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মন বি িাত শ�ানার জনযে এই বিউআর শিাড স্যোন িরুন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রীে ‘মন কি বাত’ অনষু্ান মপ্রেণা ম�াগায়, কিন্তু এবাে যখন িরোনা মহামাে্রীে কবিত্রীয় মেউ আছরে পরেরছ, এই অনষু্ানরি 
কতকন িরোনা প্রশমরনে মাধ্যম িরে তুরেরছন। এবাে মানষু কিভারব িরোনা মেরি কনর�রদে েক্া িেরবন, মদরশে মেবায় কনরয়াক�ত ডাক্াে, নাে্স, 
অ্যামু্রেন্স চােিো মিমন পকেকথিকতরত িা� িেরছন আে মহামাে্রীে কবরুরধে কিভারব ধধরয্স্যে েরগে মমািাকবো িেরছন, এেব কনরয় �নগরণে মরন �ন্ম 
মনওয়া েমস্ত প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী কনর� কবরশষজ্ঞরদে ক�জ্ঞাো িরেরছন। তাঁরদে বক্ব্যগুকে এবারেে ‘মন কি বাত’-এে অংশ হরয় উরেরছ; যা �নগণরি এই 
মহামাে্রীে কবরুরধে েোইরয়ে উপায় বরে মদয়। প্রধানমন্ত্রী বরেন, “আমারদে েবাইরি টিিা কনরত হরব আে েম্পূণ্স েতি্স তা ব�ায় োখরত হরব। এই 
েময় আমারদে কচকিৎেি, কবরশষজ্ঞ এবং ধবজ্ঞাকনিো মযেব পোমশ্স কদরছেন তারি অত্যন্ত গুরুত্ব কদরত হরব!” এই বাত্স াোরপে কিছু অংশ কনম্নরূপঃ   

প্রধােমন্ত্রী : সম্প্রতি আপতি সবাইকে েক�ািা� তবিিীয় ঢেউ সম্পকেকে বলুি। এটা তেভাকব আলাদা আ� েী 
ধ�কি� সিেকেিা প্রকয়াজিীয়। এ� তিতেৎসা� উপায় েী?
ডঃ শশাঙ্ক : তবিিীয় ঢেউ-এ সুস্থিা� মাত্া ঢবতি আ� মৃিুযু� হা� েম। ৮০-৯০% ঢ�াগী� ঢোিও লক্ষণই ঢদখা 
যায় িা। হালো সংক্রমকণ যতদ জ্ব� বাড়কি থাকে িাহকল আম�া পযুা�াতসটামকল� মকিা ওষুধ তদই। মাঝাত� বা 
ঢবতি মাত্ায় সংক্রমণ হকল ডাক্াক�� প�ামিকে ঢিওয়া জরুত�। মািুষ ঢযি ঢ�মকডতসতভ�-এ� মকিা ওষুকধ� ঢপছকি 
িা ঢছাকটি। সাধা�ণ ওষুকধ� সাহাকযযুই ৯৮% ঢ�াগী সুস্থ হকয় উঠকছি।
প্রধােমন্ত্রী : ডঃ িাকভদ, এই েতঠি সমকয় ‘পযুাতিে মযুাকিজকমন্ট’ এবং তটো তিকয় আপিা� প�ামিকে েী?
ডঃ োনভদ : আম�া তিকখতছ, যতদ সু�ক্ষা তিয়মাবলী পালি েত� িাহকল তি�াপদ থােব। প্রায় ৯০-৯৫% ঢ�াগী 
ঢোিও ওষুধ ছাড়াই তঠে হকয় যাি। সমস্ত তিয়মাবলী পালি েক� তভড় ঢথকে দূক� থােকল তি�াপদ থােকি 
পা�কবি। যাঁ�া তটো ঢিওয়া� প� সংক্রতমি হকয়কছি, িাঁকদ� সংক্রমণ ঢিমি মা�াত্মে বা জীবিহাতিে� হয়তি। 
সবাই তটো তিি। তিকজকে এবং সমাকজ� অিযুািযু মািুষকেও সু�তক্ষি �াখুি।
প্রধােমন্ত্রী : �ায়পুক�� তসস্া� ভাবিা, আপতি েক�ািা ঢ�াগীকদ� সকগে আপিা� অতভজ্ঞিা সম্পকেকে বলুি।
ভািো : আম�া ১৪ তদি লাগািা� তডউতট েত� আ� িা�প� তবশ্াম ঢদওয়া হয়। দু’মাস পক� আমাকদ� আবা� 
ঢোতভড তডউতট ে�কি হয়। ঢ�াগী�া শুরুকি েক�ািা� িাকমই ভয় ঢপকয় ঢযকিি। আম�া ঢসই ভয় দূ� ে�া� 
জিযু িাঁকদ� পত�চ্ছন্ন এবং স্াস্থযুে� পত�কবি উপহা� তদই। 
প্রধােমন্ত্রী : তবপকদ� সমকয় অযুামু্কলন্স িালেকে ঢদবদূকি� মকিা মকি হয়। ঢিমিই এেজি িালে ঢপ্রম ভামকোতজ 
িাঁ� তিকজ� অতভজ্ঞিা ঢিািাকবি।
কপ্রম : আতম গি দু’বছ� ধক� অযুামু্কলন্স িালাই। আম�া তেট, গ্াভস, মাস্ক পক� ঢ�াগীকদ� োকছ ঢপঁছই। 
েক�ািা তডউতট শুরু হকল আমা� মা বলকিি, িােত� ঢছকড় ঢদ! তেন্তু আতম বকলতছ, িােত� ঢছকড় তদকল ঢ�াগীকদ� 
হাসপািাকল ঢে ঢপঁকছ ঢদকব!

প্রধােমন্ত্রী : প্রীতিতজ, আপতি েক�ািা� তবরুকধে লড়াই তজকিকছি। আপিা� অতভজ্ঞিা সবাইকে বলুি।
প্র্রীভত : ঢগাড়া� তদকে আতম খুব অসুস্থ হকয় পকড়তছলাম আ� হালো োতি তছল। প�ীক্ষায় পতজতটভ আসা� সকগে 
সকগেই তিকজ আলাদাভাকব থাতে। এ� ফকল, পত�বাক�� সবাইকে সংক্রমণ ঢথকে বাঁিাকি পাত�। সবা�ই ঢিকগতটভ 
একসকছ। আতম ওষুকধ� পািাপাতি ঢযাগাভযুাস এবং োঢ়া পাি ে�া শুরু েত�। আতম হলুদ, ঢপ্রাতটি-সমৃধে খাবা�, 
তিয়তমি গাকগকেল, ভাপ ঢিওয়া এবং গ�ম জল খাওয়া� অভযুাস েক� ঢফতল।

*আভম আনর�িার আপোনদর সিাইন� অেুনরাধ িাোই সিাই ভি�া ভেে আর তারপরও সম্পূণ্ণ সত�্ণতা 
অিলম্বে �রুে ‘ওষুধ ও, �ড়া�ভড় ও’!

‘আজ আমাকদ� সব ঢথকে বড় 
অগ্াতধো� এই ঢ�াগকে হা�াকিা। 
আম�া দ্রুি এই তবপযকেয় ঢথকে 

ঢবত�কয় আসব’!

মন–বি–িাত ২.০ পি্ব ২৩ : ২৫ এবরি্, ২০২১
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সাদর নমস্ার!

িলরানা আমালদর সিার ধৈর্ব, আমালদর সিল্র দুঃখ-িষ্ সলহযের ক্ষমতার পরীক্ষা বনলচ্ছ। এই 
বিশ্বিযোপী মহামারীর রিথম শেউলয়র শমািাবি্ায় শদ� ঐিযেিদ্ধ হলয় ্ড়াই িলরলে। ইবতপূলি্ব বিলশ্বর 
সামলন ভারত অনুিরেীয় উদাহরে শরলখলে। বিন্তু শিাবভড অনু�াসন পা্লন সামানযে অিলহ্ার ফল্ 
ববিতীয় শেউ আমালদর জনজীিনলি বিপর্বস্ত িলরলে রা অবসিলজন এিং ওষুলৈর শজাগানলি অরিতু্ িলর 
তুল্লে। বিন্তু এই সমসযোর বিরুলদ্ধ ্ড়াইলয়র শক্ষলরে শদল�র শনতৃত্ব সমস্ত রিম রিরুবতি এিং সম্লদর 
রথারথ িযেিহালরর মাৈযেলম এই মহামারীর নতুন শেউ রিবতলরালৈ সংলিদন�ী্তার সলগে রুদ্ধিা্ীন 
পবরবথিবতলত িাজ শুরু িলরলে। 

অবসিলজন সরিরাহ িৃবদ্ধ শথলি শুরু িলর ওষুৈ সরিরাহ, হাসপাতা্গুব্লত অবৈি �রযোর িযেিথিা, 
সঙ্কলটর সময় শদ� শর শসনািাবহনীর উপর আথিা রালখ, তালদরলিও ডািা হলয়লে। বিলশ্বর অনযোনযে শদ�ও 
ভারলতর পাল� এলস দাঁবড়লয়লে। রিৈানমন্তী আলরিিার শগাটা িযেিথিার শনতৃত্ব বনলজর হালত বনলয়লেন 
আর ২৮ বদলন ১৭বটরও শিব� গুরুত্বপূে্ব ধিঠলির মাৈযেলম স্াথিযে সংক্া্ সি্ রিলয়াজন শমটালত দ্রুত 
উলদযোগ বনলয়লেন। পা�াপাব�, বিলশ্বর সি্বাবৈি বনভ্বরলরাগযে স্লদ�ী বটিা শদল�র নিীন রিজলমের িালে 
শপঁলে শদওয়ার িযেিথিাপনাও সুবনবচিত িলরলেন। এই সমস্ত রিলচষ্ার মাৈযেলম শরখালন িলরানার বিরুলদ্ধ 
্ড়াইলয়র পবরিাঠালমা �বতি�া্ী হলয়লে, শতমনই আনলদের িথা শর সুথি হওয়া শরাগীর সংখযো ্াগাতার 
িাড়লে। এটাই স্াথিযে পবরিাঠালমার উন্নয়ন এিং স্াথিযেলি সরিালরর নীবতর মূ্ স্তম্ভ িলর শতা্ার 
পবরোম। সরিালরর এই সি্ রিলচষ্া সম্লি্ব এিালরর সংখযোয় বিস্তাবরত শ্খা হলয়লে।

শদল�র শনতৃত্ব এই ্ড়াইলয় অতযে্ সংলিদন�ী্তা এিং সমূ্ে্ব দায়িদ্ধতার সলগে সাবম্ হলচ্ছ, আর 
হাসপাতা্গুব্র ওষুলৈর রিলয়াজন শমটালচ্ছ। এই িযোপালর বিচব্ত হওয়ার শিালনা িারে শনই। িারে 
সতি্বতাই এলক্ষলরে সিলচলয় িার্বির উপায়। সমসযোর বিরুলদ্ধ ্ড়াইলয় শদ�লি এবগলয় বনলয় শরলত 
আজলির শনতৃত্ব বিভালি দাবয়ত্ব পা্ন িরলে, এ ৈরলনর সমসযো সঙু্ক্ শক্ষলরে সরিালরর নানা রিলচষ্া 
আর ‘নতুন ভারত’-এর জনযে এখন পর্ব্ রত িাজ হলয়লে শসগুব্ এিালরর সংখযোয় বিল�ষ গুরুত্ব 
শপলয়লে। আ�া িবর, রিরুবতির সাহারযে বনলয় সমসযোগুব্ জয় িলর শদ�লি নতুন ্ক্ষযে রিদানিারী এই 
্ড়াইলয়র িে্বনা আপনালদর মলন শনতৃলত্বর রিবত এিবট আত্মবিশ্বাস এিং ভরসার জমে শদলি। 

অিল�লষ, রতবদন পর্ব্ না আমরা সমূ্ে্বভালি িলরানা শথলি মুতি হলিা, ততবদন পর্ব্ আমালদর 
সিাইলি  সামাবজি দূরত্ব িজায় রাখলত হলি, মাস্ িযেিহার িরলত হলি এিং বটিা বনলত হলি।  

আপনারা সিাই সুথি থািুন আর িরািলরর মলতা বনলজলদর পরাম�্ব পাঠালত থািুন।

বঠিানা : িুযেলরা অফ আউটবরচ অযোন্ড িবমউবনলি�ন, ববিতীয় ত্, সূচনা ভিন, নতুন বদবলি – ১১০০০৩

ই-শম্ – 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

শদল�র উজ্জ্ব্ ভবিষযেলতর জনযে নযো�না্ শটস্ট এলজবসি 
রিিৃত পলক্ষই দারুে এিং উদ্ািি পদলক্ষপ। এটাই 
এখন সমলয়র চাবহদা। আবম িযেবতিগতভালি মলন িবর, 
জাতীয় ব�ক্ষা িযেিথিায় শর পবরিত্বন এিং সংস্ারগুব্ 
সাবৈত হলচ্ছ, শসগুব্ শদল�র জনগলের জীিনমানলি 
উন্নত িরলত ও ভবিষযেলত শদল�র উন্নয়লনর ্লক্ষযে 
উজ্জ্ব্ পথ শদখালত সহায়ি হলি। নতুন ব�ক্ষা 
রিিল্পগুব্র িাস্তিায়ন তখনই সুফ্দায়ি হলি রখন 
ব�ক্ষার রথারথ পর্বাল্াচনা ও মূ্যোয়ন সম্ভি হলি। 
আমরা বিল�ষজ্ঞ বহলসলি আ�ািাদী, এমনবি শদল�র 
সাৈারে নাগবরিরাও এলক্ষলরে অতযে্ ইবতিাচি ৈারো 
শপাষে িলরন।   

ডঃ অবন্ ওয়ারিার
warkar.anil@gmail.com

ভারত সর�ানরর ভডভিিাল 
�্যানলডিার এিং ডানয়ভরনত 
সর�াভর ছুভির ভদে এিং 
অে্যাে্য গুরুত্বপপূণ্ণ ভদনের 
তাভল�া সহ ভিভভন্ন প্র�ল্প, 
অেুষ্াে এিং প্র�াশোর 

ভিিরণ রনয়নছ

ডিডিটাল ক্াললন্ার

এভি গুগল কলে ক্ার এিং আইওএস-এ ডাউেনলাড �রা যানি

২০২১

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩

ডাকবাক্স 
বনউ ইবন্ডয়া সমাচালর োপা শরিরোদায়ি িযেবতিলদর 
বনলয় শ্খা সুদের িাবহনীগুব্ আমার খুি ভাল্া ্ালগ। 
এগুব্ শ্খার আলগ শরভালি সমীক্ষা িরা হয় তা সবতযেই 
রি�ংসনীয়। এলত সরিালরর দৃবষ্ভবগেও অতযে্ সংবক্ষপ্ত 
ও সর্ভালি তুল্ ৈরা হয়। রিিৃত তথযে সংগ্রহ এিং 
শদ�িাসীর সামলন তালি তুল্ ৈরার জনযে আলরিিার 
আপনালদরলি ৈনযেিাদ জানাই।   

মনস্ী গগ্ব
bhartigarg879@gmail.com

আবম অতযে্ আনবদেত শর আপনালদর পবরেিার 
খিরগুব্লি ভরসা িরা রায়। আমার পরাম�্ব হ্, এই 
পবরেিা / চযোলন্লি জনবরিয় িরার জনযে ‘অযোলগ্রবসভ 
মালি্ববটং’ রিলয়াজন রালত ভুলয়া খির েড়ালনা রিবতলরাৈ 
িরা রায়। িারে, সলতযের শথলি ভুলয়া খির ও বমথযো 
শিব� দ্রুত েড়ায়। রিিৃত খিরলি রবদ সবঠিভালি 
পবরলি�ন িরা রায়, তাহল্ ভুলয়া তথযে ও ভু্ িযোখযো 
সাৈারে মানুলষর শচাখলি ৈাঁবৈলয় বদলত পারলি না। 
আমরা সলতযের জয় শদখলত চাই।   

মমতা আগরওয়া্
mamta.agarwal4@gmail.com

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার মাবসি পবরেিাবট শপলয় আবম খুি 
খুব�। আপনালদর অনুলরাৈ জানাই এবটলি অফ্াইলন 
পড়ার জনযে এিং বিবভন্ন িল্জ ্ াইলরেবরলত শরফালরলসির 
সুবিৈার জনযে ডাউনল্াড িরার মলতা ফরমযোলট রিিা� 
িরা শহাি। 

বমস সাম্ামগেওয়াগেল্
stxaviercollegejalukie@gmail.com

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার এিবট খুি সুদের এিং সহায়ি 
পবরেিা। আপনারা বি এটালি ডাউনল্াড িরার মলতা 
ফরমযোলট বদলত পালরন রালত আমরা বরিন্ট-আউট বনলয় 
রিবতলি�ী ও পবরিালরর অনযে সদসযেলদর (ইউবপএসবস/
এমবপএসবস োরেোরেী) পড়ার জনযে বদলত পাবর। 

অন্ শপালর
ananta.pore@yashada.org



New India Samachar4
न्यू इडंिया समाचार4

ভবিত্রীয় কেউ প্রভতনরানধর প্রস্তুভত

িলরানার বিরুলদ্ধ ্ড়াই

“এই সাফল্য এবং সমৃদ্ধির দ্িদ্তি হল স্াস্্য, তা ব্যদ্তির হহাক, পদ্রবাররর হহাক, সমারের 
হহাক দ্কংবা হ�াটা হেরের।” দ্বরেষ করর, এমন সমরে যখন িারত কররানা িাইরারসর 
মরতা িেঙ্কর মহামারীর সবচাইরত িোনক সমরের মধ্য দ্েরে যারছে – এই কথাটি আরও 
গুরুত্বপরূ্ণ হরে ওরেরে। এই সঙ্করটর দ্বরুরধি আমারের সবাইরক ঐক্যবধি হরে লড়াই কররত 
হরব, দ্েতরত হরব আর আমরা অবে্যই দ্েতব  ...

