
নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর নতুন আশোনতুন আশো

নিউ ইনডিয়ানিউ ইনডিয়া
   বর্ষ ১ সংখ্যা ১৩বর্ষ ১ সংখ্যা ১৩    ১-১৫ জযানুয়যারি, ২০২১১-১৫ জযানুয়যারি, ২০২১

রবনযামূল্্ রবতিলেি জন্রবনযামূল্্ রবতিলেি জন্

নিভ�ারনিভ�ার
কেন্দ্রে নাগরিে কের্রেে সিোি কেন্দ্রে নাগরিে কের্রেে সিোি 
নতুন ভািন্দতি স্বপ্ন এখন সরতযিনতুন ভািন্দতি স্বপ্ন এখন সরতযি

সস রর

প্রচ্ছদ 
ছরব

অরুেযাচ্ প্রলদলেি তযাওয়যাং জজ্যায় ডং গ্যাম 
জেখযালন ভযািলতি প্রথম সূে্ষরিিে এলস পলে



আত্মনির্ভর রারতের আত্মনির্ভর রারতের 
চ্ানপিয়িরাচ্ানপিয়িরা

ধনী রোম সোগগু ভরোশন রোয়

অ্োল�োল�রো গ্োম আম্ো বোঘি

এি উদ্যাবি ছুলতযাি রমর্রি

িযাঁরচলত রদওয়যারি গ্যালমি এি 
জপ্রিেযাদযায়ি িযারিনী

এি পরিলবে-বযান্ধব উলদ্যাগী

অরুেযাচ্ প্রলদলেি এই রেল্যালদ্যাগী 
মরি্যালদি ক্ষমতযায়ন িিলছন

পযাঞ্যালবি রজিযািপুলিি এি ছুলতযাি রমর্রি ্িডযাউলনি বযাধযা-রবপরতি দূলি 
সরিলয় িযাঠ রদলয় অরভনব সযাইলি্ বযারনলয়লছন

তযাঁি পরিলবে-বযান্ধব এই উদ্যাবন িযানযাডযা জথলিও তযাঁলি বিযাত এলন রদলয়লছ 

চযাি মযালসি মলধ্ রতরন সযাইলি্ ততরিি িযাজ সমূ্ে্ষ িলি ১৫,০০০ টযািযায় 
রবররি িলিলছন

এিযারধি প্রজযারতি জভরজ গযাছগযাছেযাি চযার িলি রদওয়যারি গ্যাম অ্যাল্যালভিযা 
গ্যালম পরিেত িলয়লছ

এই গ্যালমি বযারসন্যািযা আলগ ধযান চযার িলি মযালস ৩,০০০ টযািযা উপযাজ্ষন 
িিলতন, এখন তযাঁিযা তযাঁলদি নতুন আরথ্ষি উৎলসি জন্ আনরন্ত

এ বছি ধযালনি জরমলত িযালজি পযােযাপযারে গ্যামবযাসীিযা অ্যাল্যালভিযা রবররি িলি 
তযাঁলদি আয় বযােযালত সক্ষম িলয়লছ, ্িডযাউলনি সময় আলয়ি পরিমযাে জবলে 
প্রযায় রবিগুে িলয়লছ

ইটযানগলিি বযারি প্রত্ন্ত গ্যামগুর্ি মরি্যালদি িস্তরে্ সযামগ্ী ও জখ্নযা ততরিি 
জন্ প্ররেক্ষে রদলচ্ছন

্িডযাউলনি সময় এই মরি্যািযা মূ্ত পুতু্ ও জখ্নযা ততরিি ওপি গুরুত্ব 
রদলয়লছন, েযালত স্যানীয় পিম্িযাগত জখ্নযাি প্রসযাি িটযালনযা েযায়

আম্যা বযারি জিব্ এিজন িলঠযাি পরিশ্রমী ও দৃঢ় জচতযা মরি্যাই নন, বিং এমন 
এিজন রেরন রবরভন্ন উপযালয় অন্ মরি্যালদি ক্ষমতযায়ন িলি থযালিন

জিযােন িযায় রসড জপপযাি ইরডিয়যাি প্ররতষ্যাতযা, জে সংস্যা পুিলনযা ব্রি তজরবি 
পদ্ধরতলত রবনষ্ট িলত পযালি এমন িযাগলজ রূপযান্তরিত িলি িৃররিম পদ্ধরতলত 
িযারুিযাে্ষ িিযা সম্ভব 

এ ধিলনি িযাগজ রভরজরটং / ওলয়রডং িযাড্ষ রিলসলব ব্বহৃত িয়, পলি এই 
িযাগজলি এিরট পযালরি গযাছ / ফ্মূ্ বযা ফু্ রিলসলব িযাখযা েযায়
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সম্যাদিসম্যাদি
িু্দীপ রসং ধযাতওয়যার্য়যা

মুখ্ মিযারনলদ্ষেি, রপআইরব, নতুন রদরলি

উপলদষ্টযা-সম্যাদিউপলদষ্টযা-সম্যাদি
রবলনযাদ িুমযাি
সলন্তযার িুমযাি

সিিযািী উপলদষ্টযা-সম্যাদিসিিযািী উপলদষ্টযা-সম্যাদি
েিৎ িুমযাি েম্ষযা

প্রচ্ছদ অ্ঙ্কিেপ্রচ্ছদ অ্ঙ্কিে
িবীন্দ্র িুমযাি েম্ষযা

প্রিযােনযা ও মুদ্রেপ্রিযােনযা ও মুদ্রে
সলত্ন্দ্র প্রিযাে,

মিযারনলদ্ষেি, রবওরস
বু্লিযা অফ আউটরিচ অ্যাডি িরমউরনলিেন

মুদ্রেমুদ্রে
রভবযা জপ্রস প্রযাইলভট র্রমলটড

রস - ৬৬/৩ , ওখ্যা রপএইচ -২,

নতুন রদরলি - ১১০০২০

পরিলবেিপরিলবেি
বু্লিযা অফ আউটরিচ অ্যাডি িরমউরনলিেন, 
রবিতীয় ত্, সূচনযা ভবন, নতুন রদরলি - 

১১০০০৩

  পৃষ্যা ৪০



নমস্যাি!

আপনযালদি সি্লি নববলর্ষি শুলভচ্ছযা! এই বছিরট প্রলত্লিি িযালছ তযাৎপে্ষপূে্ষ িলয় 
উলঠলছ িযািে আমিযা নতুন দেলিি প্রথম বলর্ষ প্রলবে িিরছ। গত দেলিি গত বছলিি 
রিছু রতক্ত অরভজ্ঞতযালি জপছলন জফল্ আমিযা প্রলত্লিই অতীতলি ভুল্ জেলত চযাই। 
অবে্, প্রলত্িরট সঙ্কলটি সলগেই নতুন রিছু জেখযাি রবরয় থযালি। তযাই, আমযালদি প্রয়যাসই 
িলব প্ররতরট পরিরস্রতি ব্যাপযালি ইরতবযাচি মলনযাভযাব জপযারে িিযা।

প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র জমযাদীি দৃরষ্টভরগেও সব্ষদযাই ইরতবযাচি এবং রতরন এিযারধিবযাি এিথযা 
উললিখ িলিলছন জে এিরট গ্যাসলি সব্ষদযাই অলধ্ষি ভরত্ষ রিলসলব জদখলত িলব, িখনই 
অলধ্ষি খযার্ রিলসলব নয়। আসল্ রতরন ব্লত জচলয়লছন প্রলত্িরট সঙ্কটলি সুলেযালগ 
পরিেত িিযাি িথযা। আি এটযা রতরন ব্লছন আত্মরনভ্ষি ভযািত অরভেযালনি ওপি রভরতি 
িলি, েযা ইরতমলধ্ই গে-আলন্যা্লনি রূপ রনলয়লছ এবং সযাধযািে মযানুরও ‘জভযািযা্ ফি 
জ্যািযা্’-এি সমথ্ষলন এরগলয় এলসলছন। এটযা সম্ভব িলয়লছ গত ছয় বছলি সিিযালিি দৃঢ় 
রসদ্ধযান্ত গ্িে ও তযাি খসেযা রূপযায়লেি মযাধ্লম। আি এ িযািলেই সমগ্ জদে এি নতুন 
প্রভযাব প্রত্ক্ষ িিলছ।

এই বছিগুর্লত সিিযালিি ৪৫০রট িম্ষসূরচ তৃেমূ্স্তলি রূপযারয়ত িলয়লছ। রিন্তু এবযাি 
আমিযা রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি পররিিযায় ২১রট রনরদ্ষষ্ট রবরলয়ি ওপি আল্যািপযাত িলিরছ, 
জেখযালন জদলেি উন্নয়লনি এি নতুন প্রভযাত ও প্রত্যােযাি রচরি তুল্ ধিযা িলয়লছ। 

ভযািলতি সযাফ্্ জিব্ জদলেি মলধ্ই সীরমত জনই। এিরবংে েতযাব্ীি নতুন দেলি 
ভযািত সমগ্ রবলবেি িযালছ প্রত্যােযাি অগ্দূত িলয় উঠলছ। 

এই প্রত্যােযা পূিলে ১৩০ জিযারট মযানুলরি সমথ্ষন প্রলয়যাজন, জদে এখন উন্নয়লন নতুন 
প্রভযাত জদখলছ এবং সমস্ত জদেবযাসীি আেযা আিযাঙ্যা পূিে িলি চল্লছ।  

আপনযালদি আিও এিবযাি নতুন বছলিি শুলভচ্ছযা! 
আপনযালদি প্রস্তযাব ও মতযামত আমযালদি জযানযান ...

রঠিযানযা : বু্লিযা অফ আউটরিচ অ্যাডি িরমউরনলিেন, রবিতীয় ত্, সূচনযা ভবন, নতুন রদরলি 
- ১১০০০৩
ই-জম্ – response-nis@pib.gov.in-এ

সম্োদকীয়

(জি এস ধযাতওয়যার্য়যা)(জি এস ধযাতওয়যার্য়যা)
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ধন্বযাদযালন্ত
vsp@tafe.com

ধন্বযাদযালন্ত
sahab_singh2006@yahoo.com

ধন্বযাদযালন্ত
bhilaicalibration@gmail.com

msk141958@gmail.com

hardie.desai@gmail.com

সযাধযািে মযানুলরি ি্্যালে সিিযালিি 
রবরভন্ন িম্ষসূরচ সম্লি্ষ তথ্ ছরেলয় 
জদওয়যাি এই প্রলচষ্টযাি জন্ আমযাি 
প্রেংসযা গ্িে িরুন। জেভযালব এই 
পররিিযাি নিেযা বযানযালনযা িলয়লছ তযা 
অত্ন্ত সুন্ি এবং পযাঠি-বযান্ধব।

আপনযালদিলি আিও ধন্বযাদ জযানযাই 
আমযালি পররিিযাি এিরট িরপ 
পযাঠযালনযাি জন্। 

আরম রি পররিিযাি পযাঠি সংখ্যা 
বযােযালনযাি জন্ আমযাি পরিরচতলদি 
মলধ্ আপনযাি জম্ ফিওয়যাড্ষ িিলত 
পযারি?

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি রটমলি আরম 
অরভনন্ন জযানযাই। আরম জম্ মযািফৎ 
পররিিযাি এিরট রপরডএফ িরপ পযাঠযালত 
অনুলিযাধ িিরছ েযালত আমিযা সিলজই 
এরট পেলত পযারি।

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি এি সুদে্ষন ও তথ্মূ্ি পররিিযা। 
আেযা িরি, এই পররিিযা রবলদলেও পযাওয়যা েযালব। আসুন 
আমিযা সিল্ই অসযাধযািে এই িযাজ সযািযা রবলবে ছরেলয় 
রদই। আরম এিরট জছযাট্ট প্রস্তযাব রদলত চযাই। প্ররতরট সংখ্যায় 
মুলিে আম্বযারন, মরলিিযা শ্রীরনবযাসন, জবেু শ্রীরনবযাসন, আনন্ 
মযারিন্দ্রযা, জসযানযার্িযা রমতি্, এসিট্ষস নন্যা, মুরুগযাপ্যাি 
মলতযা রসইও ও রে্পরতলদি এিরট িলি সযাক্ষযাৎিযাি 
প্রিযাে িরুন েযালত ভযািতীয় অথ্ষনীরত সম্লি্ষ তযাঁলদি 
অরভমত জযানযা েযায়। স্যাট্ষ-আপ ও কু্ষদ্র রে্ সংস্যাি জক্ষলরি 
এ ধিলনি মতযামত অত্ন্ত ্যাভজনি িলব।

অথ্ষনীরতি প্রিৃত অবস্যা সম্লি্ষ আপনযাি মূ্্বযান তলথ্ি 
জন্ ধন্বযাদ। পররিিযাি এই সংখ্যা অথ্ষনীরতলি অগ্গরতি 
পলথ রফরিলয় আনযাি জন্ সিিযালিি অগেীিযালিি প্ররত 
এিরট সম্যান, জেখযালন সিিযালিি সঙ্কটলি সুলেযালগ 
পরিেত িিযাি প্রিৃত মযানরসিতযাি প্ররতফ্ন িটলছ।

মিযামযানযা মদন জমযািন মযা্ব্লি শ্রদ্ধযা।

সিিযালিি িযাজিম্ষ সম্লি্ষ তথ্ প্রচযালিি জক্ষলরি এরট 
এিরট অত্ন্ত ভযাল্যা পররিিযা। আরম িম খিলচ এিরট 
ভযািতীয় রিরযাে পররিিযা (মযারসি) প্রিযাে িিযাি প্রস্তযাব 
জযানযালত চযাই, জেখযালন েস্ রিয়-রবরিয় সম্রি্ষত এিরট 
প্্যাটফম্ষ থযািলব এবং এমন অলনি িম্ষসূরচি িথযা থযািলব 
েযা জথলি খুচলিযা ব্বসযায়ী ও পযাইিযািিযা ্যাভবযান িলত 
পযালিন। এছযােযাও মযারসি এই পররিিযায় িৃরিলদি জন্ 
নতুন প্রেুরক্ত সম্লি্ষও আল্যািপযাত িিযা িলব। এমনরি 
িৃরররে্ জক্ষলরি সিিযাি রি িিলত পযালি জস সম্লি্ষও 
তথ্ থযািলব।

নিনিপত্রনিনিপত্র



জিযারভড-১৯ মিযামযািীি মযািযাত্মি প্রভযালবি জন্ 
অলনলিই ২০২০ বছিরট দ্রুত ভুল্ জেলত 
চযাইলবন। সমগ্ মযানবজযারতি িযালছ গত ৯ মযাস 

রছ্ অত্ন্ত েন্তেযাদযায়ি। ভযািত নতুন বছি ২০২১-জি ১৩৪ 
জিযারট মযানুলরি নতুন প্রত্যােযা রনলয় জদখলত চযায় জেখযালন আথ্ষ-
সযামযারজি উন্নয়ন ও সমৃরদ্ধি এি নতুন পে্ষযালয়ি সূচনযা িলব। 

২০২০-ি মযাচ্ষ মযালসি িটনযালি মলন জিলখ পুরুর-মরি্যা 
রিংবযা বয়স্ বযা জছযাটিযা, েিি জিযাি বযা গ্যালম, সিল্ই চযাইলছন 
জীবলন স্যাভযারবি ছন্ রফলি আসুি।

এিযারধি প্ররতলবদন অনুেযায়ী, প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র জমযাদীি 
জনতৃলত্ব সমগ্ জদেবযাসীলি রটিযািিলেি এি রবেযা্ িম্ষেলজ্ঞি 
সূচনযা িলয়লছ। তযাি মলধ্ জে সুদৃঢ় জনতৃত্বদযালনি ক্ষমতযা িলয়লছ 
তযা মিযামযািীি দরুে উদূ্ত সঙ্কলটি জমযািযারব্যায় সুলেযাগলি িযালজ 
্যাগযালনযাি জক্ষলরি জিযানিিম রপছপযা িনরন।

স্যাস্্লক্ষলরিি জেযাদ্ধযািযা এিরদলি জেমন সদযা সতি্ষতযা অব্ম্বন 
িলি রদবযািযাররি িযাজ চযার্লয় েযালচ্ছন, জতমনই নতুন আেযা-

প্রত্যােযাি স্প্ন জদখলছন েযালত সযাধযািে মযানুলরি জীবন বযাঁরচলয় 
সিলজ এরগলয় চ্যা েযায়। রচিন্তন আেযাবযাদী িলয় আপরনও 
জিযারভড-পিবত্ষী সমলয় ভযািতীয়লদি িযালছ পরিবত্ষলনি দূত 
িলয় উঠলত পযালিন। 

আমিযা েখন নতুন বছিলি স্যাগত জযানযালত প্রস্তুত িরচ্ছ, 
তখন রববে আি আলগি মলতযা থযািলব নযা। জীবনশে্ী জথলি 
অথ্ষনীরত, আচযাি-আচিেগত পরিবত্ষন সব জক্ষলরিই অলনি 
পরিবত্ষন আসলব। ভযািলতও এই পরিবত্ষন আসলব এিথযা 
ব্যাি অলপক্ষযা িযালখ নযা। প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র জমযাদীি জনতৃলত্ব 
জিন্দ্রীয় সিিযাি পরিবত্ষলনি পদলক্ষপলি অগ্যারধিযাি রদলচ্ছ। 
এিজন দৃঢ়লচতযা এবং রস্িমনস্ জনতযা রিলসলব রতরন মিযামযািীি 
ফল্ উদূ্ত সঙ্কটলি সুলেযালগ পরিেত িিলত জিযান রিছুই বযাদ 
িযালখনরন। এমনরি, স্যাধীনতযাি পি তি্ষযাতীতভযালব সবলথলি 
জরট্ পরিরস্রতি সমলয়ও রতরন অগ্ভযালগ জথলি জদেলি জনতৃত্ব 
রদলয়লছন।

প্রধযানমন্তী সমযালজি রবরভন্ন জশ্রেীি সলগে এিযারধি মতরবরনময় 

অন্ধকার দূর হয়ে
প্রত্াশার 

আয়�া!

২০২০ বছরটি শুরুই হয় 
ক�োভিড-১৯ মহোমোরী ভিয়য়। 
এই মহোমোরী ক�বল সোরো 
ভবশ্ব জুয়ে মোনুয়ের জীবয়িই 
প্রিোব কেয়লভি, প্রিোব পয়েয়ছ 
অর্থ িীভিয়িও। এই সঙ্কটয়� 
সুয়�োয়ে পভরণি �রোর কষেয়রে 
প্রধোিমন্তী িয়রন্দ্র কমোদী 
সোধোরণ মোনুেয়� ‘কিো�োল 
ের কলো�োল’-এর প্রভি সমর্থ ি 
জোিোয়িোর আহ্োি জোভিয়য়য়ছি 
�োয়ি িোরিয়� আত্মভিি্থ র 
�য়র কিোলো �োয়। সোধোরণ 
মোনুে প্রধোিমন্তীর এই আহ্োয়ি 
�য়রোভিি সোেো ভদয়য়য়ছি এবং 
িোর পভরণোম পোওয়ো �োয়ছে অর্থ  
ব্যবস্োর অগ্রেভিয়ি।

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

দৃরষ্টভগেী

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি৪



অনুষ্যালন বযািবযাি পরিলরবযাদযাতযা সংস্যাগুর্লি সিযায়তযা জদওয়যাি 
আবেযাস রদলয়লছন। খযাদ্েস্ জথলি নগদ সিযায়তযা, ঋে সিযায়তযা 
জথলি ভতু্ষরি প্রযায় সব জক্ষলরিই সিিযাি তযাি অগেীিযাি 
পূিে িিলত জপলিলছ। এমনরি, প্ররতিূ্ পরিরস্রত সল্বেও 
স্যাস্্লক্ষলরিি জরুরি অবস্যায় প্রলয়যাজনীয় পদলক্ষপ রনলয়লছ। 

সিিযালিি ছয় বছলিি জময়যালদ জেভযালব নীরত প্রেয়ন িিযা 
িলয়লছ, তযা দরিদ্র মযানুলরি ি্্যালেি রবরয়রট রবলবচনযায় জিলখই। 
সমস্ত িম্ষসূরচি সযামযারজি সুলেযাগ-সুরবধযা সমযালজি জের প্রযালন্তি 
মযানুররটি িযালছও স্চ্ছতযা ও দুন্ষীরত দূলি সরিলয় জপঁলছ জদওয়যা 
সম্ভব িলয়লছ। পরিলরবযা প্রদযালনি জক্ষলরি রডরজটযাইলজেলনি 
ফল্ এলিবযালি তৃেমূ্স্তলিও দুন্ষীরত হ্যাস জপলয়লছ। ফ্স্রূপ, 
প্রধযানমন্তী জমযাদীি জনতৃলত্বি প্ররত সযাধযািে মযানুলরি রবপু্ আস্যা 
ও রববেযাস প্ররতফর্ত িলয়লছ।

নতুন বছলিি প্রভযাত আমযালদি আেযা-আিযাঙ্কযাগুর্ আিও 
জবরে িলি পূে্ষ িিলব এিিম আেযা িিযাই েযায়। অথ্ষ ব্বস্যা 
ধীলি ধীলি স্যাভযারবি ছলন্ রফিলছ জসই ইরগেত ইরতমলধ্ই 
রমল্লছ। সিিযাি গত ১৩ জম আত্মরনভ্ষি ভযািত প্যালিলজি 
আওতযায় অথ্ষ ব্বস্যাি আিও সুদৃঢ়িিলে ২৯.৮৭ ্ক্ষ জিযারট 
টযািযাি প্যালিলজি িথযা জিযারেযা িলিন। ভযািলত সযাধযািে মযানুলরি 
সংেম ও তধে্ষ্ এবং অথ্ষনীরতি সুদৃঢ় বুরনয়যারদ রভরতিি ফল্ 
নযা জিব্ সিিযাি এি নতুন উন্নয়ন িম্ষসূরচ প্রেয়ন িিলত 
জপলিলছ,  জসইসলগে মিযামযািীি রবরূপ প্রভযাব সল্বেও রবরভন্ন 
জক্ষলরিি পুনগ্ষঠন ও মযালনযান্নয়লন িম্ষসূরচ অব্যািত জিলখলছ। 

তলব, অথ্ষ ব্বস্যালি স্যাভযারবি ছলন্ রফরিলয় এলন রবিযাে িযাি 
বযােযালনযাি ওপি অগ্যারধিযাি জদওয়যা িলয়লছ। 

সিিযাি িলয়ি মযাস আলগ আত্মরনভ্ষি ভযািত অরভেযালনি 
সূচনযা িলি। উলদেে্ রছ্, অথ্ষনীরতি সমস্ত চযার্িযােরক্তগুর্লি 
পুনরুজ্ীরবত িিযা। জসইসলগে চযারিদযা বযারেলয় িম্ষসংস্যালনি 
সুলেযাগ 

বযােযালনযা। এি ফল্, অরতকু্ষদ্র, জছযাট ও মযাঝযারি রেল্যালদ্যাগগুর্ 
রবলেরভযালব ্যাভবযান িলয়লছ। আপৎিযা্ীন ঋে সিযায়তযা 
রনশ্চয়তযা িম্ষসূরচি মযাধ্লম ৪৫ ্ লক্ষি জবরে কু্ষদ্র ব্বসযাি জক্ষলরি 
প্ররতিূ্ অবস্যা িযারটলয় পুনরুজ্ীবলন আরথ্ষি সিযায়তযা জদওয়যা 
িলয়লছ। এি ফল্, প্রচর্ত ও অপ্রচর্ত উভয় জক্ষলরিই রবপু্ 
িম্ষসংস্যালনি সুলেযাগ সৃরষ্ট িলয়লছ। এই অরভেযালনি আওতযায় 
৮০.৩ ্ক্ষ ঋে গ্িীতযালি ২ ্ক্ষ ৫ িযাজযাি ৫৬৩ জিযারট টযািযাি 
জবরে ঋে মঞু্ি িিযা িলয়লছ।

এছযােযাও, ইরতমলধ্ই ১ ্ক্ষ ৫৮ িযাজযাি ৬২৬ জিযারট টযািযা 
ঋে সিযায়তযা জদওয়যা িলয়লছ। ঋে সিযায়তযাি প্রররিয়যা এখনও 
অব্যািত। এটযা জিব্ এিটযা পরিসংখ্যান মযারি জেখযালন 
অথ্ষ ব্বস্যাি পুনরুদ্ধযাি সুরনরশ্চত িিলত চ্রত পদলক্ষলপি 
সযাফ্্লিই প্রমযাে িলি। নতুন বছি অথ্ষনীরত অপযাি সম্ভযাবনযা 
রনলয় আসলত পযালি। তযাই, এিযারধি রনিলপক্ষ সংস্যাি 
প্ররতলবদলনও ভযািলতি আরথ্ষি অগ্গরতি রবরয়রট সুস্পষ্টভযালব 
প্ররতফর্ত িলয়লছ। 

েখন এিযারধি জক্ষলরি চ্যাল্ঞ্ রছ্, তখন এই সিিযাি সমস্ত 
প্ররতিূ্তযালি িযারটলয় পরিরস্রত অনুেযায়ী সম্ভযাবনযালি সুলেযালগ 
পরিেত িলিলছ।  এজন্ সিিযাি শ্রম এবং িৃররলক্ষলরি অরভনব 
রিছু সংস্যাি িলিলছ। শ্রম ও িম্ষলক্ষলরি এই সব সংস্যাি নতুন 
ভযািলতি িম্ষীবযারিনী ও িৃরিলদি জীবলন আমূ্ পরিবত্ষন 
আনযাি জন্ই িিযা িলয়লছ।  নতুন চযািরট শ্রমরবরধ প্রেয়ন িিযা 
িলয়লছ এবং িৃরর বযাজযালিি আিও উদযািীিিে িলয়লছ। এি 
ফল্, আমযালদি িলঠযাি পরিশ্রমী রে্ সংস্যাি শ্ররমি ও িৃরিিযা 
আিও সমৃরদ্ধি সুলেযাগ পযালচ্ছন।

এঁলদি সিল্ি অংেগ্িে ছযােযা িৃররলক্ষলরি ৩.৬ েতযাংে 
িযালি বৃরদ্ধ িখনই সম্ভব িত নযা। চ্রত অথ্ষবলর্ষি প্রথমযালধ্ষই 
িৃররলক্ষলরি এই অগ্গরত জদখযা জগলছ। এিইভযালব, এরপ্র্ 
জথলি জসলটেম্বি পে্ষন্ত সমলয় রে্লক্ষলরিি রবিযালে রিছুটযা 
রনম্নমুখী প্রবেতযা ্ক্ষ্ িিযা জগলছ। তলব, গত অল্যাবি মযালস 
রে্ জক্ষলরি ৩.৬ েতযাংে িযালি অগ্গরত িলয়লছ, েযা উৎপযাদন 
জক্ষলরিি স্যাভযারবি ছন্ রফলি আসযাি ইরগেত জদয়। সিিযালিি 
সুপরিির্ত নীরত গ্িলেি ফল্ ২০২১-এ রববে সিবিযাি 
েৃঙ্ল্ ভযািলতি অংেীদযারিত্ব আিও বযােলব বল্ই মলন িিযা 
িলচ্ছ। ২০২০-ি এরপ্র্-জসলটেম্বি পে্ষন্ত সমলয় বযারেলজ্ি 
পরিমযাে দযাঁরেলয়লছ ১৭.৭৪ রবর্য়ন মযারি্ষন ড্যাি। অন্রদলি 
িপ্যারনি পরিমযাে দযাঁরেলয়লছ ২২১.৮৬ রবর্য়ন মযারি্ষন ড্যাি। 
এই পরিসংখ্যান এরগলয় চ্যাি জক্ষলরি অত্ন্ত ইরতবযাচি। স্যামী 
রবলবিযানন্ বল্রছল্ন, প্রত্যােযা ও ইরতবযাচি ধযািেযা আমযালদি 
জীবলনি প্রযােেরক্তি মূ্ উৎস। তযাই আেযা িিযা েযায়, নতুন 
বছি আমযালদি জীবলন আিও সমৃরদ্ধ রনলয় আসলব। 

l	িপ্ারন ও পরিন্দেবাি রিে কেন্দে নতুন 
বছি এে নতুন রিশাি সূচনা েিন্দব

l	ভািন্দতি পণযিসামগ্রী িপ্ারন ২০২০-ি 
কসন্দটেম্বন্দি গত বছন্দিি ওই এেই মান্দসি 
তুলনায় ৫.৯৯ শতাংশ কবন্দে ২৭.৫৮ 
রবরলয়ন মারেকিন ডলাি হন্দয়ন্দছ, যা নতুন 
আশাি সঞ্াি েিন্দছ

l	ভািতরীয় পরিন্দেবািাতা সংস্াগুরল কোরভড-
১৯-এি িক্ষতাি সন্দগে কমাোরবলা েন্দিন্দছ, 
কসই সময় রবরভন্ন বিাত বারতল হন্দয় 
কগন্দলও ২০২০-ি অন্দ্াবন্দি বিান্দত বৃরধিি 
ইরগেত পাওয়া কগন্দছ

l	কোরভড-১৯ সংক্ান্ত রনন্দেধাজ্া সািা 
রবন্দবেই ধরীন্দি ধরীন্দি রশরেল হন্দয় এন্দসন্দছ, 
পরিন্দেবািাতািা এখন সমগ্ রববেন্দেই 
তাঁন্দিি পরিন্দেবা কপঁন্দছ রিন্দত উন্দিযিাগরী 
হন্দয়ন্দছন

