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বিনামূল্যে বিতরলের জনযে

য�াজিায় য�াঁয়ামুক্ত রান্াঘর যেকে 
িতুি ভারকতর পনরবত্তকির োনিিী

উজ্জ্বলা
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সঙ্কল্প যেকে নসনধি 

এরেম এেজি োত্ীর 
অিুকরা� যমকি প্র�ািমন্তী 

িকরন্দ্র যমােী  
‘এক্াম ওয়ানরয়স্ত’ বইকয়র 
িতুি সংস্করকে োত্োত্ী 
োড়াও বাবা-মা এবং 

নশক্ষে-নশনক্ষোকের জি্য 
নেেু আের্তেীয় যেৌশল 

জুকড়কেি �াকত োত্োত্ীরা 
চাপমুক্ত িকয় িানস মুকে 

পরীক্ষা নেকত �ায়

আলিনা তায়াং : আলি অরুণাচি প্রদেদের ররালয়ং গ্াদির একজন ছাত্রী। আিার পররীক্ার 
ফি এদি রকউ রকউ লজজ্াসা কদরদছন রে আলি ‘এক্াি ওয়ালরয়স্স’ বইটি পদেলছ 
লকনা! আলি এই বইটি আদে  পলেলন, লকন্তু েখন লকনিাি ে-ুলতনবার পদে রফদিলছ। 
আিার িদন হি, এই বইটি পররীক্ার আদে পেদি অদনক রবলে িাভ হত। আলি 
এটাও রেখিাি রে এদত ছাত্ছাত্রীদের জন্য অদনক রকৌেি রদয়দছ, লকন্তু বাবা-িা আর 
লেক্কদের জন্য এদত রবলে লকছু রনই। আলি চাই, আপনারা েলে এই বইটির নতুন 
সংস্করণ প্রকাদের কথা ভাদবন, তাহদি এদত বাবা-িা ও লেক্ক-লেলক্কাদের জন্যও 
লকছু রকৌেি এবং লবষয় অবে্যই সালিি করদবন। 

প্রধানিন্তরী : আিার নবরীন বনু্দেরও ভরসা আদছ রে রেদের প্রধান রসবকদক রকানও 
কাদজর কথা বিদি রসটা হদবই। আিার এই রছাট্ট বনু্টি আিাদক রে কাদজর োলয়ত্ব 
লেদয়দছ, লকছু করার আদেে লেদয়দছ, আলি অবে্যই তার এই আদেে পািন করব।

আপিার 
েনপনি 
সংগ্রি 
েরুি

https://www.narendramodi.in/examwarriors
https://www.amazon.in/Exam-
Warriors-Revised-Updated-

Narendra/dp/0143449974/ref=asc_
df_0143449974/?tag=googleshopdes-21&li

nkCode=df0&hvadid=396986125419&
hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1178752
8220984750938&hvpone=&hvptwo=&
hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocin
t=&hvlocphy=9061650&hvtargid=pla-
1193639338926&psc=1&ext_vrnc=hi

Narendra/dp/0143449974/ref=asc_
df_0143449974/?tag=googleshopdes-21&li

nkCode=df0&hvadid=396986125419&
hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1178752

এক্াম ওয়ানরয়স্ত
এিার নতুন কল্িলর



সম্াদক
জয়দীপ ভাটনাগর,

মুখযে মহাবনলদদেশক, বপআইবি, নতুন বদবলি

উপলদষ্া সম্াদক
বিলনাদ কুমার
সল্াষ কুমার

প্রচ্ছদ
রিীন্দ্র কুমার শমদো

প্রকাশনা ও মুদ্রে
সলতযেন্দ্র প্রকাশ,

মুখযে-মহাবনলদদেশক, বিওবস
িুযেলরা অফ আউটবরচ অযোন্ড কবমউবনলকশন

মুদ্রে
বভিা প্প্রস প্রাইলভট ব্বমলটড

বস - ৬৬/৩ , ওখ্া বপএইচ -২,

নতুন বদবলি - ১১০০২০

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

১১০০০৩

বনউ ই বন্ডয় া  সম াচ ার

  response-nis@pib.gov.in

স র
িষদে ১, সংখযো ২১ ১-১৫ প্ম, ২০২১

বনউ ইবন্ডয়া

 »১ সম্পাদকীয়  » পৃষ্া ০২

 »২ ডপাকবপাক্স  » পৃষ্া ০৩

 »৩ সংবপাদ সংক্ষেপ  » পৃষ্া ০৪-০৫

 »৪ ব্যক্তিত্ব : প্গাপা্কৃষ্ণ প্গাখল্  » পৃষ্া ০৬

 »৫ আত্মক্ির্ভর রপারত  » পৃষ্া ০৭-০৯

 »৬ কক্রপািপার ক্বরুক্ধে যধুে  » পৃষ্া ১০-১১

 »৭ স্পাধীিতপার অমতৃ মক্�পাৎসব  » পৃষ্া ১২-১৩

 »৮ পরীষেপা পপ চচ্ভপা  » পৃষ্া ১৪-১৬

 »৯ মক্্রিসরপার ক্সধেপান্ত  » পৃষ্া ১৭

 »১০ প্রচ্ছদ ক্িবন্ধ  » পৃষ্া ১৮-২৫

 »১১ সপাষেপাৎকপার :  » পৃষ্া ২৬-২৭

 »১২ গ্রন্থ প্রকপাশ  » পৃষ্া ২৮-২৯

 »১৩ অপপাক্রশি শক্তি  » পৃষ্া ৩০-৩১

 »১৪ সপামপাক্িক সরুষেপা প্রকল্প  » পৃষ্া ৩২-৩৩

 »১৫ উস্পাদ প্রকল্প  » পৃষ্া ৩৪

 »১৬ ব্যক্তিত্ব : মহারানা প্রতাপ  » পৃষ্া ৩৫

 »১৭ ইক্তবপাচক দকৃ্টিক্কপাণ  » পৃষ্া ৩৬

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১

প্পল্াব্য়াম মন্তী 
ধলমদেন্দ্র প্রধান

RNI No. : DELBEN/2020/78825



সাদর নমস্ার!

আশা কবর আপনারা সিাই সুস্থ আলেন। গত িের প্দশিাসী ঐকযেিদ্ধভালি কলরানালক 
হাবরলয়বে্। ভারত আলরকিার দ্রুতগবত ও সমন্বলয়র মাধযেলম কলরানালক প্সভালিই হারালি। 
আমালদর বিজ্াবনকরা বটকা উৎপাদলনর মাধযেলম কলরানার বিরুলদ্ধ ্ ড়াইলয়র ঔষধ বদলয়লেন। বকন্তু 
যতবদন পযদে্ সমূ্েদেরূলপ কলরানা মুক্ত না হি, ততবদন পযদে্ আমরা মাস্ পরলিা এিং সামাবজক 
দূরলবের মলতা সতকদেতাও প্মলন চ্লিা। প্দলশর প্নতৃবে এই ্ড়াইলয় অতযে্ সংলিদনশী্তার 
সলগে পদলষেপ বনলচ্ছ। আর এভালি ওষুধপত্র-হাসপাতা্গুব্র প্রলয়াজন সুবনবচিতভালি প্মটালনা 
হলচ্ছ। প্সজনযে ঘািড়ালিন না, কারে সতকদেতাই এর কাযদেকরী ্ড়াইলয়র পদ্ধবত। 

কলরানার বিরুলদ্ধ ্ড়াই প্হাক বকংিা প্দলশ বিবভন্ন প্রকলপের মাধযেলম পবরিতদেন আনা, প্রবতবট 
প্ষেলত্র গে-অংশীদাবরবে সিদেদাই প্দশলক নতুন বদশা প্দবখলয়লে। এর পবরোম হ্ স্াধীনতার পর 
কলয়ক দশক ধলর রান্নার গযোলসর সুবিধা যা একবট বিলশষ প্রেেীর মলধযেই সীমািদ্ধ বে্, এখন 
তা গ্ালম গ্ালম গরীি মানুলষর কালে প্পঁলে প্গলে। প্রধানমন্তী উজ্জ্ব্া প্যাজনা সাধারে মানুলষর 
জীিনযাত্রার মান প্েলক শুরু কলর স্াস্থযে এিং পবরলিশ রষোর প্ষেলত্র একবট িড় উদাহরে হলয় 
উলেলে যা আজ সমগ্ বিলবের প্রশংসা পালচ্ছ। ‘ইজ অফ ব্বভং’-এর ্লষেযে উজ্জ্ব্া প্যাজনা প্দলশ 
বকভালি বিপ্লবিক পবরিতদেন এলনলে তা বনলয় এিালরর প্রচ্ছদ বনিলধে প্্খা হলয়লে। শুধু তাই 
নয়, বিমা প্রকপেগুব্ সাধারে মানুষলক বকভালি দুবচি্া মুক্ত কলরলে তার কাবহনীও এই সংখযোয় 
রলয়লে।

স্াধীনতার ্ ড়াই প্হাক বকংিা বিলদবশ আক্রমেকারীলদর উপযুক্ত জিাি প্দওয়া আমালদর প্দলশর 
মানুলষর স্ভাি। প্সজনযে মহারাো প্রতাপ, প্গাপা্কৃষ্ণ প্গাখল্র প্প্ররো এিং এরকম অসংখযে 
বিসৃ্ত িীরলদর কাবহনীও এই সংখযোয় রলয়লে। আমালদর োত্র-যুি সমাজ বকভালি তাঁলদর জীিলন 
নানা সমসযোর প্মাকাবি্া করলি, জয়ী হলি,  তা বনলয় ‘পরীষো প্প চচদো’ অনুষ্ালন প্রধানমন্তীর সলগে 
িাতদো্াপ পােকলক বনবচিতভালিই প্প্ররো প্জাগালি। 

ভারতলক আত্মবনভদের কলর প্তা্ার জনযে প্দলশর সঙ্কপে আপনালদর সকল্র অংশগ্হলে আল্া্লন 
পবরেত হলয়লে। আর বিগত এক িেলর এই আল্া্ন প্য পবরিতদেন এলনলে তা প্দলশর ১৩৭ 
প্কাবট জনগলের গে-অংশীদাবরবে োড়া সম্ভি হত না। 

িরািলরর মলতাই আপনালদর পরামশদে পাোলত োকুন।

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

 ই-প্ম্ – response-nis@pib.gov.in

(জয়দীপ ভাটনাগর)

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার২



https://goicalendar.gov.in/

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

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

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার একবট দারুে পবত্রকা। এর 
পূিদেিতদেী সমস্ত সংখযোর মলতাই এিালরর সংখযোবটও 
অসাধারে। এই পবত্রকায় প্দশ এিং প্দলশর উন্নয়ন 
বনলয় বিবিধ বিষলয় বিস্তাবরত তেযে পবরলিশন করা 
হলয়লে। এ ধরলনর মূ্যেিান পবত্রকা প্রকালশর 
জনযে বনউ ইবন্ডয়া সমাচার বটমলক ধনযেিাদ জানাই। 

প্রলফসর সুিীর বসনহা
subirsinha.2009@gmail.com

এ িের প্ফব্রুয়াবর মাস প্েলক আবম বনউ ইবন্ডয়া সমাচার পড়বে। 
সরকালরর বিবভন্ন গুরুবেপূেদে প্রকলপের যোযে িাস্তিায়ন আর 
প্রধানমন্তীর ‘মন বক িাত’ অসংখযে মানুষলক যোযে তেযে প্রদালন 
সহায়ক হলয়লে।
আবম জানলত চাই এই পবত্রকাবটর প্কানও বপ্রন্ট কবপ পাওয়া যালি 
বকনা বকংিা গ্াহক হওয়ার প্কানও িযেিস্থা আলে বকনা!

কৃবত শ্রীিাস্তি
srivastavakriti001@gmail.com

প্রচুর তেযেিহু্ এই পবত্রকাবট আমরা বনয়বমত পবড়। বিবভন্ন 
প্রবতলযাবগতামূ্ক পরীষো এিং বদনব্ন জীিলনর প্ষেলত্র এই 
পবত্রকার তেযোি্ী অতযে্ উপলযাগী। আবম বনউ ইবন্ডয়া সমাচার 
বটলমর কালে কৃতজ্। আবম এ ধরলনর তেযেিহু্ অনযোনযে পবত্রকা 
সম্লকদেও জানলত চাই।

বরঙু্ক কুমার
rinkoo8858@gmail.com

প্দলশর বিবভন্ন প্ষেলত্রর ঘটনাি্ী এিং তলেযের বনভদেরলযাগযে 
উৎস বহলসলি বনউ ইবন্ডয়া সমাচার একবট আদশদে পবত্রকা। 
আবম এই পবত্রকা প্রকালশর জনযে িুযেলরা অফ আউটবরচ অযোন্ড 
কবমউবনলকশনলক ধনযেিাদ জানাই। এই পবত্রকা প্রকালশর প্পেলন 
কমদেরত প্গাটা বটমলক শুলভচ্ছা জানাই।

ইআর. িাসাম কায়ুম
basaam4@gmail.com

আবম বিবভন্ন প্রবতলযাবগতামূ্ক পরীষোর জনযে প্রস্তুবত বনবচ্ছ। 
প্রেমিার এই পবত্রকাবট পলড়ই প্দবখ প্য এবট খুি কালজর। 
সরকালরর বিবভন্ন উলদযোগ ও প্রকপে সম্লকদে জ্ান িৃবদ্ধলত এবট 
অতযে্ সহায়ক। আবম অতযে্ আগ্লহর সলগে এর পরিতদেী 
সংখযোর জনযে অলপষো করবে।

রাবন শমদো
sharmarani0144@gmail.com

ডপাকবপাক্স 

ভারত সরোকরর নিনজিাল 
ে্যাকলডিার এবং িাকয়নরকত 
সরোনর েুনির নেি এবং 
অি্যাি্য গুরুত্বপূে্ত নেকির 
তানলো সি নবনভন্ প্রেল্প, 
অিুষ্াি এবং প্রোশিার 

নববরে রকয়কে

ডিডিটাল ক্াললন্ার

এনি গুগল যলে য্ার এবং আইওএস-এ িাউিকলাি েরা �াকব
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প্রধানমন্ত্রী য�াগ পরুস্ার, 
২০২১-এর জন্য নাম 
যেখাননা শুরু

‘সত্য জানার পর ভ্রমের সুম�াগ কমে, েন পররষ্ার হমে ররামগর সম্াবনা কমে, আর রনঃশ্াস রনয়র্রিত হমে 
েৃতু্যর সম্াবনা কমে - রসজন্য র�ামগর প্ররত সেরপপিত হমত হমব!’ র�ামগর োহাত্ম রনময় এই ভাবনা প্রকাশ 

কমরমেন আধুরনক র�ামগর জনক রতরুোোই কৃষ্ণোচা�পি। রভ রক এস আয়াঙ্ামরর েমতা েহান র�াগ গুরুরা তাঁর 
রশষ্য রেমেন। প্রধানে্রি্রী নমরন্দ্র রোদ্রীর আপ্রাণ রচষ্ায় আন্তজপিারতক র�াগ রদবস শুরু হময়মে আর আজ রবশ্বাস্রী 
র�াগ ও এমষেমরে ভারমতর অবদামনর প্রশংসা করমে। এই রপ্ররষেমত ভারত, র�ামগর প্রচার ও প্রসামরর জন্য �থাসম্ব 
পদমষেপ রনমছে। প্রধানে্রি্রী রোদ্রী রবিত্রীয় আন্তজপিারতক র�াগ রদবস উপেমষে র�ামগর প্রচার ও প্রসামরর জন্য সেরপপিত 
ব্যরতিসেূহ ও সংস্াগুরেমক সম্ারনত করমত র�াগ পুরস্ার চােু কমরন। র�াগ রদবস উপেমষে প্রমত্যক বের এই 
পুরস্ার প্রদান করা হয়। এমত ট্ররি, শংসাপরে এবং ২৫ েষে টাকা নগদ রদওয়া হয়। ২০২১ সামের ২১ জুন পরবতপি্রী 
র�াগ রদবস উপেমষে র� পুরস্ার রদওয়া হমব তার জন্য নাে রেখামনার প্রররিয়া শুরু হময় রগমে। র�াগ গুরু রক. 
পাট্ারভর েমত র�াগ হে প্রকৃত আত্মজ্ান, একরট োনরসক পররছেন্নতার প্রররিয়া। �রদ আপনারা র�ামগর প্ররত সেরপপিত 
রকানও ব্যরতিমক জামনন তাহমে তাঁর নাে প্রধানে্রি্রী র�াগ পুরস্ার, ২০২১-এর জন্য রেখামত পামরন।

মবহ্া, তপবশব্ জাবত, তপবশব্ উপজাবতর মানুষলদর বনজস্ 
িযেিসা শুরু করালনা এিং প্সই িযেিসায় আরও অলনলকর 

কমদেসংস্থালনর িযেিস্থা করার উলদেলশযে চা্ু করা ‘স্যোন্ড-আপ ইবন্ডয়া’ 
প্রকপে বিগত পাঁচ িেলর অতু্নীয় সাফ্যে প্পলয়লে। এ িের ২৩ 
মাচদে পযদে্ পাওয়া পবরসংখযোন অনুযায়ী এই প্রকলপের মাধযেলম ১.১৪ 
্লষেরও প্িবশ অযোকাউলন্ট ২৫,৫৮৬ প্কাবটরও প্িবশ অেদে মঞু্র করা 
হলয়লে। এই প্রকপে তৃেমূ্স্তলর বশলপোলদযোগলক উৎসাহ প্জাগালত 
২০১৬-র ৫ এবপ্র্ চা্ু করা হলয়বে্। আত্মবনভদের ভারলতর 
আকাঙ্কাগুব্ িাস্তিাবয়ত করলত এখন এই প্রকলপের প্ময়াদ ২০২৫ 
পযদে্ িাড়ালনা হলয়লে। এই প্রকলপে গরীি বশলপোলদযোগী বিলশষ 
কলর, মবহ্া, তপবশব্ জাবত ও তপবশব্ উপজাবতর মানুষলদর 
্াভ হলয়লে। প্দলশর গ্ামগুব্ এিং প্োট প্োট শহলর কমদেসংস্থালনর 
সমসযো সমাধালনর ্লষেযে সরকার এই ধরলের গবতবিবধ িাবড়লয় 
চল্লে কারে প্দলশর অবধকাংশ মানুষ গ্ামাঞ্চল্ এিং ঐ প্োট 
প্োট শহরগুব্লতই িসিাস কলরন। 

মপাধ্যক্ম গ্রপাম ও প�পাট শ�রগুক্ি 
আত্মক্ির্ভর �ক্য় ওঠপা 

ভারত বিবেলক শুধু মহামারীর বিরুলদ্ধ ্ড়াইলয়র 
উপায় নয়, প্রলতযেক কবেন পবরবস্থবত প্েলক 

প্ির কলর আনার পে প্দখালচ্ছ। কলরানার সঙ্কটকাল্ 
যখন মানুষ িাবড়লত ি্ী বে্, বডবজটা্ প্্নলদলনর 
প্ষেলত্র প্দশ একবট বিবে প্রকডদে বতবর কলরলে। বচন 
এিং আলমবরকালক প্পেলন ফল্ ভারত ২০২০-
প্ত বডবজটা্ প্্নলদলন বিলবে প্রেম স্থান অবধকার 
কলরলে। এই সমলয় ভারলত সিদোবধক ২৫.৫ বিব্য়ন 
বরলয়্ টাইম অন্াইন প্্নলদন হলয়লে। তারপর 
বচলন ১৫.৭ বিব্য়ন, দবষেে প্কাবরয়ায় ৬ বিব্য়ন, 
োই্যোলন্ড ৫.২ বিব্য়ন এিং বরিলটলন ২.৮ বিব্য়ন 
প্্নলদন হলয়লে। শীষদে স্থানীয় ১০বট প্দলশর মলধযে 
সিার প্পেলন রলয়লে ১.২ বিব্য়ন প্্নলদনকারী 
আলমবরকা। 

রপারত ক্ডক্িটপাি পিিক্দক্ি ক্চি ও 
আক্মক্রকপাক্ক �পাক্পক্য় পেক্�

সমাচার সংলষেপ

্্যাডি-আপ ইনডিয়ার

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৪



মধযেবিত্ত ও দবরদ্রলদর জনযে উপহারস্রূপ বডবড বরি বডশ পবরলষিা ্াগাতার 
নতুন নতুন প্রকডদে বতবর করলে। স্ার, প্সাবন, কা্াসদে, বনউজ, প্্াটদেস, 

বশষো সহ প্রায় ১৬১বট চযোলন্ বিনামূ্যে দশদেকরা প্দখলত পালিন, সস্তায় বটবভ 
প্সট, আবেদেক গবত, পুরলনা আমল্র বসলনমা-সগেীত বভবত্তক বডবড প্রল্া চযোলন্ 
এিং বরি বডশ প্লযোটফলমদে িড় সম্প্রচারকারীলদর অংশগ্হলে বিনামূল্যে মলনারঞ্লনর 
সুবিধা প্পঁলে বদলচ্ছ বডবড বরি বডশ। এর গ্াহক সংখযো ইবতমলধযেই ৪ প্কাবট 
োবপলয় প্গলে, যা ২০২৫ পযদে্ ৫ প্কাবটলত প্পঁোলি। এবট প্রসার ভারতীর 
একবট মাবটি-চযোলন্ বরি-টু-এয়ার ডায়লরক্ট-টু-প্হাম (বডবটএইচ) পবরলষিা। এর 
উলদেশযে, বিনামূল্যে দশদেকলদর প্রেষ্ মলনারঞ্ন এিং তেযে প্রদালনর একবট বিকপে 
এিং সু্ভ মঞ্চ প্রদান করা।  

ভারতীয় মশ্ার সুগধে সিদেদাই বিবেলক আকবষদেত কলর। এই 
সম্দ বনলজলদর আয়লত্ত আনার জনযে অলনক ্ড়াইও 

হলয়লে কারে, তখন ভারলতর রপ্াবনর প্কানও উপায় বে্ 
না। বকন্তু ভারত বিলবের সিদেিৃহৎ মশ্া উৎপাদক, উপলভাক্তা 
এিং রপ্াবনকারকও। ২০১৯-২০ সাল্ মশ্া রপ্াবন ৩০ প্কাবট 
ড্ালরর পবরসংখযোন প্পবরলয় বগলয়বে্। এলষেলত্র প্কন্দ্রীয় সরকার 
তাই মশ্া উৎপাদনকারী কৃষকলদর আ্জদোবতক িাজালর প্পঁেলনা 
সহজ করা এিং তাঁলদর আয় িৃবদ্ধর জনযে ব্লকলচন পবরচাব্ত 
‘প্্লসবিব্বট ইন্টারলফস’ গলড় তু্লত চল্লে। প্সজনযে ভারতীয় 
মশ্া প্িাডদে এিং রাষ্ট্রসঙ্ঘ উন্নয়ন কমদেসূবচ (ইউএনবডবপ) ভারলতর 
অযোবসিল্টর ্যোি-এর সলগে একবট চুবক্ত স্াষের কলরলে। ব্লকলচন 
বডবজটা্-বভবত্তক প্্নলদলনর প্রকডদে রষোকারী একবট বনবছিদ্র 
িযেিস্থা।

মশিপা উৎপপাদিকপারী কষৃকক্দর উৎপপাক্দত পণ্য 
আন্তি্ভপাক্তক বপািপাক্র পপঁ�ক্িপা স�ি �ক্ব  

প্রধানমন্তী আিাস প্যাজনা-গ্ামীে-
এর মাধযেলম অমৃত মলহাৎসি প্শষ 

হিার আলগই প্দলশর গ্ামাঞ্চল্র 
প্রলতযেক নাগবরকলক পাকা িাবড় বতবর 
কলর প্দওয়ার পবরকপেনা রলয়লে। 
সরকালরর এই প্রকলপের মাধযেলম 
আেদে-সামাবজক এিং কাস্ প্সন্াস 
– এসইবসবস-র মাধযেলম একবট স্থায়ী 
প্রতীষো তাব্কা (বপডবব্লউআই) প্রস্তুত 
করা হলয়লে। ২০১১ সাল্র এসইবসবস 
তেযে ভান্ডার িযেিহার কলর িতদেমান 
বপডবব্লউআই বচবনিতকরলের মাধযেলম 
প্মাট ২.১৪ প্কাবট সুবিধালভাগী প্যাগযে 
বিলিবচত হলয়লেন।  

বিগত কলয়ক িেলর ভারত সারা প্দলশ মহাসড়লকর জা্ বিস্তালরর 
প্ষেলত্র অভূতপূিদে উন্নবত কলরলে। বিগত ৭ িেলর জাতীয় মহাসড়লকর 

বদঘদেযে প্রায় ৫০% িৃবদ্ধ প্পলয়লে। ২০১৪ সাল্র এবপ্রল্ প্দলশ ৯১,২৮৭ 
বকল্াবমটার জাতীয় মহাসড়ক বে্ যা ২০২১-এর ২০ মাচদে তাবরখ পযদে্ 
১,৩৭,৬২৫ বকল্াবমটালর পবরেত হলয়লে। প্দলশর প্মাট সড়কপলের ২.২% 
হ্ জাতীয় সড়কপে। বকন্তু এগুব্ প্মাট যানিাহন চ্াচল্র ৪০% িহন 
কলর। সরকার সারা প্দলশ একবট সুপবরকবপেত মহাসড়ক প্নটওয়াকদে গলড় 
প্তা্ার ্লষেযে এই িািদ িালজট িরাদে ৫.৫ গুে কলরলে। ২০১৪-১৫-র 
৩৩,৪১৪ প্কাবট টাকা প্েলক িাবড়লয় ২০২১-২২-এ ১,৮৩,১০১ প্কাবট টাকা 
করা হলয়লে। আর এর গবত যবদ তু্না করা হয় তাহল্ ২০১০ প্েলক 
২০১৪-র মলধযে ৫,৮৬৫বট প্রকপে মঞু্র করা হলয়বে্ প্যখালন ২০১৫ 
প্েলক ২০২১-এর মলধযে ১০,৮৫৫বট প্রকপে মঞু্র করা হলয়লে। 

প্রক্তক্দি ৩৭ ক্কক্িপাক্মটপার ম�পাসড়ক ততক্রর পরকড্ভ

৪ পকপাক্ট বপাক্ড়ক্ত ক্ডক্ড ক্রি ক্ডশ ‘তথ্য-
মক্িপারঞ্জি’-এর অিবদ্য মপাধ্যম

অমতৃ মক্�পাৎসব পশষ �বপার 
আক্েই ২.১৪ সকু্বধপাক্রপােীক্ক 

পপাকপা বপাক্ড়

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৫



রোপািকৃষ্ণ রোখদি ভারদতর স্াধরীনতা আদ্ািদন 
একজন এিন ব্যলতিত্ব লছদিন োদঁক লবপররীত ধারার েইু 
িহান রাজনরীলতলবে িহাত্া োন্রী এবং িহম্মে আলি 
লজন্া রাজননলতক গুরু িানদতন। ১৯১৫ সাদির ১৯ 
রফব্রুয়ালর রোখদির িতুৃ্য হদি োন্রীলজ বদিলছদিন, 
“রোখদি স্ফটিদকর িদতা স্চ্ছ, রিদষর িদতা েয়াি,ু 
লসংদহর িদতা সাহসরী আর রে রকানও রাজননলতক 
পলরলথিলতর রিাকালবিায় একজন আেে্স পুরুষ লছদিন।” 

গ�োখলে : যোঁলে মহোত্ো 
স্বয়ং মহোত্ো বেলেন

মহারালষ্ট্রর রত্াবগবরলত এক রিাহ্মে পবরিালর এক িা্লকর 
জন্ম হয়। িাবড়র অিস্থা খুি একটা ভাল্া বে্ না। বকন্তু 
তারঁ িািা-মা বশষোর গুরুবে জানলতন। প্সজনযে প্েল্র 

