাজনযাি সুফ্লিযাগীলদি ৫৪% মরহ্যা। 

অন্যাইন ই-রবপেী লে্যাটফম্ষ ‘মরহ্যা 
ই-হযাট’ ব্বথিযাি মযাধ্লম ৩২,০০০ 
প্বরশ রশলল্পযালদ্যাগী / স্বরনি্ষি প্গযাষ্ী 
/ প্স্বচ্ছযালসবী সংগঠনলক সহযায়তযা 
প্দওয়যা হলয়লে এবং মরহ্যা পরিচযার্ত 
এ ধিলনি সংগঠনগুর্ি কযাে প্থলক 
৭,০০০-এি প্বরশ পে্সযামগ্ী সংগ্হ 
কিযা হলয়লে। 

২০১৬-প্ত ‘প্রধযানমন্তী সুিরক্ত মযাতৃত্ব অরিযযান’-এি সূচনযা 
হয়। এই কম্ষসূরচি আওতযায় প্রসবকযা্ীন পরিলরবযা সহ 
রবনযামূল্্ রচরকৎসযাি সুরবধযা এবং গি্ষবতী সমস্ত মরহ্যালক 
প্ররত মযালসি ৯ তযারিলখ রবলশর রচরকৎসযা পরিলরবযা প্দওয়যা 
হলয় থযালক। স্বযািযারবকিযালবই এই কম্ষসূরচ শুরু হওয়যাি 
পি মযাতৃত্বকযা্ীন মৃতু্ হযাি কলমলে। সিকযারি পরিসংখ্যান 
অনুযযায়ী মযাতৃত্বকযা্ীন মৃতু্ হযাি প্ররত ১ ্ লক্ ২০১১-১৩-প্ত 
১৬৭ প্থলক কলম ২০১৫-১৭-প্ত ১২২ হলয়লে। এেযাডযাও, 
নবজযাতক মৃতু্ হযাি প্ররত ১ ্লক্ কলম হলয়লে ২০১৩-ি 
২৮.৩% প্থলক ২০১৮-প্ত ২২.৭%। ‘প্রধযানমন্তী মযাতৃ বদিনযা 

প্যযাজনযা’ি মযাধ্লম ১.৮২ প্কযারটি প্বরশ মরহ্যা ্যািবযান 
হলয়লেন।
গি্ষবতী মরহ্যালদি প্ররত আিও যত্নশী্ হলত দক্ 
প্পশযাদযািলদি গুরুলত্বি রবরয়রট উপ্রধি কলি সিকযাি 
‘সুিরক্ত মযাতৃত্ব আবেযাসন কম্ষসূরচ’, ‘রমশন ইন্দ্রধনুর’, 
‘প্পযারে অরিযযান’-এি মলতযা একযারধক কম্ষসূরচ গ্হে 
কলিলে। এই কম্ষসূরচগুর্ি মযাধ্লম মযাতৃত্বকযা্ীন স্বযালথি্ি 
পযাশযাপযারশ মরহ্যালদি সময়মলতযা পিযামশ্ষ ও রচরকৎসযা 
পরিলরবযা প্দওয়যা হলচ্ছ।

রগ্ন বযালয়যালটক সর্উশন্স প্রযাইলিট র্রমলটলডি সহ-
প্ররতষ্যাতযা গীতযা প্শযারি ইউমনযাম এবং ডঃ অলসম সুদিিী 
প্দবী মরেপুলিি ইম্ফল্ি বযারসদিযা। এঁিযা দু’জলনই খযাদ্ 
প্ররক্য়যাকিে, কৃরর এবং বনযানী প্ক্লরে ২০১৯-এি 
জযাতীয় স্তলিি রশলল্পযালদ্যাগী পুিস্যাি প্পলয়লেন। িযালজ্ 
একরট অগ্ষ্যারনক সংথিযা গঠলনি প্ক্লরে তযঁালদি একযারধক 
বযাধযা-রবপরতিি মুলখযামুরখ হলত হলয়লে। এই সংথিযারট 
কৃরকলদি রনঃশুল্ক রবরিন্ন পরিলরবযা রদলয় থযালক। এ 
ধিলনি পরিলরবযাি মলধ্ িলয়লে জজব সযালিি ব্বহযাি, 
জজব কীটনযাশক, জ্জ চযারযাবযাদ, গবযারদ পশুপযা্ন এবং 
পরিলবলশি সুিক্যা। এই সংথিযারট ২৫ জন মরহ্যালক 
স্বরনি্ষি কলি তু্লত কযাজ রদলয়লেন। 

আর্্ষ ফুডস প্রযাইলিট র্রমলটলডি দুই সহ-প্ররতষ্যাতযাই 
মহযািযা্রে প্থলক। এঁিযা হল্ন, শযার্নী সল্যার কুমযাি 
এবং রবজয়্ক্ষী নযাগিযাজ। ২০১৯-এ এঁিযা জযাতীয় 
স্তলিি রশলল্পযালদ্যাগী পুিস্যাি সম্যালন িূররত হন। 
শযার্নী তযঁাি মযালয়ি সলগে স্বল্প পরিসলিি একরট ঘলি 
এই সংথিযাি সূচনযা কলিন। প্সই সময় শযার্নীি রে্ 
সযাত বেলিি এক রশশু। আর্্ষ ফুড সংথিযারট একরট 
অগ্ষ্যারনক বযা জজব খযাদ্ সম্যালিি সংথিযা, প্যরট িুট্যা ও 
বযাজিযা-রিরতিক রবরিন্ন ধিলনি খযাদ্সযামগ্ী উৎপযাদন 
কলি থযালক। এেযাডযাও, ২৫রট রিন্ন ধিলনি নে্যাক্ 
উৎপযারদত হয় এই সংথিযায়। বত্ষমযালন এই সংথিযাি 
বিযালতি পরিমযাে মযালস ১৫ হযাজযালিি প্বরশ। 

প্রচ্ছদ কযারহনীপ্রচ্ছদ কযারহনী নযািী ক্মতযায়ন

স্্যান্ড-আপ উইতমন, স্্যান্ড-আপ ইনন্ডয়া

তাঁতদর কাে তথতক সাফতল্যর তকৌশল নশখুন

রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযাি১৮



এই প্রথমবার মনহলাতদর তসনাবানহনীর নতননে 
শাখাততই কমব্যাে বা যুদ্ধ অনভযান পনরচালনা সংক্ান্ত 
দানয়ত্ব পালতন অনুমনত তদওয়া হতয়তে। নসআরনপএফ 
এবং নসআইএসএফ-এর কনতস্বল নহতসতব ৩৩% 
পদ মনহলাতদর জন্য সংরষ্ণ করা হতয়তে

আর্থ -সামাজিক 
ক্ষমতায়ননর লনক্ষযে 

নতুন উন া্গ

নপএম উজ্জ্বলা – মনিলানদর জিল্নপএম উজ্জ্বলা – মনিলানদর জিল্
আিীব্ভাদআিীব্ভাদ

কযালঠি আগুলন িযান্নযাি ফল্ নযা প্কব্ মরহ্যালদি স্বযাথি্হযারন 
হয়, প্সইসলগে পরিলবলশিও ক্রত হয়।উজ্্যা কম্ষসূরচ 
মরহ্যালদি কযালে তযাই আশীব্ষযাদ হলয় উলঠলে। প্দলশ পযাচঁ 
বেি আলগ পযারিবযারিক িযান্নযাি গ্যাস সংলযযালগি সুরবধযা 
রে্ ৫৫% প্ক্লরে। রকন্তু এখন পযারিবযারিক িযান্নযাি গ্যাস 
সংলযযাগ সুরবধযা ৯৮% পরিবযালি প্পঁলেলে। প্রযায় ৮ প্কযারট 

দরিদ্র পরিবযািলক িযান্নযাি গ্যালসি সংলযযাগ প্দওয়যা হলয়লে। 
সিকযালিি উলদেশ্ই হ্, এই সংখ্যা ১০ প্কযারটলত রনলয় 
যযাওয়যা। রববে স্বযাথি্ সংথিযাি প্ররতলবদন অনুসযালি, কয়্যা বযা 
কযাঠ রদলয় িযান্নযাি বন্ হওয়যাি ফল্ িযািলত বেলি প্রযায় ১০ 
্ক্ মৃতু্ এডযালনযা সম্ব হলয়লে।

নেলাধলূা নথনক নবজ্াি, প্রায় সবনষিনত্রই নেলাধলূা নথনক নবজ্াি, প্রায় সবনষিনত্রই 
রারতনক গনব্ভত করনেিরারতনক গনব্ভত করনেি

প্খ্যাি ময়দযান প্হযাক রকংবযা রবজ্যান, প্রযায় সলবলতই মরহ্যািযা 

মুদ্ো করোজনোর 
আওতোে 
মশহলোকের 
স্শনযুশতির 
কক্ষকরে 

৫০,০০০ 
টো�ো কেক� 

১০,০০,০০০ 
টো�ো পর্যন্ত 
ঋণ সহোেতো 

কেওেো হে। এই 
�ম্যসূশির
৭০%

 সুেলকেোগী 
মশহলো

 মনহলাকদর মকধ্ আত্মনেভ্য রতার প্রসাকর ৬ 
নোটির ন�নর মনহলাকে স্বনেভ্য র নগাষ্ীর 
সকঙ্ রতুি েরা হকয়কছ

 প্রধােমন্ত্রী জে ধে নরাজোর আওতায় ২২ নোটির 
ন�নর মনহলার জে্ �্াঙ্ক অ্াোউন্ট নখালা হকয়কছ। 
েকরাো মহামারীর সময় এই �্াঙ্ক অ্াোউন্টগুনলকত নতে 
নেনস্তকত প্রকত্ে�ার ৫০০ িাো েকর জমা েরা হকয়কছ

 স্্াডে-আপ ইনডেয়া েম্যসনূচর আওতায় েতেু �্�সা ররুু 
েরার জে্ মনহলা নরকল্পাকদ্াগীকদর ১০ লষে িাো নথকে 
১ নোটি িাো পর্যন্ত ঋণ সহায়তা নদওয়া হকছে। এেটি 
�্াকঙ্কর প্রনতটি রাখার নষেকরে এই ঋণ সহায়তা নদওয়া 
�াধ্তামলূে েরা হকয়কছ

 সরোকরর সেুে্া সমনৃদ্ধ অ্াোউন্ট েম্যসনূচর মাধ্কম 
নদকর নররেুে্াকদর ভন�ষ্ৎ নেনচিত েরা হকছে। এই 
েম্যসনূচর আওতায় ০-১০ �ছর �য়সী েে্ানররকুদর 
জে্ ডাে�রগুনলকত অ্াোউন্ট নখালা রায়। এ ধরকের 
অ্াোউকন্টর নষেকরে জমােৃত অকথ্শর ওপর সকুদর হার 
�ানষ্যে ৮.১%

প্রধোনমন্ত্রী তকৌশে প্রধোনমন্ত্রী তকৌশে 
জেকোশ তরোিনোর জেকোশ তরোিনোর 

আও�োয় আও�োয় ২৬.৭৫২৬.৭৫  
েষ্ মজহেোঠক েষ্ মজহেোঠক 
প্রজশষ্র তেওয়ো প্রজশষ্র তেওয়ো 

হঠয়ঠে। আইটিআই-হঠয়ঠে। আইটিআই-
গুজেঠ� মজহেোঠের গুজেঠ� মজহেোঠের 

নজথভুজক্তকরঠরর সংখ্ো নজথভুজক্তকরঠরর সংখ্ো 
৯৭% তেঠড়ঠে৯৭% তেঠড়ঠে

প্রধানমন্তী আবাস তযাজনায় মনহলাতদর তষ্তরে 
অগ্ানধকার তদওয়া হতছি। পাসতপাে্ত জানর করার 
তষ্তরে ‘নসঙ্ল মাদার’তদর নবতশষ সুনবধা তদওয়া হয়

রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযাি ১৯



  বের          দত্তক গ্রহতের    পুত্র-সন্তান    কন্াসন্তান 
      সংখ্া     

২০১৫-১৬      ৩,০১১ ১,১৫৬ ১,৮৫৫
২০১৬-১৭     ৩,৭৮৮ ১,৪৩৩ ২,৩৪৫
২০১৭-১৮     ৩,৮২৩ ১,৪৮৩ ২,৩৪০
২০১৮-১৯     ৪,০২৭ ১,৬২৯ ২,৩৯৮
২০১৯-২০     ৩,৭৪৫ ১,৫৫৮ ২,১৭৮
২০২০-২১     ২,২৮৫  ৯৫৪          ১,৩৩১

রিহ্মযা যখন জীবলনি সৃরষ্ কলিরেল্ন, মনু এবং শতরূপযা তযঁাি প্দহ 
প্থলকই জন্ম রনলয়রেল্ন। পলি, তযঁালদি পযািস্পরিক বন্লন আিও 

পযাচঁ স্যালনি জন্ম হয়। এি মলধ্ রতনরট রশশুকন্যা ও দুরট পুরে-স্যান। 
কন্যাস্যানলদি নযাম প্দওয়যা হলয়রে্ আকুরত, প্দবহুরত ও প্রসুরত। 
পুরে-স্যানলদি নযামকিে হলয়রে্ উতিনপযাড ও রপ্রয়রিত। এই পযঁাচরট 
রশশুই রে্ রবলবে প্রথম। তলব একথযা মলন িযাখযা প্রলয়যাজন, এই পযাচঁ 
রশশুি মলধ্ রতনরট রশশুকন্যা রে্। এ প্থলক এটযাই প্রমযারেত হয়, 
প্রকৃরত এবং িগবযান কন্যারশশুলদি প্ররতও সমযান গুরুত্ব রদলয়রেল্ন। 
ঈবেি কখনই পুরে-স্যান ও কন্যাস্যালনি মলধ্ প্রলিদ কলিন নযা। এই 
প্রলিদ মনুর্সৃষ্। আি রঠক এই কযািলেই এখন রশরক্ত সমযালজ পুরে 
ও কন্যারশশুি মলধ্ রবলিলদি বযঁাধন িযাঙলত চল্লে। কন্যারশশু ভ্রূে 
হত্যা প্থলক নবজযাতক কন্যারশশুি হত্যা ও তযালদি পরিত্ক্ অবথিযায় 
প্েলড প্দওয়যাি মলতযা রবরিন্ন সযামযারজক কু-প্রথযাগুর্ি রবরুলদ্ধ সমযালজি 
রবরিন্ন প্শ্রেীলতই সলচতনতযা প্বলডলে। তযাই এখন দম্রতিযা অরধকযাংশ 
প্ক্লরে কন্যারশশু দতিক রনলচ্ছন। রবলবক (নযাম পরিবরত্ষত) িলদযাদিযাি 
একজন প্হযালট্ ম্যালনজযাি রযরন কন্যারশশু দতিক প্নওয়যাি রবরয়রটলক 
ইরতবযাচক বল্ই মলন কলিন। এমনরক রতরন রনলজও একরট রশশুকন্যা 
গ্হে কলিলেন। প্সন্টযা্ অ্যাডপলটশন রিলসযালস্ষস অথরিরটি (কযািযা) কযাে 
প্থলক প্রযাপ্ত তথ্ অনুযযায়ী প্দখযা প্গলে, সযাধযািে মযানুলরি মলধ্ রশশুকন্যাি 
প্ররত রচ্যািযাবনযায় রবলশর পরিবত্ষন এলসলে। কযািযা-ি আিও একরট তথ্ 
অনুযযায়ী প্দখযা প্গলে ২০১৫-১৬-প্ত িযািতীয় দম্রতিযা ৩,০১১রট রশশু 
দতিক রনলয়লেন। এি মলধ্ পুরে-স্যান দতিক গ্হলেি সংখ্যা ১,১৫৬ 
এবং রশশুকন্যা দতিক গ্হলেি সংখ্যা ১,৮৫৫। রশশুকন্যালদি দতিক 
গ্হলেি সংখ্যায় এই ক্মবধ্ষমযান প্রবেতযা ২০১৮-১৯ এই অব্যাহত রে্। 

রনলজলদি সযাফল্্ি উচ্চতযালক সূলয্ষি কযােযাকযারে রনলয় প্গলেন। 
প্রযায় প্ররতরট প্ক্লরেই র্গে সমতযায় এক নতুন যুলগি সূচনযা 
হলয়লে। ক্ীডযালক্লরে সিকযাি প্মৌর্ক পরিকযাঠযালমযাি সুলযযাগ-
সুরবধযা প্রদযান কলি তরুে প্ররতিযাবযানলদি ক্ীডযা জনপুে্ 
বযাডযালনযাি সুলযযাগ কলি রদলচ্ছ। রবজ্যান ও প্রযুরক্ প্ক্লরেও 
মরহ্যািযা অগ্েী িূরমকযা পযা্ন কিলেন। উদ্যাবন ও রবজ্যানমূ্ক 
মযানরসকতযাি প্রসযালি পৃথকিযালব মরহ্যালদি জন্ই ১৬রট 