রূপ�োলি রেখোরূপ�োলি রেখো
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l	স্বচ্ছ রারে নিশি (শহরাঞ্চল) কি্ভসূনচর আওোয় ৫৮,৯৯,৬৭নি পানরবানরক 
শশৌচাগার গতে শোলার উতদেশ্ নিল। এখিও পর্ভন্ত কি্ভসূনচর আওোয় 
৬২,২৮,৩৭২নি শশৌচাগার নিি্ভাণ করা হতয়তি রা ধার্ভ লতষ্্র েুলিায় ১০৬%।

l	একইরাতব সব্ভসাধারতণর ব্বহাতরর জি্ লষ্্িাত্ার েুলিায় শবনশ 
শশৌচাগার নিনি্ভে হতয়তি। ধার্ভ লষ্্ নিল ৫,০৭,৫৮৯নি সব্ভজিীি শশৌচাগার 
গতে শোলার। এখিও পর্ভন্ত ৫,৯৫,৫৬নি শশৌচাগার গতে েুতল ধার্ভ লষ্্িাত্ার 
১১৭% পূরণ করা সম্ভব হতয়তি।

l	৪,৩৭২নি শহর এবং ৮,৪৩৪ ওয়ার্ভ শেতক বানে বানে 
নগতয় জঞ্াল সংগ্রহ অনররাি চলতি। 

l	২০২০-র স্বচ্ছ সতব্ভষ্ণ অিুরায়ী, ৪,২৪২নি শহর, ৬২নি 
ক্ান্টতিন্ট শবার্ভ এবং ৯৭নি িগতরর ১২ শকানির শবনশ 
িাগনরক এই সিীষ্ায় অংশগ্রহণ কতরি। গঙ্া িদী 
েীরবে্ভী শহর ও িগরগুনলতে এই অনররাি পনরচানলে 
হয়। রারতের পনরচ্ছন্নেি শহর নহতসতব পরপর 
চারবার স্বীকৃনে শপতয়তি ইত্ার।

l	সািানজক কল্াণিূলক কি্ভসূনচগুনলর সতঙ্ ৫.৫ 
লতষ্র শবনশ স্ানিতিশি কি্ভী এবং ৮৪,০০০-এর শবনশ 
কাগজকুতোতিাওয়ালাতদর উন্নয়তির িূলত্াতে সানিল 
করা হতয়তি।

l	শদতশর ৭৭%-এর শবনশ ওয়াতর্ভ রন্ত্রচানলে জঞ্াল 
পৃেকীকরণ ব্বস্া চালু করা হতয়তি।

l	২০১৪-র ২ অত্াবর শেতক ২০২০-র ১৫ নরতসম্বর পর্ভন্ত স্বচ্ছ রারে নিশি 
(গ্রািীণ) কি্ভসূনচর আওোয় শিাি ১০,৭২,৩৫,৪৩৫নি পানরবানরক শশৌচালয় 
নিনি্ভে হতয়তি।

l	সারা রারতে ৭০৬নি শজলায় ৬ লতষ্র শবনশ গ্রাি প্রকাশ্ স্াতি শশৌচকি্ভ 
বনজ্ভে হতয়তি।

l	নবশ্ব স্বাস্্ সংস্ার ২০১৮-র প্রনেতবদি অিুরায়ী রারতে রায়নরয়া অসুখ 
শেতক ৩ লতষ্র শবনশ িািুতের জীবি বাঁচাতিা সম্ভব হতয়তি।

l	ইউএিআইনসই-এর ২০১৯-এর এক প্রনেতবদি অিুরায়ী, ২০১৪-র 
অত্াবর শেতক ২০১৯-এর শেব্রুয়ানর পর্ভন্ত স্বচ্ছ রারে নিশতির আওোয় 
৭৫.৫ লষ্ পূণ্ভ সিতয়র জি্ কি্ভসংস্াতির সৃনটি হতয়তি।  

পরিচ্ছন্ন ভািতেি লতষ্যে২০১৪-র ২ অয়্োবর মহোত্মো েোন্ীর জন্মবোভে্থ�ীয়ি প্রধোিমন্তী িয়রন্দ্র কমোদী স্বছে িোরি ভমশয়ির সূিিো ০১৪-র ২ অয়্োবর মহোত্মো েোন্ীর জন্মবোভে্থ�ীয়ি প্রধোিমন্তী িয়রন্দ্র কমোদী স্বছে িোরি ভমশয়ির সূিিো 
�য়রি। িোরপর করয়� িোরি এ� পভরছেন্ন রোষ্ট্র হয়য় ওঠোর লয়ষেযে বহু পর অভিক্রম �য়রয়ছ। এ�ইসয়গে �য়রি। িোরপর করয়� িোরি এ� পভরছেন্ন রোষ্ট্র হয়য় ওঠোর লয়ষেযে বহু পর অভিক্রম �য়রয়ছ। এ�ইসয়গে 
েোন্ীভজর পদোঙ্ক অনুসরণ �য়র সুস্-সবল রো�োর ভিয়ভমি অিযেোসগুভলয়�ও আত্মস্ �য়রয়ছ। আরও কবভশ েোন্ীভজর পদোঙ্ক অনুসরণ �য়র সুস্-সবল রো�োর ভিয়ভমি অিযেোসগুভলয়�ও আত্মস্ �য়রয়ছ। আরও কবভশ 

সংখ্য� মোনুে স্বছে িোরি ভমশয়ির প্রভি িোঁয়দর সমর্থ ি জোভিয়য় এয়� েণ-আয়্োলয়ির রূপ ভদয়য়য়ছ। িোরি সংখ্য� মোনুে স্বছে িোরি ভমশয়ির প্রভি িোঁয়দর সমর্থ ি জোভিয়য় এয়� েণ-আয়্োলয়ির রূপ ভদয়য়য়ছ। িোরি 
পোভরবোভর� কশৌিোেোয়রর সুভবধো প্রদোয়ির কষেয়রে ধো�্থ  লষেযেমোরেো অভিক্রম �য়রয়ছ। সমস্ত পঞ্োয়য়ি এলো�ো উন্মমুক্ত পোভরবোভর� কশৌিোেোয়রর সুভবধো প্রদোয়ির কষেয়রে ধো�্থ  লষেযেমোরেো অভিক্রম �য়রয়ছ। সমস্ত পঞ্োয়য়ি এলো�ো উন্মমুক্ত 
স্োয়ি কশৌি�ম্থ  বভজ্থ ি হয়য় উয়ঠয়ছ। সোভব্থ�িোয়ব ৭ ক�োটির কবভশ মোনুেয়� কশৌিোেোয়রর সুভবধো কদওয়ো হয়য়য়ছ। স্োয়ি কশৌি�ম্থ  বভজ্থ ি হয়য় উয়ঠয়ছ। সোভব্থ�িোয়ব ৭ ক�োটির কবভশ মোনুেয়� কশৌিোেোয়রর সুভবধো কদওয়ো হয়য়য়ছ। 
এমিভ� সোধোরণ মোনুয়ের ময়যেই এ� আমূল পভরবি্থ ি এয়সয়ছ। এখি ক�বল �র্্থ পষেই িয়, বরং সোধোরণ এমিভ� সোধোরণ মোনুয়ের ময়যেই এ� আমূল পভরবি্থ ি এয়সয়ছ। এখি ক�বল �র্্থ পষেই িয়, বরং সোধোরণ 
মোনুেও িোঁয়দর িোরপোয়শর এলো�ো পভরছেন্ন রোখয়ি অংশগ্রহণ �রয়ছি।মোনুেও িোঁয়দর িোরপোয়শর এলো�ো পভরছেন্ন রোখয়ি অংশগ্রহণ �রয়ছি।

l স্বচ্ছ ভািত রমশন (গ্ামরীণ)সূচনাি রবিতরীয় 
পযকিান্দয় উনু্ক্ত স্ান্দন কশৌচেমকি বরকিন সহ 
েরিন ও তিল বরকিযি বযিবস্াপনাি রবেন্দয় 
গুরুত্ব কিওয়া হন্দচ্ছ। রমশন্দনি রবিতরীয় 
পযকিায় ২০২০-২১ কেন্দে ২০২৪-২৫ পযকিন্ত 
রমশন কমাড রভরতিন্দত রূপারয়ত হন্দব। এই 
খান্দত খিচ ধিা হন্দয়ন্দছ আনুমারনে ১.৪০ 
লক্ষ কোরি িাো।

l গ্ামরীণ এলাোয় পরিষ্াি-পরিচ্ছন্নতা 
বরায় িাখন্দত ২০১৯-এি কসন্দটেম্বন্দি 
এেরি িশেন্দময়ারি েমকিপরিেল্পনাি 
সূচনা হন্দয়ন্দছ।

l উনু্ক্ত স্ান্দন কশৌচেমকি বরকিন্দনি কক্ষন্দরে 
কিরিং-এি পাশাপারশ রঞ্ালমুক্ত শহি 
এবং বারেকিে সমরীক্ষা পরিচারলত হন্দচ্ছ 
পরিষ্াি-পরিচ্ছন্নতা মাপোরি রনধকিািন্দণি 
রনযি। 

l স্বচ্ছ সন্দবকিক্ষণ সমরীক্ষা, ২০২১ আগামরী 
বছন্দিি ৪-৩১ রানুয়ারি পযকিন্ত পরিচারলত 
হন্দব।

l এখন ২,৯০০রি শহন্দি প্ায় ৬০,০০০ 
কশৌচাগান্দিি অবস্ান গুগল মযিান্দপ পাওয়া 
যান্দচ্ছ।

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

স্চ্ছ ভযািত রমেন

প্রকাশ্য স্ানে শ�ৌচকর্ম  
বর ্্ম ত 

৪,৩৪০টি৪,৩৪০টি 
�হনেে রনযে 

১,৩১৯টি১,৩১৯টি 
�হেনক ওরিএফ+ 
রহনেনব শ�াষণা কো 

হনেনে এবং 

৪৮৯টি৪৮৯টি 
�হে ওরিএফ++ রহনেনব 

শ�ারষত হনেনে

নতুন উপদেশ্য �ূেপেে নতুন উপদেশ্য �ূেপেে 
িপষ্্য অগ্রসে হওয়োিপষ্্য অগ্রসে হওয়ো

প্রত্যোশো �ূেেপ্রত্যোশো �ূেে

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি৬



চাল�কাশলতি
ভারয়তরভারয়তর

ভোেত এক নবীন েোষ্ট্র রেখোপন ৮০ রকোটি েুবক েপয়পে। ভোেপতে 
প্রোয় ৬৫% ৩৫ বেপেে কম বয়সী। তোই েুবোেোই ভোেপতে অন্যতম 
শলতি। তোই তোপেেপক েষ্, �ুনে্দ ষ্ এবং েষ্তোে মোন বোড়োপনোে 

ব্যো�োপে উৎসোলহত কেপত হপব। এমনলক, তোপেেপক প্রধোনমন্তীে কথো 
লেপয় অনুপ্রোলেত কেপত হপব। প্রধোনমন্তী নপেন্দ্র রমোেী সব্দেোই রেপশে 

লবকোপশ েুব সম্প্রেোপয়ে প্রলত আস্ো রেপখপেন

সমলয়ি সলগে সলগে প্রধযানমন্তী 
জমযাদী েুব সম্প্রদযালয়ি 
ক্ষমতযা ও সম্ভযাবনযাি 

িথযা বযািবযাি বল্লছন। এই 
্লক্ষ্ সিিযাি এিযারধি িম্ষসূরচ 
প্রেয়ন িলিলছ েযালত আজলিি েুব 
সমযালজি চযারিদযাগুর্ জমটযালনযা েযায়। 
রডরজটযা্ ইরডিয়যা রমেনই জিযাি, বযা 
জমি ইন ইরডিয়যা িম্ষসূরচ অথবযা রস্্ 

ইরডিয়যা রমেন – েযাই জিযাি নযা জিন, 
সিিযালিি অগ্যারধিযাি জথলিলছ 
েুব সম্প্রদযালয়ি ওপি। প্রিৃতপলক্ষ 
এিযাই জদলেি চযার্িযােরক্ত।

২০২০-ি নলভম্বলি জওিি্যা্ 
জনিরু রববেরবদ্যা্লয় স্যামী 
রবলবিযানলন্ি মূরত্ষ উল্যাচন িলি 
প্রধযানমন্তী বল্ন, েুবযািযাই সযািযা রবলবে 
ব্্যাডি ইরডিয়যাি ব্্যাডি অ্যাম্বযালসডি।

আভম এ�রো সব্থ দোই 
বভল ক� িরুণ স্বপ্ন ও 

প্রিযেোশোয়� ক�োিিোয়বই 
খোয়টো �রো �োয়ব িো। 
িোঁয়দরয়� আ�োয়শর 
অসীম ভদেয়তে হোভরয়য় 

ক�য়ি ভদয়ি হয়ব �োরণ 
িোঁয়দর ময়যে রয়য়য়ছ 

অসীম সম্োবিো। িোঁয়দর 
ময়যে রয়য়য়ছ উদ্ীপিো, 
উৎসোহ, উদ্যম, সোহস, 
ভবিষেণিো। িোই িোঁরো 
অিীয়ির স্মৃভি বহি 

�য়র িলয়ি আগ্রহী িি। 
এমিভ�, এই যুব সমোজ 
ক� ক�োিও িযেোয়লঞ্জ ও 
সমস্োর কমো�োভবলোয়িও 

সষেম।

প্রধোিমন্তী িয়রন্দ্র কমোদীপ্রধোিমন্তী িয়রন্দ্র কমোদী

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

নবীন ভযািত

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি ৭



l রুব সম্প্রদাতয়র কাতি গুণগে নশষ্া শপঁতি শদওয়া 
শেতক শুরু কতর োতদর রনবে্তের সনিক নদশা 
শদখাতিার জি্ একানধক নবকল্প পনো সুনিনচিে করা 
হতয়তি। এই লতষ্্ সরকার রুব সম্প্রদাতয়র জি্ 
একানধক প্রকল্প ও কি্ভসূনচ গ্রহণ কতরতি। 

l শদতশ স্াি্ভ-আপ সংসৃ্নের প্রসাতর স্াি্ভ-আপ ইনডিয়া 
কি্ভসূনচর সূচিা হতয়তি। এই কি্ভসূনচ উদ্াবি ও 
নশতল্পাতদ্াগী িতিারাতবর অিুকূল বাোবরণ গতে 
েুলতে উপরুক্ত ব্বস্া হতয় উতিতি।

l আত্মনবশ্বাসী, ব্নক্তত্বসপিন্ন ও দৃঢ়প্রে্য়ী এক িবীি 
রারে গিতির লতষ্্ই জােীয় নশষ্ািীনে (এিইনপ) 
প্রণয়ি করা হতয়তি। এই িীনেতে সুনিনচিে 
করা হতয়তি রাতে দনরদ্র শেতক দনরদ্রের শরেণীর 
িাত্িাত্ীরাও োতদর পি্িতো নশষ্ার উপরুক্ত 
অনধকার ও সুতরাগ পায়।

l সাধারণ শরেণীরুক্ত দনরদ্র রুবক-রুবেীতদর সাহাতর্ 
আনে্ভক নদক শেতক নপনিতয় পো শরেণীর জি্ ১০% 
সংরষ্তণর ব্বস্া নশষ্াতষ্তত্র পাশাপানশ সরকানর 
পনরতেবাতেও চালু হতয়তি।

l নবনরন্ন শষ্ত্ এবং রাজ্গুনলতে দষ্ো প্রনশষ্তণর 
িাি বাোতে নস্ল ইনডিয়া নিশতির সূচিা হয়। এই 
কি্ভসূনচতে ২০২২-এর িতধ্ কিপতষ্ ৪০ শকানি 
ব্নক্ততক প্রানেষ্ানিক নদক শেতক দষ্ কতর শোলার 
পনরকল্পিা রতয়তি। এিাোও নস্ল ইনডিয়া কি্ভসূনচর 
উতদেশ্গুনল পূরতণ এই কি্ভসূনচর িাধ্তি শকবল 
দষ্োিূলক প্রতচটিাগুনলর সতঙ্ সঙ্নেই রাখা হতচ্ছ 
িা, শসইসতঙ্ নবনরন্ন শষ্তত্ দ্রুে নসদ্ান্ত গ্রহতণর সতঙ্ 

সতঙ্ দষ্োর শষ্তত্ উৎকে্ভো অজ্ভি করা রায়। 
 l ২০১৫-র জুলাই িাতস জােীয় দষ্ো উন্নয়ি নিশি 

(এিএসনরএি)-এর সূচিা হয়। এই নিশি শুরু করার 
উতদেশ্ই হল, সারা শদতশ দষ্োর িাতিান্নয়তির 
লতষ্্ নবনরন্ন প্রয়াতসর িতধ্ সিন্বয় বজায় রাখতে 
একনি সুদৃঢ় প্রানেষ্ানিক কািাতিা প্রণয়ি করা রাতে 
প্রনে বির প্রায় ১ শকানি ব্নক্ততক প্রনশষ্ণ শদওয়া 
সম্ভব হয়। এই কি্ভসূনচ রূপায়ণ খাতে ২০১৯-২০ 
অে্ভবতে্ভ ১,৭৪৯.২২ শকানি িাকা িঞু্র করা হয়।

l সরকার রুব সম্প্রদায়তক কতি্ভাপতরাগী কতর েুলতে 
একনি বহুপানষ্ক প্্ািেি্ভ নহতসতব ‘রুবা’ কি্ভসূনচর 
সূচিা কতর। এই কি্ভসূনচর আওোয় রুব সম্প্রদায়তক 
অিলাইি ও অেলাইতি নশতল্পাতদ্াগ গতে শোলার 
ব্াপাতর প্রনশষ্ণ শদওয়া হতচ্ছ। এিাোও, সেল 
নশতল্পাতদ্াগী ও নবতশেজ্ঞরা োঁতদর অনরজ্ঞো নবনিিয় 
করতিি। রুব সম্প্রদাতয়র িতি নশতল্পাতদ্াতগর িতিারাব 
গতে েুলতেই এই কি্ভসূনচ গ্রহণ করা হতয়তি।

l ি্াশিাল শকনরয়ার সানর্ভস (এিনসএস) কি্ভসংস্াতির 
লতষ্্ শুরু করা হয়। ২০২০-র নরতসম্বর পর্ভন্ত 
এিনসএস-এর শপাি্ভাতল সনরিয় কি্ভীপ্রাে্ভীর সংখ্া 
১,২০,৭৪,৮৯৯। ২০২০-র নরতসম্বর পর্ভন্ত ৭১,০২৪নি 
শূণ্পতদর শষ্তত্ ৮১,১৫৮ জি নিতয়াগকে্ভা প্রাে্ভীপদ 
পূরতণর প্রস্াব শদি।

l নবশ্বিাতির উৎপাদি পনরকািাতিা গতে শোলার 
পাশাপানশ নবনিতয়াতগ উৎসাহ, উদ্াবতির প্রসার, 
দষ্োর িাতিান্নয়ি এবং শিধাসপিতদর সুরষ্ার 
লতষ্্ শিক ইি ইনডিয়া কি্ভসূনচর সূচিা হয়।

েুব সম্প্রেোপয়ে জন্য এক নতুন �েপষ্�েুব সম্প্রেোপয়ে জন্য এক নতুন �েপষ্�

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

নবীন ভযািত

রারতের বয়স কেরারতের বয়স কে
শতাংশ বা তাি কবরশ মানুন্দেি বয়স 
২৬ বছন্দিি রনন্দচ

শতাংশ বা তাি কবরশ মানুন্দেি বয়স 
৩৫-এি রনন্দচ

৬২% মানুন্দেি বয়স ১৫-
৫৯ বছন্দিি (েমকিরীবারহনরী) 
মন্দধযি

িবীিেি শদশ শরখাতি গে বয়স ২৯ বিরিবীিেি শদশ শরখাতি গে বয়স ২৯ বির
গে ২৯ বছি বয়সরী তরুণিাই সন্দবকিাতিম শরক্ত। 
এই যুবশরক্তি সাহান্দযযিই ভািন্দতি অগ্গরত ২% 

পযকিন্ত বােন্দত পান্দি।

৫০
৬৫
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“আমযালদি েুব সম্প্রদযায় ভযািলতি 
সংসৃ্রত ও ঐরতলি্ি প্ররতরনরধ। 
তযাই, েুব সম্প্রদযালয়ি প্রত্যােযাি মধ্ 
রদলয় ভযািলতি িযাজযাি বছলিিও 
জবরে পুিলনযা স্তন্ততযাি রচিযাচরিত 
গব্ষলবযাধলিই প্ররতফর্ত িয়। 
এমনরি, ভযািলতি রচিযাচরিত এই 

স্তন্ততযা জথলি এিরবংে েতযাব্ীি 
নতুন ভযািলতি পরিরচরতও প্রিযাে 
পযায়। এিথযা মলন জিলখ ভযাবলত িলব 
আমিযা অতীলত রববেলি রি রদলয়রছ 
এবং এি জপ্ররক্ষলত আমযালদি প্রযারপ্ই 
বযা রি। আমযালদি আত্মরববেযালসি 
ভযাবনযাি ওপি রভরতি িলিই 

ভরবর্লতি ্লক্ষ্ িযাজ িিলত িলব। 
এিরবংে েতযাব্ীলত ভযািত সমগ্ 
রবলবে রি অবদযান িযাখলত পযালি তযা 
খুলঁজ জবি িিযাি সমলবত দযারয়ত্বই 
আমযালদি” বল্ প্রধযানমন্তী অরভমত 
প্রিযাে িলিন।  

l উপাজ্ভতির সুতরাগ আরও বাোতে গুণগে িাতির নশষ্া 
ব্বস্া শেতক শুরু কতর সরকার রুব সম্প্রদাতয়র 
কল্াতণ অঙ্ীকারবদ্। এিিনক, রুব সম্প্রদাতয়র 
সুস্বাস্্ ও পুনটির িাি বজায় রাখতেও পর্ভাপ্ত পনরিাতণ 
সপিতদর সংস্াি করা হতচ্ছ।

l সারা শদতশ েরুণ প্রনেরাবািতদর খঁুতজ শবর করতে 
রিীোতষ্তত্ সরকার পাঁচনি আঞ্চনলক কনিনি গিি 
কতরতি। উত্তর, দনষ্ণ, পূব্ভ, পনচিি ও উত্তর-পূতব্ভর 
জি্ এই কনিনিগুনল গিতির নসদ্ান্ত হতয়তি। শ্াি্ভস 
অেনরনি অে ইনডিয়ার শখতলা ইনডিয়া কি্ভসূনচর 
আওোয় এই কনিনিগুনল গনিে হতব।

l কৃনে সহ একানধক পরপিরাগে শষ্তত্ সংস্ার করা 
হতয়তি। িেুি িেুি সম্ভাবিার শপ্রনষ্তে রুবারা এই 
শষ্ত্গুনলতে নিতজতদরতক সানিল করতিি।

l গ্রাতির দনরদ্র রুবক-রুবেীতদর আনে্ভক নদক শেতক 
স্বনির্ভর কতর েুলতে এবং নবশ্বজুতে নবনরন্ন ধরতির 
কাতজ দষ্ কতর েুলতে দীিদয়াল উপাধ্ায় গ্রািীণ 
শকৌশল্া শরাজিার সূচিা হতয়তি। এই কি্ভসূনচর 
আওোয় সরকার ২০২২ পর্ভন্ত ২৮,৮২,৬৭৭ জি 
রুবক-রুবেীতক প্রনশষ্তণর পনরকল্পিা নিতয়তি। 
চলনে বিতরর ৯ নরতসম্বর পর্ভন্ত ১০,৮০,৯০০ জি 
রুবক-রুবেীতক প্রনশষ্ণ শদওয়া এবং এতদর িতধ্ 
৬,২৮,১২৪ জি কাতজর সুতরাগ শপতয়তিি।

l প্রধািিন্ত্রী কি্ভসংস্াি সৃনটি কি্ভসূনচ (নপএিইনজনপ)-র 
িাধ্তি অটিি শরেণী উত্তীণ্ভ ১৮ বিতরর শবনশ বয়সী 

ব্নক্ততদর নবনরন্ন শষ্তত্ কাতজর সুতরাগ শদওয়া হতচ্ছ। 
উৎপাদি শষ্তত্ ১০ লষ্ িাকার শবনশ প্রকল্প খাতে 
খরতচর সতঙ্ রুক্ত শষ্ত্গুনলতে এবং ব্বসা বা 
পনরতেবা শষ্তত্র সতঙ্ রুক্ত ৫ লষ্ িাকার শবনশ 
প্রকল্পগুনলতে এই রুবক-রুবেীতদর কাতজ সুতরাগ 
শদওয়া হতচ্ছ।

l স্বনিরুনক্ত শষ্তত্ সুনবধা প্রদাতির জি্ প্রধািিন্ত্রী 
িুদ্রা শরাজিা (নপএিএিওয়াই)-র সূচিা হতয়তি। এই 
কি্ভসূনচর আওোয় বন্ধকী িাোই ১০ লষ্ িাকা 
পর্ভন্ত ঋতণর সুনবধা শদওয়া হয়। অনেষু্দ্র / শিাি 
ব্বসানয়ক নশল্প সংস্াগুনলর পাশাপানশ ব্নক্তনবতশতে 
োঁতদর ব্বসা-বানণতজ্র সম্প্রসারতণ বা িেুি নশল্প 
স্াপতি এই ঋতণর সহায়ো শপতে পাতরি।

ভলবষ্যপতে েোত্ো�থভলবষ্যপতে েোত্ো�থ

স্োর্দ -আপ�ে লেক রথপক লবপবে ভোেপতে স্োর্দ -আপ�ে লেক রথপক লবপবে ভোেপতে 
স্োন তৃতীয়স্োন তৃতীয়

মুদ্ো রেোজনোে আওতোয় ২৬ রকোটিে মুদ্ো রেোজনোে আওতোয় ২৬ রকোটিে 
রবলশ রষ্পত্ ঋে সহোয়তো মঞু্েরবলশ রষ্পত্ ঋে সহোয়তো মঞু্ে

এি ফল্ েুবি-েুবতীলদি স্প্ন জদখযাি পথই সুগম এি ফল্ েুবি-েুবতীলদি স্প্ন জদখযাি পথই সুগম 
িলব নযা, জসইসলগে সিিযারি সযািযালে্ স্যাট্ষ-আপ গলে িলব নযা, জসইসলগে সিিযারি সযািযালে্ স্যাট্ষ-আপ গলে 
জতযা্যািও সুরবধযা পযালবন।জতযা্যািও সুরবধযা পযালবন।

জসন্যাি ফি মরনটরিং ইরডিয়যান ইিনরম প্ররতষ্যালনি তথ্ অনুেযায়ী, ভযািলত জসন্যাি ফি মরনটরিং ইরডিয়যান ইিনরম প্ররতষ্যালনি তথ্ অনুেযায়ী, ভযািলত 
স্রনেুরক্ত জক্ষলরি েুক্ত েুবি-েুবতীি সংখ্যা প্রযায় ২৫ ্ক্ষ। স্রনভ্ষি েুবি-স্রনেুরক্ত জক্ষলরি েুক্ত েুবি-েুবতীি সংখ্যা প্রযায় ২৫ ্ক্ষ। স্রনভ্ষি েুবি-
েুবতীি সংখ্যা ২০১৬-ি ৫.৩০ জিযারট জথলি জবলে ২০১৯-এ ৫.৬০ েুবতীি সংখ্যা ২০১৬-ি ৫.৩০ জিযারট জথলি জবলে ২০১৯-এ ৫.৬০ 
জিযারট িলয়লছ।জিযারট িলয়লছ।

৫০,০০০৫০,০০০ ১০,০০,০০০১০,০০,০০০
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l	িনহলাতদর ষ্িোয়ি সুনিনচিে করতে 
২০১৪ শেতক একানধক িেুি আইি 
প্রবে্ভি করা হতয়তি।

l	নশশুকি্াতদর সুরষ্ার জি্ শেৌজদানর 
আইি (সংতশাধি) নবল পাস হতয়তি। এই 
নবতল ১২ বিতরর কি বয়সী নশশুকি্ার 
ধে্ভতণর শষ্তত্ িৃেু্দতডের সংস্াি রতয়তি। 
এই আইি কার্ভকর করার নেিনদতির 
িতধ্ই িধ্প্রতদতশর দানেয়া শজলায় 
অনররুক্ত একজিতক িৃেু্দডে শদওয়া 
হতয়তি।

l	েৎষ্ণাৎ নববাহ নবতচ্ছদ বা নেি োলাক 
প্রোর নবরুতদ্ আইনি সংস্াি কার্ভকর 
কতর এতক শেৌজদানর অপরাধ নহতসতব 
গণ্ করা হতচ্ছ।হজ পূণ্াে্ভীতদর সতঙ্ 
একজি শিহরি (পুরুে সঙ্ী) রাওয়ার 
প্রো রদ হতয়তি।

l	প্রনেনি পুনলশ োিায় িনহলাতদর জি্ 
শহল্পতরস্ চালু হতয়তি। এিাোও ৬০০-র 
শবনশ ওয়ািস্প শসন্টার চালু হতয়তি।

l	িনহলাতদর নবরুতদ্ সাইবার অপরাধ 

নিয়ন্ত্রতণ একনি শপাি্ভাল চালু হতয়তি। 
প্রনেনি ি্ানসিতে নজনপএস ব্বস্া কার্ভকর 
করার ও প্ানিক বািি বসাতিার নবেয়নি 
বাধ্োিূলক হতয়তি।

l	কি্ভতষ্তত্ িাইি নশেতি িনহলাতদর 
কাতজ অিুিনে শদওয়া হতয়তি। এিিনক 
রারেীয় শসিাবানহিীতে িনহলাতদর স্ায়ী 
কনিশতির নবেয়নিও কার্ভকর হতয়তি।

l	নবনরন্ন স্বনির্ভর শগাষ্ীতে িনহলাতদর সংখ্া 
৬.৬০ শকানির শবনশ।

l	প্রধািিন্ত্রী িােৃ ব্িা শরাজিার আওোয় 
গর্ভবেী িনহলা ও দুগ্ধদাত্ী িাতয়তদর 
িগদ রাো নহতসতব ৫,০০০ িাকা শদওয়া 
হতচ্ছ। প্রেি নশশুসন্তাতির জতমের শষ্তত্ই 
এই সুতরাগ পাওয়া রায়। এখিও পর্ভন্ত 
১.২ শকানি িনহলাতক এই সুনবধা শদওয়া 
হতয়তি।

l	নিশি ইন্দ্রধিুে নিকাকরণ কি্ভসূনচর 
আওোয় ৯০ লতষ্র শবনশ গর্ভবেী 
িনহলার নিকাকরণ হতয়তি। প্রনেনি 
বানেতে শশৌচাগার নিি্ভাণ করা হতচ্ছ।

l	অিাবাসী রারেীয়তদর 
(এিআরআই) নববাহ 
নিবন্ধধীকরণ সুরষ্াগে নদক 
শেতক বাধ্োিূলক করা 
হতয়তি।

l	জি ধি শরাজিার িাধ্তি 
২২ শকানি িনহলার ব্াঙ্ক 
অ্াকাউন্ট শখালা হতয়তি।

l	জি-ঔেনধ শকন্দ্রগুনল শেতক 
৭ শকানির শবনশ স্ানিিানর 
ি্াপনকি নবনরি করা হতয়তি, 
রার প্রনেনি প্াতরর দাি ১ 
িাকা।

l	িনহলাতদর ওপর 
অে্াচারকারীতদর নচননিে 
করতে জােীয় স্তর েে্রাডোর 
গতে শোলা হতয়তি। িনহলাতদর 
ওপর এ ধরতির অে্াচাতরর 
িািলার দ্রুে শুিানির জি্ 
সারা শদতশ প্রায় ১,০০০ োস্ 
ট্্াক আদালে গতে শোলা 
হতচ্ছ।