ভাল্া বশষোর িযেিস্থা কলরন। মুম্াইলয়র এ্বফনস্ন কল্জ 
প্েলক ১৮৮৪ সাল্ স্াতক হওয়ার পর প্গাপা্কৃষ্ণ প্গাখল্ 
তৎকা্ীন ভারলতর প্সই প্রজলন্মর প্রবতবনবধ বেল্ন, যারঁা প্রেমিার 
বিবেবিদযো্লয়র পরীষো পাশ কলরলেন। তারপর প্গাখল্ অধযোপনা 
শুরু কলরন। এর মালে প্রেলম মহালদি প্গাবি্ রানালড ও তারপর 
দাদাসালহি নওলরাবজর সাবন্নলধযে আলসন। উভলয়র কাে প্েলক 
আইলনর খঁুবটনাবট প্শখার পর কংলগ্লসর সদসযে হন এিং বফলরাজ 
শাহ প্মহতার সলগে যুক্ত হন। প্মহতা প্সই সমলয়র বিখযোত উবক্ 
এিং িলম্ প্্বজসল্বটভ কাউবন্ল্র সদসযে বেল্ন। প্গাখল্ও এই 
কাউবন্ল্র সদসযে হন যখন বরিবটশ বফনান্ প্সলক্রটাবর এডওয়াডদে ্’ 
৭ প্কাবট টাকা িাচঁালনার দাবি কলর একবট িালজট প্পশ কলরন। এই 
িালজটলক সমালজর সিদেস্তলরর বিবভন্ন মানুষ সমেদেন কলরবে্। প্সই 
সময় প্দলশর বিবভন্ন প্রাল্ দুবভদেষে চ্বে্। প্গাখল্ তারঁ বিতলকদের 
মাধযেলম প্রমাে কলরন বকভালি বরিবটশ সরকার এই িালজলট প্িবশ কর 
চাবপলয়লে, প্রবতরষোর খরচ িাবড়লয়লে, আর বশষোর খরচ কবমলয়লে। 
এভালি বতবন বরিবটশ সরকালরর মুলখাশ খুল্ প্দন। এই ঘটনার পর 
প্গাখল্র সুনাম িালড়, কংলগ্লস তাঁর সম্ান িালড়, আর ১৯০৫ 
সাল্ মাত্র ৩৯ িের িয়লস বতবন কংলগ্লসর অধযেষে বনিদোবচত হন। 
কংলগ্লস প্সই সময় দু’ধরলনর প্নতারা বেল্ন। একবট চরমপন্ী 
দ্ যার প্নতৃবে প্দন িা্ গগোধর বত্ক। তাঁরা উগ্ভালি বরিবটশ 
সরকালরর  বিলরাবধতা করবেল্ন। ববিতীয়বট বে্ নরমপন্ী দ্। 
তার প্নতৃবে বে্ প্গাখল্র হালত, যারঁা মলন করলতন ভারতিাসীলক 
আলগ বশবষেত হলত হলি, তলিই তাঁরা নাগবরক বহলসলি বনলজলদর 
অবধকার অেদোৎ, স্াধীনতা আদায় কলর বনলত পারলিন। ১৯১২ সাল্ 
িযোবরস্ার প্মাহনদাস করমচাদঁ গাধেীর আমন্তলে প্গাখল্ দবষেে 
আবরিকায় যান। গাধেীবজ যখন ভারলত বফলর আলসন, প্গাখল্ তালঁক 
িল্বেল্ন, “যবদ প্দশলক িুেলত চাও তাহল্ তার কালে যাও। 

প্গাটা প্দশলক প্দলখা, প্িালো। তারপরই বনলজর রেনীবত বতবর 
কলরা।” িযোবরস্ার গাধেী পরিতদেীকাল্ ‘মহাত্মা’ ও ক্রলম ‘িাপু’ পযদ্ে  
তারঁ বনজস্ সফলর এই গুরুর প্রদবশদেত পে ধলরই এবগলয় প্গলেন। 

সারা প্দলশ িযেপ্ অ্ৃশযেতা এিং জাতপালতর বিরুলদ্ধ প্গাখল্ 
সারা জীিন ধলর ্ড়াই কলর প্গলেন। ভারতীয় বশষোলক আমালদর 
বশষো িযেিস্থায় অ্ভুদেক্ত করার জনযে বতবন ‘সালভদেন্টস অফ প্সাসাইবট’-
এর প্রবতষ্া কলরবেল্ন। ‘মল দ্ে-বমলন্টা’ সংস্ালরর প্পেলন প্গাখল্র 
অলনক কৃবতবে রলয়লে; যার ফল্ পরিতদেীকাল্ গভনদের প্জনালরল্র 
কাযদেকরী পবরষলদ প্রেমিার ভারতীয়লদর স্থান প্দওয়া হলয়বে্। 
কবেত আলে, ভারলত সিদেপ্রেম স্লদশী আল্া্লনর ভািনা প্গাখল্র 
মবস্তষ্কপ্রসূত যা পরিতদেীকাল্ মহাত্মা গাধেীর প্নতৃলবে একবট িলড়া 
আল্া্লন পবরেত হলয়বে্।

১৯১৫ সাল্র ১৯ প্ফব্রুয়াবর মাত্র ৪৮ িের িয়লস প্গাখল্ প্রয়াত 
হন। মহাত্মা গাধেী প্্লখন, “আমার কালে সযের বফলরাজ শাহ ‘প্মহতা’ 
বেল্ন বহমা্লয়র মলতা, আর প্্াকমানযে (িা্ গগোধর বত্ক) 
বেল্ন সমুলদ্রর মলতা। বকন্তু (প্গাপা্কৃষ্ণ) প্গাখল্ বেল্ন গগোর 
মলতা। বহমা্য় অপবরমাপলযাগযে, সমুলদ্র সহলজই যাতায়াত করা যায় 
না, বকন্তু পবিত্র গগোয় সহলজই স্ান কলর তরতাজা হওয়া যায়।”   

রগাপােকৃষ্ণ রগাখমে অগাধ পারডিমত্য পররপূণপি  
একজন েহান ব্যরতিত্ব রেমেন। রতরন রশষো এবং 
সাোরজক ষেেতায়মনর রষেমরে অসাধারণ অবদান 
ররমখমেন। রতরন ভারমতর স্াধ্রীনতা আম্ােমনও 
অনুকরণ্রীয় রনতৃত্ব প্রদান কমরমেন।

-প্রধানে্রি্রী নমরন্দ্র রোদ্রী

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৬

িযেবক্তবে প্গাপা্কৃষ্ণ প্গাখল্



১২ রি ভারদতর বত্স িান এবং ভলবষ্যত অথ্সনরীলতর রক্দত্ একটি এিন তালরদখ পলরণত হদয়দছ ো একটি 
েণ-আদ্ািদনর জন্ম লেদয় রেদের পলরলথিলত এবং িক্্য লথির কদর লেদচ্ছ। এই তালরখটি েরূেলৃটিসম্পন্ 
‘রভাকাি ফর রিাকাি’ র্াোদনর িাধ্যদি কদরানার িদতা ভয়াবহ িহািাররীর পর রেেদক আত্লনভ্স রতার 
িদক্্য েণ-আদ্ািদনর লেদক ধালবত কদরদছ। প্রধানিন্তরীর রসই ভাবনার পলরণািস্রূপ আজ ভারত 

লবলনদয়াদের রক্দত্ লবদবের পছদ্র রেদে পলরণত হদয়দছ আর রেদে ‘রিক ইন ইলডিয়া, রিড ফর ওয়ার্্স ’-এর 
িন্ত বাস্তবালয়ত হদচ্ছ।

‘আত্মক্ির্ভর রপারত 
অক্রযপাি’ ভারতীয় 
অে্তিীনতকে যোনভি-
১৯ জনিত পতকির িাত 
যেকে রক্ষা েরকে

রাষ্ট্রনীবত রাজনীবতর প্েলক প্িবশ গুরুবেপূেদে। অলনক 
শতাব্ী ধলর এমন অলনক ঘটনা বকংিা ভািনা 
প্দলশর সামলন উলে এলসলে যখন ধনী-গরীি, 

আিা্-িৃদ্ধ-িবনতা একলজাট হলয় রাষ্ট্র বনমদোলের ভািনালক 
িাস্তিাবয়ত করলত োবঁপলয় পলড়লে। প্তমবন গত িের 
১২ প্ম এই রাষ্ট্রনীবত প্দশলক এমন বদশা প্রদান কলরলে 
যা ভারতলক শুধু আত্মবনভদের কলর প্তা্ার প্ষেলত্র সােদেক 
প্রমাবেত হয়বন, বিলদবশ পলেযের প্রবত সাধারে মানুলষর 
আকষদেলের বিবভন্ন কারেলক নসযোৎ কলর স্লদশী পলেযের 
প্রবত উৎসাহ এলক গে-আল্া্লন পবরেত কলরলে। এর 
প্রমাে বিশাখাপত্তনলমর প্ভঙ্কট মুর্ীপ্রসালদর বচবে প্েলক 
পাওয়া যায়, প্য বচবে বতবন কলয়ক মাস আলগ প্রধানমন্তী 
প্মাদীলক ব্লখবেল্ন। প্ভঙ্কট ব্লখলেন, “আবম এই বচবের 
সলগে ২০২১-এর জনযে আমার এবিবস সং্গ্ন  করবে।” 
প্রধানমন্তী শুরুলত িুেলতই পালরনবন প্য এই ‘এবিবস’ কী? 
বকন্তু যখন বতবন ওই বচবের সলগে সং্গ্ন তাব্কা প্দলখন, 
তখন িুেলত পালরন প্য ইংলরবজলত এই ‘এবিবস’র মালন 
হ্ – ‘আত্মবনভদের ভারত চাটদে’। প্সই অতযে্ মজাদার 
তাব্কায় প্ভঙ্কট প্সই সমস্ত পলেযের নাম উললিখ কলরন, 
প্যগুব্ বতবন তারঁ বদনব্ন জীিলন িযেিহার কলরন। এর 

মলধযে বিদুযেবতন, প্স্শনারী এিং অনযোনযে বনতযে-প্রলয়াজনীয় 
পেযেগুব্র নাম প্্খা বে্। প্ভঙ্কট তাঁর বচবেলত প্রধানমন্তীলক 
বনলজর সঙ্কলপের কো উললিখ কলর প্্লখন প্য এখন এমন 
সি পেযে বতবন িযেিহার করলিন যালত প্দশিাসীর পবররেম 
এিং ঘাম প্্লগ রলয়লে। এরপর বতবন প্্লখন, “আমরা 
প্জলনশুলন বকংিা অজাল্ই প্সইসি বিলদবশ পেযে িযেিহার 
কবর প্যগুব্র বিকপে ভারলত সহলজই পাওয়া যায়!”

প্রধানমন্তী প্মাদী প্ভঙ্কলটর এই উৎসালহ আপু্লত হলয় 
প্্লখন, “আমালদর এই ভািনালক িজায় রাখলত হলি আর 
এবগলয় বনলয় প্যলত হলি। আবম প্দশিাসীলক অনুলরাধ করি, 
আপনারা প্রলতযেলকই একবট এমন তাব্কা বতবর করুন। 
সারাবদন ধলর প্যসি পেযে িযেিহার কলরন প্সগুব্ প্কান 
প্দলশ বতবর হয় তা বনলয় ভািুন। বিলদবশ পেযে আমালদর 
জীিলন এমনভালি প্রলিশ কলরলে প্য প্সগুব্ আমালদর 
একরকম িব্ কলর প্ফল্লে। এগুব্র ভারলত বতবর 
বিকপে সম্লকদে প্খাজঁ বনন আর এটা বেক করুন প্য পরিতদেী 
সমলয় ভারলত বতবর এিং ভারলতর জনগলের পবররেম ও 
ঘামমাখা পেযেই আমরা িযেিহার করি। এ ধরলনর একবট 
সঙ্কপে প্দলশর জনযেও প্রলয়াজনীয়।”

আত্মবনভদের ভারত

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৭



আসল্ প্রধানমন্তী কলরানার কুপ্রভাি প্েলক প্দশলক 
রষোর পাশাপাবশ ্াইনচুযেত হলয় পড়া অেদেনীবতলক 
পুনরুদ্ধার ও সুদৃঢ় করার এিং উন্নয়লনর গবত বেরাবন্বত 
করার পবরকপেনাও রচনা কলরলেন। উভয় প্ষেলত্র সাধারে 
মানুষ এিং প্দলশর ষেয়ষেবত প্যন নূযেনতম হয় প্সবদলক 
্ষেযে প্রলখ প্রধানমন্তী প্মাদী তৃতীয় ্ কডাউলনর পর ১২ প্ম 

জাবতর উলদেলশ কলরানা-পূিদে এিং কলরানা-পরিতদেী বিলবের 
অেদেনীবত, পবরকাোলমা িযেিস্থা ও বিবভন্ন দাবি সম্লকদে ি্লত 
বগলয় আত্মবনভদের ভারলতর ভবিষযেৎ েবি এলঁকলেন। প্সজনযে 
বতবন স্থানীয় পলেযের উৎপাদনলক উৎসাহ প্জাগালনার এিং 
আ্জদোবতক পবরচয় প্রদালনর আহ্ান জানান। ফ্স্রূপ, 
আজ ভারলত বিলদবশ বিবনলয়াগকারীলদর উৎসাহ িৃবদ্ধ 

n আত্মনির্ভ র রারত ররাজগার র�াজিা : এই রোজনার িক্্য হি 
রেদে সংেঠিত রক্দত্ কি্সসংথিান সৃলটি। ২০২১-এর ৩০ জনু পে্সন্ত এই 
প্রকল্প চাি ুথাকদব। রে প্রলতষ্ানগুলি ১,০০০ জন পে্সন্ত কিমী লনদয়াে 
করদব, সরকার কি্সচাররীদের রবতদনর ১২% এবং লনদয়ােকত্স ার পক্ 
রথদক ১২% ইলপএফ-এ জিা করদব।

n 	ইমারজ্ভ নসি ররেনিট লাইি গ্ারানটি প্রকল্প : স্াথি্য সুরক্া এবং অন্যান্য 
২৬টি রক্দত্ উন্লতসাধদনর জন্য এই প্রকল্প চাি ুকরা হদয়দছ। এই 
প্রকদল্প অলতকু্দ্র, কু্দ্র ও িাঝালর লেদল্পাদে্যােরীদের লবদেষ গুরুত্ব রেওয়া 
হদয়দছ। 

n আত্মনির্ভ র উৎপাদিনরনতিক উৎসাহ রাতা প্রকল্প : রেেজ পদণ্যর 
রপ্ালন বলৃধি এবং আিোলনর ওপর লনভ্স রেরীিতা হ্াদসর উদদেদে্য 
অন্তদে্সেরীয় উৎপােনেরীিতাদক উৎসাহ রজাোদত এই প্রকল্প চাি ুকরা 
হদয়দছ। এই প্রকদল্পর িাধ্যদি আোিরী পাঁচ বছদরর জন্য ২ িক্ রকাটি 
টাকা বাদজট বরাদে করা হদয়দছ। ১৩টি রক্দত্ এই বাবে লপএিআই 
প্রকল্প র�াষণা করা হদয়দছ। 

আত্মনিভ্তর ভারত ১.০
n এক রদশ এক ররশি কাি্ভ : ২০২০-র 
১ রসদটেম্বর রথদক ররেন কাড্স ধাররীরা 
ভারদতর রে রকানও ররেন রোকান 
রথদক তাঁদের ররেন তুিদত পারদবন। 

n প্রধািমন্ত্রী স্বনিনধ র�াজিা: প্রায় 
২৩.৯৭ িক্ ল্রিট রভডিারদের 
২১.২১ িক্ রকাটি টাকা ঋণ প্রোন 
করা হদয়দছ।

n নকষাণ ররেনিট কাি্ভ  র�াজিা: 
এই প্রকদল্পর িাধ্যদি ১৫৭.৪৪ িক্ 
কৃষকদক ১.৪৩ িক্ রকাটি টাকা ঋণ 
প্রোন করা হদয়দছ। 

n প্রধািমন্ত্রী মৎস্ সম্পদা র�াজিা: 
১০ রসদটেম্বর, ২০২০-রত চাি ুহওয়া 
এই প্রকল্পটির উদদেে্য িৎস্যদক্দত্ 
পলরকাঠাদিােত �াটলত েরূ করা। 
২০২০-র ৯ লডদসম্বদর এই প্রকল্পবাবে 
২,১৮২ রকাটি টাকা িঞ্রু করা 
হদয়দছ। 

n িাবারি্ভ র মাধ্রম কৃষকরদর 
আপৎকাল্রীি মলূধি রজাগাি: এর 
িাধ্যদি কৃষকদের ২৫,০০০ রকাটি 
টাকা রজাোন রেওয়া হদয়দছ।

n ইনসএলনজএস ১.০: ৬০ িক্ 
সুলবধাদভােরীদক ২.০৫ িক্ রকাটি 
টাকা প্রোন করা হদয়দছ।

 ভারত অনভ�াি (প্রচারানভ�াি) ৩.০

আত্মনিভ্তর ভারত প্যাকেজ...

রেনটির্াল অ্ািরাসি : এই প্রকদল্পর িাধ্যদি এসলবআই উৎসব কাড্স  সিস্ত 
সুলবধাদভােরীদের রেওয়া হদয়দছ।

এলটিনস ক্াশ রাউচার প্রকল্প : এই প্রকদল্পর উদদেে্য হি অথ্সনরীলতদত েলত 
প্রোন।

n 	সেক পলরবহণ এবং িহাসেক িন্তক আর প্রলতরক্া িন্তকদক অলতলরতি 
২৫,০০০ রকাটি টাকা িিূধনরী ব্যদয়র জন্য রেওয়া হদয়দছ।

n 	রেদের ১১টি রাজ্যদক িিূধনরী ব্যদয়র জন্য ৩,৬২১ রকাটি টাকা ঋণ প্রোন 
করা হদয়দছ।

আত্মনিভ্তর ভারত অনভ�াি (প্রচারানভ�াি) ২.০ :

কদরানা শুধু রেদের জনজরীবনদক ত্স্ত কদরলন, অথ্সননলতক উন্লতর েলতদকও থিদক 
লেদয়দছ। প্রধানিন্তরী নদরন্দ্র রিােরী এই েলতদক আবার লফলরদয় আনদত আত্লনভ্স র 
ভারত প্যাদকজ র�াষণা কদরদছন। অথ্সিন্তরী লনি্সিা সরীতারিন ২০২০-র ১৩ রি 
রথদক ১৭ রি পে্সন্ত পাঁচ ধাদপ ২০.৯৭ িক্ রকাটি টাকার আত্লনভ্স র ভারত 

প্যাদকজ ১.০-র সমূ্পণ্স খসো রেদের সািদন তুদি ধদরন। ২০২০-র ১২ 
অদ্াবর ৭৩,০০০ রকাটি টাকার আত্লনভ্স র ভারত প্যাদকজ ২.০ এবং 

২০২০-র ১২ নদভম্বর ২,৬৫,০৮০ রকাটি টাকার আত্লনভ্স র ভারত 
প্যাদকজ ৩.০ র�াষণা করা হদয়দছ। আসুন, আিরা এই লবলভন্ ধাদপ 

আত্লনভ্স র ভারত প্যাদকজ রথদক করী রপদয়লছ এবং তার ফদি 
আিাদের অথ্সনরীলতদত করী প্রভাব পদেদছ তা রেলখ।

আত্মবনভদের ভারত

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৮



আত্মনিভ্তর ভারত প্যাকেজ...

প্রধানে্রি্রী গর্রীব কে্যাণ র�াজনা
আত্মরনভপির ভারত প্রচারারভ�ান ১.০
প্রধানে্রি্রী গর্রীব কে্যাণ অন্ন 
র�াজনা
আত্মরনভপির ভারত প্রচারারভ�ান ২.০
আত্মরনভপির ভারত অরভ�ান ৩.০
ভারমতর ররজাভপি ব্যাঙ্ক কতৃপিক 
রবরভন্ন র�াষণা
যমাি

১,৯২,৮০০ রকারট টাকা
১১,০২,৬৫০ রকারট টাকা

৮২,৯১১ রকারট টাকা
৭৩,০০০ রকারট টাকা
২,৬৫,০৮০ রকারট টাকা

১২,৭১,২০০ রকারট টাকা 
২৯,৮৭,৬৪১ যোনি িাো

প্পলয়লে। আমদাবন হ্াস প্পলয় রপ্াবন িৃবদ্ধ পালচ্ছ। উৎসি- 
অনুষ্ান, পা্া- পািদেে, বিিাহ- অনুষ্ান – প্রলতযেক প্ষেলত্র 
আজ মানুষ ‘প্্াকা্’-এর জনযে ‘প্ভাকা্’ হলচ্ছন। 

প্দলশ প্রেম ্কডাউন শুরু হলয়বে্ ২০২০-র ২৫ মাচদে। 
আর তার পরবদনই ২৬ মাচদে প্কন্দ্রীয় সরকার ১.৭০ ্ষে 
প্কাবট টাকার প্রধানমন্তী গরীি ক্যোে প্যাজনা প্ঘাষো কলর 
গ্াম, গরীি ও কৃষকলদর পালশ দাঁবড়লয়বে্। শুধু তাই নয়, 
১২ প্ম তাবরলখ ২০ ্ষে প্কাবট টাকার আবেদেক পযোলকজ 
প্ঘাষো করার মাধযেলম ্কডাউলনর মলধযেই তাঁলদর কালে 
সাহাযযে প্পঁলে বগলয়লে। এই প্ঘাষোর আলগ প্রধানমন্তী 
বশপে জগলতর বিবোস অজদেন করা প্েলক শুরু কলর ওষুধ 
প্কাম্াবনগুব্র সলগে, বচবকৎসক সমালজর সলগে, বিবভন্ন 
সামাবজক সংগেন, কৃবষ, শবক্ত, বশষো, তেযেপ্রযুবক্ত এিং 
অনযোনযে সমস্ত প্ষেলত্র সংবলিষ্ িযেবক্তলদর সলগে ভাচুদেযেয়া্ 
বিেলকর মাধযেলম বিবোস অজদেন কলরন।  দ্গত ভািনার 
উলদ্ধদে উলে প্দলশর স্ালেদে সমস্ত রালজযের মুখযেমন্তীলদর সলগে 

পাচঁিার বিেলক িলসলেন, তাঁলদর বিবোস অজদেন কলরলেন। 
প্যভালি প্মাদী এই অবভযানলক প্নতৃবে বদলয়লেন তার 
ফল্ আগামীবদলন ভারত রপ্াবনকারক প্দশগুব্র মলধযে 
দ্রুতগবতলত এবগলয় যালি। 

প্রধানমন্তীর প্ঘাষোর পর প্য পাচঁবট ধালপ প্কন্দ্রীয় অেদেমন্তী 
বনমদ্ে া সীতারমন পযোলকজ প্ঘাষো কলরন, তাও রেননবতক 
প্কৌশ্ বে্। প্রেমবদন ভারতীয় অেদেনীবতর প্মরুদণ্ডস্রূপ 
অবতষুেদ্র, ষুেদ্র ও মাোবর বশলপে সংস্ালরর মাধযেলম উৎপাদলন 
প্জার প্দন। ববিতীয় বদন কৃষক, রেবমক, প্র্্াইলনর দু’পালশ 
পসরা িসালনা মানুষজনলদর কমদেসংস্থান ও আিাসলনর মলতা 
উলদযোগ প্ঘাষো করা হয়। তৃতীয় বদন কৃবষ উৎপাদন এিং 
পশুধন সম্বকদেত পবরকপেনা প্ঘাষো করা হয়। চতুেদে বদলন 
প্দলশর প্মৌব্ক পবরকাোলমালত গবত প্রদালনর উলদযোগ 
প্নওয়া হয়। আর প্শষবদলন গ্ামীে স্াস্থযে পবরকাোলমা 
কলরানা-পরিতদেী পবরিবতদেত পবরবস্থবতলত বকভালি পবরিতদেন 
আনা হলি প্সই বচ্া িযেক্ত করা হয়।  

n 	সরকাদরর ২৯.৮৭ িক্ রকাটি টাকা প্যাদকজ র�াষণা 
রেদের রিাট লজলডলপ-র প্রায় ১৫%। রেদের অথ্সননলতক 
উন্য়দনর ইলঞ্দন জ্ািালন সরবরাহ করদত আরও অদনক 
রেে এই ধরদনর আলথ্সক প্যাদকজ র�াষণা কদরদছ। 
জাপান, আদিলরকা, সুইদডন, জাি্সালন, রপেন এবং লচন 
েথাক্রদি তাদের লজলডলপ-র ২১.১%, ১৩%, ১২%, 
১০৭%, ৭.৩% এবং ৩.৮% প্যাদকজ র�াষণা কদরদছ।

n 	কদরানার সঙ্কটকাদি িকডাউদনর সিয় নানা বাধা-
লনদষদধর ফদি লজলডলপ -২৩.৯ েতাংদে রনদি লেদয়লছি। 
অথ্সননলতক লবদেষজ্রা ভয়ানক ি্ার আেঙ্কা কদরলছদিন। 
লকন্তু সরকাদরর েরূেলৃটিসম্পন্ পেদক্দপর ফদি লজলডলপ 
বলৃধির হাদর একটি ‘লভ’ আকৃলতর পুনরুধিার পলরিলক্ত 
হদয়দছ। অথ্সবদষ্সর তৃতরীয় ত্ত্িালসদকর রেদষর লেদক ০.৪% 
বলৃধি পলরিলক্ত হদয়দছ। 

n 	২০২০-র এলপ্রি িাস রথদক ২০২১-এর জানয়ুালর পে্সন্ত 
১০ িাদস ভারদত ৭২.১২ লবলিয়ন িালক্স ন ডিার প্রত্যক্ 
লবদেলে লবলনদয়াে হদয়দছ।  এই পলরসংখ্যান রে রকানও 
অথ্সবদষ্সর প্রথি ১০ িাদসর তুিনায় রবলে।

সংকক্ষকপ এেিও প�্তন্ত যঘানরত 
উৎসাি ভাতাঅে্তিীনতর পুিরুধিার...সংস্কাকরর ফল

 n ২০২০ সাদির িাচ্স  িাদস িকডাউদনর আদে ভারত রথদক 
রিাট রপ্ালন হদয়লছি ২১.৪৯ লবলিয়ন িালক্স ন ডিার 
িদূি্যর, ো ২০২১-এর িাচ্স  িাদস ৪৮.২৩% বলৃধি রপদয় 
৩৪ লবলিয়ন িালক্স ন ডিার হদয়দছ। এই সিয়কাদি 
রে পাঁচটি পণ্য সাধারণতঃ  ভারদত সব রথদক রবলে 
আিোলন করা হয় রসগুলির আিোলন ৯০% রথদক হ্াস 
রপদয় ১৩ েতাংদে োঁলেদয়দছ।

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৯



টিকা উৎসব
এর মা�্যকম েকরািাকে 

তীব্র প্রিার

প্গাটা বিলবে কলরানা সংক্রমে আলরকিার 
দ্রুতগবতলত িাড়লত শুরু কলরলে। ভারলতও 
এর ববিতীয় প্েউ দ্রুতগবতলত অসংখযে মানুষলক 

সংক্রবমত করলে। এ িের প্ফব্রুয়াবর মালস প্য মহামারীলক 
দুিদ্ে  মলন হবচ্ছ্, তা আলরকিার ভয়ািহ রূলপ প্গাটা 
বিলবের সামলন প্রকট হলয় উলেলে। এই পবরবস্থবতলত 
বসবিএসই আলয়াবজত দশম প্রেেীর প্িাডদে পরীষো িাবত্ 
করলত হলয়লে আর তারপর বিাদশ প্রেেীর পরীষোও স্থবগত 
রাখলত হলয়লে। অনযেবদলক, প্দলশ বটকাকরে কমদেসূবচ আরও 
তীরি হলয়লে। সিাই যালত যোযে বচবকৎসা পান প্সবদলক 
্ষেযে প্রলখ গুরুবেপূেদে পদলষেপ প্নওয়া হলয়লে। ভারলত ১৬ 
জানুয়াবর তাবরলখ স্াস্থযে পবরলষিার সলগে যুক্ত কমদেচারীলদর 
বটকাকরলের মাধযেলম কলরানা বটকাকরে শুরু হলয়বে্। ২ 
প্ফব্রুয়াবর প্েলক অগ্েী প্যাদ্ধা কমদেীলদরও বটকাকরে শুরু 
হলয়লে। ১ মাচদে প্েলক ৬০ িেলরর প্িবশ িয়সী সিাইলক 
এিং ৪৫-৫৯ িের িয়সী বিবভন্ন কবেন প্রাগাক্রা্ 