(২০২০-র ৫ চডতসম্বর প�্টন্ত)

প্টকন্রজ পযাক্ষ থিযাপন কিযা হলয়লে। অন্রদলক রকিে 
প্ফল্যারশপ কম্ষসূরচি মযাধ্লম রবরিন্ন বযাধযা-রবপরতি এরডলয় 
মরহ্যা রবজ্যানীলদি কম্ষপ্রলচষ্যা সফ্ কলি প্তযা্যাি জন্ 
প্ফল্যারশপ প্দওয়যা হলচ্ছ।

সরুনষিত ও নিরাপদ মনিলা, ষিমতানয়ত সরুনষিত ও নিরাপদ মনিলা, ষিমতানয়ত 
রাষ্ট্ররাষ্ট্র

মরহ্যালদি সুিক্যাি রবরয়রটলত আবেস্ত কিযা প্রকৃতপলক্ই 
তযালঁদি সমৃরদ্ধি একরট গুরুত্বপূে্ষ অগে। এই ্লক্্ 
সিকযাি মরহ্যালদি সুিক্যা ও রনিযাপতিযায় আলপযাসহীন 
মলনযািযাব গ্হে কলিলে। সমযালজি রবরিন্ন স্তি প্থলক 
এটযা দীঘ্ষরদলনি দযারব রে্ প্য মরহ্যালদি রবরুলদ্ধ প্য 
প্কযানও ধিলনি অপিযালধি রবরুলদ্ধ কডযা শযারস্তি সংথিযান 
থযাকলত হলব। এই ্লক্্ সংসলদ িযািতীয় দণ্ডরবরধলত 
একযারধক সংলশযাধন হলয়লে। এই সংলশযাধনগুর্ি ফল্ 
১২ বেি বয়সী প্কযানও রশশুকন্যাি ধর্ষলেি অরিলযযাগ 
প্রমযারেত হল্ মৃতু্দলণ্ডি সংথিযান কিযা হলয়লে। এমনরক, 
১৬ বেলিি কম বয়সী রশশুকন্যালদি ধর্ষলেি প্ক্লরে 
সযাজযাি পরিমযাে ১০ বেি প্থলক বযারডলয় ২০ বেি কিযা 

প্রচ্ছদ কযারহনীপ্রচ্ছদ কযারহনী নযািী ক্মতযায়ন

নশশুকন্যাতদর প্রনত ভাতলাবাসা ক্মবধ্তমান
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হলয়লে। দ্রুত ন্যায়রবচযাি প্পঁলে প্দওয়যা সুরনরচিত কিলত 
আইন অনুযযায়ী জঘন্তম অপিযালধি প্ক্লরে তদ্ ও রবচযাি 
প্ররক্য়যাি কযাজ দু’মযালসি মলধ্ প্শর কিযা বযাধ্তযামূ্ক 
হলয়লে। দ্রুত রবচযাি প্ররক্য়যাি ফল্ রশকযাি হওয়যা ব্রক্ 
এবং তযািঁ পরিবযাি ও প্রত্ক্দশ্ষীলদিও সুিক্যাি রবরয়রট 
সুরনরচিত হয়। রহংসযা রশকযাি মরহ্যালদি জন্ প্হল্প্যাইন 
নম্বি ১৮১ চযা্ু কিযা হলয়লে অথবযা সিকযারি ও প্বসিকযারি 
উিয় প্ক্লরেই কম্ষথিল্ মরহ্যালদি সুরবধযালথ্ষ ‘রশ-বক্’ 
কযায্ষকি হলয়লে।

গযাহ্ষথি্ রহংসযাি রশকযাি মরহ্যালদি অিযাব-অরিলযযালগি 
রনষ্পরতিি জন্ ‘ওয়যান-স্প প্সন্টযাি’ (ওএসরস) চযা্ু 
হলয়লে। ২০২০-ি রডলসম্বি পয্্ষ  ৭৩০রট প্জ্যায় ৭৩৩রট 
এ ধিলনি প্কন্দ্র থিযাপলন অনুমরত প্দওয়যা হলয়লে। এি 
মলধ্ ৭০০রট প্কলন্দ্র ৩ ্লক্ি প্বরশ মরহ্যা রবরিন্ন সযাহযায্ 
প্পলয়লেন। 
রনি্ষয়যা তহরব্ সবিবহযাি কলি ১,০২৩রট ফযাস্-্্যাক আদযা্ত 
থিযাপন কিযা হলয়লে এবং থযানযাগুর্লত মরহ্যা প্হল্পলডস্ চযা্ু 
ও প্সগুর্ি মযালনযান্নয়লন ১০০ প্কযারট টযাকযা মঞু্জি হলয়লে। 

মবটি বাঁচাও, মবটি পড়াও েমসিসূলচে ফরি লিঙ্গ সমতাে 
িষ্্র্রীে অগ্রগলত িরেরছ। সবসিভােত্রীে পযসি ারে লিঙ্গ সমতা 
প্রলত িাজাে জন বািরেে মষ্রত্র বালিোরদে সংখ্া 
২০১৪-১৫-ে ৯১৮ মেরে মবরড় ২০১৯-২০-মত ৯৩৪ িরেরছ। 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রীে #SelfieWithDaughter এবং 
#BharatKiLaxmi অলভযারনে দরুর সমারজে বহু দ্ে 
পুেরনা মানলসেতা ও দৃলটিভলঙ্গরত পলেবতসি ন এরসরছ

 ন�টি পডাও অনভরাকের মাধ্কম ১৯,৭২ 
লষে নররেুে্াকে উৎসাহ ভাতা নদওয়া 
হকয়কছ। সংখ্াল� ু সম্প্রদাকয়র ১.৫ 
নোটির ন�নর নররেুে্াকে পডাকরাো 
খাকত �নৃতি নহকসক� ২,৩১৫ নোটি িাো 
নদওয়া হকয়কছ

 ন�টি �াঁচাও, ন�টি পডাও েম্যসনূচর 
সচূোর পর নরষোর প্রনতটি স্তকর 
�ানলোকদর অন্তভু্য নতির সংখ্া ন�কডকছ

 প্রনতটি সরোনর ন�দ্ালকয় �ানলোকদর 
আত্মসরুষোর প্রনরষেণ নদওয়া হকছে

ননভ্তয়া তহনবতলর আওতায় সরকার ৫,৬০০ তকানে 
োকার একানধক প্রকল্প রূপায়তণ অনুমনত নদতয়তে। 
পুনলশ থানাগুনলতত মনহলা তহল্পতেস্ক স্াপন এবং 
তসগুনলর মাতনান্নয়তন ১০০ তকানে োকা বরাদ্দ করা 

হতয়তে

নশশুকন্যাতদর আনথ্তক অন্তভু্তনতির জন্য সুকন্যা 
সমৃনদ্ধ অ্যাকাউন্ট কম্তসূনচর সূচনা হতয়তে। এই 
কম্তসূনচর আওতায় এখনও পয্তন্ত ১.৫৬ তকানে ব্যাঙ্ক 
অ্যাকাউতন্ট ৪৭,৬৯৪ তকানে োকা জমা করা হতয়তে

সূত্র : ল্ষ্া মন্তে
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বেটি োচঁাও, বেটি 
পড়াও কম্থ সূজচ

২০১৪-১৫-ত� ব্যেহোর ২০১৪-১৫-ত� ব্যেহোর 
উপঠরোগ্রী তশৌচোগোঠরর উপঠরোগ্রী তশৌচোগোঠরর 
সংখ্ো ৯২.১০% তথঠক সংখ্ো ৯২.১০% তথঠক 

তেঠড় ২০১৮-১৯-এতেঠড় ২০১৮-১৯-এ  ৯৫.০৬৯৫.০৬%%  
হঠয়ঠেহঠয়ঠে  

এর ফঠে স্কুেছুঠটর এর ফঠে স্কুেছুঠটর 
সংখ্ো হ্োস তপঠয়ঠেসংখ্ো হ্োস তপঠয়ঠে

২০১৪-১৫ তথঠক ২০১৪-১৫ তথঠক 
২০১৯-২০ পর ্যন্ ২০১৯-২০ পর ্যন্ ৪০৫টি  

মোজটি-তসঠ্োরোে মোজটি-তসঠ্োরোে 
তিেোর মঠযে তিেোর মঠযে 
এসআরজে-ত�এসআরজে-ত�২৮২টি

তিেোয় েষ্যের্রীয় তিেোয় েষ্যের্রীয় 
অগ্রগজ� ঘঠটঠেঅগ্রগজ� ঘঠটঠে



তকন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুনলর ৩৫০নের তবনশ কম্তসূনচ 
সম্তক্ত সতচতন হতত ‘নারী তপাে্তাল’ চালু করা 
হতয়তে। এই তপাে্তাতল এই কম্তসূনচগুনলর নববরণ 

একইসতঙ্ তদওয়া রতয়তে

এেযাডযাও, ‘রহম্ত’ প্মযাবযাই্ অ্যাপ চযা্ু কিযাি জন্ ১৬.২৩ 
প্কযারট টযাকযা বিযাদে হলয়লে। এই অ্যাপ মরহ্যা এবং পুর্লশি 
মলধ্ প্যযাগসূরে রহলসলব কযাজ কিলব।মরহ্যা ও রশশুলদি 
প্ক্লরে মযানবপযাচযালিি মলতযা গুরুতি সমস্যাি প্মযাকযারব্যায় 
সংসলদ মযানবপযাচযাি প্ররতলিযাধী রব্ পযাস হলয়লে। এই রব্ 
পযাস হওয়যাি ফল্ রবরিন্ন ধিলনি মযানবপযাচযালিি প্ক্লরে 
আিও প্বরশ নজিদযারি এবং মযাম্যাগুর্ি দ্রুত ন্যায়রবচযাি 
প্পঁলে প্দওয়যা সম্ব হলচ্ছ। এমনরক এই আইলন ব্পূব্ষক 
শ্রমদযালন বযাধ্ কিযা, পরততযাবৃরতি, প্যৌন রনগ্হ, ব্পূব্ষক 
রববযাহ প্রিৃরতি মলতযা প্ক্লরে ব্বথিযা গ্হে কিযা হলয়লে 
এবং উপযুক্ শযারস্তি সংথিযানও িলয়লে।

নিনষিত িারী : এক িনতিিালী সমানজর নিনষিত িারী : এক িনতিিালী সমানজর 
নরনতেনরনতে

আপরন যখন একজন মরহ্যালক রশরক্ত কলি তু্লবন 
তখন আপরন একরট পরিবযািলকও রশরক্ত কিলবন। 
সিকযাি এই রবরয়রটি গুরুত্ব উপ্রধি কলি এবং সু্্ 
প্থলক প্মলয়লদি সংখ্যা ক্মশ কলম যযাওয়যাি সমস্যাি 
সমযাধযালন প্রলয়যাজনীয় পদলক্প গ্হে কলি সরঠক রদশযায় 
অগ্সি হলচ্ছ। সিকযালিি এই উলদ্যাগ প্থলক এটযা 
পরিস্যাি প্য রবদ্যা্য়গুর্লত পয্ষযাপ্ত সংখ্যায় প্শৌচযা্লয়ি 
অিযাব এবং প্মলয়লদি সম্লক্ষ িূ্ ধযািেযা, তযালদি সু্্েুট 
হওয়যাি প্পেলন বড কযািে। তযাই, প্রধযানমন্তী ্যা্লকলিযা 
প্থলক জযারতি উলদেলশ িযারলে স্বচ্ছ িযািত রমশন শুরু 
কিযাি কথযা প্ঘযারেযা কলিরেল্ন। এই কম্ষসূরচ শুরু হওয়যাি 
পি রবদ্যা্য়গুর্লত প্মলয়লদি জন্ই ৪.১৭ ্ ক্ প্শৌচযাগযাি 
রনরম্ষত হলয়লে এবং গ্যামীে িযািলত রনরম্ষত প্শৌচযাগযালিি 
সংখ্যা ১০.২৯ প্কযারট। এি ফল্ একরদলক প্যমন 
রবদ্যা্য়গুর্লত সু্্েুলটি সংখ্যা কলমলে, অন্রদলক 
প্মলয়লদি রবদ্যা্য়গুর্লত নযাম নরথিুরক্কিলেি হযাি 
প্েল্লদি ৮৯.২৮% প্থলক প্বলড ৯৪.২৩% হলয়লে। 
প্মলয়িযা পরিবযালিি কযালে আরথ্ষক প্বযােযা, এিকম রবভ্যার্কি 
দৃরষ্িরগে ও মযানরসকতযা দূি কিলত সুকন্যা সমৃরদ্ধ প্যযাজনযা 
এবং এ ধিলনি অন্যান্ বৃরতিমূ্ক কম্ষসূরচগুর্ বড িূরমকযা 
রনলয়লে। কযারিগরি রশক্যাি প্ক্লরেও এখন প্মলয়িযা আিও 
প্বরশ সংখ্যায় এরগলয় আসলে এবং আইরটআই-গুর্লত 
কযারিগরি রবরলয় অধ্য়লনি জন্ িরত্ষ হলচ্ছ। এই সমস্ত 
পদলক্প গ্হলেি ফল্ আইরটআই-গুর্লত প্মলয়লদি নযাম 
নরথিুরক্ি হযাি ২০১৪-ি তু্নযায় প্বলড এখন প্রযায় রবিগুে 
হলয়লে। রববেব্যালঙ্কি পরিসংখ্যান অনুযযায়ী িযািলত ২০১১-
প্ত ১৫ বেলিি প্বরশ বয়সী প্রযায় ৫৯% প্মলয় রশরক্ত 
হত। ২০১৮-প্ত রশক্ে ব্বথিযায় অ্িু্ষরক্ি সংখ্যা প্বলড 
৬৬% হলয়লে।

মনিলানদর ময্ভাদা রষিায় অনরযািমনিলানদর ময্ভাদা রষিায় অনরযাি
প্ররতরট পরিবযালি প্শৌচযাগযাি রনম্ষযাে প্কব্ পরিষ্যাি-

পরিচ্ছন্নতযা বজযায় িযাখযাি রবরয় নয়, বিং মরহ্যালদি ময্ষযাদযা 

িক্যাি প্ক্লরেও এই অরিযযান গুরুত্বপূে্ষ হলয় উলঠলে। আজ 
৬ ্লক্ি প্বরশ গ্যাম প্রকযাশ্ থিযালন প্শৌচকম্ষ মুক্ প্ঘযাররত 
হলয়লে। প্কব্ প্শৌচযাগযাি রনম্ষযাে কলিই মরহ্যালদি ময্ষযাদযা 
িক্যা কিযা সম্ব নয়, বিং সমযালজ তযঁালদি প্রকৃত ক্মতযায়লন 
বযারডি মযার্কযানযাি অরধকযাি থযাকযাও জরুরি। বযারডি 
মযার্কযানযাি অরধকযালিি ওপি অগ্যারধকযাি রদলয় প্রধযানমন্তী 
আবযাস প্যযাজনযাি আওতযায় প্কব্ গ্যামীে িযািলতই মরহ্যালদি 
জন্ ৩৮ ্লক্ি প্বরশ গৃহ রনম্ষযালে অনুমরত প্দওয়যা হলয়লে। 
অন্রদলক, স্বযামী এবং স্ত্রীি প্যৌথ অংশীদযারিত্ব িলয়লে আিও 

 ১২ �ছকরর েম �য়সী �ানলোর ধষ্যকণর 
নষেকরে সাজা নহকসক� মতৃ ু্ দকডের সংস্াে। 
এই আইকে ধষ্যকণর মামলার রেুানে 
দু’মাকসর মকধ্ নরষ েরার সংস্াে রকয়কছ

 আইে অেরুায়ী নতে তালাে প্রথা রদ হকয়কছ। 
হজ রারোর সময় মসুনলম মনহলাকদর সকঙ্ 
�াধ্তামলূেভাক� নমহরম (পরুুষ সঙ্ী) 
থাো এখে আর �াধ্তামলূে েয়

 মনহলাকদর ন�রুকদ্ধ অপরাকধ রতুি 
�্নতিকদর নচননিত েরকত জাতীয় স্তকর এেটি 
তথ্ভাডোর গকড নতালা হকছে। এ ধরকের 
মামলাগুনলর দ্তু রেুানের জে্ সারা নদকর 
১,০২৩টির ন�নর ফাস্-ট্্াে আদালত গকড 
নতালা হকছে