একপ্রে মারে ভােরত িরোনা ভাইোরেে েংক্রমণ 
আরেিবাে দ্রুতগকতরত বােরত শুরু িরেরছ। 

েংক্রমরণে এই কবিত্রীয় মেউরয়ে মরধ্য একপ্রে মারে 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী অকসির�ন েেবোহিাে্রী, 
ওষুধ কনম্সাতা, টিিা উৎপাদনিাে্রীরদে েরগে আে 

েমস্ত োর�্যে মখু্যমন্ত্রী ও কবরশষজ্ঞরদে েরগে 
২০টিেও মবকশ ধবেরি কমকেত হরয়রছন। ১০টি 
ধবেি একপ্রে মারেে মশষ ১০ কদরন হরয়রছ। 
প্রধানমন্ত্রী োকশয়া, �াপান ও আরমকেিাে 

োষ্ট্রপ্রধানরদে েরগে ভােরতে 
পকেকথিকত এবং প্রস্তুকত কনরয়ও 

িো বরেরছন। এভারবই কবিত্রীয় 
মেউরয়ে কবরুরধে ভােত কিভারব 

েোইরয়ে প্রস্তুকত কনরছে তা 
তুরে ধরেরছন।

.মেস্ট, মরেে, করেেরমরটে ম�াে : ৪ একপ্ররেে 
পয্সারোচনা ধবেরি প্রধানমন্ত্রী িরোনাে 
ক্রমবধ্সমান প্ররিাপ মদরখ মেস্ট, মরেে, এবং 
করেেরমরটেে মিৌশে অবেম্ন িরে মিাকভড 
মপ্রারোিে পােরনে মাধ্যরম স্াথি্য পকেরষবাে 
যোযে ব্যবথিাপনা এবং ভকবষ্যরতে 
প্ররয়া�নগুকেে কনকেরখ প্রস্তুকতে কনরদ্সশ মদন। 

.আেটি কপকেআে মেস্ট বকৃধেে কনরদ্সশ : প্রধানমন্ত্রী 
প্ররত্যি োর�্যে মখু্যমন্ত্রীরদে েরগে ধবেি িরে 
১১ই একপ্রে মেরি ১৪ই একপ্রে মদশ�রুে ‘টিিা 
উৎেব’মি েফে িোে কনরদ্সশ মদন। অন্ততঃ 
৭০%  মেকস্টং-এে মক্ররে মযন আেটি কপকেআে 
মেস্ট িো হয় তাে ওপে ম�াে মদন।

অভসিনিে সহ ওষুধ দ্রুতগভতনত সরিরাহ, 
ভি�া�রনণ কিার

সবাই মমলে
ভিতি আমরা…



তপএসএ (ঢপ্রসা� সুযুইং 
অযুাডপিি) ঢমতডকেল 
অতসিকজি উৎপাদিকেন্দ্র গকড় 
ঢিালা� জিযু তপএম ঢেয়াসকে 
িহতবল ঢথকে অথকে ব�াদ্দ

ঢমতরিে টি প্রতিতদি 
অতসিকজি উৎপাদি ২০২১ 
সাকল� এতপ্রল মাস ঢথকে িালু 
হকয়কছ

এ ধ�কি� উৎপাদিকেন্দ্র 
ইতিমকধযুই িালু হকয়কছ 
আ� অিযুগুতল ঢম মাকস� 
মকধযু িালু হকব

ঢপাকটকেবল অতসিকজি 
েিকসিকরিট� ক্রকয়� 
অিুকমাদি তপএম ঢেয়াসকে 
িহতবল ঢথকে

৫৫১ ভি
ভশল্প িগৎ কেন� শুরু �নর অে্যাে্য কদশ 

কেন� ভারনতর িে্য সাহায্য

ঢমতরিে টি ি�ল ঢমতডকেল 
অতসিকজি প্রতিতদি 
উৎপাতদি হকব ২০২১-এ� 
আগস্ মাকস� মকধযু 

ঢবতি তপএসএ অতসিকজি 
প্যুান্ট আগামী ৩ মাকস 
তডআ�তডও স্থাপি ে�কব 
তপএম ঢেয়াসকে িহতবকল� 
মাধযুকম

মদরশ অকসির�রনে ক্রমবধ্সমান চাকহদা মদরখ উৎপাদন বকৃধেে কনরদ্সশ মদওয়া হরয়রছ। অকসির�ন যারত 
কনধ্সাকেত েমরয় মপৌঁছয় মে�ন্য ড্াইভােরদে কশফরে িা� িোে িো বো হরয়রছ যারত ২৪ ঘটোয় িখনও 

ে্যাঙ্ােগুকেে চািা না োরম। ো�্যগুকেে অকসির�রনে মিাো বাকেরয় কেক্্যইড মমকডরিে অকসির�রনে 
েেবোহ েুকনকদ্সষ্ট িো হরয়রছ। প্ররয়া�ন অনেুারে অন্যান্য মদশ মেরিও অকসির�ন আমদাকন িো হরছে। 
ইস্াত িােখানাগুকেরি নাইররোর�ন ে্যাঙ্ােরি দ্রুত অকসির�ন ে্যাঙ্ারে পকেবকত্স ত িেরত  বো হরয়রছ

অভসিনিে উৎপাদে
িৃভধে এিং কিাগাে িৃভধের িে্য লাগাতার প্রনেষ্া

অতসিকজি তসতলন্া� �াজযুগুতলকে গি বছ� ঢদওয়া হকয়কছ। 
অতসিকজি স�ব�াহ অবযুাহি �াখকি আ�ও ১,২৭,০০০ 

তসতলন্া� ব�াদ্দ ে�া হকয়কছ 

৩৩ ভি

৫৭০০

৯,২৫০ 

১,০০,০০০

৫০০-রও

১,০২,৪০০ ভি

২৪ ঘন্টা� মকধযু 
লাইকসন্স ইসুযু ে�া 
হকচ্ছ ঢমতডকেল 

অতসিকজি উৎপাদকি� 
জিযু

ি�ল ঢমতডকেল 
অতসিকজকি� মূলযু 

তিধকো�ণ

১,০২,৪০০ তসতলন্া� 
�াজযুগুতলকে ঢদওয়া 

হকয়কছ

৫০,০০০ ঢমতরিে টি 
অতসিকজি স�ব�াকহ� 
জিযু ঢগ্াবাল দ�পত্ 

আহ্াি

১৬২তট তপএসএ প্যুান্ট 
স্থাপকি� জিযু ২০১ 

ঢোতট টাো ব�াদ্দ ে�া 
হকয়কছ

প্রকিযুে ঢজলায় 
অতসিকজি প্যুান্ট িালু 

ে�া হকচ্ছ

১,২৭,০০০ 
অতসিকজি 

তসতলন্াক�� ব�াি

অতসিকজকি� তিল্পকক্ষকত্ 
বযুবহা� তিতষধে

‘অতসিকজি এসিকপ্রস’-
এ� িালু

৭ এভপ্রল, ২০২০

এভপ্রল-কম, ২০২০

২৮ই কসনটেম্বর, ২০২০

৫ই িুে, ২০২০

১৬ এভপ্রল, ২০২১

১৮ এভপ্রল, ২০২১

২১কশ এভপ্রল, ২০২১

২৩কশ এভপ্রল, ২০২১
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সশস্ত্র িাভহে্রী ভরসা িাগানছে
প্রকিযুে ভা�িবাসী� জিযু 

আমাকদ� সিস্ত্র ঢসিা�া ভ�সা 
এবং আত্মতবশ্াকস� অপ� িাম। 
সঙ্কট এই মুহূকিকে সময় বাঁিাকিা� 
জিযু তবমািবাতহিী তিজস্ তবমাকি 
অতসিকজকি� খাতল টযুাঙ্কা�গুতলকে 

ো�খািায় ঢপঁকছ তদকচ্ছ। 

ঢিৌ-বাতহিীও অতসিকজি পত�বহণ 
ে�কছ। ঢসিাবাতহিী ঢদকি� অকিে 
িহক� েক�ািা ঢ�াগীকদ� শুশ্রূষা� 
জিযু ঢোতভড ঢেয়া� ঢসন্টা� িালু 
েক�কছ। তবগি দু’বছক� অবস�প্রাপ্ত 
ঢসিা ঢমতডকেল েমকেীকদ� আবা� 
যুধেোলীি পত�তস্থতিকি পত�কষবা 
প্রদাকি� জিযু ডাো হকয়কছ।

 
ঢভতন্টকলটক�� সুতবধাসম্পন্ন িযযুা ঢদকি 
তছল েক�ািা সংক্রমণ প্রথমবা� শুরু 
হওয়া� সময়। আজ এই সংখযুা ঢবকড় 
দাঁতড়কয়কছ ৭৮,০০০-এ�ও ঢবতি। ভা�ি 
ঢভতন্টকলটক�� সবকেবৃহৎ উৎপাদেকদ� 

মকধযু অিযুিম।

 
িম্ক� ভা�ি তবকশ্� তপতপই তেট 
উৎপাদকি� ঢক্ষকত্। েক�ািা� 
প্রাথতমে সংক্রমকণ� সময় 

ভা�কি এ� উৎপাদি প্রায় হিই 
িা। 

িলরানার বিরুলদ্ধ ্ড়াই

করমনডভসভভর রপ্াভেনত ভেনষধাজ্া করনলর তৎপরতা িৃভধে

n  মেমরডকেকভে ইরজেিশরনে চাকহদা অনেুারে েেবোহ 
েুকনকচিত িেরত উৎপাদন বকৃধেরত ম�াে মদওয়া হরয়রছ, 
এে েপ্াকন কনকষধে িো হরয়রছ। দাম মবরঁধ মদওয়া হরয়রছ 
যারত এে িারোবা�াকে না হরত পারে

n  �ানয়ুাকে-মফব্রুয়াকে পয্সন্ত মদরশ ২৭-২৯ েক্ প্রকত মারেে 
কহরেরব মডা� উৎপাদন হকছেে। মম মাে পয্সন্ত তা ৭৪.১০ 
েক্ প্রকত মারে উৎপাদন হরব। মহাোষ্ট্র, মিেে, মধ্যপ্ররদশ 
আে কদকলি েহ ১২টি েব্সাকধি িরোনা েংক্রাকমত োর�্য 
পয্সাপ্ েেবোরহে কনরদ্সশ

n  ো�্যগুকেরত অকসির�রনে পয্সাপ্ েেবোহ েুকনকচিত িেরত 
মেেওরয় কবরশষ মরেন ‘অকসির�ন এসিরপ্রে’ চাে ুিরেরছ

n  ৪,০০০ মেেওরয় মিারচ অকসির�রনে েুকবধা েহ ৬৪,০০০ 
শয্যাে ব্যবথিা িো হরয়রছ। ো�্যগুকেে চাকহদা অনেুারে 
এগুকে পাোরনা হরছে

n  ২৬মশ একপ্রে প্রেম ‘অকসির�ন এসিরপ্রে’ মমু্াই মপৌঁরছরছ। 
মহাোষ্ট্র ও উত্তেপ্ররদশ েহ ১২টি েব্সাকধি েংক্রাকমত 
োর�্য অকসির�ন েেবোহ চাে ুিো হরয়রছ 

n  েিরেে অংশগ্রহণ : প্রধানমন্ত্রী 
েমস্ত োর�্যে ো�্যপােরদে েরগে 
ধবেি িরে মভকটেরেেে, মেস্ট কিে 
েহ মিাকভড মপ্রারোিে অনেুারে 
প্ররয়া�ন্রীয় েেজোরমে ম�তু িতো 
েরয়রছ তাে েম্রীক্া িরেরছন। 
মিাকভরডে কবরুরধে েোইরয় েিরেে 
অংশগ্রহরণে আরবদন �াকনরয়রছন। 
২০ই একপ্রে �নগরণে েরগে বাত্স াোরপ 
প্রধানমন্ত্রী মমাদ্রী িরোনাে কবরুরধে 
কবিত্রীয় যুরধে মদরশে প্রস্তুকত 
েম্রি্স  উরলিখ িরে �নগণরি 
কনভ্স রয় মমািাকবো িোে আহ্ান 
�াকনরয়রছন। 

n  মছাে শহেগুকেে কদরি ন�ে : মছাে এবং 
মাঝাকে মরেণ্রীে শহেগুকেরত মোগ্রীরদে 
ক্রমবধ্সমান েংখ্যা মদরখ মেগুকেে কদরি 
কবরশষ ন�ে মদওয়া হরয়রছ। মোগ্রীো 
যারত বাকে মেরিই অনোইন কচকিৎো-
পোমশ্স মপরত পারেন মেই পকেরষবা শুরু 
িো হরয়রছ। আইকেএমআে এবং স্াথি্য 
মন্তরিে �াকে িো গাইডোইন অনেুারে 
ো�্যগুকেরি মহাম আইরোরেশরন োিা 
মোগ্রীরদে কনয়কমত তদােকিে অনরুোধ 
�ানারনা হরয়রছ।   

০২ ১২,০০০

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৬

২,৯৪,২৯০

১,৬৬,৬৪৩



করাগ্রীর সংখ্যা িাড়নলও সুস্থ হনয় ওঠার সংখ্যা ঊর্্ণমুখ্রী

আকমত�ো� িীষকেস্থািীয় তবকিষজ্ঞ ডঃ অযুানথতি ফাউতি� বক্বযু অিুসাক�, 
ভা�কি� ঢোভযুাতসিি ঢোতভকড� ঢবি তেছু ঢভত�কয়ন্টসকে অকেকজা 
ে�কি সক্ষম। ফাউতি� মকি, বিকেমাি পত�তস্থতিকি তটো ঢিওয়াই 
সবিাইকি গুরুত্বপণূকে হাতিয়া� তহকসকব প্রমাতণি। 

২০ই এতপ্রল পযকেন্ত তটোে�কণ� পত�সংখযুাি অিুসাক� ঢোভযুাতসিকি� 
প্রথম ঢডাজ ঢিওয়া� প� ৯৩,৫৬,৪৩৬ জকি� মকধযু ৪,২০৮ জি েক�ািা 
সংক্রমকণ� তিো� অথকোৎ, মাত্ ০.০৪%।
ঢোতভতিকডে� প্রথম ঢডাজ ঢিওয়া� প� ১০,৩,০২,৭৪৫ জকি� মকধযু 
১৭,১৪৫ জি সংক্রমকণ� তিো� হকয়কছি, অথকোৎ, মাত্ ০.০২%। তবিিীয় 
ঢডাজ ঢিওয়া� প� ১,৫৭,৩২,৭৫৪ জকি� মকধযু মাত্ ৫,০১৪ জিই েক�ািা 
সংক্রমকণ� তিো� হকয়কছি অথকোৎ, মাত্ ০.০৩%। 