মানুষলদর বটকাকরে শুরু হলয়লে। এর মালে কলরানার 
ববিতীয় প্েউ আেলড় পড়ায় সরকার ১ এবপ্র্ প্েলক ৪৫ 
িেলরর প্িবশ িয়সী প্রলতযেকলক বটকাকরলে সাবম্ কলর 
বনলয়লে। ১২ এবপ্র্ প্েলক কমদেস্থল্ও ৪৫ িেলরর প্িবশ 
িয়সী প্রলতযেলকর বটকাকরে শুরু করা হলয়লে। ১প্ম প্েলক 
১৮ িেলরর উলদ্ধদে সিাইলক বটকা প্দওয়ার প্রস্তুবত চ্লে।

পরমক্ডক্সক্রর-এর রপ্পাক্ি ক্িক্ষধে
সরকার প্রমলডবসবভর ইলঞ্কশলনর রপ্াবন বনবষদ্ধ 

কলরলে। স্াস্থযে বিলশষজ্লদর মলত কলরানা প্রাগীলদর শরীলর 
অবসিলজলনর মাত্রা যখন কলম যায় তখন প্রমলডবসবভর 
ইলঞ্কশন বদল্ কাজ হয়। প্দলশ প্কাবভড-১৯ প্রাগীর 
সংখযো হোৎ কলর িৃবদ্ধ পাওয়ায় সরকার এই ইলঞ্কশন 
রপ্াবন বনবষদ্ধ কলরলে। ভারলতর ৭বট প্কাম্াবন এই 
ইলঞ্কশন উৎপাদন কলর। তারা প্রবতবদন ৩৮.৮০ ্ষে 
ইলঞ্কশন উৎপাদলনর ষেমতা রালখ। 

কদরানা সংক্রিদণর লবিতরীয় রেউদয় রবে লকছু রাজ্য 
আক্রান্ত। নতুন নতুন ররােরী, সংক্রিদণর তরীব্র হার 
পূব্সবতমী সিস্ত ররকড্স  রভদে লেদয়দছ। এখন কদরানা 
সংক্রিদণর এই েঙৃ্খিদক ভাোর জন্য ‘রটস্ট, ট্্যাক, 
লট্টদিন্ট’ – এই লতন িন্ত লনদয় টিকা উৎসদবর িাধ্যদি 
রেে রকািে রবদঁধ িোইদয় রনদিদছ। 

এেি ১৮ বেকরর ঊকধ্্ত সবাইকে নিো

স্াস্থযে কলরানার বিরুলদ্ধ ্ড়াই

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার১০



১৯,২৯,৩২৯
রোট সররিয় ররাগ্রী

১৮ এরপ্রে প�পিন্ত েৃতু্য হার (১.১৯%)

নিো সম্পকে্ত সতে্তীেরে

পরমক্ডক্সক্রক্রর রপ্পাক্িক্ত ক্িক্ষধপাজ্পা
প্রমলডবসবভর ইনলজকশলনর উপর সরকার বনলষধাজ্া 

জাবর কলরলে। স্াস্থযে বিলশষজ্লদর মলত কলরানা প্রাগীলদর 
শরীলর অবসিজলনর মাত্রা যখন কলম যায়, তখন প্রমবডবসবভর 
ইনলজকশন প্দওয়া হয়। প্কাবভড – ১৯ এ সংক্রবমতলদর 
সংখযো ক্রমশ িাড়লত োকায় এই ইনলজকশলনর চাবহদাও 
িাড়লে। আর প্সই প্প্রবষেলত সরকালরর এই বসদ্ধা্। প্দলশ 
সাতবট সংস্থা এই ইনলজকশন বতবর কলর। তারা প্রবতবদন 
৩৮.৮ ্ ষে ইনলজকশন উৎপাদন কলর। এোড়াও পবরবস্থবতর 
উন্নবত না হওয়া পযদ্ে  সরকার, প্িশ বকেু ওষুলধর উপাদন 
রপ্াবনর উপর বনলষধাজ্া আলরাপ কলরলে। এোড়াও প্দলশ 
ওষুধ প্রস্তুতকারকলদর, তালদর মজুত এিং বিতরেকারীলদর 
বিষলয় বিস্তাবরত তেযে ওলয়িসাইলট জানালত হলি।  

যিন্ং, ট্্যানেং এবং নট্নিং-
এর ওপর যজার

সিচাইলত প্িবশ কলরানা ভাইরাস আক্রা্ প্রাগী পাওয়া 
প্গলে মহারালষ্ট্র। এই রালজযের অলনক জায়গায় আংবশক 
্কডাউন চা্ু হলয়লে। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী ২০২১ 
সাল্র ৮ই এবপ্র্ সমস্ত রাজযে এিং প্কন্দ্রশাবসত 
অঞ্চ্গুব্র প্রবতবনবধলদর সলগে বিেলক প্টবস্ং, ্যোবকং 
এিং ব্বটং প্রবক্রয়ায় প্জার বদলত িল্লেন। প্রধানমন্তী 
িল্ন, “কপেনা করুন গত িের কী অিস্থা বে্। আমালদর 
প্কানও প্টবস্ং ্যোি বে্ না। পযদোপ্ পবরমাে মাস্ 
বে্ না, বপবপই বকটও বে্ না। একমাত্র ্কডাউলনর 
মাধযেলমই আমরা প্সই সময় পবরত্রালের পে খুঁলজবে, প্সই 
সুলযালগ যত দ্রুত সম্ভি এই সমস্ত বকেুর িযেিস্থা করলত 
প্চষ্া কলরবে। প্সই প্কৌশ্ অতযে্ ফ্প্রসূ হলয়লে। 
আমরা সমস্ত প্রলয়াজনীয় িযেিস্থা বনলয় প্দলশ বচবকৎসা 
পবরলষিা ও কলরানার বিরুলদ্ধ ্ড়াইলয়র ষেমতা িৃবদ্ধ 
করলত প্পলরবে। বকন্তু আজ যখন আমালদর হালত সমস্ত 
উপায় রলয়লে, তখন বিলশষ কলর মাইলক্রা কলন্টনলমন্ট 
প্জানগুব্লত প্িবশ সংখযোয় ‘প্টবস্ং’ করালনা উবচৎ।”

প্র�ািমন্তী য� নবরয়গুনলকত যজার নেকয়কেি...
n রকালভড-১৯ ব্যবথিাপনার সবচাইদত বে লবষয় হি 
টিকা োদত নটি না হয় রসটা রেখা

n বারবার সাধারণ িানষুদক রবাঝাদত হদব োদত তাঁরা 
লনয়লিত িাস্ক পদরন এবং অন্যান্য রকালভড লনয়িাবিরী 
পািন কদরন। এিনলক টিকা রনওয়ার পরও এগুলি 
পািন করদত হদব

n ১১ই এলপ্রি রজ্যালতবা ফুদির জন্মলেদন এবং ১৪ই এলপ্রি 
বাবাসাদহব আদম্বেকদরর জন্মলেদন টিকা উৎসদবর 
আদয়াজন করা হদয়লছি

n চারটি লবষদয় রজার লেদত হদব, প্রথিতঃ – ‘ইচ ওয়ান, 
ভ্যালক্দনট ওয়ান’ অথ্সাৎ, প্রদত্যকদকই আদরকজনদক 
টিকাকরদণর জন্য উৎসালহত করদত হদব, অথ্সাৎ 
অলেলক্ত িানষু, বয়স্ক নােলরক এবং োঁরা অসহায় 
তাঁদেরদক টিকাকরদণর জন্য সাহাদে্যর হাত বালেদয় 
লেদত হদব

n লবিতরীয়তঃ – ‘ইচ ওয়ান, লট্ট ওয়ান’ অথ্সাৎ, োঁরা 
সহায়-সম্বিহরীন এবং এ সম্পদক্স  অবলহত নন, এরকি 
অন্তত একজদনর কদরানা লচলকৎসার জন্য প্রদত্যকদক 
সাহাদে্যর হাত বালেদয় লেদত হদব 

n তৃতরীয়তঃ – ‘ইচ ওয়ান, রসভ ওয়ান’ অথ্সাৎ, আলি 
লনদজও িাস্ক পরদবা এবং অন্যদেরদকও িাস্ক পরদত 
উবিধুি কদর লনরাপে থাকদত সাহাে্য করব

n চতুথ্সতঃ – সবচাইদত গুরুত্বপূণ্স হি, রে কাদরার 
কদরানা সংক্রিণ হদি তাঁর চারপাদের সিাজদক 
একটি িাইদক্রা-কদন্টনদিন্ট রজান লহদসদব লবদবচনা 
করদত হদব

আপৎোলীি পনরনথিনতর জি্য সু্িনিে-নভর অিুকমােি ; 
শীঘ্রই আরও নেেু নিো ব্যবিাকরর অিুমনত যেওয়া িকব 

সরকার, রাবশয়ায় উৎপাবদত ্টুবনক-বভ বটকা ভারলত িযেিহালরর 
জনযে অনুলমাদন কলরলে। তাোড়া আরও বকেু বটকা আপৎকা্ীন 
পবরবস্থবতর প্মাকাবি্া করার  জনযে িযেিহালরর অনুমবত প্দিার  কো 
ভািা হলচ্ছ। সারালদলশ প্কাভযোবসিন এিং প্কাবভবশল্ড-এর মাধযেলম 
বটকাকরে অবভযান চ্লে। এখন আপৎকা্ীন পবরবস্থবতর জনযে 
এই ্ুটবনক বভ মঞু্র করা হলয়লে। অসিলফাডদে ইউবনভাবসদেবট এিং 
অযোস্ালজলনকা প্যৌেভালি প্কাবভবশল্ড বতবর কলরবে্। পুলের বসরাম 
ইনবস্বটউট অফ ইবন্ডয়া এই বটকা উৎপাদন করলে। ইবন্ডয়ান কাউবন্্ 
অফ প্মবডলক্ বরসাচদে (আইবসএমআর) এিং নযোশনা্ ইনবস্বটউট 
অফ ভাইর্বজ-র সলগে প্যৌেভালি িালয়ালটক প্কাভযোবসিন বতবর 
কলরলে। ্ুটবনক বভ উৎপাদন করলি ডঃ প্রবডিজ ্যোিলরটবরজ। 
এই বটকার প্রাগ প্রবতলরাধক ষেমতা ৯১.৬% প্রমাবেত হলয়লে। 

১০ই এবপ্র্ ২০২১-এ ভারত কলরানা বটকাকরে অবভযালন 
একবট িড় মাই্ফ্ক অজদেন কলরলে। ১৬ই জানুয়াবর এই 
বটকাকরে অবভযান শুরু হলয়বে্। তারপর ৮৫ বদলন ১০ 
প্কাবট মানুষলক বটকা প্দওয়া সম্ভি হলয়লে। এবট সিলচলয় 
দ্রুত বটকাকরে অবভযান। আলমবরকা ৮৫ বদলন ৯.২ প্কাবট 
মানুষলক বটকা বদলয়লে, আর বচন এই একই বদলন ৬.১৪ প্কাবট 
মানুষলক বদলয়লে। ৫ই এবপ্র্ ২৪ ঘন্টায় প্রকডদে পবরমাে ৪৩ 
্ষে মানুষলক বটকা প্দওয়া হলয়লে।

সবকচকয় দ্রুত : ৮৫ নেকি ১০ যোনি 
নিোেরকের যরেি্ত

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১১

১,২৯,৫৩,৮২১
সুস্ হওয়া ররাগ্রী

১,৭৮,৭৬৯
েৃতু্য

৮৬.০০%
সুস্তার হার



১০ রি ১৮৫৭ … এই তালরদখ ভারদত একটি নতুন েুদের সূত্পাত হদয়লছি, ইংদরজরা এদক েতই 
লসপাহরী লবদদ্রাহ নাি লেদয় থাকুক, লকন্তু এই লেনটি আজও আিাদের আত্ালভিান এবং সম্মাদনর 
স্াদথ্স রসই লবপ্লদবর প্রতরীক োর প্রভাব পরবতমী সিদয় প্রদত্যক ভারতবাসরীদক আদিালেত কদরলছি, 
আর রসজন্যই ১৬৪ বছর পরও আজ আিরা রসই লবপ্লবরীদের কথা স্মরণ করলছ 

ভারলতর স্াধীনতা সংগ্ালম এরকম কত না 
অসংখযে পযদোয় রলয়লে যা প্েলক আমরা প্প্ররো 
গ্হে কবর, প্রােশবক্ত পাই। এমন কত না প্রয়াত 

প্সনানী রলয়লেন যাঁলদর প্রবত প্রবতবদন প্দশ কৃতজ্তা 
জ্াপন কলর। যখন আমরা দাসলবের প্সই বদনগুব্র 
কো কপেনা কবর প্যখালন প্কাবট প্কাবট মানুষ কলয়ক 
শতাব্ী ধলর স্াধীনতার একবট নতুন প্রভালতর জনযে 
অলপষোয় বে্, তখন এই অনুভূবত আরও প্রি্ হয় প্য 
স্াধীনতার ৭৫ িের উদযাপন কতটা ঐবতহাবসক এিং 
কতটা প্গৌরিময়। যবদ প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদীর শলব্ 
িব্ তাহল্, ইবতহাস সাষেী রলয়লে প্য প্কানও রালষ্ট্রর 
প্গৌরি তখনই জাগ্ত োলক যখন প্দশিাসী বনলজলদর 
আত্মাবভমান এিং আত্মিব্দালনর পরম্রা পরিতদেী 
প্রজন্মলকও প্শখান। তাঁলদর সমস্ত বশষ্াচার পরিতদেী 
প্রজলন্ম সঞ্চাবরত কলরন। এভালি প্দখল্ এিালরর 
উদযাপলন শাবেত ভারলতর পরম্রা, স্াধীনতা সংগ্ালমর 
োয়া এিং স্াধীন ভারতলক প্গৌরিাবন্বত করার উন্নয়ন 

যাত্রাও সাবম্ রলয়লে। এভালি স্াধীনতা সংগ্ালমর বভন্ন 
বভন্ন ্ড়াই, বভন্ন বভন্ন ঘটনাগুব্লতও বনজস্ প্প্ররোর 
উৎস রলয়লে, বনজস্ িাতদো রলয়লে; প্যগুব্ প্েলক বশষো 
বনলয় আজলকর নতুন ভারত এবগলয় প্যলত পালর।

নভমার প্রনতস্�্তা নব্রনিকশর নবরুকধি 
আর ঝলোনরর নবক্রকম ঝাঁনসর গব্ত  

রকানও সঙ্কল্প সোমরাহ োড়া সিে হয় না। 
�খন রকানও সঙ্কল্প সোমরামহর রূপ গ্রহণ কমর 
তখন েষে েষে োনুমষর প্ররতজ্া এবং প্রাণশরতি 
এর সমঙ্ �ুতি হয়। ৭৫ বেমরর সোমরাহ ১৩০ 
রকারট ভারতবাস্রীর অংশ্রীদাররমত্বর োধ্যমেই 
উদ�াপন করমত হমব, আর এই অংশ্রীদাররত্বই 
এই সোমরামহর প্রাণভ্রেরা। এই সোমরামহ ১৩০ 
রকারট রদশবাস্রীর অনুভূরত, পরােশপি এবং স্প্ন 
সারেে হময়মে।

জাতীয় সঙ্কপে স্াধীনতার অমৃত মলহাৎসি

-প্রধানে্রি্রী নমরন্দ্র রোদ্রী

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার১২



নেকলি নিমাকড়র রনবিহুি

প্দশ এিং বিলবে বনলজর পরাক্রলমর পতাকা ওড়ালনা োবঁসর রাবন 
্ক্ষীিাঈলক প্ক না প্চলন! এই িীরাগেনা তারঁ বনলজর পরাক্রলম 
ইংলরজলদর এমন নাস্তানািুদ কলরবেল্ন প্য তালদর বসংহাসন কাবঁপলয় 
বদলয়বেল্ন। পরাক্রলমর প্ষেলত্র ্ক্ষীিাঈলক সাষোৎ দুগদোর অিতার 
মলন করা হয়। আর তারঁ সহলযাগী িীরাগেনা ে্কাবর িাঈ বেল্ন 
তারঁ প্রধান হাবতয়ার। ে্কাবর িাঈ োবঁসর রাবন ্ক্ষীিাঈ-এর 
বনয়বমত বসনযেদল্ মবহ্া দুগদো দল্র প্সনাপবত বেল্ন। কবেত আলে, 
বতবন একবট দবরদ্র এিং দব্ত পবরিালর জন্মগ্হে কলরবেল্ন। তাঁর 
প্চহারা এিং শরীলরর গেন অলনকটাই রাবন ্ক্ষীিাঈ-এর সলগে 
বম্ত। ফল্ ইংলরজ বসনযেদ্লক প্ধাকঁা বদলত বতবন অলনকিার 
রাবনর প্পাশাক পলর যুদ্ধলষেলত্র অিতীেদে হলতন। রাবনলক োবঁসর দূগদে 
প্েলক বনরাপদভালি িাইলর প্ির কলর আনার জনযেও ে্কাবর িাঈ 
তারঁ প্পাশাক পলর যুদ্ধলষেলত্র অিতীেদে হলয়বেল্ন। িুল্্খলণ্ড কবেত 
আলে, ্ড়াই করলত করলত ে্কাবর িাঈ সরাসবর ইংলরজ প্জনালর্ 
এইচ প্রাজ-এর সামলন বগলয় প্পঁলেবেল্ন। ে্কাবরলক রাবন প্ভলি 
ইংলরজরা খুবশ হলয় বগলয়বে্। ওরা বজজ্াসা কলরবে্, প্তামার সলগে 
প্কমন আচরে করা উবচৎ। রাবনর প্পাশালক ে্কাবর িল্ন, আমালক 
ফাবঁস দাও! কবেত আলে, তারঁ এই উত্তর শুলন ইংলরজ প্জনালর্ 
িল্ উলেবেল্ন – “যবদ ভারলতর ১ শতাংশ মবহ্াও এঁর মলতা হন, 
তাহল্ বরিবটশলক দ্রত ভারত প্েলড় প্যলত হলি!” ে্কাবর িাঈ-এর 
এই পরাক্রমগাো আজও িুল্্খণ্ড এিং িসিালরর জনগলের মলন 
গভীরভালি প্প্রাবেত রলয়লে। 

ঝেকারর বাঈ
�ুধিকক্ষকত্ িকয় উকেনেকলি 

রানি লক্ষীবাঈ-এর 
প্রনতস্�্তা্র মূত্ত রূপ 

রিমা

মধযেপ্রলদলশর খারগন অঞ্চ্বট জনজাবত নায়ক বভমার 
কমদেভূবম রূলপ পবরবচত। মধযেপ্রলদলশর এই অংশবট 
বনমাড় নালমও পবরবচত। এই বভমা নায়ক তাঁর 
১০,০০০ জনজাবত অনুগামীলক বনলয় ১৮৫৭ সাল্র 
বিলদ্রালহ এই অঞ্চ্ প্েলক প্নতৃবে বদলয়বেল্ন। 
তাঁর পরাক্রলম বরিবটশ সাম্াজযে প্কঁলপ উলেবে্। তাঁর 
কমদেলষেত্র বে্ মধযেভারলতর িড়ওয়াবন বরয়াসত প্েলক 

শুরু কলর মহারালষ্ট্রর খাল্শ পযদে্। বতবন ও তাঁর 
অনুগামীরা তীর-ধনুক হালত বনলয়ই ইংলরজলদর 
ি্ুলকর প্মাকাবি্া করলতন। এভালি ইংলরজলদর 
রাজলকাষ ্ুে কলর গরীিলদর মলধযে িন্টন করলতন। 
প্সজনযে তাঁলক বনমালড়র রবিনহুডও ি্া হত। 
বভমালক িালগ আনার জনযে ইংলরজরা অলনক প্রল্াভন 
প্দবখলয়বে্। কবেত আলে, ইংলরজ প্সনা যখন এভালি 
বভমালক িালগ আনলত পালরবন, তখন তাঁর প্কানও 
ঘবনষ্ অনুগামীলক প্রল্াভন প্দবখলয় িালগ এলন, 
তার মাধযেলম প্ধাঁকা বদলয় বভমালক প্গ্প্ার কলরবে্। 
প্গ্প্ালরর পর বভমা নায়লকর কা্াপাবনর সাজা হয়। 
তাঁলক আ্ামান-বনলকািলরর প্পাটদে প্ব্লয়ালরর কারাগালর 
রাখা হলয়বে্। তাঁলক প্সখালন অলনক অতযোচার সহযে 
করলত হলয়বে্। ১৮৭৬ সাল্র ২৯ বডলসম্র প্পাটদে 
প্ব্লয়ালরই বতবন শহীদ হন।   

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১৩



পরীষো প্প চচদো কমদেসূবচর চতুেদে সংস্রলে প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র প্মাদী এিার োত্রোত্রী, তাঁলদর অবভভািক 
ও বশষেক-বশবষেকালদর সলগে একজন িধুে বহসালি 

মতবিবনময় কলরন। বতবন োত্রোত্রীলদর মলধযে বিবোলসর 
মানবসকতা সুদৃঢ় করলত ববিধাহীন হলয় পরীষোয় িসার 
পরামশদে প্দন। 

বত্রিেদেরবঞ্ত পতাকার প্শাভাযাত্রা বক প্কি্ সাফল্যের 
সংলকতিাহী? োত্রোত্রীলদর কালে অবধকাংশ সময় এই 
প্রশ্ন মলন উলে আলস। িতদেমান পবরবস্থবতলত পরীষোর 
ফ্াফ্ প্কি্ োত্রোত্রীলদর প্যাগযেতা যাচাইলয়র 
মাপকাবে। বকন্তু, এখন োত্রোত্রীলদর প্যাগযেতা যাচাইলয়র 
প্ষেলত্র ধীলর ধীলর এই মাপকাবেলত পবরিতদেন আসলে। 
এখন পরীষো প্কি্ মানবসক প্িাো নয়, িরং বিবভন্ন 
চযোল্লঞ্র মুলখামুখী হলয় বনলজলদরলক িাধা-বিপবত্ত 
সমাধালনর  ্লষেযে প্রস্তুত কলর প্তা্া।

পরপর চার িের োত্রোত্রীলদর উলদেলশ পরীষো প্প 

চচদো কমদেসূবচলত অংশ বনলয় প্রধানমন্তী িল্ন, োত্রোত্রীরা 
পরীষোলক প্কি্ তাঁলদর চূড়া্ গ্িযে বহসালি প্যন মলন 
না কলরন, িরং এলক জীিলনর একবট পদলষেপ বহসালি 
প্দখা উবচৎ। জীিলনর বিবভন্ন চযোল্ঞ্ প্মাকাবি্ায় 
আমালদর সমূ্েদে প্রস্তুত োকলত হলি। অভািনীয় কলরানা 
সঙ্কলটর মলধযে এিারই প্রেম এই কমদেসূবচ ভাচুদেযেয়া্ 
পদ্ধবতলত আলয়াজন করা হলয়লে। কমদেসূবচলত ্ষে ্ষে 
োত্রোত্রী, তাঁলদর অবভভািক ও বশষেক-বশবষেকারা প্যাগ 
বদলয়লেন। প্রকৃত এক িধুের ভূবমকা গ্হে কলর োত্রোত্রী 
ও অবভভািকলদর উলদেলশ প্রধানমন্তী িল্ন, আমালদর 
বচ্াভািনা অিশযেই এক এিং আমালদর সংকপেও 
অবভন্ন। 

 বতবন আরও িল্ন, ভাল্া িই, চ্বচিত্র, গপে, কবিতা, 
সুস্থ অবভজ্তা – এ সিই প্রবশষেলের বভন্ন বভন্ন পন্া। 
আর এই পরীষো প্প চচদো অনুষ্ালন আমরা পরীষো িাদ 
বদলয় অনযোনযে বিবভন্ন বিষলয় আল্াচনা করলিা। 

প্রধানিন্তরী নদরন্দ্র রিােরী ‘লরদয়ি পলিটিক’ এলক্দজলনলসদসর প্রাধান্য থাকা আন্তজ্স ালতক এক 
রনতার ভূলিকা পািদনর পাোপালে, দ্রুততার সদগে এক অলভনব উপথিাপনার িাধ্যদি 
লনদজদক পরািে্সোতার ভূলিকায় লনদয়ালজত করদত পাদরন। পররীক্া রপ চচ্স া কি্সসূলচর 

চতুথ্স সংস্করদণ প্রধানিন্তরী পররীক্াথমীদের উদদেদে ভাষদণ এই ভূলিকাই পািন কদরদছন। এ 
রথদকই তাঁর েরী�্স অলভজ্তা ও ধ্যান-ধারণার প্রিাণ রিদি। ছাত্ছাত্রীদের আরও লেলক্ত 
কদর তুিদত তাঁর অদেষ অগেরীকার পরািে্সোতা ভূলিকার িধ্য লেদয় প্রলতফলিত হদয়দছ। 

প্র�ািমন্তী �ুবসম্প্রোয়কে 
উৎসানিত েরকলি

পরীক্া মপ চচ্ষ া 
কম্ষ সূচচর মাধ্যমম

বশষো পরীষো প্প চচদো
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পরীষোলক কখনও ভয় প্পলয়া না : পরীষো এই প্রেমিার হলচ্ছ না িা হোৎ কলর প্নওয়া হয় 
না। প্রবত িের মাচদে-এবপ্র্ মালস বিবভন্ন পরীষো প্নওয়া হয়। প্সই অনুসালর, োত্রোত্রীলদর মলন 
পরীষো বনলয় ভীবতর সঞ্চার হয়। বকন্তু িাস্তলি গভীরভালি খবতলয় প্দখল্ এই পরীষো প্কি্ 
পরিতদেী বশষোিলষদে উন্নীত হওয়ার মাপকাবে মাত্র। 
পরীষো প্কলন্দ্রর িাইলর যািতীয় ভীবত প্েলড় প্ফল্া : োত্রোত্রীলদর আত্মবিবোসী হলয় উেলত হলি 
প্য তারা পরীষোর জনযে যলোপযুক্ত প্রস্তুত হলয়লে। তাই, যািতীয় মানবসক ভীবত পরীষো প্কলন্দ্রর 
িাইলর প্রলখ আসলত হলি। পরীষো প্কলন্দ্রর প্ভতলর মলনালযাগ করলত হলি ভাল্া উত্তর প্্খার 
বিষলয়। 
প্রবতবট বিষলয়র জনযে সমান সময় : োত্রোত্রীলদর পড়াশুলনার সময় িাড়ালনার পাশাপাবশ, সমস্ত 
বিষলয়র প্ষেলত্রও সমান সময় ধাযদে করলত হলি। যবদ একজন োত্র পড়াশুলনার জনযে দু’ঘণ্া সময় 
বস্থর কলর, তা হল্ প্সই সময় সমস্ত বিষলয়র মলধযে সমানভালি ভাগ কলর বনলত হলি।
সংকপে হলি ্ ষ্ : স্প্ন পূরলের প্ষেলত্র দৃঢ় সংকপেিদ্ধ হওয়া অতযে্ জরুবর। একজন োত্র িা োত্রী 
বক হলত চায়, প্স িযোপালর দৃঢ় সংকপেিদ্ধ হলত হলি। তাই, যখনই প্স বিষলয় দৃঢ় সংকপে প্নওয়া 
যালি, এবগলয় চ্ার পে ততই ্ষ্ হলয় উেলি। 
চাপ মুক্ত োকা : প্রেেী কলষের বশষো প্কি্ জীিলন সফ্ িা িযেেদেতার মাপকাবে নয়। জীিনলক 
প্সই রূপ বদলত হলি, যা অ্র প্েলক প্রবতফব্ত হয়। তাই, সমাজ ও িািা-মালয়র চাপ প্েলক 
প্িবরলয় আসার প্চষ্া করলত হলি।
বিপ্লিীলদর প্েলক উবুিদ্ধ হলত হলি : এমন ৭৫বট ঘটনা খুলঁজ প্ির করলত হলি, যার সলগে স্াধীনতা 
সংগ্ালমর সম্কদে রলয়লে। এ ধরলনর ঘটনা প্য প্কানও বিপ্লিীর িযেবক্তলবের সলগেও যুক্ত হলত পালর। 
বনলজর মাতৃভাষায় এই ঘটনাগুব্লক ব্লখ রাখলত হলি। 
সারা িেলরর জনযে পবরকপেনা : সারা িেলরর জনযে এমন এক পবরকপেনা গ্হে করলত হলি, যা 
বডবজটা্ পদ্ধবতর মাধযেলম সুষু্ভালি সম্ন্ন করা সম্ভি। এজনযে বশষেক-বশবষেকা, অবভভািক ও 
দাদু-বদবদমালদর কাে প্েলকও প্রস্তাি প্নওয়া প্যলত পালর। 
অিসর সময়ও সম্লদর মলতা : অিসর সময়লক কখনই বনষ্ফ্া বহসালি গেযে করা উবচৎ নয়। 
অিসর সময় জীিলনর জনযে এমন এক সুলযাগ, যা একজন মানুষলক প্রািট হওয়া প্েলক বনষৃ্কবত 
প্দয়। 
আত্ম-বশষেলের জনযে বনলজলক প্রস্তুত করা : মাধযেবমক ও উচি মাধযেবমক স্তলরর োত্রোত্রীলদর পদাঙ্ক 
কমদেমুখী দষেতার জনযে এিং বনলজর চারপালশ জীিননশ্ীলত পবরিতদেলনর বিষয়গুব্ উপ্বধি 
করলত অনুসরে করা প্যলত পালর। প্সই অনুযায়ী, বনলজলক বনলজই বশবষেত কলর তু্লত হলি।
প্কানও একবট বিষয়লক বচ্াভািনায় জায়গা বদলত হলি : যখন প্কানও একবট বিষয়লক আত্মস্থ 
করা সম্ভি হলি, তখন তা স্াভাবিকভালিই বচ্াভািনার সলগে জবড়লয় যালি। এমনবক, তা কখনও 
সৃ্বত প্েলকও মুলে যালি না।  