 নদকর প্রনতটি পনুলর থাোয় অন্তত এেটি 
মনহলা নহল্পকডস্ চাল ু হকয়কছ। এছাডাও 
সারা নদকর ৭০০-র ন�নর ‘ওয়াে-স্প 
নসন্টার’ চাল ু রকয়কছ। েম্যরত মনহলাকদর 
জে্ আইকে প্রকয়াজেীয় পনর�ত্য ে েরা 
হকছে

প্রচ্ছদ কযারহনীপ্রচ্ছদ কযারহনী নযািী ক্মতযায়ন

নতুন আইননর মাধ্যনম 
সুরক্ষা সুজনজচিত হনয়নে

রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযাি২২



৩২,০০০ তবনশ মনহলা নশতল্পাতদ্যাগী সরকানর 
ই-মাতক্তে তলেস (তজম) ব্যবস্ার সতঙ্ যুতি হতয়তেন, 
এর ফতল তোে ও মাঝানর নশতল্পাতদ্যাগগুনলতত 

মনহলাতদর অংশগ্হণ সুনননচিত হতয়তে

৫৫.৭ ্ক্ প্ক্লরে। সিকযাি রতন তযা্যালকি মলতযা সযামযারজক 
কু-প্রথযা আইন অনুযযায়ী রনররদ্ধ প্ঘযারেযা কলিলে এবং এি ফল্ 
মুসর্ম মরহ্যািযা ময্ষযাদযাি সলগে জীবনযযাপন কিলত পযািলেন। 
তৎকযা্ীন জমু্ ও কযাশ্ীি িযালজ্ কলঠযাি অনুশযাসন এবং 
জবরলম্ি ফল্ প্কযানও একজন মরহ্যা যরদ অ-কযাশ্ীরিলক 
রবলয় কিলতন, তযাহল্ তযািঁ প্েল্-প্মলয়লদি প্সই সম্রতিি 
ওপি প্কযানও অরধকযাি থযাকত নযা। এখন আইন অনুযযায়ী 
এই প্রথযাি সংস্যাি কলি প্রযাপ্ অরধকযাি রফরিলয় প্দওয়যা 
হলয়লে।যযািঁযা রববযালহি পি তযঁাি স্ত্রীলক ত্যাগ কিলবন, তযালঁদি 

রবরুলদ্ধ কলঠযাি আইরন ব্বথিযা প্নওয়যা হলব। 

সামানজক ষিমতায়িসামানজক ষিমতায়ি
সিকযালিি মরহ্যা-প্করন্দ্রক উলদ্যাগগুর্ি ফল্ 

সযামযারজক দৃরষ্িরগেি প্ক্লরে এক নতুন ধযািযাি সূচনযা 
হলয়লে। সিকযাি মরহ্যালদিলকও সমযান সুলযযাগ-সুরবধযা 
প্দওয়যাি ্লক্্ ১৯৭৮-এি সযািদযা আইলন সংলশযাধলনি 
্লক্্ একরট টযাস্ প্ফযাস্ষ গঠন কলিলে। এই টযাস্ প্ফযাস্ষ 
মরহ্যালদি রববযালহি নূ্নতম বয়লসি রবরয়রট পুনিযায় 
রবচযাি-রবললেরে কলি প্দখলব; বত্ষমযালন ১৮ বেি বয়স 
হল্ই প্মলয়লদি রবলয়  আইনত জবধ। প্য প্কযানও ধিলনি 
রহংসযাত্মক ঘটনযা প্থলক মরহ্যালদি স্বযাথ্ষ সুিক্যায় সিকযাি 
সম্প্ররত গি্ষপযাত আইলন সংলশযাধন কলিলে। এই আইন 
সংলশযারধত হওয়যাি ফল্ গি্ষপযালতি সময়সীমযা বযারডলয় 
২০ সপ্তযাহ প্থলক ২৪ সপ্তযাহ কিযা হলয়লে। মযাতৃত্বকযা্ীন 
সলবতন েুরটি প্ময়যাদও ১২ সপ্তযাহ প্থলক বযারডলয় 
২৬ সপ্তযাহ হলয়লে। এই প্রথমবযাি সযামযারজক ক্ঙ্ক 
প্মযাচলনি উলদেলশ্ প্রধযানমন্তী ্যা্লকলিযাি প্রযাকযাি প্থলক 
স্যারনটযারি প্যালডি কথযা উললিখ কলিরেল্ন। জযারতি 
উলদেলশ িযারলে প্রধযানমন্তী বল্রেল্ন, সিকযাি দরিদ্র 
প্বযান ও কন্যালদি জন্ উন্নত স্বযাথি্ পরিলরবযা প্পঁলে 
প্দওয়যাি ব্যাপযালি রনি্ি প্চষ্যা চযার্লয় যযালচ্ছ। জন-
ঔররধ প্কন্দ্রগুর্ প্থলক ১ টযাকযা দযালম স্যারনটযারি প্যাড 
সিবিযাহ কলি আমিযা প্বযান ও কন্যালদি ক্্যালে সক্ম 
হলয়রে। খুব অল্প সমলয়ি মলধ্ই ৬ হযাজযালিি প্বরশ 
জন-ঔররধ প্কন্দ্র প্থলক ৫ প্কযারটি প্বরশ স্যারনটযারি 
প্যাড দরিদ্র মরহ্যালদি সিবিযাহ কিযা হলয়লে। আজ 
মরহ্যািযা অলনক স্বযাধীন, আরথ্ষক রদক প্থলকও স্বরনি্ষি 
এবং দৃঢ়প্রত্য়ী। তযঁালদি মলধ্ সুিক্যাি ব্যাপযালি 
একরট স্পষ্ ধযািেযা জতরি হলয়লে। তযাই তযািঁযা এখন 
প্কব্ স্বপ্নই প্দলখন নযা, তযা বযাস্তবযারয়ত কিযাি কথযাও 
িযালবন। মযানরসকতযায় এই পরিবত্ষন রনলয় আসযা সম্ব 
হলয়লে একযারধক উলদ্যাগ গ্হলেি ফল্ই। এক সময় 
মরহ্যালদি কম গুরুত্বপূে্ষ রহলসলব রবলবচনযা কিযা হত। 
এখন সময় পযালটেলে। তযাই, যরদ রশশুকন্যাি জন্ম হয় 
- এমন মযানরসকতযাি পরিবত্ষন হলয় “রশশুকন্যা জন্ম 
রনলয়লে!” - এিকম মযানরসকতযা ও দৃরষ্িরগেি রবকযাশ 
ঘলটলে। আি এ কযািলেই প্রধযানমন্তী আ্জ্ষযারতক নযািী 
রদবস উদযযাপলনি রসদ্ধযা্ রনলয়লেন। অবশ্ তযািঁ এই 
রসদ্ধযাল্ি প্পেলন িলয়লে ১৩০ প্কযারট িযািতবযাসীি 
একজন রনব্ষযারচত প্ররতরনরধ রহলসলব তযঁালদি আশযা-
আকযাঙ্কযা দূি কিযা এবং সমস্ত পরিলরবযা মরহ্যালদি 
কযালে প্পঁলে প্দওয়যা। সিকযালিি এই প্রয়যালসি ফল্ই 
নতুন িযািলতি নযািী সমযাজ ধীলি ধীলি নতুন উচ্চতযায় 
প্পঁেলচ্ছ এবং প্ররতরট পয্ষযালয় সিকযালিি উৎসযাহদযান ও 
যথযাযথ পদলক্লপি ফল্ তযািঁযা উপকৃতও হলচ্ছন।  

 মনহলাকদর সসু্বাকস্্র জে্ সরোর স্ানেিানর প্াড 
ন�নরি েরকছ রার প্রকত্েটির দাম ১ িাো। প্রধােমন্ত্রী 
জে-ঔষনধ নেন্দ্রগুনল নথকে ৭ নোটির ন�নর এ ধরকের 
প্াড ন�নরি েরা হকয়কছ। এমেনে, এই প্াড নজএসটি 
রলু্ক মতুি

 নমরে ইন্দ্রধেষু অনভরাকের আওতায় ৯০ লকষের ন�নর 
গভ্য �তী মনহলাকে টিো নদওয়া হকয়কছ। মনহলাকদর 
মর্যাদা রষোয় স্বছে ভারত নমরকের আওতায় প্রনতটি 
পনর�াকর নরৌচাগার গকড নতালা হকয়কছ

 মাতবৃেোলীে ছটুির সময়সীমা ১২ সপ্াহ নথকে �ানডকয় 
২৬ সপ্াহ েরা হকয়কছ। এই প্রথম�ার েম্যরত মনহলাকদর 
জে্ প্রনতটি োর ্যালকয় নরির �া �াচ্ার নদখাকরাোর 
�্�স্া েরা হকয়কছ

 ২০১৭ নথকে নপাষণ েম্যসনূচর আওতায় ৭,৪১১ নোটি 
িাো �রাদ্দ েরা হকয়কছ

 মাতবৃেোলীে মতৃ ু্  হার ২০১৬-১৮ পর্যন্ত সমকয় েকম 
১১২ হকয়কছ। ২০১৫-১৭ পর্যন্ত সমকয় এই হার নছল ১২২ 
এ�ং ২০১৪-১৬ পর্যন্ত সমকয় এই হার নছল ১৩০

 প্রধােমন্ত্রী মাত ৃ�ন্ো নরাজোর মাধ্কম ১.৮২ নোটির 
ন�নর মনহলা লাভ�াে হকয়কছে এ�ং তাঁকদর �্াঙ্ক 
অ্াোউকন্ট সরাসনর ৭,৮৪৯ নোটি িাো হস্তান্তনরত 
েরা হকয়কছ

স্াস্যে ও পুজটির বক্ষনরে 
জেনেষ অগ্াজিকার
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এেটি ল্শুে মানলসে, সামালজে, সদলিে ও 
ভাবানুভূলতে লবোর্ মখিনাে স্তন্ত গুরুত্ব 

েরেরছ। লেন্তু ভােরত যত মখিনা পাওো যাে, তাে 
মেবি ১৫% এ মদর্ উৎপালদত িে। শুধু তাই নে, 
৭ িষ্ মোটি টাোে লবশ্ব বাজারে ভােরতে অং্ 
মেবি ০.৫%, যা লনতান্তই নগর্। তাই প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র মমাদ্রী আত্মলনভসি ে ভােরত সালমি িওোে 
জন্ মদ্্রীে মখিনা ল্ল্পরে সলরিে অং্গ্রিররে 

আহ্ান জালনরেরছন

প্যখযালন হিপ্যা সি্তযাি অরস্তত্ব রে্, প্সখযালন খননকযালয্ষি 
ফল্ একযারধক প্খ্নযাি নমুনযা ও রনদশ্ষন রমল্লে। 

তযাই, প্খ্নযাি প্পেলন প্য কযারহনী িলয়লে তযা কলয়ক হযাজযাি 
বেলিি পুিলনযা। এমনরক, হিপ্যা সি্তযাি সমলয়ও রশশুলদি 
মযানরসক রবকযালশ প্খ্নযাি গুরুত্বপূে্ষ িূরমকযা রে্। প্রধযানমন্তী 
নলিন্দ্র প্মযাদী তযাঁি প্বতযাি অনুষ্যান ‘মন রক বযাত’-এ সম্প্ররত 
প্খ্নযাি গুরুলত্বি ওপি প্জযাি রদলয় বল্লেন, িযািতীয় 
সংসৃ্রত ও িযাবধযািযাি সলগে প্খ্নযাি এক আরত্মক সম্ক্ষ 
িলয়লে। এ প্রসলগে রতরন আিও বল্ন, অগেনওয়যারড প্কন্দ্র 
এবং সমস্ত রবদ্যা্লয়ও রশশুলদি সযারব্ষক রবকযালশ পযাঠ্সূরচি 
অগে রহলসলব রশক্যাদযালনি এক কযায্ষকি মযাধ্ম রূলপ প্খ্নযাি 
রবরয়রট অ্িু্ষক্ কিযা প্যলত পযালি। এখন সময় এলসলে 
িযািতীয় প্খ্নযা রশল্পলক উৎসযারহত কিযাি এবং এই কযালজ 
‘এক িযািত প্শ্রষ্ িযািত’ উলদ্যাগলকও অনুসিে কিযা প্যলত 
পযালি। এই কযািলেই িযািতীয় প্খ্নযাি প্রসযালি প্জযািযাল্যা 
সওয়যা্ কিযাি উপযুক্ সময় আমযালদি কযালে এলসলে।

প্রায় ৬৬.৯% 
আমদাননকৃত 
তখলনাই ষ্নতকারক। 
তকায়ানলনে কাউনসিল 
অফ ইনন্ডয়ার 
(নকউনসআই) এক 
সমীষ্ায় এই তথ্য 
উতে এতসতে

ভারতত ৯৩% তবনশ তখলনাই 
আমদানন করতত হয়। 
এমননক আমদানন এই 
তখলনাগুনল অনধকাংশই 
উৎপানদত হয় নচতন। 
নকউনসআই-এর প্রনততবদন 
অনুযায়ী সফে েতয়জ তসই 
ধরতনর তখলনা তযগুনল 
সাধারণত বাচ্া ও নশশুতদর 
দৃনটি আকষ্তণ কতর, তসগুনলর 
অনধকাংশততই এমন ধরতনর 
রাসায়ননক উপাদান থাতক 

তাই নিশুনদরনক তাই নিশুনদরনক 
ষিনতকারক নেলিা নথনক ষিনতকারক নেলিা নথনক 
দূনর রােনত িনব ...দূনর রােনত িনব ...

প্দশপ্দশ প্খ্নযা উৎপযাদলন আত্মরনি্ষিতযা

ষিনতকারক নেলিাষিনতকারক নেলিা

যা কক্তে তরাতগর কারণ 
হতত পাতর। নচনকৎসা-
নবজ্াতন এই রাসায়ননতকর 
নাম ফথাতলে।এমননক, এ 
ধরতনর তখলনাগুনল তথতক 
তয ফাইবার ননষ্ানশত 
হয় তা মুখ, নাক, গলা 
এবং ফুসফুতসর তষ্তরে 
ষ্নতকারক হতত পাতর। 
ষ্নতকারক নবনভন্ন ধরতনর 
ধাতব সামগ্ী তযমন পারদ, 
সীসা এবং আতস্তননতকর মততা 
উপাদাতনর অনতিত্ব নমতলতে এ 
ধরতনর তখলনাগুনলতত
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n ভারতীয় নখলো নরল্প এ�ং ভারকত নর সমস্ত নখলো পাওয়া রায় তার গুণমাে উন্নয়কে 
নডনপআইআইটি এোনধে পদকষেপ নেকয়কছ

n ভারকত উৎপানদত অথ�া আমদানেেৃত নখলোর গুণমাে রাকত ভারতীয় মােে � ু্ করার জানর েরা 
আদর্শ অেরুায়ী হয়, নসই লকষে্ নদকর ন�নরি েরা সমস্ত নখলোর সাটি্য নফকেরে 

�াধ্তামলূে েরা হকয়কছ। েতেু নেকদ্য র অেরুায়ী, হস্ত-নেনম ্যত এ�ং নজআই 
স্বীেৃত নখলোগুনলর নষেকরে এ ধরকের েীনত নমকে চলার নোেও সংস্াে নেই

n নদরীয় �াজাকর ভারতীয় নখলো নরকল্পর আরও প্রসাকর আমদানেেৃত নখলোর 
ওপর রলু্ক �াডাকো হকয়কছ

n েণ্শািকের রামেগরম নজলার চান্নাপািো, অন্ধ্রপ্রকদকরর েৃষ্া নজলার নোডোপল্ী, 
তানমলোডুর থাঞ্াভরু নজলা, অসকমর ধ�ুনড নজলা, উতিরপ্রকদকরর �ারাণসী ও নগৌতম �দু্ধ 