৪১
,৯৭

৪
২,১

৬৮

হাসপাতালগুভলনত আইনসানলশে এিং আইভসইউ কিনডর সংখ্যা ৪০ গুণ িাড়ানো হনয়নছ

(*এতপ্রল ’২১ পযকেন্ত)
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ঢবতি গকবষণাগাক� প্রতিতদি এখি 
১৫ লকক্ষ�ও ঢবতি প�ীক্ষা হকচ্ছ। 
৩০ জািুয়াত� ২০২০-ঢি ঢযতদি 
প্রথম েক�ািা আক্রান্ত হকয়তছল 
ঢসতদি ঢদকি এেটাই লযুাব তছল 

২৪০০-এরও

 
হল ভা�কি 

েক�ািা সংক্রমকণ 
মৃিুযু হা�। তবিিীয় 

ঢেউকয় িীব্র 
গতিকি সংক্রমণ 
হওয়া� পক�ও এই 
পত�সংখযুাি তবকশ্ 

সবকেতিম্ন

১.১১%

জি উভয় ঢডাজ তিকয়কছি। 
িাঁকদ� মকধযু মাত্ ৬৯৫ 
জিই সংক্রমকণ� তিো� 

হকয়কছি।

ক�াভ্যাভসিে

১৭,৩৭,১৭৮

সুস্থ হওয়ার এ�মাত্র উপায়
ভি�া কেওয়াই 

৪,২
৬,৫

৪৭ ৬,৭
৫,৬

৮৪ ৯,২
৪,৮

১৫ ১১
,৭১

,৪২
১ ১৪

,৬৩
,৩

৬৬

১৪
,৪০

,৫৪
৮

১৫
,৩

১,২
৮০

১৫
,৪০

,৯৮
২

১৫
,৪৬

,৫৯
৩

১৫
,৪১

,২১
৪

১৫
,৪১

,২১
৪

১৪
,৬৩

,৯৬
৬

১৪
,৬১

,৭৪
১

১৪
,৭০

,৫৮
৬

১৫
,৬৪

,৩
৫৯

২,৫
৩১

২৮
,৩

২৮

৩২
,৮

২৯

৩৬
,১৬

০ 

৪৭
,২৭

২

৪৯
,৮

৫২

৫০
,৪৩

২

৬৮
,৭৭

৫

৭৭
,৭৮

৬

৭৮
,২৬

১

৮০
,৬৭

৮

৭৯
,৫৬

৩

৭৮
,২৮

৯

৭৯
,৭৯

৮

৮৫
,৪৭

৯

ল�ডাউনের 
আ

নগ

ল�ডাউে 
১.০ ল�ডাউে 
২.০ ল�ডাউে 
৩.০

ল�ডাউে 
৪.০ আ

েল� 
১.০ আ

েল� 
২.০ আ

েল� 
৩.০

আ
েল� 

৪.০ আ
েল� 

৫.০ আ
েল� 

৬.০ আ
েল� 

৭.০ আ
েল� 

৮.০

আ
েল� 

৯.০ আ
েল� 

১০.০

আ
েল� 

১১.০

আইনসানলশে কিড

আইভসইউ কিড
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সিনেনয় সস্া ভি�ার পাশাপাভশ 
ভিনবের সিনেনয় িড় ভি�া�রণ অভভযাে …

পয়ো একপ্রে মেরি েেিাে ৪৫ বছরেে ঊরধ্্স 
প্ররত্যিরিই টিিা মনওয়াে অনমুকত কদরয়রছ।

১২ই একপ্রে মেরি ৪৫ বছরেে ঊরধ্্স েবাইরি তাঁরদে 
িম্সরক্ররে টিিািেরণে ব্যবথিা িো হরয়রছ।

১৮ বছরেে মবকশ বয়ে্রী নব্রীনরদে টিিািেণও শুরু 
হরয়রছ। তৃত্রীয় পয্সারয় এই টিিািেণ োো মদরশ ১ো 
মম মেরি শুরু হরয়রছ।

আনগ আমরা সাহায্য �নরভছ,
এখে ভিবে প্রভতদাে ভদনছে …

িলরানার বিরুলদ্ধ ্ড়াই

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৮

n  মিাকভড-১৯ মেরি েুেক্াে �ন্য ভােরত এ েমরয় কবরবেে 
েব্সবহৃৎ টিিািেণ অকভযান চেরছ। মারে ৮৫ কদরন 
১০ মিাটি মানষুরি টিিা কদরয় ভােত িম েমরয় মবকশ 
মানষুরি টিিা মদওয়াে এিটি মেিড্স  থিাপন িরেরছ

n  ২১মশ একপ্রে, ২০২১ পয্সন্ত ভােরত মারে ৯৫ কদরন ১৩ 
মিাটিেও মবকশ মানষুরি টিিা মদওয়া হরয়রছ। আরমকেিায় 
এই পকেেংখ্যান ১০১ কদরন েম্পূণ্স হরয়কছে। কচরন ১০৯ 
কদরন এত�নরি টিিা মদওয়া হরয়রছ। ২৫ একপ্রে পয্সন্ত ১৪ 
মিাটি মানষুরি টিিা মদওয়া হরয়রছ

n  ভােরত ১৬ই �ানয়ুাকে, ২০২১-এ স্াথি্যিমমীরদে টিিািেরণে 
মাধ্যরম িরোনা টিিািেণ অকভযান শুরু হরয়রছ। ২ো 
মফব্রুয়াকে, ২০২১ মেরি অগ্রভারগ োিা িমমীোও টিিা 
মপরত শুরু িরেরছন। ১ো মাচ্স , ২০২১ মেরি ৬০ বছরেে 
মবকশ বয়ে্রী মানরুষো টিিা মপরয়রছন আে যাঁরদে বয়ে 
৪৫-৫৯ বছরেে মরধ্য এবং কবকভন্ন শাে্রীকেি েমে্যায় 
ভুগরছন, তাঁরদেরিও ১ো একপ্রে, ২০২১ মেরি টিিা মদওয়া 
শুরু হরয়রছ।

n  মদরশ ধতকে মিাভ্যাকসিন এবং মিাকভকশরডেে পাশাপাকশ 
টিিািেন অকভযারন আেও গকত আনরত োকশয়ায় ধতকে 
‘স্পুেকনি কভ’ টিিারিও অনমুকত মদওয়া হরয়রছ। 

n  ২০২১-এে �েুাই মারেে মরধ্য মদরশে ৩০ মিাটি �নগণরি 
টিিা মদওয়া হরব। কবরবে ভােত, কচন ও আরমকেিাে মরতা 
মারে কতনটি মদশই েরয়রছ যারদে �নেংখ্যা ৩০ মিাটিে 
মবকশ। 

n  মিাকভড অকতমাে্রীে প্রেম কদরি ভােত, আরমকেিা, 
�াম্সাকন, োকশয়া, �াপান, িানাডা েহ অরনি মদশরি 
ওষুধ ও প্ররয়া�ন্রীয় উপিেণ পাঠিরয়রছ, কবরশষ িরে, 
হাইড্কসির্ারোক্ইন। তাছাো, ‘ভ্যাকসিন ধমরে্রী’ প্রিরপেে 
মাধ্যরম ৮০টিেও মবকশ মদরশ মিাভ্যাকসিন এবং মিাকভকশডে 
টিিা পাোরনা হরয়রছ।

n  কববে স্াথি্য েংথিা েমস্ত মদশরি ভােরতে মেরি মপ্রেণা 
মনওয়াে উপরদশ কদরয়রছ। আরমকেিাে মরতা মদশও 
ভােতরি োহারয্যে �ন্য ধন্যবাদ �াকনরয়রছ। ব্াক�রেে 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রীরি ভগবান হনমুারনে েরগে তুেনা 
িরে ধন্যবাদ �াকনরয়রছন।

n  িরোনাে কবিত্রীয় মেউরয়ে েময় যখন ভােত েঙ্রে, োো 
পৃকেব্রীে মদশগুকে তখন ভােরতে কদরি োহারয্যে হাত 
বাকেরয় কদরয়রছ। ভুোন মেরি শুরু িরে আরমকেিা, মেৌকদ 
আেব মেরি শুরু িরে �াপান এবং ব্াক�ে; ইকতমরধ্যই 
৪০টি মদশ ভােরতে পারশ দাঁকেরয়রছ।

n  আরমকেিা ভােতরি অকসির�ন কেকেন্াে, মেগুরেেে 
এবং এন-৯৫ মাস্ক পাঠিরয়রছ। তাছাো, ওষুধ ও টিিা 
উৎপাদরনে �ন্য প্ররয়া�ন্রীয় িাঁচামােও পাোরছে।

n  কব্রেন নয়টি রোণ উপিেণ এবং ঔষকধ েেবোরহে 
িনোইনরমটে ভােরত পাঠিরয়রছ। �াম্সাকন মমাবাইে অকসির�ন 
প্্যাটে, মাস্ক এবং অন্যান্য কচকিৎো েহায়তা ভােতরি 
পাোরছে।

n  মেৌকদ আেব এবং ক্রয়ত ভােরত অকসির�ন পাঠিরয়রছ। 
অর্রেকেয়া মভকটেরেেে, গ্াভে, মাস্ক এবং নানা েিম 
ওষুধ েহ প্ররয়া�ন্রীয় কচকিৎো েেজোম ভােরত পাঠিরয়রছ। 
কেগোপুে এবং োইে্যান্ অকসির�ন ে্যাঙ্াে পাঠিরয়রছ।

ঢোতট তটো এখি পযকেন্ত 
ঢেকন্দ্র� পক্ষ ঢথকে 

�াজযুগুতলকে তবিামূকলযু 
ঢদওয়া হকয়কছ

ঢোতট তটো ৩০ এতপ্রল 
পযকেন্ত উভয় ঢডাজ তমকল 
ঢদকি ঢদওয়া হকয়কছ

১৬.১৬ ১৫.২২



ক�াভভনডর প্রােভম� পয্ণানয় 
দ্রুতগভতনত ভসধোন্ত গ্রহণ

�করাোর প্রেম কেউ কেন� ভবিত্রীয় কেউ পয্ণন্ত 
ক�ন্দ্রীয় সর�ার কদনশর স্াস্থ্য পভর�াঠানমান� 

উন্নত �রার পাশাপাভশ �নরাো সংক্ান্ত প্রভতভি ভিষয়ন� 
পুঙ্ােুপুঙ্ভানি পয্ণানলােো �নরনছ। ক�ন্দ্রীয় স্াস্থ্য 
মন্তন�র সনগে ইভডিয়াে �াউভসিল ফর কমভডন�ল, এইমস 
এিং ভেভ�ৎসা ভিনশষজ্নদর ভিম ভদে-রাত এই �ানি 
ি্যস্ কেন�নছ। এই ভহনসনি সমনয় সমনয় সাধারণ মােুনষর 
সানে সানে হাসপাতালগুভলর িে্যও গাইডলাইে িাভর �রা 
হনয়নছ। অভসিনিে, ওষুধ এিং ভি�া সরিরানহর পাশাপাভশ 
ভি�া�রনণর প্রভত মুহপূ নত্ণর আপনডি প্রধােমন্ত্রী েনরন্দ 
কমাদ্রীর �ানছ কপঁনছ কদওয়া হনছে। �নরাোর প্রেম কেউনয় 
ভারত কযভানি িয়লাভ �নরনছ, হু কেন� শুরু �নর 
ভিনবের সমস্ প্রভতষ্াে তার প্রশংসা �নরনছ। এখে ভবিত্রীয় 
কেউন� সাহভস�তা ও সত�্ণতার সনগে ভি�ার মাধ্যনম 
দুি্ণল �নর ভদনত হনি। আমরা িাভে, �নরাো ভাইরানসর 
প্রেম কেউ-এ আমরা ভ�ভানি স্াস্থ্য পভর�াঠানমায় 
সংস্ানরর মাধ্যনম প্রস্তুভত ভেনয়ভছ …

n  েেিাে এবং প্রাকতষ্াকনি স্তরে েবরচরয় তাোতাকে 
োো মদওয়াে মক্ররে ভােত একগরয় কছে। কচন 
ইউহান ভাইোে েম্রি্স  ৭ই �ানয়ুাকে, ২০২০ কববেরি 
�াকনরয়রছ। ভােত তাে ঠিি পেকদন, অে্সাৎ ৮ই 
�ানয়ুাকেরতই এিটি ‘কমশন কমটিং’-এে আরয়া�ন 
িরেকছে

n  ভােত ১৭ �ানয়ুাকে,২০২০ মেরিই কবরদশ মেরি আো 
কবমান যারে্রীরদে ক্রিকনং িো শুরু িরে। শুরুরতই ময 
মদশগুকেরত এই িা� চাে ুহরয়কছে তাে মরধ্য ভােত 
অন্যতম

n  ভােরত িরোনাে প্রেম মোগ্রী ৩০ �ানয়ুাকেরত শনাক্ 
হয়। আে মেকদনই যুধেিাে্রীন পকেকথিকতরত িরটেনরমটে 
ক্রিকনং-এে ব্যবথিা চাে ুিো হয় 

n  মারচ্স ে প্রেম েপ্ারহই প্রধানমন্ত্রী মমাদ্রী বরেকছরেন, 
কবরশষজ্ঞরদে পোমশ্স অনেুারে কভে একেরয় চেরত 
হরব। মে�ন্য কতকন বরেকছরেন ময কতকন মিানও 
মহাকেে উৎেরব অংশ মনরবন না। অকতমাে্রীে মগাোে 
কদরি এই কেধোন্ত কছে দষৃ্টান্ত মপূেি। তখন ভােরত ৫০ 
�ন মোগ্রীও কছরেন না

আনগও ভিনতভছ…

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৯



ভারত ভিনবের
ফানম্ণভসনত পভরণত হনয়নছ

এভানি আমরা �নরাোর প্রেম 
কেউনয় িয়লাভ �নরভছ

n  মিাকভড েংক্রমণিারে ভােত কবরবেে অন্যান্য মদরশ 
পয্সাপ্ পকেমারণ হাইড্কসির্ারোক্ইন ও অন্যান্য 
ওষুধ পাঠিরয়রছ। তাছাো কপকপই কিে এবং মাস্কও 
পাঠিরয়রছ। আরমকেিা, ব্াক�ে এবং অন্যান্য ময 
মদশগুকেরত িঠিন পকেকথিকত কছে ভােত তারদেরি 
োহায্য িরেরছ

n  প্রধানমন্ত্রী মমাদ্রী মদরশ টিিাে উন্নয়ন ও উৎপাদন 
েম্রি্স  েরে�কমরন �ানরত আরমদাবারদে �াইডাে 
বারয়ারেি পাি্স , হায়দোবারদে ভােত বারয়ারেি 
এবং পুরণে কেোম ইনকস্টটিউে অফ ইকন্য়া 
পকেদশ্সন িরেন

n  মদরশ উৎপাকদত মিাভ্যাকসিন এবং মিাকভকশডে টিিা 
কবরবেে েুেভতম িরোনা টিিা। মেিড্স  েমরয়ে 
মরধ্য মদরশ িরোনা টিিা ম�তু ও েেবোরহে 
�ন্য মিাডে মচন মনেওয়াি্স  গরে মতাো হরয়রছ