পর্রীক্া স্থনগত করা হরেরে নকন্তু পর্রীক্া রপ চচ্ভ া রেরক গুরুত্বপণূ্ভ 
নশক্া রপরেনে

ক্রিবধ্সিান কদরানা পলরলথিলতদত লসলবএলস-র পররীক্া আদয়াজন সংক্রান্ত 
এক উচ্চস্তররীয় কলিটির ত্বঠদক রপৌরলহত্য কদর প্রধানিন্তরী একজন প্রকৃত 

অলভভাবদকর ভূলিকা গ্হণ কদর ছাত্ছাত্রীদের স্াথি্যেত লবলভন্ লবষয় লনদয় 
আদিাচনা কদরদছন। এই ত্বঠদক পররীক্া বালতি কদর রেওয়ার ব্যাপাদর একালধক 

প্রস্তাব রেওয়া হয়। লকন্তু প্রধানিন্তরী েঢ়ৃতার সদগে এই সিস্ত প্রস্তাব নাকচ কদর লেদয় 
বদিন, এর ফদি পেুয়াদের জরীবদন আরও সিস্যায় পেদত হদব। বত্স িান পলরলথিলতদত 

পররীক্া থিলেত করা হদয়দছ িাত্। লকন্তু, ঠিক এক সপ্াহ আদেই প্রধানিন্তরী তাঁর বালষ্সক 
পররীক্া রপ চচ্স া কি্সসূলচদত অংে লনদয় ছাত্ছাত্রীদের পররীক্া ভরীলত েরূ করার 

একালধক িন্ত রেন। লতলন ছাত্ছাত্রীদের সুলেলক্ত কদর তুিদত এবং 
উজ্জ্বি ভলবষ্যদতর িদক্্য এিন এক জরীবননেিরী অনসুরণ 

করার পরািে্স রেন, ো তাদের স্প্ন পূরদণ 
সহায়ক হদব। 

আত্মনিভ্তর ভারতকে 
জীবকির মন্ত েকর যতালা : 

আজ আরে রতাোমদর একরট গুরুত্বপণূপি 
পর্রীষোর জন্য প্রস্তুত কমর তুেমত চাই। 
এই পর্রীষোয় র� রকউ উত্্রীণপি হমব। আর 

এই পর্রীষো হ’ে ভারতমক আত্মরনভপির কমর 
রতাো, �ার জন্য আোমদর স্ান্রীয় পণ্য 
সােগ্র্রীর প্ররত আরও রবরশ আন্তররক 

হময় উঠমত হমব। 

সমলয়র সবিযেিহার প্কৌশ্ বশলখ প্নওয়া 
: োত্রোত্রীলদর সমলয়র সবিযেিাহর ও তার 
যোযে প্রলয়ালগর িযোপালর পারদশদেী কলর 
তু্লত হলি। তাই, পােযেসূবচর সীমার িাইলর 
বগলয় োত্রোত্রীলদর বশবষেত কলর তু্লত হলি।  
অনুমান শবক্তর ওপর বনভদের না কলর িাস্তবিক 
প্রলয়াগমূ্ক মানবসকতা গলড় প্তা্ া : 
োত্রোত্রীরা বশষেক-বশবষেকালদর সমস্ত 
পরামশদে আত্মস্থ করলত নাও পালর। এজনযে 
োত্রোত্রীলদর অবভভািকলদর বচ া্ভািনার 
বিারা পবরচাব্ ত হওয়ার পাশাপাবশ, তাঁলদর 
আত্মবিললিষে করার মানবসকতা গলড় তু্লত 
বশষো বদলত হলি। তাই, অনুমালনর ওপর বভবত্ত 
কলর নয়, িরং বশষ্াচালরর মাধযেলম তালদর মলন 
সুঅভযোলসর িীজ িপে করলত হলি।

নশক্ষেরা সময় সদ্্যবিাকর ও 
যমৌনলে জ্াকির নবরকয় নশক্ষা 

যেকবি

র� রবষয়গুরে অন্তমরর সমঙ্ জুমড় 
�ায় এবং রচন্তাধারার অংশ হময় 
ওমঠ, রসগুরে কখনই রভাো �ায় 
না। তাই, রকানও রবষয় েুখস্ত 

করার পররবমতপি অন্তমর গ্রহণ করা 
উরচৎ।

প্র�ািমন্তী িকরন্দ্র যমােী

ভয়-ভীনত োনিকয় েৃঢ়তার সকগে 
পরীক্ষার জি্য প্রস্তত িওয়া

প্র�ািমন্তীর ভারকের উকলেেক�াগ্য অংশ : প্র�ািমন্তী তাঁর নচন্তাভাবিা 
োত্োত্ীকের সকগে ভাগ েকর যিি 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১৫



বাবা-মা ও অনভভাবেকের 
যরাল মকিল িকয় উেকত িকব

আপনার প্েল্লমলয়লক চাপ প্দলিন না : জীিন অলনক 
িড়। আর এই সুদীঘদে জীিলন পরীষো প্কি্ সামবয়ক 
বিরবত। তাই, আমরা প্কালনাভালিই প্েল্লমলয়র 
ওপর অযাবচত চাপ সৃবষ্ করলিা না। আসল্ এই চাপ 
প্েল্লমলয়লদর ওপর প্েলক দূর করা প্গল্ পরীষোর 
প্কানও রকম ভীবত তালদর মলন োকলি না। তাই, 
প্চষ্া করুন িাবড়লত এক চাপমুক্ত পবরলিশ গলড় 
তু্লত, যা তালদরলক আত্মবিবোস গলড় তু্লত সাহাযযে 
করলি।
িািা-মা বশশুর কালে প্রা্ মলড্ : প্েল্লমলয়রা 
এখন খুি স্াটদে। তাই, তালদরলক যা করলত ি্া হয়, 
তা তারা অবধকাংশ সমলয়ই কলর না। বকন্তু, িািা-মা 
বক করলেন, তা তারা মলনালযাগ বদলয় ্ ষেযে কলর এিং 
প্িাোর প্চষ্া কলর আসল্ আমরা বক করলত চাইবে। 
বশশুর পে্-অপে্ প্িাোর প্চষ্া করুন : আপনার 
প্েল্লমলয়লদর সলগে ওতলপ্রাতভালি বমলশ যাওয়ার 
প্চষ্া করুন এিং তালদর পে্-অপেল্র বিষয়গুব্ 
উপ্বধি করুন। এর ফল্, এক প্রজন্ম প্েলক অনযে 
প্রজলন্মর মানবসকতায় ঘাটবত দূর করা সম্ভি হলি। 
আপনার বশশুলক ভয়মুক্ত কলর তু্ুন : কখনই 
প্েল্লমলয়র পরীষোর ফ্াফ্লক তালদর ওপর 
প্রাধানযে বিস্তার করলত প্দলিন না। যবদ পরীষোর 
ফ্াফ্-বভবত্তক প্েল্লমলয়লদর গলড় তু্লত চান, তা 
হল্ তা প্নবতিাচক মলনাভালির সম্ভািনা বতবর কলর। 
বশশুলদর পরম্রাগত খালদযের প্রবত উৎসাবহত করুন 
: আমালদর পরম্রাগত রধেন প্রো্ীর ওপর গিদেলিাধ 
করলত হলি। এমনবক, আমালদর এ ধরলনর খািালরর 
গুেমান ও তার সুফ্ সম্লকদেও আল্াচনা করলত 
হলি। 
বশশুর আরও মলনর কাোকাবে প্পঁলে যাওয়ার প্চষ্া 
করুন : আপবন যবদ আপনার নতুন জীিলনর যাত্রাপে 
সুগম রাখলত চান এিং িয়লসর প্রভাি এবড়লয় বনলজলক 
মানবসক বদক প্েলক তারুলেযে ভরপুর করলত চান, তা 
হল্ আপনার বশশুর মলনর কাোকাবে প্পঁেলনার প্চষ্া 
করুন এিং তালদর সলগে আরও প্িবশ সময় কাটান। 
এরকম করলত পারল্ আপনার বশশু ও আপনার 
মলধযে িধেন আরও সুদৃঢ় হলি।   

এই উপলকক্ষ প্র�ািমন্তী োত্োত্ী ও 
অনভভাবেকের প্রকনের উত্তর যেি

অন্ধ্রপ্রকেকশর োত্ী পলেবী এবং যোয়ালালামপুকরর োত্ অপ্তে পাকডি 
প্র�ািমন্তীকে নজকজ্স েকরি নেভাকব পরীক্ষা ভীনত েমাকিা �ায়?
এটা রকবে পর্রীষোর ভ্রীরত নয়, বরং পাররপারশ্পিক প্রভাব োরে। আর, এই 
কারমণই রতােরা পর্রীষোমক জ্রীবমনর সবরকেু েমন কমরা। আসমে এই 
পর্রীষো জ্রীবমনর আরও একরট অঙ্। পর্রীষো একজন োরেোরে্রীমক আরও 
রবরশ সতকপি ও সমচতন কমর রতামে। জ্রীবন অমনক বড় এবং এই জ্রীবমনর 
একরট সাধারণ অঙ্ হ’ে পর্রীষো। তাই, বাবা-ো, রশষেক-রশরষেকা ও 
আত্ম্রীয়-পররজনরা রশশুর ওপর অ�ারচত চাপ সৃরষ্ করমবন না। পর্রীষোমক 
রেধা �াচাইময়র সুম�াগ রহসামব রবমবচনা করমত হমব। রকন্তু, কখনই পর্রীষোর 
িোিেমক জ্রীবমনর ওপর প্রাধান্য রবস্তার করমত রদওয়া চেমব না। র� 
সকে বাবা-ো তাঁমদর রেমেমেময়মদর পড়াশুমনার সমঙ্ �ুতি রথমকমেন, তাঁরা 
রনমজমদর রেমেমেময়মদর সষেেতা ও দুবপিেতার রবষয়গুরে খুব ভামোভামবই 
জামনন।

বত্তমাি সমকয় এেনি নশশুকে বড় েকর যতালা বাবা-মাকয়র োকে যবশ 
েনেি িকয় উকেকে। এর যপেকি রকয়কে জীবিশশলীকত পনরবত্তি। তাই, 
বত্তমাি যপ্রক্ষাপকি আমরা নেভাকব নিকজর যেকলকমকয়র আচার-আচরে, 
অভ্যাস ও সুচানরনত্ে নবরয়নি সুনিনচিত েরকবা? 
আোমক এই প্রশ্ন কমরমেন অত্যন্ত রবচষেণ এক রপতা প্রব্রীণ কুোর। আসমে 
আোর কামে এই প্রমশ্নর উত্র রদওয়া সরত্য খুব করঠন। আরে আপনামক 
বেমবা, প্রথমে আপরন এই রবষয়গুরে উপেরধি করার রচষ্া করুন। এটা 
এরকে নয় র�, আপরন র�ভামব জ্রীবন�াপন কমরন, আপনার রেমেমেময়রাও 
তা অনুসরণ করমব। অবশ্য, �রদ আপরন আপনার রেমেমেময়র েমধ্য রকানও 
রকে অবষেময়র ইরঙ্ত পান, তা হমে এটা আোমদর েমন করমত হমব র�, 
রবপথগাে্রীতার শুরু হময়মে োরে। একরট কথা আোর এখন েমন পড়মে র�, 
একবার স্াটপিআপ - এর সমঙ্ �ুতি রকেু রেমেমেময়র সমঙ্ আোপচাররতায় 
পরচিেবমঙ্র একরট রেময় তাঁর অরভজ্তার কথা ভাগ কমর রনময় বমেরেমেন, 
রনমজর স্াটপিআপ গমড় রতাোর জন্য আরে োস োইমনর চাকরর রেমড় রদময়রে। 
তাই, আোর ো �খন এ ব্যাপামর আোমক রজমজ্স করমত এমসরেমেন, তখন 
রতরন বমেরেমেন, এটা রবপ�পিয় োড়া রকেু নয়। রেময়র চাকরর রেমড় রদময় 
স্াটপিআপ গঠন রনঃসম্মহ তাঁর ো-রক হতাশ কমর তুমেরেে। রকন্তু, পমর 
তাঁর ঐ স্াটপিআপ চােুর  পররকল্পনা সিে হয়। আপনামক এটা উপেরধি 
করমত হমব র�, আপরন আপনার রেমেমেময়র ওপর রনমজর ধারণা চারপময় 
রদমছেন না রতা! তাই, আোমদর এটা রস্র করমত হমব র�, আোমদর পররবার 
ও ঐরতহ্য রকভামব রেৌরেক েূে্যমবাধগুরেমক আরও শরতিশাে্রী করমত পামর।

বী এবং যো

বশষো পরীষো প্প চচদো

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার১৬



যেন্দ্রীয় মনন্তসভা ইনতমক�্যই 
নিম্ননলনেত ৯নি যক্ষকত্ নপএলআই 
েম্তসূনচ অিুকমােি েকরকে : 

গত বের যঘানরত নপএলআই

ভারত উৎপােি যক্ষকত্ িাব িকয় উেকব; ১ যোনিরও 
যবনশ �ুবে-�ুবতীর োকজর সুক�াগ ততনর িকব

রকন্দ্ররীয় সরকার ভারতদক উৎপােন রক্দত্র অন্যতি রকন্দ্র বা 
হাব লহসাদব েদে তুিদত ১৩টি রক্দত্ উৎপােন লভলতিক উৎসাহ 
ভাতা (লপএিআই) কি্সসূলচ শুরু কদরদছ। এই কি্সসূলচদত খাে্য 
প্রলক্রয়াকরণ, ওষুধ লেল্প ও তথ্য প্রেুলতি হাড্স ওয়্যার রক্ত্দক 
সালিি করা হদয়দছ। এই কি্সসূলচর ফদি আোিরী ৫ বছদর 
অলতলরতি ৫০০ লবলিয়ন িালক্স ন ডিার িদূি্যর পণ্য সািগ্রী 
উৎপালেত হদব। এিনলক, এই কি্সসূলচ রেদে কি্সসংথিান রক্দত্র 
লবকাদে সহায়ক হদব এবং ১ রকাটিরও রবলে েুবক-েুবতরীর 
কাদছ কাদজর সুদোে ত্তলর কদর রেদব 

এই কমদেসূবচ সরকালরর আত্মবনভদের ভারত অবভযালনর একবট 
ফ্যোগবশপ উলদযোগ। উৎপাদন বভবত্তক উৎসাহ ভাতা কমদেসূবচর 
জনযে ২ ্ষে প্কাবট টাকার িালজট সংস্থান রলয়লে। এই 

অেদে কালজ ্াবগলয় আগামী ৫ িেলর ৫২০ বিব্য়ন মাবকদেন ড্ার 
মূল্যের পেযে সামগ্ী উৎপাদলনর ্ষেযে বস্থর হলয়লে। প্কন্দ্রীয় মবন্তসভা 
ইবতমলধযেই ৯বট প্ষেলত্রর জনযে এই কমদেসূবচ অনুলমাদন কলরলে। 
এর ফল্, বশপে সংস্থা ও ্বগ্নকারীলদর কালে বিবনলয়ালগর অনুকূ্ 
পবরলিশ বতবর হলচ্ছ। িাবক, ৪বট প্ষেলত্র এই কমদেসূবচ অনুলমাদলনর 
বিষয়বট মবন্তসভার বিলিচনাধীন।

৬৯৪০
রকারট টাকা

৪০,৯৫১  
রকারট টাকা

৩৪২০ 
রকারট টাকা

িােপিারসউরটকাে – 
এরপআই রষেমরে

ইমেক্ট্ররনক্স 
ে্যানুি্যাকচাররং 

রষেমরে

রচরকৎসা সরঞ্াে 
রষেমরে

এই কমদেসূবচলত বশপে প্ষেলত্রর জনযে এক অনুকূ্ পবরলিশ গলড় প্তা্ার 
ওপর প্জার প্দওয়া হলয়লে, যালত উৎপাদন প্ষেলত্রর অগ্গবতলক 
আরও বেরাবন্বত কলর বজবডবপ-প্ত এই প্ষেলত্রর অিদান িাবড়লয় 
২৫ শতাংশ করা যায়। উৎপাদলনর বদক প্েলক প্দশলক আত্মবনভদের 
কলর প্তা্ার পাশাপাবশ, প্মক ইন ইবন্ডয়া মন্তলক সামলন প্রলখ 
প্মক ফর দযে ওয়াল্ডদে –এর জনযে আরও প্িবশ গুেমানসম্ন্ন সামগ্ীর 
রপ্াবন িৃবদ্ধ করা। উৎপাদন বভবত্তক উৎসাহ ভাতা কমদেসূবচর মাধযেলম 
ভারতলক বিবে িাজালর আরও প্িবশ প্রবতলযাবগতাসম্ন্ন কলর তুল্ 
আবেদেক বদক প্েলক অগ্েী প্দলশ পবরেত করার পবরকপেনা রলয়লে। 
বিবে সরিরাহ-শৃঙ্খল্ এক অবিলচ্ছদযে অংশ বহসালি ভারতলক যুক্ত 
করলত এই কমদেসূবচ গ্হে করা হলয়লে।     

 উৎপােনকাররী সংথিাগুলিদক আরও রবলে সলক্রয় ভূলিকা গ্হদণর 
সুদোে কদর লেদয় এবং েুবসম্প্রোদয়র জন্য কি্সসংথিাদনর সুদোে 
সৃলটির িদক্্য েত ৭ বছদর রেদে উৎপােন ক্িতা বাোদনার 
ওপর অগ্ালধকার রেওয়া হদয়দছ। আত্লনভ্স র ভারত অলভোদনর 
আওতায় এই প্রথি এ ধরদনর উৎসাহ ভাতা কি্সসূলচ গ্হণ করা 
হদয়দছ। উৎপােন রক্দত্ উৎসাহ বাোদত রকন্দ্ররীয় সরকার একালধক 
সংস্কারিিূক পেদক্প গ্হণ করদছ।

 এই কি্সসূলচর উদদেে্য হ’ি লবদবে ভারতদক উৎপােদনর অন্যতি 
েন্তব্য লহসাদব েদে রতািা, োদত লববে বাজাদর প্রলতদোলেতায় টিদক 
রথদক ভারতদক উৎপােন রক্দত্ অগ্ণরী রেদে পলরণত করা োয়।

উৎপােি নভনত্তে উৎসাি ভাতা েম্তসূনচর যপ্রক্ষাপি ও সুনব�া

োে্য প্রনক্রয়ােরে নশল্প
প্রায় ২.৫ েষে 
কেপিসংস্ামনর 
সুম�াগ

১০,৯০০
রকারট টাকার 

সংস্ান

ওরু� নশল্প
প্রায় ১ েষে 
কেপিসংস্ান সৃরষ্র 
সুম�াগ

১৫,০০০ 
রকারট টাকার 

সংস্ান

আইনি িাি্তওয়্যার যপ্রািাক্ট
প্রায় ১.৮ েষে 
কেপিসংস্ান সৃরষ্র 
সুম�াগ

৭,৩৫০ 
রকারট টাকার 

সংস্ান

যসালার নপনভ মনিউল যক্ষকত্
১.৫ েষে 
কেপিসংস্ামনর 
সুম�াগ

৪,৫০০ 
রকারট টাকার 

সংস্ান

যিনলেম ম্যািুফ্যােচানরং যক্ষকত্
৪০,০০০ 
কেপিসংস্ামনর 
সুম�াগ

১২,১৯৫ 
রকারট টাকার 

সংস্ান

এনস এবং এলইনি অেবা যিায়াইি গুিস্ যক্ষকত্
৪ েষে 
কেপিসংস্ামনর 
সুম�াগ

৬,২৩৮ 
রকারট টাকার 

সংস্ান

মবন্তসভার বসদ্ধা্

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১৭



সেকলর োকে পনরচ্ছন্
জ্ালািী ব্যবিাকরর সুক�াগ

প্রচ্ছদ কাবহনী বপএম উজ্জ্ব্া কমদেসূবচর েয় িের

উজ্জ্বিা কি্সসূলচর িিূ উদদেে্য হ’ি 
সকদির কাদছ পলরচ্ছন্ জ্ািানরী 
ব্যবহাদরর সুলবধা রপৌঁদছ রেওয়া। 
একটা সিয় লছি, েখন সিাদজর 
উচ্চ বদে্সর িানষু এবং েহরগুলিদত 
এক রচটিয়াভাদব রান্ার ে্যাদসর 
িদতা িিূ্যবান জ্ািানরী সম্পদের 
ব্যবহার হ’ত। লকন্তু, এখন এই 

কি্সসূলচ চাি ুহওয়ার ফদি সাধারণ 
িানদুষর জরীবনোপদন অভাবনরীয় 
পলরবত্স ন এদসদছ। একই সদগে 

তাঁদের স্াদথি্যর লবষয়টি সুলনলচিত 
হওয়ার পাোপালে, পলরদবদের 
সুরক্া আরও লনলবে হদয়দছ। 

ত্বপ্ললবক প্রধানিন্তরী উজ্জ্বিা রোজনা 
কি্সসূলচর সূচনার সিয় রথদক 

ছয় বছদর তরিরীকৃত রপদট্ালিয়াি 
ে্যাদসর (এিলপলজ) ব্যবহার 

রবদে হদয়দছ ৯৯.৬ েতাংে। প্রায় 
৮ রকাটি পলরবারদক লনখরচায় 
রান্ার ে্যাদসর সুদোে রপৌঁদছ 

রেওয়ার ফদিই পলরচ্ছন্ জ্ািানরী 
লহসাদব এিলপলজ ব্যবহাদরর পলরলধ 
রবদেদছ। এই কি্সসূলচর সাফি্য ও 
প্রভাব কতখালন তা প্রলতফলিত 
হদচ্ছ �ানা ও বাংিাদেদে একই 

ধাঁদচর কি্সসূলচ রূপায়দণর িাধ্যদি।

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার১৮



আপ্গ যখন রান্নার গযোস-প্স্াভ বে্ না, বদলনর অলধদেক 
সময়ই রান্নার জনযে অবতিাবহত হ’ত। প্স সময় রান্নার 
জনযে জ্া্ানী বহসালি কাে িযেিহার করা হ’ত। িষদোর 

সময় মাবটর উনুন প্রায়শই িৃবষ্র জল্ ভলর প্যলতা। এমনবক, 
রান্নার জ্া্ানী বহসালি রাখা কাে বভলজ সযোঁতসযোঁলত হলয় প্যত। 
ফল্, তা জ্া্ানী বহসালি িযেিহার করা প্যত না। বশশুলদর 
না প্খলয় ষুেধায় োকলত হ’ত। ওবডশার ময়ূরভলঞ্র সুবস্তা 
জাবনলয়লেন, আবম আমার প্েল্লমলয় এমনবক পবরিালরর সলগে 
সময় কাটালনার সুলযাগ প্পতাম না। বকন্তু, যখন প্েলক আমরা 
রান্নার গযোলসর সংলযাগ প্পলয়বে, তখন প্েলক আমালক িষদোয় 
সময় প্কানও সমসযোর মুলখামুখী হলত হয়বন। এখন আবম 
আমার প্েল্লমলয় ও পবরিারলক সময় বদলত পারবে। একমুখ 
হাবস বনলয় অবভজ্তার এই কো জানালনা একমাত্র সুবস্তার 
নয়, এরকম অলনলকই রলয়লেন। 

রান্নার গযোস আমালদর সময় সারেয় কলর। একটা সময় বে্, 
যখন আমরা কালের উনুন িযেিহার করতাম, তখন িাচিারা 
প্রায়শই প্সখালন চল্ প্যত। এর ফল্, বিপলদর সম্ভািনা োকলতা 
িল্ জাবনলয়লেন, জমু্ ও কাশ্ীলরর অন্নালগর আজুদেমান 
আরা। বতবন আরও িল্লেন, কালের উনুলন প্ধাঁয়ার দরুে 
রান্নার িাসনপত্র কাল্া হলয় প্যত, ফল্ তা পবরষ্কার করলতও 
অলনক সময় ্াগলতা। এমনবক, যবদ প্কানও প্েল্লমলয় অসুস্থ 
হলয় পড়লতা, তা হল্ সারাবদন তার বচবকৎসার জনযে প্কলট 
প্যত। স্াভাবিকভালিই এর ফল্ আমরা বদলন একিারও রান্না 
করলত পারতাম না। উজ্জ্ব্া গযোস আমালদর জীিন িদল্ 
বদলয়লে। বিলশষ কলর, রমজান মাস পা্লনর সময়। এখন 
সকাল্ রান্না করলত প্কি্ ১৫-৩০ বমবনট সময় ্ালগ। আলগ 
আমালদর অলনক রালতই রান্নার জনযে উলে প্যলত হ’ত। রাত 
১টার সময় উলে রান্না করতাম। এমনবক, সলধেযের সময় জ্া্ানী 
কাে সংগ্লহ সমসযো হ’ত। িাবড়লত িাচিালদর প্ধাঁয়ার কারলে 
সমসযোয় পড়লত হ’ত। এজনযে রালত তালদর ভাল্াভালি ঘুম 
হ’ত না। এখন রান্নার কালজ অলনক সময় সারেয় হলচ্ছ। আবম 
এই সময় িাঁবচলয় প্স্াইলয়র কাজ বশলখবে। এখন আবম এই 
প্স্াইলয়র কাজ প্েলক উপাবজদেত টাকা বদলয় গযোস বসব্ন্ডার 
সংগ্হ করবে। 

রোটমবোর একরট �টনার কথা আোর েমন পড়মে। আপনারা সকে ো-রবামনরা 
�াঁরা সু্মে রগমেন, তাঁরা এই গল্প অবশ্যই পমড়মেন। েুরসি রপ্রেচাঁদ রেমেন রদমশর 
অন্যতে রবরশষ্ ও পারদশপি্রী রেখক। তাঁর ররচত অত্যন্ত জনরপ্রয় গল্প হ’ে ঈদগাহ। 
১৯৩৩ সামে রতরন এই গল্পরট রেমখরেমেন। গমল্পর েূে চররমরে রেে বাচ্া রেমে 
হারেদ। এই হারেদ রেোয় রগময় রেরষ্ না রখময় তার রদরদোর জন্য একরট খুরন্ত 
রকমনরেে। রান্নার সেয় �ামত তার রদরদোর হাত পুমড় না �ায়, রসজন্যই এরট  
রকমন। েুরসি রপ্রেচাঁমদর গল্প আজও আোয় অনুপ্রারণত কমর। আরে েমন করর, 
রোট্ হারেদ �রদ এরকে কাজ করমত পামর, তা হমে রদমশর প্রধানে্রি্রী করমত 
পারমবন না রকন?  