েগর নজলা, নরখাকে ভারতীয় নখলো উৎপানদত হয়, সরোর নসগুনলর সান� ্যে উন্নয়কে ন�করষ 
অগ্রানধোর নদকছে। নদকর এ ধরকের আরও অকেে নখলো বতনরর ক্াস্ার �া নেন্দ্র রকয়কছ  

n নরষো মন্ত্রে ভারতীয় নখলোর প্রসাকর এে ১৪ দফা েম্যসনূচ প্রস্ততু েকরকছ। এই েম্যসনূচর 
আওতায় এেনসইআরটি, নসন�এসই, নেন্দ্রীয় ন�দ্ালয় এ�ং েক�াদয় ন�দ্ালয়গুনল আগামী ২-৩ 
�ছকর নখলোকে মলূ ন�ষয়�স্ত ুেকর ন�জ্ােমলূে প্রদর্শেী আকয়াজে েরক�

n এেনসইআরটি এ�ং অে্াে্ নোডাল েতৃ্য পষেগুনলকে নখলোর ইনতহাস, নখলো সংরিান্ত 
ন�জ্াে সহ এে েতেু পা�্সনূচ প্রণয়কের দানয়বে নদওয়া হকয়কছ। আরও �লা হকয়কছ, নখলোর 
�ই নেকয় গ্রন্াগার গকড তলুকত। নখলো সংরিান্ত পা�্সনূচটিকে জাতীয় নরষোেীনতকত রতুি েরার 
নচন্তাভা�ো েরা হকছে

n ৭ লষে নোটি িাোর ন�শ্ব 
নখলো �াজাকর ভারকতর 
অংর নে�ল ০.৫%। ন�শ্ব 
নখলো �াজাকরর পনরনধ 
১৩৫ ন�নলয়ে মানে্যে ডলাকর 
নপৌছঁক� �কল মকে েরা হকছে

n অ�র্ ভারতীয় নখলো নরকল্প 
২০১১-১৮ পর্যন্ত ১৫.৯% 
অগ্রগনত হকয়কছ। এর 
ফকল নদরীয় নখলোর 
�াজাকরর পনরমাণ ন�কড 
হকয়কছ ১.৫ ন�নলয়ে 
মানে্যে ডলার

n ভারকত সসুংগঠ�ত নখলো 
নরকল্পর নলেকদে পনরমাণ 
৩,৫০০ নথকে ৪,৫০০ 
নোটি িাো পর্যন্ত। এর 
মকধ্ স্ােীয়ভাক� নখলো 
উৎপাদকের পনরমাণ ১৫% 
এ�ং �ানে ৮৫% নখলো 
চানহদার জে্ আমদানে 
েরকত হয়

n �াজার সমীষো সংস্া 
আইএমআরনস-এর নদওয়া তথ্ 
অেসুাকর ন�কশ্ব নখলো �াজাকরর 
পনরমাণ ১০৫ ন�নলয়ে মানে্যে 
ডলার। এর মকধ্ নচকের 
নেয়ন্ত্রকণ রকয়কছ ৮৫% �াজার 
�্�স্া। �ানে ১৫% ইউকরাপ, 
শ্রীলঙ্কা, মালকয়নরয়া ও ভারকতর 
দখকল

মখিনা ল্রল্প আত্মলনভসি ে িরে ওঠাে িরষ্্ মেন্দ্র্রীে সেোরেে গৃি্রীত উরদ্াগগুলি উপিলধি েোে পূরবসি 
লবশ্ব এবং ভােত্রীে মখিনা বাজাে সম্রেসি  সম্ে ধােরা োো প্ররোজন

এই উন্াগগুজলর পজরণাম জক হনে ...এই উন্াগগুজলর পজরণাম জক হনে ...  

৪,০০০৪,০০০

মতন করা হতছি তখলনা নশতল্প অধ্ত-
দষ্, অদষ্ এবং দষ্ শ্রনমক তশ্রণীর 
নবতশষ কতর মনহলাতদর ব্যাপক 
কম্তসংস্াতনর সুতযাগ ততনর হতব

স্ানীয় তখলনার মাধ্যতম তদতশ সাংসৃ্কনতক ঐনততহ্যর 
প্রসার �েতব। অঙ্নওয়ানে ও নবদ্যালয়গুনলতক নশশুতদর 
মাননসক নবকাতশ তখলনার গুরুতত্বর নবষয়নে নবতবচনায় 
তরতখ সাংসৃ্কনতক ঐনততহ্যর সতঙ্ যুতি করা হতছি

নশশুরা আরও উন্নতমাতনর 
তখলনা হাতত পাতব যা 
স্বাতস্্যর নদক তথতক অতনক 
তবনশ ননরাপদ  

১১. ২২. ৩৩.

রশল্প ও অি্্িীে বযারেজ্ প্রসযাি দপ্তি 
(রডরপআইআইরট) এবং বযারেজ্ মন্তলকি 
পক্ প্থলক ব্যা হলয়লে প্য এমএসএমই 
প্ক্লরে প্রযায় ৪,০০০ উৎপযাদন ইউরনট 
িলয়লে যযাি ৭৫% শতযাংশই অরতকু্দ্র, 
২২% প্েযাট ও মযােযারি এবং ৩% বড 
মযালপি ইউরনট 

সিকযাি রবিমুখী প্কৌশ্ রনলয় কযাজ 
কিলে। প্রথমরট হ্, থিযানীয় প্খ্নযা 
উৎপযাদন রশলল্পি আিও প্রসযাি 
এবং রবিতীয়ত, িযািতীয় বযাজযালি 
জবলদরশক প্খ্নযাগুর্ি সলগে 
িযািতীয় প্খ্নযাগুর্ি এক অনুকূ্ 
প্ররতলযযারগতযাপূে্ষ বযাতযাবিে গলড 
প্তযা্যা। রশশুলদি স্বযালথি্ি রবরয়রটলক 
রবলবচনযায় প্িলখ িযািতীয় প্খ্নযাগুর্ 
অলনক প্বরশ 

উৎপাদন ইউননে

নকি আমানদর রারতীয় নেলিাই প্রনয়াজি ?নকি আমানদর রারতীয় নেলিাই প্রনয়াজি ?

নকন্দ্র নক নক উনদল্াগ নিনয়নে ...নকন্দ্র নক নক উনদল্াগ নিনয়নে ...
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PMFBY

আশ্াদের প্রহিশ্রুহিআশ্াদের প্রহিশ্রুহি

২০২২-এি মলধ্ প্কব্ কৃরলকি আয় রবিগুে কিযাই নয়, 
বিং তযাঁলদি ফসল্ি ক্রতি পরিমযাে রনরূপে কলি 

সিকযাি শস্ রবমযা কম্ষসূরচ – প্রধযানমন্তী ফস্ রবমযা প্যযাজনযা 
(রপএমএফরবওয়যাই) চযা্ু কলিলে। এেযাডযাও, রপএম রকরযাে 
সম্যান রনরধ শুরুি সময় প্থলক কৃরলকি অ্যাকযাউলন্ট ১.১০ 
্ক্ প্কযারট টযাকযা জমযা কিযা হলয়লে। প্রকৃতপলক্ এটযাই হ্ 
সুপ্রশযাসলনি উজ্জ্ব্ দৃষ্যা্। সুপ্রশযাসলনি কযালজ প্রযুরক্ি 
প্রলয়যাগ ঘটযালনযা হলচ্ছ। এমনরক কৃরকলদি ব্যাঙ্ক অ্যাকযাউলন্ট 
এক ্হমযায় ১৮,০০০ প্কযারট টযাকযাি প্বরশ সিযাসরি জমযা কিযা 
হলয়লে।

সুপ্রশযাসন রদবস উদযযাপন উপ্লক্ প্রধযানমন্তী প্কযানিকম 
করমশন, প্রলদয় অলথ্ষ প্কযানিকম কযাটেযাট এবং জযার্য়যারতি 
প্রসগে সমূ্ে্ষ নযাকচ কলি রদলয়রেল্ন। প্রযুরক্লক কযালজ 
্যারগলয় রপএম রকরযাে সম্যান প্যযাজনযায় প্য প্কযানও ধিলনি 
প্রতযািেযা প্ররতহত কিযা সম্ব হলয়লে। এই ব্বথিযাি মযাধ্লম 
প্রথলম কৃরকলদি অন্যাইন প্িরজল্রেশন এবং আধযাি নম্বি 
যযাচযাইলয়ি পি তযাঁলদি ব্যাঙ্ক অ্যাকযাউলন্ট সিযাসরি প্রযাপ্ অথ্ষ 
জমযা পলড। অবশ্, পরচিমবলগে ৭০ ্লক্ি প্বরশ কৃরলকি 
ব্যাঙ্ক অ্যাকযাউন্ট েযাডযা প্দলশি অন্রে এই কম্ষসূরচি সুলযযাগ-

l রনদ �কেয়া নপ্রনময়াকমর পনরমাণ ৯০% হকয় থাকে, 
নসকষেকরে �ানে অংর সরোর �হে েরক�। এমেনে 
ভত ু্য নের নোেও ঊর্্যসীমা নেই 

l ২০১৬-নত এই েম্যসনূচর রপূায়ণ ররুু হয়, নসই সময় 
�াকজি �রাকদ্দর পনরমাণ নছল ৫,৫০০ নোটি িাো। 
অ�র্ ২০১৯-এর অন্ত�্যততীোলীে �াকজকি এই 
েম্যসনূচর �াকজি �রাদ্দ ১৫৪% �াডাকো হকয়কছ

l েম্যসনূচর রপূায়কণর সময় নথকে ৪১% ন�নর নষেকরে 
েৃষেকদর রস্ ন�মার আওতায় নেকয় আসা হকয়কছ

নপএম নকিাে সম্াি নযাজিানপএম নকিাে সম্াি নযাজিা
l  নদকর ৯ নোটির ন�নর েৃষে পনর�াকরর �্াঙ্ক 

অ্াোউকন্ট সরাসনর ১৮,০০০ নোটি িাো জমা েরা 
হকয়কছ 

l	েম্যসনূচর সচূোর সময় নথকে েৃষেকদর অ্াোউকন্ট 
১.১০ লষে নোটি িাোর ন�নর হস্তান্তনরত হকয়কছ

l েৃষেরা রাকত ফসকলর ে্ার্ মলূ্ পাে, সরোর তা 
সনুেনচিত েরকছ 

l সরোর েৃষেকদর স্বাকথ্শ উৎপাদে খরকচর ১.৫ গুণ 
নহকসক� ে ূ্ েতম সহায়ে মলূ্ নস্র েকরকছ। স্বামীোথে 
েনমটির সপুানরর অেরুায়ী এই ে ূ্ েতম সহায়ে মলূ্ 
(এমএসনপ) নস্র হকয়কছ

আি সমগ্র তেশ অটেজিঠক স্মরর করঠে 
এেং �োঁর প্রজ� জেনম্র শ্রধেো িোনোঠছে। তরভোঠে 
অটেজেহোর্রী েোিঠপয়্রী কৃজষঠষ্ঠরের সংস্োর 
কঠরজেঠেন �ো তেঠশ সুফে জনঠয় এঠসঠে। 

অটেজি সমস্ত কম ্যসূজচঠ� দুন ্য্রীজ�র জেষয়টিঠক 
েজরদ্র ও কৃষকঠের স্োথ ্য জেঠরোধ্রী জহঠসঠে িো�্রীয় 

অসুখ েঠে মঠন করঠ�ন

প্রধোনমন্ত্রী নঠরন্দ্র তমোে্রী

কৃরর সংস্যািকৃরর সংস্যাি

সুপ্র্াসন লদবস উদযাপন উপিরষ্ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটিলবিাে্রী বাজরপে্রীে েো স্মের েরে 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী বরিরছন, লতলন লছরিন মদর্ েৃলষরষ্রত্রে সংস্ারেে স্পলত। বতসি মান সেোে 

২০২২-এে মরধ্ েৃষেরদে আে লবিগুর েেরত বদ্ধপলেেে

নপএমএফনবওয়াই-এর নপএমএফনবওয়াই-এর 
সনুযাগ-সনুবধাসনুযাগ-সনুবধা
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সুরবধযা কৃরকিযা পযালচ্ছন। এেযাডযাও রপএমএফরবওয়যাই 
প্কন্দ্রীয় সিকযালিি অন্তম একরট গুরুত্বপূে্ষ কম্ষসূরচ, 
যযাি উলদেশ্ই হ্ েুঁরকি সম্যাবনযা হ্যাস কিযা। কম্ষসূরচি 
আওতযায় কৃরকলদি সব ধিলনি প্রযাকৃরতক রবপয্ষলয়ি দরুে 
ফসল্ি ক্রতি প্ক্লরে সুিক্যা কবচ প্রদযান কিযা হয়। 

এই কম্ষসূরচ সব্ষরনম্ন রপ্ররময়যাম প্রদযালনি রদক প্থলক 
প্রথম। এি ফল্, কৃরকিযা সহলজই রপ্ররময়যাম প্মটযালত 

পযালিন এবং শলস্ি প্ক্লরে সব্ষযারধক রবমযাি মূ্্ সুিরক্ত 
হয়। 

কৃররলক্লরে এই পরিবত্ষনগুর্ি সলগে সলগে মলন কিযা 
হলচ্ছ, কৃররজ পে্ উৎপযাদলনি প্ক্লরে কৃরকলদি েুঁরকি 
পরিমযাে কমযালনযা সম্ব হলব। পক্যা্লি কৃররকযাজ প্থলক 
আয় রথিরতশী্ হলব। এেযাডযাও, উতিি-পূব্ষযাঞ্চল্ কৃররকযালজি 
আিও প্রসযাি ঘটলব।   

সিকযাি কৃরকলদি সযারব্ষক ক্্যালে অগেীকযািবদ্ধ। 
এি প্ররতফ্ন প্চযালখ পলড সিকযালিি গৃহীত 

রবরিন্ন উলদ্যালগ। কৃররলক্লরেি রবকযালশ ১ ্ক্ প্কযারট 
টযাকযাি কৃরর পরিকযাঠযালমযা তহরব্ গঠন কিযা হলয়লে। 
এি ফল্ আত্মরনি্ষি িযািত অরিযযান আিও সুদৃঢ় হলব 
এবং কৃররলক্লরেি আ্ঃসংলযযাগ আিও রনরবড হলব। 
প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র প্মযাদীি দূিদৃরষ্ অনুযযায়ী সিকযালিি 
আিও একরট উচ্চযাকযাঙ্কী প্রকল্প হ্ ‘রকরযাে প্ি্’। এই 
কম্ষসূরচি মযাধ্লম কৃরকলদি অলনক প্রত্যাশযা পূিে কিযা 
হলচ্ছ। ইরতমলধ্ মহযািযাল্রেি সযালগেযা্যা প্থলক পরচিমবলগেি 
শযার্মযাি পয্ষ্ ১০০তম রকরযাে প্ি্ পরিলরবযাি সূচনযা 
হলয়লে। প্রধযানমন্তী এই প্ি্ পরিলরবযাি সূচনযা কলি 
আিও একবযাি প্দলশ কৃররলক্লরেি সুদৃঢ়কিলে তযাঁি দৃঢ় 
অগেীকযালিি কথযা পুনিযায় ব্ক্ কলিন।

প্রধযানমন্তী সল্যার প্রকযাশ কলি বল্ন, কলিযানযা 
মহযামযািীি সময় গত চযাি মযালস ১০০রট রকরযাে প্ি্ 
পরিলরবযাি সূচনযা হলয়লে। এমনরক, রকরযাে প্ি্গুর্ি 
মযাধ্লম নূ্নতম পে্ পরিবহলেি প্ক্লরে প্কযানও পরিমযাে 
রথিি হয়রন। এি ফল্ কৃরকলদি উৎপযারদত পে্ অল্প 
খিলচই বড বযাজযালি প্পঁলে যযালব।
l  পনচিম�কঙ্র লষে লষে নছাি েৃষকের োকছ নেষাণ নরল �ড 

সকুরাগ একে নদকয়কছ 
l  সরোর এখে নহম�র সংরতুি পনরো�াকমা গকড নতালার 

পারাপানর, েৃনষজ পকণ্র মলূ্ সংকরাজে সহ প্রনরিয়াজাত 
নরল্প পনরো�াকমা গকড নতালার ওপর অগ্রানধোর নদকছে 

l	নমগা ফুড পাে্য , নহম�র পনরো�াকমা এ�ং েৃনষ প্রনরিয়ােরণ 
ক্াস্াকরর আওতায় প্রায় ৬,৫০০টি এ ধরকের প্রেকল্প 
অেকুমাদে নদওয়া হকয়কছ। নপএম েৃনষ সম্পদ নরাজোর 
আওতায় এই েম্যসনূচগুনলর রপূায়ণ খাকত আত্মনেভ্য র ভারত 
অনভরাে প্াকেকজর মাধ্কম অনতষুেদ্ খাদ্ প্রনরিয়ােরণ 
নরল্পগুনলর জে্ ১০,০০০ নোটি িাো মঞ্রু েরা হকয়কছ

l  নেষাণ নরল পনরকষ�ার মাধ্কম ৮০% ন�নর নছাি ও প্রানন্তে 
েৃষে লাভ�াে হক�ে

l  ৫০-১০০ নেনজ পর্যন্ত পণ্সামগ্রী পাকস্যল নহকসক� পা�াকো 
নরকত পাকর

l  নরল এখেও পর্যন্ত স�্যনেম্ন ৩ নেনজ ওজেন�নরষ্ট এেটি 
ডানলকমর প্াকেি পনর�হণ েকরকছ। রধু ু তাই েয়, নেষাণ 
নরকলর মাধ্কম এে নপাল্ট্রি  মানলকের ১৭ ডজে নডকমর 
প্াকেিও পনর�হণ েরা হকয়কছ

l  নেষাণ নরল এ�ং েৃনষ উডাে পনরকষ�ার মাধ্কম সরোর 
নদকরর প্রত্ন্ত অঞ্চকলর েৃষেকদর োকছও নপৌকঁছ নরকত 
পারক�, নসইসকঙ্ আন্তজ্য ানতে �াজাকরও প্রক�করর পথ সগুম 
হক�

l নেষাণ নরল পনরকষ�া আদকত এে প্রোর ‘চলমাে নহম�র’। 
এর ফকল, পচেরীল ন�নভন্ন সামগ্রী নরমে ফলমলূ, রােসনজি, 
দুধ, মাছ প্রভনৃত নেরাপকদ এে জায়গা নথকে অে্রে নপৌকঁছ 
নদওয়া সম্� হকছে