৩২,৪০০
ঢভতন্টকলট� ঢদকি� সমস্ত 
স�োত� হাসপািালগুতলকি 
স�ব�াহ ে�া হকয়কছ

এই সমকয় �াজযু 
স�ো�গুতলকে ৩.৭০ ঢোতট 

এি-৯৫ মাস্ক এবং ১.৬০ 
ঢোতট তপতপই তেট স�ব�াহ 

ে�া হকয়কছ

n  মদরশে অকধিাংশ এোিায় একপ্রে মাে মেরিই মাস্ক 
পো বাধ্যতামপূেি িো হরয়কছে মযখারন কববে স্াথি্য 
েংথিা োো পৃকেব্রীরত এই উপরদশ পাঠিরয়রছ �নু মারে 

n  ২৪ মারচ্স ই প্রধানমন্ত্রী মমাদ্রী �াকতে উরদেরশ ভাষরণে 
মাধ্যরম োো মদরশ েিডাউন চাে ুিরেন। এই 
উরদ্যারগে মাধ্যরম কতকন পকেকথিকতে গুরুত্ব কবরবচনা 
িরে বাত্স া কদরয়কছরেন ‘�ান হ্যায় মতা �হাঁ হ্যায়’। 
অে্সাৎ, �্রীবন অন্য েবকিছুে মেরি মবকশ মপূে্যবান। 
যখন ভােরত েিডাউরনে এই কেধোন্ত মনওয়া হরয়কছে 
তখন কবরবেে অন্য মিানও মদরশ এই কেধোন্ত মনওয়া 
হয়কন 

n  েিডাউরনে েময় প্রধানমন্ত্রী মমাদ্রী মদশবাে্রীরি প্রদ্রীপ 
জ্াকেরয় পেস্রেে পারশ দাঁোরনাে বাত্স া প্রদান এবং 
ইকতবাচি আবহ গরে মতাোে আহ্ান �াকনরয়কছরেন। 
েেিাে েিডাউরনে েময় িরোনাে কবরুরধে েোইরি 
গুরুত্ব কদরয় মদরশে স্াথি্য পকেিাোরমাে উন্নয়রন ম�াে 
কদরয়রছ

n  আনেি পয্সারয় মদশরি একগরয় কনরয় মযরত প্রধানমন্ত্রী 
�াকতে উরদেরশ ভাষরণ এিটি প্রাচ্রীন প্রবাদ উরলিখ িরে 
িরোনা অকতমাে্রী প্রকতরোরধে �ন্য আহ্ান �ানান। 
‘�ান কভ, �হাঁ কভ’ 

n  ২৮ নরভম্রেে েেিাকে তে্য অনেুারে, ভােরত 
প্রকত ১০ েক্ মানরুষে মরধ্য ৬,৭৩১ �ন িরোনা 
মোগ্রী কছরেন যা অন্যান্য মদরশে তুেনায় অরনি িম 
কছে। প্রকত ১০ েরক্ আরমকেিায় ৪০,০০০, যুক্োর�্য 
২৩,৩৬১ �ন, ফ্ারন্স ৩৩,৪২৪, ব্াক�রে ২৯,১২৯ 
এবং ইতাকেরত ২৫,৪৫৬ �ন িরোনা মোগ্রী কছরেন। 

n  নরভম্ে মারেে ২৮ তাকেরখে তে্য অনযুায়্রী, 
ভােরত প্রকত ১০ েরক্ মতুৃ্য হাে কছে ৯৮, মযখারন 
আরমকেিা, ব্াক�ে, ফ্ান্স, মস্ন, যুক্ো�্য এবং 
ইতাকেরত যোক্ররম ৮১৩, ৮০৫, ৭৮০, ৯৫৫, ৮৪৬ 
ও ৮৮৮ �রনে মতুৃ্য হরয়রছ। প্রকত ১০ েরক্ মতুৃ্য 
হাে ভােরতে তুেনায় অন্যান্য মদরশ ৮-৯ গুণ মবকশ 
কছে।

িলরানার বিরুলদ্ধ ্ড়াই

ভা�ি আ�তট-তপতসআ� প�ীক্ষা� পািাপাতি যকোতপড 
অযুাতন্টকজি প�ীক্ষাও িালু েক�কছ। ঢগাড়া� তদকে এই 
ঢেৌিকল� জিযু ভা�ি সমাকলাতিি হকয়তছল, তেন্তু 
প�বিকেী পযকোকয় তবশ্ স্াস্থযু সংস্থাও এই মকডল গ্হণ 

েক�কছ।

ভিবে স্াস্থ্য সংস্থাও ভারনতর 
মনডলই গ্রহণ �নরনছ

১৫.৪ ২.৭০লক্ষ
আইকসাকলিি ঢবড লক্ষ

অতসিকজি সম্তলি 
িযযুা

১৫,৩৬২

৭৮,০০০

স্াস্থযু পত�কষবা

আইতসইউ িযযুা

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার১০



আয়ুনি্ণদও �নরাো প্রভতনরানধ গুরুত্বপপূণ্ণ …

প্রভতনরাধ ক্ষমতা িৃভধের
আয়ুনি্ণভদ� উপায়

শু�নো �াভশ ও 
গলাি্যো হনলঃ 

সহি আয়ুনি্ণভদ� 
ভেভ�ৎসা 

লক্ষণযুক্ত হাল�া 
ক�াভভড-১৯ আক্ান্তনদর 
উপশম ি্যিস্থাপো

সাধারণ ভেনদ্ণশািল্রী

করাগ প্রভতনরাধ 
ক্ষমতা িৃভধের 
উপায়েিােরবো ১০ গ্রাম (১ চা চামচ) চ্যবনপ্রাশ খান। 

যাঁরদে মধুরমহ মোগ আরছ, তাঁো কচকনমকু্ চ্যবনপ্রাশ খান

মোনাে্রী দধু :   আধ-চামচ গুঁরো হেদু ১৫০ কমকেকেোে 
গেম দরুধ কমকশরয় কদরন এি বা দ’ুবাে পান িরুন

মভষ� চা/ তুেে্রী, দােকচকন, মগােমকেচ, শুিরনা আদা 
এবং কিশকমশ-এে কমরেরণ ধতকে িাঢ়া কদরন এি বা দ’ুবাে 
পান িেরত হরব। এে েরগে স্াদ অনেুারে গুে/ তা�া 
মেবেু েে মযাগ িো মযরত পারে

োোকদন ধরে বােবাে ইষদষু্ণ �ে খান 

হেদু, ক�ো, ধরন এবং েেুন োন্নায় ব্যবহাে িরুন

কদরন অন্তত ৩০ কমকনরেে �ন্য মযাগােন, প্রাণায়াম এবং 
ধ্যান িরুন 

হালকা জ্বর, মাথাব্যথা, অদ্স্রতা ও ক্াদ্তি 
কদরন দ’ুবাে গেম �রেে েরগে েুদশ্সন ঘনবটিিা (৫০০ কমকেগ্রাম) 
১৫ কদরনে �ন্য
নাগাোকদ িাশায়া (২০ কমকেগ্রাম) কদরন দ’ুবাে ১৫ কদরনে �ন্য

কফ : ৩ গ্রাম মধুে েরগে শ্রীতপোকদ চপূ ণ্স কমকশরয় কদরন কতনবাে 
১৫ কদরনে �ন্য

নাক বন্ধ, স্ােহীনতা : প্ররয়া�ন অনেুারে ১-২ মভ্যাশাকদ বটিিা 
চুরষ মখরত হরব

�লাব্যথা : মভ্যাশাকদ বটিিাে ২-৩টি বকে প্ররয়া�ন অনেুারে চুরষ 
মখরত হরব। যষ্্রীমধু চপূ ণ্স (১-৩ গ্রাম) কদরন কতনবাে মধুে েরগে 
কমকশরয় মখরত হরব ১৫ কদরনে �ন্য

*মোগ্রীে অবথিা অনযুায়্রী আয়ুরব্সদ কচকিৎেি ওষুরধে মারো ও েময় পকেবত্স ন িেরত পারেন

এি কচমটি হেদু এবং ননু কমকশরয় উষ্ণ �রে গােরগে িরুন। করেফো 
এবং যষ্্রীমধু �রে ফুটিরয় ইষদষু্ণ িরে গােরগে িো মযরত পারে

ঔষুধ মতে বা কতে / নােরিে মতে বা গাওয়া কঘ কদরয় ধতকে 
পাচন কদরন দ’ুবাে নারি োগান

ম�ায়ান বা পুকদনা বা ইউি্যাকেপ্াে মতে (১-৫ ড্প) মমশারনা �রে 
ভাপ কনন অেবা কদরন এিবাে িপু্সে মমশারনা গেম �রে ভাপ কনন

৭-৮ ঘটো ভারো িরে ঘুরমারত হরব। যোেম্ভব কদবাকনদ্া ব�্স ন 
িেরত হরব

তুেে্রী পাতা কদরয় মফাোরনা �ে বােবাে মখরত হরব

তা�া পুকদনা পাতা অেবা ম�ায়ান ফুেন্ত 
�রে মফরে কদরন এিবাে ভাপ কনরত হরব

িাকশ এবং গো খুশখুরশে উপশরমে �ন্য প্রািৃকতি 
কচকন/মধুে েরগে েবরগেে গুঁরো কমকশরয় মখরত হরব

নারি প্ররয়াগ : কতে / নােরিে মতে অেবা গাওয়া 
কঘ উভয় নারি (প্রকতমষ্স নাে্য) েিারে এবং কবরিরে 
োগারত হরব
ধতে মশাষণ প্রকক্রয়া : এি মেকবে চামচ কতে মতে বা 
নােরিে মতে মরুখ কনন। কগেরবন না। ২-৩ কমকনে মরুখ 
কনরয় ক্েক্কচ িরে েতুু মফেনু। তােপে ইষদষু্ণ �ে কদরয় 
মখু ক্েক্কচ িরুন। কদরন এিবাে বা দ’ুবাে এই প্রকক্রয়া 
পােন িেরবন।

এই পধেকতগুকে োধােণ শুিরনা িাকশ এবং গোব্যোে 
উপশরম িার� োরগ কিন্তু যকদ না োরে তাহরে ডাক্ারেে 
পোমশ্স মনওয়া বাঞ্ছন্রীয়

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১১

ভােরতে প্রাচ্রীন কচকিৎো পধেকতে পাশাপাকশ আয়ুরব্সদও িরোনা েঙ্েিারে গুরুত্বপপূণ্স ভপূ কমিা পােন িেরছ। 
কববে এরি স্্রীিাে িরে কনরয়রছ। মিন্দ্র্রীয় আয়ুষ মন্তিও িরোনাে কবিত্রীয় মেউরয়ে মমািাকবোয় নতুনভারব 
গাইডোইন �াকে িরেরছ যা অনেুেণ িেরে আমো েহ� পধেকতরত প্রকতরোধ ক্মতা বাোরত পােব। 



মৈযেরিলদল�র শমালরনার িাবসদো 
সুবমত দুলি দু’িার িলরানার বিরুলদ্ধ 
্ড়াইলয় জয়্াভ িলরলেন। এখন 

বতবন শসা�যো্ বমবডয়ালত মানুষলি এই 
শরাগ সম্লি্ব সলচতন িরলেন। গতিের 
রিথম শেউলয়র সময় বতবন এিিার 
সংক্াবমত হলয়বেল্ন আর এিারও ববিতীয় 
শেউ-এ বতবন সংক্াবমত হলয়লেন। দু’িারই 
বতবন শহাম আইলসাল্�লন শথলি সমূ্ে্ব 
সুথি হলয়লেন। তাঁর মলত, এই শরালগর 
বিরুলদ্ধ জলয়র মূ্মন্ত হ্ আত্মরিতযেয় এিং 
সবঠিভালি ডাতিালরর বনলদ্ব� পা্ন িরা। 

িলরানা এিবট সংক্ামি শরাগ বিন্তু বিশ্ব 
স্াথিযে সংথিার মলত িাবড়লত আইলসাল্�লন 
শথলিই ৮৫% শরাগী সুথি হলয় উঠলত 
পালরন। হাসপাতাল্ ভবত্ব হওয়া রিলতযেি 
১৫ জন িলরানা শরাগীর মলৈযে মারে ১০ 
�তাংল�র অবসিলজলনর রিলয়াজন হলয়লে। 
এই অবতমারীর সময় সবঠি তথযেই শরাগ 
রিবতলরালৈ সবঠি িালজ ্াগলি। শিন্দ্রীয় 
স্াথিযে মন্তি এিং ইবন্ডয়ান িাউবসি্ অফ 
শমবডলি্ বরসাচ্ব বনয়বমত মানুষলি সলচতন 
িরলত বনলদ্বব�িা জাবর িরলে। আসুন, 
আমরা িলরানা শরালগর আরও বিেু বচবিৎসা 
ও উপ�লমর উপায় সম্লি্ব জাবন।

িরোনা মহামাে্রীে মরধ্য মহাোরষ্ট্রে োতুে ম�োে িােগাঁও 
তান্া গ্রাম মেরি উরে এরেরছ এিটি অত্যন্ত উৎোহব্যজেি 
প্রকতরবদন। এি বধৃে দম্কত কিভারব মিাকভড-১৯-এে কবরুরধে 
েোইরয় �য়োভ িরেরছন। ১০৫ বছে বয়ে্রী মভন ুচবন এবং 
তাঁে ৯৫ বছে বয়ে্রী স্ত্রী মমাোবাঈ িরোনা েংক্রমরণে পে মাচ্স  
মারেে মশরষে কদরি এিটি থিান্রীয় হােপাতারে ভকত্স  হরয়কছরেন। 
মেই হােপাতারেে আইকেইউ-মত িরয়িকদন িাোরনাে পে তাঁো 
েম্পূণ্স েুথি হরয় বাকে কফরেরছন। 

সংক্মণ
এই ঢ�াগীকদ� ঢটকস্� মাধযুকমই তিতনিি ে�া যায়। একঁদ� ি�ীক� 
সাধা�ণ অতসিকজকি� মাত্া থাকে ৯৪%। 

করাগ্রীনদর িে্য গুরুত্বপপূণ্ণ ভেনদ্ণশ
ঢ�াগীকদ� আইকসাকলিকি থােকি হকব বাতড়� সবা� 
ঢথকে আলাদা এমি এেতট ঘক�, ঢয ঘক�� পাকি ঢোিও 
বয়স্ক িাগত�ে, উচ্চ �ক্িাপসম্পন্ন বযুতক্, হৃদক�াগ-
সম্পন্ন বযুতক্ তেংবা তেডতি� সমসযুা �কয়কছ এ�েম 
ঢেউ থাকেি িা। 
ঢ�াগীকদ� ঢয ঘক� আইকসাকলিকি �াখা হকব ঢসই ঘক� 
ভাকলা আকলা-বািাস ঢখলকি হকব আ� মুক্ বািাকস� 
জিযু সব সময় জািালা ঢখালা �াখকি হকব
সব সময় তত্স্ত�ীয় মাস্ক প�কি হকব আ� প্রকিযুে ৮ 
ঘন্টায় ঢসই মাস্ক িষ্ট েক� তদকি হকব। যাঁ�া েক�ািা 
ঢ�াগীকদ� ঢদখাকিািা ে�কবি িাঁকদ�কেও এি-৯৫ মাস্ক 
প�কি হকব
মাস্কগুতলকে ১% ঢসাতডয়াম হাইকপাক্া�াইড দ্রবকণ 
িুতবকয় জীবাণুমুক্ েক� িা�প� ডাস্তবকি ঢফলকি হকব
ঢ�াগী� ি�ীক� জকল� পত�মাণ অবযুাহি �াখকি িাঁকে 
বা�বা� ি�ল পািীয় তদকি হকব আ� যকথষ্ট তবশ্াম 
সুতিতচিি ে�কি হকব
৪০ ঢসকেন্ ধক� ঘকষ ঘকষ সাবাি তদকয় হাি ধুকি হকব 
অথবা অযুালকোহল-তভততিে সযুাতিটাইজা� তদকয় হাি 
পত�ষ্া� ে�কি হকব  
স্-উকদযুাগী সকিিি ঢ�াগী�া তিকজকদ� ি�ীক�� িাপমাত্া 
এবং িা�ীত�ে অবস্থা তিকজ�াই িদা�তে ে�কবি 
আ� পালস অতসিতমটাক�� সাহাকযযু তিকজকদ� ি�ীক�� 
অতসিকজকি� মাত্াও লক্ষযু �াখকবি 

িলরানার বিরুলদ্ধ ্ড়াই

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার১২

সতর্কতাই হল এরমাত্র 
প্রততরক্া …
কসিে্য শার্রীভর� দপূরত্ব িিায় 
রাখুে এিং ভি�া ভেে



ঢয ডাক্াক�� তিতেৎসাধীি, তিতি যতদ ঢ�াগীকে হালো বা লক্ষণহীি ঢ�াগী 
বকলি
এই ঢ�াগীকদ� ঢহাম আইকসাকলিি এবং পত�বা� ঢথকে আলাদা থাো� জিযু 
িাঁ� ঘক� উপযুক্ সুতবধা থােকি হকব
২৪ ঘন্টা ঢ�াগীকে ঢদখাকিািা ে�া� জিযু এেজি বযুতক্কে থােকি হকব। ঢহাম 
আইকসাকলিকি� সমূ্পণকে সময়োকল ঢদখাকিািা ে�া বযুতক্ এবং হাসপািাকল� 
মকধযু সম্পেকে বজায় থােকি হকব

কহাম আইনসানলশনে 
ক�াে করাগ্রীন� রাখা 

কযনত পানর?