রে রকোনও সমোজ ও রেপশে অগ্রগলত ও উন্নয়ন মলহিোপেে ষ্মতোয়পনে মোধ্যপমই সম্ভব। ভোেপত মলহিোেো এখন রকবি 
আে �োলেবোলেক কোপজই নয়, সীমোপতে সুেষ্োে �োশো�োলশ েোফোপিে মপতো আধুলনক েুদ্ধলবমোন �লেচোিনো রথপক মহোকোশ 
অলভেোনগুলিপতও অংশ লনপছেন। সেকোে মলহিোপেে সুেষ্ো, কি্যোে ও ষ্মতোয়পন লনেতেে কোজ কপে চপিপে এবং 
তোঁপেে সব্দপতোভোপব সোহোপে্যে জন্য কোজ কপে চপিপে।

l    সরকার জােীয় স্তর িনহলাতদর 
েে্ প্রদাতির জি্ একনি শপাি্ভাল 
(এিএআরআই) চালু কতরতি। এই 
শপাি্ভাতল সরকাতরর প্রায় ৩৫০নি 
কি্ভসূনচ সপিনক্ভে েে্ রতয়তি।

l	শদতশ নশশুনলঙ্ হাতর ববেি্ দূর 
করতে ‘শবনি বাঁচাও, শবনি পোও’ 
কি্ভসূনচ শুরু হতয়তি। এখি এই 
কি্ভসূনচর ইনেবাচক পনরণাি 
পাওয়া রাতচ্ছ। এিিনক, এই 
কি্ভসূনচতে ১০৪নি শজলায় উন্ননে 

লষ্্ করা শগতি।
l	িনহলা কি্ভচারীতদর জি্ সতবেি 

িােৃত্বকালীি িুনির সিয় ১২ 
সপ্তাহ শেতক বানেতয় ২৬ সপ্তাহ 
করা হতয়তি।

l	শকন্দ্রীয় সরকার ০-১০ বির বয়সী 
নশশুকি্াতদর জি্ সুকি্া সিৃনদ্ 
কি্ভসূনচর আওোয় রাকঘরগুনলতে 
শসনরংস অ্াকাউতন্ট বানে্ভক ৮.১% 
হাতর সুদ সুনবধা নদতচ্ছ।   

মহিলাদের হিরাপত্া থেদে মহিলাদের হিরাপত্া থেদে 
স্বহির্ভরতাস্বহির্ভরতা

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

মরি্যা ক্ষমতযায়ন

ফোস্ ট্্যোক আেোিতফোস্ ট্্যোক আেোিত

মলহিোপেে জন্য নতুন রভোেমলহিোপেে জন্য নতুন রভোে

নতুন নতুন 
প্রত্যোশোপ্রত্যোশো



l	২০১৬-র ১ শি প্রধািিন্ত্রী উজ্জ্বলা শরাজিার 
(নপএিইউওয়াই) সূচিা হয়। এই কি্ভসূনচ শুরু করার 
উতদেশ্ নিল ২০১৯-এর ৭ শসতটেম্বর পর্ভন্ত িেুি ৮ 
শকানি রান্নার গ্াতসর সংতরাগ শপঁতি শদওয়া।

l	কি্ভসূনচর সূচিার পর প্রায় ৯৮% পনরবাতর রান্নার 
গ্াতসর নসনলডিার ব্বহার হতচ্ছ। পাঁচ বির আতগ 
রান্নাঘতর গ্াস নসনলডিাতরর ব্বহার পনরনধ নিল ৫৫%। 
কি্ভসূনচ শুরু হওয়ার পর রান্নার গ্াতসর পনরনধ ৪২% 
শবতেতি। 

l	শেল নবপণি সংস্াগুনল (ওএিনস) কি্ভসূনচর আওোয় 
১,৩০৬.৮৭ লষ্ রান্নার গ্াতসর নরনেল নসনলডিার 
প্রধািিন্ত্রী গরীব কল্াণ প্াতকতজর আওোয় ২০২০-
র আগস্ পর্ভন্ত সুেলতরাগীতদর সরবরাহ কতরতি।

l	২০১৬-১৭-শে ২০০.৩ লষ্ রান্নার গ্াতসর সংতরাগ 
শদওয়া হতয়তি। ২০১৭-১৮-শে নিখরচায় ১৫৫.৭ লষ্ 
সংতরাগ শদওয়া হয়। ২০১৮-১৯-এ রান্নার গ্াতসর 
সংতরাগ শদওয়া হতয়তি ৩৬২.৯ লষ্ শষ্তত্। এিিনক, 
২০১৯-২০-শে ৮২.৬৪ লষ্ রান্নার গ্াতসর সংতরাগ 
শদওয়া হতয়তি।

স্যাস্্ই সম্দ! এই ্লক্ষ্ 
মরি্যালদি স্যাস্্ ও 
পরিলবলেি সুিক্ষযাি 

ওপি সিিযাি সব্ষযারধি গুরুত্ব 
রদলচ্ছ। উজ্জ্ব্যা িম্ষসূরচি সূচনযাি 
মযাধ্লম সিিযাি দযারিদ্রসীমযাি রনলচ 
থযািযা পরিবযািগুর্লি রবনযামূল্্ 
গ্যালসি সংলেযাগ রদলয় থযালি। 
এখনও পে্ষন্ত ৮ জিযারটি জবরে 
পরিবযািলি এই িম্ষসূরচি মযাধ্লম 
িযান্নযাি গ্যালসি সংলেযাগ জদওয়যা 
িলয়লছ। এি ফল্ জদলেি ৯৮% 
িযান্নযািিই এই িম্ষসূরচি আওতযায় 
এলসলছ।

l	সরকার এখি নিখরচায় রান্নার গ্াতসর সংতরাগ 
শদওয়ার লষ্্িাত্া ৮ শকানি শেতক বানেতয় ১০ শকানি 
কতরতি এবং এজি্ উজ্জ্বলা শরাজিার নবনরন্ন নিয়ি-
িীনে পনরবে্ভি করা হতচ্ছ। সরকার শদতশর ২৮ শকানি 
পনরবাতরই রান্নার গ্াতসর সংতরাগ শদওয়ার পনরকল্পিা 
নিতয়তি।

l	কি্ভসূনচর আওোয় ২০২০-র এনপ্রল-জুি পর্ভন্ত সিতয় 
সুেলতরাগীতদর ব্াঙ্ক অ্াকাউতন্ট ৯,৭০৯.৮৬ শকানি 
িাকা সরাসনর হস্ান্তনরে করা হতয়তি।

l	এই কি্ভসূনচ নবতশ্বর অি্েি বৃহৎ পনরশ্রুে জ্ালানি 
সরবরাহ উতদ্াগ।

l	দনরদ্র পনরবারগুনলতক পাইপবানহে প্রাকৃনেক গ্াস 
এবং েরলীকৃে প্রাকৃনেক গ্াস শপঁতি শদওয়ার উতদ্াগ 
শিওয়া হতচ্ছ। 

l	নবতশেজ্ঞরা রান্নাঘতর কাতির আগুি জ্ালাতিার 
সতঙ্ ঘন্টায় ৪০০নি নসগাতরি শপাোতিার সতঙ্ েুলিা 
কতরতিি।  

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

উজ্জ্ব্যা িম্ষসূরচ

২০২০-ে এলপ্রি ও জুপন ১১.৯৭ রকোটিে রবলশ েোন্নোে 
গ্যোপসে লসলিন্োে বুক ও ইলতমপধ্যই সেবেোহ কেো 

হপয়পে

স্বভনের িাস্তিায়িস্বভনের িাস্তিায়ি উজ্জ্বল �নিষথ্যভতর জিথ্য িতুি আশাউজ্জ্বল �নিষথ্যভতর জিথ্য িতুি আশা

সুস্থ-সবল মহিলাদের জন্য ধ�াঁয়ািীন রান্াঘর

প্রধযানমন্তী উজ্জ্ব্যা জেযাজনযাি ১০০ জলনিও জবরে সুফ্লভযাগী মরি্যা প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র জমযাদীি 
সলগে সযাক্ষযাৎ িলি রিভযালব িযান্নযাি গ্যাস সংলেযাগ তযাঁলদি জীবলন পরিবত্ষন রনলয় এলসলছ জস 
সম্লি্ষ জযানযালচ্ছন। ছরব : http://ddnews.gov.in
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ভযািতীয় জি্ নতুন ভযািলতি প্রত্যােযা পূিলেি ্লক্ষ্ অগ্সি িলচ্ছ এবং আত্মরনভ্ষি ভযািলতি প্রত্যােযা পূিলে উলদ্যাগী 
িলয়লছ। গত ছয় বছলি ভযািতীয় জি্ আিও জবরে সুিক্ষযা ও পরিচ্ছন্নতযা েযারিীলদি উপিযাি রদলয়লছ। দূিপযালিযাি 
জরেনগুর্লত সময়যানুবরত্ষতযালতও উন্নরত িলটলছ। জসরম-িযাইরস্পড জরেন পরিলরবযাি জনটওয়যাি্ষ গলে জতযা্যা িলচ্ছ। 

এমনরি, ভযািতীয় জিল্ পরিবত্ষলনি নরজি রিলসলব বলন্ ভযািত পরিলরবযাি সূচনযা িলয়লছ। এি ফল্ জি্ পরিলরবযালি জসই 
সমস্ত এ্যািযালতও জপঁলছ জদওয়যা সম্ভব িলয়লছ জেখযালন এতরদন পরিলরবযা রছ্ নযা। জি্্যাইলন ১০০% তবদু্রতিীিিলেি 
পযােযাপযারে আগযামী বছিগুর্লত িযাব্ষন রনঃসিলেি পরিমযাে েূে্লত নযারমলয় আনযাি ্লক্ষ্ সিিযাি অগ্সি িলচ্ছ।

রেি ২০২০-ে নপভম্বে �ে্দতে ১৮,০৬৫ লকপিোলমরোে 
েীর্দ  িোইপন ববদ্্যলতকীকেপেে কোজ রশষ কপেপে। 
ববদ্্যলতকীকেপেে কোপজ এই অগ্রগলতে হোে 
২০০৯-১৪-ে তুিনোয় ২০১৪-২০ �ে্দতে সমপয় 
৩৭১% রবলশ।

রেি অনিোইপন সমূ্ে্দ লিলজরোি �দ্ধলতপত 
মোনবসম্পেে সুষু্ ব্যবস্ো�নোয় এক নতুন �দ্ধলতে 
সূচনো কপেপে। ২০১৯-এে এলপ্রি রথপক ২০২০ 
জুন �ে্দতে রট্ন দ্র্দরনোয় একজপনেও মৃতু্য হয়লন। 
১৮৫৩ রথপক এই প্রথম রেি দ্র্দরনোয় রকোনও 
মৃতু্য হয়লন।

২০১৮-১৯-এ ৬৩১টিে তুিনোয় ২০১৯-২০-রত 
রেকি্দ  ১,২৭৪টি েষ্ী সহ রিপভি ক্রলসং তুপি 
রেওয়ো হপয়পে্পেপে।

ভোেতীয় রেপি ২০১৯-২০-রত ৫,১৮১ লকপিোলমরোে 
রেিিোইন �ুনন্দবীকেে কেো হপয়পে েো এেোবৎ 
সপব্দোচ্চ। ২০১৮-১৯-এ রেিিোইন �ুনন্দবীকেপেে 
�লেমোে লেি ৪,২৬৫ লকপিোলমরোে। এমনলক 
৫০৫ রজোড়ো রট্নপক রহি-অন রজনোপেশন (হগ) 
�দ্ধলতপত রূ�োতেলেত কেো হপয়পে। এে ফপি 
প্রোয় ৭০ লমলিয়ন লিরোে লিপজি এবং বোলষ্দক 
প্রোয় ৪৫০ রকোটি রোকো সোশ্রয় হপছে।

লগ্রন ইলনলশপয়টিভ বো দূষেলবহীন কম্দসূলচে অঙ্গ 
লহপসপব ৬৯,০০০ কোমেোয় ২,৪৪,০০০টি বজব 
রশৌচোগোে বসোপনো হপয়পে।

ভোেতীয় রেি ৮৬৫ লকপিোলমরোে েীর্দ লেললি-বোেোেসী রুপর 
হোইলপিি রেি কলেিে লনম্দোপেে জন্য লবস্োলেত প্রকল্প 
প্রলতপবেন প্রস্তুত কেোে কোজ ন্যোশনোি হোইলপিি রেি 
কপ�্দোপেশনপক (এনএইচএসআেলসএি) লেপয়পে।
এই সংস্োটি সমীষ্োে কোপজে জন্য িোইর লিপরকশন অ্যোন্ 
রেলঞ্ং সোপভ্দ  (এিআইলিএআে) প্রেুলতি কোপজ িোগোপব। এই 
প্রেুলতিপক কোপজ িোগোপত রিজোে উ�পেোগী সেঞ্োম ব্যবহোে 
কেো হপব।
রেি ২০২৩-এে লিপসম্বপেে মপধ্য ২৮,১৪৩ লকপিোলমরোে 
ব্রিপগজ িোইন ববদ্্যলতকীকেপেে �লেকল্পনো কপেপে। ২০২০-
ে নপভম্বে �ে্দতে প্রোয় ৬৬% ববদ্্যলতকীকেপেে কোজ রশষ 
হপয়পে।
রেি মন্তপকে অধীপন ভপেোেেোয় একটি লিমি লববেলবে্যোিয় 
লহপসপব ন্যোশনোি রেি অ্যোন্ ট্োন্সপ�োপর্দ শন ইনলস্টিউর 
(এনআেটিআই) স্ো�ন কেো হপয়পে। এই প্রলতষ্োপন ২০২০-
২১ লশষ্োবপষ্দ সোতটি লভন্ন লভন্ন রষ্পত্ �ঠন�োঠন শুরু কেোে 
কথোও ররোষেো হপয়পে।
এই প্রলতষ্োন রথপক লব্রপরপনে বোলম্দংহোম লববেলবে্যোিপয়ে 
সপঙ্গ সহপেোলগতোয় লসপস্ম ইলঞ্লনয়োলেং রষ্পত্ মোস্োে অফ 
সোপয়ন্স রকোপস্দও �ঠন�োঠন হপব।
ভোেতীয় রেি ২০৩০-এে মপধ্য কোব্দন লনগ্দমপনে �লেমোে 
শূে্যপত নোলমপয় আনোে িষ্্য লনপছে। এই িপষ্্য কম ব্যবহৃত 
রেপিে জলমগুলিপত রসৌেলবদ্্যৎ উৎ�োেক �্যোপনি বসোপনো 
হপব। 
ওয়োগনগুলিে ট্্যোলকং বো নজেেোলেে জন্য রেি রেলিও-
লরিপকোপয়লন্স আইপিনটিলফপকশন র্যোগ (আেএফআইলি) 
বসোপনো হপছে। রেি ১.৪ িষ্ নতুন শূে্য�পে লনপয়োপগে কথো 
ররোষেো কপেপে।  

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

জি্

িতুি র�ারিতুি র�ার িতুি আশািতুি আশা

পহরদেবার পাশাপাহশ হেদছে পহরদেবার পাশাপাহশ হেদছে 
সরুক্া ও গহতসরুক্া ও গহত
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প্রভিটি গ্রোমীণ পভরবোয়র
�য়লর জল সংয়�োে
ভািতেি স্াধীনোি সাে দশক পতিও প্ররেটি পরিবাতি 
পাইপবারিে জল সিবিাতিি ম�ৌরলক সরুবধা রিল না। 

�ানষুতক োঁি ম�ৌরলক চারিদাগুরল ম�িাতনাি জনযে �াইতলি 
পি �াইল পথ মিঁতি জল সংগ্রি কিতে িে। রকন্ তু ২০১৪ মথতক 
এই সিকাি গ্রা�াঞ্চতলি �ানষুতক ম�ৌরলক পরিতষবা মপৌঁতি 
মদওয়াি মষ্তরে সবা্রধক অগ্রারধকাি রদতয়তি যাতে োঁতদি 

জীবনযাপতনি �াতনান্নয়ন ঘিাতনা যায়।

l	জল জীবতির নিশতির উতদেশ্ই হল ১৯ শকানির শবনশ 
গ্রািীণ পনরবাতর পাইপবানহে জতলর সংতরাগ শপঁতি 
শদওয়া।

l	২০২০-র নরতসম্বর পর্ভন্ত ৬ শকানি পনরবাতর পাইপবানহে 
জল সংতরাগ শপঁতি শদওয়া হতয়তি।

l	প্রনেনি পনরবাতর পাইপবানহে জল শপঁতি শদওয়ার শষ্তত্ 
শগায়া শদতশর প্রেি রাজ্ হতয় উতিতি। এিিনক জমু্ ও 
কাশ্ীতরর শ্রীিগর এবং গাতডিরবল শজলাতেও পাইপবানহে 
জল শপঁতি শদওয়ার শষ্তত্ ১০০ শোংশ সােল্ অনজ্ভে 
হতয়তি।

l	এই কি্ভসূনচর আওোয় নিনদ্ভটি সিয়সীিার িতধ্ প্রায় ১৬ 
শকানি পনরবাতর পাইপবানহে জল শপঁতি শদওয়ার লষ্্ 
নস্র হতয়তি।বানে্ভক ৩.২ শকানি পনরবাতর পাইপবানহে 
জল শপঁতি শদওয়ার কি্ভরজ্ঞ চলতি। বদনিক নরনত্ততে 
প্রায় ৮৮,০০০ পনরবাতর পাইপবানহে জল সংতরাগ শপঁতি 
শদওয়া হতব। 

l	িহািারীর সিয় ৪৫ নদতি প্রায় ৪৫ লষ্ কতলর জল 
সংতরাগ শপঁতি শদওয়া সম্ভব হতয়তি। এর েতল বদনিক 
প্রায় ১ লষ্ পনরবাতর সংতরাগ শদওয়া সম্ভব হতয়তি।

l	স্বচ্ছো বজায় রাখতে প্রনেনি জল সংতরাগ শপঁতি শদওয়ার 
শষ্তত্ আধার সংরুক্ত নজও ি্ানগং ব্বস্া কার্ভকর করা 
হতচ্ছ।

l	এই কি্ভসূনচর িাধ্তি ২০২৪-এর িতধ্ প্রনেনি গ্রািীণ 
পনরবারতক পাইপবানহে জল সংতরাগ ব্বস্ার আওোয় 
নিতয় আসার এক সব্ভজিীি পনরকল্পিা গৃহীে হতয়তি।

l	২০২২-এর িতধ্ কি্ভসূনচর আওোয় হনরয়ািা, জমু্ 
ও কাশ্ীর, লাদাখ, নহিাচল প্রতদশ, গুজরাি, শিঘালয়, 
পাঞ্াব, উত্তরপ্রতদশ ও নসনকতি পাইপবানহে কতলর 
জল সংতরাগ শপঁতি শদওয়া সম্ভব হতব।

l	একইরাতব ২০২৩-এর িতধ্ অরুণাচল প্রতদশ, 
কণ্ভািক, শকরল, িধ্প্রতদশ, িনণপুর, নিতজারাি, 
িাগাল্াডি, নত্পুরা ও িনত্তশগতে জল সংতরাগ শপঁতি 
শদওয়ার উতদ্াগ শিওয়া হতয়তি। 

l	২০২৪-এর িতধ্ অসি, অন্ধ্রপ্রতদ-শ, ঝােখডে, িহারাষ্ট্র, 
ওনেশা, রাজস্াি, োনিলিােু, উত্তরাখডে ও পনচিিবতঙ্ 
প্রনেনি পনরবাতর কতলর জল শপঁতি শদওয়ার পনরকল্পিা 
রতয়তি।

l	এই কি্ভসূনচর সতঙ্ গরীব কল্াণ শরাজগার 
অনররািতকও রুক্ত করা হতয়তি রাতে িয়নি রাতজ্র 
২৫,০০০ গ্রাতি প্রবাসী রেনিকতদর কি্ভসংস্াতির সুনবধা 
শদওয়া রায়।  

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

জ্ জীবন রমেন

প্রধোনমন্তী নপেন্দ্র রমোেী ২০১৯-এে ১৫ আগস্ িোিপকলিোে প্রোকোে রথপক জোলতে উপদেপশ ভোষপে জি জীবন লমশপনে 
কথো ররোষেো কপেলেপিন। রসই সময় সেকোপেে িষ্্য লেি বেলনক লভলতিপত ৮৮,০০০ �োই�বোলহত জপিে কি সংপেোগ 
র�ৌপঁে রেওয়ো। বত্দ মোপন প্রোয় ১ িষ্ �লেবোপে বেলনক লভলতিপত �োই�বোলহত জি সংপেোগ র�ৌপঁে রেওয়ো হপছে। এেোড়োও 
সেকোে সমস্ লবে্যোিয় ও অঙ্গনওয়োলড় রকপন্দ্র ১০০ লেপনে মপধ্য �োই�বোলহত জি র�ৌপঁে লেপত লমশন রমোি লভলতিপত 
একটি লবপশষ অলভেোপনে সূচনো কপেপে।

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি ১৩

স্বনে পূরণস্বনে পূরণ িতুি আশা পূরণিতুি আশা পূরণ



কৃলিজ পয়্্র প্রকৃত মাল�ককৃলিজ পয়্্র প্রকৃত মাল�ক
কৃিকরাই এখনকৃিকরাই এখন 

খনুশর উপিারখনুশর উপিার
l এখিও পর্ভন্ত ২২.৩৯ শকানি সতয়ল শহলে কার্ভ বন্টি 

করা হতয়তি রাতে কৃেকরা সনিক িরশুতি সনিক 
শতস্র চাে করতে পাতরি।

l সাতরর দাি কিাতিা হতয়তি। এিিনক, প্রে্ষ্ সুনবধা 
হস্ান্তর ব্বস্ার িাধ্তি িাতের শষ্তত্ রেু্ভনক প্রদাি 
করা হতয়তি। প্রায় ৯ লষ্ কৃেকতক উদ্ািপালি 
সংরিান্ত প্রনশষ্ণ শদওয়া হতয়তি। এিিনক, কৃেকতদর 
স্বল্প সুতদর হাতর ঋণ সহায়ো শদওয়া হতয়তি।

l কৃনেতসতচর সুনবধা সুনিনচিে করা হতয়তি এবং 
কৃেকতদর শোতি ও ি্াতসতজর িাধ্তি নবতশেজ্ঞতদর 
পরািশ্ভ শদওয়া হতয়তি।

স্বনে সনতথ্যস্বনে সনতথ্য
l	রুব সম্প্রদাতয়র কি্ভসংস্াতির সুতরাগ বৃনদ্ করতে 

সরকার কৃনেতষ্তত্ স্াি্ভ-আপ গিতি উৎসাহ নদতচ্ছ 
এবং কৃেকতদর আরও শবনশ উপাজ্ভতির সুতরাগ কতর 
নদতচ্ছ। কৃনে ও সহতরাগী শষ্তত্র সতঙ্ কিপতষ্ ৪৬নি 
স্াি্ভ-আপ গতে উতিতি। এই স্াি্ভ-আপগুনল িেুি 
উদ্াবতির পনো খঁুতজ শবর করতে সাহার্ করতব।

l কৃনে সপিনক্ভে পনরকািাতিার িাতিান্নয়তি ২০২০-
র আগতস্ ১ লষ্ শকানি িাকার কৃনে পনরকািাতিা 
েহনবল গনিে হতয়তি। এই েহনবল কাতজ লানগতয় 
শিৌনলক কৃনে পনরকািাতিার পাশাপানশ িজুেরাডোর, 
পনরবহণ ব্বস্া, প্রনরিয়াকরণ ও প্াতকনজং শষ্তের 
িাতিান্নয়ি করা হতচ্ছ।

l কতরািা রাইরাতসর সিয় রখি সিস্ শষ্ত্ই ি্ার 
িুতখািুনখ, েখি কৃনেতষ্তত্ই শরকর্ভ উৎপাদি হতয়তি। 
প্রেি দুই বত্িানসতক ৩.৪ শোংশ অগ্রগনে হতয়তি। 
আগািী বির অগ্রগনের হার আরও বােতব বতল আশা 
করা হতচ্ছ।

l চলনে বিতর পনরকািাতিা শষ্তত্ অতিক অগ্রগনে হতব। 
অগ্রগনের হার হতব অে্ন্ত দ্রুে রাতে ২০২২-এর 
িতধ্ সরকার কৃেকতদর আয় নবিগুণ করার প্রনেশ্রুনে 
পালি করতে পাতর।  

l প্রধািিন্ত্রী েসল নবিা শরাজিার িাধ্তি িূ্িেি খরতচ 
েসতলর নবিা সুনিনচিে হতয়তি। এর েতল কৃেকরা 
েসতলর ষ্নের নরনত্ততে ষ্নেপূরণ পাতচ্ছি।

l কৃনেজ পতণ্র আন্ততঃরাজ্ শলিতদতির জি্ জােীয় কৃনে 
বাজার ই-ি্াি চালু হতয়তি।

l ষু্দ্র কৃনেতসতচর সুনবধা শদওয়া হতচ্ছ। এর েতল কৃনেতসচ 
বাবদ খরচ প্রায় ৫০% কতিতি। এিিনক সাতরর চানহদাও 
৪২% হ্াস শপতয়তি।

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

িৃরর সংস্যাি

রকষাণ সম্ান রনরধ 
ক�স্রূচি আওোয় প্ররে 
বিি প্রতেযেক কৃষক বযোঙ্ক 

অযোকাউতটে সিাসরি 

৬,০০০ 
িাকা সািাযযে পান

এখনও পযন্্

১০.১৯ মকাটি
কৃষকতক 

৯৪,০০০ মকাটি িাকা 
সািাযযে মদওয়া িতয়তি

রকষাণ সম্ান 
রনরধি

 ১০ 
বিি

৭ লষ্ মকাটি িাকা কৃষকতদি �তধযে বটেন 
কিা িতব

এখনও পযন্্ কৃষকতদি মদওয়া িতয়তি 

৯৪,০০০ মকাটি িাকা

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি১৪
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l প্রধািিন্ত্রী-নকোণ উজ্ভা সুরষ্া এবং উত্াি 
িহানররাি (নপএি-কুসুি) কি্ভসূনচর িাধ্তি 
গ্রািগুনলতে নিরবনচ্ছন্ন নবদু্ৎ সরবরাহ করা 
হতব। এজি্ ২০২২ সাতলর িতধ্ ২৫,৭৫০ 
শিগাওয়াি ষ্িোনবনশটি শসৌরনবদু্ৎ উৎপাদি 
শকন্দ্র গতে শোলার লষ্্ রতয়তি।

l রারে পুিি্ভবীকরণতরাগ্ শনক্ততষ্তত্ নবতশ্বর 
চেুে্ভ বৃহত্তি রাষ্ট্র। পুিি্ভবীকরণতরাগ্ শনক্ত 
শষ্তত্ রারতে দ্রুেগনেতে অগ্রগনে হতচ্ছ। 
বে্ভিাতি রারতে পুিি্ভবীকরণতরাগ্ শনক্ত 
উৎপাদতির পনরিাণ ১৩৬ নগগাওয়াি রা 
শিাি উৎপানদে নবদু্তের প্রায় ৩৬%।

l সরকাতরর নবশ্বাস, শদতশ সিস্ কৃনেতসচ 
পাপিগুনলতে রনদ শসৌনরনবদু্ৎ ব্বহার করা 
হয়, োহতল িা শকবল নবদু্ৎ সারেয় হতব, 
শসইসতঙ্ ২৮,০০০ শিগাওয়াি অনেনরক্ত 
নবদু্ৎ উৎপাদি করাও সম্ভব হতব।

l সরকার কৃেকতদর োঁতদর জনিতে বা জনির 
প্রান্ত বরাবর শসৌরনবদু্ৎ উৎপাদি ব্বস্া 
গতে েুলতে অিুিনে শদতব। কুসুি কি্ভসূনচর 
পরবে্ভী পর্ভাতয় কৃেকতদর পনেে জনিতে 

১০,০০০ শিগাওয়াি 
শসৌরনবদু্ৎ উৎপাদতির 

পনরকল্পিা রতয়তি।

এি জদে, এি রগ্ড ও এি ররিলিযালয়রসিি ্ক্ষ্ পূিলে জিন্দ্রীয় অথ্ষমন্তী রনম্ষ্যা সীতযািযামে 
২০১৯-এ তযাঁি বযালজট ভযারলে এি জদে, এি রগ্ড ব্বস্যা গলে জতযা্যাি প্রস্তযাব 
রদলয়রছল্ন। বত্ষমযালন জদলেি রবরভন্ন এ্যািযালি পযাঁচরট রগ্লড রবভক্ত িিযা িলয়লছ। পযাওয়যাি 

রগ্ড িলপ্ষযালিেন অফ ইরডিয়যাি পক্ষ জথলি ব্যা িলয়লছ বিযাদে পঞ্চবযারর্ষিী পরিি্নযাি জের নযাগযাদ জদলে 
আন্তঃআঞ্চর্ি রবদু্ৎ পরিবিে ক্ষমতযা জপঁছলব প্রযায় ৭৫.০৫০ জমগযাওয়যালট। রিলয়যাদে পঞ্চবযারর্ষিী পরিি্নযাি 

জেলর এই ক্ষমতযা আিও বযারেলয় প্রযায় ১,১৮,০৫০ জমগযাওয়যাট িিযাি পরিি্নযা িিযা িলয়লছ। আঞ্চর্ি রগ্ডগুর্ি 
মলধ্ সমন্বয় স্যাপলনি ফল্ প্রযািৃরতি সম্লদি সবি্বিযাি আিও সুরনরশ্চত িলব এবং রবদু্লতি প্রযাচুে্ষ্ িলয়লছ এমন 

এ্যািযা জথলি অরতরিক্ত রবদু্ৎ রবদু্লতি চযারিদযা জবরে এমন এ্যািযাগুর্লত সিবিযাি িিযা িলব। পুনন্ষবীিিেলেযাগ্ েরক্ত 
উৎপযাদলনি জক্ষলরি অগ্যারধিযাি রদলয় এবং প্রধযানমন্তীি ‘এি সূে্ষ, এি রববে, এি রগ্ড’ পরিি্নযাি সলগে সগেরত জিলখ 

ভযািত পুনন্ষবীিিেলেযাগ্ জক্ষলরি ৩৬% রবদু্লতি চযারিদযা পূিলে পরিি্নযা িলিলছ। এি ফল্ ভযািত রবদু্ৎ উৎপযাদলনি 
জক্ষলরি রবলবেি অগ্েী জদে িলয় উঠলব।

শরতি রনিাপত্াি মষ্তরে এক নে তুন প্রভাে
l	২০১৪ শেতক ৭,৬০০ নবনলয়ি ইউনিতির শবনশ নবদু্ৎ উৎপানদে 

হতয়তি এবং ১০০% গ্রাতিই ববদু্নেকীকরতণর কাজ সিাপ্ত।
l	উজালা কি্ভসূনচর আওোয় ১৯৯ শকানির শবনশ এলইনর বানে 

নবেরণ করা হতয়তি। এর েতল, এলইনর বানে সংগ্রতহ খরচ 
প্রায় ৮৭% কতিতি। এিিনক, এলইনর বানে ব্বহাতরর েতল 
প্রনে বির ২৪,০০০ শকানি িাকা সারেয় হতচ্ছ।

l	শসৌরাগ্ কি্ভসূনচর আওোয় ২.৫ শকানির শবনশ পনরবাতর 
নবদু্ৎ সংতরাগ শদওয়া হতয়তি। নবদু্তের শরাগাতির শষ্তত্ 
রিিোনলকায় রারতের স্াি ১৩৭ শেতক শবতে ২২ হতয়তি।

l	পুিি্ভবীকরণতরাগ্ শনক্ততষ্তত্ আন্তজ্ভানেক শসৌর শজাি 
(আইএসএ) সিগ্র নবশ্বতক রারতের একনি উপহার।

l	১৩৬.৩৭ নবনলয়ি ইউনিতির শবনশ নবদু্ৎ সারেয় হতয়তি এবং 
কাব্ভি রাই-অসিাইর নিগ্ভিতির পনরিাণ প্রায় ১৫১.৭ নিনলয়ি 
িি হ্াস করা শগতি। সরকানর প্রনেষ্ািগুনলর জি্ ১০,০০০ 
ই-শরনহতকল সংগ্রতহর প্রনরিয়া শুরু হতয়তি।