এেি আমার যচাে আর য�াঁয়ার 
জি্য জ্ালা েকর িা। গ্যাস 
নসনলডিার সরবরাকির জি্য 
যমােীজীকে �ি্যবাে।

আকগ রান্ার সময় য�াঁয়ার জি্য 
যচাে জ্ালা েরকতা। এোড়াও, 
আমাকে রান্ার জি্য োে সংগ্রি 
েরকত য�কত ি’ত। উজ্জ্বলা 
আমার ও আমার পনরবাকরর 
জীবি বেকল নেকয়কে। 

৮ যোনি রান্ার গ্যাকসর সংক�াগ

৫ যোনি রান্ার গ্যাকসর সংক�াগ

প্রেম রান্ার গ্যাস সংক�াগ

সময়সীমার আকগই 
মাইলফলে অনজ্তত

- উজ্জ্বো সুিেমভাগ্রীমদর সমঙ্ প্রধানে্রি্রী নমরন্দ্র রোদ্রীর েতরবরনেয়

আকগ রান্া েরা আমার 
োকে েুব েনেি নেল। 
নেন্তু, গ্যাস নসনলডিার 
পাওয়ার পর যেকে 
য্াকভ রান্া েকর 
আমার অকিে সময় ও 
শনক্ত সাশ্রয় িকয়কে।

আময়ষা রশখ, ঔরঙ্াবাদ, েহারাষ্ট্র
(৭ রসমটেম্বর, ২০১৯)

তকদ্রীরন, রদরলি 
(৩ অগাস্, ২০১৮)

গুরডি রদব্রী, বারেয়া, উত্র প্রমদশ
(১ রে, ২০১৬)
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েবত্তশগলড়র রাইপুলরর মীনা বনমদে্াকালরর 
পাবরিাবরক খরচ গযোস-প্স্াভ িযেিহালরর 
সময় প্েলকই কলম এলসলে। এমনবক, 
আলশপালশর অঞ্চল্ পবরলিলশরও উন্নবত 
হলয়লে। তাবম্নাডুর রুতারাম্ার কালে 
গযোস-প্স্াভ িযেিহার কলর ইডব্ – প্ধাসা 
িানালনা আরও সহজ হলয় উলেলে। বিহালরর 
গীতালদিী, জুব্, রাবজিও প্দিী সহ অলনলক 
জ্া্ানীর জনযে কাে সংগ্লহর সমসযো প্েলক 
মুবক্ত প্পলয়লেন এিং কালের প্ধাঁয়া প্েলকও 
তাঁলদর বনষৃ্কবত বমল্লে। এখন এলদর আর 
প্ধাঁয়ার জনযে প্চাখ জ্া্া কলরনা, মাো 
যন্তো হয়না।এমনবক, প্েল্লমলয়লদর সু্ল্ 
পাোলতও প্দরী হয়না।একই রকম অধেকার 
প্েলক আল্ায় মুবক্তর একাবধক সাফল্যের 
কাবহনী প্দলশর প্রবতবট প্কাোলতই ঘলট 
চল্লে। সাধারে মানুলষর জীিনযাপলনর 
মালনান্নয়ন হলচ্ছ এিং এই সমস্ত বকেু প্পেলন 
রলয়লে প্রধানমন্তী উজ্জ্ব্া প্যাজনা। 

অক্ন্ত্যপাদয় কম্ভসকূ্চ এবং রূপপায়ক্ণ 
ক্বক্রন্ন চ্যপাক্িঞ্জ

বিবে স্াস্থযে সংস্থা(হু)-র তেযোনুযায়ী ভারলত 
প্রবতিের রান্নার জনযে  প্রচব্ত জ্া্ানী 
প্যমন কাে, কয়্া, ঘঁুলট প্রভৃবত প্েলক বনগদেত 
প্ধাঁয়ার কারলে প্রায় ৫ ্ষে মানুলষর মৃতুযে 
হয়। এলদর অবধকাংশই মবহ্া, যাঁলদর শরীর 
ও দুিদে্। এধরলনর ঘটনা পুলরা পবরিালরর 
ওপর বিরূপ প্রভাি প্ফল্। এমনবক, প্রচব্ত 
এধরলনর জ্া্ানীর ফল্ িায়ুদূষে ঘলট। 
অনযেবদলক, রান্নার গযোলসর মলতা পবরচ্ছন্ন 
জ্া্ানী স্াধীনতার পর দীঘদেসময় একবট 
বনবদদেষ্ প্রেেীর মানুলষর িযেিহালরর জনযে 
সীবমত বে্। বিগত সরকারগুব্ চাইল্ই 
রান্নার গযোলসর সুবিধা সারালদলশর মানুলষর 
কালেই প্পঁলে বদলত পারলতা। ২০১৪ পযদে্ 
সারা প্দলশ প্কি্ ১৩ প্কাবট রান্নার গযোস 
সংলযাগ বে্। অিশযে, গত ৬ িেলর রান্নার 
গযোলসর সুবিধালভাগী পবরিালরর সংখযো 
ববিগুলেরও প্িবশ প্িলড় ২৯ প্কাবট হলয়লে। 
আজ রান্নার গযোস প্রলতযেলকর জীিলনর অগে। 
বকন্তু, একটা সময় বে্, যখন একবট বিলশষ 
প্রেেীর মানুলষর কালে রান্নারগযোস‘ মযদোদার 
প্রতীক’হলয় উলেবে্।সাংসদলদর প্রবতিের 
২৫বট কুপন প্দওয়া হত।এই কুপন তাঁরা 
বনলজলদর সংসদীয় এ্াকায় ২৫বট পবরিালরর 
মলধযে বিতরে কলর গিদেলিাধকরলতন। গযোস 
সংলযাগ প্দওয়ার প্ষেলত্র কাল্ািাজাবরর 

পূবপিরনধপিাররতসেয় 
স্রীোর আমগই 
২০১৯-এর ৭ই 

রসমটেম্বররনখরচায় 
৮যোনি গ্যাস 

সংম�াগ রদওয়ারধা�পি 
েষে্যোরোপূরণ হময়মে

৮যোনি সুফলকভাগী পনরবাকরর মক�্য 
৩.০৫যোনি (৩৮%) তপনশনল জানত/

উপজানতর

পনরকবশ রক্ষার যসনটিকিল
এই েম্তসূনচর

সূচিা 
িয় ২০১৬’র

 ১লা যম  বানলয়া 
যেকে

এই কেপিসূরচমতমোট 
সাোরজক 

রবরনময়ামগরপররোণ 
দাঁরড়ময়মে 

১২,৮০০যোনি িাো
(১.৮রবরেয়ন োরকপিন 

ডোর)
l	লেভ ইট আপ’অলভোদন েুতি 

িানদুষর সংখ্যা ১.০৮রকাটি 

l	প্রথি ে্যাস লসলিডিার 
ব্যবহাদরর পর৮০েতাংদেরও 
রবলে সুফিদভােরী লবিতরীয়বার 
ে্যাস বকু করার রক্দত্ 
উৎসাহ রেলখদয়দছন

পিল েম্তসূনচর সকগে 
�ুক্ত গ্রািে সংে্যা 
২৭.১২যোনি এবং 
নিনবনিএল পধিনতকত 

গ্রািেকের অ্যাোউকটি 
ভতু্তনেবাবে 

১,৩৭,৪৮৩
যোনি িাো জমা েরা 

িকয়কে।

প্রচ্ছদ কাবহনী বপএম উজ্জ্ব্া কমদেসূবচর েয় িের

৩৮
% 
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সিকজ জীবি�াপি: 
তবলেনবে পনরবত্তি

উজ্জ্বিা কি্সসূলচ রেদে জরীবনোপদনর িাদনান্য়ন �টিদয়দছ। এই কি্সসূলচ 
িলহিাদের স্াথি্য রক্দত্ বে পলরবত্স ন লনদয় এদসদছ। রসই সদগে, পলরদবে 
সুরক্ার রক্দত্ও বে ভূলিকা লনদয়দছ। লববে অথ্সননলতক রফারাদির র্াবাি 
এনালজ্স  ট্ানলজেন ইদডিক্ এবং জিবায়ু পলরবত্স ন সংক্রান্ত কি্সপলরকল্পনার 
সূচদক ক্রিতালিকায় ভারত িক্ণরীয় ভাদব উদঠ এদসদছ।

শতাংশ পনরবার রান্ার গ্যাস ব্যবিার 
শুরু েকরকে। ৬ বের আকগ রান্ার গ্যাস 
ব্যবিারোরী যেবল ৫৫ শতাংশ পনরবার 
নেল। এেি রান্ার গ্যাকসর ব্যবিার ৪৩ 
শতাংকশর যবনশ যবকড়কে।

ভারত নবকবের 
বৃিত্তম রান্ার 

গ্যাকসর গ্রািে িকয় 
উকেকে।
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ঘটনা প্রায়ই সংিাদপলত্রর বশলরানালম স্থান প্পত। এখন 
বপএম-উজ্জ্ব্া কমদেসূবচর আওতায় দবরদ্র মানুষলক বনখরচায় 
৮ প্কাবট রান্নার গযোলসর সংলযাগ প্দওয়া হলয়লে। রান্নার 
গযোলসর পবরবধ বিস্তালরর বনবরলখ স্াধীনতার সময় প্েলক 
৬০ িেলর ৫৫ শতাংশ পবরিালরর কালে এধরলের জ্া্াবন 
িযেিহালরর সুবিধা বে্। এখন গত ৬ িেলর রান্নার গযোলসর 
পবরবধ ৪৩ শতাংশ প্িলড় ৯৯.৬ শতাংশ হলয়লে। 

পবণ্ডত দীনদয়া্ উপাধযোলয়র ‘অ্যেবিয়’ স্প্ন পূরে করা 
প্মাদী সরকালরর কালে সহজ বে্ না। প্দলশ সাধারে 
মানুলষর রান্নাঘলর পবরচ্ছন্ন জ্া্াবন প্পঁলে প্দওয়া জরুরী 
হলয় উলেবে্। বকন্তু এলষেলত্র িড় চযোল্ঞ্ বে্ আবেদেক 
সহায় সম্দ। এই সমসযো বিগত সরকারগুব্ও সমাধান 
করলত পারলতা। বকন্তু ভতুদেবক যুক্ত রান্নার গযোলসর পবরবধ 
সম্প্রসারলে তালদর ইচ্ছায় ঘাটবত বে্। িতদেমান প্কন্দ্রীয় 
সরকালরর সাহসী বসদ্ধাল্র ফল্ পূিদে বনধদোবরত সময়সূবচর 
৭ মালস আলগই ৮ প্কাবট মানুলষর কালে বনখরচায় গযোস 
সংলযাগ প্পঁলে প্দওয়ার ধাযদে ্ষেযেমাত্রা পূরে হলয়লে। 
এজনযেই এই কমদেসূবচ সারা বিলবের প্রশংসা প্পলয়লে। এই 
কমদেসূবচর সাফল্যে উবুিদ্ধ হলয় ঘানা ও িাং্ালদলশর মত 
একাবধক রাষ্ট্র এধরলের কমদেসূবচর রূপায়ে শুরু কলরলে। 

উজ্জ্ব্া কমদেসূবচর ৬ িেলরর সফ্ যাত্রাপলের বিবভন্ন ঘটনা 
উপ্বধি করাও জরুরী।  

প�ি কম্ভসকূ্চর মপাধ্যক্ম এক িতুি সচূিপা 

প্কলন্দ্র ২০১৪-র প্ম মালস শাসন ষেমতায় পবরিতদেলনর 
পর সরকালরর প্রয়ালসও সংস্ারমূ্ক পদলষেপ ক্রমশ 
প্রবতফব্ত হলত োলক। প্কন্দ্রীয় সরকার সারা প্দলশ ভতুদেবক 
যুক্ত রান্নার গযোস সরিরালহর জনযে আবেদেক সম্দ সংগ্লহর 
নীবত গ্হে কলর। এই ্লষেযে সরকার বডলজ্ এিং িাজালর 
এই জ্া্াবনর বিপেন িািদ ভতুদেবক প্রতযোহালরর বসদ্ধা্ 
প্নয়। একই সলগে কাকতাব্য় ভালি আ্জদোবতক িাজালর 
অলশাবধত প্তল্র দাম িযোলর্ প্রবত ১৫০ মাবকদেন ড্ার 
প্েলক কলম দাঁড়ায় ২৬ মাবকদেন ড্ার। এরপর, আধার কাডদে 
িযেিস্থার প্ষেলত্রও এক নতুন নীবত গ্হে করা হয়। রান্নার 
গযোলসর প্ষেলত্র প্রতযেষে সুবিধা হস্তা্র কমদেসূবচ (বডবিবটএ্) 
২০১৫-র পয়্া জানুয়াবর শুরু হয়। এর সলগে জনধন-
আধার-প্মািাই্ িা জযোম এই বত্রমুখী প্কৌশ্বটলকও জুলড় 
প্দওয়া হয়। রান্নার গযোলসর প্ষেলত্র প্রতযেষে সুবিধা হস্তা্র 
কমদেসূবচর সলগে জযোম যুক্ত হওয়ায় সমগ্ প্রবক্রয়ায় আমূ্ 
পবরিতদেন এলসলে। িতদেমালন ‘পহ্’ নালম পবরবচত এই 

সূচ

শতাংশ প
শুরু 
ব্যবিব্যবিব্যব
নেল। এনেল। এনে
শতাংশতাংকশশতাং

৯৯.৬

l	িলহিারা রান্ার সিয় 
সাশ্রয় কদরদছন। 
রসই সদগে পালরবালরক 
আদয় অবোন রাখদত 
স্লনেুলতি রপোয় েুতি 
হদয়দছন।

l	পালরবালরক রান্ার 
কাদজ পলরচ্ছন্ জ্ািালন, 
রেিন রান্ার ে্যাদসর 
ব্যবহার িক্ণরীয় হাদর 
রবদেদছ। এরফদি, 
স্াথি্যেত সিস্যাগুলি 
হ্াস রপদয়দছ।

l	জগেি রথদক কাঠ 
সংগ্দহ লনষৃ্লত লিদিদছ।

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২১



কমদেসূবচ বিলবের িৃহত্তম আবেদেক সহায়তা উলদযোলগ পবরেত 
হলয়লে। এমনবক এই কমদেসূবচবট ব্মকা িুক অফ প্রকলডদে 
স্থান কলর বনলয়লে। বডবিবটএ্ কমদেসূবচ কাযদেকর হওয়ার 
ফল্ সরকালরর ১৩,০০০ প্কাবট টাকা সারেয় হলয়লে এিং 
৪ প্কাবট ১১ ্ষে অনিধ গযোস সংলযাগ বচবনিত করা প্গলে। 
অপচয় প্রবতলরাধী এই বডবজটযো্ িযেিস্থা সরকারলক আবেদেক 
সহায় সম্লদর সুষু্ সবিযেিহালর এক মজিুত বভবত্ত প্রদান 
কলরলে, যা সারা প্দলশ রান্নার গযোলসর সুবিধা প্পঁলে প্দওয়া 
সম্ভি কলর তুল্লে। 

বডবিবটএ্ কমদেসূবচ রূপায়ে পবরকপেনা প্রনয়লের সলগে 
সলগে ওই বডবজটযো্ িযেিস্থার প্রলয়াগ শুরু হয়। এর ফল্, 
দবরদ্র মানুলষর প্রাপযে ভতুদেবকর প্ষেলত্র প্য প্কান ধরলের 
অভাি-অবভলযাগ এড়ালনা সম্ভি হলয়লে। এখন দবরদ্র 
মানুষ সংবলিষ্ গযোস বডবস্বিউটালরর কালে বগলয় উজ্জ্ব্া 
কমদেসূবচর আওতায় নতুন গযোস সংলযালগর জনযে আলিদন 
জানালত পারলেন। এরপর, সংবলিষ্ গ্াহলকর কালে কমদেসূবচর 
আওতায় বনখরচায় গযোস সংলযাগ প্পঁলে প্দওয়ার দাবয়বে 
সংবলিষ্ বডবস্বিউটালরর। 

ক্বত্তবপাি পরেণীর মপািুষ এই কম্ভসকূ্চক্ত সমথ্ভি 
যকু্েক্য়ক্�ি

সাধারে মানুলষর অংশগ্হলের মাধযেলম নাগবরক প্কবন্দ্রক 

কমদেসূবচগুব্র নীবত প্রনয়ে প্মাদী সরকালরর সুপ্রশাসলনর 
সমােদেক। এই কমদেসূবচ রূপায়লের প্রােবমক পবরকাোলমা 
প্রস্তুত কলর প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী প্কন্দ্রীয় প্পল্াব্য়াম 
মন্তলকর উজদো সংগম কমদেসূবচর মাধযেলম রান্নার গযোলস ভতুদেবক 
না প্নওয়ার জনযে আ্বরক আলিদন জাবনলয়বেল্ন ২০১৭-
র ২৭প্শ মাচদে। বিত্তিান প্রেেীর মানুলষর কালে বতবন রান্নার 
গযোলসর বসব্ন্ডার িািদ প্রাপযে ভতুদেবক প্েলড় প্দওয়ার আহ্ান 
জাবনলয়বেল্ন। এসম্লকদে বতবন িল্বেল্ন, এর ফল্ প্য 
অেদে সারেয় হলি তা রালজযের প্কাষাগালর জমা পড়লি না, 
িরং তা কালজ ্াগালনা হলি দবরদ্র মানুলষর জনযে রান্নার 
গযোস বসব্ন্ডার সংলযাগ খালত। প্রধানমন্তীর এই আলিদলন 
সাড়া বদলয় ১ প্কাবট ৮ ্ষে গ্াহক প্স্চ্ছায় রান্নার গযোলসর 
প্রাপযে ভতুদেবক প্েলড় বদলয়লেন। সাধারে মানুলষর সবক্রয় 
সহলযাবগতায় উজ্জ্ব্া কমদেসূবচ গে-আল্া্লন পবরেত 
হলয়লে। এখন এই কমদেসূবচ দবরদ্র ও মধযেবিত্ত মানুলষর কালে 
জীিনলরখা হলয় উলেলে। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী ২০১৬-প্র 
১ প্ম উত্তরপ্রলদলশর িাব্য়ায় এই কমদেসূবচর সূচনা কলরন। 
এই কমদেসূবচ ৬ িের পূরে করল্া।

প্রত্যপাশপা ডপািপা পমিক্�, িীবি স�ি �ক্য় উঠক্�

উজ্জ্ব্া প্যাজনা দবরদ্র, িবঞ্চত, মধযেবিত্ত প্রেেী, তপবশব্ 
জাবত ও উপজাবত সহ বিলশষ কলর মবহ্ালদর জীিন-
যাপলনর মালনান্নয়লন আমূ্ পবরিতদেন এলনলে। সহলজ 

উজ্জ্বলা েম্তসূনচ নববে আনিিায়
প্রচ্ছদ কাবহনী বপএম উজ্জ্ব্া কমদেসূবচর েয় িের

l	�ানা ও বাংিাদেদের িত একালধক রাষ্ট্র উজ্জ্বিা 
রোজনার লবলভন্ লেক খলতদয় রেদখ লনদজদের 
রেদেও েলরদ্র িানদুষর জন্য একই ধরদণর কি্সসূলচ 
রূপায়দণর পলরকল্পনা করদছ। 

l	�ানা ইলতিদধ্যই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ইলডিয়ান অদয়দির সদগে 
চুলতি স্াক্র কদরদছ। এই রেেটির রকবি ২৩ 
েতাংে িানদুষর কাদছ রান্ার ে্যাস সংদোে 
রদয়দছ। এিনলক সাধারণ িানষুদক লসলিডিার ভরার  
জন্য �ণ্ার পর �ণ্া অদপক্া করদত হয়। 

l	উজ্জ্বিা রোজনার িাধ্যদি রধায়ঁা িতুি রান্া�র 
কি্সসূলচ কাে্সকর ভাদব রূপায়দণর জন্য ২০১৭ সাদি 
লববে রপদট্ালিয়াি কাউলসিদির এদক্দিলসি পুরস্কার 
প্রালপ্ ।

l	প্যালরদস ওয়ার্্স  এিলপলজ অ্যাদসালসদয়েন লনদজদের 
ওদয়বসাইদট উজ্জ্বিা রোজনার সাফদি্যর কালহনরী 
প্রকাে কদরদছ। 

l	পলরদবদের সুরক্া এবং িলহিাদের স্াদথি্যর 
িাদনান্য়দন ব্যাপক সাফদি্যর জন্য আন্তজ্স ালতক 
েলতি সংেঠন ভারদতর প্রেংসা কদরদছ। 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার২২



জীিনযাপন এখন সরকালরর মন্ত হলয় উলেলে। 
উজ্জ্ব্া কমদেসূবচ এই মন্তলক িাস্তিাবয়ত করার 
প্ষেলত্র গুরুবেপূেদে ভূবমকা বনলয়লে। সাধারে মানুলষর 
আশা-আকাঙ্খার প্ষেলত্রও এই কমদেসূবচ নতুন বদশা 
প্দবখলয়লে। মবহ্ালদর প্ষেলত্র রান্নার কালজ গযোস-
প্স্ালভর িযেিহার জীিনযাপনলক আরও সর্ কলর 
তুল্লে। এরফল্, তাঁরা এখন আরও প্িবশ সময় 
পবরিালরর সলগে িযেয় করার সুলযাগ পালচ্ছন। এই 
কমদেসূবচর ফল্ মবহ্ারা এখন তাঁলদর অিসর সময় 
স্বনভদের প্পশায় কালজ ্ াগালচ্ছন। অবধকাংশ মবহ্া 
দষেতার প্রবশষেে বনলচ্ছন এিং বিবভন্ন সৃজনশী্ 
কালজ যুক্ত হলয়লেন। উজ্জ্ব্া কমদেসূবচর সাফ্যে 
সম্লকদে আ্জদোবতক শবক্ত সংস্থার কাযদেবনিদোহী 
বনলদদেশক ফাবতহ িাইর্ িল্লেন, ২০২০ সাল্র 
মলধযে সকল্র কালে রান্নার গযোলসর সুলযাগ-সুবিধা 
প্পঁলে প্দওয়া ভারলতর এক িড় সাফ্যে। বতবন 
িল্ন, এই কমদেসূবচর মাধযেলম প্কি্ পবরচ্ছন্ন 
জ্া্ানী প্পঁলে প্দওয়া হলচ্ছ না, প্সইসলগে আেদে-
সামাবজক বদক প্েলক স্চ্ছ্ কলর প্তা্ার প্ষেলত্রও 
এবট িড় উলদযোগ। 

জীিনযাপলনর মালনান্নয়লনর গুরুবে উপ্বধি 
কলর এই কমদেসূবচর পবরকপেনার প্পেলন যাঁরা  
রলয়লেন, তাঁরাও প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদীর 
দূরদৃবষ্র কো উপ্বধি করলত প্পলরবেল্ন। 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী এই কমদেসূবচ্র প্রসগে 
উললিখ কলর িল্বেল্ন, প্য িাবড়লত আমার জন্ম 
হলয়বে্, প্সখালন যাওয়া-আসার রাস্তা বে্ খুিই 
প্োট। এমনবক, িাবড়বটলত প্কানও জানা্াও বে্ 
না। সারা িাবড়লত বে্ প্কি্ একবট দরজা। আবম 
প্দখতাম, মা কাে জ্াব্লয় খািার রান্না করলেন। 
কখনও কখনও রান্নার সময় এলতা প্ধাঁয়া হ’ত 
প্য আমরা রান্নাঘলর মা-প্ক প্দখলতই প্পতাম 
না। এভালিই বশশািস্থায় আমরা প্ধাঁয়াভবতদে ঘলর 
খািার প্খতাম। তাই, এখন আবম আমার মালয়র 
সলগে প্সই সমস্ত মা ও বশশুলদর যন্তোর কো 
আলত্মাপ্বধি করলত পারবে। আবম এরকম যন্তোর 
মধযে বদলয় িড় হলয়বে। এখন আবম যন্তোময় এই 
জীিন প্েলক দবরদ্র মালয়লদর মুবক্ত প্দওয়ার সুলযাগ 
প্পলয়বে। এই কারলেই আবম শপে বনলয়বে্াম প্য, 
৮ প্কাবট দবরদ্র পবরিালর বনখরচায় রান্নার গযোলসর 
বসব্ন্ডার প্পঁলে প্দি। এখন এই কমদেসূবচ সাধারে 
মানুলষর কালে এক স্াস্থযেকর জীিলনর সুবিধা 
প্রদান কলরলে। এর ফল্, এক সুস্থ-সি্ সমাজ 
গলড় প্তা্া সহজ হলয় উলেলে। 

সসু্থ সমপাি, স্পাস্থ্যকর পক্রক্বশ

 বিজ্ানীলদর মলত একজন মবহ্া যখন কালের 
উনুলন রান্না কলরন, তখন প্রায় একবদলন ৪০০বট 

সুথি পনরবার, সুথি সমাজ
l	লববে স্াথি্য সংথিার তথ্যানেুায়রী প্রচলিত জ্ািানরীর িাধ্যদি 

রান্ার েরুণ েষূদণর ফদি ভারদত প্রলত বছর ৫০০,০০০ 
িানষু িারা োন। 

l	এখন লববে স্াথি্য সংথিা, ইলডিয়ান রচটি রসাসাইটি এবং 
রচটি লরসাচ্স  ফাউদডিেদনর পক্ রথদক জানা রেদছ 
রে, উজ্জ্বিা কি্সসূলচ শুরু হওয়ার পর বোসকটি ও 
হৃেদরােজলনত সিস্যা ২০ েতাংে কদিদছ। 

l	উজ্জ্বিা কি্সসূলচর িাধ্যদি, লবদেষ কদর িলহিাদের স্াদথি্য 
অগ্েলত হদয়দছ।

l	রধায়ঁািতুি রান্া �র েদে ওঠায় িলহিারা িাথাব্যাথা ও 
রচাখ জ্ািা রথদক লনষৃ্লত রপদয়দছন। 

l	িলহিারা স্লনভ্স র রোষ্রীর িাধ্যদি কি্সসংথিাদনর সুদোে 
পাদচ্ছন। রান্ার কাদজ সিয় সাশ্রয় হওয়ায় তাঁরা 
এখন প্রলতদবেরীদের সদগে লবলভন্ সািালজক লবষয় লনদয় 
আদিাচনা করদছন।

l	েলরদ্র, বলচিত, তপলেলি জালত, উপজালত ও অন্যান্য 
লপলছদয় পো রশ্রণরীর িানদুষর জরীবনোপদন িাদনান্য়ন 
�দটদছ এবং এই কি্সসূলচ সািালজক ক্িতায়দনর লভলতি 
হদয় উদঠদছ। 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২৩



সমাকজর সব যশ্রেীর েনরদ্র মািুকরর োকে রান্ার গ্যাকসর সুনব�া

বসগালরলটর সমপবরমাে প্ধাঁয়া বতবন প্সিন কলরন। এর 
ফল্, প্কি্ রান্নার কালজ যুক্ত মবহ্াই নন, িাবড়র অনযোনযে 
সদসযে ও বশশুলদর ওপরও প্ধাঁয়ার বিরুপ প্রভাি পলড়। প্ধাঁয়া 
ভবতদে ঘলর রান্নার ফল্ প্চাখ জ্া্া কলর, মাো যন্তো হয়, 
বোস-প্রবোলসর সমসযো প্দখা প্দয় এিং হৃদলরালগর সমসযো 
িালড়। উজ্জ্ব্া প্যাজনা গ্ামাঞ্চল্ মবহ্ালদর জীিনযাপলন 
িড় পবরিতদেন বনলয় আসলে। বিবে স্াস্থযে সংস্থা, ইবন্ডয়ান 
প্চষ্ প্সাসাইবট এিং প্চষ্ বরস্ ফাউলন্ডশলনর পবরসংখযোন 
অনুযায়ী উজ্জ্ব্া প্যাজনা এক সুস্থ পবরিার গেলনর মধযে 
বদলয় প্যভালি সুস্থ-সি্ সমাজ গেলন সাহাযযে কলরলে, তা 
জনসমলষে প্রকাশ করা হলয়লে। প্রচব্ত জ্া্ানী িযেিহালরর 
ফল্ এক সময় িাবষদেক ৫ ্ষে মানুলষর মৃতুযে হলয়লে। 
এখন উজ্জ্ব্া কমদেসূবচর মাধযেলম বোসকষ্জবনত অসুখ-বিসুখ 
২০ শতাংশ পযদে্ হ্াস করা সম্ভি হলয়লে। প্কি্ তাই 
নয়, এই কমদেসূবচ পবরলিশ সুরষোর বদক প্েলকও অতযে্ 
কাযদেকর হলয় উেলে। আলমদািালদ ইবন্ডয়ান ইন্বটবটউট 
অফ মযোলনজলমলন্টর অধযোপক এস প্ক িড়ুয়া গ্ামাঞ্চল্ 