৬০ বছক�� ঢবতি বয়সী ঢ�াগী এবং 
উচ্চ �ক্িাপ, মধুকমহ, হৃদক�াগ, 

ক্রতিে ফুসফুস / যেৃি / তেডতি 
ঢ�াগীকদ� ডাক্াক�� প�ামকিকেই 

আইকসাকলিি।

এইিআইতভ, রিান্সপ্যুান্ট, েযুান্সা� ইিযুাতদ 
ঢ�াগাক্রান্ত বযুতক্ যাঁকদ� প্রতিক�াধে ক্ষমিা খুব 
েম, িাঁকদ�কে সাধা�ণি ঢহাম আইকসাকলিকি 

�াখকি বলা হয় িা। ডাক্াক�� প�ামকিকেই 
আইকসাকলিকি �াখা ঢযকি পাক�।

ঢদখাকিািা ে�া এবং এ 
ধ�কি� ঢ�াগী� সংস্পকিকে আসা 
সবাইকে তিতেৎসকে� প�ামকিকে 
হাইড্রতসিক্াক�ােুইি তিকি হকব। 

লক্ষণহ্রীে িা হাল�া লক্ষণযুক্ত করাগ্রীনদর 
ভেভ�ৎসা
এ ধ�কি� ঢ�াগীকদ� ডাক্াক�� সকগে তিয়তমি ঢযাগাকযাগ 
�াখকি হকব। ঢয ঢোিও �েম অসুতবধা হকল ডাক্া�কে 
জািাকি হকব। অিযুািযু ঢ�াকগ� ঢয ওষুধ তিতি খাি, 
ঢসগুতলও ডাক্াক�� প�ামকিকে ঢখকয় ঢযকি হকব। 
জ্ব�, িাে তদকয় জল পড়া এবং োতি থােকল েক�ািা 
হকি পাক�। ঢ�াগীকদ� তিয়তমি উষ্ণ জল তদকয় গা�কগল 
এবং তদকি দুই তেংবা তিিবা� ভাপ তিকি হকব। 
তদকি িা�বা� সকবকোচ্চ ঢডাজ ৬৫০ তমতলগ্াম পযুা�াতসটামল 
টযুাবকলট গ্হকণ� পক�ও যতদ জ্ব� বজায় থাকে িকব 
অতবলকম্ আপিা� ডাক্াক�� সাকথ ঢযাগাকযাগ েরুি যা�া 
অিযু ওষুকধ� প�ামিকে তদকি পাক�। 
অতসিকজকি� মাত্া েম থাো� ো�কণ বা শ্াসেকষ্ট� 
ো�কণ ঢ�াগীকে হাসপািাকল ভতিকে হকি হয় এবং িাকদ� 
তিতেৎসেকদ� প�ামিকে তিকি হয়

শুশ্রূষা�ার্রীনদর িে্য সত�্ণতা
সব সময় তত্স্ত�-তবতিষ্ট মাস্ক প�কি হকব। ঢ�াগী� োকছ ঢগকল 
এি-৯৫ মাস্ক প�কি হকব। ঢ�াগী� োছ ঢথকে ঢবত�কয় একস 
িৎক্ষণাৎ ভাকলাভাকব হাি ধুকি হকব। বাকয়া-ঢমতডকেল বজকেযু 
তসতপতসতব প্রোতিি তিকদকেিাবলী ঢমকি িষ্ট ে�কি হকব। 

কহাম আইনসানলশে �নি কশষ হনি
ঢহাম আইকসাকলিকি থাো ঢ�াগী আইকসাকলিকি থাো� ১০ 
তদি ঢপত�কয় ঢগকল জ্ব� আকসতি বা অিযুািযু লক্ষণ ঢদখা যায়তি, 
এ�েম তিিতদি োটকল ঢহাম আইকসাকলিি ঢথকে ঢবক�াকি 
পা�কব। 

করমনডভসভভর
অথবা অিযু ঢয ঢোিও ওষুধ 
সবসময়ই হাসপািাকল ঢোিও 
ডাক্াক�� িদা�তেকি ঢথকেই 

প্রকয়াগ ে�া যাকব। বাতড়কি তিকজ 
তিকজ ঢোিও েক�ািা ঢ�াগীকে 
ঢ�মকডতসতভ� প্রকয়াকগ� ঢিষ্টা 

ে�কবি িা। 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১৩

�খে ভেভ�ৎসা শুরু হনি
n  বোেিষ্ট হরে

n  অকসির�রনে মারো িরম মগরে

n  োগাতাে বরুি ব্যো হরে

n  যখন মোগ্রী মানকেিভারব 
কবপয্সস্ত হরয় পেরবন

n  িঠিন মোরগে েক্ণ মদখা কদরে 
তৎক্ণাৎ ডাক্ারেে পোমশ্স 
কনরত হরব

স্াস্থ্য�ম্ণ্রীনদর ভপূ ভম�া
n  আইরোরেশরন োিা মোগ্রীরদে 
কনকবে তদােকি

n  মহাম আইরোরেশরন োিা 
মোগ্রীরদে প্রাত্যকহি স্ারথি্যে 
মখাঁ�খবে মনওয়া

n  মোগ্রীরদে কবস্তাকেত কববেণ 
মিাকভড-১৯ মপাে্স ারে এবং 
েংকলিষ্ট অন্যান্য অ্যাপ-এ 
আপরডে িো

n  মহাম আইরোরেশরনে কনয়মাবে্রী 
ভগে হরে অেবা �রুকে কচকিৎো 
পকেরষবাে প্ররয়া�ন হরে মোগ্রীরি 
হােপাতারে কনরয় যাওয়াে 
যোযে ব্যবথিা োিরত হরব 
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শদশ� স্াথিযে পবরলষিা সুবনয়বন্তত 
িরা শথলি শুরু িলর এলি 
গরীি মানুলষর িালে শপঁলে 

শদওয়ার শক্ষলরে িুবনয়াবদ পবরিাঠালমার 
ঘাটবত বে্। দূরিত্বী অঞ্চ্গুব্লত স্াথিযে 
পবরলষিা রিদালনর জনযে শরাগযে িম্বচারী 
এিং উন্নত পবরিাঠালমার রিলয়াজন 
অনুভূত হবচ্ছ্। এই তথযেগুব্ মাথায় 
শরলখ শিন্দ্রীয় সরিার রিথমিার সাৈারে 
িালজলট স্াথিযেলক্ষলরে ১৩৭% িরাদ্দ িৃবদ্ধ 
িলরলে। এর উলদ্দ�যে হ্, শদল�র স্াথিযে 
পবরিাঠালমালি ব�িড় শথলি শুরু িলর 
ওপর পর্্ব  সংস্ার িরা। 

প্রত্যাশা পপূরণ
৩০ জানুয়াবর, ২০২০ তাবরলখ রখন 

ভারলত রিথম িলরানা আক্াল্র ঘটনা 
সামলন আলস, তখন শদল� শুৈু পুলেলত 
নযো�না্ ভাইলরা্বজিযো্ ইনবস্টবটউলটর 
গলিষোগালরই এর পরীক্ষার িযেিথিা বে্। 
আজ শদল�র ২,৪৮৬বট ্যোিলরটবরলত 
শিাবভড পরীক্ষার সুবিৈা চা্ু হলয়লে। 

শসজনযে শিন্দ্রীয় সরিার শদল� নানা 
সংক্ামি শরাগ রিবতলরালৈ সংক্মেলি 
শগাড়ালতই থাবমলয় শদওয়ার উপায় শখাজঁা 
এিং উপরুতি বচবিৎসার জনযে সমস্ত 
পবরিাঠালমা ধতবর িরলত শুরু িলরলে। 
২০২১-২২-এর িালজলট শসজনযে রিৈানমন্তী 
আত্মবনভ্বর সুথি ভারত শরাজনার মাৈযেলম 
বিল�ষ িযেিথিা িরা হলয়লে।  

স্াস্থ্য পভর�াঠানমা উন্নয়নে এই োরভি 
কক্ষনত্র ভিনশষ গুরুত্ব

অকিে ঢ�াকগ� 
প্রাদুভকোব 
প্রতিক�াকধ 

পত�চ্ছন্নিা বৃতধে

স্াস্থযু পত�োঠাকমা� 
উন্নয়ি এবং 

স্াস্থযুেমকেীকদ� উৎেষকে 
বৃতধেকি গুরুত্ব 

গ�ীবকদ� জিযু 
সুলভ এবং োযকেে�ী 

তিতেৎসা বযুবস্থা 
সুতিতচিি ে�া 

উদূ্ি সমসযুাগুতল 
দূ� ে�কি 
তমিি ঢমাকড 

োজ

ওপর কেন� ভেে পয্ণন্ত পভরিত্ণনে কিার

িলরানার বিরুলদ্ধ ্ড়াই

সকলের জন্য স্াস্থ্য
২০১৪-ে যখন হেরে নতুন সতূ্রপারতর কাদ্হনী হলখা হল, তখন প্রথমবার এমন একটি হষেরত্র 
আমলূ পদ্রবত্ণ রনর সচূনা হল হযদ্েরক আর� কখনও এতটা নের হেওো হেদ্ন। নতুন 
হাসপাতাল �রড় হতালা হথরক শুরু করর হমদ্িরকল করলে স্াপন এবং �রীবরের দ্বনামরূল্য 
দ্চদ্কৎসা, গ্াম হথরক শুরু করর এখন হোট েহরগুদ্লর পাোপাদ্ে বড় েহরগুদ্লরতও স্াস্্য 

পদ্ররষবারক নতুন েদৃ্টিিদ্গিরত হেখা শুরু হরে হ�রে

স্াস্থযুখাকি বাকজট ব�াদ্দ বৃতধে 
স�োক�� অগ্াতধো�কে 
িুকল ধক�

তটোে�কণ� খ�ি প্রথম পযকোকয় তপএম 
ঢেয়াসকে িহতবল ঢথকে ঢদওয়া হকয়তছল। 
ঢভতন্টকলট� এবং অতসিকজি প্যুাকন্ট� 
জিযু তবকিষ অিুদািও ঢদওয়া হকয়তছল 

১৩৭%

৮০%

০১ ০২ ০৩ ০৪
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সাকল� মকধযু স�ো� সমূ্পণকে 
যক্ষা তিবা�কণ� লক্ষযু তস্থ� 

েক�কছ

গর্রীিনদর ভিোমপূনল্য ভেভ�ৎসা

প্রনত্য� ভশশুর 
ভি�া�রণ সুভেভচিত 

�রা
১২তট ঢ�াগ প্রতিক�াকধ তিশুকদ� 

তটোে�কণ� জিযু এেতট অিযুন্ত 
উচ্চাোঙ্কী প্রেল্প ‘তমিি 

ইন্দ্রধিুষ’ িালু ে�া হকয়কছ। 
িাছাড়া, ঢদকি� ৫০ হাজাক��ও 
ঢবতি তিশু� জীবি �ক্ষা� স্াকথকে 
এবাক�� বাকজকট তিকয়াকমােক্াল 
তটোে�ণ অতভযাি িালু ে�া� 

েথা ঢঘাষণা ে�া হকয়কছ।

�াষ্ট্রসঙ্ঘ সমগ্ তবশ্কে ২০৩০ সাকল� মকধযু যক্ষামুক্ 
ে�া� লক্ষযু ঢ�কখকছ। ভা�ি অকিেটা এতগকয় ২০২৫ 
সাকল� মকধযু যক্ষা তিমূকেল ে�া� লক্ষযু ঢ�কখকছ।
প্রধািমন্তী িক�ন্দ্র ঢমাদী ইতিমকধযুই ভা�িকে 
যক্ষামুক্ ে�কি ঢেৌিলগি পত�েল্পিা� আিুষ্াতিে 
ঢঘাষণা েক�কছি। এই লক্ষযু প�ূকণ� জিযু প্রথম 
তিি বছক� ১২,০০০ ঢোতট টাো ধাযকে ে�া হকয়কছ।

ঢদকি� অতধোংি গ্াম উনু্ক্ 
স্থাকি ঢিৌিেমকে ঢথকে মুক্ 
ঢঘাষণা ে�া হকয়কছ। ২০ 
এতপ্রল, ২০২১ পযকেন্ত ঢদকি 
১১ ঢোতট�ও ঢবতি বাতড়কি 
ঢিৌিালয় তিতমকেি হকয়কছ।  

স্ছে ভারত অভভযানের মাধ্যনম 
পভরছেন্নতার মাত্রা কিনড়নছ

এইমস হাসপািাল ঢদকি� তবতভন্ন স্থাকি ঢমতডকেল তিক্ষা িালু ে�া� 
লকক্ষযু স্থাপি ে�া হকয়কছ। সংতবধাকি� ৩৭০ ধা�া বাতিকল� প� জমু্ ও 
োশ্ী�কে তবকিষ গুরুত্ব তদকয় ঢসখাকি দুতট এইমস এবং িয়তট ঢমতডকেল 
েকলজ স্থাপি ে�া হকয়কছ।

n  িরোনা অকতমাে্রীে েময় মদরশ ৫০,০০০ 
মহেে অ্যান্ ওরয়েরনে মেটোে মখাো 
হরয়রছ

n  মেকে-মমকডকেন পকেরষবায় ১০ েরক্েও 
মবকশ �নগণ উপিৃত হরয়রছন

n  ২০১৪ োরে মদরশে মমকডরিে 
িরে�গুকেরত ৫২,০০০ স্াতি এবং 

৩০,০০০ স্াতরিাত্তে আেন কছে যা 
বাকেরয় বত্স মারন যোক্ররম ৮৫,০০০ 
এবং ৪৬,০০০ িো হরয়রছ

n  ৩৮১টি মমকডরিে িরে� মখাো হরয়কছে 
১৯৪৭ মেরি ২০১৪-ে মরধ্য। কিন্তু 
২০১৪ মেরি ২০২০-ে েংকক্প্ েমরয় 
১৮৪টি মমকডরিে িরে� চাে ু িো 
হরয়রছ 

n ২২টি োর�্য ৫০টিেও মবকশ 
প্রিপে শুরু িরে অপুকষ্ট 
দপূে্রীিেরণে �ন্য কবরশষ 
অকভযান চেরছ

n প্রধানমন্ত্রী মাতৃত্ব বন্দনা 
মযা�নাে মাধ্যরম গভ্স বত্রী 
মকহোরদে ব্যাঙ্ আিাউরটে 
৬,০০০ োিা িরে মদওয়া 
হরছে। এই প্রিরপেে মাধ্যরম 
প্রকত বছে ৫১ েরক্েও 
মবকশ মকহো উপিৃত হরছেন

n কপএমর�এওয়াই-আয়ুষ্ান 
ভােত মযা�নাে মাধ্যরম 
ইকতমরধ্যই গে্রীবরদে 
কচকিৎোে �ন্য ৭০ 
মিাটিেও মবকশ োিা খেচ 
িো হরয়রছ

ঢোতট ঢদিবাসী প্রতি বছ� তিতেৎসা� তবপুল খ�কি� 
ফকল দাত�দ্রসীমা� তিকি িকল ঢযকিি

ঢোতট পত�বা� অথকোৎ, ঢদকি� প্রায় ৫০ ঢোতট 
জিসংখযুাকে তপএমকজএওয়াই-আয়ুষ্াি ভা�ি 
ঢযাজিা� আওিায় আিা হকয়কছ। িাঁকদ�কে ৫ লক্ষ 
টাো পযকেন্ত তবিামূকলযু তিতেৎসা� বযুবস্থা ে�া হকয়কছ।

৭,৬৭৬তট জিঔষতধ ঢেকন্দ্র� মাধযুকম গ�ীব মািুষকে প্রায় ৯০% 
েম দাকম ওষুকধ� বযুবস্থা ে�া হকয়কছ। এই ঢেন্দ্রগুতলকি মাত্ 
১ টাো� তবতিমকয় সযুাতিটাত� িযুাপতেি ঢদওয়া হকচ্ছ।

মাত্ ৭,২৬০ টাোয় ঢবয়া�-ঢমটাল ঢস্ন্ট প্রতিস্থাপি ে�া হকচ্ছ। 
এভাকব ঢস্কন্ট� দাম ৮৫% েমাকিা� ফকল  মাত্ ২৯,৬০০ 
টাোয় ড্রাগ-ইতলউতটং ঢস্ন্ট (তডইএস) সহ ঢমটাতলে বাকয়া-
তডকগ্কডবল ঢস্ন্ট ঢেিা যাকচ্ছ।