নকিাে নরল : আরও নবনি সবজুানয়ত তৃেরূনমনকিাে নরল : আরও নবনি সবজুানয়ত তৃেরূনম
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ক�াহিড-১৯ক�াহিড-১৯
হি�া�রদেরহি�া�রদের

মেন্দ্র্রীে সেোে সাো মদর্ সুষু্ভারব মোলভড-১৯ টিোেের 
প্রলরিো পলেচািনাে জন্ যাবত্রীে প্রস্তুলত লনরছে। টিোেেররে 

প্রেম পযসি ারে প্রাে ৩০ মোটি মানুষরে টিো মদওো িরব। প্রেৃত 
টিোেেররে পূরবসি মিড়া অলভযান চালিরে ভােত েরোনাে 

লবরুরদ্ধ িড়াইরে অগ্রর্রী মদ্ িরে উরঠরছ

প্কযারিড-১৯ এি রটকযাি জন্ 
অবলশলর দীঘ্ষ প্রত্যাশযাি অবসযান 

হলত চল্লে। কলিযানযা মহযামযািীি রবরুলদ্ধ 
্ডযাইলয় িযািত সমগ্ রবলবেি কযালে প্িযা্ 
মলড্ হলয় উলঠলে। সিকযাি রটকযা উদ্যাবলনি 
কযালজ রবজ্যানীলদি যযাবতীয় সহযায়তযা রদলয়লে 
এবং রটকযাি কযায্ষকযারিতযা প্রমযাে হল্ই যযালত 
দ্রুত তযা মযানব প্দলহ প্রলয়যাগ কিযা যযায় প্স 
ব্যাপযালিও দ্রুত পদলক্প গ্হে কলিলে। 
এমনরক সিকযাি প্রকৃত রটকযাকিলেি পূলব্ষ 
মহডযা অরিযযান চযার্লয়লে।

ইরতমলধ্ই প্কযারিড-১৯ রটকযাকিে 
কম্ষসূরচি ব্যাপযালি প্রলয়যাজনীয় নীরত-
রনলদ্ষরশকযা জযারি কিযা হলয়লে। প্য ব্রক্লক 
রটকযা প্দওয়যা হলব তযাঁি শযািীরিক অবথিযাি 
ওপি নজি িযাখযাি জন্ তযাঁলক কমপলক্ 
৩০ রমরনট রটকযাকিে প্কলন্দ্র অলপক্যায় িযাখযা 
হলব বল্ রথিি হলয়লে। প্রথম পয্ষযালয় প্রযায় 
৩০ প্কযারট মযানুরলক রটকযা প্দওয়যা হলব। এি 
মলধ্ স্বযাথি্কম্ষী ও অগ্িযালগ থযাকযা কম্ষী, 
৫০ বেলিি প্বরশ বয়সী ব্রক্ বযা অন্যান্ 
শযািীরিক অসুথিতযা িলয়লে এমন ব্রক্ও 
িলয়লেন। 

সমগ্ রবলবে প্কযারিড-১৯ পরিরথিরত যখন 

প্কযারিড-১৯ রটকযাকিে পরিচযা্নযা সংক্যা্ জযাতীয় রবলশরজ্ 
প্গযাষ্ীি (এইরজরিএরস) পিযামশ্ষ অনুযযায়ী রনম্নর্রখত প্শ্রেীি 

মযানুরলক প্রথম পয্ষযালয় রটকযাকিলেি জন্ রচরনিত কিযা হলয়লে :

অগ্রানধকানরর নরনতেনত নিনদ্ভটি নরেেীর মািুিনক অগ্রানধকানরর নরনতেনত নিনদ্ভটি নরেেীর মািুিনক 
নটকাকরনের আওতায় নিনয় আসানটকাকরনের আওতায় নিনয় আসা

স্বাস্্যকম্তী : সরকাচর ও ববসরকাচর স্বাস্্ পচরতষবার সতগি প্ায় ১ 
বকাচট স্বাস্্কে্টীর চটকাকরে হতব

অগ্ভাতগ থাকা কম্তী : রাজ্ ও বকন্দীয় পুচেশবাচহনী, সশস্ত্র বাচহনী, 
বহােগাড্ট, অসােচরক প্চেরক্া সংগঠন, চবপ�্টয় বোকাচবোর কাতজ 
�ুক্ত বস্বচ্াতসবক এবং পুরকে্টীরা সহ অগ্রভাতগ থাকা প্ায় ২ বকাচট 
োনুষতক চটকা বদওয়া হতব

বয়স-নভনতিক অগ্ানধকার : বয়তসর চদক বথতক অগ্রাচধকাতরর 
চভচত্ততে প্ায় ২৭ বকাচট োনুষতক প্থে প�্টাতয়ই চটকা বদওয়া হতব 
�ার েতধ্ রতয়তেন ৫০ বেতরর ববচশ বয়সী ব্চক্ত এবং �াঁতদর 
অন্ান্ উপসগ্ট রতয়তে

১১
২২

৩৩
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প্থে চটকাকরে 
আচধকাচরক চটকাকরে 
বকতন্দর প্চেচট প্তবশ 
পতথ থাকতবন এবং 

োঁর কাজ হতব �াবেীয় 
নচথপত্র �ািাই কতর 
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নেকাকরতণর জন্য নেকাকরণ আনধকানরকতদর 
পাঁচ সদতস্যর একনে দল গেন করা হতব

নটকাকরনের জিল্ নরনজন্রেিিনটকাকরনের জিল্ নরনজন্রেিি
l ‘নো-উইে’ অ্াকপর মাধ্কম টিোেরকণর জে্ নরনজক্রেরে �া োম 

েনথভতুি েরা হক�। নেন্দ্রীয় মন্ত্রে, রাজ্ সরোর �া নজলা প্ররাসেগুনলর 
পষে নথকে েনথভতুি হওয়া োম আপকলাড েরা হক�

l রনদ নোেও �্নতি তাঁর োম েনথভতুি েকরে তাহকল তাকঁে নেম্ননলনখত 
১৫টি েনথপকরের মকধ্ নর নোেও এেটি জমা েরকত হক�

l এই েনথপকরের মকধ্ রকয়কছ – আধার োড্য, ড্াইনভং লাইকসন্স, 
স্বাস্্ ন�মা, নেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের পষে নথকে জানর েরা স্াি্য  োড্য, 
এেনজএেআরইনজএ জ� োড্য, প্াে োড্য, �্াকঙ্কর পাস�েু, পাসকপাি্য , 
ডাে�করর পাস�েু, নপেরে েনথ, োর ্যালকয়র পষে নথকে জানর েরা 
পনরচয়পরে, নভািার োড্য প্রভনৃত

l টিোেরণ প্রনরিয়া সম্পকে্য  রাজ্গুনলকে গুরুবেপণূ্শ েীনত-নেকদ্য নরো 
জানর েরা হকয়কছ। ইনতমকধ্ই টিোেরণ প্রনরিয়ার জে্ রাজ্ ও 
নজলাস্তরীয় েনমটির ব��ে অেঠুষ্ত হকয়কছ

জরট্তি হলচ্ছ, তখন িযািলত সিকযালিি প্রযাক ও ্ কডযাউন 
পিবত্ষী সমলয় উপযুক্ পদলক্লপি জন্ই আক্যাল্ি 
সংখ্যা ্যাগযাতযাি হ্যাস প্পলয়লে। প্কন্দ্রীয় সিকযালিি 
উপযুক্ পরিকল্পনযাি ফল্ই রটকযাকিলেি পি রসরিঞ্জ সহ 

অন্যান্ রচরকৎসযা বজ্ষ্গুর্ রচিতলি রবনযাশ কিযাি জন্ 
প্রলয়যাজনীয় নীরত-রনলদ্ষরশকযা জযারি কিযা হলয়লে। এলথলকই 
সমগ্ রবরয়রটলত সিকযালিি অগ্যারধকযালিি রবরিন্ন রদক 
প্ররতফর্ত হয়।   

৩ নকানট মািুনির জিল্ নবিামূনলল্ নটকাকরে৩ নকানট মািুনির জিল্ নবিামূনলল্ নটকাকরে
l ২০২১-এর ২ জােয়ুানর এে সান� ্যে টিোেরণ মহডা 

চালাকো হকয়কছ 
l স্বাস্্ পনরকষ�ায় নোনভড-১৯ টিোেরকণর জে্ সমগ্র 

�্�স্া রথারথভাক� খনতকয় নদখকতই এই মহডা, রাকত 
প্রেৃত মহডার আকগ সান� ্যে পনরনস্নতর মলূ্ায়ে সম্� 
হয়

l এেনদকের এই মহডা টিোেরণ অনভরাকে সফুলকভাগীর 
নডিা আপকলাড, টিোেরণ নেন্দ্র নেণ্শয়, টিোেরণ 
পনরচালোর খ ুটঁিোটি ন�নভন্ন নদে, নমাি টিোর �রাদ্দ 
প্রভনৃত ন�ষয় খনতকয় নদখা হয় 

l নেন্দ্রীয় স্বাস্্মন্ত্রী হষ্য �ধ ্যে �কলকছে, নে�্যাচকের সমকয় 
ঠ�ে নরভাক� আমরা প্রস্ততু হই, এেইভাক� প্রনতটি 
নচনেৎসে দলকে প্রনরনষেত েরা প্রকয়াজে, রাকত 
সষু্ভুাক� দানয়বে পালে েরা রায়

l ১ নোটি স্বাস্্েমতী এ�ং ২ নোটি অগ্রভাকগ থাো 
েমতীকে নেখরচায় টিো নদওয়া হক�

l ন�করষজ্ েনমটির অেকুমাদকের নভনতিকত নসরাম 
ইেটস্টিউি এ�ং ভারত �াকয়াকিকের উদ্ান�ত 
নোভ্ানসিেটিএম এ�ং নোনভনরল্ড টিোর জরুনর 
পনরনস্নতকত প্রকয়াগ সীমা�দ্ধ রাখা হকয়কছ

৯৬.১৯% 
১.৪৫%
সুস্তার হার

মৃতু্য হারএখনও প�্টন্ত নেুনা পরীক্ার 
সংখ্া ১৭,৫৬,৩৫,৭৬১

সুস্ হতয় ওঠা বরাগী - ৯৯,৪৬,৮৬৭
সুস্পটি আক্াতন্তর সংখ্যা 

২,৪৩,৯৫৩
তমাে তরাগীর সংখ্যা 
১,০৩,৪১,৪১৬

তমাে মৃতু্যর সংখ্যা 
১,৫০,৮৫৮

দুই গজ দূরত্ব

৪ জযানুয়যারি পয্ষ্ প্রযাপ্ত তথ্ অনুযযায়ী; সূরে : স্বযাথি্ মন্তক
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নটকাকরনের প্রনক্য়ানটকাকরনের প্রনক্য়া



িন্য পর্থ টননর 
জেকাে 

অতুল্য
ভারনতর

রবপ্বেি নবতম সযাতরট রবস্মলয়ি অন্তম একরট িযািলতি 
তযাজমহ্। এি সলগে যুক্ হলয়লে পয্ষটক আকর্ষলেি এক 

অনন্ রনদশ্ষন স্্যাচু অফ ইউরনরট। িযািলতি পয্ষটন প্ক্লরে রবপু্ 
সম্যাবনযা, সহজযাত সক্মতযা এবং একযারধক রনদশ্ষলনি সম্যাি িলয়লে। 
িযািলতি প্সৌদিলয্ষ্ি মলধ্ই জবরচরে্ রনরহত। সুউচ্চ পব্ষতমযা্যা, রদগ্ 
রবসৃ্তত সমুদ্র, বযার্য়যারড, উপ-বিীপ – এ সমস্ত িূ-রচরেগুর্ িযািতলক 
পয্ষটলনি প্ক্লরে অরিনব কলি তুল্লে। এি ফ্স্বরূপ, সযািযা রবলবেি 
পয্ষটকিযা িযািলতি প্ররত আকৃষ্ হলচ্ছন। এমনরক পয্ষটন প্ক্লরেি 
আরথ্ষক সম্যাবনযাও অত্্ রনরবড, প্য কযািলে এই প্ক্রেরটলত পয্ষটলনি 
সলগে যুক্ মযানুলরি জীবনযযাপলনি উন্নরতি পযাশযাপযারশ এমন এক 
সহজযাত জবরশষ্্ িলয়লে যযা রবপু্ সংখ্ক কম্ষসংথিযালনি সুলযযাগ জতরি 
কলি।

“আরম আপনযালদি একরট কথযা রজজ্যাসযা করি। পয্ষটন প্ক্রেরট 
যুব সম্প্রদযালয়ি জন্ কম্ষসংথিযালনি সুলযযাগ জতরি কিলত পযালি, রবলবে 

পয্ষটনপয্ষটন রবস্মলয়ি আলিক নযাম িযািত

পযসিটন মষ্রত্র গত ছে 
বছরে িষ্্র্রীে অগ্রগলত 
িরেরছ। ভােরতে অনুপম 
মসৌন্দযসি্, সবলচত্র্ ও 
স্াপত্গত লনদ স্িনগুলিে 
সম্াবনারে োরজ িালগরে 
পযসিটন মষ্ত্র সাফরি্ে 
সরঙ্গ এলগরে চরিরছ। 
মোলভড-১৯ মিামাে্রীে 
দরুর ২০২০-মত প্রাে 
পযসিটে ্ূর্ মেশুম োোে 
পে এই মষ্ত্র আগাম্রীলদরন 
তাে সাফি্ পুনরুদ্ধারেে 
মচটিা েেরছ
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আমরো ১২৫ তকোটি ভোর�্রীয় রজে জসধেোন্ জনই তর পর ্যটন তষ্ঠরে 
আমোঠের অগ্রোজধকোর জেঠ� হঠে �োহঠে আমরো সমগ্র জেশ্ঠকই 

আকৃষ্ট করঠ� পোজর। আমরো প্রকৃ�পঠষ্ই জেপুে সংখ্ক 
পর ্যটকঠক ভোরঠ� আসোর িন্য আকৃষ্ট করঠ� পোজর। এর 
মোযেঠম আমরো তেঠশ �রুর প্রিঠন্মর েষ্ েষ্ তেঠে-

তমঠয়ঠক নতুন কম ্যসংস্োঠনর সুঠরোগ কঠর জেঠ� পোজর। সরকোর, 
প্রজ�ষ্োন, সমোি, নোগজরক সমোি - তর তষ্রেই তহোক নো তকন, 
ভোর�ঠক পর ্যটঠনর আকষ ্যর্রীয় গন্ব্য কঠর তুেঠ� আমোঠের 
একঠরোঠগ কোি করঠ� হঠে। �োই আসুন আমরো এই েঠষ্যে 

প্রয়োস গ্রহর কজর 

২৭ মোচ ্য, ২০১৬-র মন জক েো�-এ প্রধোনমন্ত্রী নঠরন্দ্র তমোে্রী

4সরোকরর অে্তম এেটি উচ্াোঙ্কী েম্যসনূচ হল 
ন�ৌদ্ধ সানে্যকির মাকোন্নয়ে। স্বকদর দর্শে েম্যসনূচর 
আওতায় ১৫টি নভন্ন নভন্ন ন�ষয় সম্বনলত সানে্যিকে 
উন্নয়কের জে্ নচননিত েরা হকয়কছ 

4সরোকরর উকদ্দর্ই হল এই েম্যসনূচর মাধ্কম ভগ�াে 
নগৌতম �কুদ্ধর জী�কের ন�নভন্ন অধ্ায় পর্যিেকদর 
োকছ তকুল ধরা