একাবধক সমীষো চাব্লয়লেন। অধযোপক িড়ুয়ার প্নতৃলবে 
একবট বিলশষজ্ দ্ জাবনলয়লে, রান্নার গযোস িযেিহালরর 
ফল্ পাবরিাবরক দূষে ্ষেযেেীয়ভালি কলমলে। এর ফল্, 
মবহ্া ও বশশুলদর স্ালস্থযে অগ্গবত হলয়লে। আ্জদোবতক 
শবক্ত সংস্থার কাযদেবনিদোহী বনলদদেশক ফাবতহ িাইর্ িল্লেন, 
এখন িাবড়গুব্লত রান্নার জ্া্ানী প্েলক দূষলের পবরমাে 
কলমলে। প্রচব্ত জ্া্ানী প্েলক বনগদেত বমলেন, ব্লযোক কািদেন 
এিং অগদোবনক কািদেন বিবে উষ্ণায়ন ও বহমিালহর স্খ্লন 
িড় প্রভাি প্ফল্ োলক। রাষ্ট্রসংলঘর মাবটি-ডায়ালমনশনা্ 
দাবরদ্র সূচলক িনাঞ্চ্ হ্াস পাওয়ার বিষয়বট িারিার উলে 
এলসলে। রাষ্ট্রসংলঘর বস্থবতশী্ উন্নয়লনর উলদেশযেগুব্ পূরলে 
উজ্জ্ব্া কমদেসূবচ এক গুরুবেপূেদে স্তম্ভ হলয় উলেলে।   

কক্রপািপার সময় এবং রক্বষ্যক্ত এই কম্ভসকূ্চ 

কলরানার সময় গ্ামগুব্লত দবরদ্র মানুলষর প্সিায় গবরি 
ক্যোে পযোলকলজর মাধযেলম উজ্জ্ব্া প্যাজনা প্য ভূবমকা গ্হে 

প্রচ্ছদ কাবহনী বপএম উজ্জ্ব্া কমদেসূবচর েয় িের

l	উজ্জ্বিা রোজনা েখন ধরীদর ধরীদর পলরলধ লবস্তার করদত থাদক, 
তখন রেদের অগ্ণরী রনতৃবৃ্  এই কি্সসূলচ আরও সম্প্রসারদণ 
রজারাদিা সওয়াি করদত থাদকন। প্রথদি লথির হদয়লছি রে, 
লনখরচায় ৫ রকাটি ে্যাদসর সংদোে রেওয়া হদব। লকন্তু, সাধারণ 
িানদুষর ক্রিবধ্সিান আদবদের লবষয়টিদক লবদবচনায় ররদখ 
২০১৮’রত িক্্যিাত্া পলরবত্স ন কদর ৮ রকাটি করা হয়।   

l	২০১১’র আথ্স-সািালজক জালত-লভলতিক জনেণনার ওপর লভলতি 
কদর প্রথি িক্্য লথির হয়। লকন্তু, েখন িক্্যিাত্ায় সংদোধন 
করা হয়, তখন অন্যান্য রশ্রণরীর িানষুদক এই কি্সসূলচর সদগে 
সালিি করা হয়।  

l	আথ্স-সািালজক জনেণনার পাোপালে, সিস্ত তপলেলি জালত/
উপজালত পলরবার, প্রধানিন্তরী আবাস রোজনা-গ্ািরীণ কি্সসূলচর 
সুফিদভােরী, অদন্ত্যােয় অন্ রোজনা, অরণ্যবাসরী, চা বাোদনর 
কাদজ েুতি আলেবাসরী, বিরীপপুদঞ্ বসবাসকাররী িানষু, ব্যাপকভাদব 
লপলছদয় পো রশ্রণরী এবং আলথ্সক লেক রথদক লপলছদয় পো েলরদ্র 
িানষুদের এই কি্সসূলচর আওতায় লনদয় আসা হয়।   

l	কি্সসূলচর ৮ রকাটিরও রবলে সুফিদভােরীর িদধ্য তপলেলি জালত/
উপজালতর সুফিদভােরী ব্যলতির সংখ্যা ৩ রকাটি ৫ িক্ বা ৩৮ 
েতাংে।   

l	সরকাদরর উদদেে্য রেিন রান্ার ে্যাদসর সুদোে-সুলবধা রপৌদঁছ 
রেওয়া, আবার রান্ার ে্যাদসর লবস্তার ও রোোন বাোদত সরকার 
অগেরীকারবধি, োদত সাধারণ িানষুদক েরূ রথদক ে্যাস লসলিডিার 
বহন কদর লনদয় োওয়ার েরুণ রান্ার কাদজ লবঘ্ন না �দট। 
সরবরাহ-েঙৃ্খদির সম্প্রসারদণ এবং ১৫ লকদিালিটার ব্যাসাদধ্সর 
িদধ্য রান্ার ে্যাদসর নতুন লডল্রিলবউটার েদে তুিদত এখন লজও 
ট্যালেং প্রেুলতির ব্যবহার হদচ্ছ।

l	আদে রান্ার ে্যাদসর লডল্রিলবউটাদরর সংখ্যা লছি ১৩,৫০০। 
এখন তা রবদে হদয়দছ ২৫,০০০ রবলে। এরফদি, উতির-পূব্স 
ভারত লবদেষভাদব িাভবান হদয়দছ। কারণ, এখাদন গ্াহক ও 
লডল্রিলবউটার উভয় রশ্রণরীর সংখ্যা রবদেদছ। রান্ার ে্যাদসর 
বালষ্সক আিোলনর পলরিাণ ১৬ লিলিয়ন রিলট্ক টন রথদক রবদে 

২৬ লিলিয়ন রিলট্ক টন হদয়দছ।

l	এরপরও এই কি্সসূলচর একটি বে সিস্যা লছি। লকভাদব 
একজন েলরদ্র িানষু ১৪ রকলজ রান্ার ে্যাদসর লসলিডিাদরর 
জন্য ৮০০ টাকা িাশুি রিটাদবন। এই সিস্যার লবষয়টিদক 
লবদবচনায় ররদখ সরকার ৫ রকলজ ওজনলবলেটি লসলিডিার 
গ্াহকদের সুলবধাদথ্স চাি ু কদর। এখন অদনক িানষু এই 
কি্সসূলচর সদগে েুতি হদয়দছন।

l	সরকার নতুন রান্ার ে্যাস সংদোে রনওয়ার সিয় ১,৬০০ 
টাকা ঋণ সহায়তা লেদয়দছ। এই সহায়তার অথ্স রান্ার 
ে্যাদসর ভতু্স লকর িাধ্যদি পে্সায়ক্রদি রকদট রনওয়া হদয়দছ। 
সরকার বন্করীিতুি ১,৬০০ টাকার ঋণ সহায়তা লেদয়দছ, 
োদত সাধারণ িানষুদক ে্যাস সংদোে রনওয়ার রক্দত্ রকানও 
সিস্যায় পেদত না হয়। 
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কলরলে, তা এক উজ্জ্ব্ দৃষ্া্। প্দলশ যখন ্কডাউন 
চ্বে্, সরকার অন্ন প্যাজনার অগে বহসালি রান্নার জনযে 
বনখরচায় গযোস বসব্ন্ডার সরিরাহ কলরলে। রান্নার গযোলসর 
অভালি যালত মানুলষর অন্ন সংস্থান িধে না হলয় যায়, তা 
সুবনবচিত করলতই এই উলদযোগ প্নওয়া হয়। সরকার কলরানার 
সময় এই খালত ৯,৬০০ প্কাবট টাকা িযেয় কলরলে এিং 
দবরদ্র মানুষলক বনখরচায় ১৪.১৭ প্কাবট বসব্ন্ডার সরিরাহ 
কলরলে। উজ্জ্ব্া কমদেসূবচর সাফল্যের প্পেলন অনযেতম একবট 
িড় কারে হ’্ পূিদেবনধদোবরত সময়সীমার আলগই ্ ষেযে পূরে। 
এটা সম্ভি হলয়লে সরকাবর বনয়ন্তোধীলন সমগ্ পবরচা্ন 
িযেিস্থা সুষু্ভালি সম্ন্ন হওয়ায় এিং িাস্তি তলেযের ওপর 
বভবত্ত কলর কমদেসূবচর সুলযাগ-সুবিধা প্পঁলে প্দওয়ার মাধযেলম। 
প্কন্দ্রীয় প্পল্াব্য়াম ও প্রাকৃবতক গযোস মন্তলকর অধীন 
প্ত্ সংস্থাগুব্ প্দলশর ৭৫০বট প্জ্ায় প্নাডা্ আবধকাবরক 
বনলয়াগ কলরলে। প্পল্াব্য়াম মন্তী ধলমদেন্দ্র প্রধান এই 
কমদেসূবচ রূপায়লে নজরদাবরর জনযে প্নাডা্ আবধকাবরকলদর 

সলগে প্রবত সপ্ালহ বভবডও কনফালরলন্র মাধযেলম মতবিবনময় 
করলেন। পূিদেবনধদোবরত ্ষেযে ও এই কমদেসূবচ রূপায়লে 
আ্বরকতা উজ্জ্ব্া কমদেসূবচলক পবরচ্ছন্ন জ্া্ানীর সমােদেক 
কলর তুল্লে। এই কমদেসূবচলত পবরলিশ সুরষোর পাশাপাবশ, 
স্াস্থযে প্ষেলত্রর মালনান্নয়লন প্য অগ্াবধকার প্দওয়া হলয়লে, তা 
সারা বিলবের নজর প্কলড়লে। উজ্জ্ব্া প্যাজনার সাফ্যে এখন 
আমালদর প্চালখর সামলন। বকন্তু, সরকালরর এলত আত্মতুবষ্ 
প্নই। সরকার রান্নার গযোস িযেিহালরর পবরবধ িাবড়লয় ৯৯.৬ 
শতাংশ কলরলে। এিালরর সাধারে িালজলট বনখরচায় আরও 
১ প্কাবট রান্নার গযোস সংলযাগ প্দওয়ার প্রস্তাি রলয়লে। এর 
ফল্, শহরগুব্লত যাঁলদর স্থায়ী িসিালসর প্কানও বেকানা 
প্নই, তাঁলদর বচবনিত কলর রান্নার গযোস সংলযাগ প্দওয়া 
হলি। এই উলদেশযে পূরলেই প্রধানমন্তী উজ্জ্ব্া প্যাজনা 
রূপাবয়ত হলচ্ছ। এক দীঘদেলময়াদী পবরকপেনার ওপর বভবত্ত 
কলর ভারতলক স্বনভদের কলর তু্লত এক গুরুবেপূেদে প্যাদ্ধা 
বহসালি এই কমদেসূবচ িড় ভূবমকা পা্ন করলি।  

�নেও সময় যেিা সম্ভব িয়, নেন্তু উজ্জ্বলার 

মা�্যকম এিা মকি িকচ্ছ য�, আমরা �নে নিকজকের 

জি্য সময় নেিকত পারতাম।
রাষ্ট্রপনত ভবকির েরবার িকল 

এলনপনজ পঞ্াকয়ত েম্তসূনচকত উজ্জ্বলা 

সুফলকভাগী িারায়েী সাহু

সুরক্ষা ও ো�্তেনরতা 
: রনরাপদ, তৎষেণাৎ ও 
রবশ্াসম�াগ্য সহায়তা।  

স্াথি্য : রধাঁয়ােুতি রান্না 
�মরর সুরবধা। 

পনরকবশ : বায়ু দূষণ, 
বনাঞ্চমের আয়তন ও 

েরুকরণ হ্াস।
অে্তশিনতে উন্য়ি : জ্াোন্রীর 
দাে কে হওয়ায় উপাজপিমনর 

আরও রবরশ সুম�াগ।  

ক্ষমতায়ি : জ্রীবন�াপমনর োমনান্নয়ন। 

উজ্জ্বিা কি্সসূলচদক সফি কদর রতািার োবতরীয় প্রদচটিা রকবি গ্াদির িদধ্যই সরীিাবধি রনই, এিলপলজ পচিাদয়ত আদয়াজদনর 
িাধ্যদি এই সাফি্য লেদক লেদক ছলেদয় রেওয়া হদচ্ছ। এিলপলজ পচিাদয়ত ব্যবথিার িাধ্যদি রান্ার ে্যাদসর গ্াহকদের িদধ্য 
সদচতনতা েদে তুিদতই এই উদে্যাে, োদত পলরচ্ছন্ জ্ািানরীর পূণ্স সবি্যবহার সম্ভব হয় এবং এ ধরদনর জ্ািানরীর সুদোে-
সুলবধাগুলি আরও রবলে রিাদকর িদধ্য প্রচার করা োয়। এিলপলজ পচিাদয়ত ব্যবথিার িাধ্যদি �ঁুদট, চারদকাি ও কাদঠর িদতা 
লচরাচলরত জ্ািানরীর তুিনায় পলরচ্ছন্ জ্ািানরী ব্যবহাদরর সুলবধা সম্পদক্স  ব্যলতিেত অলভজ্তা লবলনিয় করার এক উপেুতি 
িচি হদয় উদঠদছ। এিলপলজ পচিাদয়ত ব্যবথিা প্রথিবার ২০১৭’র অদ্াবর িাদস শুরু হয়। অলভনব এই উদে্যাে উজ্জ্বিা 
কি্সসূলচর সূচনার এক বছর পরই শুরু হয়। এিলপলজ পচিাদয়ত ব্যবথিার পাঁচটি উদদেে্য হ’ি :  

এেরপরজ পঞ্চাময়ত ব্যবস্ার উমদেশ্য হ’ে পররছেন্ন জ্াোন্রীর রনরবরছেন্ন ব্যবহার এবং সুরষো সম্পরকপিত উমবিগগুরে দূর করা। এই কেপিসূরচর েূে রবষয়বস্তু রেে ‘রকেু রবষয় রশখুন, রকেু রবষয় রশখান’। গুজরামট প্রথে এেরপরজ পঞ্চাময়ত আময়ারজত হওয়ার সেয় রথমক এখনও প�পিন্ত ১.২৫ েমষেরও রবরশ এ ধরমনর কেপিসূরচ আময়ারজত হময়মে। 

এলনপনজ পঞ্াকয়ত এবং পাঁচনি মন্ত
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উজ্জ্বলা কর্ম সূচির রাধ্যমর কম ্্ম ামরট ্চরচিচি ্াওয়া 
প্ম্াচলয়ার রন্ত্রমকর আচগিক ্ামটেমে, এই কর্ম সূচি এক 

গণআম্ালমের রূ্ চেময়মে

জ্ালািী নিসাকব যেকরানসি যতল, ঘুকঁি ও োে 
ব্যবিারোরী মািুকরর োকে উজ্জ্বলা য�াজিার 

গ্রিেক�াগ্যতা েতোনি িকব, তা জািার জি্য েম্তসূনচর সূচিার 
আকগ সরোর যোিও সমীক্ষা চানলকয়নেল নে? এই েম্তসূনচ 
সূচিার যপেকি সরোকরর উকদেশ্য নে নেল?
একজন সুফ্লভাগীর কো বদলয় আবম এর জিাি বদলত চাই। ২০১৭ 
সাল্ বিহালরর বিারভাঙা প্জ্ার োট্াবরয়া গ্ালমর উজ্জ্ব্া সুফ্লভাগী 
ফুল্া প্দিী িল্বেল্ন, এখন আমার িাবড়র প্দারলগাড়ালতই গযোস 
সরিরাহ হলচ্ছ। আলগ আমরা এরকম ভািলতই পারতাম না। 
একাবধকিার পবরচ্ছন্ন জ্া্ানী বনলয় গলিষোরত বিলশষজ্রা আমায় 
বজলজ্স কলরবেল্ন, এরকম কমদেসূবচ আলগ প্কন গ্হে করা হয়বন! 
প্দলশ িহু দশক ধলর বিকপে রান্নার পদ্ধবতর ওপর গুরুবে প্দওয়া 
হলয়লে। বকন্তু আমার মলত, এ্বপবজ-র সাহালযযে রান্না অলনক সহজ। 
এমনবক, বিকপে জ্া্ানীর তু্নায় এ্বপবজ-র সহজ্ভযেতাও 
অলনক প্িবশ। এ্বপবজ-র মাধযেলম প্দলশ অগবেত মবহ্ার প্রতযোশা 
পূরে হলয়লে। স্াধীনতার পর দীঘদে সময় এ্বপবজ প্কি্ সমালজর 
একবট বনবদদেষ্ প্রেেীর কালেই সহজ্ভযে বে্। যবদও এই সম্লদর 
সমানাবধকার প্রবতবট মানুলষর কালেই বে্। আমরা পূিদেবনধদোবরত 
সময়সীমার আলগই ৮ প্কাবট সুফ্লভাগীর কালে রান্নার গযোলসর সুবিধা 
প্পঁলে বদলয়বে। স্াধীনতার সময় প্েলক প্রেম েয় দশলক প্কি্ ৫৫ 
শতাংশ পবরিার িা ১৩ প্কাবট মানুলষর কালে রান্নার গযোলসর সুবিধা 
বে্। প্রধানমন্তীর দূরদবশদেতার ফল্ েয় িেলর রান্নার গযোস সংলযাগ 
পাওয়া পবরিালরর সংখযো ১৩ প্কাবট প্েলক ববিগুে প্িলড় ২৯ প্কাবট িা 
৯৯.৬ শতাংশ হলয়লে। প্রধানমন্তীর উজ্জ্ব্া প্যাজনার ববিতীয় পযদোলয় 
আমরা শহরাঞ্চল্র দবরদ্র মানুষ এিং পবরযায়ী রেবমকলদর অ্ভুদেক্ত 
করার প্চষ্া করবে। আমরা খুি শীঘ্রই এই কমদেসূবচলত তালঁদরলক 
সাবম্ করার পন্া-পদ্ধবত প্ঘাষো করলিা। 

আরে একথাই বেমত পারর র�, আমগ 
রপমট্রারেয়াে ও প্রাকৃরতক গ্যাস ে্রিক্ কমপপিামরট 
রষেমরের সমঙ্ একই পরররচরত রপময় আসরেে। 
রকন্তু, প্রধানে্রি্রী উজ্জ্বো র�াজনার োধ্যমে এখন 
ে্রিমকর আরঙ্ক পররবতপিন �মটমে। এখন এই 
কেপিসূরচ আরথপিক রবরনময়ামগর োধ্যমে সাোরজক 
ষেেতায়মনর হারতয়ার হময় উমঠমে। উজ্জ্বো 
র�াজনা শরতি সংরিান্ত ন্রীরত প্রণয়মনর রষেমরে 
েরহোমদর অগ্রারধকামরর জায়গায় রনময় এমসমে।

আলি একথাই বিদত পালর রে, আদে রপদট্ালিয়াি ও প্রাকৃলতক ে্যাস িন্তক্ কদপ্সাদরট রক্দত্র সদগে একই পলরলচলত 
রপদয় আসলছি। লকন্তু, প্রধানিন্তরী উজ্জ্বিা রোজনার িাধ্যদি এখন িন্তদকর আলগেক পলরবত্স ন �দটদছ। এখন এই কি্সসূলচ 
আলথ্সক লবলনদয়াদের িাধ্যদি সািালজক ক্িতায়দনর হালতয়ার হদয় উদঠদছ। সরকাদরর চালিকােলতি এবং োলরদ্র্য 
েরূরীকরণ নরীলতর িিূ রকদন্দ্র িলহিা জায়ো কদর লনদয়দছন। েলরদ্র িানদুষর রান্া�র রধাঁয়ািতুি হদয় উঠদছ। রিরা 
রেে….রিরা রেে…. বেি রাহা হ্যায়। নদরন্দ্র রিােরী সরকাদরর প্রথি পদব্সর লবিতরীয় বষ্সপূলত্স  উপিদক্ ২ লিলনট ৪৬ 
রসদকদডির এই োনটি প্রকাে করা হয়। এখন এই োন জনলপ্রয় হদয় উদঠদছ। প্রধানিন্তরী উজ্জ্বিা রোজনার সাফদি্যর 
ফদিই এটা সম্ভব হদয়দছ। এিনলক, এই কি্সসূলচ রেদে-লবদেদে সািালজক ক্িতায়দনর এক উজ্জ্বি েটৃিান্ত হদয় উদঠদছ। 
১ রম এই কম্ভসনূচর ে’বের পনূত্ভ । এই রপ্রনক্রত নিউ ইনডিো সমাচার পনরিকার উপরদষ্া সম্পাদক সর্াষ কুমার 
এক সাক্াৎকারর রকন্দ্রীে রপর্ানলোম মন্ত্রী ধরম্ভন্দ প্রধারির মুর�াম�ু্রী হরেনেরলি। 

সাষোৎকার  প্পল্াব্য়াম মন্তী ধলমদেন্দ্র প্রধান

- ধমেপিন্দ্র প্রধান রকন্দ্র্রীয় রপমট্রারেয়াে ে্রি্রী 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার২৬



অকিে প্রেল্পই যঘারো েরা িয়, নেন্তু তার রূপায়ে 
অত্যন্ত জরুনর? সরোর রান্ার গ্যাস সংক�াগ সেকলর 

োকে যপঁকে নেকত উকে্যাগ গ্রিে েকরকে… উজ্জ্বলা য�াজিা 
েম্তসূনচর সম্ভাবিা এবং নবনভন্ চ্যাকলঞ্জ সম্পকে্ত এ নবরকয় 
আপিার মতামত নে? 
আমার মলত, প্রলতযেলকর িাবড়র প্দারলগাড়ায় রান্নার গযোস সংলযাগ 
প্পঁলে বদলত উজ্জ্ব্া কমদেসূবচ চা্ু করার আলগ ‘পহ্’ উলদযোগ এক 
উপযুক্ত মঞ্চ বতবর কলর প্দয়। এরপর, আপনারা প্যমন সকল্ই 
জালনন, সংবলিষ্ সিপলষের আ্বরক প্রয়ালসর মাধযেলম সমগ্ িযেিস্থালক 
এক োতার ত্ায় বনলয় আসা সম্ভি হলয়লে। বিত্তিান প্রেেীর মানুষ 
প্যমন আগ্হ ও উৎসাহ প্দবখলয় রান্নার গযোলস ভতুদেবক না প্নওয়ার 
বিষলয় বনলজলদর উদারতা প্দবখলয়লেন, প্তমনই সরকার দবরদ্র মানুলষর 
কালে রান্নার গযোস প্পঁলে বদলত সুষু্ িন্টলন গুরুবে বদলয়লে। আর এই 
কারলেই উজ্জ্ব্া কমদেসূবচ প্দলশর প্রায় প্রলতযেক দবরদ্র মানুলষর কালে 
প্পঁলে প্গলে। এটাও সবতযে প্য, ভারলতর মলতা প্দলশ, প্যখালন অসংখযে 
বিবিধতা রলয়লে, প্সখালন এ ধরলনর একবট িৃহদায়তন কমদেসূবচ চা্ু 
করা বনঃসল্লহ চযোল্লঞ্র কাজ। এই ্লষেযে আমরা রান্নার গযোস 
সরিরাহ িৃবদ্ধ, িটব্ং প্লযোন্টগুব্র সম্প্রসারে এিং নতুন বসব্ন্ডার 
বনমদোলে অগ্াবধকার বদলয়বে। রান্নার গযোস বসব্ন্ডার সরিরালহর 
পাশাপাবশ, প্রগুল্টর এিং গযোস-প্স্াভ উৎপাদলনও গুরুবে প্দওয়া 
হলয়লে। 

নিন্রিনবউিরকের সকগে নিয়নমত য�াগাক�াকগর যক্ষকত্ 
েূরত্ব যবনশ িওয়ায় গ্যাস নসনলডিার বুনেং-এ গ্রাকমর 

মািুরকে সমস্যায় পড়কত িকয়কে? সরোর নেভাকব এই সমস্যার 
সমা�াি েকরকে?
আপবন যবদ বডব্রিবিউটরলদর তাব্কায় নজর প্দন, তা হল্ প্দখলত 
পালিন, প্রায় ১০,০০০ নতুন বডব্রিবিউটর কমদেসূবচর সলগে যুক্ত করা 
হলয়লে। উজ্জ্ব্া কমদেসূবচর ফল্ গযোস সংলযালগর সংখযো িৃবদ্ধ পাওয়ায় 
বডব্রিবিউটররাও পষো্লর ্াভিান হলয়লেন। গেসহায়তা প্কন্দ্র 
এিং উজ্জ্ব্া বদবদ উলদযোলগর মাধযেলম ভবিষযেলত রান্নার গযোস সরিরাহ 
িযেিস্থায় আরও অগ্গবতর সম্ভািনা রলয়লে। 

গ্রািেকের এেবাকরই নসনলডিাকরর জি্য অকিে িাো 
েরচ েরকত িয়, এরফকল েনরদ্র পনরবারগুনলর ওপর 

আনে্তে যবাঝা বাকড়? এই লকক্ষ্য সরোর নে পেকক্ষপ গ্রিে 
েকরকে এবং ভনবর্যৎ পনরেল্পিা নে?
মলন রাখলিন, উজ্জ্ব্া কমদেসূবচর মূ্ উলদেশযেই হ’্ প্রবতবট পবরিালর 
রান্নার গযোস সংলযাগ প্পঁলে প্দওয়া সুবনবচিত করা। গযোস বসব্ন্ডার 
বরবফব্ং-এর প্ষেলত্র প্য সমস্ত সমসযোর সমু্খীে হলত হয়, তা দূর 
করলত আমরা প্োট মালপর বসব্ন্ডার িাজালর বনলয় এলসবে। বকন্তু 
অবধকাংশ গ্াহকই রান্নার গযোলসর ১৪ প্কবজ বসব্ন্ডালরর িযোপালরই 
প্িবশ  আগ্হ প্দবখলয়লেন। আপনার মলন পড়লত পালর প্য, উজ্জ্ব্া 
কমদেসূবচর মাধযেলম গ্াহকলদর ১,৬০০ টাকা ঋে সহায়তা প্দওয়া হলয়লে, 
প্য টাকা বসব্ন্ডালরর প্ষেলত্র ভতুদেবক িািদ প্রলদয় অেদে প্েলক পযদোয়ক্রলম 
প্কলট প্নওয়া হলয়লে। দবরদ্র মানুলষর ওপর যালত প্িাো কমালনা যায় 
এিং পবরচ্ছন্ন জ্া্ানীর িযেিহার িৃবদ্ধ করা যায়, তার জনযে সরকার ঋে 
পবরলশালধর প্ময়াদ িৃবদ্ধ কলরলে।

েকরািা মিামারীর মক�্য েনরদ্র মািুকরর োকে 
সরাসনর সুনব�া যপঁকে যেওয়ার যক্ষকত্ উজ্জ্বলা 

েম্তসূনচ েতিা ো�্তের িকয়কে?
আপবন এটা বনচিয়ই ্ষেযে কলরলেন প্য, যখন সমগ্ প্দশ ধীলর 
ধীলর ্কডাউলনর বদলক অগ্সর হবচ্ছ্, সরকার ্যোবনশ 
সংক্রমলের সময় উদূ্ত পবরবস্থবত অতযে্ আ্বরকতার সলগে 
পযদোল্াচনা কলরবে্। এর বভবত্তলত ্কডাউন প্ঘাষোর প্কি্ 
একবদন পরই প্রধানমন্তী গবরি ক্যোে প্যাজনার কো প্ঘাষো 
করা হয়। শুরু প্েলকই আমালদর ্ষেযে বে্ অতযে্ ্ষ্, যালত 
প্কানও দবরদ্র পবরিার প্যন ষুেধায় না োলক। রাজযে প্কাষাগারগুব্র 
ওপর ৯৬,০০০ প্কাবট টাকার অবতবরক্ত প্িাো প্চলপবে্। 
এই পবরবস্থবতলত প্কন্দ্রীয় সরকার বসদ্ধা্ প্নয় দবরদ্র মানুলষর 
প্দারলগাড়ায় ১৪ প্কাবট বসব্ন্ডার প্পঁলে প্দওয়া হলি।

উজ্জ্বলা েম্তসূনচর অভাবিীয় সাফকল্যর পর ঘািা 
সি এোন�ে যেশ ভারকতর োে যেকে নবকশরজ্কের 