৬.৩
১০.৭৪

ঢোতট তিশু এবং প্রায় ৯২ লক্ষ 
গভকেবিী মতহলাকদ� ‘তমিি 
ইন্দ্রধিুষ’-এ� মাধযুকম তটো 

ঢদওয়া হকচ্ছ।  

২২ ভি
৩.৭০

২০২৫
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নতুন ভারত
রূপান্তনরর পনে

অরনক েেক ধরর িার�্যর িরসাে থাকা হেে এখন সামদ্গ্ক উন্নেরনর িাবনা আর 
প্রযদু্তির মাধ্যরম প্র�দ্তর পরথ এদ্�রে …

ঢদকি� ৬৫% জিসংখযুা� বয়স ৩৫ বছক�� েম। িাঁকদ� স্াভাতবে আোঙ্কাগুতল ঢযমি �কয়কছ, ঢিমিই 
ঢদিকে উন্নয়কি� উচ্চিায় তিকয় যাওয়া� উৎসাহও �কয়কছ। ভা�কি� িরুণকদ� এই ভাবিাকে বাস্তবাতয়ি 

ে�কি এেতট সু�তক্ষি, সমৃধে এবং প্রগতিিীল ভা�ি গকড় ঢিালা� উকদযুাগই প্রধািমন্তী িক�ন্দ্র ঢমাদী� ‘তিউ 
ইতন্য়া, ঢগ্ট ইতন্য়া’-এ� মূল ভাবিা। েক�ািা� মকিা তবপযকেকয়� সমকয়ও িিুি িিুি সুকযাগ খুকঁজ এই সক্ষম 
যুবিতক্, এেতট তিণকোয়ে ঢিিৃত্ব এবং োযকেে� ঢগ্াবাল ঢপ্রাফাইল সহ সুকযাগগুতলকে তিকজ� হাকি তিকয় ‘তিউ 

ইতন্য়া’ গকড় ঢিালা� লকক্ষযু দ্রুিগতিকি এতগকয় িকলকছ ভা�ি … 

েতুে ভারত গঠনের

৭ িছর 



বিং� �তাব্ী রবদ রাজননবতি মহা�বতির মাৈযেলম 
রূপ শপলয় থালি তাহল্, এিবিং� �তাব্ী 
রিরুবতি সংক্া্ মহা�বতির মাৈযেলম পবরচাব্ত 

হলি। রিৈানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী রিরুবতিগত উন্নয়লনর এমন 
এি পবরিল্পনা রিনয়ে িলরলেন, রা ভারলত সুরি�াসলনর 
শক্ষলরে গবত আনলি। ভারলতর দ্রুত উন্নয়ন শিি্ সমগ্র 
বিশ্বিাসীলি আচির্ব িলরবন, িরং বিবভন্ন আ্জ্বাবতি 
মলঞ্চ শদল�র মর্বাদাও িাবড়লয়লে। আর এটা সম্ভি হলয়লে 
রিরুবতির সুদক্ষ িযেিহালরর ফল্ই। রিরুবতিলি িালজ ্ াবগলয় 
শদ� িলরানা মহামারীর সময় এবগলয় চল্লে। ্িডাউন 
সলত্বও দবরদ্র মানুষ তালদর রিাপযে সুবিৈা শপলয়লেন। 
ভারলতর মত এি বনবিড় ঘন িসবতপূে্ব শদল� বিপর্বয় 
শমািাবি্ায় এমন স্াথিযে পবরিাঠালমা গলড় শতা্া হলয়লে, 
রা িলরানার রিথম শেউলয়র সময় নবজর থিাপন িলরলে। 
এখন িলরানার ববিতীয় শেউ এি বিধ্ংসী আিার বনলয়লে। 
এই পবরবথিবতলত শিন্দ্রীয় সরিার আরও এিিার ‘জান 
হযোয় শতা জাহান হযো’-এই মন্ত গ্রহে িলরলে। এই মলন্তর 
সুস্পষ্ িাত্বাই হ্, সাৈারে মানুলষর জীিন রক্ষায় সলি্বাচ্চ 
অগ্রাবৈিার। মহৎ এই িালজ রিরুবতির রথারথ িযেিহালর 
দ্রুত ভা্ পবরনাম পাওয়া শগলে। 

নতুন �তাব্ীলত রিরুবতির গুরুত্ব এই ঘটনা শথলিও 
মূ্যোয়ে িরা শরলত পালর, রখন রিথমিার শদল� সরিাবর 
িম্বসূবচগুব্র সুলরাগ-সুবিৈা সমালজর রিাব্ি শরেেীর 
মানুষবটর িালেও সরাসবর শপঁলে রালচ্ছ। ভারলতর 
উন্নয়লন বিজ্ঞান ও রিরুবতি এমন এি গুরুত্বপূে্ব হাবতয়ার 
হলয় উলঠলে, রা দীঘ্ববদন ৈলর পলড় থািা বিবভন্ন রিিল্প 
ও িম্বসূবচ শরমন- রি�াসবনি সংস্ার, বিদুযেৎ সরিরাহ, 
শরল্র সংস্ার, দুন্বীবত দূর িরা, ির শক্ষলরে স্চ্ছতা, 
বজএসবট-র মাৈযেলম এি শদ�, এি ির িযেিথিা, দক্ষ 
ভারত উলদযোগ, স্টাট্ব আপ ইবন্ডয়া, বডবজটা্ ইবন্ডয়া, িৃষি 
ও মবহ্ালদর ি্যোলে উলদযোগ, ব�ক্ষা শথলি রিবতরক্ষা 
শক্ষলরে আৈুবনিীিরলের উলদযোলগর িাস্তিায়ন এখন সম্ভি 
হলয়লে।   

এমনবি, এমন অলনি রিিল্প রলয়লে শরগুব্ গত 
িলয়ি িেলর িাস্তিাবয়ত হওয়ার ফল্ উন্নয়লনর বনবরলখ 
এি নতুন মাপিাবঠ ধতবর িলরলে। শিউ শভলিবে্ বি 
্াদালখর মত এ্ািায় শরখালন তাপমারো স্াভাবিলির 

তু্নায় ৩০ বডবগ্র শস্বসয়ালসর বনলচ, শসখালন বিভালি 
ন্িাবহত জ্ শপঁলে শদওয়া সম্ভি? রেহ্মপুরে নলদর ওপর 
িবগিী্ শসতু বনম্বালের িাজ শরিড্ব সমলয় শ�ষ হলত 
পালর? ২৬ িেলরর শিব� সময় ৈলর পলড় থািা অট্ 
সুড়গে বনম্বালের িাজ ৬ িেলরর মলৈযে শ�ষ হলি? রিবতবট 
গ্রালম রান্নার গযোস, বিদুযেৎ সংলরাগ এিং সড়ি পবরলষিা 
িলয়ি িেলরর মলৈযে শপঁলে রালি, তা বি শিউ িখন 
শভলিবে্? শিউ বি এটা শভলি বে্ শর, ১১ শিাবটর শিব� 
শ�ৌচাগার বনম্বাে িলর শদ�লি উমুেতি থিালন ম্-মূরে িবজ্বত 
শদল� পবরেত িরা সম্ভি হলি? জনৈন শরাজনার মাৈযেলম 
িযোঙ্ক অযোিাউন্ট খুল্ ৪০ শিাবট দবরদ্র িযেবতিলি িযোবঙ্কং 
িযেিথিার আওতায় বনলয় আসা সম্ভি বিনা? শিউ এিথা 
িখনও শভলি বে্ শর, আয়ুষ্ান ভারলতর মত িম্বসূবচর 
মাৈযেলম ৫০ শিাবটর শিব� মানুষলি ৫ ্ক্ষ টািা পর্ব্ 
নগদবিহীন সি্বজনীন বচবিৎসা পবরলষিার আওতায় বনলয় 
আসা সম্ভি? সম্ান বনবৈ িম্বসূবচর মাৈযেলম ঋে জজ্ববরত 
িৃষিলদর মুবতি শদওয়া শরলত পালর এিথাও বি শিউ 
িখন শভলি বে্? বিদযো্লয়র ব�শুরা তালদর সৃজন�ী্ 
উদ্ািলনর মাৈযেলম আ্জ্বাবতি পর্বালয় রিবতলরাবগতায় 
অিতীে্ব হলত পালর, এিথাও বি িখনও শিউ ভািলত 
শপলরবে্? স্টাট্ব আপ ইবন্ডয়ার মাৈযেলম শদল�র রুিসম্প্রদায় 
িম্বরিাথ্বী শথলি িম্বদাতা হলয় উঠলত পালর বিংিা িলরা 
ও ব্রু-বরয়াং চুবতি উত্তর-পূলি্ব �াব্ ও বথিবত�ী্তা বনলয় 
আসলত পালর, তাও বি শিউ িখনও ভািলত শপলরবে্? 
রিথমিার বসবিম ভারলতর বিমান শরাগালরালগর মানবচলরে 
জায়গা িলর শনলি, তাও বি শিউ শভলিবে্? শিউ বি 
শভলিবে্ ৩৭০ ৈারা রদ হলি? বতন তা্াি রিথা বনবষদ্ধ 
হলি? �াব্ ও সম্প্রীবতর পবরলিল� রাম মবদের বনম্বালের 

আমাকদ� তিন্তাধা�া ঢদকি� েলযুাকণ� জিযু। আম�া ঢসই তিন্তাধা�া তিকয় বড় হকয় উকঠতছ, যা 
বকল ঢদি সবা� আকগ। এটা আমাকদ� আদিকে ঢয, জািীয় িীতি� ভাষায় আমাকদ� �াজিীতি� 
পাঠ ঢিখাকিা হয়। আমাকদ� �াজিীতিকিও জািীয় িীতি সবকেজিীি। �াজিীতি বা জািীয় 
িীতি – এ�মকধযু ঢয ঢোি এেতটকে আমাকদ� গ্হণ ে�কি হকব। আমাকদ� মূলযুকবাধ 
জািীয় িীতিকে গ্হকণ� এবং �াজিীতিকে তবিিীয় স্থাকি �াখা� তিক্ষা ঢদয়। আম�া গতবকেি 
ঢয আমাকদ� তিন্তাধা�া ‘সবো সাথ, সবো তবোি, সবো তবশ্াস’-এ� েথা বকল। আ� এই 
মন্তকে সামকি ঢ�কখই আম�া বাঁিকি িাই।

�ৃভষ সংক্ান্ত ভেণ্ণায়� ে্রীভত, উন্নয়নের িে্য 
দ্রুত �ম্ণ পভর�ল্পো, গ্রাম ও দভরদ্র মােুনষর 

প্রভত সহােুভপূ ভত, প্রযুভক্তর প্রসার ঘভিনয় অগ্রগভত 
এিং ি্রীিে-যাপনের মানোন্নয়নের মত 

ভিষয়গুভল ভারনতর সাফনল্য েতুে মনডনলর 
কক্ষনত্র ি্যানরাভমিার।

- প্রধািমন্তী িক�ন্দ্র ঢমাদী
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িাজ শুরু িরা রালি? িলরানার মত বিপর্বলয়র মলৈযেও 
আত্মবনভ্বর ভারলতর মন্ত হৃদলয় শগঁলথ শদল�র বিপু্ 
সংখযেি জনগলের সলগে রি�াসলন থািা শনতৃত্ব বিভালি 
শরাগালরাগ গলড় তু্লত পালর? উবর সাবজ্বিা্ স্টাইি 
িা িা্ালিাট বিমান হানার মাৈযেলম ভারত তার �া্ 
রাষ্টীয় ভািমূবত্বর পা�াপাব� রথারথ জিাি শদওয়ার িাত্বা 
বদলয়লে। এরিম অসংখযে দৃষ্া্ রলয়লে, শরখালন সরিার 
বিচক্ষেতার সলগে শদল�র দীঘ্ব শময়াবদ স্ালথ্বর বিষয়বটলি 
বিলিচনায় শরলখ বনে্বায়ি বসদ্ধা্ বনলয়লে।

ভাররতর জন্য এক নতুন প্রভাত
সুরি�াসলন এি সুবনয়বন্তত িযেিথিার মাৈযেলম অথ্বননবতি 

উন্নয়লন গবত সঞ্চাবরত িরার এি উচ্চািাঙ্ী রিয়াস 
শনওয়া হলচ্ছ। এর মাৈযেলম সংখযোবৈলিযের দৃবষ্ভবগের 
পবরিলত্ব সি্বসম্ত বিষয়গুব্লি অগ্রাবৈিার শদওয়া 
হলচ্ছ। সিিা সাথ, সিিা বিিাল�র আদ�্ব সমস্ত 
উন্নয়নমূ্ি রিয়ালসর শক্ষলরে চাব্িা �বতি হলয় উলঠলে।

দাবরদ্র শথলি মুবতি, দুন্বীবত দূবরিরে, সন্তালসর 
অিসান, জাতপাত এিং সাম্প্রদাবয়িতার বনরসলনর 
্লক্ষযে আমালদর স্াৈীনতার ৭৫ িের পূবত্বর আলগই শদ� 
এি উচ্চািাঙ্ী ্ক্ষযে বথির িলরলে। রিৈানমন্তী নলরন্দ্র 
শমাদী নতুন ভারত সম্লি্ব তার বচ্াৈারা রিিা� িলর 
িল্লেন, নতুন ভারত মালন শিাবট শিাবট মানুলষর স্প্ন 
সািার িরলত এমন এি শদ� গঠন িরা, রা ৩৫ িেলরর 
িম িয়সী শদল�র শমাট জনসংখযোর ৬৫ �তাং� রুিি-
রুিতীর আ�া-আিাঙ্ালি উবুিদ্ধ িরলি। এমন এি 
নতুন শদ� গলড় শতা্া হলি শরখালন মবহ্ালদরও সমান 
অবৈিার থালি। এই নতুন ভারত এমন এি শদ� হলয় 
উঠলি, রা দবরদ্রলদরলিও বনজ স্ালথ্বর পবরিলত্ব শদল�র 
জনযে বিেু িরার সুলরাগ িলর বদলত উবুিদ্ধ িরলি। শদল�র 

ভারনতর িেসংখ্যাগত বিভশনষ্র ভেভরনখ এমে 
এ� অেু�পূ ল িাতািরণ রনয়নছ কযখানে কমাি 
িেসংখ্যার প্রায় অনধ্ণ� ২৭ িছনর �ম িয়স্রী, 
যারা এ� েতুে ভারত গঠনে তাৎপয্ণপপূণ্ণ ভপূ ভম�া 

পালে �রনত পানরে।

আধুভে� সমানির উপযুক্ত রূপদানে প্রযুভক্তর 
ভপূ ভম�া অেস্্রী�ায্ণ। এই প্রযুভক্ত ো ক�িল 

আমানদর ি্যভক্তগত ও কপশাদাভর ি্রীিনে প্রভাি 
কফলনছ, কসই সনগে �পূ িনেভত� কক্ষনত্র এিং 
ভিবে অে্ণে্রীভতর সভঠ� ভদশা দানের কক্ষনত্রও 

অেুঘিন�র ভপূ ভম�া পালে �রনছ।

https://m.youtube.com/watch?v=G768OYT5QSY

দবরদ্র মানুষ এখন বনলজলদর সাহবসিতা রিমালে আগ্রহী 
হলয় উলঠলে। এজনযে তালদর রিলয়াজন উপরুতি সুলরাগ-
সুবিৈার। আর এটাই নতুন ভারলতর বভবত্ত। 

প্রযবুতি-আমারদর জাতীয় নীবতর বভবতি
রিৈানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী এমন এিজন বচ্াৈারার মানুষ, 

বরবন রথারথ সমাৈান সূলরের মাৈযেলম সমসযো বনরসলন পথ 
শখাঁলজন। 

রিৈানমন্তীর অক্া্ রিলচষ্ার ফল্ই সুরি�াসন শক্ষলরে 
রিরুবতির িযেিহার ক্ম� িাড়লে।  শনাটিবদের সলগে সলগে 
শদল� বডবজটা্ শ্নলদলন অগ্রগবত হলয়লে। 