4ন�ৌদ্ধ সানে্যি উকদ্াকগর আওতায় সরোর পাচঁটি 
প্রেকল্পর জে্ ৩৫৫.২৬ নোটি িাো �রাদ্দ েকরকছ। 
নর পাচঁটি রাকজ্র পাচঁটি ন�ৌদ্ধ সানে্যি উন্নয়কের 
জে্ নচননিত েরা হকয়কছ নসগুনল হল, উতিরপ্রকদর, 
ন�হার, মধ্প্রকদর, গুজরাি এ�ং অন্ধ্রপ্রকদর

স্বতন্ত রবরয়বস্তু-রিরতিক পয্ষটক সযারক্ষটগুর্ি 
সুসংবদ্ধ উন্নরতি ্লক্্ ২০১৪-১৫-প্ত এই 
কম্ষসূরচি সূচনযা হয়। কম্ষসূরচি আওতযায় পয্ষটন 
সযারক্ষটগুর্লত প্রলয়যাজনীয় পরিকযাঠযালমযা গলড 
প্তযা্যা হলচ্ছ যযালত প্সই অঞ্চ্রটি উন্নয়লনি 
সম্যাবনযালক সবি্বহযাি কলি কম্ষসংথিযালনি সুলযযাগ 
সৃরষ্ কিযা যযায়। প্য ১৫রট স্বতন্ত রবরয়-রিরতিক 
পয্ষটক সযারক্ষটলক উন্নয়লনি জন্ রচরনিত কিযা 
হলয়লে প্সগুর্ হ্ : রহমযা্য়যান সযারক্ষট, প্কযাস্যা্ 
সযারক্ষট, কৃষ্ণ সযারক্ষট, প্ডজযাট্ষ সযারক্ষট, ্যাইবযা্ 
সযারক্ষট, ইলকযা সযারক্ষট, ওয়যাইল্ড ্যাইফ সযারক্ষট, 
রুিযা্ সযারক্ষট, রস্পরিচু্য়যা্ সযারক্ষট, িযামযায়ে 
সযারক্ষট, প্হরিলটজ সযারক্ষট, তীথ্ষঙ্কি সযারক্ষট এবং 
সুরফ সযারক্ষট। ইরতমলধ্ই ৭৭রট প্রকলল্পি জন্ 
৬,০৩৫.৭০ প্কযারট টযাকযা বিযাদে কিযা হলয়লে

  স্নেে েে্থ নস্নেে েে্থ ন

িযািলতি স্বচ্ছ িযাবমূরত্ষ গলড তু্লত পযালি এবং িযািত সযািযা রববেলক 
প্দরখলয় রদলত পযালি প্স রনলজ আজ কতখযারন পযািদশ্ষী। এখন সময় 
এলসলে ২০২২-এি পূলব্ষ রসদ্ধযা্ প্নওয়যাি, যখন িযািত স্বযাধীনতযাি 
৭৫তম বযারর্ষকী উদযযাপন কিলব, তখন আমিযা পরিবযািলক রনলয় প্দলশি 
অ্ত ১৫রট পয্ষটন প্কলন্দ্র প্যন ভ্মলে প্যলত পযারি”, বল্ ২০১৯-এি 
১৫ আগস্ প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র প্মযাদী এই অরিমত প্পযারে কলিন।

এমনরক, প্টক্যালসি রহউস্লন হযাউরড প্মযাদী অনুষ্যালনি সময় প্রধযানমন্তী 
প্সখযানকযাি িযািতীয় বংলশযাদূ্ত মযানুরলক উৎসযারহত কলিরেল্ন এই 
বল্ প্য, তযঁািযা প্যন আিও অ্তপলক্ পযাচঁরট রবলদরশ পরিবযািলক 
িযািত ভ্মলে আসযাি জন্ উবুিদ্ধ কলিন।

সিকযাি আত্মরনি্ষি িযািলতি জন্ পয্ষটন প্ক্লরেি রবকযালশ 
অগেীকযািবদ্ধ। এই ্লক্্ ইরতমলধ্ই প্য সমস্ত পদলক্প গ্হে কিযা 
হলয়লে তযাি সুফ্ পযাওয়যা যযালচ্ছ। ২০১৯-এি ভ্মে ও পয্ষটন সংক্যা্ 
প্ররতলযযারগতযা সূচক রববে অথ্ষসনরতক প্ফযািযালমি প্ররতলবদন অনুযযায়ী 
িযািত পয্ষটন ও ভ্মে প্ক্লরে ১৪০রট প্দলশি মলধ্ ৩৪তম থিযান অজ্ষন 
কলিলে। প্ফযািযালমি ২০১৭-ি প্ররতলবদলনি তু্নযায় িযািত ২০১৯-এ 
েয় ধযাপ অগ্গরত কলিলে। িযািলত আধুরনক রবমযান পরিবহলেি (৩৩তম 
থিযালন) পযাশযাপযারশ উন্নত বদিি পরিকযাঠযালমযা (২৮তম থিযালন) িলয়লে। 
প্কন্দ্রীয় সিকযাি উডযান কম্ষসূরচি আওতযায় প্দলশ আিও ১০০রট নতুন 
রবমযানবদিি সংলযযাজন কলিলে। এ ধিলনি উলদ্যাগ পয্ষটন রশলল্পি 
রবকযালশ সহযায়ক হলব।

রজরডরপ-ি রদক প্থলক পয্ষটন প্ক্রে তযার্কযায় প্রথম ১০-এ িলয়লে। 
এই প্ক্রেরট জবলদরশক রবরনলয়যালগি এক গুরুত্বপূে্ষ উৎস। সব্ষলশর 
পরিসংখ্যান অনুযযায়ী, সযািযা প্দলশ প্মযাট কম্ষসংথিযালনি প্রযায় ১৩% 
পয্ষটন প্ক্লরেি সলগে যুক্। এমনরক, পয্ষটন রশলল্পি মযাধ্লম প্রত্ক্ 
ও পলিযাক্িযালব ১০ প্কযারট মযানুলরি রুরজ-প্িযাজগযাি হয়। বরেকসিযা 
রফরক-ি এক প্ররতলবদন অনুযযায়ী, ২০২৯-এি মলধ্ িযািতীয় পয্ষটন 
রশলল্পি বযাজযাি মূ্্ দযাডঁযালব ৩৫ র্র্য়ন মযারক্ষন ড্যালি।  সিকযাি 
প্দলশ পয্ষটন পরিকযাঠযালমযাি রবকযালশ একযারধক উলদ্যাগ গ্হে কলিলে। 
প্য দুরট গুরুত্বপূে্ষ কম্ষসূরচি আথ্ষ-সযামযারজক রদক প্থলক বড প্রিযাব 
িলয়লে বল্ মলন কিযা হলচ্ছ, প্সগুর্ হ্ – প্রসযাদ কম্ষসূরচ এবং স্বলদশ 

নবৌধে সানক্ভটনবৌধে সানক্ভট
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দশ্ষন। কলিযানযা মহযামযািীি দরুে পয্ষটন রশল্প ব্যাপকিযালব 
প্রিযারবত হলয়লে। িযািতীয় রশল্প মহযাসঙ্ঘ বযা রসআইআই-এি 
সূরে অনুযযায়ী রবলদরশ পয্ষটক আগমলনি সংখ্যা ৫৮-৭৮% 
হ্যাস প্পলয়লে। মহযামযািীি সমলয়ও সিকযাি প্দলশ পয্ষটলনি 
প্রসযালি দৃঢ় প্রত্য়ী রে্। এই ্লক্্ প্দলখযা আপনযা প্দশ 
উলদ্যালগি আওতযায় একযারধক ওলয়রবনযাি আলয়যাজন কিযা 
হলয়লে। ‘এক িযািত প্শ্রষ্ িযািত’ কম্ষসূরচি অগে রহলসলব 
িযািলতি সমৃদ্ধ রবরবধতযালক তুল্ ধিলতই িযাচু্্ষ য়যা্ পদ্ধরতলত 
ওলয়রবনযালিি আলয়যাজন কিযা হয়। এই ওলয়রবনযািগুর্ি 
মযাধ্লম পয্ষটন মন্তক একযারধক অরিনব কম্ষসূরচ গ্হে কলি। 
এি মলধ্ িলয়লে িযািলতি স্বল্প জনরপ্রয় অথবযা অজযানযা পয্ষটন 
প্কন্দ্রগুর্ সম্লক্ষ পয্ষটকলদি তথ্যারিজ্ কলি তযঁালদি আিও 
প্বরশ সংখ্যায় আকৃষ্ কিযা। মন্তলকি আিও একরট উলদ্যাগ 

হ্ ‘বযারড্ষং ইন ইরন্ডয়যা’ বযা পযারখিযা্য়-প্করন্দ্রক পয্ষটলনি 
প্রসযাি। এই উলদ্যালগ প্দলশি রবরিন্ন পযারখিযা্য়গুর্ি ব্যাপযালি 
পয্ষটকলদি সলচতন কলি প্তযা্যা হলয়লে। প্রকৃতপলক্ িযািত 
এমন একরট প্দশ প্যখযালন রবরিন্ন িূ-দৃশ্, বে্ষ, িন্ন প্রেযা্ী 
ও সংসৃ্রতি সমযাহযাি ঘলটলে। তযাই, এই জবরচরে্ময় সমযাহযাি 
উপ্রধি কিযাি সলব্ষযাতিম উপযায়ই হ্ যত প্বরশ সম্ব রবরিন্ন 
পয্ষটন প্কন্দ্র পরিদশ্ষন। এমনরক, প্সই সমস্ত জযায়গযাগুর্লত 
যযাওয়যাও প্রলয়যাজন প্যগুর্ি কথযা ইন্টযািলনলট উললিখ পয্্ষ  
প্নই। 

তযাই, প্য প্কউ সহলজই একথযা ব্লত পযালিন প্য, িযািতীয় 
পয্ষটন এখন সমগ্ রববেলক সযাদলি অি্থ্ষনযা জযানযালত প্রস্তুত। 
তযাই, িযািলত আসুন এবং জবরচরে্ময় এই প্দশরটি রবরিন্ন 
রবস্ময় উপ্রধি করুন ও তযাি অরিজ্তযাি সযাক্ী থযাকুন।  

একনে ঐনতহ্যমনডিত 
ননদশ্ততনর দানয়ত্ব ননন : 
আপনন ধতরাহর, আপনন 
তপহচান : এই কে্টসূচির 
উতদেশ্ হে ঐচেহ্েচডিে 

স্ানগুচের উন্নয়ন এবং বসগুচে পচরকল্পনাোচফক 
প�্টায়ক্তে প�্টটক-বান্ধব চহতসতব গত়ে বোো। এজন্ ব� 
বকানও একচট স্মৃচেতসৌধ, প্াকমৃ চেক ঐচেহ্েচডিে স্ান এবং 
অন্ান্ প�্টটন বকন্দগুচের দাচয়ত্ব গ্রহতের জন্ সরকাচর 
/ ববসরকাচর সংস্া / সংগঠন এবং ব্চক্তচবতশষতক 
উৎসাচহে করা হতচ্। ব� বকানও সংস্া কতপ্টাতরট 
সাোচজক দায়বদ্ধোর োধ্তে ঐচেহ্েচডিে ব� বকানও 
স্াতনর প্াথচেক দাচয়ত্ব গ্রহে করতে পাতর।
নপলনগ্তমজ নরজুনভতনশন অ্যান্ড নস্পনরচু্যয়াল, তহনরতেজ 
অগতমতন্টশন ড্াইভ (প্রসাদ) : েীথ্টস্ানগুচেতে প�্টটতনর 
প্সাতর এই কে্টসূচির আওোয় ২৮চট রাতজ্র ৫১চট 

দশ্টনীয় স্ানতক 
োতনান্নয়তনর জন্ 
চিচনিে করা হতয়তে। 
প্সাদ কে্টসূচির 
সূিনার সেয় বথতক 
১৭চট রাতজ্ ২৮চট 
োতনান্নয়ন কে্টসূচির 

জন্ ৮৪০.০২ বকাচট টাকা েঞু্র করা হতয়তে।
উপযুতি পয্তেন পনরতষবা তষ্তরের মাতনান্নয়ন  : 
প�্টটন েন্ত্রক বদতশ চবচভন্ন ধরতনর প�্টটন পচরতষবায় 
দবচিত্র্করে, বসগুচের োতনান্নয়ন ও প্সাতর একাচধক 

উতদ্াগ গ্রহে কতরতে। 
প�্টটতনর সতগি �ুক্ত ব� 
সেস্ত পচরতষবাগুচেতক 
চিচনিে করা হতয়তে 
োর েতধ্ রতয়তে সেুদ্র 
ভ্রেে, দুঃসাহচসক 

অচভ�ান, চিচকৎসা প�্টটন, ওতয়েতনস বা সাচব্টক কে্াে, 
গেফ, বপাতো, চেচটং ইনতসচটিভস কনফাতরতসেস অ্া্ড 
একচজচবশন (এেআইচসই), ইতকা-টু্চরজে, চফল্ম 
টু্চরজে, সাসতটতনবে টু্চরজে প্ভমৃ চে। এই বক্ত্রগুচে 
চিচনিেকরতের উতদেশ্ই হে প�্টটক শূে্ েরশুতের 
চবচভন্ন ি্াতেঞ্ দূর কতর ভারতে সারা বের ধতর ৩৬৫ 
চদনই প�্টটতনর প্সার েটাতনা। 

পয্তেক আগমতনর সংখ্যা বৃনদ্ধ
l	২০১৯-এ ন�কদনর পর্যিে আসার সংখ্া গত �ছকরর এেই সমকয়র 

তলুোয় ৩.২% ন�কড ১০.৮৯ নমনলয়ে (প্রাথনমে) হকয়কছ
l	২০১৯-এ পর্যিে নথকে ন�কদনর মদু্া আকয়র পনরমাণ নছল 

২,১১,৬৬১ নোটি িাো এ�ং �ানষ্যে ন�কদনর মদু্া আকয়র নষেকরে 
অগ্রগনতর হার ৮.৬%

l	২০১৯-এ রাজ্ ও নেন্দ্ররানসত অঞ্চলগুনলকত নদরীয় পর্যিকের 
সংখ্া নছল ২,৩২১.৯৮ নমনলয়ে, রা ২০১৮-র নদরীয় পর্যিে 
সংখ্া ১,৮৫৩.৭৯ নমনলয়কের তলুোয় ২৫.৩% ন�নর

l	ন�কদনর মদু্া আকয়র নষেকরে নচনেৎসা পর্যিে অগ্রণী নষেরে হকয় 
উক�কছ 

l	২০২০-র এে প্রনতক�দে অেরুায়ী, ভারকত নচনেৎসা পর্যিে 
নষেকরের আেমুানেে �াজার ৫-৬ ন�নলয়ে মানে্যে ডলার  

l	২০১৯-এর ৩০ আগস্ নথকে নমনডকেল নভসা ছাডাই অঙ্প্রত্ঙ্ 
প্রনতস্াপে �াকদ ভারকত ন�কদনর োগনরেরা নর নোেও ধরকের 
নচনেৎসা পনরকষ�ার সকুরাগ নেকত পাকরে  

পয্তেকতদর জন্য ই-নভসা এবং অন্যান্য সুতযাগ-সুনবধা 
l	ই-নভসার সনু�ধা এখে ১৬৫টি নদকরর োগনরেরা পাকছেে। 

ভারকতর ২৫টি ন�মাে�ন্র এ�ং পাচঁটি সমদু্ �ন্কর ই-নভসার 
সনু�ধা পাওয়া রায়

l	পর্যিেকদর জে্ এেটি �হভুানষে ২৪ �ন্টার নহল্পলাইে চাল ু
হকয়কছ

l	ই-নভসার নময়াদ �ানডকয় ৩০-৬০ নদে েরা হকয়কছ। ভারত সফররত 
পর্যিেকদর ওকয়লোম োড্য নদওয়া হকছে। এই োকড্য এেটি 
পর্যিে নেকন্দ্রর রা�তীয় গুরুবেপণূ্শ তথ্ রকয়কছ

l	ভারকতর ১০টি ঐনতহানসে গুরুবেপণূ্শ স্নৃতকসৌধ পনরদর্শকের 
সময়সীমা সংকরাধে েরা হকয়কছ। এখে এই স্নৃতকসৌধগুনল 
সোল ৯িা নথকে রাত ৯িা পর্যন্ত পর্যিেকদর জে্ খকুল রাখা 
হকছে