পরিচ্ছন্ন শরতিতষ্তরে অগ্রারধকাি
l	২০২০-র অত্াবর পর্ভন্ত ৩,৭৩,৪৩৬ শিগাওয়াি উৎপানদে 

নবদু্তের িতধ্ পুিি্ভবীকরণতরাগ্ শনক্ততষ্তত্র উৎপানদে 
নবদু্তের পনরিাণ নিল ৮৯.৬৩৬ শিগাওয়াি। সরকার ২০২২ 
সাতলর িতধ্ ১৭৫ নগগাওয়াি এবং ২০৩৫ সাতলর িতধ্ ৪৫০ 
নগগাওয়াি পুিি্ভবীকরণতরাগ্ শনক্ত উৎপাদতির লষ্্ নস্র 
কতরতি।

l	সরকার বায়ু, বজব ও জলনবদু্তের িতো নবকল্প উৎসগুনল 
শেতক নবদু্ৎ উৎপাদতি অঙ্ীকারবদ্। এর েতল ২০৩৫ সাতলর 
িতধ্ ধার্ভ নবদু্ৎ উৎপাদতির চানহদা পূরণ করতে সষ্ি হতব।

l	আন্তজ্ভানেক শসৌর শজাতি রারতের উতদ্াগ এক িাইলেলক হতয় 
উতিতি। জােীয় শসৌর নিশতি শসৌরনবদু্তের সরঞ্াি উৎপাদতি 
গুরুত্ব শদওয়া হতচ্ছ এবং ২০৩০ সাতলর িতধ্ই শসৌরনবদু্তের 
সািগ্রী উৎপাদতি শদশ স্বনির্ভর হতয় উিতব।   

হয়য় উঠয়ব িোরি 
ভবয়শ্বর শভক্তিোন্োর

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

েরক্তলক্ষলরি রবপ্ব



িতুি সিূিািতুি সিূিা
l	২০২০-র এনপ্রতল স্বািীত্ব কি্ভসূনচর সূচিা হয়। এই কি্ভসূনচতে 

শ্াতির সহায়োয় নরনজিাল পদ্নেতে গ্রািাঞ্চতলর প্রনেনি বানের 
িািনচত্ নিি্ভাণ করা হতব। 

l	এর েতল সপিনত্ত রিয়-নবরিয় সহজ হতব। এিিনক, সপিনত্তর 
শষ্তত্ পনরবারগুনলতক িানলকািা প্রিাতণও সাহার্ করতব।

l	সরকানর িনেরুনক্তর েতল সপিনত্তর িূল্ নিরূপণ করা সহজ 
হতব। ইনেিতধ্ই ১ লতষ্র শবনশ সপিনত্তর নজও-ি্ানগং বা 
শরৌতগানলক অবস্াি নিণ্ভয় পদ্নের কাজ শশে হতয়তি।

l	উত্তরপ্রতদশ, হনরয়ািা, িহারাষ্ট্র, িধ্প্রতদশ, উত্তরাখডে ও কণ্ভািক 
সহ পাঞ্াব ও রাজস্াতির সীিান্ত লাতগায়া প্রায় ১ লষ্ গ্রািতক 
২০২০-২১-এ এই কি্ভসূনচর প্রেি পর্ভাতয় অন্তরু্ভক্ত করা হতচ্ছ।

l	এই কি্ভসূনচর উতদেশ্ হল, গ্রািাঞ্চতলর পনরবারগুনলতক 
িানলকািার অনধকার শদওয়া এবং িনেরুক্ত সপিনত্তর নরনত্ততে 

সপিনত্ত কার্ভ জানর করা।
l	 স্বািীত্ব কি্ভসূনচর আওোয় শর শকািও ব্নক্ত সপিনত্তর 

খনেয়াি রাচাই কতর শদখতে পারতবি এবং প্রতয়াজতি 
নপ্রন্ট আউিও নিতে পাতরি। এর েতল ওয়াকে 

ও অি্াি্ নববাদিাি সপিনত্তর সিাধাি সহজ 
হতব।
l     সরকার ও অি্াি্ স্ািীয় কেৃ্ভপষ্গুনল 

সপিনত্তর নিনদ্ভটি সাতক্ভল শরি নস্র করতে 
পারতবি। 
l  কি্ভসূনচর েতল প্রায় ১ লষ্ 

সপিনত্তধারীরা শোতির িাধ্তি 
সপিনত্ত কার্ভ রাউিতলার 

করতে পারতবি।

িতুি আশািতুি আশা 
l	পঞ্চাতয়নে রাজ নদবস উদরাপি ২০২০-

র ২৪ এনপ্রল স্বািীত্ব কি্ভসূনচর আওোয় 
সপিনত্তর নরনজিাইতজশি প্রনরিয়ার 
সূচিা হয়।

l	এই কি্ভসূনচনি সারা রারতে ২০২০-
২০২৪ পর্ভন্ত ৪ বিতর পর্ভায়রিতি 
রূপানয়ে হতব এবং শদতশর প্রায় ৬.৬২ 
লষ্ গ্রািতক কি্ভসূনচর আওোয় আিা 
হতব। 

l	সিীষ্ার কাজ এে দ্রুে পনরচানলে 
হতচ্ছ শর জনির িানলকতদর ৫০ লষ্ 
সপিনত্ত কার্ভ প্রদাতির লষ্্ নস্র হতয়তি।

l	সপিনত্তর নরনজিাইতজশতির েতল 
িধ্স্োকারীতদর রূনিকা দূর হতব এবং 
এক প্রজমে শেতক পরবে্ভী প্রজতমের 
কাতি সপিনত্তর হস্ান্তর আরও সহজ 
হতব।

l	সপিনত্তর নরনজিাইতজশি এবং এ 
সংরিান্ত েে্ ই-গ্রািস্বরাজ শপাি্ভাতল 
পাওয়া রাতব। এর েতল সপিনত্তর সে্ো 
নিরূপণ সহজ হতব।

l	নবদ্ালয়, বাজার ও গ্রাতি সব্ভসাধারতণর 
ব্বহৃে অি্াি্ সুনবধাতকতন্দ্রর 
নরনজিাইতজশতির নবেয়নি প্রাপ্ত জনির 
নরনত্ততে নস্র হতব।  

বযারে-িলিি মযার্িযানযা সংরিযান্ত দর্্ সম্প্রদযায় ও জদলেি উন্নয়লন গুরুত্বপূে্ষ ভূরমিযা পযা্ন িলি। েখন 
সম্রতিি দর্্ ও খরতয়যান থযালি, তখন তযা সবপলক্ষি মলধ্ই আস্যাি সঞ্চযাি িলি। এমনরি, রবরনলয়যালগি 
এিযারধি সুলেযাগ খুঁলজ এলন জদয়। ব্যাঙ্ক জথলি সিলজই ঋে সিযায়তযা পযাওয়যা েযায় এবং এি রভরতিলত 

স্রনেুরক্তি সম্ভযাবনযা ততরি িয়। সমযাজ সংস্যািি ও িযাজনীরতি নযানরজ জদেমুখ এিবযাি বল্রছল্ন, েখন গ্যালমি 
মযানুর জিযানও রববযালদ আটলি থযািলবন, জসলক্ষলরি তযাঁিযা রনলজি বযা সমযালজি জিযানও উন্নয়নই িিলত পযািলবন নযা। 
প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র জমযাদীি স্যামীত্ব িম্ষসূরচি আওতযায় ২০২৪-এি মলধ্ গ্যালমি প্ররতরট পরিবযািলি সম্রতি িযাড্ষ 
জদওয়যাি অগেীিযাি িলিলছন।

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

স্যামীত্ব িম্ষসূরচ

উন্নয়তনি জনযে 
সম্পরত্ি রিরজিাইতজশন

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি১৬



সকভলর নশক্ষাসকভলর নশক্ষা 
l	প্রায় ২ শকানি সু্লিুিতক নশষ্া ব্বস্ার িূল 

ধারায় নেনরতয় আিা হতব।
l	নবদ্ালয় পাি্সূনচর ১০+২ কািাতিা পনরবে্ভি 

কতর ৫+৩+৩+৪ পদ্নে চালু করা হতয়তি রাতে 
৩-৮ বির, ৮-১১ বির, ১১-১৪ বির এবং ১৪-
১৮ বির বয়সীতদর িেুি এই নশষ্া পদ্নের সতঙ্ 
রুক্ত করা রায়।

l	৩-৬ বির বয়সী নশশুতদর, রারা নশষ্া ব্বস্ার 
বাইতর রতয়তি, োতদর নবদ্ালয় নশষ্ার আওোয় 
নিতয় আসা। সিগ্র নবতশ্বই প্রােনিক নশষ্ার শষ্তত্ 
এই পদ্নে স্বীকৃে।

l	নশষ্াদাতির শষ্তত্ িােৃরাো / স্ািীয় রাো / 
আঞ্চনলক রাো পঞ্চি শরেণী পর্ভন্ত চালু করা হতয়তি। 
একইসতঙ্, এই রাোতে অটিি শরেণী বা উচ্চের 
শরেণীগুনলতেও পিিপািতি অগ্রানধকার শদওয়া হতচ্ছ।

l	নশষ্াতষ্তত্ সরকানর নবনিতয়াগ নজনরনপ-র ৬% 
নিতয় শকন্দ্র ও রাজ্ সরকারগুনলতক একতরাতগ কাজ 
করতে হতব।

l উচ্চনশষ্া প্রনেষ্ািগুনলর নশষ্ক-নশনষ্কাতদর 
প্রনশষ্তণর জি্ এআইনসনিই-এর শট্নিং অ্াডি 
লানি্ভং অ্াকাতরনি ে্াকানটি শরতরলপতিন্ট 
শপ্রাগ্রাতির নবনরন্ন শষ্তত্ ৪৬নি অিলাইি প্রনশষ্ণ 
ব্বস্ার সূচিা হতয়তি। 

l	শিধাসপিদ শষ্তত্ সতচেিোর জি্ সরকার 
‘কনপলা’ কালাি কি্ভসূনচ শুরু কতরতি। উদ্াবতির 
শষ্তত্ স্বত্ত্ব সপিতক্ভ সতচেি কতর েুলতেই এই 
কি্ভসূনচ।

প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র 
জমযাদী ভযািতীয়লদিলি 
আিও িলঠযাি পরিশ্রম িিযাি 

জন্ বল্লছন েযালত এিরবংে েতযাব্ী ভযািলতি িলয় 
ওলঠ। জযাতীয় রেক্ষযানীরতি সূচনযাি সলগে সলগে জ্ঞযান-রভরতিি 

অথ্ষনীরতি উলদেে্গুর্ পূিলে ভযািতীয়লদি সররিয় অংেগ্িে 
গুরুত্বপূে্ষ ভূরমিযা পযা্ন িিলত পযালি। এি ফল্, রবদ্যা্য় ও 
উচ্চরেক্ষযা জক্ষলরি আমূ্ পরিবত্ষন িটযালনযা সম্ভব। এমনরি, ‘এি 
ভযািত জশ্রষ্ ভযািত’-এি মলন্তি সলগে সযােুজ্ জিলখ জদেলি আত্মরনভ্ষি 
িলি জতযা্যা েযায়। রবদ্যা্য়-রেক্ষযা, উচ্চরেক্ষযা জক্ষলরি পযাঠ্সূরচ এবং 
সযারব্ষি রেক্ষযাদযালনি উলদেে্ই ি্ এিরবংে েতযাব্ীি প্রলয়যাজনীয় 

দক্ষতযাি সলগে সযামঞ্স্ বজযায় জিলখ ছযারিছযারিীলদি সযারব্ষি 
মযালনযান্নয়ন িটযালনযা। সিিযাি এই ্লক্ষ্ মযানবসম্দ 

উন্নয়ন মন্তলিি নযাম পযা্লট রেক্ষযা মন্তি 
িলিলছ।

নশক্ষাভক সি্মজিীি করানশক্ষাভক সি্মজিীি করা
l  নশষ্া িন্ত্রতকর অধীতি োডিাতিন্টাল নলিাতরনস অ্াডি 

নিউিাতরনস সংরিান্ত জােীয় নিশি চালু করা হতব
l িাত্িাত্ীতদর কাতি নবকল্প নহতসতব নবদ্ালয় শেতক 

উচ্চনশষ্া পর্ভন্ত সংসৃ্ে রাোয় অধ্য়তির নবেয়নি 
ঐনচ্ছক নহতসতব গ্রহণ করার সুনবধা শদওয়া হতব। 
রারতের অি্াি্ শরেণীবদ্ রাোগুনলতেও পিিপািতির 
সুনবধা িাত্িাত্ীতদর ঐনচ্ছক নহতসতব প্রদাি করা হতব

l ি্াশিাল অ্াতসসতিন্ট শসন্টার, পারেরি্ান্স 
অ্াতসসতিন্ট, নরনরউ অ্াডি অ্ািানলনসস অে িতলজ 
সংরিান্ত সানব্ভক িাতিান্নয়ি ব্বস্া চালু করা হতব, 
রার িািকরণ হতয়তি ‘পরখ’

l শজডিার ইিকু্শি োডি গতে শোলা হতব এবং নপনিতয় 
পো অঞ্চল ও শরেণীর িাত্িাত্ীতদর জি্ নবতশে 
এরুতকশি শজাি গতে শোলা হতব

l পিিপািি, িূল্ায়ি, পনরকল্পিা ও পনরচালিার শষ্তত্ 
প্ররুনক্তর ব্বহার বানেতয় নবিািূতল্ জ্ঞাতির ও ধ্াি-
ধারণার আদাি-প্রদাতির একনি িঞ্চ নহতসতব জােীয় 
নশষ্ািূলক কানরগনর শোরাি গিি করা হতব  

জ্ঞান-ভিভতিক অর্থনীভির জ্ঞান-ভিভতিক অর্থনীভির 
ক্ষেত্রে িঞারি অগ্রণী ক্ষেত্রে িঞারি অগ্রণী 

িূভিকঞা ক্নত্েিূভিকঞা ক্নত্ে

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

রেক্ষযা

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি ১৭
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আেুয়্বেলদক

আয়ুলববেদ �োরলতর ঐঘতহ্, সমগ্ মোনবজোঘতর ক�্োলে যোর সম্প্রসোরে অত্ন্ত গুরুত্বপূেবে। আমোলদর আয়ুলববেদ �োরলতর ঐঘতহ্, সমগ্ মোনবজোঘতর ক�্োলে যোর সম্প্রসোরে অত্ন্ত গুরুত্বপূেবে। আমোলদর 

পরম্রোগত এই জ্োন ঘবলবের ঘবঘ�ন্ন ভদলশ ভপৌঁলে যোলছে, এটো ভদলে ভকোনও �োরতীয়ই ঘক গঘববেত পরম্রোগত এই জ্োন ঘবলবের ঘবঘ�ন্ন ভদলশ ভপৌঁলে যোলছে, এটো ভদলে ভকোনও �োরতীয়ই ঘক গঘববেত 

হলবন নো?হলবন নো? 

আপোে ্ীবেশ�লী এখে 

প্রধোিমন্তী িয়রন্দ্র কমোদীর কির্য়বে সর�োর ২০১৪ সোয়ল আয়ুয়ব্থ দ, ক�োে, কিিোয়রোপ্োভর, 
ইউিোভি, ভসদ্ো এবং কহোভমওপ্োভরর ময়িো পরম্পরোেি ভিভ�ৎসো পদ্ভিগুভলয়� ভিভ�ৎসো 

ব্যবস্োর মূল ধোরোর সয়গে যুক্ত �রোর উয়দ্যোে কিয়। কসজন্য আয়ূে িোয়ম পৃর� এ�টি মন্ত� 
েঠি �রো হয়। সর�োয়রর আতেভর� প্রয়োস এবং উয়দ্যোয়ের েয়লই ২০১৫ করয়� ২১ জুি 
িোভরখটি আতেজ্থ োভি� ক�োে ভদবস ভহয়সয়ব উদ�োভপি হয়য় আসয়ছ। এমিভ�, আয়ুয়ব্থ দ সমগ্র 
ভবয়শ্বর দৃভটি আ�ে্থণ �য়রয়ছ। এখি িোরয়ির সুপ্রোিীি এই ভিভ�ৎসো পদ্ভি সমগ্র ভবয়শ্বর 

স্বীকৃভি কপয়য়য়ছ এবং ভবভিন্ন মহোয়দয়শ আয়ুয়ব্থ য়দর বোজোর ক্রমশ বোেয়ছ।

প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র জমযাদীি এিযারধি বকৃ্ততযায় বত্ষমযান 
জীবনশে্ীলত আয়ুলব্ষলদি গুরুলত্বি িথযা বযািবযাি 
উলঠ এলসলছ। ভযািলত িলয়ি িযাজযাি বছি জথলি 
রবি্ রচরিৎসযা পদ্ধরত রিলসলব আয়ুলব্ষদ চচ্ষযা অব্যািত 

িলয়লছ। িলিযানযা ভযাইিযাস মিযামযািীি সময় আয়ুলব্ষলদি গুরুত্ব 
ও িযাে্ষিরিতযা িতখযারন তযা বযািবযাি প্রমযারেত িলয়লছ। এমনরি, 
জিযারভড-১৯ রচরিৎসযাি েখন জিযানও রবি্ পন্যা রছ্ নযা, জসই 
সময় তদরিি জিযাগ প্ররতলিযাধি ক্ষমতযা বযােযাি জক্ষলরি আয়ুলব্ষদ 
ও জেযালগি উপিযারিতযা প্রমযারেত িলয়লছ। এছযােযাও, সযািযা রবলবেি 
রচরিৎসযা রবলেরজ্ঞিযাও আয়ুলব্ষলদি উপিযারিতযাি িথযা স্ীিযাি 
িলি রনলয়লছন। মিযামযািীি সময় সমগ্ রববে ভযািলতি সলগে 
আয়ুলব্ষদ রচরিৎসযা পদ্ধরতি সরঠি পন্যা জযানযাি জন্ অত্ন্ত 
িরনষ্টভযালব জেযাগযালেযাগ জিলখলছ।  
আধুরনি রচরিৎসযা-রবজ্ঞযালনি সলগে েুক্ত রবলেরজ্ঞিযা আয়ুলব্ষদ 
সম্লি্ষ জে িক্ষেযাত্মি দৃরষ্টভরগে গ্িে িলিলছন জস সম্লি্ষ 

বত্ষমযান অবস্যাি জপ্ররক্ষলত এিযারধি প্রশ্ন উত্যারপত িলয়লছ। 
আয়ুলব্ষদ রচরিৎসযাপদ্ধরতি িযাে্ষিরিতযা প্রমযালেি জক্ষলরি এখন 
অত্ন্ত গুরুত্বপূে্ষ সময় িলয় উলঠলছ, িযািে এটযা জদখযা জগলছ 
সযািযা রবলবেই আিও জবরে সংখ্ি মযানুর প্রযাচীন এই ভযািতীয় 
রচরিৎসযা পদ্ধরতি প্ররত আগ্ি প্রিযাে িিলছন। এমনরি, 
জিযালগি উপেলম এি িযাে্ষিিী মযাধ্লম িলয় উলঠলছ।

আয়ুভি্মভদর রকািও পাশ্ব্মপ্রনতনরিয়া রিইআয়ুভি্মভদর রকািও পাশ্ব্মপ্রনতনরিয়া রিই
জদলেি প্ররতরট পরিবযালি জিযানও নযা জিযানভযালব আয়ুলব্ষদ জপঁলছ 
জগলছ। এিজন ব্রক্ত খুব সিলজই প্রযায় প্ররতরট ভযািতীয় 
পরিবযালি আয়ুলব্ষদ ওরুধ খঁুলজ পযালবন। অ্যাল্যাপ্যারথি ওরুলধি 
পযাবে্ষপ্ররতররিয়যাি ফল্ই আয়ুলব্ষরদি ওরুলধি ব্বিযাি বযােলছ 
এবং এই রচরিৎসযাপদ্ধরত আিও জনরপ্রয় িলয় উলঠলছ। 
রূপসজ্যাি সযামগ্ী জথলি জভযাজ্পে্ – প্রযায় সমস্ত রিছুলতই 
সযাধযািে মযানুলরি তদনরন্ন জীবলন আয়ুলব্ষলদি জিযানও নযা  

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

স্যাস্্



আয়ুত্ে্থত্ের বেভিষ্টআয়ুত্ে্থত্ের বেভিষ্ট
প্রোচীন লচলকৎসো �দ্ধলত এখন আধুলনকতোে সপঙ্গ তোি লমলিপয় মোনুপষে 
জন্য রেোগ, সোধনো রথপক শুরু কপে লচলকৎসো �ে্দতে নোনোন েকম 
উপলিখপেোগ্য �্যোপকপজে সুলবধো লেপছে  

আয়ুয়ব্থ য়দর গুরুবে উপলভধি �রো ক�য়ি পোয়র আেেোভিস্তোয়ির মহম্মদ মুসোর ঘটিো করয়�। আট বছর বয়সী মহম্মদ মুসো 
২০১৫-র জুলোইয়ি আেেোভিস্তোি করয়� এয়সভছল। মুসোর সমস্ো ভছল িোর ঘোে শরীয়রর অন্যোন্য অয়গের সয়গে �োজ �রভছল 
িো। এ�োভধ�বোর ব্যয়সোয়পষে ভিভ�ৎসোর পয়রও িোর অবস্োর ক�োিও উন্নভি হয়ভি। আেেোভিস্তোি ও িোরয়ির এ�োভধ� 
হোসপোিোয়ল িোর ভিভ�ৎসো হয়। এরপর মুসোর ভপিো ইউসুে িঈভম আয়ুয়ব্থ য়দর স্মরণোপন্ন হি। ক�বল ছয় মোস ভিভ�ৎসোর পরই 
ক� মুসো কসোজো হয়য় দু’ভমভিট হোঁটয়ি বো দোঁেোয়ি পোরি িো, কস এই ভিভ�ৎসোর পরই ৬ করয়� ৮ ভমভিট প�্থতে িলোয়েরো শুরু 

�য়র।
জিযানও ব্বিযাি জে জিউ রনশ্চয়ই জদখলত পযালবন।

আয়ুভি্মভদর আরনর শাখাআয়ুভি্মভদর আরনর শাখা
অ্যাল্যাপ্যারথি রচরিৎসযাি পরিপূিি আয়ুলব্ষদ। অ্যাল্যাপ্যারথ 
জথলি জেমন অরব্লম্ব উপেম পযাওয়যা েযায়, আয়ুলব্ষলদি 
জক্ষলরি িযাজ শুরু িয় জিযালগি উৎস জথলি এবং তযাি ফ্ 
জমল্ ধীলি ধীলি। অ্যাল্যাপ্যারথি মলতযা আয়ুলব্ষদ রচরিৎসযা 
পদ্ধরতলতও অল্রিযাপচযাি জথলি ি্যাসিযালিি রচরিৎসযাি সমযাধযান 
িলয়লছ। খ্ীষ্টপূব্ষ ১,০০০ বছি জথলি আয়ুলব্ষদলি আটরট েযাখযায় 
রবভক্ত িিযা িলয়লছ। এগুর্ ি্ ওরুধ, রেশু পরিচে্ষযা, স্যায়ুতন্ত, 
অল্রিযাপচযাি, ইএনরট-জডন্যা্, টরসিলিযা্রজ, জিরমি্যা্ 
জমরডরসন এবং ওল্ড জমরডরসন। প্ররতরট েযাখযাি পৃথি পৃথি 
পযাণু্র্রপ িলয়লছ জেখযালন রচরিৎসযাি রবস্তযারিত রববিলেি িথযা 
উললিখ আলছ। এছযােযাও, আয়ুলব্ষদ রচরিৎসযায় পশু-প্রযােী ও 
উরদ্লদি জিযাগমুরক্তি পৃথি উপেম িলয়লছ। রিন্তু প্রশ্ন ি্, 
আয়ুলব্ষলদি রচরিৎসযাি পরিরধ এত ব্যাপি িওয়যা সল্বেও জিন 
ভযািলত প্রযাচীন এই রচরিৎসযা পদ্ধরত রপরছলয় িলয়লছ? এিযাদে 
ও বিযাদে েতযাব্ীলত বরিিযাগতলদি আগ্যাসলনি ফল্ প্রযাচীন 

এই রচরিৎসযা পদ্ধরত ব্যাপি প্রভযারবত িয়। এমনরি, ১৮৩৫-
এ রব্রটে েযাসনিযাল্ জস সময় িযাে্ষিি িওয়যা আইলনি দরুে 
ি্িযাতযায় আয়ুলব্ষদ িল্জরট বন্ধ িলি জদওয়যা িয়। পলি 
এই আয়ুলব্ষদ িল্জরটলি আধুরনি জমরডলি্ িল্লজি রূপ 
জদওয়যা িয়। আয়ুলব্ষদ রচরিৎসি বযা তবদ্লদি অ-প্ররেক্ষেপ্রযাপ্ 
রিলসলব জিযারেযা িিযা িয়। রব্রটেিযা এিরট নতুন আইন িযাে্ষিি 
িলি অ্যাল্যাপ্যারথি রচরিৎসযা বযাধ্তযামূ্ি িলি এবং রচিযাচরিত 
আয়ুলব্ষদ, ইউনযারন ও জিযারমওপ্যারথ রচরিৎসযাপদ্ধরতলি বযারত্ 
িলি জদয়।

রযাগ ও আয়ুভি্মভদর যাত্রাপররযাগ ও আয়ুভি্মভদর যাত্রাপর
স্যাধীনতযাি দুই দেি পি আয়ুলব্ষদ এবং ইউনযারন রচরিৎসযাপদ্ধরতি 
সলগে েুক্ত রচরিৎসিলদি ১৯৭০-এ এিরট আইন িযাে্ষিি িলি 
আইরন সুিক্ষযা িবচ জদওয়যা িয়। ১৯৯৫ সযাল্ এিরট পৃথি 
দপ্ি গঠন িিযা িয়। ২০০৩-এ প্রযাক্তন প্রধযানমন্তী অট্রবিযািী 
বযাজলপয়ী এই দপ্লিি নযামিিে িলিন আয়ুর রিলসলব। অবে্, 
২০১৪-জত প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র জমযাদী আয়ুর নযালম এিরট পৃথি 
মন্তি গঠন িলিন। ২০১৪-ি ২৭ জসলটেম্বি িযাষ্ট্রসলঘেি সযাধযািে 

অরনয়রমত জীবনেযাপলনি ফল্ নযানযান জিযাগলভযালগি 
সলগে মযানরসি দুরশ্চন্তযা দূি িিলত মযানুর এখন জেযাগ, 
সযাধনযা এবং আয়ুলব্ষলদি প্ররত আিৃষ্ট িলচ্ছ। 
এখন আয়ুলব্ষদ পে্ষটলনি জক্ষলরি জিি্, িে্ষযাটি, 
তযারম্নযােু, রিমযাচ্ প্রলদে ও উতিিযাখণ্ িটস্পট িলয় 
উঠলছ।

জদলে আয়ুলব্ষদ িযাসপযাতযা্ ও ঔররধলিলন্দ্রি সংখ্যায় 
্ক্ষ্েীয় অগ্গরত িলয়লছ। আয়ুলব্ষদ জক্ষলরি এইমস-এি 
মলতযা রচরিৎসযা প্ররতষ্যানও ২০১৬ জথলি গলবরেযামূ্ি 
িম্ষিযাণ্ শুরু িলিলছ।

এিযারধি টরসিি বযা ক্ষরতিযািি উপযাদযান আমযালদি 
েিীলি জমযা িয় রঠি জেভযালব জল্ি ট্যালঙ্ক পর্ পলি। 
এই পরিরস্রতলত পঞ্চিম্ষ এিরট িযাে্ষিি উপযায় িযািে 
এি মযাধ্লম আমযালদি জদলিি শুরদ্ধিিে িলট। আি এটযা 
িলয় থযালি বরম, িযারঁচ বযা িযারে, ভরস্ত এবং িক্তচযাপ 
প্রভৃরতি মযাধ্লম।

আয়ুলব্ষলদি রববেবযাজযালি জ্নলদলনি মূ্্ প্রযায় ৮০ রমর্য়ন 
মযারি্ষন ড্যাি। বযাজযালি আয়ুলব্ষলদি 
এই পরিমযাে ২০৫০ নযাগযাদ ৬ ্ক্ষ 
জিযারট টযািযায় জপঁছলব বল্ মলন 
িিযা িলচ্ছ।

পযকিিন সুন্দযাগ-সুরবধা

বারািপঞ্েমকি

আয়ুন্দবকিন্দিি রবস্ময়আয়ুন্দবকিন্দিি রবস্ময়

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি ১৯



 আয়ুন্দেি আরগেে 
পরিবতকিন 

l	শদতশ গে িয় বিতর আয়ুে 
কতলতজর সংখ্া উতলেখতরাগ্রাতব 
শবতে ২০০ শেতক ৭১১ হতয়তি। 

l	প্রায় ৪৩৫নি িেুি আয়ুে 
হাসপাোল শুরু হওয়ার পর 
এ ধরতির হাসপাোতলর সংখ্া 
শবতে ৪,০৩৫ হতয়তি। 

l	২০১৪ শেতক ২০১৮-র িতধ্ 
প্রায় ১,৮২১নি িেুি আয়ুে 
নচনকৎসাতকন্দ্র (নরসতপন্সনর) গতে 
শোলা হতয়তি। সারা শদতশ এখি 
আয়ুে নচনকৎসাতকতন্দ্রর সংখ্া 
২৭,৯৫১।

l	শদতশ বে্ভিাতি আয়ুে 
নচনকৎসতকর সংখ্া ৮ লষ্।

l	আয়ুে নচনকৎসাপদ্নের িাধ্তি 
প্রায় ১৮ শকানি শরাগী উপকৃে 
হতয়তিি। 

l	শদতশ স্বীকৃে আয়ুতব্ভদ শদাকাতির 
সংখ্া ৯,০০০। 

েন্দিানা রিোেিণ
l	সারা নবতশ্বর নবজ্ঞািীরা কতরািার নিকা উদ্াবতির সব্ভবৃহৎ উতদেশ্ 

পূরতণ নিরন্তর কাজ কতর চতলতিি। রারতেও নসরাি ইিনস্নিউি 
শকানরনশল্ড িাতি, রারে বাতয়াতিক এবং আইনসএিআর শকার্ানসিি 
িাতি এবং জাইরাস ক্ানরলা সংস্া জাইকর-নর নিকা উদ্াবতির 
কাতজ রুক্ত রতয়তি। 

l	জািুয়ানর িাস িাগাদ নিকা হাতে পাওয়া রাতব বতল িতি করা হতচ্ছ। 
সরকার নিকা হাতে শপতলই োর পনরবহণ, শসগুনলর সংরষ্ণ এবং 
রুদ্কালীি নরনত্ততে নিকাকরতণর ব্াপাতরও প্রস্তুে হতচ্ছ। সিগ্র 
অনররািনির েদারনকর দানয়ত্ব রতয়তিি স্বয়ং প্রধািিন্ত্রী। 

l	জােীয় নিকাকরণ কনিনি রতঃ নর শক পতলর শিেৃতত্ব একনি 
পনরকল্পিার রূপতরখা চূোন্ত কতরতি। আগািী িাচ্ভ শেতক শি িাতসর 
িতধ্ প্রায় ৩১ শকানি ব্নক্ততক নিকাকরতণর জি্ নচননিেকরতণর 
কাজ চলতি।   