ভারত স্ল্প সংখযেি িলয়িবট শদল�র অনযেতম শরখালন 
ভবিষযেলতর িথা বিলিচনায় শরলখ রিরুবতি বনভ্বর নীবত 
রিনয়লে অগ্রাবৈিার শদওয়া হলচ্ছ। শর সমস্ত শক্ষলরে 
রিরুবতির ইবতিাচি রিভাি পলড়লে তারমলৈযে িৃবষ শক্ষরেও 
রলয়লে। িৃবরেম িুবদ্ধমত্তালি (এআই) দাবরদ্র দূরীিরে, 
িৃষি সমালজর জীিন-রাপলনর মালনান্নয়ন এিং বিল�ষ 
ভালি সক্ষম িযেবতিলদর ি্যোলে িালজ ্াগালনা হলচ্ছ। 

রিৈানমন্তী আরও শিব� সংখযেি মানুষলি ব�লল্পালদযোগী 
হলয় উঠলত উবুিদ্ধ িরলেন, রালত  িম্বরিাথ্বীর পবরিলত্ব 
তারা িম্বদাতা হলয় উঠলত পালরন। এই শরিবক্ষলত বজএসবট 

েতুে ভারত সম্ন�্ণ যুিানদর ধারণা �্রী

িম্সরক্ররে ৪৫ বছরেে মবকশ বয়ে্রী েমস্ত 
ব্যকক্ে টিিািেণ ১২ একপ্রে মেরি শুরু 
হরয়রছ। 
আপনার স্লপ্নর নতুন ভারত শিমন হলি তা 
শুনলত পাল�র বিউআর শিাড স্যোন িরুন
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এি আমূ্ পবরিত্বনিারী িযেিথিা হলয় উলঠলে। বরি্যোসিার 
এিং পবরলষিা রিদানিারীলদর এই িযেিথিার আওতায় বনলয় 
আসা হলয়লে। সরিালরর উলদ্দ�যেই হ্ অট্ উদ্ািন 
বম�ন এিং অট্ বটঙ্কাবরং ্যোিগুব্র মাৈযেলম শদল� 
১০ ্ক্ষ বিদযো্য় পড়ুয়ালি বনওলটবরি িা তৃেমূ্ স্তলর 
উদ্ািি বহলসলি গলড় শতা্া। এখন বডবজটা্ রিরুবতির 
মাৈযেলম শিতন সরাসবর িযোঙ্ক অযোিাউলন্ট জমা পড়লে 
এিং নগলদর পবরিলত্ব বডবজটা্ পদ্ধবতলত মাশু্ শমটালনা 
রালচ্ছ। বডবজটা্ রিরুবতির রিসালর সরিালরর বিবভন্ন 
উলদযোলগর ফল্ বনলয়াগিত্বারাও িালজর শক্ষলরে �ত্বািব্ 
নতুন ভালি রিনয়ে িরলত পারলেন। রেম শক্ষলরে সংস্ালরর 
উলদ্দ�যে হ্ শদ�লি দ্রুত অগ্রগবতর পলথ চাব্ত িরা। 

ববরবে অগ্ণী ভূবমকা পালরনর উপযতুি সময় 
শদল� পুনন্বিীিরেলরাগযে �বতির রিসালর ভারত এৈরলের 

�বতি উৎপাদন ক্ষমতা িাড়ালত সমূ্ে্ব শস্চ্ছায় এি অতযে্ 
উচ্চািাঙ্ী ্ক্ষযে বথির িলরলে। পযোবরস জ্িায়ু চুবতির 
িাস্তিায়লন ভারত অগ্রেী ভূবমিা বনলয়লে। শসৌর�বতির 
িযেিহার িাড়ালত ভারত আ্জ্বাবতি শসৌরলজালটর সূচনা 
িলরলে। ভারত অল্প সংখযেি শদল�র মলৈযে এিবট, শরখালন 
উদ্ািন সূচলির বনবরলখ ক্মাগত অগ্রগবত হলচ্ছ। বিশ্ব 
উদ্ািন সূচলি ভারত ৪৮ তম থিালন শপঁলেলে। এমনবি, 
গত িলয়ি িেলর িাবষ্বি মাথাবপেু উপাজ্বলনর পবরমাে 
শিলড় ৭৮,০০০ টািা শথলি ১ ্ক্ষ ২৫ হাজার টািা 
হলয়লে। িৃবষ শক্ষলরের অগ্রগবতলত বনম্নমুখী রিিেতার 
পবরিলত্ব ঊধ্্বমুখী রিিেতা ্ ক্ষযে িরা রালচ্ছ। িরদাতালদর 
সংখযোও গত িলয়ি িেলর ববিগুলের শিব� শিলড়লে। জাতীয় 
মহাসড়ি বনম্বালের িালজ ্ক্ষেীয় অগ্রগবত ঘলটলে। 
এখন ধদবনি বভবত্তলত ১২ শথলি ৩৭ বিল্াবমটার পর্ব্ 
মহাসড়ি বনম্বাে িরা হলচ্ছ। এিই ভালি, গ্রামীে সড়ি 
বনম্বালের িালজও অগ্রগবত হলয়লে। ধদবনি এৈরলের 
সড়ি বনম্বালের গবত শিলড় ৭০ শথলি ১৩০ বিল্াবমটার 
হলয়লে। 

শর্্াইনগুব্র ধিদুযেবতিরলের িাজ ৩ হাজার 
বিল্াবমটার শথলি শিলড় ১৩ হাজার বিল্াবমটার 
োবড়লয়লে। বিদুযেৎ উৎপাদন ক্ষমতা িাড়ালত, অপবটিযো্ 
ফাইিালরর এি সুবিনযেস্ত শনটওয়াি্ব গলড় তু্লত এিং 
আবথ্বি অ্ভু্ববতিিরলের আরও রিসালরর ফল্ শদল� রিতযেক্ষ 
বিলদব� বিবনলয়ালগর পবরমাে শিলড়লে। পক্ষা্লর বিবভন্ন 

অগ্রগবতর সূচলি ভারলতর অিথিালনও উন্নবত ঘলটলে। 
সহলজ িযেিসা-িাবেলজযের সূচলি ভারত ২০১৪-শত ১৪২ তম 
থিান শথলি িত্বমালন ৬৩ তম থিালন শপঁলেলে। বিদুযেলতর 
সুলরাগ-সুবিৈা সম্বি্বত বিশ্ব িযোলঙ্কর ক্মতাব্িায় ভারত 
২০১৪-শত ৯৯ তম থিান শথলি ২০১৮-শত ক্মতাব্িায় 
২৬তম থিালন উলঠ এলসলে। বিশ্বিযোপী রিবতলরাবগতামূ্ি 
সূচলি ভারলতর থিান অল্প সমলয়র মলৈযেই ৭১ শথলি 
৫৮শত শপঁলেলে। এিই ভালি, বিশ্ব অথ্বননবতি শফারালমর 
ভ্রমে ও পর্বটন সংক্া্ রিবতলরাবগতামূ্ি সূচলি ভারত 
ক্মতাব্িায় ৬৫ শথলি ৩৪ তম থিালন উলঠ এলসলে। 
এি দাবয়ত্বজ্ঞান সম্ন্ন ও দৃঢ় সংিল্পিদ্ধ শনতৃলত্বর ফল্ 
সময় মত বসদ্ধা্ গ্রহলে অগ্রগবতর হার দ্রুত হলয়লে। 
িলরানা মহামারীর রিবতিূ্ সমলয় সরিার সঙ্কট 
শমািাবি্ায় সম্ভািযে সিরিম পদলক্ষপ বনলচ্ছ। রিিৃতপলক্ষ 
এটা ভারলতর সহন�ী্তার পরীক্ষাও িলট। সমলয়র সলগে 
সলগে এটা রিমাবেত হলয়লে শর, ভারত রখন আ্বরিতার 
সলগে ্লক্ষযে শপঁেলত শিান দৃঢ় সংিল্প গ্রহে িলর, তখন 
রিবতবট উলদ্দ�যে পূরেই অগ্রাবৈিার শপলয় থালি। আর 
এটাই বে্ আমালদর স্াৈীনতা সংগ্রালমর অনযেতম এিবট 
ব�ক্ষেীয় বিষয়। শস সময় শদল� অনযেতম এি রেলদ্ধয় 
িযেবতিত্ব এিং সাবহবতযেি শসাহন ্া্ ববিলিদী তাঁর এিবট 
িবিতা স্াৈীনতা সংগ্রাম ও মহাত্মা গান্ীর উলদ্দল� উৎসগ্ব 
িলরবেল্ন। তাঁর এই িবিতার মূ্ ভািনা বে্ জাতীয় 
চবরলরে এিতাই মূ্ �বতি।  

�নরাো মহামার্রী যখে কদনশ আঘাত কহনেভছল 
তখে প্রধােমন্ত্রী ও সাংসদনদর কিতে �ভমনয় 

এ� সুস্পষ্ ও দৃষ্ান্তমপূল� িাত্ণা কদওয়া হনয়নছ। 

স্ছে ভারত অভভযানের সনগে সনগে এ� েতুে 
ভারত গঠনের রূপনরখা প্রেয়ণ শুরু হনয়ভছল। 
স্ছে ভারত অভভযানের সনগে পরিত্ণ্রী সমনয় 
ভডভিিাল ইভডিয়া এিং কম� ইে ইভডিয়া 

উনদ্যাগন� যুক্ত �রা হয়। এখে এই অভভযাে 
আত্মভেভ্ণর ভারনতর এ� গুরুত্বপপূণ্ণ পয্ণানয় এিং 
কভা�াল ফর কলা�ানলর কক্ষনত্র অত্যন্ত প্রাসভগে� 

হনয় উনঠনছ...

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১৯



“রখন এই রাস্তা ধতবর হয়বন, তখন এিথা শভলি 
আবম আচির্ব হতাম শর, বিভালি বদবদমার িাবড়লত 
শপঁেলিা।” িাশ্ীর উপতযেিায় বরয়াবস �হলরর 

িাবসদো শোট্ট তানবভর মুলখ গা্ভরা হাবস ফুলট উঠল্া। 
শদাৈাম্ব-এর িাোিাবে িসিাসিারী এি থিানীয় িযেবতি আবু্্ 
িবরম শ্াহার জানাল্ন, ‘আমরা শরল্র িালে িৃতজ্ঞ, িারে 
তালদর জনযে এখালন আমালদর িুম্ভিারলদর বনলয় এি পৃথি 
িাজার গলড় উলঠলে। এই িাজার গলড় ওঠার ফল্ আমালদর 
শেল্-শমলয়রা িাজ শপলয়লে।’ রামিান শজ্ার ধখয়াজ আহলমদ 
খতমত মলন িলরন, উৈমপুর-িারামু্া শর্ শরাগালরাগ রিিল্প 
তার িালে আ�ীিালদ্বর মত, িারে এই শর্ িযেিথিা চা্ু হওয়ার 
ফল্ তালি আর এখন দীঘ্বপথ হাটঁলত হয় না। এমনবি, শর্ 
শরাগালরাগ িযেিথিার ফল্ তার এ্ািায় শদািান ও শহালট্ 
গলড় উলঠলে। ্ বর চা্ি িু্দীপ জানাল্ন, শর্পবরলষিা রবদ 
এখালন চা্ু না হত, তাহল্ সড়ি পবরলষিা চা্ু হলত আরও 
২০ িের শ্লগ শরত। এখন রারেীরা রিবত ঘন্টায় শরেন পবরলষিা 
পালচ্ছন। শিন্দ্র�াবসত জমু্ ও িাশ্ীলর সাৈারে মানুলষর 
িালে এই শর্ পবরলষিা আনলদের িারে হলয় উলঠলে। এর 
ফল্ শিি্ দবরদ্র মানুলষরা ্াভিান হলচ্ছন না, শসই সলগে 
বিদযো্য় পড়ুয়া এিং বনতযেরারেীলদর িালে এই শর্ শরাগালরাগ 
িযেিথিা গুরুত্বপূে্ব হলয় উলঠলে। থিানীয় রুিি-রুিবতরা এই শর্ 
পবরলষিার ফল্ িম্বসংথিালনর সুলরাগ শপলয়লেন। 

জমু্ ও িাশ্ীলর অগ্রগবত এিং সমৃবদ্ধর ্লক্ষযে উৈমপুর-

প্রযুভক্তর মাধ্যনম রূপান্তর

প্ররত্যি ভােত্রীয়ই অগ্রগকতে ব্যাপারে 
আগ্রহ্রী। বত্স মান েেিাে নতুন ভােত 
এবং যুব েমার�ে মানকেিতা তো ১৩৭ 
মিাটিে মবকশ মানরুষে আশা-আিাঙ্াে 
ব্যাপারে ওয়াকিবহাে। এই ১৩৭ মিাটি 
ভােত্রীয় মদশরি দ্রুত একগরয় চোে পরে 
অনপু্রাকণত িরে। এেিম পকেকথিকতরত 
ক্মতায় আোে প্রেম ৫ বছরে মমাদ্রী 
েেিাে এমন অরনি প্রিরপেে কশোন্যাে 
িরে, মযগুকে বহু দশি ধরে বাস্তবাকয়ত 
হয়কন। এমনকি েংকলিষ্ট এোিাে মানষু 
দ্রীঘ্সকদন উন্নয়রনে অরপক্ায় কছরেন। 
এেপে মমাদ্রী েেিাে ২ বছরে এি নতুন 
মেিড্স  ধতকে িরে, যারত প্রিপেগুকেে 
িা�িম্স বন্ধ না হয় এবং মদশরি কপছরন 
কফরে তািারত না হয় ....

েতুে ভারত গঠনের

৭ িছর 

ভারলের
ইবজিবনয়াবরং যক্ররে 
ববস্য়কর দক্তা

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার২০



িারামু্া শর্ শরাগলরাগ রিিল্প শিন্দ্রীয় সরিালরর 
রিবতশ্রুবত রক্ষার এি উজ্জ্ব্ দৃষ্া্। চন্দ্রভাগা নদীর 
ওপর ৈনুিািৃবত শসতু বনম্বালের িাজ বে্ বনঃসলদেলহ 
চযোল্লজের। ইবতমলৈযেই শসতু বনম্বালের িাজ শ�ষ হলয়লে। 
এই শসতু শদল�র িাবি অংল�র সলগে িাশ্ীর উপতযেিালি 
রুতি িরলে। আগামী ২০২২-এর অগাস্ট মাস নাগাদ এই 
শসতু বদলয় ঘন্টায় রিায় ১০০ বিল্াবমটার গবতলিলগ শরেন 
েুটলি। সমগ্র রিিলল্পর িাজ শ�ষ হল্ িাশ্ীর শথলি 
িনযোিুমারী পর্্ব  সরাসবর শর্ শরাগালরাগ থিাবপত হলি। 
এই রিিল্প খালত খরচ হলচ্ছ ২৭,৯৪৯ শিাবট টািা। বহমা্য় 
সং্গ্ন রিতযে্ এ্ািা এিং দুরুহ উপতযেিার মৈযে বদলয় 
২৭২ বিল্াবমটার দীঘ্ব শর্ শরাগালরাগ গলড় শতা্া হলচ্ছ। 
এই িাজও রলথষ্ চযোল্বজেং। সুদীঘ্ব ২৭২ বিল্াবমটার এই 
শর্পলথ ৯২৭বট শসতু, ৩৮বট সুড়গে বনম্বালের িাজ চ্লে। 
পা�াপাব� এই শর্ রিিলল্পর সলগে ২০৫ বিল্াবমটার দীঘ্ব 
সংলরাগিারী সড়ি বনম্বালের িাজ শ�ষ হলয়লে। এই সড়ি 
বনম্বালের ফল্ িাশ্ীর উপতযেিায় রিায় শদড় ্ক্ষ মানুষ 
সড়ি শরাগালরাগ িযেিথিার সুবিৈা বনলত পারলিন। ‘ভারতীয় 
শর্ আথ্বসামাবজি উন্নয়লনর পা�াপাব� সুলরাগ-সুবিৈা গলড় 
শতা্ার িাজ িরলে, রালত সাৈারে মানুলষর জীিনরাপলন 
মালনান্নয়ন ঘটালনা রায়। চন্দ্রভাগা নদীলত ৈনুিািৃবত শসতু 
বনম্বালের পা�াপাব� িাশ্ীর উপতযেিায় সড়ি শনটওয়াি্ব 
িযেিথিা গলড় ওঠার ফল্ এখানিার িাবসদোলদর জীিনরারোয় 
িড় পবরিত্বন এলসলে। ৈনুিািৃবত এই শসতু বনম্বালের িাজ 
শ�ষ হলয়লে িল্’ জাবনলয়লেন শর্মন্তী পীরূষ শগালয়্।