পয্ষটনপয্ষটন রবস্মলয়ি আলিক নযাম িযািত

নচনকৎসা পয্তেন
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তপল্লি জালতভুক্ত ছাত্রছাত্র্রীরদে জন্ বৃলতিে পলেমার বৃলদ্ধ, 
লডটিএইচ পলেরষবাে লনেমাবি্রী পলেবতসি রনে ফরি আেও 

েমসিসংস্ান সৃলটি সি মেন্দ্র্রীে মলন্তসভাে লবলভন্ন গুরুত্বপূরসি লসদ্ধান্ত

নসদ্ধান্ত : মাধ্যনমক পরবত্তী বৃনতির পনরমাণ ৫ গুণ 
বাোতনার প্রতিাব অনুতমাদন 
সুনবধা : 
l	৫৯,০৪৮ নোটি িাোর �নৃতির প্রস্তা� অেমুনদত এর মাধ্কম 

৪ নোটি তপনরনল ছারে-ছারেী উপেৃত হক�ে
l	এর ফকল স্লু ছকুির সংখ্া েমক�। ১ নোটি ৩৬ লষে 

অত্ন্ত দনরদ্ ছারে-ছারেীকে ন�করষ উকদ্াকগ এই প্রেকল্প 
রতুি েরা হক�

l	এই �নৃতির ৬০ রতাংর অথ্শ (৩৫,৫৩৪ নোটি িাো) নেন্দ্র 
সনু�ধাকভাগীকদর �্াঙ্ক অ্াোউকন্ট সরাসনর পা�াক�।

নসদ্ধান্ত : নসনবআইনস-র আওতায় কৃষ্ণপতিনম ও 
েুমকুরুতত নশল্প কনরেতরর প্রতিাব অনুতমানদত। 
সুনবধা : 
l	৭,৭২৫ নোটি িাো  �্কয় এই প্রেল্পটি রপূানয়ত হক�। 

এর ফকল ২.৮ লষে েম্য সংস্াকের সকুরাগ গকড উ�ক�। 
প্রেকল্পর নমাি অথ্শ �রাকদ্দর অেকুমাদে নদওয়া হকয়কছ।

l	এর ফকল উৎপাদে নরকল্প ন�নেকয়াগ হক�, রার মাধ্কম 
উন্নতমাকের নেভ্য রকরাগ্ নস্নতরীল পনরো�াকমা নরল্প 
সংস্াগুনলর জে্ বতনর েরা রাক�।

l	এই প্রেকল্পর ফকল  আন্তজ্য ানতে ভ্াল ু নচকে ভারত 
গুরুবেপণূ্শ ভনূমো পালে েরক�। ন�নেকয়াগ আেষ্যকণর 
জে্ রহরগুনলকত উন্নতমাকের জনমর �কন্্া�স্ত েরা 
েরা হক�।

এে�ার লাইকসকন্সর ে�ায়ে েরা রাক�। লাইকসকন্সর 
মারলু নজআর-এর ১০ রতাংকরর পনর�কত্য  এনজআর-এর 
৮ রতাংকরর নহকসক� নেওয়া হক�

l	নডটিএইচ-এর নষেকরে সরোকরর নডনপআইআইটি-এর 
নেয়ম অেসুাকর প্রত্ষে ন�কদরী ন�নেকয়াকগর সক�্যাচ্ 
পনরমাণ ৪৯ রতাংর রকয়কছ। এই পনরমাণ ন�নভন্ন সমকয় 
সংকরানধত হকত পাকর।

নসদ্ধান্ত : ইথানতলর পাতন ষ্মতা বাোতত শস্য 
নভনতিক নেনস্নলয়ানরজ সহ তমালাসাস নভনতিক 
নেনস্নলয়ানরজগুনলর জন্য অনুতমাদন তদওয়া 
হতয়তে। এতষ্তরে আনথ্তক সহায়তা বাবদ সুতদর 
ওপর নবতশষ োতের ব্যবস্া করা হতয়তে।
সুনবধা : 
l	সকুদর ওপর �নধ ্যত ছাকডর সনু�ধা ফকল ইথােল ভ্াল ু

নচইকে ৪০,১২০ নোটি িাোর ন�নেকয়াগ হক�। এর ফকল 
েৃষকের আয় �াডক�। আত্মনেভ্য র ভারত অনভরাকের 
লকষে্ েৃষে অন্নদাতার সকঙ্ উজ্য াদাতার ভনূমোও 
পালে েরক�ে।

l	ইথােল সংগ্রকহর জে্ ২০১৩-১৪ সাকল নলিার নপছ ু
নচনেকত ৩৯ িাো নদওয়া হকতা। ২০২০-২১ সাকল রা ন�কড 
নলিার নপছ ু৫৮ িাো হকয়কছ।

নসদ্ধান্ত : পারাদ্ীপ ব্তর বে জাহাতজর ত�াকা, 
তবতরাতনা নননচিত করতত সরকানর, তবসরকানর 
অংশীদানরতত্ব নবওনে-র মাধ্যতম ওতয়স্ান্ত েক সহ 
ব্তরর নাব্যতা বৃনদ্ধ করা হতব।
সুনবধা : 
l	এই প্রেল্পর ফকল (১) �ন্কর জাহাকজর ভীড েমক�, (২) 

সমদু্ পকথ েয়লা আমদানের নষেকরে �্য় েম হক�, (৩) 
�ন্র সংলগ্ন অঞ্চকল নরকল্পর প্রসার �িক�। এর ফকল 
েম্যসংস্াকের সটৃষ্ট হক�।  

োরেোরেরী, মজহলা ও োরেোরেরী, মজহলা ও 
কৃষকনেরকৃষকনের

ক্ষমতায়ণক্ষমতায়ণ

নসদ্ধান্ত : ভারতত নেনেএইচ পনরতষবার ননয়মাবলীর 
পনরবত্তন অনুতমানদত হতয়তে।
সুনবধা : 
l	 নডটিএইচ-এর জে্ ১০ �ছকরর পনর�কত্য  ২০ �ছকরর 

নময়াকদর লাইকসন্স নদওয়া হক�। এই সমকয় ১০ �ছকর 
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মরন্তসিযাি রসদ্ধযা্মরন্তসিযাি রসদ্ধযা্



“শত্রুিযা আমযালদি প্থলক মযারে ৫০ গজ দূলি। 
আমিযা সংখ্যায় প্বশ কম। তযািযা আমযালদি 

রদলক প্রচণ্ড গুর্ বর্ষে কিলে, রকন্তু আরম এক ইরঞ্চও 
নডলবযা নযা, প্শর প্্যাকরটি সলগে প্শর মুহূত্ষ পয্ষ্ 
্ডযাই চযার্লয় যযালবযা।” প্মজি প্সযামনযাথ শম্ষযাি এরটই 
রে্ প্শর বযাত্ষযা যযা িযািতীয় সশস্ত্র বযারহনীি বীিত্ব ও 
সযাহরসকতযাি উদযাহিে। প্মজি শম্ষযা ১৯৪৭-এ শ্রীনগলি 
তযাঁি প্পযাস্লক বযাঁচযালত প্রযাে রবসজ্ষন রদলয়রেল্ন। 
তযাঁি প্নতৃলত্ব চতুথ্ষ কুমযায়ুন প্িরজলমন্ট উপজযারত 
হযানযাদযািলদি ৬ ঘন্টযা আটলক প্িলখরে্। এি ফল্ 
বযারহনীি পুনগ্ষঠলনি সময় পযাওয়যা রগলয়রে্।  

   শত্রুলদি পরিকল্পনযা এি জন্ ব্থ্ষ হয়, কযািে যুলদ্ধি 
গরত প্রকৃরত ঘুলি রগলয়রে্। উপজযারত হযানযাদযািলদি 
প্নতযা সহ ২০০ জন মযািযা পলডরে্। প্মজি শম্ষযাি 
চতুথ্ষ কুমযায়ুন প্িরজলমন্ট শ্রীনগি ও কযাশ্ীি উপত্কযাি 
পতন আটলক রেল্ন। তযাঁি বীিত্ব ও সযাহলসি জন্ 
প্মজি শম্ষযালক স্বযাধীন িযািলতি যুদ্ধলক্লরে সযাহসীকতযাি 
সলব্ষযাচ্চ পুিস্যাি মিলনযাতিি পিমবীি চক্ প্দওয়যা হয়। 
যুদ্ধ প্ক্লরে তযাঁি িূরমকযা রে্ নযায়লকযারচত। 

   ১৯২৩ সযাল্ি ৩১প্শ জযানুয়যারি রহমযাচ্ প্রলদলশি 
কযাংডযালজ্যাি দযালধ প্মজি শম্ষযা জন্মগ্হে কলিন। তযঁাি 
পরিবযালিি সদস্িযা দীঘ্ষরদন ধলি প্ররতিক্যা বযারহনীলত 
যুক্ রেল্ন। তযাঁি বযাবযা অমিনযাথ শম্ষযা িযািতীয় 
প্সনযাবযারহনীি প্মজি প্জনযালিল্ি দযারয়ত্ব সযামল্লেন। 
১৯৪২-এি ২২প্শ প্ফব্রুয়যারি রতরন িযািতীয় 
প্সনযাবযারহনীি অষ্ম ব্যালটর্য়ন, ১৯তম হযায়দ্রযাবযাদ 
প্িরজলমলন্ট (প্যরট পিবত্ষীকযাল্ কুমযায়ুন প্িরজলমলন্টি 
চতুথ্ষ ব্যালটর্য়ন রহলসলব পরিরচত) করমশনড হন। 
১৯৪৭-এি ২২প্শ অল্যাবি পযারকস্তযান যখন হযাম্যা 
চযা্যায় প্সই সময় হরক প্খ্লত প্খ্লত রগলয় প্মজি 
শম্ষযাি ডযান হযালত লেযাস্যাি কিযা রে্। যরদও তযালক 

রবশ্রযাম প্নওয়যাি পিযামশ্ষ প্দওয়যা হলয়রে্ রকন্তু রতরন 
যুদ্ধ প্ক্লরে যযাওয়যাি জন্ আগ্হ প্দখযান। হযানযাদযািলদি 
কযাশ্ীি উপত্কযা প্থলক রবতযারডত কিলত তযাঁলক প্নতৃত্ব 
প্দওয়যাি অনুমরত প্দওয়যা হয়।   

   ১৯৪৭-এি ৩িযা নলিম্বি শত্রু পক্ শ্রীনগি 
এয়যািরফলল্ডি প্থলক কলয়ক মযাই্ দূলি প্েযাট্ শহি 
বযাদগযঁাও-প্ত প্পঁেয়। প্মজি শম্ষযা তযঁাি বযারহনীলক রনলয় 
ওই জযায়গযায় চল্ যযান। দুপুি ২:৩০ রমরনলট শ পযাঁলচক 
উপজযারত হযানযাদযাি শরক্শযা্ী মট্ষযাি রদলয় তযাঁি ৫০ 
জলনি বযারহনীি ওপি হযাম্যা চযা্যায়। চতুথ্ষ কুমযায়ুন 
প্িরজলমলন্টি রতন রদক তযািযা রঘলি প্ফল্রে্। প্রব্ 
মট্ষযাি বর্ষলেি জন্ অলনক জসন্ প্রযাে হযািযান। শম্ষযা 
তক্েই আিও সযাহযায্ চযান।  

   রতরন তযঁাি অবথিযান ধলি িযাখযাি গুরুলত্বি কথযা 
জযানলতন। শ্রীনগি এয়যািরফল্ড রে্ কযাশ্ীি উপত্কযাি 
সলগে প্দলশি বযারক অংলশি প্যযাগযালযযাগ িযাখযাি একমযারে 
পথ। প্মজলিি প্নতৃলত্ব তযাঁি বযারহনী সযাহলসি সলগে ্ ডযাই 
চযা্যায়। প্মজি রনলজ ম্যাগযারজন িরত্ষ কিযাি দযারয়ত্ব প্নন 
এবং বযারহনীি সদস্লদি  ্যাইট প্মরশনগযান চযা্যালত 
বল্ন। যরদও তযাঁি হযাত প্িলঙ রগলয়রে্, রকন্তু প্যিযালব 
রতরন গুর্ চযা্যালত থযালকন তযালত শত্রুিযা থমলক যযায়।  
প্সনযাবযারহনীি আিও সদস্ যখন বযাদগযাঁও প্পঁেযায় 
তযাি আলগই প্মজি প্সযামনযাথ শম্ষযা একজন জুরনয়যাি 
করমশনড অরফসযাি এবং ২০ জন জসন্ শহীদ হন। 
রকন্তু তযাঁি আত্মবর্দযান বৃথযা যযায় রন।  

কাশ্রীনরর
রক্ষাকত্থ া

জন্ম : ৩১তশ জানুয়ানর, ১৯২৩
মৃতু্য: ৩রা নতভম্বর, ১৯৪৭ তাঁর কৃনত-কথতন তলখা আতে :

“তাঁর তনতৃত্ব, সাহস এবং দৃঢ়তা এমনই নেল তয 
শত্রুর সংখ্যা তবনশ হওয়া সত্বেও তাঁর তলাতকরা 
যুদ্ধ করতত নপেপা হননন। ভারতীয় তসনাবানহনীর 
ইনতহাতস তমজর শম্তা সাহস ও গুণমাতনর তয 
উদাহরণ তদনখতয়েন তার ননজর খুব কমই আতে।”
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পরমবীর চক্র মমজর ম�োমনোথ শম্োকে তোঁর জন্মবোর্্েীকত শ্রদ্োর্্য। 
পোরেস্োকনর মথকে জম্মু-েোশ্ীরকে রক্ো েরোর �ময় বোদগোকমর যমুকদ্ ময 

মশৌয্্য রতরন মদরিকয়রিকেন তোকত �োহক�র �ংজ্ো পমুনরন্র্োররত হয়

ব্রক্ত্বব্রক্ত্ব



সংস্পোর ও নতুন উল্যপোলগর মপোধযলম সংস্পোর ও নতুন উল্যপোলগর মপোধযলম 
মপোনুলের আস্পো অজ্জনমপোনুলের আস্পো অজ্জন

প্টর্লফযালন আইনী পরিলরবযা অত্্ জনরপ্রয় একরট 
মঞ্চ রহলসলব গলড উলঠলে।  মযানুর এি মযাধ্লম 

রবচযাি পযালচ্ছন। প্দলশি ২৬০রট প্জ্যায় ২০১৭ সযাল্ এই 
পরিলরবযা শুরু হয়, ২৯,৮৬০রট করমউরনরট প্সন্টযালি যযা 
পযাওয়যা যযায়। এি ফল্ এপয্ষ্ প্দলশি প্রত্্ অঞ্চল্ি 
২.৭৫ ্ক্ মযানুর প্টর্লফযান এবং রিরডও কনফযালিলন্সি 
মযাধ্লম আইনী সহযায়তযা প্পলয়লেন। প্টর্ আইনী পরিলরবযাি 
সযাহযালয্ জসয়দযা রিজরি রকিযালব আইনী পরিলরবযা প্পলয়লেন 
প্সই তথ্ই এখন জযানযালবযা। জমু্-কযাশ্ীলিি বযাদগযঁাও 
প্জ্যাি গুরদিলপযািযা গ্যালমি বযারসদিযা জসয়দযা স্যালনি জন্ম 
রদলত নযা পযািযায় তযাঁি বেশুিবযারডি প্্যালকিযা তযালক শযািীরিক 
ও মযানরসক রনয্ষযাতন কিলতযা। একবযাি দু’রদন ধলি আটলক 
থযাকযাি পি প্স তযাঁি মযা-বযাবযাি কযালে পযার্লয় যযাওয়যাি 
সুলযযাগ পযায়। প্সখযালন এক আশযাকম্ষী তযাঁলক প্টর্ আইনী 
পরিলরবযাি কথযা জযানযায়।  রতরন প্টর্লফযালনি মযাধ্লম তযাঁি 
রনয্ষযাতলনি কথযা জযানযান। অরিলযযাগ দযালয়ি কিযাি এক 
মযালসি মলধ্ সমস্যাি সমযাধযান হয় এবং জসয়দযাি স্বযামী 
রনলজি প্দযার স্বীকযাি কলিন। রতরন তযাঁি স্ত্রীলক ক্রতপূিে 
রদলত িযারজ হন এবং একরট আ্যাদযা বযারড কলি প্দন। 
এইিযালব প্টর্ আইনী পরিলরবযাি মযাধ্লম জসয়দযা সযাহযায্ 
পযান এবং তযাঁি অরধকযাি িরক্ত হয়।

প্সযাশ্যা্ রমরডয়যায় রবহযালিি সমরস্তপুি প্জ্যায় 
এক কৃরলকি কথযা এখন বহু্ প্রচযারিত। 