সািা�্য যচকয়কে?
একাবধক প্দলশর কাে প্েলক এই সাহাযযে চাওয়ার মাধযেলম 
ভারলতর বিচষেেতার প্রবতফ্ন ঘলট। সমগ্ বিবে আজ এটা 
প্দখলে প্য, ভারত প্কানও সংকপে গ্হে করল্ তা সফ্ না 
হওয়া পযদ্ে  বিরত হয় না। উজ্জ্ব্া কমদেসূবচর মাধযেলম প্যভালি 
আমরা পূিদেবনধদোবরত সমলয়র আলগই ্ষেযে পূরে কলরবে এিং 
পবরচ্ছন্ন জ্া্ানীর িযেিহালর গ্াহকলদর উৎসাবহত কলরবে, 
তা অতযে্ সন্তুবষ্র বিষয়। ভারলতর এই সুপবরকপেনা সমগ্ 
বিবেলক একপ্রকার আমালদর প্রবত দৃবষ্ বনিদ্ধ করলত িাধযে 
কলরলে। শবক্ত, পবরলিশ, ও স্াস্থযে সম্বকদেত সমসামবয়ক 
সমীষোগুব্ যবদ প্দখা যায়, তা হল্ আপবন এটা জানলত 
পারলিন প্য, উজ্জ্ব্া কমদেসূবচর সাফ্যে বনলয় প্রায় সিদেত্রই 
আল্াচনা হলচ্ছ।   

নেভাকব এই েম্তসূনচ মনিলাকের স্াথি্যগত 
সমস্যাগুনল েূর েকরকে এবং পনরকবকশর সুরক্ষায় 
অগ্রেী ভূনমো নিকয়কে?
এই প্রলশ্নর জিালি একজন মন্তীর পবরিলতদে একজন 
বিলশষজ্ ভাল্া িযোখযো বদলত পালরন। কমদেসূবচবট 
শুরু হওয়ার পর বিবে স্াস্থযে সংস্থা, প্চষ্ প্সাসাইবট, 
আইআইএম আলমদািাদ, ওয়াল্ডদে প্পল্াব্য়াম 
কাউবন্্ সহ প্দশ-বিলদলশর বিবেবিদযো্য়গুব্র 
পষে প্েলক সমীষো চা্ালনা হলয়লে। এই সমীষোয় 
্ষ্ভালি ি্া হলয়লে, রান্নাঘর প্ধায়ঁামুক্ত হওয়ার 
ফল্ দূষে সম্বকদেত অসুখ-বিসুখগুব্র প্রভাি 
অলনকাংলশ হ্াস প্পলয়লে। এমনবক, জগে্ প্েলক 
গাে কাটার প্রিেতাও কলম এলসলে। বিবভন্ন সমীষো 
প্েলক এটা ্ষ্ হলয়লে প্য, িাবড়লত রান্নার কালজ 
যুক্ত মবহ্ালদর পাশাপাবশ, পবরিারগুব্ও ্াভিান 
হলয়লে। 
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ওলডো, লবহার ও কিকাতা এক সিয় েখন রেেদক রনতৃত্ব লেদতা, 
তখন রস সিয় লছি ভারদতর কাদছ স্ণ্সেুে। এই লতনটি জায়ো লছি 
ভারতদক রনতৃত্ব রেওয়ার এদককটি রকন্দ্রলব্।ু উৎকি রকেররী ডঃ 
হদরকৃষ্ণ িাহতাদবর ‘ওলডো ইলতহাস’ বইটির লহল্ সংস্করণ প্রকাে কদর 
প্রধানিন্তরী নদরন্দ্র রিােরী এক বাত্স ায় বদিলছদিন, স্াধরীনতার ইলতহাস রথদক 
লেক্া লনদয় রেেদক নতুন উচ্চতায় রপৌঁদছ লনদয় োওয়ার সম্ভাবনা রেদের 
েুবসম্প্রোদয়র িদধ্য রদয়দছ 

ভারলত যবদ সামঞ্সযেপূেদে উন্নয়ন না হয়, তা 
হল্ সম্ভিত আমরা আমালদর সম্ভািনার 
পূেদে সবিযেিহার করলত সষেম হলয় উেলিা 

না। আপনারা এখন প্দলশর পবচিমাঞ্চল্র অগ্গবত 
ও সমৃবদ্ধ প্দখলত পালচ্ছন। পূিদে ভারলতর ওবডশাই 
প্হাক িা বিহার, িাং্া প্হাক িা আসাম সিদেত্রই বিপু্ 
প্রাকৃবতক সম্দ, সৃজনশী্ িযেবক্তবে, দষে মানিসম্দ 
প্রভৃবত রলয়লে। তাই, অসীম সম্ভািনাময় এই অঞ্চল্র 
উন্নয়ন যবদ বনবচিত হয়, তা হল্ সমগ্ ভারতও বপবেলয় 
োকলি না। আর এই কারলেই সরকার গত ে’িের 
ধলর পূিদে ভারলতর উন্নয়লন সিদোবধক অগ্াবধকার বদলয় 
আসলে, যালত সারা প্দলশ সামঞ্সযেপূেদে উন্নয়লনর 
বিষয়বট বনবচিত করা যায়। উৎক্ প্কশরী ডঃ 
হলরকৃষ্ণ মাহতালির একবট িইলয়র বহব্ সংস্রে 
প্রকাশ উপ্লষে প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী পূিদে ভারলতর 

মেমের সাচব্ষ ক অগ্রগচি

ওলডো, লডো, লডে লবহার ও কলবহার ও কলব িহার ও কিহার ও ক কাতা এক সিকাতা এক সি
তখন রস সরস সরস ি সি স য় িয় ি লছি ভারলছি ভারলছি দত ভারদত ভার র কাদতর কাদত
ভারতদকভারতদকভারত রনতরনতরনতৃৃতত্ব তত্ব ত রেওয়ার এদককটি দককটি দক
হদরহদরহ কদরকদরকৃৃকষ্ণ কষ্ণ ক িাহতািাহতাি দবাহতাদবাহতা র ‘ওদবর ‘ওদব লডো ইলডো ইলডে লতা ইলতা ই হাস’ বইটির লতহাস’ বইটির লত
প্রধানিপ্রধানিপ্রধান ন্তিন্তি রীন্তরীন্ত  নরী নরী দর নদর ন ন্দ্র দরন্দ্র দর রিােরী এক বারিােরী এক বারিােরী ত্স া এক বাত্স া এক বা য় বত্স ায় বত্স া
লেক্লেক্লে াক্াক্ লনদয় রেেদকেেদকে  নতুন উচ্চতায় েদক নতুন উচ্চতায় েদক
েুবসম্প্রেুবসম্প্রে েুবসম্প্রেুবসম্প্র াোে দয়াদয়া র দয়র দয় িদধ্য রিদধ্য রিদধ্য দয়দছ রদয়দছ র

ওনিশা

পনচিমবগে

পূব্ষ  ভারমির উন্নয়মের ওপর চেভ্ষ রেীল

নবিার 

উত্তর-পূব্ত 

িই প্রকাশ  
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উন্নয়লন তাঁর দৃঢ় সংকলপের কো পুনরায় িযেক্ত কলরন। 

পূব্ত ভারকতর উদেীপিাপূে্ত প্রগনত
িাবেজযে ও বশলপোন্নয়লনর চাবিকাবে পবরকাোলমার উপলরই 
দাবঁড়লয় রলয়লে। ওবডশার হাজার বকল্াবমটালরর প্িশী 
জাতীয় সড়ক এিং উপকূ্ অঞ্চল্ মহাসড়ক বনবমদেত 
হলয়লে, প্যগুব্ ি্রগুব্লক যুক্ত কলরলে। বিগত ৬ – 
৭ িেলর ১০০ বকল্াবমটালররও প্িশী নতুন প্র্্াইন 
পাতা হলয়লে। সাগরমা্া প্রকলপে এক হাজার প্কাবট টাকা 
খরচ করা হলয়লে। পবরকাোলমা উন্নয়লনর পাশাপাবশ বশপে 
বিকালশর জনযে বিবনলয়াগকারী সংস্থালক উৎসাবহত কলর 
অগ্সর করা হলয়লে। অনুরূপভালি বস্্ কারখানার প্য 

উৎকষদেতা প্সবটলক ধলর রাখা হলয়লে। ওবদশায় সামুবদ্রক 
সম্লদর এক বিরাট ভান্ডার রলয়লে। প্দলশ এই প্রাকৃবতক 
সম্দলক আলরা বিকবশত করলত ওবডশারনী্ বিপ্লি িা 
বু্ল বরভ্ুযেশন এলনলে যা মৎসজীিী ও কৃষকলদর জীিলনর 
মালনান্নয়ন ঘবটলয়লে। ওবডশারএই উন্নয়লন প্সখানকার 
যুিকরা যালত সলিদোচি স্তলরর সুবিধা পায়, তাই ভূিলনবেলর 
আইআইবট ও , প্িরহামপুলর ইবন্ডয়ান ইনবস্বটউট অফ 
বস্্ (আইআইএসইআর) গলড় প্তা্া হলচ্ছ, যার বভবত্ত 
প্রস্তর স্থাপন হলচ্ছ। সম্্পুলর চ্বত িলষদের জানুয়ারীলত 
ইবন্ডয়ান ইনবস্বটউট অফ মযোলনজলমন্ট  (আইআইএম) 
এর বভবত্ত প্রস্তর স্থাবপত হলয়লে। যা ভবিষযেৎ ওবডশালক 
গলড় তু্লত একবট নতুন উদেীপনা বতবর করলি।  

ওবডশা, ভগিান জগন্নালের পবিত্র ভূবম। প্যখালন ঐবতহযেিাহী সংসৃ্বত ও অলনক মহান মানুষ 
ও প্দশনায়লকর জন্মস্থান। মহাভারলতর পুরাে কাবহনীলত কব্গে রাজধানীর উললিখ রলয়লে। 

রাজা খারলভল্র গুম্া ব্বপর বশ্ালতও এর উললিখ রলয়লে। কব্গে যুদ্ধ প্দশলপ্রম, আত্মমযদোদা ও 
িীরবেপূেদে ্ড়াইলয়র প্রমাে। শবক্তশা্ী সম্াট অলশালকর কালে কব্লগের স্ালনর িীরবেপূেদে মৃতুযে 
এিং প্সই ঘটনা সম্াট অলশালকর মলন এক গভীর প্রখাপাত কলরবে্। বযবন পরিতদেীকাল্ প্িৌদ্ধ 
ধলমদের প্রচালর বনলজর মলনাবনলিশ কলরন এিং তার অবহংসার পে প্রচার কলরন। স্াধীনতা সংগ্ালম পাইকা যুলদ্ধর 
প্রেম বিইগ্ প্িলজ বে্ এখালন, যার প্নতৃলবে বেল্ন জয় রাজাগুরু (জয়কৃষ্ণ মহাপাত্র) ১৮০৪ সাল্। ১৮১৭য় 
জগৎিধুে চক্রবিষয়ী এিং বরল্া মাবে প্সই পে অনুসরে কলরলেন।     

উৎকমলর মগৌরমবাজ্জ্বল ঐচিহ্য
উৎেল সব সময়ই মিাি মািুরকের জন্ম নেকয়কে, �ারা ভারকতর স্া�ীিতা সংগ্রাকমর রূপকরো ততনর েকরকে ও 
স্া�ীিতার ফুল ফুনিকয়কে। �াকের মক�্য অি্যতম উৎেল যেশরী িকরেৃষ্ণ মািতাব  

আ�ুনিে ওনিশার রূপোর – ি. মািতাব
র� সেস্ত বমরণ্য সন্তান জন্মভূরে উৎকমের নাে 
উজ্জ্বে কমরমে, তামদর েমধ্য অন্যতে ড. হমরকৃষ্ণ 
োহতাব। রদমশর কামজ �খন তার ডাক পমড়রেে, তখন 
হমরকৃষ্ণ কমেজ রেমড় ররিরটশ রবমরাধ্রী শরতিমত র�াগ 
রদন। ১৯৪৬এর ২৩রশ এরপ্রে রতরন  প্রধানে্রি্রী হন। 
র�রন ২৫রট প্রমদশ রনময় বৃহত্র ওরডশা গঠন কমরন। 
তার এই কামজ রতরন রেৌহপুরুষ সদপিার প্যামটমের 
সহম�ারগতা রপময়রেমেন। পরবতপি্রীকামে ড. েহতাপ 
ওরডশারপ্রথে েুখ্যে্রি্রী হন। র�রন তার উৎকষপিতা এবং এবং 
তার চররমরের গুমণ অগ্রসর হময় রেমেন। নতুন ওরডশারস্রীোনা 
রনেপিামণই ব্যস্ত না রথমক রতরন স্প্ন রদমখরেমেন, এই রামজ্যর 
উজ্জ্বে ভরবষ্যমতর এবং রসই ভামবই কাজ কমররেমেন রতরন। 
�ার প্রোণ আধুরনক ওরডশারহ্রীরাকুদ বাঁধ রনেপিামণর রভরত্ প্রস্তর 
স্াপন কমররেমেন রতরন। পাশাপারশ, পারাবি্রীপ ব্র, রাউরমকো 
রস্ে প্্যান্ট এবং কটক রথমক ভূবমনশ্মর নতুন রাজধান্রী 

গঠন কমররেমেন রতরন। উৎকমের ইরতহাসমক জাত্রীয় 
স্তমর রনময় র�মত ড. েহতামবর গুরুত্বপূণপি ভূরেকা 
রময়মে। ওরডশামত �াদু�র, রষেণশাো এবং পুরাতার্বিক 
রনদপিশমনর রবভাগ গমড় উমঠমে তাঁর সেময়। র�রট ড. 
েহতামবর সুদূর প্রসার্রী দৃরষ্ ও ভূরেকামক তুমে ধমর। 
ধােড়া এবং পারাবি্রীপ ব্মরর পুনরবপিন্যাস, এনারজপি গঙ্া 
পাইপোইন পররকল্পনা এবং খরনজ পদামথপির উপ�ুতি 
ব্যবহার কমর ওরডশামত হাইম্াকাবপিন হাব গমড় রতাো, 

এই সেস্ত কেপিসূচ্রীর েধ্য রদময়ই উন্নয়মনর পমথ এরগময় রগমে 
ওরডশা।   
ড. েহতাবই ওরডশারদ্রী�পি ইরতহাসমক সারা রবমশ্র সােমন 
তুমে এমনমেন। রসরটরই একরট রহর্ সংস্রমণর আনুষ্ারনক 
প্রকাশ করমেন প্রধানে্রি্রী নমরন্দ্র রোদ্রী ৯ই এরপ্রে উৎকে 
রদবমস। অনুষ্ামন প্রধানে্রি্রী উমলিখ কমরন, ভারমতর ইরতহাস 
শুধুোরে ঐরতহারসক ইোরমতর ইরতহাস নয়।

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২৯



যপাখরান II : �েি সারা নববে ভারকতর 
শনক্ত বুঝকত পারল

শাব্পূেদে সহািস্থালনই সিদোবধক মগে্ করা 
ভারলতর একমাত্র ্ষেযে হল্ও বিবে শাব্ 
রষোয় আত্মমযদোদা, আত্মরষো এিং জাতীয় 

স্ােদেলক ভারত বিসজদেন বদলত পারলি না । প্পাখরান 
পরমােু পরীষো ভারলতর প্গৌিরজ্জ্ব্ ও আত্মমযদোদাপূেদে 
একবট পদলষেপ। ভারত, ১৯৭৪ এর ১৮ই প্ম পরমােু 
শবক্তধর প্দশগুব্র তাব্কাভুক্ত হলয়লে। ১৯৯৮ এর 
১১ই প্ম তারই পুনরািৃবত্ত ঘটল্া। পরমােু শবক্তলত 
আত্মবনভদের ভারত গলড় প্তা্ার প্সই সূচনার নী্ 
নসিা বতবর কলরবেল্ন প্রধানমন্তী অট্ বিহারী 
িাজলপয়ী, তার ১৩ বদলনর সরকার গেনকাল্। 
যবদও প্সই পবরকপেনা িাস্তিাবয়ত হয় বন। 

১৯৯৮ এর ১১ই প্ম বদনবট বে্ প্রাদ ে্মল্ 
এক বিলক্। যখন প্রধানমন্তীর ৭ নম্র প্রসলকাসদে 
প্রালডর িাবড়র ্লন (পূলিদে এই নালম পবরবচত) ৩প্ট 
৪৫ নাগাদ একবট সাংিাবদক সলম্্লনর আলয়াজন 

অদনক সিয় এিন অদনক কাজ করা হয়, োর তাৎপে্স প্রকৃত কাদজর রচদয়ও আদরা রবলে গুরুত্বপূণ্স হদয় ওদঠ। 
রেটি ২২ বছর আদে ১৯৯৮ সাদির ১১ই রি রপাখরান পরিাণ ুপররীক্া সম্পােদনর রক্দত্ একথা সত্য প্রিালণত 
হদয়দছ। েলেও ভারত, ইলতপূদব্সই ১৯৭৪ এর ১৮ই রি পরিাণ ুপররীক্া চালিদয়লছি। লকন্তু ১৯৯৮ সাদি েখন 
ভারত, এই পরিাণ ুপররীক্া কদর, তাদক অদনক রেদের নজরোররী এলেদয়ই এই কাজ করদত হদয়দছ। েখন ভারত, 
৫টি পরিাণ ুপররীক্ার িাধ্যদি লবদবের কাদছ তার ক্িতা ও প্রতাপ বলুঝদয় লেদয়দছ। েলেও এই লসধিান্তদক লতন 
িাদস আদে ক্িতায় আসা রকন্দ্ররীয় সরকাদরর রাজননলতক প্রলতশ্রুলত ভগে বদি অলভলহত করা হদয়লছি

করা হয়। তখনও এই সাংিাবদক সলম্্লনর বিষলয় 
কালরার জানা বে্ না। হোৎই প্রধানমন্তী অট্ 
বিহারী িাজলপয়ীলক কযোলমরার সামলন ি্লত প্দখা 
প্গ্, “আজ ৩প্ট ৪৫ নাগাদ ভারত, প্পাখরান 
অঞ্চল্ ভূগলভদে বতনবট পরমােু পরীষো কলরলে। 
এর মলধযে একবট বফউশন (একীকরে) অনযেবট প্্া 
ইলয়ল্ড বডভাইস (কম ষেমতা সম্ন্ন সংঘটন) ও 

এ এক অন্য ভারত। �ারা ঐক্য ও সহম�ারগতার 
রভরত্মত রবশ্বাস্রীর সমঙ্ এরগময় চেমত চায়। 
রকামনা হুেরকর সােমন োথানত করমব না। 
আোমদর পরোণু অস্ত্র রকামনা রদমশর রবরুমধে 
নয়, শারন্ত ও রনরাপত্া সুরনরচিত করার জন্য।

প্র�ািমন্তী অিল নবিারী বাজকপয়ী, পরমােু 
পরীক্ষার পর সংসকে যেওয়া ভারে

বিলশষ প্রবতলিদন প্পাখরালন অপালরশন শবক্ত

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৩০



একবট োলমদোবনউবলিয়ার বডভাইলসর পরীষো চা্ালনা 
হলয়লে।” 

প্রধানমন্তীর এই কোগুব্র ভারতলক বিলবের 
শবক্তধর প্দশগুব্ সলগে একই সাবরলত বনলয় আসার 
যাত্রার সূচনা। এখন প্সই পে অনুসরে কলরই 
নতুন ভারত গলড় উেলে। প্রধানমন্তী অট্ বিহারী 
িাজলপয়ীর সাংিাবদক সলম্্লনর ৪৫ ঘন্টার মলধযে 
ভারত, আলরা দুবট পরমােু পরীষো চা্ায়। তখন 
প্েলকই ১১ই প্ম বদনবটলক জাতীয় প্রযুবক্ত বদিস 
(নযোশনা্ প্টকলনা্বজ প্ড) বহলসলি পা্ন করা হয়। 

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী িল্লেন, ১৯৯৮ এর 

প্ম মাসবট পরমােু পরীষো সংঘবটত করার জনযেই 
শুধু গুরুবেপূেদে নয়। বকন্তু প্যভালি তা করা হলয়বে্, 
প্সবটও বিলশষ গুরুবেপূেদে। এই কমদেসূচী সারা বিলবের 
কালে প্রমাে কলর প্য ভারত, এক মহান বিজ্াবনক 
ও দৃঢ়বচত্ত প্নতৃলবের প্দশ। ঐ বদন অট্ বিহারী 
িাজলপয়ী একবট মন্ত বদলয়বেল্ন তা হ্ – “জয় 
জওয়ান, জয় বকষাে, জয় বিজ্ান”। জয় বিজ্ান মন্ত, 
অট্ বিহারী িাজলপয়ী বদলয়বেল্ন, প্সই উলদেলশযে 
এক শবক্তশা্ী আধুবনক ভারত ও শবক্তশা্ী এিং 
স্বনভদের ভারত গলড় প্তা্ার জনযে। ভারতলক 
শবক্তশা্ী হলত হলি তার শবক্তর সমন্বয় ঘবটলয়ই। 

নবকবের িজরোরী এনড়কয় 
ভারকত সাফল্য

n	েলেও এর আদে ১৯৯৫এ পরিাণ ুপররীক্ার পেদক্প 
রনওয়া হদয়লছি, লকন্তু আদিলরকার বাধায় রস িহুুদত্স  
তা বালতি হদয়লছি। আদিলরকা তখন রথদকই ভারদতর 
উপদর চারটি স্যাদটিাইট রথদক িাোতার নজরোররী 
চালিদয় লছি

n	আদিলরকার  নজরোররী উপগ্হণগুলি কখন  রপাখরাদনর 
উপর লেদয় চদি োয় এবং আবার লফদর আদস, 
ভারতরীয় লবজ্ানরীরা তা জানদত রপদরলছদিন 

n	আদিলরকার নজরোররী উপগ্হগুলি ২৪ �ন্টায় ২ – ৩ 
বার রপাখরাদন নজরোররী চািাদতা। ভারতরীয় লবজ্ানরীরা 
রসই সিদয় এই পরিাণ ু পররীক্ার কাজ রথদক েদূর 
থাকদতন  

n	এই পলরকল্পনায় েুতি লবজ্ানরীরা অলত সতক্স তার ও 
সলক্রয়তার সদগে কাজ কদরদছন। এিন লক তারা এদক 
অদন্যর সদগে সদঙ্কদতর িাধ্যদি কথা বিদতন। এক জন, 
আদরক জনদক ছদ্মনাদি ডাকদতন। পরিাণ ুপররীক্ায় 
েুতি সকদিই রসনাবালহনরীর রপাষাক পদর থাকদতা। 
োদত লবদেেরী রোদয়্া সংথিাও িদন কদর রে রসনা 
জওয়ানরা তাদের কাদজ রদয়দছ

n	রোপনরীয়তা এিন পে্সাদয় লছি রে, এটলিক এনাজমী কলিেদনর 
রচয়ারি্যান, ড. আর লচেম্বরি, রিজর রজনাদরদির রপাষাক 
পদরলছদিন। লডআরলডও –র রচয়ারি্যান ড. এ লপ রজ 
আবু্ি কািাি, রিজর রজনাদরি পৃলবিরাদজর রপাষাক 
পদরলছদিন। পরিাণ ু লবজ্ানরী অনরীি কাদকাতকার ও রক 
সান্ানি এই েজুনদকও রসনা রপাষাদক পররীক্া থিদি রেখা 
রেত

n	১০ই রি রাদত ‘অপাদরেন েলতি’ নাদি এই পররীক্ার 
চূোন্ত রূপদরখা লথির হয়। রভার ৩রট নাোে পরিাণ ু
লডভাইসগুলি চারটি রসনা ট্াদক পররীক্ার থিদি লনদয় োওয়া 
হয়। রেগুলিদক আদেই িমু্বাই রথদক বায়ুদসনার লবিাদন 
জয়সিদিদরর লবিান �াঁটিদত আনা হদয়লছি

n	শুনদি আচিে্স হদবন, পুদরা অপাদরেন চিাকািরীন লেললির 
অলফসও এিন ভাদব কথা বিদতা রেিন – পণ্যসািগ্রী 
গুোদি রপৌদঁছদছ ? পরিাণ ু লডভাইদসর একটি রস্কায়াদডর 
নাি রেওয়া হদয়লছি তাজিহি। অন্য েটুির নাি রেওয়া 
হদয়লছি ওয়াই হাউস ও কুম্ভকণ্স

n	লবজ্ানরীদের লনদে্সে িদতা বালিয়ালেদত েভরীর েত্স  রখােঁা 
হয়। রসই েত্স গুলিদত রাখা হয় লনউললিয়র লডভাইসগুলি। 
বালি লেদয় েত্স গুলি রেদক রেওয়া হয় 

n	েখন পরিাণ ুপররীক্া সম্পন্ হি, পররীক্ার থিদির ব্যাদের 
ছাতার িদতা একটি রিাটা আস্তরদণ রধাঁয়ায় চালরলেক রেদক 
োয়। ২০ জন লবজ্ানরীর একটি েি এই সমূ্পণ্স কাজটির 
ওপর নজরোররী রাখলছদিন

n	রপাখরান পরিাণ ুপররীক্ার পর ভারত একিাত্ রেে, োরা 
পরিাণ ু লনরস্তরীকরণ চুলতিদত স্াক্র কদরদছ। অদনক রেে 
পরিাণ ুপররীক্ার জন্য ভারত সরকাদরর সিাদিাচনা কদরদছ। 
ভারদতর ওপর েত্স  চাপাদনা হদয়দছ। লকন্তু ভারতবাসরীর 
হৃেয় েদব্স ফুদি উদঠদছ এই সাফদি্যর আসন পাওয়ার জন্য 
২০১৪ সাদি কি কথার অথচ েঢ়ৃ লসধিাদন্তর অলধকাররী 
অটি লবহাররী বাজদপয়রীদক ভারত রত্ন রেওয়া হয়। নদরন্দ্র 
রিােরী সরকার, এই ধারা বজায় ররদখ চদিদছ। 

১৯৭৪র ১৮ই রে ভারত প্রথে পরোণু পর্রীষো কমর। 
তাই এই অপামরশমনর নাে রদওয়া হময়রেে বুমধের 
হারস (স্ারেং বুধে)। ১৯৯৮ এর রে োমস সং�রটত এই 
পর্রীষোর নাে রদময়রেমেন প্রধানে্রি্রী অটে রবহার্রী 
বাজমপয়্রী ‘অপামরশন শরতি’

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩১



Social Security Scheme

প্রমত্যকরট প্রকমল্পর ২রট রবষয় সবমচময় 
গুরুত্বপূণপি । একরট হে প্রমত্যকরট োনুষ 
�ামত সাোন্য রপ্ররেয়ামের োধ্যমে ব্রীোর 
আওতাভুতি হমত পামরন । �ামত দররদ্র 
রথমক দররদ্রতে োনুষ এর সুরবধা রনমত 
পামরন । আোমদর সরকার গর্রীমবর প্ররত 

সহানুভূরতশ্রীে । দররদ্র োনুমষর ষেেতায়মনর 
জন্য রনয়রেত প্রমচষ্া চাোমত হমব ।

জীবি সুরক্ষার

রনশ্চয়তা
জরীবদনর চিার পদথ হঠাৎ প্রলতকূি অবথিার িদধ্য পো 
প্রলতটি নােলরক, লবদেষ কদর োরা প্রান্তবাসরী, বয়স্ক 
িানষু, সকদির জন্যই এই ব্যবথিা । োরা সবসিয়ই 
আলথ্সক লনরাপতিাহরীনতায় রভাদেন, রকন্দ্ররীয় সরকার 
তাদের জন্য একালধক সািালজক লনরাপতিা প্রকল্প চাি ু
কদরদছ । এর িদধ্য প্রধানিন্তরী জরীবনদজ্যালত বরীিা 
রোজনা, প্রধানিন্তরী সুরক্া বরীিা রোজনা এবং অটি 
রপনেন রোজনা – োর উদদেে্যই হি নােলরকদের 
জরীবদনর সুরক্া সুলনলচিত করা ।  

বহমাচ্প্রলদলশর বি্াসপুলরর িাবস্া কা্া প্দিী 
যখন তার স্ামীলক হারাল্ন তখন বতবন জানলতন 
না প্য তার স্ামী প্রধানমন্তী সুরষো িীমা প্যাজনা 