প্ধানমন্তরী রন-ঔেরধ কযারনা
l বতকিমান্দন কিন্দশ প্ায় ৭০০রি করলায় ৬,৬০০রি রন-ঔেরধ কে্রে িন্দয়ন্দছ। 

এই কে্রেগুরল কেন্দে সাধািণ মানুে বারাি মূন্দলযিি তুলনায় ৯০% 
েম িান্দম ওেুধ সংগ্হ েিন্দছন।

l রন-ঔেরধ কে্রেগুরলন্দত ১,২৫০ ধিন্দনি ওেুধ িন্দয়ন্দছ। এছাোও, ২০৪ 
িেম অন্দত্াপচাি সামগ্রী পাওয়া যায়। এমনরে এই কে্রেগুরল কেন্দে 
মরহলান্দিি সযিারনিারি পযিাডও রবতিণ েিা হয়, যাি প্রতরি পযিান্দডি 
িাম ১ িাো।

অরধলবেলন প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র জমযাদী জেযাগলি আন্তজ্ষযারতি 
স্ীিৃরত জদওয়যাি জন্ জজযািযাল্যা সওয়যা্ িলিন। এি জপ্ররক্ষলতই 
িযাষ্ট্রসঘে সব্ষসম্তভযালব ২১ জুন রদনরটলি আন্তজ্ষযারতি জেযাগ 
রদবস রিলসলব জিযারেযা িলি। িযাষ্ট্রসলঘে ভযািলতি এই প্রস্তযালব 
১৯৩রট সদস্ জদে সমথ্ষন জযানযায়। ২০১৫-ি ২১ জুন প্রথম 
আন্তজ্ষযারতি জেযাগ রদবস উদেযাপলন আিও এিরট সযাফ্্ 
অরজ্ষত িলয়লছ। নতুন রদরলিি িযাজপলথ আলয়যারজত প্রথম জেযাগ 
রদবলসি অনুষ্যালন ৩৫,৯৮৫ জন সদস্ অংেগ্িে িলিন। 
এই অনুষ্যান দুরট রববে জিিড্ষ স্যাপন িলিলছ। প্রথমত, প্রথম 
আন্তজ্ষযারতি জেযাগ রদবলসি অনুষ্যালনই ৮৪রট জদে অংে জনয়, 
রবিতীয়ত, অংেগ্িলেি সংখ্যাি রদি জথলি রগলনস বুি অফ 
ওয়যাল্ড্ষ জিিলড্ষ স্যান জপলয়লছ। 

আয়ুষ্াি �ারতআয়ুষ্াি �ারত
সব্ষজনীন স্যাস্্ পরিলরবযা প্রদযালনি ্লক্ষ্ সিিযাি রবলবেি বৃিতিম 
এই িম্ষসূরচ চযা্ু িলিলছ। ৫০ জিযারটিও জবরে মযানুর রনখিচযায় 
৫ ্ক্ষ টযািযা পে্ষন্ত রচরিৎসযা-সুরবধযা পযালচ্ছন। 

কি্মসংস্াভির সভুযাগ-সনুিধাকি্মসংস্াভির সভুযাগ-সনুিধা
জিল্ি পি স্যাস্্লক্ষরিই িম্ষসংস্যান সৃরষ্টি রবিতীয় বৃিতিম উৎস 
িলয় উলঠলছ। এটযা প্রযামযাে্ িটনযা জে, জদে িলিযানযা ভযাইিযাস 
মিযামযািীি সময় রপরপই রিট উৎপযাদলনি রদি জথলি রবিতীয় 
বৃিতিম িযাষ্ট্র িলয় উলঠলছ। এিই সযাফল্্ি প্ররতফ্ন িলটলছ 
এন-৯৫ মযাস্ উৎপযাদলনি রদি জথলিও।   

l	এ বির শদশ কতরািার নবরুতদ্ লোইতয় স্বতদশী নিকা 
পাতব। সরকার নিকাকরণ কি্ভসূনচর জি্ পুতরাদতি 
প্রস্তুে হতচ্ছ।

l	সরকার শরাগতক প্রনেতরানগোিূলক রিীোর ির্ভাদা 
নদতয়তি। এর েতল জিিািতস শরাতগর প্রনে উৎসাহ 
বােতব।

l	শখতলা ইনডিয়া অনররাতির অঙ্ নহতসতব শরাগতক 

নবশ্বনবদ্ালয় রিীোর অনরন্ন অঙ্ কতর েুলতে রাবেীয় 
প্রয়াস শিওয়া হতচ্ছ। এিিনক, শরাতগর চারনি শষ্তত্ 
সােনি নবরাতগ প্রায় ৫১নি পদক নবজয়ী শখতলায়ােতদর 
শদওয়ার প্রস্াব করা হতয়তি।

l	শদতশর প্রায় সিস্ শজলায় জি-ঔেনধ শকন্দ্র শখালা 
হতব। এর েতল সারা শদতশই ১ িাকা দাতির স্ানিিানর 
ি্াপনকি প্াতরর সরবরাহ আরও বােতব।

নতুন প্তযিাশা

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

স্যাস্্

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি২০



রবজ্ান ও উদ্াবন

‘প্রযুভক্ত সব্থ োয়গ্র’ মন্ত ভিয়য় এভেয়য় �োওয়ো ক�ন্দ্রীয় সর�োর, কদয়শর প্রয়িযে� গ্রোময়� হোই ভপিড অপটি�যেোল 
েোইবোর সম্পন্ন ইন্োরয়িট কিটওয়োয়�্থ র মোযেয়ম যুক্ত �রয়ছ। ২০১৪ সোয়লর আয়ে ক�খোয়ি মোরে ৫ ডজি 
পঞ্োয়য়য়ি এই অপটি�যেোল েোইবোর কিটওয়ো�্থ  কপৌঁয়ছভছল, এখি িো কদড় লয়ষেরও কবভশ পঞ্োয়য়য়ি কপৌঁয়ছ 

কেয়ছ। আর এখি িতুি বছয়রর প্রয়িযে� ভদি ৬০০টি গ্রোময়� ইন্োরয়িয়টর মোযেয়ম যুক্ত �রোর লষেযে রয়য়য়ছ। 
শুধু িোই িয়, ৬ বছয়র িোরয়ি ইন্োরয়িট ৫৬ শিোংশ প�্থতে সস্তো হয়য়য়ছ। এখি অটল ইয়িোয়িশি ভমশি, 

স্োট্থআপ ইভন্য়োর ময়িো �ম্থসূিীর কদৌলয়ি উদ্োবয়ির কষেয়রে িোরি এভেয়য় িয়লয়ছ। 

স্বনে পূরণস্বনে পূরণ
l	রারে প্রেি শচটিাতেই িঙ্লরাি অনররাতি সেল। 

এই অনররাি বাবদ খরচ হতয়তি, ৭ িাকা প্রনে 
নকতলানিিার, রা অতিা রাোর শেতক কি

l	নবতশ্বর চেুে্ভ রাষ্ট্র নহতসতব রারে, িহাকাতশ কৃনত্ি 
উপগ্রহ ইন্টারতসপশতি সষ্ি হতয় ওিার ষ্িো 
প্রিাণ কতরতি

l	একনি রতকি অনররাতির িাধ্তি ১০৪নি কৃনত্ি 
উপগ্রহ িহাকাতশ সেলরাতব উৎতষ্পি কতর রারে 
ইনেহাস রচিা কতরতি

l	৫০,০০০ হাজাতররও শবনশ স্াি্ভআপ নশতল্পাতদ্াগ চালু 
হওয়ায়, রারে নবতশ্বর েৃেীয় বৃহত্তি স্াি্ভআপ 
অে্ভিীনে শদতশ পনরণে হতয়তি 

l অিল ইিনকউতবশি শসন্টাতরর অধীি ৬৯,০০০ 
স্াি্ভআপ ২ বিতর নিবন্ধধীকৃে হতয়তি

�নিষথ্যৎ-এর �ািিা�নিষথ্যৎ-এর �ািিা
l	নরনজিাল ইনডিয়া অনররাতির িাধ্তি গুগল, রারতে 

আগািী ১০ বিতর ৭৫,০০০ শকানি িাকা নবনিতয়াগ 
করতব

l	আগািী ১৫ বিতর কৃনত্ি বুনদ্িত্তা প্রকতল্প ৭ লষ্ 
শকানি িাকারও শবনশ নবনিতয়াগ হতব 

l	২০২২ সাতলর িতধ্ ৩ জি রারেীয়তক িহাকাতশ 
পািাতিার জি্ গগণরাি অনররাি প্রকল্প িঞু্র করা 
হতয়তি  

তরথ্য ও রযাগাভযাগ িথ্যিস্ার িতুি যগুতরথ্য ও রযাগাভযাগ িথ্যিস্ার িতুি যগু	
l	‘রারে শিি’ প্রকতল্পর িাধ্তি প্রায় ১.৫ লষ্ গ্রাি 

পঞ্চাতয়েতক অপনিক্াল োইবার শকবতলর িাধ্তি 
রুক্ত করা হতয়তি 

l	শহরাঞ্চতলর েুলিায় গ্রািাঞ্চতল ইন্টারতিতির ব্বহার 
বৃনদ্ শপতয়তি

l	নবগে ৬ বিতর রারতে ইন্টারতিি ৫৬ শোংশ সস্া 
হতয়তি

l	ইনেিতধ্ই ৩.৭৫ শকানি ব্বহারকারী ‘উিঙ্ 
অ্াপ’এর িাধ্তি শকন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্ 
সরকাতরর ২,০৩৯নি পনরতেবা পাতচ্ছি  

l	৫,৬৮২নি শরল শস্শতি নবিািূতল্ ওয়াইোই পনরতেবা 
চালু হতয়তি। গ্রািাঞ্চতল ৭০ শোংতশর শবনশ শরল 
শস্শতি এই পনরতেবা চালু করা হতয়তি 

কযাগান্দযাগ বযিবস্া

রযাগাভযাগ নিপ্লিরযাগাভযাগ নিপ্লি
l	২০২১ সাতল প্রনেনদি শদতশর ৬০০নি গ্রািতক হাই ন্র 

ইন্টারতিতির িাধ্তি রুক্ত করা হতব
l	শুরুতে সরকার, গ্রাি পঞ্চাতয়েগুনলতক ইন্টারতিি 

পনরতেবা চালু করার লষ্্ শরতখনিল। এখি বানক 
োকা ৮০,০০০ পঞ্চাতয়তের পাশাপানশ প্রতে্ক গ্রাতি এই 
পনরতেবা চালু করা হতব

l  একনি প্রনেতবদি অিুরায়ী ২০২৩ সাতলর িতধ্ রারতে 
ইন্টারতিি ব্বহারকারীর সংখ্া ৮৩.৫০ শকানি হতব

জে ল্জ্ান, জে অনুসন্ধান
্ে ্ওোে, ্ে রকষানণে পান� এখে 

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

রবজ্ঞযান ও প্রেুরক্ত

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি ২১
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পিুতনা সংসদ ভবন স্াধীনোি পি ভািেতক পথ মদরখতয়তি, মে�রন নে তুন ভবন 
আত্মরনভ্ি ভািে রন�া্তণি সাষ্ী িতব। পিুতনা সংসদ ভবতন মদতশি প্রতয়াজন 

পিূতণি জনযে কাজ িতয়তি, নে তুন ভবতন একরবংশ শোব্ীি আকাঙ্াগুরল বাস্তবারয়ে 
কিা িতব

প্রধান�ন্তী নতিন্দ্র ম�াদী

িতুি সংসে রবিিতুি সংসে রবি
েতুে ভােনতে ্নযেেতুে ভােনতে ্নযে

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

ভূরমপূজন

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি২২
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িতুি সংসে রবিিতুি সংসে রবি
েতুে ভােনতে ্নযেেতুে ভােনতে ্নযে

১০ই রডলসম্বি ২০২০জত 
প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র জমযাদী 
সংসদ মযালগ্ষ নতুন সংসদ 
ভবলনি রভরতি প্রস্তি 
স্যাপলনি জন্ ফ্ি 
উল্যাচন িিলছন

১০ই রডলসম্বি ২০২০ তযারিলখ প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র জমযাদী 
সংসদ মযালগ্ষ নতুন সংসদ ভবন স্যাপলনি জন্ ভূরম পুলজযা 
িলিন

প্রধযানমন্তীি 
সমূ্ে্ষ ভযারে 
জেযানযাি জন্ 

রিউআি জিযাড 
স্্যান িরুে

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি ২৩



খ্ীস্ীয় প্ররম শিোব্ী করয়� ২০০০ প�্থ তে সময়য়র ময়যে প্রোয় ১৭৫০ বছর ভবশ্ব অর্থ িীভিয়ি িোরয়ির খ্ীস্ীয় প্ররম শিোব্ী করয়� ২০০০ প�্থ তে সময়য়র ময়যে প্রোয় ১৭৫০ বছর ভবশ্ব অর্থ িীভিয়ি িোরয়ির 
অবদোি ভছল প্রোয় এ� র্িীয়োংশ। ভ�ন্তু স্বোধীিিোর পর সোি দশয়� িোরি অয়ি� �য়টি ভিি অবদোি ভছল প্রোয় এ� র্িীয়োংশ। ভ�ন্তু স্বোধীিিোর পর সোি দশয়� িোরি অয়ি� �য়টি ভিি 
ভরিভলয়ি ডলোর অর্থ িীভির কদয়শ পভরণি হয়য়য়ছ। বি্থ মোি ক�ন্দ্রীয় সর�োর এমি ভ�ছু পদয়ষেপ ভরিভলয়ি ডলোর অর্থ িীভির কদয়শ পভরণি হয়য়য়ছ। বি্থ মোি ক�ন্দ্রীয় সর�োর এমি ভ�ছু পদয়ষেপ 

ভিয়য়য়ছ, �োয়ি িোরি দ্রুি ৫ ভরিভলয়ি ডলোর অর্থ িীভির কদয়শ পভরণি হয়ি পোয়র। ২০১৪ সোয়লর ভিয়য়য়ছ, �োয়ি িোরি দ্রুি ৫ ভরিভলয়ি ডলোর অর্থ িীভির কদয়শ পভরণি হয়ি পোয়র। ২০১৪ সোয়লর 
পর করয়� প্রধোিমন্তী িয়রন্দ্র কমোদীর কির্য়বে পভরিোভলি সর�োয়রর ভবভিন্ন অর্থ নিভি� সংস্োয়রর েয়ল পর করয়� প্রধোিমন্তী িয়রন্দ্র কমোদীর কির্য়বে পভরিোভলি সর�োয়রর ভবভিন্ন অর্থ নিভি� সংস্োয়রর েয়ল 

সোধোরণ মোনুয়ের জীবি�োরেোর মোি অয়ি� উন্নি হয়য়য়ছসোধোরণ মোনুয়ের জীবি�োরেোর মোি অয়ি� উন্নি হয়য়য়ছ

অে্ভিীহতর অগ্রগহতঅে্ভিীহতর অগ্রগহত

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো অথ্ষনীরত

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি২৪



সযািযা ভযািলত এিিিম অপ্রত্ক্ষ 
িি ব্বস্যা চযা্ু িিযাি রসদ্ধযান্ত 
অথ্ষযাৎ পে্ ও পরিলরবযা 

িি (রজএসরট), ১০০ বছলি নূ্নতম 
িলপ্ষযালিট িি, ঋে পরিলেযালধ অক্ষমতযা 
এবং জদউর্য়যা রবরধ (আইরবরস), িযাল্যা 
টযািযা উদ্ধযালিি জন্ রবমুদ্রযািিে, িি 
সংস্যাি এবং ব্বসযা স্যাপলনি জক্ষলরি 
‘রসগে্ ইউলডিযা রলিয়যালিসি’ ভযািতীয় 
অথ্ষনীরতলত গভীি প্রভযাব জফল্লছ। 
রবলদেী রবরনলয়যালগ প্রভূত বৃরদ্ধ এবং 
‘ইজ অফ ডুরয়ং রবজলনস ইনলডসি’এ 
রববে ি ্েযারঙ্কং-এ ভযািলতি অলনি ধযাপ 
উন্নরত এি প্রমযাে। 

িলিযানযা অরতমযািী সংরিমে ভযািলত 
শুরু িল্ প্রধযানমন্তীি স্পষ্ট আহ্যান 
জযানযান, ‘জযান ি্যায়  জতযা জিঁযা ি্যায়’ অথ্ষযাৎ 
জীবন বযাঁচল্ রববে বযাঁচলব।  আি সযািযা 
জদলে ্িডযাউন জিযারেযা িলিন। রিন্তু 

l রারেীয় সংনবধাতির ১০১েি সংতশাধতির িাধ্তি পণ্ ও পনরতেবা 
কর (নজএসনি) ব্বস্া চালু করা হয়। ২০১৭ সাতলর ৩০শশ জুি 
িাঝরাতে সংসতদর অনধতবশি শরতক এই নবল পাশ করা হয়

l	নজএসনি-র আতগ সারা শদতশ কতরর হাতরর সিো নিল িা এবং 
অতিক শষ্তত্ই এই কর নিল নবভ্ানন্তকর। শদতশর অে্ভনিনেক 
সংহনের লতষ্্ সব চাইতে বে নবপ্বী পদতষ্প হল নজএসনি

l	জীবিরাপতির শষ্তত্ অনে প্রতয়াজিীয় নজনিসগুনল শেতক শুরু কতর 
নবলাসবহুল সািগ্রী পর্ভন্ত নবনরন্ন পতণ্র শষ্তত্ রোরিতি ৫, ১২, 
১৮ এবং ২৮ শোংশ হাতর কর চালু হয়। নজএসনি শদতশ সানব্ভক 
নবনিতয়াগ আবহ উন্নে করার শষ্তত্ একনি িাইলেলক হতয় উতিতি

l	এর িাধ্তি ‘শিক ইি ইনডিয়া’ অনররাতির গনে শবতেতি
নিিুদ্াকরণ : নিিুদ্াকরণ : আনর্মক স্বচ্ছতার লভক্ষথ্য একনর নিপ্লিী পদভক্ষপআনর্মক স্বচ্ছতার লভক্ষথ্য একনর নিপ্লিী পদভক্ষপ
l ২০১৬ সাতলর ৮ই িতরম্বর শর নবিুদ্রাকরতণর নসদ্ান্ত শিওয়া হতয়নিল, 

ো শদতশ িগদহীি অে্ভিীনের শক্ত নরনত্ত স্াপি কতরি। শদতশ একনি 
শনক্তশালী এবং স্বচ্ছ অে্ভিীনে গোর লতষ্্ এনি একনি নবপ্বী 
পদতষ্প

l এর েতল শদতশ আয়কর নরিাতণ্ভর সংখ্া চার শকানি শেতক বৃনদ্ 
শপতয় ৬.৭৯ শকানি হতয়তি

l শিাি প্রে্ষ্ কর সংগ্রহ শরখাতি ২০১৪ – ১৫ সাতল নিল ৬,৯৫,৭৯২ 
শকানি, ো এখি শবতে দাঁনেতয়তি ১০,৫০,৬৭৮ শকানি িাকা

l ২০১৬ – ১৭ সাতল ইউনপআই শলিতদি নিল ৬,৯৫২ শকানি িাকা। 
২০১৯ – ২০ সাতল ো শবতে দাঁনেতয়তি ২১ লষ্ শকানি িাকারও 
শবনশ। শুধু ২০২০র িতরম্বর িাতসই ৩.৯ লষ্ শকানি িাকারও শবনশ 
শলিতদি হতয়তি।

l ২০১৬ সাতল শরখাতি কতপ্ভাতরি ি্াসি নরিাণ্ভ জিা পতেনিল ৮ লষ্নি, 
শসখাতি ২০১৯ সাতল জিা পতেতি ৯.৩৪ লষ্নি

l ২০১৬ সাতলর িতরম্বতর শদতশ ১৭.৭৪ লষ্ শকানি িাকা িুদ্রা চালু 
নিল। ২০১৯ সাতল ২ নরতসম্বতর ো শবতে দাঁনেতয়তি ২২.৩৫ লষ্ 
শকানি িাকা

l ২০১৭ সাতলর এনপ্রল িাস শেতক ২০২০ সাতলর শসতটেম্বর পর্ভন্ত 
আয়কর নবরাতগর হািাদানরতে শিাি ৩,৯৫০ শকানি িাকা িূতল্র 
অতঘানেে সপিনত্ত পুিরুদ্ার করা হতয়তি

l আয়কর নবরাতগর হািায় ৪৫ হাজার ২১৮ শকানি অতঘানেে আতয়র 
িাকা পুিরুদ্ার করা হতয়তি

l  নবিুদ্রাকরতণর পর শেতক এখি পর্ভন্ত ৩ লষ্ শকানি িাকা ব্ানঙ্কং 
ব্বস্ায় নেতর এতসতি

নতুন কভািনতুন কভাি
নজএসনর : নজএসনর : এক রদশ, এক করএক রদশ, এক কর

�য়প্থ োয়রট টযেোক্স : ক�োম্পোভিগুভলর �য়রর কবোঝো হ্োস �য়রয়ছ,�য়প্থ োয়রট টযেোক্স : ক�োম্পোভিগুভলর �য়রর কবোঝো হ্োস �য়রয়ছ, আয়ে কদশীয়  আয়ে কদশীয় 
ক�োম্পোভিগুভল করয়� সোরিোজ্থ  ছোড়োও কদশীয় ক�োম্পোভিগুভলর �োছ করয়� ৩০ ক�োম্পোভিগুভল করয়� সোরিোজ্থ  ছোড়োও কদশীয় ক�োম্পোভিগুভলর �োছ করয়� ৩০ 
শিোংশ �য়প্থ োয়রট �র আদোয় �রো হয়িো। এখি িো �ভময়য় ২২ শিোংশ �য়র শিোংশ �য়প্থ োয়রট �র আদোয় �রো হয়িো। এখি িো �ভময়য় ২২ শিোংশ �য়র 

কদওয়ো হয়য়য়ছ। �ো�্থ�ভর হোর এবং সোরিোজ্থ  সহ এটো দোঁড়োয় কমোট ২৫.১৭ কদওয়ো হয়য়য়ছ। �ো�্থ�ভর হোর এবং সোরিোজ্থ  সহ এটো দোঁড়োয় কমোট ২৫.১৭ 
শিোংশ। এই �র হ্োস বোভণয়জযের কষেয়রে অিযেতে লোিজি� হওয়োয় এটি ভশল্প শিোংশ। এই �র হ্োস বোভণয়জযের কষেয়রে অিযেতে লোিজি� হওয়োয় এটি ভশল্প 

উৎপোদি কষেরেয়� লোিবোি �রয়ব এবং িতুি �ম্থসংস্োি সৃভটি �রয়বউৎপোদি কষেরেয়� লোিবোি �রয়ব এবং িতুি �ম্থসংস্োি সৃভটি �রয়ব

ঋণ পনরভশাভধর অক্ষিতা এিং ঋণ পনরভশাভধর অক্ষিতা এিং 
রদউনলয়া নিনধ (আইনিনস) : রদউনলয়া নিনধ (আইনিনস) : ঋণ ঋণ 
রখলাপীভদর জিথ্য কডা জনরিািারখলাপীভদর জিথ্য কডা জনরিািা

l একজি ঋণ গ্রহণকারী রখি োর 
ঋণ পনরতশাতধ অষ্ি হি, েখি 
শসই ঋণতক িি-পারেরনিং অ্াতসি 
(এিনপএ) শঘােণা করা হয়

l শকাতিা ব্বসায়ী রখি ঋণ পনরতশাধ 
করতে পাতরি িা, শসই অবস্া শুধু 
ব্ানঙ্কং ব্বস্াতকই অসুস্ কতর 
শোতল িা, অে্ভিীনেতকও দুব্ভল কতর 
শোতল। অবতশতে সরকারী ব্াঙ্কগুনল 
এবং অি্াি্ আনে্ভক প্রনেষ্াতির 
ষ্নে বহি করতে হয়, সরকাতরর 
রাজতকােতক

l এই সিস্া সিাধাতি সরকার, ২০১৬ 
সাতল প্রেি বার আইনবনস চালু কতর। 
এিনপএ-এর হার এই নবনধ অিুসাতর 
৯ শোংশ হ্াস পায়

l ২০১৪ সাতল নবতশ্ব ঋণ শখলাপী সূচতক 
রারতের স্াি নিল ১৩৭, এখি রারে 
৫২েি স্াতি উতি এতসতি

অে্ভিীহতর অগ্রগহতঅে্ভিীহতর অগ্রগহত

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি ২৫



ভযািলত সমস্ত সংরিমে প্ররতলিযাধী  
ব্বস্যা গ্িলেি পি রতরন বল্ন, 
জযান রভ, জঁিযা রভ, অথ্ষযাৎ জীবন-ও 
রববে-ও আহ্যান অনুসিে িলি  
আন্লিি রবরভন্ন পে্ষযালয় আবযাি 
অথ্ষনীরতি পুনরুজ্ীবন িলট। 

অরধিযাংে অথ্ষনীরতরবলদি 
মলত ২০২১ – ২২ অথ্ষবলর্ষ এই 
অথ্ষশনরতি উন্নয়ন ১০ েতযাংে 
ছযারপলয় েযালব। জিযারভড – ১৯ 
সংরিমলেি সময় অথ্ষনীরতি জে 
অবনমন িলয়রছ্, তযা পিবত্ষী 
রিলয়যামযারসি গুর্লত দ্রুত উন্নরত 

িলিলছ।
অথ্ষ দপ্লিি মযারসি পে্ষযাল্যাচনযা 

অনুেযায়ী ২০২০ি নলভম্বি মযালস 
অথ্ষনীরতলত এখন ইংিযাজী রভ 
আিযালিি পুনরুজ্ীবন িলটলছ। 
রবলবেি রবরভন্ন অথ্ষশনরতি এলজরসি 
জিরটংএও এই ইরতবযাচি প্রবেতযা 
স্ীিৃরত জপলয়লছ। মুরডলসি 
প্ররতলবদন অনুসযালি ২০২১ সযাল্ 
ভযািলতি অথ্ষশনরতি উন্নয়ন ৮.১ 
েতযাংে জথলি ৮.৬ েতযাংে িলব। 
জগযাল্ডম্যান স্যাচস এবং বযাি্ষল্স ও 
তযালদি পূব্ষযাভযালস এই উন্নরতি িথযা 

বল্লছ অসিলফযাড্ষ ইিনরমলসিি 
প্ররতলবদন অনুসযালি ভযািলতি 
অথ্ষনীরত অপ্রত্যারেত দ্রুতগরতলত 
পুনরুজ্ীরবত িলচ্ছ। আন্তজ্ষযারতি 
অথ্ষ তিরব্ (আইএমএফ) –এি 
সযাম্প্ররতি প্ররতলবদলন  ভযািত 
দ্রুততম উন্নরতিযািী অথ্ষনীরতি 
জদে িলয় উঠলব। আইএমএফ 
অনুসযালি ২০২১ সযাল্ ভযািলতি 
অথ্ষনীরতি বৃরদ্ধি িযাি িলব প্রযায় 
৮.৮ েতযাংে, েযা িলব রবলবে সলব্ষযাচ্চ 
বৃরদ্ধি িযাি।  

l নবশ্বব্াতঙ্কর প্রনেতবদি অিুরায়ী গে বিতরর ৭৭েি স্াি শেতক ১৪ ধাপ 
এনগতয় রারে ৬৩েি স্াি দখল কতরতি। ২০১৪ সাতল রারতের র ্রানঙ্কং 
নিল ৪৪২

l এই ইজ অে রুনয়ং নবজতিতস র ্রানঙ্কং-এর শষ্তত্ নিি্ভাতণর িােপত্, ঋণ, 
ষু্দ্র নবনিতয়াগকারীতদর নিরাপত্তা, কর প্রদাি, নবতদশী বানণতজ্র আতবদি, 
চুনক্ত, ষ্িো গ্রহণ, সপিনত্ত নিবন্ধধীকরণ, সংখ্ালঘু নবনিতয়াগকারীতদর 
সুরষ্া এবং ঋণ পনরতশাতধর অষ্িো শেতক িুনক্ত ইে্ানদর নরনত্ততে এই 
ইজ অে রুনয়ং নবজতিতসর র ্রানঙ্কং নস্র করা হয়

 প্রতথ্যক্ষ নিভদশী নিনিভয়াগ (এফনিআই) : প্রতথ্যক্ষ নিভদশী নিনিভয়াগ (এফনিআই) : রদভশ িতুি ররকি্মরদভশ িতুি ররকি্ম
l ২০০৮ শেতক ২০১৪ সাতলর িতধ্ প্রে্ষ্ নবতদশী নবনিতয়াগ নিল ২৩১.৩৭ 

নবনলয়ি রলার। শস জায়গায় ২০১৪ শেতক ২০শে ো ৫৫ শোংশ বৃনদ্ 
শপতয়তি। ২০১৯ সাতল প্রে্ষ্ নবতদশী নবনিতয়াতগর শষ্তত্ রারে, নবতশ্ব িবি 
স্াি অজ্ভি কতরতি

l ২০২০ – ২১ অে্ভবতে্ভ এনপ্রল শেতক আগস্ িাতস শদতশ প্রে্ষ্ নবতদশী 
নবনিতয়াগ এতসতি ২৭.১ নবনলয়ি রলার। এনি নবগে অে্ভবতে্ভর েুলিায় ১৬ 
শোংশ শবনশ

 কর সংস্ার : কর সংস্ার : সৎ করদাতাভদর সম্ািসৎ করদাতাভদর সম্াি
l ২০২০র আগস্ িাতস কর ব্বস্ায় স্বচ্ছোর জি্ ‘অিানরং দ্ অতিস্’ 

িািক িেুি িঞ্চ চালু হতয়তি
l এই সিতদ আয়কর আনধকানরক, আয়কর নবরাগ এবং আয়কর দাোতদর 