আসল্ ওই কৃরক তযঁাি ফু্করপি যথযাযথ দযাম 
পযারচ্ছল্ন নযা। রকন্তু যখন কমন সযারি্ষস প্সন্টযাি 
রডরজটযা্ লে্যাটফলম্ষ এই রবরয়রট জযানযাজযারন হয়, 
তখন রদরলিি এক ব্বসযায়ী তযঁাি কযাে প্থলক ১০ গুে 
দযালম ফু্করপ রকনলত আগ্হ প্রকযাশ কলিন। প্কন্দ্র 
কৃরকলদি  উৎপযারদত ফস্ রবরক্ি সহযায়তযাি জন্ 
এই রডরজটযা্ লে্যাটফম্ষরটি ব্বথিযা কলিলে। ফল্ 
ওই কৃরক প্করজ রপেু ১ টযাকযাি পরিবত্ষলন ১০ 
টযাকযায় তযািঁ ফস্ রবরক্ কিলত প্পলিলেন। কৃরলকি 
সলগে চুরক্বদ্ধ হওয়যাি পি প্ক্তযা কৃরলকি ব্যাঙ্ক 
অ্যাকযাউলন্ট অরগ্ম টযাকযা পযারঠলয় প্দন। নতুন কৃরর 
আইলনি ফল্ই এরট সম্ব হলয়লে। এই আইলনি 
কযািলে কৃরকিযা তযালঁদি উৎপযারদত ফস্ প্দলশি প্য 
প্কযালনযা জযায়গযায় রবরক্ কিলত পযািলেন।   

ইরতবযাচক উলদ্যাগইরতবযাচক উলদ্যাগিযািলতি পরিবত্ষন

আইনী �হোয়তো মথকে েৃর্ মক্করে �ংস্োর – �রেোকরর নোনো উকদ্যোকগর ফকে মদশ জমু ক়ে 
মোনমুক্র �মু রবকর হকয়কি। জন�োরোরকের জীবকন এই উকদ্যোগগুরে পররবত্ন রনকয় এক�কি এবং 

তোঁকদর ক্মতোয়ে হকয়কি

রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযাি ৩৫

নটনল আইিী পনরনিবা গাি্ভস্থ নিয্ভাতনির  নটনল আইিী পনরনিবা গাি্ভস্থ নিয্ভাতনির  
নিকারনদর িল্ায়নবিার সনুিনচিত কনরনেনিকারনদর িল্ায়নবিার সনুিনচিত কনরনে

িতুি কনৃি আইনি কিৃকরািতুি কনৃি আইনি কিৃকরা
উপকতৃউপকতৃ



সঙ্কেতক সুতযাতগ পনরণত করা : কতরানার কারতে 
দুচনয়ায় সরবরাহ শমৃঙ্খে চনতয় অতনক সেস্া দেচর হয় 
চকন্তু আেরা এই সব বাধা বথতক নেুন চশক্া োভ কতরচে। 
বদশ এক নেুন ক্েোর উদ্ভব হতয়তে। োতক এককথায় 
বো ব�তে পাতর ‘আত্মচনভ্টরো’। 
ভারতীয় তখলনা : চদলিীর ঝত্ডবাোন বাজার সাইতকে 
এবং বখেনার জন্ চবখ্াে। আতগ ওখাতন দােী বখেনা 
োতনই চেে আেদানী করা বখেনা। এেনকী সস্তা বখেনাও 
বাইতর বথতক আসে। এখন ওখানকার অতনক বদাকানদার 
বক্োতদর এই বতে বখেনা চবচক্ করতেন ব� ভাে বখেনা 
োতন ভারতে দেচর, ‘বেড ইন ইচ্ডয়া’ বখেনা। বক্োতদর 
েতধ্ও ইচ্ডয়া বেড বখেনারই িাচহদা বদখা �াতচ্।  
স্বতদশী : চজতরা এতফক্ট, চজতরা চডতফক্ট এই ভাবনা চনতয় 
কাজ করার সেয় এতস বগতে। এই সেয়, আোতদর সুচনচচিে 
করার সেয় ব� আোতদর উৎপাচদে পে্ চবশ্বোতনর 
বহাক। ব�টা চবতশ্ব সবতথতক ভাে, বসটাই আেরা ভারতে 
দেচর করতে পাচর। এর জন্ আোতদর উদ্েী সাথীতদর 
এচগতয় আসতে হতব। স্াট্টআপতদরও এচগতয় আসতে হতব। 
নশখ গুরু : আেরা শ্রী গুরু বেগ বাহাদুর চজ,  শ্রী 
বগাচবন্দ চসং চজ, োো গুজচর চজ এবং িার সাতহবজাদার 
কাতে ঋেী।  োরা কখতনাই োতদর আদশ্টিু্ে হনচন এবং 
দয়াশীে একচট সোজ গঠতনর জন্ সবসেয় কাজ কতর 
বগতেন। 
তলপাতে্তর সংখ্যা বৃনদ্ধ : ভারতে বেপাতড্টর সংখ্া ২০১৪ 
বথতক ২০১৮ এর েতধ্ ৬০ শোংতশরও ববচশ বমৃচদ্ধ বপতয়তে। 
২০১৪ বে বদতশ বেপাড্ট এর সংখ্া প্ায় ৭৯০০ চেে। ২০১৯ 
এ োতদর সংখ্া ববত়ে ১২৮৫২ হতয়তে। গে কতয়ক বেতর 
ভারতে চসংতহর সংখ্া ববত়েতে; বাতেতদর সংখ্াও বমৃচদ্ধ 
হতয়তে।
তগারষ্া : উত্তর প্তদতশর বকাশাম্বীতে বজে বন্দীরা গরুতদর 
ঠা্ডা বথতক বাঁিাতনার জন্ পুরতনা, বেঁ়ো কম্বে চদতয় কভার 
দেচর করতেন। োঁরা কম্বে জত়ো কতর এক সতগি বসোই 

কতর প্চে সপ্াতহ অতনক কভার দেচর করতেন। আসুন 
অন্তদর বদখাতশানা করার এই দরদী প্তিষ্টাতক আেরাও 
উৎসাচহে কচর।   
যুবশনতি  : এ বদতশর �ুবসোতজর সব চকেু করার বিষ্টা 
আতে এবং বসই োনচসকোও রতয়তে। ওতদর কাতে বকাতনা 
বাধাই বাধা নয়। বকাতনা চকেুই ওঁতদর আয়ত্বের বাইতর নয়।  
োচেেনা়ুের এক চশক্ক, বহেেো এন বক,  চবডডুপুরতের 
এক সু্তে চবতশ্বর অন্েে প্ািীন ভাষা োচেে প়োন। 
বকাচভড ১৯ েহাোচর স্বাভাচবক ভাতবই োঁর অধ্াপনায় 
বকাতনা চবঘ্ন েটাতে পাতরচন।  চেচন বকাতস্টর ৫৩টা অধ্ায়  
বরকড্ট কতর এচনতেতটড চভচডও বাচনতয় বপন ড্াইতভ ভতর 
োত্রোত্রীতদর চদতয় চদতয়তেন। 
নবতবের বাজাতর তকশর : এই বের বে োতস, কাশ্ীচর 
বকশরতক  চজওগ্রাচফক্াে ইচ্ডতকশন ট্াগ অথ্টাৎ চজ.আই 
ট্াগ বদওয়া হতয়তে। কাশ্ীচর বকশর সেগ্র চবতশ্ব এেন এক 
েশো চহতসতব চবখ্াে �ার নানা রকে ঔষচধ গুনাগুন 
আতে। এচট অে্ন্ত সুগন্ধ�ুক্ত, এর রং গাঢ় হয় এবং 
এর েন্তুগুতো েম্বা এবং বোটা হয়, �া এর ঔষচধগুে বমৃচদ্ধ 
কতর। এখন এর রপ্াচন বমৃচদ্ধ পাতব, �া আত্মচনভ্টর ভারে 
গঠতন আোতদর প্তিষ্টাতক আতরা শচক্তশােী করতব। 
বাস্তুততন্তর তযাদ্ধা : গুরুগ্রাতের প্দীপ সাঙওয়ান ২০১৬ 
বথতক চহচেং চহোেতয়র নাতে অচভ�ান িাোতচ্ন । চেচন 
চনতজর টীে আর বস্বচ্াতসবকতদর সতগি চহোেতয়র আোদা 
আোদা এোকায় �ান,আর ভ্রেেকারীরা বসখাতন ব�সব 
প্াচস্ক ও অন্ান্ আবজ্টনা বফতে বরতখ �ায় বসসব 
পচরষ্ার কতরন। একইভাতব কে্টাটতকর এক েরুে দম্চে  
অনুদীপ আর চেনুষা চঠক করতেন ব� বোতকরা বসাতেশ্বর 
দসকতে ব� সব আবজ্টনা বফতে বগতে বসগুতো সব পচরষ্ার 
করতবন। বসাতেশ্বর দসকে বথতক োঁরা ৮০০ চকতোরও 
ববশী আবজ্টনা পচরস্ার কতর চদতয়তেন।  

মন–রক–বযাত ২.০মন–রক–বযাত ২.০ পব্ষ ১৯ রডলসম্বি ২৭, ২০২০

স্ানীয় পে্সােগ্রীতক স্ানীয় পে্সােগ্রীতক 
আন্তজ্টাচেক বাজাতর পচরচিে আন্তজ্টাচেক বাজাতর পচরচিে 
করাকরা

মেোরিড-১৯ এর েোরকে আক্ররে অকথ্ই আমরো গত বির অকনে রেিমু  রশকিরি,  যোর ফকে িোরকতর আত্মরনি্র হওয়োর ময 
স্বপ্ন দীর্রদন রকর েোরেত হরছিে,  ম�টি বোস্কব রূপোরয়ত হকছি। নতমু ন বিকর, রশি গুরুকদর েোি মথকে অনমুকরেরেো মপকয় দয়োশীে 

এেটি �মোজ গঠন েরো এবং �মোকজর �েকের জন্য েোজ েরোর অঙ্ীেোর মনওয়োর আহ্োন জোনোকনো হকয়কি।  মন রে বোত- এ রেিমু  
উকলেিকযোগ্য েথো

মন-রক-বযাত প্শযানযাি জন্ রকউআি প্কযাডরট স্্যান করুন

রনউ ইরন্ডয়যা সমযাচযাি৩৬
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রমরডয়যা কন্ষযািরমরডয়যা কন্ষযাি

নরেন্দ্র মমাদ্রী     

“ ১৯৪৩ সযাল্ি ৩০প্শ রডলসম্বি... প্রলত্ক 
িযািতবযাসীি কযালে একরট স্মিেীয় রদন, ওই রদন 
বীি প্নতযাজী সুিযার বসু প্পযাট্ষ প্লেয়যালি ররেবে্ষ 
িরঞ্জত পতযাকযা উলতিযা্ন কলিরেল্ন। এই রবলশর 
রদলনি ৭৫তম বযারর্ষকীলত , আরম প্পযাট্ষ প্লেয়যালি 
রগলয়রে্যাম এবং ররেবে্ষ িরঞ্জত পতযাকযা উলতিযা্ন 
কিযাি মধ্ রদলয় সম্যান জযারনলয়রে্যাম। প্সই 
সৃ্মরত সবযাি মলধ্ িযাগ কলি রনরচ্ছ। “

োজনাে লসং      

#AtmaNirbharBharat-এি আওতযায় িযািত 
প্ররতিক্যা প্ক্লরেি রবরিন্ন সিঞ্জযাম এবং প্ক্পেযাস্ত্র 
জতিীি ক্মতযা আিও প্বরশ কলি অজ্ষন কিলে। 
প্রধযানমন্তী@Narendra Modi রজ ি প্পৌিরহলত্ 
প্কন্দ্রীয় মরন্তসিযা আজ আকযাশ প্ক্পেযাস্ত্র 
ব্বথিযালক িপ্তযারন কিযাি অনুমরত রদলয়লে এবং 
দ্রুত অনুলমযাদলনি জন্ একরট করমরট গঠন 
কলিলে ।

অলমত ্াি      

আজলকি প্করবলনট জবঠলক প্রধযানমন্তী  রশল্প 
করিডি গডযাি জন্ ৭৭৩৫ প্কযারট টযাকযাি প্রস্তযাব 
অনুলমযাদন প্দওয়যায় আরম @Narendra Modi 
রজলক  অরিনদিন জযানযারচ্ছ।  এি ফল্ ২.৮ ্ক্ 
অরতরিক্ কম্ষসংথিযালনি সৃরষ্ হলব । এই প্রকল্প 
গুর্ আত্মরনি্ষি িযািত অরিযযালনি পলক্  সহযায়ক 
হলব এবং প্দশ জুলড আলিযা প্বরশ কলি রবরনলয়যাগ 
রনরচিত কিলব ।

ন্রীলতন গড়েলে    

মহযামযািী ২০২০ সযাল্ আমযালদি অলনক চ্যাল্লঞ্জি 
সমু্খীন কলিলে এবং জীবনযযারেযায় পরিবত্ষন 
এলনলে। রকন্তু এই সময়লতই #VocalforLocal ও 
রশলল্পযালদ্যাগীলদি সযাহযায্ কিযাি মধ্ রদলয়  আমিযা 
#AtmaNirbharBharat-এি জন্ উলদ্যাগী হলয়রে 
। প্দশ রহলসলব আমিযা প্য প্রযােব্ ও একলজযাট 
হলয় প্য প্কযান সমস্যাি প্মযাকযারব্যা কিলত পযারি , তযা 
আবযালিযা প্রমযারেত।

সৃ্মলত জুলবন ইোর্রী     

মযারক্ষন যুক্িযা্রে রিরতিক তথ্ সংথিযা মরন্ষং কনসযাটে 
রবলবেি রবরিন্ন প্নতৃবৃলদিি মলধ্ কযাি জনরপ্রয়তযা 
প্বরশ প্সই সংক্যা্ একরট সমীক্যা কলিলে।  এই 
সমীক্যায় প্রধযানমন্তী @Narendra Modi রজ  
সবলথলক প্বরশ স্বীকৃরত পযাওয়যায় আমযালদি িযািলতি 
পলক্ তযা অত্্ গলব্ষি রবরয়।  মযাননীয় প্রধযানমন্তীি 
ক্মবধ্ষমযান জনরপ্রয়তযা এবং মযানুলরি তযাি প্নতৃলত্বি 
প্ররত  ও প্দলশি িরবর্ত রনলয় পরিকল্পনযাি প্ররত 
আথিযা এি মযাধ্লম প্ররতফর্ত হয়।

িষসি বধসিন      

#CovidVaccine উদ্যাবন হলয়লে,, চূডযা্ 
পলব্ষি অলপক্যা প্যিযালব রনব্ষযাচলনি সময় প্রলত্ক 
বুলথ প্িযাট কম্ষীলদি প্ররশরক্ত কিযা হয় রঠক 
একইিযালব স্বযাথি্কম্ষীলদি এ রবরলয় প্ররশরক্ত 
কিযা হলব। #Vaccination এি জন্ রবস্তযারিত 
রনয়মযাব্ী জতরি কিযা হলয়লে।



Published & Printed by: Satyendra 
Prakash ,  Director General,  BOC on 

behalf of Bureau of Outreach  
and Communication

Published from Bureau of  
Outreach and Communication, 

 2nd Floor, Soochna 
Bhawan, New Delhi -110003

Editor: 
Kuldeep Singh Dhatwalia,  
Principal Director General,  

PIB, New Delhi

ভারত মাতার সাহসী সন্তান পাঞ্াব তকশরী লালা রাজপথ রায় তক 
তার জন্মবানষ্তকীতত প্রণাম জানাই। তদতশর স্বাধীনতার জন্য তাঁর 

আত্মবনলদান তদশবাসীতক সবসময়ই অনুপ্রানণত করতব। 

পপোঞ্পোব কেিরীপপোঞ্পোব কেিরী

এক েু্যইে বাত্তায় প্রধানমন্তী নতরন্দ্র  তমাদী 

Printed at  Viba Press 
Pvt Ltd.  C-66/3,  Okhla 
Ind Area Phase-I I ,  New 

Delhi  20

RNI No. :  
DELBEN/2020/78825 
January:  16-31,  2021

NEW INDIA
SAMACHAR

FORTNIGHTLY

RNI Registered No DELBEN/2020/78825 Delhi Postal License No DL (S)-1/3548/2020-22
WPP No U(S)-96/2020-22 posting at BPC, MEGHDOOT BHAWAN, New Delhi-110 001.

On 13-17 advance Fortnightly (Publishing Date January 08, 2021, Pages-40)

Be
ng

al
i