কলর প্রলখবেল্ন । তখন প্কান একজন তালক িল্ িযোলঙ্ক 
বগলয় তার স্ামীর এই সুরষো প্যাজনার বিষয়বট প্দখলত । 
িযোঙ্ক কতৃদেপষে কা্া প্দিীলক জানায় তার স্ামীর করা বিমা 
প্যাজনার সুবিধা পাওয়ার প্ষেলত্র তালক বকেু বনয়ম প্মলন 
আসলত হলি । প্সই কাজগুব্ যখন সমূ্েদে হ্ কা্া প্দিীর 
অযোকাউলন্ট িীমা প্যাজনার ২ ্ষে টাকা েুকল্া । প্রধানমন্তী 
সুরষো বিমা প্যাজনার প্েলক এই টাকা প্পলয় কা্া প্দিীর 
সামবয়ক সমসযোর সুরাহা হ্ । প্রধানমন্তীর চা্ু করা এই 
প্রকপে অসহায় অিস্থায় পড়া পবরিারগুব্র পলষে খুিই 
উপলযাগী িল্ জানাল্ন সুবনতা নালম এক মবহ্া প্রধানমন্তী 
জীিন প্জযোবত িীমা প্যাজনা কলরবেল্ন। সুবনতা িল্লেন,

প্রধানে্রি্রী নমরন্দ্র রোদ্রী

সামাবজক সুরষো প্রকপে 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৩২



রনশ্চয়তা

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৩

“যখন এই প্রকপে চা্ু হ্, তখন আমার প্েল্র 
কাজ বে্ না। আবম এই িীমা প্যাজনা কবর। আবম 
বনবচিত বে্াম না, প্য এই িীমার আবেদেক সুবিধা 
সরাসবর আমার িযোঙ্ক অযোকাউলন্ট সরাসবর েুকলি। 
বকন্তু এখন আবম জানলত পার্াম, যখন আবম টাকা 
প্প্াম। প্যবট আমার পলষে খুিই সহায়ক হলয়লে। 
আমার প্কালনা িীমা প্যাজনা বে্ না। এবটই আমার 
একমাত্র িীমা। প্রেম বদলক আমার একটু সল্হ 

বে্। বকন্তু এখন আবম সক্লক ি্লিা, এই িীমা 
প্যাজনার গুরুবে।” আজ কলয়ক প্কাবট মানুষ সামাবজক 
বনরাপত্তার আওতায় এসলেন। যা সম্ভি হলয়লে অট্ 
প্পনশন প্যাজনা, প্রধানমন্তী জীিন প্জযোবত প্যাজনা 
এিং প্রধানমন্তী সুরষো িীমা প্যাজনার মাধযেলম। এই 
িীমা প্রকপে চা্ু হওয়ার আলগ প্দলশর ৮০ – ৯০ 
শতাংশ মানুলষর প্কালনা িীমা বে্ না এিং প্কালনা 
প্পনশন পাওয়ার সুবিধাও বে্ না।   

প্রকল্প শুরুর প্রথে ২ বেমর ৫০ েষে গ্রাহক নাে নরথভুতি কমররেমেন। তৃত্রীয় 
বেমর রসই সংখ্যা হময় দাঁড়ায় ১ রকারট। চতুথপি বেমর তা রপাঁমেমে রদড় রকারটমত। 
২০১৯ সামে নতুন ৭০ েষে গ্রাহক তামদর নাে নরথভুতি কমরমে এই প্রকমল্প। 

বছদর ৩৩০ টাকা লপ্রলিয়াি লেদয় 
২ িক্ টাকার এই বরীিা সুলবধা 
পাওয়া োয়। োর জন্য রকাদনা 
লচলকৎসা পররীক্ার প্রদয়াজন রনই
১৮ – ৫০ বছর বয়সরী রে 
রকাদনা ভারতরীয় নােলরকদকই এই 
প্রকদল্পর সুলবধা রপদত পারদবন। 
োর একটি েত্স , প্রলত বছর এটি 
পুনন্সলবকরণ করদত হদব। ৫৫ 
বছর বয়দস এটি সমূ্পণ্স হদব
রে রকাদনা ব্যাদঙ্কর রে রকাদনা 
োখায় লেদয় বা বালে রথদক রনট 
ব্যালঙ্কংএর সাহাদে্যও এই বরীিা 
করা োয়। তাছাোও এই প্রকদল্পর 
রপাট্স াি রথদকও এই বরীিা করা 
োয়

প্র�ািমন্তী 
জীবি যজ্যানত 

বীমা • সেক ে�ু্সটনায় িতুৃ্য হদি এই বরীিা রোজনায় িদৃতর 
পলরবার ২ িক্ টাকা পাদবন। োররীলরকভাদব সমূ্পণ্স 
অক্ি হদয় পেদিও ২ িক্ পাদবন। আংলেক অক্িতার 
রক্দত্ লিিদব ১ িক্ টাকা

•	 ১৮ রথদক ৭০ বছর বয়সরী রে রকউ এই বরীিা করদত 
পারদবন। ৭০ বছর বয়স পার হদয় রেদি এই বরীিা 
কাে্সকর থাকদব না। তদব এই প্রকদল্পর সুলবধা রপদত 
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকদত হদব

•	 গ্াহদকর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রথদক এই বরীিার বালষ্সক 
লপ্রলিয়াি রকদট রনওয়া হদব। েলে অ্যাকাউদন্ট অথ্স না 
থাদক তদব, রসদক্দত্ এই বরীিা স্াভালবকভাদব বালতি 
হদয় োদব 

•	 ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ কদর লেদিও এই বরীিা বালতি বদি 
ধদর রনওয়া হদব

প্র�ািমন্তী সুরক্ষা 
বীমা য�াজিা

র� রকউ ২ েষে টাকার 
ব্রীো সুরবধা পামবন

বেমর োরে

১২ টাকা 
রপ্ররেয়াে রদমে এক 
বের রদওয়া হমেও 
এই সুরবধা রেেমব

অিল যপিশি য�াজিা
  এই বরীিার সুলবধা রপদত ২০ বছর লপ্রলিয়াি লেদত হদব। 
১৮ রথদক ৪০ বছর বয়সরী রে রকউ এই বরীিা করদত 
পারদবন

  ৬০ বছর অলতক্রান্ত হদি এই বরীিা প্রকল্প রথদক ১০০০, 
২০০০, ৩০০০ বা ৫০০০ টাকা পে্সন্ত রপনেন রপদত 
পারদবন

  কত টাকা রপনেন লহদসদব পাদবন, তা লনভ্স র করদব প্রলত 
িাদস কত টাকা কদর লপ্রলিয়াি রেওয়া হদয়দছ এবং রকান 
বয়দস এটি চাি ুহদয়দছ, তার উপর। 



ওস্তাে : নশকল্পর পুিরুজ্ীবি, নশল্পীর 
সিায়তা এবং সংসৃ্কনত রক্ষা

্প্ষ্ৌলয়র বচকনকবর বশপেী িা প্মারাদািালদর রিাশ 
বশপেী অেিা গুজরালটর আজরখ প্েলক কাবঞ্ভলরর 
তাঁত বশপে এমন অগুনবত বশপে বনদশদেন েবড়লয় 

রলয়লে প্দশজুলড় । ২০১৫-র ১৪-ই প্ম সরকার এই 
সমস্ত বশপেীলদর দষেতা িাড়ালনার জনযে প্রবশষেে প্দওয়া, 
হস্তবশলপের আরও উন্নয়ন ঘটালনার জনযে এই ওস্তাদ প্রকপে 
চা্ু কলর। ঐবতহযেিাহী এই সমস্ত বশপে প্যমন – প্িনারলসর 
প্রবসদ্ধ প্িনারসী শাবড় এলদর প্রবশষেে প্দওয়া হয়। ওই 
ধরলনর দৃষ্া্মূ্ক বসদ্ধাল্ প্দলশর ঐবতহযেমবণ্ডত বশপেগুব্ 
সংরবষেতই হয়বন িরং প্সগুব্ পুনরুজিীবিত হলয়লে। িংশ 
পরম্রায় চল্ আসা ঐবতহযেশা্ী এই সক্ বশপেীরা সংখযো্ঘু 
হলয় পলড়বেল্ন। তালদর ঐবতহযেিাহী বশপে অস্তগামী হলত 
িলসবে্। প্সলষেলত্র এই সমস্ত পবরিারগুব্ স্ীকৃবত পাওয়ায় 
মূ্যেিান পাবরিাবরক ঐবতহযেিাসী বশপেগুব্ রষো প্পলয়লে । 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী সকল্র উন্নয়লনর প্য মন্ত সিার 
সালে সিার বিকাশ সিার বিবোস এিং ভারলতই বতবর 
কলরা মলন্ত এই সমস্ত বশপেীলদর বদলক সহলয়াবগতার হাত 
িাবড়লয় প্দওয়ায় একবদলক প্যমন তালদর কালে প্রলয়াজনীয় 
তেযে প্পঁলোলচ্ছ , প্তমবন বনলজলদর বতবর পেযে িাজারজাত 
হওয়ার ফল্ তারা তালদর সবেক মূ্যেও পালচ্ছন । সরকার 
তালদর রিযোন্ড অযোম্ালসডর বহলসলি আ্জদোবতক িাজালরও 
প্পঁলেলে, যালত তারা সবেক মূ্যে পায় । ঐবতহযেিাহী বশপে 
িা হস্তবশপেগুব্ তুল্ ধরার প্ষেলত্র এিং  সংখযো্ঘু এইসি 
মানুষরা যালত তালদর হস্তবশলপের প্রদশদেন করলত পালর প্সই 
কারলেই বশপে উৎসি এিং হুনারহাট বতবর করা হলয়লে । 
উত্তর-পূিদে ভারত এলষেলত্র বিলশষ গুরুবে পালচ্ছ।  

সমস্ত প্রেল্প সংক্রান্ত তে্য পাওয়ার জি্য য�াগাক�াগ েরুি http://
usttad.minorityaffairs.gov.in and www.minorityaffairs.gov.in 

সিাদজর রে রকান রশ্রণরীর িানদুষর উন্য়ন রেদের বলৃধি লনদয় আদস। রসই কারদণই সরকাদরর প্রদচটিা উদপলক্ত 
লেল্পরীদের িিূদ্াদত লফলরদয় আনা োদত তাদের অসহায়  পলরলথিলত রথদক তাদের রবর কদর আনা োয়। সরকাদরর 
ওস্তাে প্রকদল্প হস্তদক্দপর িাধ্যদি লেল্পরীদের শুধুিাত্ সাহাে্যই হদয়দছ তাই নয়, নতুন রভাদরর সূচনা হদয়দছ।

l	ওস্তাে প্রকদল্প লেল্পরী এবং হস্তলেল্পরীদের েক্তা 
বাোদনার জন্য প্রলেক্দণর পাোপালে তারা োদত 
তাদের পণ্যগুলি বাজাদর লবক্রয় করদত পাদর 
রসব্যাপাদর সাহাে্য রেওয়া হদচ্ছ। 

l	সংখ্যাি�ু এইসব জনদোষ্রীর ৪৫ বছর পে্সন্ত  
বয়সরীদের প্রলেক্ণ চিাকািরীন ৩০০০ টাকা 
িালসক ভাতা রেওয়া হদচ্ছ। এই প্রকদল্প িলহিাদের 
জন্য ৩৩ েতাংে আসন সংরক্ণ করা হদয়দছ। 
উতির-পূব্স ভারত এবং জমু্ম-কাশ্রীরদক এদক্দত্ 
সব্সালধক গুরুত্ব রেওয়া হদয়দছ। 

l	রেদের ৩৩টি ঐলতহ্যবাহরী লেল্প রেিন – 
লচকনকলর, উতিরপ্রদেদের কাঁদচর কারুকাে্স, 
জম্ম-ুকাশ্রীদরর রপপারিালস, পাঞ্াদবর ফুিকালর, 
রাজথিাদনর িহলর এবং গুজরাদটর আজরখ। এই 
সিস্ত লেল্পগুলি িিূ িক্্য। 

l	সংখ্যাি�ু এই সব লেল্পরীদের সাহাে্যাদথ্স রেেব্যাপরী 
হুনারহাট ও লেল্প উৎসদবর আদয়াজন করা হয়। 

l	এদক্দত্ প্রকল্প রূপায়নকাররী সংথিা ও িন্তক েক্ 
হস্তলেল্পরী এবং কালরের ত্তলরর লচরায়ত েক্তা 
বলৃধির জন্য তথ্য সাহাে্য লেদত তাদের সক্িতা 
বালেদয় রতািার জন্য ন্যােনাি ইনলস্টটিউট অফ 
ফ্যােন রটকদনািলজ, রস্রাি এক্দপাট্স  কাউলসিি, 
বস্ত িন্তক ও সংসৃ্কলত িন্তক এবং অন্যান্য 
এক্পাট্স  এদজলসিদকও এর অংেরীোর করা হদয়দছ। 

l	প্রলত বছর সদব্সাচ্চ ১০ জনদক ১ িক্ টাকা 
ওস্তাে সম্মান রেওয়া হয় িাস্টার কালরের, েক্ 
লেল্পরী বা রন্ন সম্পকমীয় লবদেষজ্দক। 

ওস্তাদ প্রকপে

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৩৪



েহাপরারিে্রী 
মহারানা প্রতাপ

ভারমতর ইরতহাস এেন অমনক েহাব্রীর প্রতাপশাে্রীর 
কারহন্রীমত ভরা �ামদর ব্রীরত্ব আজও োনুমষর েমন দাগ 
কামট। রকন্তু, তামদর েমধ্য এেনরকেু ব্রীর রময়মেন �ার 
নাে এই ব্রীরমত্বর কারহন্রীর শুরুমতই আমস। েহারানা 
প্রতাপ তামদর েমধ্য এেনই একজন। র�রন আত্মসম্ান 
রবসজপিন না রদময় োরটমত শুময় �ামসর দানা রখময় 
রদন কাটামনার েমতা কষ্ কমরমেন। জ্রীবমনর রশষ 
রনঃশ্াস প�পিন্ত োতৃভূরে রেবারমক রষো করার জন্য 
েড়াই চারেময় রগমেন। �ার উদাহরণ আজও রদশমপ্রে 

এবং স্াধ্রীনতার জন্য আত্মবরেদামনর এক উজ্জ্বে 
কারহন্রী হময় রময়মে।

ইবতহাস ২ রকলমর হয়। একবট হ্  বশ্াব্বপ,  
সরকালরর প্রাজনামচা প্যখালন প্্খা োলক এিং যা পােযে 
পুস্তলক পড়ালনা হয়। অনযেবট হ্ – প্য সমস্ত মানুলষর 

সৃ্বত  আজও মন িযোোয়  ভলর ওলে। আমরা চারে কবির 
মুলখ যালদর কো প্রবতপলদ  শুনলত পাই। নাটক, প্্াকনৃতযে 
িা প্্াকগীবতলত তালদর কো উলে আলস। মহারানা প্রতাপ 
ইবতহাস িইলয়র ব্বখত নায়কলদর প্চলয় আরও িড় নায়ক, 
বযবন প্মিার সলমত রাজস্থালনর ঘলর ঘলর পুবজত হন।  দৃঢ়তা, 
প্দশলপ্রম এিং আত্মতযোলগর জনযে বযবন মানুলষর মলন উজ্জ্ব্ হলয় 
রলয়লেন। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদীর কোয় ‘মহারানা প্রতালপর 
জীিনগােঁা, সাহস, প্শৌযদে, আত্মমযদোদা ও পরাক্রলমর প্রতীক। 
বযবন প্দশিাসীর কালে প্দশলপ্রলমর এক উদাহরে বহলসলি উজ্জ্ব্ 
হলয় রলয়লেন।’ প্মিালরর এই মাবটলত অলনক িীলরর রক্ত বমলশ 
রলয়লে। রানা সাগো, রানা উদয় বসং,  মহারানা প্রতাপ এই সমস্ত 
িীরলদরই একজন। ১৫৪০-এর ৯ই প্ম বচলতালরর রাজা রানা 
উদয় বসং-এর প্জযেষ্ পুত্র বহলসলি জন্মগ্হে কলরন রানা প্রতাপ। 
উদয় বসং, বযবন বশশি প্েলকই পান্না ধাইলয়র জনযে বনলজর 
জীিন িাচঁালনার কাবহনী প্জলন উবুিদ্ধ হলয়বেল্ন। রাজ কুমার 
হওয়া সল্বেও প্রতালপর বশশি বভ্লদর সলগে প্কলটলে। ১৫৭২-
এ ২৮প্শ প্ফব্রুয়ারী উদয় বসং-এর মৃতুযে হয়। উদয় বসং-এর 
প্োট রানীর পুত্র জগম্লক উদয় বসং তার উত্তরাবধকারী প্ঘাষো 
কলরবেল্ন। মুঘ্লদর সালে প্মিালরর সিসময় সংঘষদে প্দলখ 
দরিালরর সকল্ মহারানা প্রতাপলকই বসংহাসলন িসান। যার 
ফল্ হতাশ জগম্ বগলয় আকিলরর সলগে প্যাগ প্দন। মহারানা 
প্রতাপ পে কলরবেল্ন প্য বচলতার যতবদন না মুঘ্লদর কাে 

প্েলক মুক্ত করলত পারলিন ততবদন বতবন প্সানার ো্ায় খালিন 
না এিং মাবটলত প্শালিন। আকির   ৪ িার মহারানা প্রতালপর 
কালে সবধের প্রস্তাি পাবেলয়বেল্ন। বকন্তু, মহারানা প্রতাপ তা 
স্ীকার না কলর সংঘলষদের রাস্তা প্িলে প্নন। এরপর ১৫৭৬-
এ হ্বদঘালটর যুদ্ধ হয়। মাত্র ৩ হাজার প্ঘাড় সওয়ার এিং 
বকেু ভী্ বসবনলকর অদমযে শবক্তলত মহারানা প্রতাপ আকিলরর 
প্সনাপবত মান বসং-এর প্নতৃলবে ১০ হাজার প্সনালক পরাস্ত 
কলর। বকন্তু এই যুলদ্ধ মহারানা প্রতালপর বপ্রয় প্ঘাড়া প্চতক 
আহত হয়, বকন্তু তার প্রভুভবক্ত আজও দৃষ্া্ হলয় প্রলে। এই 
যুলদ্ধ মুঘ্ বসনযেরা প্রতাপলক বঘলর প্ফ্ল্ ো্া মান বসং 
িুবদ্ধ কলর প্রতাপলক প্সখান প্েলক সবরলয় প্দন এিং বনলজ 
প্রাে বিসজদেন প্দন। প্রতাপ জগেল্ আরেয় প্নন। হদব্ঘালট ৬ 
িের পর বদওয়ালরর যুলদ্ধ মহারানা প্রতাপ মুঘ্লদর পরাস্ত 
কলরন। মুগ্লদর হাত প্েলক অলনকগুব্ স্থান বতবন প্কলড় 
বনলত সষেম হন। ১৯৫৭-র ১৯-প্শ জানুয়ারী প্রতালপর মৃতুযে 
হয়। বকন্তু, মাতৃভূবমর জনযে তার দীঘদে ্ড়াই আজও উজ্জ্ব্ গােঁা 
হলয় রলয়লে। 

अस लोगो अणदाग  पाग लोगो अणनमी
गो आडा गवडाय जीको बहतो घरुवामी
नवरोज े न गयो न  गो आसतां  नवलली
न गो झरोखा हठे जठे दनुनयाण  दहलली
गहलोत  राणा  जीती  गयो  दसण  मूदं रोसणा डासी
ननसा  मकू  भररया  नणै  तो  मतृ  शाह  प्रतापसी

কবিতাবট প্রচব্ত িালকযে প্্খা । যা আমালদর মহারানা 
প্রতাপ তার শত্রুলদর বিরুলদ্ধ তার প্শৌযদে ও িীরগােঁালক তুল্ 
ধলর ।  

িযেবক্তবেমহারানা প্রতাপ
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জয় জওয়ান, জয় রকশান য্াগান বাস্তবারয়ত হনছে
করেক দশক আরগর র্াগাি জে জওোি জে নকশাি িতুি রূরপ নবকনশত হরছে । উদাহরণ নহরসরব 
বলা �াে, একনদরক রকন্দ্রীে বানহি্রীর জওোিরা (নসআরনপএে) পনররবশ রক্াে উরদ্াগ্রী হরেরে । 

অি্নদরক গুজরারটর এক কৃষক উন্নতমারির ব্রীজ রেরক িাটা উৎপাদি করর এক উৎসাহব্াঞ্জক েল 
পাওোর দষৃ্া্ স্থাপি করররেি ।

প্রধানমন্তীর িৃবষ্র জ্ ধর প্রচালর উৎসাবহত হলয় 
আজলমঢ় –এ বসআরবপএ-এর গ্রুপ প্সন্টার 

বসদ্ধা্ প্নয়, একবট গভীর জ্াশয় খনন করা 
জ্ সংরষেলের জনযে । প্য কালজর প্নতৃবে বদলচ্ছন 
বসআরবপএফ-এর আইবজ বিক্রম প্সলহগা্ । 
প্রাকৃবতক বদক প্েলক পিদেত এিং জগে্ সং্গ্ন ওই 
অঞ্চল্ এই গভীর জ্াশয় খনলনর কাজ চা্ালচ্ছন 
বসআরবপএফ জওয়ানরাই । ২বট বদক প্েলক এর 
পাড় িাধালনা হলয়লে । অনযেবদকগুব্ উনু্মক্ত রলয়লে 
যালত পাবখ, জন্তু-জালনায়াররা এই জ্ পান করলত 
পালর । িৃবষ্র ধলর রাখা এই জ্ প্সলচর কালজ 
ও িনসৃজলনর কালজ ্াগালনা হলয়লে । বিক্রম 
প্সলহগা্ িল্ন, জ্াশলয়র এই জ্ ওভারলফ্া না 
কলর ভূগভদেস্থ জ্স্তলর প্সবটলক বরচাজদে করা হলচ্ছ । 
এবট ১২বট বটউিওলয়ল্র মাধযেলম বরচাজদে করা হয় । 
বসআরবপএফ এোড়াও আরও অলনক প্োলটা জ্াশয় 
খনন করলে জ্ সঞ্চলয়র জনযে । প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
প্মাদীর িৃবষ্র জ্ ধর আহ্ালন সাড়া বদলয় এই জ্ 
সংরষেলের উলদযোগ প্নওয়া হলয়লে । 

ক্িরপাপত্তপা রষেপার পপাশপাপপাক্শ পক্রক্বশ 
রষেপায় উক্দ্যপাে 

উন্নতমপাক্ির ডপাটপা চপাক্ষর মপাধ্যক্ম কষৃক্কর 
অগ্রেক্ত

আত্মবনভদেরতার একবট প্রকৃত সতযে উদাহরে বতবর 
কলরলেন গুজরালটর পাটান প্জ্ার এক চাষী । 

তার বনলজর বতবর িীজ প্েলক উৎপাবদত ডাটা প্কি্মাত্র 
প্রচুর পবরমালন উৎপন্নই হয় না, তা গুেগতভালিও অলনক 
উন্নত । কামরাজ প্চৌধুরীর উন্নবতলত এই ডাটা িীজ প্রভূত 
সহায়ক হলয়লে । তার উৎপাবদত এই ডাটা গুজরালটর িাইলর 
তাবম্নাড়ু, পবচিমিগে এিং প্দলশর অনযে প্রাল্ও প্পঁলোলচ্ছ। 
যা প্েলক ভাল্া আয়ও করলেন বতবন । িতদেমালন তার 
পবরকপেনা এই কৃবষ উৎপাদনলক আরও েবড়লয় প্দওয়া । 
প্চৌধুরী জাবনলয়লেন, বিগত ১০ িের ধলর বতবন এই ডাটা 
ফ্ালচ্ছন এিং এর ভবিষযেত উজ্জ্ব্ । কারে বতবন িীঘা বপেু 
ডাটা বিবক্র কলর ১-১.২৫ ্ষে টাকা পযদ্ে  আয় করলেন । 
ফ্ন িাড়ালত বজি সার িযেিহার করলেন । ডাটা উৎপাদলন 
প্রলয়াজনীয় িযেিস্থা বনলত হলয়লে । ডাটার চাবহদা আয়ুলিদেবদক 
ঔষলধর প্ষেলত্রও যলেন্টই । আয়ুলিদেলদ ি্া হলয়লে প্রায় ৩-প্শা 
ধরলনর অসুলখর বচবকৎসার ঔষধ বতবরলত ডাটা িযেিহার করা 
হয় । বিবভন্ন নালম ডাটা পবরবচত । প্যমন – সজলন, সাগদেি 
ও মবরগে । প্রধানমন্তী নলরন্দ্র প্মাদী সাম্প্রবতক তারঁ মন বক 
িাত অনুষ্ালন উন্নতমালনর উচিফ্নশী্ িীজ প্েলক ডাটা 
প্রস্তুতকারী কামরাজ প্চৌধুরীর প্রশংসা কলরন ।   



নরেন্দ্র ম�োদী     @narendramodi

িতদেমান প্কাবভড – ১৯ পবরবস্থবতর প্মাকাবি্ার 
জনযে প্রস্তুবতর পযদোল্াচনা করা হলয়লে। ওষুধ, 
অবসিলজন, প্ভবন্টল্টর এিং বটকার বিষয় বনলয় 
আল্াচনা হলয়লে। গত িেলরর মলতা এিারও 
আমরা প্কাবভলডর বিরুলদ্ধ ্ড়াইলয় আলরা দ্রুত 
এিং সমবন্বতভালি সাফ্যে অজদেন করলিা। pib.
gov.in/ PressReleasePa… 

েোজনোথ সিং     @rajnathsingh 

েবত্তশগলড়র সুকমা -িীজাপুর সীমাল্ চরম 
িামপন্ীলদর বিরুলদ্ধ ্ড়াইলয় আমালদর প্য সি 
সাহসী বনরাপত্তা িাবহনীর সদসযে শহীদ হলয়লেন, 
তাঁলদর রেদ্ধা জানাই। চূড়া্ সাহসীকতার সলগে 
তারা ্ড়াই কলরলেন এিং তাঁলদর আত্মিব্দান 
কখনও বিসৃ্ত হলি না। তাঁলদর পবরিালরর প্রবত 
গভীর সমলিদনা জানাই।

অস�ত শোহ      @AmitShah

প্রমলডবসবভলরর উৎপাদন এখন আমালদর এখালন 
পযদোপ্ পবরমালে হলচ্ছ। আমরা এর রপ্াবনর উপর 
বনলষধাজ্া আলরাপ কলরবে। 
বকন্তু যখন আতবঙ্কত হলয় মানুষ এগুব্ প্কনা শুরু 
কলরন, তখন িাজালর এবট পাওয়া যায় না। 
আবম সকল্র কালে আলিদন করবে প্য, যবদ 
বচবকৎসক আপনালক িল্ন, তাহল্ই আপবন 
ইনলজকশনবট বকনলিন। 

নীসতন গড়কসে     @nitin_gadkari

ওবডশার জনযে সড়ক পবরিহে ও মহাসড়ক মন্তক, 
৩১৪.১৭ বকল্াবমটার দীঘদে ১৪বট প্রকপে অনুলমাদন 
কলরলে। এর জনযে িযেয় হলি ১১৪৪.২৯ প্কাবট 
টাকা। সড়ক সুরষো প্রকলপে ২০২০ – ২১ অেদেিলষদে 
ওবডশালক ১.৪২ প্কাবট টাকা প্দওয়া হলয়লে। 
@pcsarangi @dpradhanbjp @Naveen_
Odisha @SamirMohantyBJP @BJP4Odisha

িদোনন্দ মগৌড়ো        @DVSadanandaGowda

সঙ্কলটর এই সমলয় সরকালরর হস্তলষেলপর 
ফল্ #Remdesivir– এর দাম এখন কলমলে। 
প্রধানমন্তী@narendramodi–র #Covid–এর 
বিরুলদ্ধ ্ড়াইলয় ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুব্র 
দাঁড়ালনায় আবম তাঁলদর প্রবত কৃতজ্। 
#Remdesivir–এর ভলয়্ বপেু ১০০ এমবজ-র 
দাম িড় িড় সংস্থাগুব্র পবরিতদেন কলরলে। 

ড. এি জয়শঙ্কে       @DrSJaishankar 

আজলকর কূটনীবত অনুযায়ী ভাল্া কাজ করলত 
হল্ স্াটদে হলত হলি। ভযোবসিন বমত্রী িসুনধি 
কুটুম্কলমর ধারোর প্রবতফ্ন। 
স্াস্থযে সুরষো এখন জাতীয় সুরষোর সলগে 
অগোগেীভালি জবড়ত। 
যতষেে না প্রলতযেলক সুরবষেত হলচ্ছন, ততষেে 
প্কউই বনরাপদ নন।

বমবডয়া কেদোর
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