দানয়ত্ব সুনিনদ্ভটি কতর শদওয়া হতয়তি

l নজএসনি ব্বস্াতক আতরা িিিীয় 
করা হতয়তি। গে কতরর হার আতগ 
নিল ১৪.৪ শোংশ, রা হ্াস শপতয় এখি 
দাঁনেতয়তি ১১.৮ শোংতশ আিলক 
পরবে্ভী সিতয় অত্াবর ও িতরম্বর 
িাতস এক লষ্ শকানি িাকারও শবনশ 
নজএসনি সংগ্রহ হতয়তি

l আয়কর নবরাতগ “শেস শলস 
অ্াতসসতিন্ট” চালু করার পর 
আয়কর দাোতদর শর শকাতিা 
অনরতরাগ দ্রুে সিাধাতির উতদ্াগ 
শিওয়া হতয়তি

l প্রধািিন্ত্রী জিধি শরাজিার িাধ্তি 
এবির নরতসম্বর িাস পর্ভন্ত শিাি 
৪০.৩৮ শকানি ব্াঙ্ক অ্াকাউন্ট শখালা 
হতয়তি। এই প্রকল্প উতবিাধতির সিয় 
শদতশর প্রনে পনরবাতরর  অন্তে এক 
জি সদতস্র ব্াঙ্ক অ্াকাউন্ট োকা 
সুনিনচিে করার লষ্্ রাখা হতয়নিল। 
োর পর পনরবাতরর প্রতে্ক 
প্রাপ্তবয়তস্র ব্াঙ্ক অ্াকাউন্ট শখালার 
লষ্্ ধার্ভ করা হয়

l এখি অে্ভিীনেতে ইংরাজী নর 
আকাতরর পুরুজ্ীবি পনরলনষ্ে 
হতচ্ছ। নবশ্ব অে্ভ েহনবল (আইএিএে) 
–এর একনি সাম্প্রনেক প্রনেতবদি 
অিুসাতর আগািী বিরগুনলতে রারে 
দ্রুেেি উন্ননেকারী অে্ভিীনের শদশ 
হতয় উিতব

ইজ অফ িুনয়ং নিজভিস : ইজ অফ িুনয়ং নিজভিস : রদশ অভিক এনগভয়রদশ অভিক এনগভয়

নপএিভজনিওয়াই : নপএিভজনিওয়াই : ৪০ রকানররও রিনশ িাগনরভকর িথ্যাঙ্ক অথ্যাকাউন্ট৪০ রকানররও রিনশ িাগনরভকর িথ্যাঙ্ক অথ্যাকাউন্ট
l ২০১৫ সাতলর ২৮শশ আগস্ প্রধািিন্ত্রী জিধি শরাজিা চালু করা হয়
l ইনেিতধ্ ৪০.৩৮ শকানিরও শবনশ ব্াঙ্ক অ্াকাউন্ট শখালা হতয়তি। 

এগুনলর িতধ্ ৫৫.২ শোংশ িনহলাতদর অ্াকাউন্ট শখালা হতয়তি
l প্তযিক্ষ অেকি হস্ান্তি (রডরপরি)
l ২০১৪ শেতক এখি পর্ভন্ত ১৩.২৩ লষ্ শকানি িাকা সরাসনর 

সুনবধাতরাগীতদর ব্াঙ্ক অ্াকাউতন্ট জিা করা হতয়তি
l এই ব্বস্া দুি্ভীনে ও প্রোরণা হ্াস কতরতি। এরাতব সরকার ইনেিতধ্ই 

১.৭৮ লষ্ শকানি িাকা সারেয় কতরতি 

নতুন উন্নয়ন্দনি লক্ষযিনতুন উন্নয়ন্দনি লক্ষযি
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নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো অথ্ষনীরত



প্রধোিমন্তী িয়রন্দ্র কমোদীর ভবয়শে উয়দ্যোয়ের েয়ল বোরোণসীর �োশী ভবশ্বিোর প্রধোিমন্তী িয়রন্দ্র কমোদীর ভবয়শে উয়দ্যোয়ের েয়ল বোরোণসীর �োশী ভবশ্বিোর 
ধোম �ভরডয়রর পভর�ল্পিো ও কসটি রূপোয়য়ির �োজ িলয়ছ। ২০২১ সোয়লর ধোম �ভরডয়রর পভর�ল্পিো ও কসটি রূপোয়য়ির �োজ িলয়ছ। ২০২১ সোয়লর 

ময়যে এই �োজ কশে হয়বময়যে এই �োজ কশে হয়ব

বযািযােসী, রবলবেি প্রযাচীনতম েিলিি মলধ্ জবে রিছু 
সম্দ ্ুলিযালনযা রছ্। জেগুর্ িংররিলটি জগেল্ িযারিলয় 
রগলয়রছ্। প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র জমযাদী, রেরন এখযানিযাি 

স্যানীয় সযাংসদ, রিছু পরিি্নযা িলিরছল্ন – েযাি ফল্ ঐ 
পরিি্যানযাি বযাস্তবযায়লনি সময় েিলিি রিছু স্যাপলত্ি রনদে্ষন 
খুঁলজ পযাওয়যা জগলছ, জেগুর্ ভগ্নদেযায় রছ্। এই মরন্ি ও অন্যান্ 
ভবনগুর্ জবিদখ্িযািীলদি জন্ জ্যািচকু্ষি অন্তিযাল্ চল্ 
রগলয়রছ্। িযােী রববেনযাথ িরিডি ৫০রটি জবরে প্রযাচীন মরন্িলি 
শুধু পুনরুজ্ীরবতই িলি রন, িযােী রববেনযাথ মরন্িলিও নব রূপ 
রদলয়লছ। প্রধযানমন্তী ২০১৯এি ৮ই মযাচ্ষ এই িরিডলিি রে্যান্যাস 
িলিরছল্ন। জসখযানিযাি িযাজ পুলিযা দলম চ্লছ। আেযা িিযা েযায় 
২০২১এি আগস্ মযালস িযাজ জের িলব। ৫০,২৬১ বগ্ষরমটযাি 
এ্যািযা জুলে এই প্রিল্ি িযাজ চ্লছ। পুলিযা চত্বলি পরিি্নযা 
অনুসযালি ২৪রট ভবন রনম্ষযাে িিযা িলচ্ছ। ইরতমলধ্ই ২৮ েতযাংে 
িযাজ জের িলয় জগলছ। ২০২১ এি আগস্ মযালস এই িরিডি 
সব্ষসযাধযািলেি জন্ খুল্ জদওয়যা িলব।
l	এখি অে্ভিীনেতে ইংরাজী নর আকাতরর পুরুজ্ীবি 

পনরলনষ্ে হতচ্ছ। নবশ্ব অে্ভ েহনবল (আইএিএে) –
এর একনি সাম্প্রনেক প্রনেতবদি অিুসাতর আগািী 
বিরগুনলতে রারে দ্রুেেি উন্ননেকারী অে্ভিীনের 
শদশ হতয় উিতব

l	৩১৪নি বানের বানস্াতদর পুিব্ভাসতির ব্বস্া করা 
হতয়তি। সংস্াতরর কাতজ এই বানেগুনল শরতঙ্ শেলা 
হতয়তি 

l	এই প্রকতল্পর িূল আকে্ভণ ৩,১৭৫ বগ্ভনিিার এলাকা 
জুতে িন্র চত্বর

l	এিাোও িন্র চক, নসনি নিউনজয়াি, বারাণসী 
গ্ালারী, িানটি পারপাস নবনল্ডং, পর্ভিি শসবা শকন্দ্র, 
িুিুষু্ রবি, অনেনেশালা, িীলকান্ত িডিপ, নিরাপত্তা 
দপ্তর, শরাগশালা, আধুনিক বুক শস্ার, নরতরেশতিন্ট 
শসন্টার এবং ববনদক শকন্দ্র রাতে নরন্নরাতব সষ্ি 
ব্নক্তরা ব্বহার করতে পাতরি, শসই উতদ্াগ শিওয়া 
হতয়তি  

কঞািী ভেশ্বনঞারকঞািী ভেশ্বনঞার  ধঞাত্ির নেরূপধঞাত্ির নেরূপ 
নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

িযােী রববেনযাথ ধযাম

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি ২৭



পরিবরত্ষত আন্তজ্ষযারতি 
পরিরস্রতলত ভযািলতি 
গুরুত্ব বহুগুে বৃরদ্ধ 

জপলয়লছ এবং এিই সলগে ভযািতীয় 
পযাসলপযালট্ষি ক্ষমতযাও জবলেলছ। 
গত ৬ বছলি সিিযাি, রবরভন্ন 
পরিবত্ষন এলনলছ এবং সব জক্ষলরি 
নযানযারবধ সংস্যাি বযাস্তবযারয়ত 
িলিলছ। রিছু গুরুত্বপূে্ষ রসদ্ধযালন্তি 
ফ্ ইরতমলধ্ই ্ক্ষ্ িিযা েযালচ্ছ। 
আন্তজ্ষযারতি রবরভন্ন সূচলি 
ভযািত, রিমে উপলিি রদলি 
উলঠ আসলছ। জযাতীয় ই-গভ্ষন্যাসি 

পরিি্নযাি আওতযায় রবলদে 
মন্তলিি পযাসলপযাট্ষ জসবযা িম্ষসূচী 
এিিমই এিরট অগ্যারধিযািপ্রযাপ্ 
প্রি্। রবলদে মন্তলিি নযাগরিি 
জিন্দ্রীয় উলদ্যালগি ফল্ পযাসলপযাট্ষ 
ইসু্ িিযাি জক্ষলরি েলথষ্ট সুরবলধ 
িলচ্ছ। মন্তি, ২০১৯ সযাল্ ১ 
জিযারটিও জবরে পযাসলপযাট্ষ ইসু্ 
িলিলছ। জদেজুলে জিযারভড – 
১৯ মিযামযািীি আলগ প্ররতমযালস 
১০ ্ক্ষ পযাসলপযাট্ষ ইসু্ িিযা 
িরচ্ছ্। পযাসলপযালট্ষি সুিক্ষযাি 
বৃরদ্ধ িিযাি জন্ এি মলধ্ 

জযাতীয় ফু্, পলমেি ছযাপ জদওয়যা 
িলচ্ছ। প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র জমযাদী 
বল্লছন : “িয়লতযা েযাঁিযা রবলদলে 
িলয়লছন এবং েযাঁিযা রবলদলে 
েযাতযায়যাত িলিন, তযাঁিযা জযানলবন, 
আজ ভযািতীয় পযাসলপযালট্ষি সম্যান 
িতটযা। আমযাি মলন িয়,  এি 
আলগ জিউ ভযািতীয় পযাসলপযালট্ষি 
এতটযা ক্ষমতযা উপ্রদ্ধ িিলত 
পযালিন রন।” 

পনরিত্মিপনরিত্মি
l িািা কিসালতিনন্স সানর্ভস ি 

রারতীয় পাসদপাদ্্ভররারতীয় পাসদপাদ্্ভর

“সংস্াি – সম্পাদনা 
- পরিবে্ন” �ন্ত 

অনসুিণ কতি 
ভািেীয় পাসতপাি্ 
ক্র�শ ষ্�োশালী 

িতচ্ছ। এটি লষ্ লষ্ 
ভািেীয় নাগরিতকি 

জীবতন পরিবে্ন 
এতনতি

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো পযাসলপযাট্ষ জসবযা িম্ষসূচী

ক্ররবর্মরাে ক্ষরতাক্ররবর্মরাে ক্ষরতা

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি২৮



(নিনসএস) এর সতঙ্ পাসতপাি্ভ শসবা 
প্রকতল্পর িাধ্তি জিসাধারণ 
উন্নে িাতির পনরতেবা পাতচ্ছি

l	নবতদশ িন্ত্রক, পাসতপাি্ভ শদওয়ার 
শষ্তত্ নিয়িকািুি সহজ 
কতরতি। এখি অিলাইতি 
পাসতপাতি্ভর আতবদি কতর, 
প্রতয়াজিীয় িনে জিা শদবার 
সিয় জানিতয় শদওয়া হতচ্ছ

l	আতবদিকারী রারতের শর 
শকাতিা প্রান্ত শেতক পাসতপাতি্ভর 
আতবদি করতে পাতরি। েতি্ভ 
শর নিকািা শদওয়া োকতব, 
শসখাতি পুনলশ শরনরনেতকশতির 
কাজ হতব এবং পাসতপাি্ভ ঐ 
নিকািাতে পািাতিা হতব

l	এিপাসতপাি্ভ শসবা শিাবাইল 
অ্াপ ২০১৮ সাতল চালু হতয়তি। 
এর িাধ্তি আতবদিকারী 
পাসতপাতি্ভর জি্ আতবদি 
প্রতয়াজিীয় িাকা জিা শদওয়া 
এবং অ্াপতয়ন্টতিতন্টর সিয় 
শপতে পাতরি। পাসতপাি্ভ শসবা 
শকন্দ্র এবং নপওনপএসতক-এর 
অবস্াি, িাসুল, আতবদি জিা 
শদবার পদ্নে, পাসতপাতি্ভর 
আতবদতির শস্িাস স্াি্ভতোতি 
জািতে পারতবি

l	আতবদিকারী ৫নি োনরতখর 
শেতক নিতজর সুনবতধ িতো 
অ্াপতয়ন্টতিতন্টর োনরখ 
বািাই করতে পারতবি

l	জােীয় েুল পতমের িাপ 
পাসতপাতি্ভ োকায় সুরষ্া বৃনদ্ 
পাতচ্ছ এবং রুতয়া পাসতপাি্ভ 
বািাতিা বন্ধ হতব 

l	সরকার, পাসতপাি্ভ শসবা 
কি্ভসূচীর সতঙ্ নবতদতশর 

ভ্রিণ সংরিান্ত সনুিভধর ররনরংভ্রিণ সংরিান্ত সনুিভধর ররনরং
l জিনর্ পযাসলপযাট্ষ সূচি অনুসযালি ২০১৯ সযাল্ সিলজ ভ্রমে িিযাি রনরিলখ ভযািত, 

এিধযাপ উলঠ ৮০তম স্যালন জপঁলছলছ। এি আলগি বছি ঐ সূচলি ভযািলতি স্যান রছ্ 
৮১। ২০১৫ সযাল্ প্রথমবযাি েখন ই-রভসযা চযা্ু িিযা িয়, জসই সময় ভযািলতি স্যান 
রছ্ ৪৪। আন্তজ্ষযারতি পযাসলপযালট্ষি সূচলি ভযািলতি স্যান ৪৮, ২০১৯ সযাল্ এই সূচি 
অনুসযালি েযা রছ্ ৭১

সিভজ িথ্যিসা করার সভুযাগসিভজ িথ্যিসা করার সভুযাগ
l রববেব্যালঙ্কি বযারর্ষি প্ররতলবদন অনুসযালি ২০২০ সযাল্ি রিলসলব ১৯০রট জদলেি মলধ্ 

ভযািলতি স্যান ৬৩। এবছি ভযািত ১৪ ধযাপ উলঠ এলসলছ

নিশ্ব নিনজরাল প্রনতভযানগতার রিিতানলকানিশ্ব নিনজরাল প্রনতভযানগতার রিিতানলকা
l	 জ্ঞযান এবং নতুন প্রেুরক্তি রবরলয় ভরবর্ৎ প্রস্তুরতি রনরিলখ রডরজটযা্ প্ররতলেযারগতযাি 

রিলসলব ভযািত, চযাি ধযাপ উলঠ ৪৪তম স্যালন জপঁলছলছ। আইএমরড ওয়যাল্ড্ষ রডরজটযা্ 
িমরপরটরটভলনস ি ্েযারঙ্কং অনুসযালি ৬৩রট জদলেি মলধ্ রডরজটযা্ প্রেুরক্তি ব্বিযাি িলি 
অথ্ষশনরতি পরিবত্ষন, ব্বসযা বযারেজ্, সিিযািী িযাজিম্ষ এবং সমযাজলি িতটযা সুরবলধ 
রদলত পযালি, জসই রিলসবই িিযা িয়

আন্তজ্মানতক উদ্ািি সিূকআন্তজ্মানতক উদ্ািি সিূক
l উন্নয়লনি মূ্ েরক্ত ি্ উদ্যাবন, ভযািত সিিযাি এই নীরতলত রববেযাসী। আন্তজ্ষযারতি 

উদ্যাবন সূচি অনুসযালি ১৩১রট জদলেি অথ্ষনীরতি মলধ্ ভযািলতি স্যান ৪৮তম। ২০১৯ 
সযাল্ি রনরিলখ চযাি ধযাপ উলঠ এলসলছ ভযািত। মধ্ ও দরক্ষে এরেয়যাি জদেগুর্ি মলধ্ 
উদ্যাবনমূ্ি অথ্ষনীরতি রিলসলব ভযািত েীর্ষস্যান দখ্ িলিলছ

নিশ্ব প্রনতভযানগতার সিূকনিশ্ব প্রনতভযানগতার সিূক
l ইনরস্রটউট ফি ম্যালনজলমন্ জডভ্পলমন্ (আইএমরড) –ি বযারর্ষি রববে প্ররতলেযারগতযামূ্ি 

সূচলি এবছিও ভযািলতি স্যান ৪৩। ২০১৭ সযাল্ ৪৫তম এবং ২০১৮ সযাল্ি ৪৪তম 
স্যালন ভযািত রছ্। এরেয় – প্রেযান্ত মিযাসযাগিীয় অঞ্চ্ এবং আন্তজ্ষযারতি জক্ষলরি ভযািত, 
উদীয়মযান েরক্ত

আন্তজ্মানতক শনতির অন্তিত্মীকালীি সিূকআন্তজ্মানতক শনতির অন্তিত্মীকালীি সিূক
l ২০২০ সযাল্ি আন্তজ্ষযারতি েরক্তি অন্তবত্ষীিযা্ীন সূচলি আরথ্ষি বৃরদ্ধ, জ্যা্যানীি সুিক্ষযা 

ও পরিলবেগত রস্রতেী্তযা রবলবচনযা িলি ভযািত, দুই ধযাপ উলঠ ৭৪তম স্যালন জপঁলছলছ। 
ওয়যাল্ড্ষ ইলিযানরমি জফযািযাম জযারনলয়লছ জে, সিিযালিি পুনন্ষরবিিেলেযাগ্ জ্যা্যানীি উৎপযাদন 
বৃরদ্ধ িম্ষসূচীি সুফ্ পযাওয়যা েযালচ্ছ। ২০২৭ সযাল্ি মলধ্ ২৭৫ রগগযাওয়যাট, এই ধিলেি 
রবদু্ৎ উৎপযাদন িিযাি পরিি্নযা জনওয়যা িলয়লছ

ইভিলিথ্যাি ট্াস্ট িথ্যাভরানিরারইভিলিথ্যাি ট্াস্ট িথ্যাভরানিরার
l মযারি্ষন েুক্তিযালষ্ট্রি এিরট স্যাধীন জনসংলেযাগ সংস্যা ইলড্ম্যান রেযাস্ ব্যালিযারমটযাি, 

সিিযালিি প্ররত জনসযাধযািলেি আস্যা রবলবচনযা িলি ভযািতলি রবিতীয় স্যালন জিলখলছ। 
২০২০ি জযানুয়যািী জথলি ভযািত সিিযালিি পলক্ষ ৭ েতযাংে সমথ্ষন জবলেলছ। ভযািলতি 
মলতযা খুব িম জদলেিই আস্যা অজ্ষলনি জক্ষলরি ২ সংখ্যাি রস্রতেী্ সূচি বজযায় িযাখযা 
জগলছ। চীলনি মলতযা রিছু বে জদলেি জক্ষলরি এই আস্যা দ্রুত অরজ্ষত িল্ও তযািযা জসই 
ধযািযা বজযায় িযাখলত পযালি নযা

আন্তজবোলতক গুরুত্ব ্ৃলধি

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি ২৯



রারেীয় দূোবাস এবং রাক 
ব্বস্াতক রুক্ত করার উতদ্াগ 
নিতয়নিল

l	রাঁরা েৎকাল প্রকতল্প 
পাসতপাতি্ভর জি্ আতবদি 
কতরি, োতদর আর শকাতিা 
শগতজতির অনেসাতরর কাি 

শেতক েে্ রাচাইতয়র শংসাপত্ 
সংগ্রহ করতে হয় িা

l	সরকার, িাবালক, নসঙ্ল 
শপতরতন্টর সতঙ্ োকা িাবালক 
এবং শর সব আতবদিকারীরা 
নববাহ নবনচ্ছন্ন বা আলাদা 
োতকি, োতদর জি্ জিা 

শদওয়া িনের পনরিাণ কি 
কতরতি

l	নবতশ্বর সবতেতক ষ্িোশালী 
পাসতপাি্ভ সূচতকর নিনরতখ 
রারতের স্াি ৮৪েি। আপনি 
এখি নবতশ্বর ৫৮নি জায়গায় 
নরসা িাোই শরতে পাতরি   

l	রবলদলে বসবযাসিযািী ভযািতীয় বংলেযাদু্তিযা ১৬৬রট 
জদলেি নযাগরিিলদি মলতযা ই-রভসযাি সুরবলধ পযালচ্ছন

l	মন্তি, রপএসরপ-ি সলগে রবলদলে সমস্ত দূতযাবযাসগুর্ি 
মলধ্ জেযাগযালেযাগ গলে জতযা্যাি প্রস্তযাব রদলয়লছ

l	জেখযালন রপএসলি জনই জসিিম জ্যািসভযা 
জিন্দ্রগুর্লত সিিযাি, রপওরপএসলি জখযা্যাি রসদ্ধযান্ত 
রনলয়লছ

িতুি যভুগর পাসভপার্মিতুি যভুগর পাসভপার্ম
l	রবলদে মন্তি, নতুন পযাসলপযাট্ষ বুিল্ট ততরি িিযাি 

জন্ ই-পযাসলপযালট্ষি পরিি্নযা িলিলছ, জেখযালন 
অত্যাধুরনি সুিক্ষযা ব্বস্যা রনরশ্চত িিযা িলব

l	২০,০০০ আরধিযারিি এবং িূটনীরতবীদলি 
পিীক্ষযামূ্িভযালব ই-পযাসলপযাট্ষ জদওয়যা িলয়লছ, 
জেখযালন এিরট রচপ আলছ। সিিযাি এখন সব 
নযাগরিলিি জন্ ই-পযাসলপযালট্ষি ব্বস্যাি প্রররিয়যা 
শুরু িলিলছ

l	এি ফল্ ভুলয়যা পযাসলপযাট্ষ ততরিলত সমস্যা িলব এবং 
আন্তজ্ষযারতি েযারিীলদি অরভবযাসন সংরিযান্ত পিীক্ষযা – 
রনিীক্ষযা দ্রুত িলব

l	রভসযা ব্বস্যাি সি্ীিিে এিরট চ্মযান প্রররিয়যা। 
রবলদলে বসবযাসিত ভযািতীয়িযা  ওভযািসীজ 
রসরটলজন অফ ইরডিয়যা (ওরসআই) িযালড্ষি সুরবলধ 
জপলত পযালিন

l	এই প্রি্ অনুসযালি ওরসআই িযাড্ষ প্রযাপিিযা জে 
জিযালনযা িযািলে ভযািলত সযািযা জীবন েতবযাি খুরে 
েযাতযায়যাত িিলত পযািলবন

l	এছযােযাও রবলদে বংলেযাদু্ত ভযািতীয়িযা ৫ বছলিি 
জময়যালদ েতবযাি খুরে েযাতযায়যালতি রভসযা পযালবন

l	ভযািতীয় নযাগরিি / ভযািতীয় বংলেযাদু্ত / ওরসআই 
িযাড্ষ প্রযাপিলদি ্রিী ও সন্তযানিযা ৫ বছলিি জময়যালদ 
েতবযাি খুরে েযাতযায়যালতি রভসযা পযালবন

আন্তজ্মানতক স্তভর গ্ািকভদর আস্াআন্তজ্মানতক স্তভর গ্ািকভদর আস্া
l ভযািত, আন্তজ্ষযারতি স্তলি গ্যািিলদি আস্যাি রনরিলখ রবিতীয় স্যালন 

িলয়লছ। রনলয়্লসন সমীক্ষযা অনুসযালি ভযািলতি প্ররত গ্যািিলদি আস্যা 
সলব্ষযাচ্চ। পি পি ২ বছি ভযািত এই স্যান ধলি জিলখলছ।

আন্তজ্মানতক স্তভর প্রনতরক্ষা ক্ষিতার আন্তজ্মানতক স্তভর প্রনতরক্ষা ক্ষিতার 
অিস্ািঅিস্াি
l ২০২০ সযাল্ ১৩৮রট জদলেি মলধ্ প্ররতিক্ষযা জক্ষলরি ভযািলতি অবস্যান 

চতুথ্ষ। মযারি্ষন েুক্তিযাষ্ট্র, িযারেয়যা এবং চীলনি পলিই ভযািলতি স্যান

জলিায়ু পনরিত্মি সংরিান্ত কাভজর সিূকজলিায়ু পনরিত্মি সংরিান্ত কাভজর সিূক
l প্রথম বযালিি মলতযা ভযািত, এবছি জ্বযায়ু পরিবত্ষন সংরিযান্ত িযালজি 

সূচলি ১০রট জদলেি তযার্িযায় েুক্ত িলয়লছ। িযাব্ষে রনঃসিে িমযালনযাি 
জন্ ভযািলতি উলদ্যালগি ফ্শ্রুরত রিলসলব এই স্যান অজ্ষন িিযা 
জগলছ। মযারি্ষন েুক্তিযাষ্ট্র প্রথমবযালিি মলতযা এই তযার্িযায় সবলথলি 
রনলচ িলয়লছ

�ারতীয় পাসভপার্ম গত ৫ িছভর শনতিশালী �ারতীয় পাসভপার্ম গত ৫ িছভর শনতিশালী 
িভয়ভছ এিং আন্তজ্মানতক সিূভক ১০ ধাপ িভয়ভছ এিং আন্তজ্মানতক সিূভক ১০ ধাপ 
উভিভছ – ২০১৫ সাভল ৭৭তি স্াি ররভক উভিভছ – ২০১৫ সাভল ৭৭তি স্াি ররভক 

২০১৯এ ৬৭তি স্াভি রপঁভছভছ২০১৯এ ৬৭তি স্াভি রপঁভছভছ

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো পযাসলপযাট্ষ জসবযা িম্ষসূচী

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি৩০



অভূতপূব্ষ পরিিযাঠযালমযা উন্নয়লনি 
মযাধ্লম জদলেি জছযাট জছযাট েিি 
এবং গ্যামগুর্ি উন্নয়ন ত্বিযারন্বত 

িিযা িলচ্ছ। অন্রদলি জযাতীয় সেি এবং 
দূিবত্ষী অঞ্চ্গুর্লত েযাওয়যাি জন্ উন্নত 
সেি ব্বস্যাি পযােযাপযারে ২৭রট মিযানগলি 
জমলরেযা জি্ জনটওয়যাি্ষ সম্প্রসযািে িিযা 
িলয়লছ। ১০০ ্ক্ষ জিযারট টযািযািও জবরে 
রবরনলয়যালগ জযাতীয় পরিিযাঠযালমযা পযাইপ্যাইন 
প্রিল্ি িযাজ দ্রুতগরতলত এরগলয় চল্লছ। 
রদরলি ও মীিযালটি মলধ্ ১৪ জ্ন এসিলপ্রসওলয় 
রনম্ষীত িলচ্ছ। জদলেি ই-িযাইওলয় গলে 
জতযা্যাি পরিি্নযা বযাস্তবযারয়ত িলত চল্লছ। 
েযা রনঃসলন্লি ্ ক্ষ ্ ক্ষ মযানুলরি িম্ষসংস্যান 
ও উন্নয়ন সুরনরশ্চত িিলব।

দ্রুত পলরকাঠায়মা উন্নেন

l  ২০১৪ সাল পর্ভন্ত শদতশ শিতট্া শরল শিিওয়াক্ভ নিল ২২৫ 
নকতলানিিার। িাত্ ৬ বিতর ো শবতে দাঁনেতয়তি ৪৫০ 
নকতলানিিার

l	িগর উন্নয়ি এবং প্রােনিক পনরতেবাগুনলর পুিরুজ্ীবতির 
জি্ অিল নিশি (অিরুে) অনররাি শদতশর শহরাঞ্চতল 
জল সরবরাহ, পয়তঃপ্রণালী, পনরবহণ এবং িািা গৃহস্লী 
সুতরাগ সুনবধা উন্নয়তির িাধ্তি জীবিরাত্ার িাি উন্নে 
করা হতচ্ছ 

l	৬ বিতর জােীয় িহাসেকগুনলতে  ৬৬৭ নকতলানিিার 
পে রুক্ত করা হতয়তি। ২০১৪ পর্ভন্ত ৮৮১ নকতলানিিার 
জােীয় িহাসেক নিল গে ৬ বিতর ৭৬ শোংশ বৃনদ্র 
িাধ্তি এখি ১৫৪৭ নকতলানিিার হতয়তি

l	উত্তর প্রতদতশ ২০২০ সাতলর িতরম্বর িাতস ৭৫০০ শকানি 
িাকা নবনিতয়াতগ ৫০০ নকতলানিিাতররও শবনশ বদঘ্ভ্ সপিন্ন 
জােীয় সেক পে উতবিাধি করা হতয়তি

১৪.২ ভ�য়লোভমটোর দীঘ্থ  কজোভজলো সুড়গে, ১১০০ ভ�য়লোভমটোর দীঘ্থ  জোিীয় ১৪.২ ভ�য়লোভমটোর দীঘ্থ  কজোভজলো সুড়গে, ১১০০ ভ�য়লোভমটোর দীঘ্থ  জোিীয় 
সড়� এবং ১০০০ ভ�য়লোভমটোর দীঘ্থ  কময়রিো করলপর সম্প্রসোরণ বহুমুখী সড়� এবং ১০০০ ভ�য়লোভমটোর দীঘ্থ  কময়রিো করলপর সম্প্রসোরণ বহুমুখী 

ক�োেোয়�োে ব্যবস্োয়� িতুি মোরেো ভদয়য়য়ছ।ক�োেোয়�োে ব্যবস্োয়� িতুি মোরেো ভদয়য়য়ছ।

আ�িা নে তুন শোব্ীি উপতযাগী বি তু�খুী মযাগাতযাগ বযেবস্াি পরিকাঠাত�া গত়ে ে তুলরি। যা নে তুন ভািতেি উন্নয়তন 
নে তুন �ারো মযাগ কিতব। আ�িা �িান স্প্ন রনতয় কাজ কতি চতলরি। ক�স্ংস্কৃরেতে রিতলর� দূি কতি  স�স্ত 

বযেবস্াতক নে তুন শরতি মজাগাতবা। 
প্রধান�ন্তী নতিন্দ্র ম�াদী

দ্রুত গনতভত উন্নয়িদ্রুত গনতভত উন্নয়ি উন্নত �নিষথ্যভতর িতুি আশাউন্নত �নিষথ্যভতর িতুি আশা
l	২০২০ – ২৫ সাতলর িতধ্ রারতে জােীয় 

পনরকািাতিা পাইপলাইি প্রকতল্প ১১১ লষ্ শকানি 
িাকা নবনিতয়াতগর প্রতয়াজি হতব

l	২০২৫ সাতলর িতধ্ রারতের ৫ নট্নলয়ি রলার 
অে্ভিীনের শদশ হতয় ওিার সম্ভাবিা রতয়তি। 
ইনেিতধ্ সরকারী র্াশতবাতর্ভ ১৩৩.২৮ শকানি 
িাকার নবনিতয়াতগ ৭,৩৯৮নি প্রকল্প িনেরুক্ত 
হতয়তি

l	সরকার, নদনলে – িুম্বাই এসিতপ্রসওতয়তক 
ই-হাইওতয়তে রূপান্তরতণর লতষ্্ কাজ করতি

l	পনরবহণ শষ্ত্তক উন্নে করার জতি্ প্রায় ৮ 
লষ্ শকানি িাকা নবনিতয়াতগ সাগরিালা কি্ভসূচীর 
অধীতি ৪১৫নি প্রকল্প নচননিে করা হতয়তি। এর 
িতধ্ ১০৮নি িেুি জােীয় জলপে  রতয়তি

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

পরিিযাঠযালমযা
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দযারয়ত্বলবযাধ এবং স্চ্ছতযালি অগ্যারধিযাি 
জদওয়যাি ফল্ জদলেি িম্ষসংসৃ্রত 
পরিবরত্ষত িলচ্ছ। এই ্ক্ষ্ অনুধযাবন 

িলি সিিযাি, অসংখ্ পিস্পি রবলিযাধী এবং অসযাি 
আইন বযারত্ িলি জনগলেি জীবন সিজ িলি 
তু্লত নতুন আইন প্রেয়ন িলিলছ। প্রধযানমন্তী 
নলিন্দ্র জমযাদী বল্ন, “নতুন ভযািত রনম্ষযালেি জন্ 
আমিযা জদলে এিরট স্চ্ছ ব্বস্যা গলে তু্রছ, েযা 
সিিযািী ব্বস্যাি উপি তু্নযামূ্ি িম রনভ্ষিেী্ 
থযািলব। এই উলদেে্ সযাধলনি জন্ আইনগুর্লি 
সি্ িিযা িলয়লছ এবং জে গুর্লি সংলেযাধলনি 
প্রলয়যাজন রছ্, জসগুর্লি সংলেযাধন িিযা িলয়লছ। 
আি জেখযালন বযারতল্ি প্রলয়যাজন, জসগুর্ বযারত্ 
িিযা িলয়লছ।” সুরপ্রমলিযালট্ষি ই-িরমরট এখন 
মযানুলরি দুয়যালি দুয়যালি সুরবচযাি জপঁলছ জদওয়যাি 
জন্  ই-চযা্যান এবং ভযাচু্ষয়যা্ আদযা্লত রবচযালিি 
ব্বস্যা গলে জতযা্যাি িযাজ িিলছ।

পুভরাভিা আইিগুনল িানতলপুভরাভিা আইিগুনল িানতল
l	নবগে ৬৬ বিতর সরকার,  রাতলা রাতব প্রশাসি চালাতিার 

জি্ অন্তে ১৩০১নি অসার আইি বানেল করতে 
পারতো। বে্ভিাি সরকার গে ৬ বিতর ইনেিতধ্ই 
১৫০০নিরও শবনশ আইি বানেল কতরতি

l	জমু্ এবং কাশ্ীর রাজ্তক সংনবধাতি নবতশে 
সুনবধাপ্রদািকারী ৩৭০ এবং ৩৫ (এ) ধারা বানেল করা 
হতয়তি। সারা শদতশ প্রনেবাতদর ঝে বতয় শগতলও ২০২০র 
১০ জািুয়ারী িাগনরকত্ব সংতশাধি আইি বাস্বানয়ে 
হতয়তি

l	সরকার, ১৬,৮৪৫নি শজলা আদালে এবং অধীিস্ নিম্ন 
আদালতের নবনরন্ন প্রকল্প সপিাদতির জি্ ১৪৫৯.৫২ 
শকানি িাকা িঞু্র কতরতি। ২০১৫র জুলাই িাতস এই 
প্রকল্প িঞু্র করা হতয়তি

l	লকরাউতির পর শেতক সুনপ্রিতকাি্ভ ইনেিতধ্ই ১৫,০০০ 
এর শবনশ নবেয় নরনরও কিোতরনন্সংএর িাধ্তি শুিািী 
সপিন্ন কতরতি। সতব্ভাচ্চ আদালে ইনেিতধ্ই ১০০ 
নদতির রাচু্ভয়াল শুিািীর িাধ্তি প্রায় ৪৩০০নি িািলা 
নিষ্পনত্ত কতরতি। প্রায় ১০২২ শবঞ্চ রাচু্ভয়াল আদালতের 
িাধ্তি এই শুিািী সপিন্ন কতরতি। আর ৫০,০০০ এরও 
শবনশ উনকল শসই িািলাগুনলতে অংশ গ্রহণ কতরতিি।

l	জুি ২০২০ শেতক অত্াবর ২০২০ পর্ভন্ত ১৫নি রাতজ্ 
২৭নি ই-শলাক আদালে আতয়াজতির িাধ্তি ৪.৮৩ 
লষ্ িািলার শুিািী হতয়তি। আর ১৪০৯ শকানি িাকার 
সপিনত্ত নবেয়ক ২.৫১ লষ্ িািলা নিষ্পনত্ত কতরতি।

িতুি আইিিতুি আইি 

l	সুনপ্রিতকাতি্ভর ই-কনিনি উনকলতদর নরনরও 
কিোতরনন্সংএর িাধ্তি সওয়াল – জবাতবর 
প্রনশষ্ণ শদওয়ার নসদ্ান্ত নিতয়তি। শসই আইিজীবীরা 
ই-শকস োইনলং এবং রাচু্ভয়াল আদালতে সওয়াল – 
জবাতবর প্রনশষ্ণ পাতবি

l	শকন্দ্রীয় সরকাতরর অসার আইিগুনল বানেল করার 
দৃটিান্ত অিুসরণ কতর উত্তরপ্রতদতশর িুখ্িন্ত্রী শরাগী 
আনদে্িাে, ১০০নি পুতরাতিা অসার আইি বানেতলর 
জতি্ একনি প্রস্াবিা বেনর করার নসদ্ান্ত শঘােণা 
কতরতি

l	ই-কনিনির শচয়ারি্াি, সুনপ্রিতকাতি্ভর নবচারপনে 
নর ওয়াই চন্দ্রচূে, িাদ্রাস হাইতকাতি্ভ ই-আদালে 
উতবিাধতির রাচু্ভয়াল বক্তব্ রাখার সিয় বতলতিি, 
শদতশর প্রতে্ক আদালতে ই-পনরতেবা সুনিনচিে 
করার দানয়ত্ব োঁরা নিতয়তিি।

l	ই-আদালে প্রকতল্পর অধীতি শদতশর ২৯২৭নি 
আদালে দ্রুে গনেসপিন্ন ওয়াইর এনরয়া শিিওয়াক্ভ 
(ওয়াি) এর সতঙ্ রুক্ত করা হতব। অি্াি্ আদালতে 
এই প্রনরিয়া এনগতয় চতলতি।

l	শদতশর ই-আদালতের সংখ্া বৃনদ্ করা হতয়তি। নদনলে 
ও িহারাতষ্ট্র ২নি কতর, আর হনরয়ািা, শচন্নাই, কণ্ভািক, 
শকরল এবং আসাতি একনি কতর ই-আদালে চালু 
করা হতয়তি। ইনেিতধ্ই এই ই-আদালেগুনলতে 
৩০ লষ্ িািলা নিষ্পনত্ত হতয়তি।  

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

আইনী সংস্যাি

অসংখ্ অসার 
আইয়নর ব্ডাজা�

বেয়ক মুলতি
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িাগনরক িান্ধি শাসিিাগনরক িান্ধি শাসি
l সরকার, শগতজতির অনেসারতদর প্রে্ানয়ে িাক্ভনশি, 

জতমের শংসাপত্, পনরচয় পত্ এবং েতিা ইে্ানদর 
পনরবতে্ভ স্বপ্রে্য়ি ব্বস্া চালু কতরতি

l	সরকার, গ্রুপ – নব এবং নস (িি-শিকনিক্াল) 
পতদ নিতয়াতগর জতি্ প্রাে্ভীতদর ন্রিি / শি্ভনলস্ 
করার জি্ কিি এনলনজনবনলনি শিস্ (নসইনি) 
পনরচালিা করতে জােীয় নিতয়াগ সংস্া (এিআরএ) 
গিিতক িঞু্র কতরতি

l	ইনেিতধ্ই সরকার, গ্রুপ – নব (িি-শগতজতির) 
গ্রুপ – নস, গ্রুপ – নর (িেুি পুিনব্ভি্াতস উরয়ই 
এখি গ্রুপ – নস) এবং সিস্ সিেুল পতদ নিতয়াতগর 
শষ্তত্ সাষ্াৎকার শিওয়ার প্রো রদ করার নসদ্ান্ত 
নিতয়তি 

l	এক জানে, এক শরশিকার্ভ (ওএিওআরনস) – এর 
িাধ্তি এিএেএতস অন্তরু্ভক্ত শরশিকার্ভধারী / 
সুনবধাতরাগীরা শদতশর শর শকাতিা জায়গায় শেতক 
শরশি েুলতে পাতবি

একনর উন্নত �নিষথ্যভতর জিথ্য প্রস্তুনতএকনর উন্নত �নিষথ্যভতর জিথ্য প্রস্তুনত
l জােীয় নিতয়াগ সংস্া, গরীব প্রাে্ভীতদর অগ্রানধকার, 

িনহলা প্রাে্ভীতদর পাতশ দাঁোতব। গ্রািাঞ্চল শেতক উতি 
আসা প্রাে্ভীতদর শবনশ পনরিাতণ নিতয়াগ করতব। কিি 
এনলনজনবনলনি শিতস্র িাম্বার েল শঘােণার পর 
শেতক ৩ বির ববধ্ োকতব এবং প্রাে্ভী রেবার খুনশ  
এই পরীষ্ায় বসতে পারতব

l	এক জানে, এক শরশিকার্ভ শদতশর ২৪নি রাজ্, 
শকন্দ্রশানসে অঞ্চতল ২০২০ সাতলর পয়লা আগস্ 
শেতক চালু হতয়তি আর প্রায় ৬৫ শকানি িািুে 
এর বিারা লারবাি হতবি, রা শদতশর জােীয় খাদ্ 
নিরাপত্তা আইি অিুরায়ী সুনবধাপ্রাপ্ত জিগতণর ৮০ 
শোংশ

l	প্রধািিন্ত্রী বতলতিি, “এক জানে, এক নিব্ভাচি 
নিিকই একনি আতলাচিার নবেয় িয়, এনি রারতের 
একনি প্রতয়াজি।” শদতশর শকাোও িা শকাোও কতয়ক 
িাস পর পরই নিব্ভাচি হওয়ার েতল উন্নয়ি কতি্ভর 
গনে ব্হে হয়। শসজতি্ এক জানে, এক নিব্ভাচি 
কার্ভকরী করার লতষ্্ নবস্ানরে গতবেণা এবং 
নবেতক্ভর প্রতয়াজি 

২০১৪ সযাল্ নলিন্দ্র জমযাদী সিিযাি স্প্রৎয়য়লনি ব্বস্যা চযা্ু িিযাি সময় জথলিই নযাগরিিলদি ক্ষমতযায়ন শুরু 
িলয় রগলয়রছ্। প্রধযানমন্তী, স্যাধীনতযা রদবলস ্যা্লিলিযাি প্রযািযাি জথলি প্রদতি ভযারলে বল্রছল্ন, জে সিিযািী 
চযািিীলত রনম্নপলদ রনলয়যালগি জন্ ইন্যািরভউ এবং পযালস্ষযানযার্রট অ্যালসসলমলন্ি প্রলয়যাজন জনই। রতরন এিথযা 

ব্যাি পি জথলি জদলে রনলয়যালগি জক্ষলরি এই প্রররিয়যায় পরিবত্ষন আনযা িয়। গিীবলদি প্রলয়যাজন এবং উপিযালিি 
িথযা জভলব আলিিরট রসদ্ধযান্ত জনওয়যা িয়, এি জযারত – এি জিেনিযাড্ষ। ইরতমলধ্ই সিিযাি এি জযারত, এি িি 
ব্বস্যা সুরনরশ্চত িলিলছ। সিিযাি, এি জযারত এি রনব্ষযাচন চযা্ু িিযাি জলন্ সংরলিষ্ট সি্লি আহ্যান জযারনলয়লছ। 
তযািল্ িন িন রনব্ষযাচন নযা িল্ জে টযািযা সযাশ্রয় িলব, তযা গিীব মযানুলরি উন্নয়লন ব্য় িিযা সম্ভব িলব

১ ক্েিক্েি
ক্রিনকঞার্থক্রিনকঞার্থ

পরীষেঞাপরীষেঞা
ভনে্থঞাচনভনে্থঞাচন

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

প্রেযাসন



সংরবধযালনি ৩৭০ ও ৩৫ (এ) ধযািযা িলদি ফল্ 
িযাজশনরতিভযালবই শুধু নয়, জমু্-িযাশ্ীলিি 
সযামযারজি, সযাংসৃ্রতি ও অথ্ষশনরতি 

সংেুরক্তিিেও িলয়লছ। এি বছলিিও জবরে সময় আলগ 
িযাজ্রটলি জমু্–িযাশ্ীি ও ্যাদযাখ - দুরট জিন্দ্রেযারসত 
অঞ্চল্ ভযাগ িিযা িয়। এি আলগ রেশু রববযাি প্ররতলিযাধ 
আইন, রেক্ষযাি অরধিযাি, ভূরম অরধগ্িে আইন, বহু 
প্ররতবন্ধিতযা আইন, প্রবীে নযাগরিি আইন, পুনগ্ষঠন আইন, 
সত্সন্ধযানীলদি সুিক্ষযা আইন, উপজযারতলদি ক্ষমতযায়ন 
আইন, জযাতীয় নযাবযা্ি িরমেন, জযাতীয় রেক্ষি রেক্ষে 
পরিরলদি মলতযা রবরভন্ন আইন সংরবধযালনি ৩৭০ ধযািযাি 
িযািলে জমু্-িযাশ্ীলি প্রলেযাজ্ রছ্ নযা। ৩৭০ ধযািযা বযারতল্ি 
পি রবরভন্ন উন্নয়নমূ্ি প্রি্ ও িম্ষসূচী শুরু িলয়লছ। এি 
ফল্ সংরলিষ্ট ব্রক্তলদি ক্ষমতযায়লনি সলগে সলগে এই অঞ্চল্ 
সমৃরদ্ধ আসলছ।  

�ূস্বভগ্মর জিথ্য িতুি র�ার�ূস্বভগ্মর জিথ্য িতুি র�ার
l	সব ববেি্িূলক এবং অনবচাতরর রাজ্আইি হয় 

বানেল করা হতয়তি, িয়তো সংতশানধে হতয়তি। 
েপনশনল জানে, উপজানে, বিবাসী, িাবালক ও প্রবীণ 
িাগনরকতদর নিরাপত্তা সংরিান্ত ১৭০নির শবনশ শকন্দ্রীয় 
আইি এখি কার্ভকর হতয়তি

l	লখিপুর শিাল ব্বস্া েুতল শিওয়ায় জমু্-কাশ্ীতর 
এক শদশ, এক কর ব্বস্া কার্ভকর হতয়তি

l	জিসাধারতণর স্বাে্ভ রষ্ায় শরানিসাইল আইিনি 
কার্ভকর হতয়তি। পূব্ভেি স্ায়ী িাগনরক শংসাপত্ 
অনধকারীরা এখি ঐ অঞ্চতলর বানস্া হওয়ার 
শংসাপতত্র জি্ আতবদি করতে পারতিি।  আতগ 
এই নবেতয়  পনচিি পানকস্াতির উবিাস্তু, শগাখ্ভা, সাোই 
কি্ভচারী, শর সব িনহলারা অি্ রাতজ্ নবতয় কতরতিি, 
োঁতদর সতঙ্ ববেি্ করা হতো

পূেবে  সংহঘতপূেবে  সংহঘত

জম্ ুওজম্ ুও

োশ্ীদররোশ্ীদরর

পুলওয়োমো এখি কপিভসল, কলেয়টর জন্য ভবখ্যোি। জম্মমু 
- �োশ্ীয়রর বোইয়রর মোনুে এখি এই এলো�োয় জভম 
ভ�িয়ি পোয়র। কময়য়রো �ভদ এখি রোয়জযের বোইয়র 
�োউয়� ভবয়য় �য়রি, িোহয়ল িোয়দর জভমর অভধ�োর 
হোরোয়বি িো। ভবভিন্ন �ম্থসংস্োি প্র�ল্প এবং উন্নয়িমূল� 
প্র�য়ল্পর মোযেয়ম িতুি ভবিোভজি ক�ন্দ্রশোভসি অঞ্ল 
দুটি - জম্মমু-�োশ্ীর ও লোদোখয়�র সন্তোসবোদী অধুযেভসি 
এলো�ো রূয়প েয়ড় ওঠো িোবমূভি্থ র বদয়ল িতুি িোরয়ির 
িতুি উন্নয়য়ির পয়র অগ্রেণ্য অঞ্ল রূয়প পভরেভণি 
হয়ছে

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

জমু্ ও িযাশ্ীি এবং ্যাদযাখ

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি৩৪



l	প্রাক্তি িন্ত্রীরা শর সব নিয়িবনহরূ্ভে সুতরাগ সুনবধা 
শপতেি শসগুনল সনরতয় শিওয়া হতয়তি  এবং 
রাজিীনেনবদতদর জি্ শপিশতির শষ্তত্ এখি 
উধ্ভেিসীিা কার্ভকর হতচ্ছ

l	৩৭০ ও ৩৫ (এ) অিুতচ্ছদ রতদর পর সরকার, নবনরন্ন 
আইতির সংতশাধি কতর এই শকন্দ্রশানসে অঞ্চতল 
জমু্-কাশ্ীতরর বাইতরর িাগনরকতদরও জনি শকিার 
সুতরাগ কতর নদতয়তি

l	শসৌরাগ্ প্রকতল্প ১০০ শোংশ সােল্ অনজ্ভে হতয়তি। 
৩,৮৭,৫০১ জি সুনবধাতরাগীরা সকতলই প্রকতল্পর 
আওোয় এতসতিি

l	 নপএি উজ্জ্বলা শরাজিা : ১২,৬০,৬৮৫ জি সুনবতধতরাগী;
  উজালা : ১৫,৯০,৮৭৩ জি সুনবতধতরাগী প্রকতল্পর 

আওোয় এতসতিি
l	নিশি ইন্দ্রধিুে (জমু্) : ১,৩৫৩নি নশশু এবং ৩৮১ 

জি গর্ভবেী িনহলার নিকাকরণ হতয়তি
l	নজএসএ–এর আওোধীি উচ্চাকাঙ্ী শজলা বারািুলা 

ও কুপওয়াোয় নিশি ইন্দ্রধিুে : ২২৫৯নি নশশু এবং 
৩২০জি িনহলার নিকাকরণ হতয়তি

l	স্বচ্ছ রারে নিশতি জমু্-কাশ্ীর শদতশর অি্ জায়গা 

শেতক এনগতয় রতয়তি। ১০০ শোংশ শখালা স্াতি 
শশৌচকি্ভ বন্ধ হতয়তি

l	গে এক বিতর আইএসএসএস প্রকল্প, সংখ্ালঘুতদর 
প্রাক শিনট্ক বৃনত্ত প্রকতল্প ৪,৭৬,৬৭০ জিতক এই 
সুনবতধ শদওয়া হতয়তি। রাতজ্ শপিশতির সুনবধা 
পাতচ্ছি ৭,৪২,৭৮১ জি

l	আয়ুষ্াি রারে প্রকতল্প ১১.৪১ লষ্ শগাল্ড কার্ভ শদওয়া 
হতয়তি; ৩,৪৮,৩৭০নি পনরবার উপকৃে

l	নপএি নকোণ শরাজিার বাস্বায়তি জমু্-কাশ্ীর 
এনগতয়; িাত্ এক বিতর ৯.৮৬ লষ্ সুনবতধতরাগী 
প্রকতল্প রুক্ত হতয়তিি

l	জনি নিবন্ধধীকরণ প্রনরিয়া আদালতের শেতক 
কার্ভনিব্ভাহীতদর কাতি শগতি: ৭৭ জি সাব-শরনজস্টারতক 
নিতয়াগ করা হতয়তি ও ই-স্্াতপির নিয়িাবলী বেনর 
হতয়তি

l	নবদু্ৎ দপ্ততরর সংস্ার; ৫নি নিগি বেনর হতয়তি
l	কাশ্ীর জােরাি নজআই ি্াগ শপতয়তি  

জিসাধারভণর জিথ্য িতুি আশাজিসাধারভণর জিথ্য িতুি আশা
l	পুলওয়ািা শজলার ওখু গ্রাি রারতের “শপিনসল 

নরতলজ” নহতসতব আত্মপ্রকাশ কতরতি। শদতশর 
শিাি শলেতির ৯০ শোংশ এখাতি বেনর হতচ্ছ

l	শচিাব িদীর ওপর নপএিনরনপ –র আওোয় ৪৬৭ 
নিিার দীঘ্ভ নবতশ্ব উচ্চেি শরলতসেুর কাজ চলতি: 
আগািী  বিতর এনি শশে হতব

l	আইআইনি জমু্র পোশুিা  োর নিজস্ব ক্াপিাতস 
শুরু হতয়তি; জমু্র এইিস সহ কাশ্ীতর অি্ 
এইিতসর কাজও শুরু হতয়তি

l	নবনরন্ন জলনবদু্ৎ প্রকতল্পর কাজ এনগতয় চতলতি। 
১০০০ শিগাওয়াি পাকাল দুল প্রকল্প এবং ৬২৪ 
শিগাওয়াি নকরু প্রকতল্পর কাতজর জি্ নিকাদার 
বািাই করা হতয়তি

l	বৃহত্তি নিতয়াগ প্রনরিয়ার নবজ্ঞাপি শদওয়া 
হতয়তি – ১০,০০০ জিতক নিতয়াগ করা হতব; 
নবতশে নিতয়াগ নিয়িাবলীর েতল আতরা ২৫,০০০ 
কি্ভসংস্াি হতব

l	নহিায়ে প্রকতল্পর বাস্বায়ি শুরু হতয়তি, প্রধািিন্ত্রী 
োঁর িি নক বাতে এর প্রশংসা কতরতিি। ৭৪,৩২৪ 
জি প্রাে্ভীর প্রনশষ্তণর অিুতিাদি শদওয়া হতয়তি। 
গে ২ বিতর প্রনশষ্ণ শকতন্দ্রর সংখ্া বহু বাোতিা 
হতয়তি

l	আন্তজ্ভানেক নবনিতয়াগ শীে্ভ সতম্লি অিুনষ্ে 
হতয়তি। ১৩,৬০০ শকানি িাকার ১৬৮নি প্রকতল্পর 
সিতঝাোপত্ স্বাষ্নরে; নশতল্পর জি্ ৬০০০ একর 
সরকারী জনি নচননিে, ৩৭নি নশল্পোলুক গোর 
জি্ জনি হস্ান্তর

l	প্রেিবাতরর িতো জমু্-কাশ্ীতর ব্লক উন্নয়ি 
পনরেতদর নিব্ভাচি অিুনষ্ে হতয়তি; শরািদাতির 
হার নিল ৯৮.৩ শােংশ

l	আতপতলর জি্ অিি্ বাজার প্রকতল্পর িাধ্তি 
সরাসনর ব্াঙ্ক অ্াকাউতন্ট আকে্ভণীয় দাি 
পািাতিা হতয়তি এবং শকন্দ্রীয় সংস্াগুনলর িাধ্তি 
পনরবহতণর কাজ হতয়তি

l	সরকার, ২০২৩ – ২৪ অে্ভবে্ভ পর্ভন্ত ৫ বিতর 
লাদাখ ও জমু্-কাশ্ীর শকন্দ্রশানসে অঞ্চতলর জি্ 
৫২০ শকানি িাকার নবতশে প্াতকজ অিুতিাদি 
কতরতি 

l	জমু্ ও শ্রীিগতরর িতধ্ শিতট্ার নবস্ানরে প্রকতল্পর 
প্রনেতবদি বেনর হতয়তি

ক�ন্দ্রীয় স্বরোষ্ট্র মন্তয়�র িথ্য অনু�োয়ী ২০১৮ ক�ন্দ্রীয় স্বরোষ্ট্র মন্তয়�র িথ্য অনু�োয়ী ২০১৮ 
সোয়ল ২৫৭, ২০১৯এ ১৫৭ এবং এবছর সোয়ল ২৫৭, ২০১৯এ ১৫৭ এবং এবছর 

কসয়টেম্বর প�্থ তে ১৮০ জি জভগে মোরো পয়ড়য়ছ। কসয়টেম্বর প�্থ তে ১৮০ জি জভগে মোরো পয়ড়য়ছ। 
জম্মমু-�োশ্ীয়র সন্তোসবোদী �ো�্থ�লোয়পর হোর জম্মমু-�োশ্ীয়র সন্তোসবোদী �ো�্থ�লোয়পর হোর 

৩৫ শিোংশ �য়ময়ছ৩৫ শিোংশ �য়ময়ছ
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িৃরলিি আয় রবিগুে বযারেলয় িৃররলক্ষলরি তবরচরি্ 
এলন তবিত উলদেে্ পূিলেি পযােযাপযারে আত্মরনভ্ষি 
ভযািত গঠলনি স্প্নলি বযাস্তলব রূপ জদওয়যাি জচষ্টযা 

িলচ্ছ। এই ্লক্ষ্ জদলেি উতিি – পূব্ষযাঞ্চল্ও জযাফিযান 
চযালরি সম্প্রসযািে িিযা িলচ্ছ। 

আলগ জিন্দ্রেযারসত জমু্ ও িযাশ্ীলিি পযালম্যাি অঞ্চল্ 
জযাফিযান চযার সীমযাবদ্ধ রছ্। স্যাভযারবিভযালবই এই অঞ্চ্ 
পরিরচত রছ্ ‘জযাফিযান উৎপযাদলনি জগযা্যা’ রিলসলব। 
এছযােযাও বদগযাম, শ্রীনগি ও রিলস্তযায়যালিি মলতযা িলয়িরট 
জজ্যালতও জযাফিযান চযার িলয় থযালি। নতুন চযািযাগযাছ 
িযাশ্ীি জথলি রসরিলম রনলয় আসযা িলয়লছ 
এবং রসরিলমি দরক্ষে রদলি ইয়ংইয়ংএ  
জিযাপন িিযা িলয়লছ। 

ভযািলত বযারর্ষি জযাফিযান উৎপযাদলনি 
পরিমযাে ৬ – ৭ টন, অন্রদলি চযারিদযা 
প্রযায় ১০০ টন। বযােরত এই চযারিদযা জমটযালত 
রবজ্ঞযান ও প্রেুরক্ত মন্তি, উতিি – পূলব্ষি 
িলয়িরট িযালজ্ (বত্ষমযালন রসরিলম এবং 
পলি জমিযা্য় ও অরুেযাচ্প্রলদলে) রবজ্ঞযান 
ও প্রেুরক্ত দপ্লিি মযাধ্লম জযাফিযান চযালরি 
সম্প্রসযািলেি রসদ্ধযান্ত িলয়লছ। িযাশ্ীলিি 
সলগে উতিি – পূব্ষযাঞ্চল্ি িলয়িরট এ্যািযাি 
আবিযাওয়যা ও জভৌগর্ি সযাদৃে্ িলয়লছ।

দরক্ষে রসরিলমি ইয়ংইয়ং গ্যালম 
পিীক্ষযামূ্িভযালব রবজ্ঞযান ও প্রেুরক্ত 

দপ্লিি অধীন স্েযারসত প্ররতষ্যান নথ্ষ –ইস্ জসন্যাি ফি 
জটিলনযা্রজ অ্যারপ্লিেন অ্যাডি রিচ (এনইরসরটএআি) – 
এি সিলেযারগতযায় রসরিম জিন্দ্রীয় রববেরবদয়যা্লয়ি জবযাটযারন 
ও িরট্ষিযা্চযাি রডপযাট্ষলমলন্ি মযাধ্লম জযাফিযান চযালরি এই 
উলদ্যাগ জনওয়যা িলয়লছ। 

রববেরবদ্যা্লয়ি ঐ দপ্লিি পক্ষ জথলি ইরতমলধ্ই 
ইয়ংইয়ং গ্যালমি চযারলেযাগ্ মযারট ও পরিলবে পিীক্ষযা িলি 
জদখযা িলয়লছ এবং িযাশ্ীলিি মযারট ও পরিলবলেি সলগে 
অলনি রম্ পযাওয়যা জগলছ। রববেরবদ্যা্লয়ি ঐ রবভযালগি 
পক্ষ জথলি ইরতমলধ্ই জযাফিযান বীজ ইয়ংইয়ং গ্যালম 

রনলয় আসযা িলয়লছ। ইরতমলধ্ই 
এিজন জযাফিযান চযারীলি িযালজ েুক্ত 
িিযা িলয়লছ এবং রববেরবদ্যা্লয়ি 
িলয়িজন অধ্যাপি জযাফিযান চযালরি 
অগ্গরতি রবরলয় নজি িযাখলছ। 

িযাশ্ীি জথলি রনলয় আসযা জযাফিযান 
বীজগুর্ জসলটেম্বি ও অল্যাবি মযালস 
বপন িিযাি পি সরঠি মযারিযায় জ্ 
জদওয়যা িলয়লছ। এি পি জসই বীজ 
জথলি সময়মলতযা অঙু্কি জবলিযালনযা শুরু 
িলয়লছ। িযাশ্ীলিি পযালম্যাি এবং 
রসরিলমি ইয়ংইয়ং গ্যালমি মলধ্ 
জ্বযায়ু ও জভৌগর্ি সযাদৃে্ থযািযায় 
জযাফিযান চযার সফ্ িলব বল্ মলন 
িিযা িলচ্ছ। 

জাফরান চায়ির প্রসারজাফরান চায়ির প্রসার
জাফিন চাতষি উন্নরে ও প্রসাতি জােীয় জাফিান র�শতনি 
আওোয় ভািতেি “জাফিান উৎপাদন মগালা” –ি উত্ি – 

পবূা্ঞ্চলীয় িাজযে রসরকত�ও সম্প্রসারিে কিা িতচ্ছ

সনুিধাসনুিধা
l জােরাি চাতের সম্প্রসারতণর 

েতল রারতে বানে্ভক চানহদা 
শিিাতিা সম্ভব হতব এবং 
আিদািী নির্ভরশীলো 
কিতব

l কৃনেতষ্তত্ ববনচত্ আসায় 
উত্তর – পূতব্ভ কৃেকতদর 
উপাজ্ভতির িেুি রাস্া খুতল 
রাতব

l রারতে প্রায় ৬ – ৭ িি 
জােরাি উৎপানদে হয়, 
েতব চানহদার পনরিাণ প্রায় 
১০০ িি

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

জযাফিযান চযার
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সীমযান্ত সুিক্ষযা বযারিনী 
(রবএসএফ) জিন্দ্রীয় 
সিিযালিি এিরট অগ্েী 

সে্রি বযারিনী। এই বযারিনী ইলন্যা – 
পযাি এবং ইলন্যা – বযাং্যালদে সীমযান্ত 
অঞ্চল্ সুিক্ষযা সুরনরশ্চতিিলেি 
দযারয়লত্ব িলয়লছ। ইলন্যা – পযাি েুলদ্ধি 
পি ১৯৫৬ি পয়্যা রডলসম্বি এই 
বযারিনীি প্ররতষ্যা িয়। রবএসএফ-ই 
ি্ এিমযারি বযারিনী েযাি েুলদ্ধি সময় 
এমনরি েযারন্ত িক্ষযাি িযালজও সমযান 
স্তন্ত ভূরমিযা িলয়লছ। তযাই েুদ্ধই 
জিযাি বযা েযারন্ত িক্ষযা অথবযা েুদ্ধও নয় 

– েযারন্তও নয়, এমন রস্তযাবস্যা বজযায় 
িযাখলতও প্ররতরট দযারয়ত্ব প্রেংসযাি 
সলগে পযা্ন িলিলছ। সীমযালন্ত েযারন্তি 
পরিলবে বজযায় থযািযাি সমলয়ও 
বযারিনী সীমযান্ত এ্যািযাি নজিদযািী 
অব্যািত িযালখ এবং সীমযান্তপযালি 
অপিযাধ রনয়ন্তে িলি। সীমযান্ত অঞ্চল্ 
বসবযাসিযািী মযানুলরি মলন রনিযাপতিযাি 
বযাতযাবিে গলে জতযাল্ রবএসএফ। 
রবএসএফ –এি রতনরট রবপে্ষয় 
জমযািযারব্যা ব্যালটর্য়ন সি ১৯২রট 
ব্যালটর্য়ন িলয়লছ। এই ব্যালটর্য়লনি 
সদস্ সংখ্যা পুরুর ও মরি্যা জসনযািম্ষী 

এক রসিািীর শপর
আরম েখনই সরীমান্ত 

িক্ষরীি অবমাননা েিন্দবা 
না, এমনরে সহ-কসনানরী 

যািা আমাি পান্দশ 
িন্দয়ন্দছন, তান্দিি উন্দপক্ষা 
েিন্দবা না। এো বা 

অন্দনন্দেি সন্দগে পরিরস্রত 
যাই কহাে না কেন 
কিন্দশি োন্দছ পরবরে 

এমন সমস্ রেছু িক্ষা 
েিন্দবা

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

রনিযাপতিযা

িোরয়ির প্ররম সুরষেো বলয় 
প্রভিরষেো কষেয়রে

সী�ান্ সিুষ্া বারিনী মদতশি মসবায় প্ররেষ্াি ৫৫ে� 
বারষক্ী উদযাপন কিতি এবং ভািতেি সী�ান্ এলাকা 

সিুরষ্ে িাখতি
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রমর্লয় ২.৬৫ ্লক্ষি জবরে। 
বযারিনীি রবরভন্ন রবভযালগি মলধ্ 
িলয়লছ আরট্ষ্যারি জিরজলমন্, আিযাে 
ও জ্সীমযা িক্ষী রবভযাগ, ি্যালম্ বযা 
উট িক্ষী বযারিনী এবং ডগ জস্যায়যাড 
ও িমযাডি বযারিনী। বযারিনীি পক্ষ 
জথলি আধুরনি জেযাগযালেযালগি ব্বস্যা 
গলে জতযা্যা িলয়লছ, প্ররেক্ষলেি 
উপেুক্ত পরিিযাঠযালমযা গলে জতযা্যা 
িলয়লছ। এছযােযাও সুসরজ্ত রচরিৎসযা 
পরিলরবযাি বলন্যাবস্ত িিযা িলয়লছ। 
রবএসএফ, রবলবেি বৃিতিম সীমযান্ত 
সুিক্ষযা বযারিনী েযা প্ররতিক্ষযা জক্ষলরি 
ভযািলতি প্রথম সুিক্ষযা ব্য়।
জীবলনি জের প্রযােস্পন্ন  পে্ষন্ত 
িত্ষব্ পযা্ন - এই মন্তলি 
আত্মস্ িলি রবএসএফ, ১৯৭১এ 

বযাং্যালদে মুরক্তেুলদ্ধি পযােযাপযারে 
সযাম্প্ররতি বছিগুর্লতও রনিযাপতিযাি 
জক্ষলরি গুরুত্বপূে্ষ অবদযান জিলখলছ। 
বযাং্যালদে মুরক্ত েুলদ্ধি সময় পরিরস্রত 
প্ররতিূ্ িওয়যাি আলগই মুরক্তলেযাদ্ধযা 
বযারিনীলি প্রস্তুরতি জক্ষলরি সিযায়তযাি 
দযারয়ত্ব জদওয়যা িয় রবএসএফ-জি। 
১৯৯৯ এ িযারগ্ষ্ েুলদ্ধি সময় 
জম – জু্যাই মযালস রবএসএফ, 
পব্ষতচূেযায় রনলজলদি অবস্যান অটুট 
জিলখ জদলেি জভৌগর্ি অখডিতযালি 
সুিরক্ষত িলি। এই বযারিনী পযারিস্তযান 
ও বযাং্যালদলেি সলগে আন্তজ্ষযারতি 
সীমযালন্ত রনিযাপতিযাি পযােযাপযারে জমু্ 
ও িযাশ্ীলি তুরযািযাবৃতি চিম প্ররতিূ্ 
পরিলবে, িযাজস্যালন মরুভূরম অঞ্চ্, 
গুজিযালট খযাঁরে এ্যািযা, সুন্িবি 

জমযািনযা, আসযালমি বন্যাপ্রবে এ্যািযা, 
রমলজযািযাম ও ররিপুিযাি ম্যাল্রিয়যা 
সঙু্ক্ গভীি অিলে্ রনিযাপতিযাি 
দযারয়ত্ব পযা্ন িলি। রবএসএফ 
ভযািতীয় জসনযাবযারিনীি পযােযাপযারে 
রনয়ন্তে জিখযালতও জমযাতযালয়ন 
িলয়লছ। ১৯৬৫জত প্ররতষ্যাি পি 
জথলি এই বযারিনী অভ্ন্তিীে 
রনিযাপতিযা ও জরগেমূ্ি িযাজিম্ষ 
দমলন ভূরমিযা পযা্ন িলি চল্লছ। 
১৯৯০এি মযালচ্ষ বযারিনীলি জমু্ ও 
িযাশ্ীলি জরগে তৎপিতযা দমলনি 
দযারয়ত্ব জদওয়যা িয়। ১৯৯০ জথলি 
২০০৫ পে্ষন্ত সবলথলি জরট্ 
আগ্যাসী পরিরস্রতলত এই বযারিনী 
জরগে দমন অরভেযান চযার্লয় জগলছ। 
জরগেদমলনি এই অরভেযালনি সময় 

l	আধুনিক প্ররুনক্ত ও রুদ্াত্রের িাধ্তি সীিান্ত সুরষ্া বানহিী 
োর রণতকৌশল ষ্িো অতিকিা বানেতয়তি। শদতশর পনচিি 
সীিান্ত এলাকায় শদশ নবতরাধী শনক্তগুনলর নবরুতদ্ শ্াি 
প্ররুনক্ত ব্বহার কতর অনরসন্ন্ধ বা িাশকোিূলক কাজ 
শিকাতে প্রতয়াজিীয় সবরকি বয়বস্া নিতচ্ছ

l	পানকস্াতির পষ্ শেতক গে কতয়কিাতস সীিান্তপাতরর সন্ত্রাস 
রুখতে, সংঘে্ভ নবরনে লঙ্ঘতি, জােীয়ো নবতরাধী শনক্তগুনলর 
পষ্ শেতক অ্রেশ্রে নিতষ্তপ শ্াি প্ররুনক্তর ব্বহার শিকাতে, 
িাদকদ্রতব্র শচারাচালাি রুখতে এিিনক সুেঙ্ নদতয় 
অিুপ্রতবতশর প্রতচটিা ব্ে্ভ করতে একানধক ব্বস্া নিতয়তি

l	২০২০র ২০শশ জুি নবএসএে, জমু্ অঞ্চতলর কািুয়া শজলার 
সীিান্ত লাতগায়া এলাকায় একনি পানকস্ানি শ্ািতক গুনল কতর 
িািায়

l	২০২০র ২২শশ আগস্ নবএসএে, পাঞ্াতবর শখিকারতণ 
সীিান্ত এলাকায় অ্রেশ্রে ও িাদকদ্রব্ শচারাচালাতির একনি 
প্রতচটিা ব্ে্ভ কতর শদয়। এই ঘিিায়  ৫জি জঙ্ী িারা পতে 
এবং নবপুল পনরিাি অ্রেশ্রে ও আতনেয়া্রে সহ িাদকদ্রব্ 
বাতজয়াপ্ত হয়

l	২০২০র ৯ই শসতটেম্বর নবএসএে, রাজস্াতির গঙ্ািগতর 
অিুপ্রতবতশর একনি প্রতচটিা রুতখ শদয় এবং এই ঘিিায় ২ 
জি পানকস্ানি অিুপ্রতবশকারী িারা পতে

l	২০২০র ৮ই িতরম্বর জওয়াি সুদীপ সরকার, কাশ্ীতর 
নিয়ন্ত্রণ শরখায় িহলদারীর সিয় অিুপ্রতবতশর একনি শচটিা 
ব্ে্ভ কতর শদি এবং ২ জি জনঙ্তক হে্া কতরি। পতর ঐ 
সাহসী জওয়াি জনঙ্তদর সতঙ্ গুনলর লোইতয় শহীদ হি

l	২০২০র ২২শশ িতরম্বর নবএসএে জমু্ অঞ্চতলর সাম্বা এলাকায় 
আন্তজ্ভানেক সীিান্ত লাতগায়া পানকস্ানি পতষ্র একনি শগাপি 
সুেতঙ্র হনদশ পায়। এই সুেঙ্ ব্বহার কতর আসা এক জনঙ্ 
২০২০র ১৯ িতরম্বর িাগ্রোয় িারা পতে

l	নিতজারাতি নিরাপত্তার দানয়তত্ব োকা নবএসএে –এর 
পূব্ভাঞ্চলীয় শাখার জওয়ািরা ২০২০র ২৮শশ শসতটেম্বর 
জােীয়ো নবতরাধী নবনরন্ন পতষ্র অ্রেশ্রে শচারাচালাতির 
শচটিা রুতখ শদয়। এই ঘিিায় ২৯নি এতক নসনরতজর রাইতেল 
এবং নবপুল পনরিাণ শগালাবারুদ বাতজয়াপ্ত হয়। নবএসএে, 
সােতল্র সতঙ্ এধরতণর রাবেীয় জােীয়ো নবতরাধী প্রতচটিা 
রুতখ নদতে সেল হতয়তি

িাশকতািূলক কাজ প্রনতিত করািাশকতািূলক কাজ প্রনতিত করা

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

রনিযাপতিযা

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি৩৮



অগরেত জরগেি মৃতু্ িলয়লছ এবং 
১১,০০০ এি জবরে জরগেলি আটি 
িিযা িলয়লছ। ১০০০ এি জবরে 
জরগেি আত্মসমপ্ষলেি পযােযাপযারে 
জদলেি অভ্ন্তলিও রবএসএফ 
জওয়যানলদি রনিযাপতিযাি িযালজ 
জমযাতযালয়ন িিযা িলয়লছ। জওয়যানিযা 
চিম উগ্পন্যা প্রভযারবত ছরতিেগে ও 
ওরডেযাি রবরভন্ন এ্যািযায় ২০০৯এি 
রডলসম্বি জথলি জমযাতযালয়ন িলয়লছন। 
এমনরি রবএসএফ অভন্তিীে 
রনিযাপতিযাি জক্ষলরি রনিযাপতিযা সংরিযান্ত 
প্ররতষ্যানগুর্ি মলধ্, জরগেদমন 
অরভেযান সি নিেযা্ িযাজিম্ষ দমলন 
পযািস্পরিি সমন্বয় বজযায় জিলখলছ। 
রবগত বছিগুর্লত বযারিনীি ১৯২২ 
জওয়যান জদলেি জসবযায় প্রযাে উৎসগ্ষ 
িলিলছন। আন্তজ্ষযারতি েযারন্ত িক্ষযাি 
জক্ষলরি ভযািলতি অগেীিযালিি অগে 
রিলসলব িযাষ্ট্রসংলিি অরভেযানগুর্লত 
রবএসএফ –এি বহু জওয়যান দযারয়ত্ব 
পযা্ন িলিলছন। রবলবেি বৃিতিম 

সীমযান্ত িক্ষী বযারিনী আধুরনি 
সিযায়সম্দ ও প্রেুরক্তি মযাধ্লম 
সুসরজ্ত িলয় সমলয়ি সলগে তযা্ 
রমর্লয় এরগলয় চল্লছ। রবএসএফ 
জদলেি সীমযান্ত এ্যািযাি সুিক্ষযায় 
সযািসীিতযাি সলগে িলঠযাি পরিশ্রম 
িলি চল্লছ। বযারিনীি এই 
আন্তরিিতযাি ফল্ সীমযান্ত এ্যািযাি 
মযানুলরি িযালছ জওয়যানলদি প্ররত 
আস্যা ও সিলেযারগতযাি মলনযাভযাব 
রিমে জবলেলছ। দরক্ষে এরেয়যাি 
ভূ-িযাজশনরতি পরিরস্রতি জপ্ররক্ষলত 
জদলেি সযামলন রবপদগুর্ জিব্ 
এখন আি রচিযাচরিত জনই। 
আমযালদি সযামলন রবরভন্ন প্ররতিূ্তযা 
ও জযাতীয়তযা রবলিযাধী েরক্তগুর্ি 
রনয়রমতভযালব রনত্নতুন প্রেুরক্ত 
ও জিৌে্ অব্ম্বন িলি তযালদি 
চরিলরি পরিবত্ষন আনলছ। জদলেি 
সযারব্ষি রনিযাপতিযা পরিরস্লত অরস্িতযা 
সৃরষ্ট িিযা তযালদি জিৌে্। বযারিনীি 
জওয়যানলদি উচ্চমলনযাব্ এবং 

প্ররেক্ষলেি দরুন রবএসএফ সূচনযাি 
সময় জথলিই সযাফল্্ি সলগে 
জভৌগর্ি ও জিৌে্গত চ্যাল্ঞ্গুর্ 
জমযািযারব্যায় সক্ষম িলয়লছ। এিই 
সলগে বযারিনী জদলেি উতিি – পূব্ষযাঞ্চ্ 
সি পযাঞ্যাব, জমু্ ও িযাশ্ীি প্রভৃরত 
এ্যািযায় দক্ষতযাি সলগে অভ্ন্তিীে 
রনিযাপতিযা বজযায় িযাখযাি দযারয়ত্ব পযা্ন 
িলি চল্লছ। রবরভন্ন িযালজ্ সদ্ 
আলয়যারজত রনব্ষযাচনগুর্লত এি স্চ্ছ 
গেতযারন্তি ব্বস্যা প্ররতষ্যাি ্লক্ষ্ 
বযারিনী গুরুত্বপূে্ষ ভূরমিযা পযা্ন 
িলিলছ। পযারিস্তযালনি দুিরভসরন্ধ 
বযা নযােিতযামূ্ি িযালজি জন্ই 
পরশ্চমযাঞ্চ্ীয় সীমযান্ত এখনও 
স্পে্ষিযাতি। সীমযান্ত এ্যািযায় বযারিনী 
জমযাতযালয়লনি ফল্ জযাতীয়তযা রবলিযাধী 
েরক্তগুর্ি প্রয়যাস ্যাগযাতযাি ব্থ্ষ 
িলচ্ছ। এি ফল্ জরগে, অনুপ্রলবেিযািী 
ও জচযািযাচযা্নিযািীলদি মলধ্ িতযােযা 
রিমে বযােলছ।  

জযাতীয় রনিযাপতিযা চ্যাল্ঞ্ জমযািযারব্যায় রবএসএফ 
আধুরনিীিিলেি রসদ্ধযান্ত রনলয়লছ। এই ্লক্ষ্ এিযারধি 

নতুন প্রেুরক্ত প্রলয়যাগ িিযা িলচ্ছ, েযালত অরভেযান পরিচযা্নযাগত 
সমস্ত জক্ষলরি সব্ষযাধুরনি অ্রিে্রি, প্রেুরক্ত, জেযাগযালেযাগ, নজিদযািী 
ও অত্যাধুরনি তবদু্রতন উপিিে িযালজ ্যাগযালনযা েযায়। সীমযান্ত 
অঞ্চল্ি সুিক্ষযায় এবং রনলজলদি আরধপত্ বজযায় িযাখলতই 
এই প্রয়যাস। আধুরনিীিিলেি অরভন্ন রবরয়গুর্ি মলধ্ িলয়লছ :

এছযােযাও সুসংবদ্ধ পিস্পি সংেুক্ত সীমযান্ত ব্বস্যাপনযা পদ্ধরত 
(রসআইরবএমএস), জটিলনযা্রজ সর্উেন প্রভৃরত প্রত্ন্ত ও 

দূিবত্ষী এ্যািযাগুর্ি জক্ষলরি ব্বিযাি িিযা িলচ্ছ। 
প্রত্ন্ত ও দূিবত্ষী এ্যািযাগুর্লত জে সমস্ত আধুরনি সিঞ্যাম 
িযালজ ্যাগযালনযা িলচ্ছ, তযাি মলধ্ িলয়লছ িমযাডি অ্যাডি িলট্যা্ 
রসলস্ম সি রবরভন্ন ধিলেি জসনসি ও নজিদযািী চযা্যালনযাি 
সযামগ্ী। 
প্রলয়যাজলন ও দুদ্ষেযাি সময় মযানুলরি সযািযালে্ি অগে
বত্ষমযান জিযারভড – ১৯ মিযামযািী পরিরস্রতলত বযারিনীি 
জওয়যানলদি আন্তরিি প্রলচষ্টযা অত্ন্ত প্রেংসনীয়। জদলেি রবরভন্ন 
প্রযালন্ত জমযাতযালয়ন বযারিনীি জওয়যানিযা সযাধযািে মযানুরলি জেমন 
সলচতন িলিলছন, অন্রদলি জরট্ পরিরস্রতি সময় রবনযামূল্্ 
জিেন সযামগ্ী সিবিযাি িলিলছন, রচরিৎসযা রেরবি আলয়যাজন 
িলিলছন এবং প্যাজমযা দযান িলিলছন, েযা প্রেংসযাি দযারব িযালখ। 
জিন্দ্রীয় সিিযালিি উলদেে্গুর্ পূিলে রবএসএফ এলিবযালি 
তৃেমূ্ স্তলি রবলের অরভেযান গ্িে িলিলছ। সীমযান্ত সুিক্ষযাি 
প্রযাথরমি দযারয়ত্ব পযা্লনি পযােযাপযারে বযারিনী সীমযান্ত ্যালগযায়যা 
েিি ও গ্যামগুর্ি েুবি – েুবতীলদি িযালছ প্রলয়যাজনীয় সুলেযাগ 
সুরবধযা জপঁলছ রদলচ্ছ, েযালত তযালদি বযারিনীলত সযারম্ িওয়যাি 
ব্যাপযালি িযালিযা উৎসযারিত িিযা েযায়।

িানিিীর আধনুিকীকরণিানিিীর আধনুিকীকরণ

l	শপ্রাতিন্র ইকুইরতিন্ট 
সনলউশি

l	িজরদারী ব্বস্া
l	বিশকালীি অনররাি 

পনরচালিায় কেৃ্ভত্ব
l	আতরা রাতলা আতনেয়া্রে
l	িি-শলোল রায়ি 

কতট্াল ইকু্পতিন্ট
l	েুল – প্রুে 

কনিউনিতকশি
l	ব্ািল নেল্ড 

ি্াতিজতিন্ট নসতস্ি
l	প্রনশষ্ণ উপতরাগী 

সািগ্রী

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি ৩৯



উন্নয়পনে অন্যতম উ�োেোন রেোগোপেোগ ব্যবস্ো, 
সেকোে িোক্ষোদ্ী� ও উতিে – �ূব্দোঞ্চপিে মপতো 
প্রত্যতে এিোকোে উন্নয়পন নোনোন উপে্যোগ লনপয়পে, 
তোে মধ্য লেপয় আত্মলনভ্দ ে ভোেপতে িষ্্য�ূেে হপব

রসধিান্ত : 
l	পাবনলক শরিা অনেস 

জিসাধারতণর জি্ 
ওয়াই-োই শিিওয়াক্ভ 
গতে েুলতব। এর জি্  
শলনর িাো লাইতসন্স 
িাসুল অিুতিাদি 
করা হতয়তি
সুরবধা :

l	এর েতল 
সব্ভসাধারতণর জি্ 
ওয়াই-োই পনরতেবা 
বৃনদ্ পাতব এবং 
ব্ররব্াডি ইন্টারতিতির 
ব্বহার সুনবতধজিক 
হতব

l	নস্নেশীল ও উচ্চগনে 
সপিন্ন ব্ররব্াডি 
ইন্টারতিি (শরিা) 
পনরতেবা নবপুল 
গ্রাহতকর কাতি 
শকানরর – ১৯ 
এর কারতণ শপঁতি 
শদওয়া জরুরী হতয় 
পতেতি। শর সব 
জায়গায় শোর-নজ 
শিাবাইল পনরতেবা 
শিই, শসখাতিও এনির 
প্রতয়াজিীয়ো রতয়তি। 
সব্ভসাধারতণর জি্ 
ওয়াই-োই ব্বস্ায় 
রা অনজ্ভে হতব

রসধিান্ত : 
l	অে্ভনিনেক 

নবেয়ক শকন্দ্রীয় 
িনন্ত্রসরার কনিনি 
আখ চােীতদর জি্ 
প্রায় ৩,৫০০ শকানি 
িাকার রেু্ভনক 
অিুতিাদি কতরতি
সুরবধা :

l	সরকার, 
অনেনরক্ত ৬০ লষ্ 
শিনট্কিি নচনি 
রপ্তানির অিুিনে 
শদওয়ায় আখ 
চােীরা উপকৃে 
হতবি। কারণ 
রপ্তানির আয় 
সরাসনর োতদর 
অ্াকাউতন্ট জিা 
হতব

l	আখ চােীতদরতক 
বতকয়া শিিাতে 
সুনবতধ হতব। 
নচনি কতলর পতষ্  
আতখর দাি বাবদ 
বতকয়া িাকা  
আখ চােীতদর 
অ্াকাউতন্ট 
সরাসনর সাহার্ 
পািাতিা হতব

রসধিান্ত : 
l	উত্তর – পূব্ভাঞ্চলীয় 

নবদু্ৎ ব্বস্া উন্নয়ি 
প্রকল্প (এিইআরনপএস 
আইনপ)–র সংতশানধে 
ব্য় বরাদে নহতসতব 
৬৭০০ শকানি িাকা 
অিুতিানদে  
সুরবধা :

l	আন্ততঃরাজ্ নবদু্ৎ 
সরবরাহ ও বন্টি 
ব্বস্া, এর েতল 
শনক্তশালী হতব। রার 
িাধ্তি আসাি, 
িনিপুর, শিঘালয়, 
নিতজারাি, িাগাল্াডি 
ও নত্পুরা – 
উত্তরপূব্ভাঞ্চতলর ৬নি 
রাতজ্র আনে্ভক নবকাতশ 
গুরুত্বপূণ্ভ পদতষ্প 
শিওয়া রাতব 

l	এই রাজ্গুনলতে 
িাোনপিু নবদু্ৎ 
বয়বহার এই প্রকতল্পর 
েতল বােতব, রাতে 
উত্তরপূব্ভাঞ্চতলর 
সািনগ্রক আনে্ভক উন্নয়ি 
হতব 

রসধিান্ত : 
l	শকানচ শেতক 

লাক্ষাবিীতপর 
িতধ্ সাবতিনরি 
অপনিক্াল োইবার 
শকবল শরাগাতরাগ 
ব্বস্া গতে েুলতে 
১,০৭২ শকানি িাকা 
বরাদে করা হতয়তি
সুরবধা : 

l	শকানচর সতঙ্ 
লাক্ষাবিীতপর ১১নি 
বিীতপর সাবতিনরি 
অপনিক্াল োইবার 
শকবতলর িাধ্তি 
সরাসনর শরাগাতরাগ 
ব্বস্া গতে উিতব 

l	এর েতল 
িাগনরকতদর 
দুয়াতর ই-গর্ভি্ান্স 
পনরতেবা, িৎস্চাে, 
িারতকলনরনত্তক 
নশতল্পর উন্নয়ি এবং 
উন্নেিাতির পর্ভিি 
ও নশষ্া ব্বস্ায় 
শিনল এরুতকশি,  
স্বাস্্তষ্তত্ 
শিনলতিনরনসি ব্বস্া 
গতে শোলা রাতব

প্রনতনর প্রাভন্ত উন্নয়িপ্রনতনর প্রাভন্ত উন্নয়ি

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

মরন্তসভযাি রসদ্ধযান্ত

রনউ ইরডিয়যা সমযাচযাি৪০
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নপেন্দ্র রমোেী     

‘আত্মরনভ্ষি ভযািত’ আলন্যা্নলি েরক্তেযা্ী 
িিলত প্রলত্ি জদেবযাসী সররিয় এবং জভযািযা্ 
ফি জ্যািযাল্ি জন্ িযাজ িিলছন। 

এি মযাধ্লম আমযালদি জদলেি জবসিিযািী 
জক্ষলরিি ক্ষমতযাি প্ররত রববেযাস প্ররতফর্ত, েযা 
শুধুমযারি জদলেি অভ্ন্তলিি চযারিদযাই জমটযালব নযা, 
আন্তজ্ষযারতি জক্ষলরিও ভূরমিযা িযাখলব।

েোজনোথ লসং      

১৯৫০ বযা  ১৯৬০ এি জথলি আজলিি 
ভযািত আ্যাদযা। আমযালদি ব্বসযা বযারেজ্ এবং 
জনসযাধযািে রনজ রনজ জক্ষলরি জশ্রষ্। আপনযালদি 
জসই আস্যা িলয়লছ জে, ভযািলতি সযাফ্্ আসলবই 
এবং রবলদলেও আমিযা রবরভন্ন রসদ্ধযালন্ত প্রভযাব 
রবস্তযাি িিলত পযািলবযা।

অলমত শোহ      

মরন্তসভযা উতিি – পূব্ষ অঞ্চ্ রবদু্ৎ ব্বস্যাপনযা 
উন্নয়ন প্রি্ (এনইআিরপএসআইরপ) –ি 
প্রিল্ি জন্ ৬৭০০ জিযারট টযািযাি সংলেযারধত 
ব্য় বিযাদে অনুলমযাদন িলিলছ। 

এই রসদ্ধযালন্ত প্রধযানমন্তী @NarendraModi–ি 
আমযালদি উতিি–পূব্ষযাঞ্চল্ি সযারব্ষি অগেীিযাি 
প্ররতফর্ত।

নীলতন গড়কলে    

উদ্যাবন, রেল্যালদ্যাগ, তথ্প্রেুরক্ত ও সফ্ 
অভয়যাসগুর্ জ্ঞযান রিলসলব রবলবরচত িয় এবং জদলেি 
ভরবর্ৎ এই জ্ঞযালনি রূপযান্তলিি উপি রনভ্ষিেী্, 
েযাি জথলি সম্দ, অথ্ষ এবং বজ্ষ্ পদযালথ্ষি 
রস্রতেী্ ব্বিযাি েথযােথভযালব িয়।

নপেন্দ্র লসং রতোমে       

আখ চযারীলদি জন্ জমযাদী সিিযালিি রসদ্ধযান্ত 
মিত্বপূে্ষ। 

আখ চযারীলদি ্যালভি জন্ রচরনি রনে্ষযালসি ওপি 
প্রলদয় ভতু্ষরি সিযাসরি িৃরলিি ব্যাঙ্ক অ্যািযাউলন্ 
চল্ েযালব। ৫ জিযারট িৃরলিি জন্ জমযাট ৩৫০০ 
জিযারট টযািযা বিযাদে িিযা িলয়লছ।

�ীেূষ রগোপয়ি      

দুধ দূিলন্তি মযাধ্লম জিেীগুন্যা জথলি রদরলিলত 
৫ জিযারট র্টযাি দুধ পরিবিে িিযা িলয়লছ, ৩৭ 
রদলন এি জিযারট র্টযাি দুধ পযাঠযালনযা িলয়লছ

নতুন ভ�োরনতুন ভ�োর
নতুন আশোনতুন আশো

রমরডয়যা িে্ষযাি



মদতশি যবু সম্প্রদায়ই সািা মদতশি যবু সম্প্রদায়ই সািা 
পরৃথবীতে 'ব্যোন্ড ইরন্ডয়া'ি পরৃথবীতে 'ব্যোন্ড ইরন্ডয়া'ি 
যথাথ্থ ব্যোন্ড অযোম্াতসিি। যথাথ্থ ব্যোন্ড অযোম্াতসিি। 
আ�াতদি নবীনিা ভািতেি আ�াতদি নবীনিা ভািতেি 

সংস্কৃরে ও ঐরেতিযেি সংস্কৃরে ও ঐরেতিযেি 
প্ররেরনরধত্ব কতিন। মসজনযে প্ররেরনরধত্ব কতিন। মসজনযে 
আপনাতদি প্ররে প্রেযোশা আপনাতদি প্ররে প্রেযোশা 

শধুইু িাজাি িাজাি বিি ধতি শধুইু িাজাি িাজাি বিি ধতি 
চতল আসা ভািতেি প্রাচীন চতল আসা ভািতেি প্রাচীন 

পরিচয় রনতয় গব ্কিাি পরিচয় রনতয় গব ্কিাি 
�তধযেই সী�াবদ্ধ থাকতব না। �তধযেই সী�াবদ্ধ থাকতব না। 
একরবংশ শোব্ীি ভািতেি একরবংশ শোব্ীি ভািতেি 
নে তুন পরিচয়ও গত়ে মোলাি নে তুন পরিচয়ও গত়ে মোলাি 
প্রেযোশা থাকতব আপনাতদি প্রেযোশা থাকতব আপনাতদি 

প্ররে।প্ররে।

প্রধান�ন্তী নতিন্দ্র ম�াদীপ্রধান�ন্তী নতিন্দ্র ম�াদী

প্রধযানমন্তী নলিন্দ্র জমযাদী 
১২ই নলভম্বি ২০২০ 
জজএনইউ ি্যাম্যালস স্যামী 
রবলবিযানলন্ি মূরত্ষ উল্যাচন 
িলিলছন

(প্রধযানমন্তীি পুলিযা 
ভযারেরট পেলত 
চযাইল্ রিউআি 
জিযাডরট স্্যান 

িরুন)
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