ধনুকাকবৃত এই যসতু আইরেল টাওয়াররর 
যররক যববশ উচুঁ

বনম্বাে শক্ষলরে এি গুরুত্বপূে্ব মাই্ফ্ি বহলসলি িাটরা-
িাবনহা্ �াখায় বনবম্বত ১.৩ বিল্াবমটার দীঘ্ব এই শসতুবটর 
ভূপৃষ্ শথলি উচ্চতা ৩৫৯ বমটার, রা রিালসির আইলফ্ 
টাওয়ালরর উচ্চতার তু্নায় শিব�। বিলশ্বর উচ্চতম চন্দ্রভাগা  
শর্ শসতু বনম্বালে অতযোৈুবনি রিরুবতি িযেিহার িরা হলয়লে। 
এই শসতুর শমাট ধদঘ্বযে ১.৩১৫ বিল্াবমটার এিং এলত 
১৭বট স্তম্ভ রলয়লে। ৈনুিািৃবত মূ্ স্তম্ভবটর ধদঘ্বযে ৪৬৭ 

বমটার এিং এর ওজন ১০,৬১৯ শমবরেি টন। শসতুবটর 
নি�া এমন ভালি ধতবর িরা হলয়লে রালত শসবট ঘন্টায় 
২৬৬ বিল্াবমটার গবতলিলগ িলয় রাওয়া ঝলড়র শমািাবি্া 
িরলত পালর। বরয়াবসর শর এ্ািায় শসতুবট বনম্বাে িরা 
হলয়লে, শসবট ৪ নম্বর ভূবমিম্রিিে এ্ািার মলৈযে পলড়। 
বিন্তু শসতুবটলি ভূবমিম্রিিে ৫ নম্বর এ্ািার সি্বাবৈি 
িম্ন রিবতলরাৈী বহলসলি বনম্বাে িরা হলয়লে। শসতু বনম্বালে 
২৮,৬৬০ শমবরেি টন ইস্পাত িযেিহার িরা হলয়লে। ১,৩১৫ 
বমটার দীঘ্ব এই শসতুবটর জীিৎিা্ ১২০ িের। শসতুবটর 
নি�া এমনভালি ধতবর িরা হলয়লে রালত শসবট সি্বাবৈি 
ভূিম্লনর রিভাি রিবতহত িরলত পালর। ওলয়ব্ডং িা 
ৈাতুর সলগে ৈাতুর শজাড়া্াগালনার িালজ শফজড অযোলর 
আল্টাসবনি শটবস্টং শমব�ন িযেিহার িরা হলয়লে। এই শসতুর 
সি্বাবৈি িৃহৎ বভবত্তবটর আিার এিবট ফুটি্ মালঠর এি 
তৃতীয়াংল�র সমান। শসতু বনম্বালের সময় চন্দ্রভাগা  নদীর 
ওপর ৯১৫ বমটার দীঘ্ব শিি্ শক্ন িযেিহার িরা হলয়বে্, 
রা বিলশ্বর সুউচ্চ শিি্ শক্ন। এমন বি শসতু বনম্বালের 
িালজ ১০ ্ ক্ষ বিউবিি বমটার মাবট শখাড়ঁা হলয়লে এিং ৬৬ 
হাজার বিউবিি বমটার িংবক্ট িযেিহৃত হলয়লে। রিৈনমন্তী 
নলরন্দ্র শমাদী িল্লেন, ‘শরাগালরাগ থিাপলনর রিিল্পগুব্ এই 
শিন্দ্র�াবসত অঞ্চল্র েবি ও বনয়বত দুলটাই পালটে বদলত 
চল্লে। আবম চন্দ্রভাগা  শর্লসতুর বিেু অসাৈারে েবি 
শদলখবে। এই েবিগুব্ শদলখ শর শিান িযেবতির গি্বলিাৈ 
িরাই উবচত। শর্ আগামী ২-৩ িেলরর মলৈযে উপতযেিার 
সলগে শর্ শনটওয়াি্ব গলড় তু্লত রিয়াসী হলয়লে’।

এই শর্ শরাগালরাগ রিিল্প এি ভারত, শরেষ্ ভারত-এর 
স্প্নলি িাস্তিাবয়ত িরলত চল্লে। চন্দ্রভাগা  নদীর ওপর 
ৈনুিািৃবত এই অসাৈারে শসতুবট শসনািাবহনীর িালেও 
অতযে্ গুরুত্বপূে্ব হলয় উঠলি। দুবদলিই আ্জ্বাবতি 
সীমানা থািার দরুন সমগ্র এই এ্ািার শিৌ�্গত গুরুত্ব 
রলয়লে। উপতযেিার এই শর্্াইন সি মরশুলম পবরিহলের 
উপলরাগী হলয় উঠলি। এমনবি, জমু্ ও িাশ্ীলরর রিতযে্ 
এ্ািাগুব্র সলগেও শরাগালরালগর শক্ষলরে সময় সারেয় 
িরলি। এোড়াও এই শর্ রিিল্প পর্বটন ব�লল্পর বিিা� 
ঘটালি এিং এই অঞ্চল্ সাৈারে মানুলষর জনযে িম্বসংথিালনর 
সুলরাগ সৃবষ্ িরলি।  

যাত্রার  সময়  সাশ্রয়

িন্দ্রভাগা িদী� ওপ� ধিুোেৃতি 
এই ঢসিু উচ্চিা� তদে ঢথকে তবকশ্ 
সবকোতধে। এই ঢসিু পযুাত�কস অিুপম 
আইকফল টাওয়াক�� িুলিায় ৩৫ 

তমটা� ঢবতি উচ্চিা তবতিষ্ট

ঢসিু� দদঘকেযু ১,৩১৫ তমটা� এবং ঢসিুতট� 
ঢময়াদ োল ১২০ বছ�। তডআ�তডও-� 
সকগে সহকযাতগিায় প্রিন্ তবক্া�কণ� 
িীব্রিাক�াধী এধ�কণ� ঢসিু ঢদকি এই 

প্রথম

৩৫৯ ভমিার উচ্চতা ২৮,৬৬০ কমভরি� িে ইস্পাত 
ি্যিহৃত

কসতুর বদঘ্ণ্য :
১,৩১৫  ভমিার
প্র�ল্প খানত খরে
২৭,৯৪৯ ক�াভি 

িা�া

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২১



লাদাকখ স্াভাতবকে� 
িুলিায় ৩০ ভডভগ্র 
�ম তাপমাত্র সকত্বও 
পাইপ বাতহি 

প্রধােমন্ত্রী েনরন্দ কমাদ্রী ২০১৯-এর 
১৫ আগ্ লালন�ল্ার প্রা�ার কেন� 
িাভতর উনদেনশ ভাষনণ কদনশ প্রভতভি 
পভরিানর পাইপ িাভহত ভিশুধে পাে্রীয় 
িল কপঁনছ কদওয়ার লনক্ষ্য কিারানলা 
সওয়াল �নরভছনলে।

প্রকতকূে ভপূ প্রিৃকত এবং হাে িাঁপারনা শ্রীতে পকেরবশরি 
উরপক্া িরে োদারখ �ে �্রীবন কমশন পান্রীয় �রেে 
েংথিান েুকনকচিত িরেরছ

এ� ভিরল প্রযুভক্তগত সাফল্য

শ্রীরতে মেশুরম �ে 
বেফ হরয় যাওয়া অেবা 
পাইপ োইনগুকে মফরে 
যাওয়াে হাত মেরি 
েক্া িেরত ভপূ পৃরষ্ে 
৩ মেরি ৪ ফুে ন্রীরচ 
পাইপগুকে বোরনা হয়। 
এ�ন্য, ইনেুরেরেে পাইপ 
ব্যবহৃত হয়, যাে ফরে 
পাইরপে �ে বেরফ 
পকেণত হরত পারে না।

সমস্ পভরিানর পাইপিাভহত িল সরিরাহ �নর কগায়া কদনশর প্রেম রাি্য এিং 
কতনলগোো ভবিত্রীয় রাি্য ভহনসনি এই উনল্খনযাগ্য সাফল্য অি্ণে �নরনছ।

এই েমকেসূতি� 
মাধযুকম ২০২৪-এ� 
মকধযু ১৯.২০ ঢোতট 

পত�বাক� পাইপ বাতহি 
জল স�ব�াকহ� 
পত�েল্পিা �কয়কছ

স্াধীিিা� সময় 
ঢথকে ২০১৯ পযকেন্ত 
ঢেবল ৩.২৩ ঢোতট 

পত�বাক� পাইপ বাতহি 
জল স�ব�াহ ে�া 

হকয়কছ

জল জীবি 
তমিকি� আওিায় ৪ 
ঢোতট� ঢবতি পত�বা� 
পাইপ বাতহি জল 
সংকযাগ ঢপকয়কছ 

�কয়কছ

জল  জীবন  তমশননর  উনলেখনযাগ্য  ববতশষ্ট

বিশশ্বর অবৈিাং� উন্নত শদল�র িালেও 
স্াভাবিলির তু্নায় ৩০-৪০ বডবগ্র 
িম তাপমারোয় পাইপ িাবহত জ্ 

শপঁলে শদওয়া বনঃসলদেলহ জবট্ িাজ। এরিম 
িম তাপমারোয় পাইলপর জ্ বনলমলষই িরলফ 
পবরেত হয়। রার দরুে সরিরাহ িযেিথিায় 
বিঘ্ন ঘলট। রাব�য়ার সাইলিবরয়া সহ মাবি্বন 
রুতিরালষ্টর শটসিাস ও ব�িালগালত রিি্ 
�ীলতর সময় পাইলপ জ্ সরিরালহর িালজ 
সমসযো হয়। বিন্তু চরম রিবতিূ্ পবরলি� 
এিং নানাবিৈ চযোল্জে সলত্বও ভারলতর ্াদাখ 
অঞ্চ্, বিচক্ষে দূরদৃবষ্ এিং রিরুবতিগত শিৌ�্ 
রূপায়লের শক্ষলরে এি উদাহরে হলয় উলঠলে। 
এখালন স্াভাবিলির তু্নায় ৩০ বডবগ্র িম 
তাপমারোলতও পাইপ িাবহত জ্ সরিরাহ 
সম্ভি হলচ্ছ। ভারত সরিালরর উচ্চািাঙ্ী 
জ্ জীিন বম�লনর মাৈযেলম এই িৃবতত্ব অজ্বন 
সম্ভি হলয়লে। 

প্রবে শ্রীরতে েময় হ্রদ ও �োধােগুকেে 
উপরেে �ে বেরফ পকেণত হয়। 
কিন্তু বেরফে ন্রীরচ �ে তেে্রী োরি। 
ইনকফেররেশন প্রযুকক্ে োহারয্য �োধােগুকেে 
বেরফে ন্রীরচে োিা �ে, বাকেগুকেরত 
েেবোহ িো হয়।   

নদ্রীে �ে পকেরশাধন িরে পানরযাগ্য িোে 
পে মেই �ে ওভােরহড ে্যারঙ্ ম�তু িরে 
োখা হয়। এেপে, এই �ে েুকবসৃ্তত পাইপ 
োইরনে মাধ্যরম বাকে বাকে মপৌঁরছ মদওয়া 
হয়। �ে গেম োখাে �ন্য মেৌেশকক্ 
িার� োগারনা হয়। 

পান্রীয় �ে কনকদ্সষ্ট েমরয় আবাকেি এোিায় 
েেবোহ িো হয়। োদারখে মস্টাি, নাং 
এবং ফাইয়াং গ্রামগুকেরত এই পধেকতরত �ে 
েেবোহ িো হরছে।

পানীয় জনলর সুতবধা

প্রযুভক্তর মাধ্যনম রূপান্তরেতুে ভারত গঠনের

৭ িছর 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার২২



পকেরবশগত ছােপরে কবষয়ি িােরণ উন্নয়নমপূেি প্রিরপেে 
িার�ে গকত প্রায়শই মন্থে হয়। এে ফরে, মহােেি, 

এসিরপ্রেওরয়, গ্র্রীণ এসিরপ্রেওরয় কনম্সারণে িা� অরনিোই 
কবেকম্ত হরয়রছ। এধেরণে প্রিপে কনম্সারণে িার� 

অনুমকত মদওয়া হরেও, এই শত্স  মমরন চেরত হত, 
ময, যতো পকেমাণ গাছ িাো হরব তাে েমপকেমাণ 
চাোগাছ মোপন িেরত হরব। কিন্তু, বত্স মান মিন্দ্র্রীয় 

েেিারেে ইকতবাচি কচন্তা-ভাবনাে ফরে েমগ্র 
ব্যবথিায় পকেবত্স ন হরয়রছ। এখন মহােেি কনম্সাণ 
মেরি গ্র্রীণ এসিরপ্রেওরয় গরে মতাোে মত প্রকতটি 
প্রিরপেে মক্ররে গাছ প্রকতথিাপন এি গুরুত্বপপূণ্স অগে 

হরয় উরেরছ। ভােরতে প্রেম মগ্রড পৃেি্রীিেণ আব্সান 
এসিরপ্রেওরয়, যা বিােিা এসিরপ্রেওরয় নারম পকেকচত, 

মেটি কনম্সারণে েময় ১২ হা�াে গাছ প্রকতথিাপন িো 
হয়। ২৯ কিরোকমোে দ্রীঘ্স এই এসিরপ্রেওরয় কনম্সারণ 
গাছ প্রকতথিাপরনে মক্ররে এধেরণে প্ররচষ্টা প্রেম ...

 ভােতমাো িম্সেপূকচে আওতায় ২০২৫-এে মরধ্য ২২টি 
গ্র্রীণকফডে িকেডে গরে মতাো হরব। এই প্রিপে খারত 
খেচ ধো হরয়রছ ৩ েক্ ১০ হা�াে মিাটি োিা। 
এই ২২টি গ্র্রীণকফন্ িকেডরেে মরধ্য কদকলি-মমু্াই 
এসিরপ্রেওরয় েরয়রছ। এে িা� মশষ হরে এই দইু 
মহানগরেে মরধ্য ১,৩২০ কিরোকমোে দ্রীঘ্স যারোপরে 
েফরেে েময় ২৪ ঘটো মেরি িরম ১৩ ঘটোয় 
দাঁোরব। এেিম পকেকথিকতরত প্রকতটি প্রিরপেে মক্ররেই 
গাছ প্রকতথিাপরনে পধেকত অনেুেণ িো হরব

 গাছ প্রকতথিাপরনে এই প্রযুকক্ প্ররয়ারগে ফরে উন্নয়রনে 
িার� গকত আেরব এবং পকেরবশ তো বাস্তুতরন্তে 
েুেক্া অেুে োিরব। গাছ িাো যকদ েদ যায়, 
তাহরে পকেরবরশে েুেক্ায় মেোই হরব মানব �াকতে 
বে অবদান। এেফরে, মদশও উন্নয়রন পরে একগরয় 
যারব

 এিটি গাছ প্রকতথিাপরনে খেচ ২৫ হা�াে োিা। 
বিােিা এসিরপ্রেওরয়রত ১২,০০০ গাছ প্রকতথিাপন িো 

হরয়কছে। প্রকতথিাপরনে পে োফরে্যে হাে ৮৪ শতাংশ
 প্রেরম গারছে ওপে ি্রীেনাশি ছোরনা হয়, তােপে 
েংকলিষ্ট বরৃক্ে মশিে যারত ক্কতগ্রস্ত না হয় মেই 
অনযুায়্রী বে অংশ �রুে মাটি মখাঁো হয়

 গাছটি মখাঁোে পে তাে মশিরে োে োগারনা হয় 
এবং িাদামাটি কদরয় েমস্ত মশিে কঘরে মফো হয়। 
এেপে, ২০-২৫ কদন গাছটিরি ওই অবথিায় োখা 
হয়। এিবাে িাদামাটি মশিরেে েরগে শুকিরয় মগরে 
েংকলিষ্ট গারছে েমস্ত মশিে মরুে মফো হয়

 এই অবথিায় গাছটিরি ১৫ কদন মেরখ মদওয়াে উরদেশ্য 
হে, যারত মেটি কনর� মেরি মবরঁচ োিরত পারে। 
এেপে, যরন্তে োহারয্য েংকলিষ্ট গাছটিরি অন্যরে 
প্রকতথিাপন িো হয়

 হকেত পে অ্যাপ-এে মাধ্যরম ক�ওে্যাকগং, ওরয়ব 
কভকত্তি ক�আইএে উপরযাগ্রী ন�েদাকে ব্যবথিা, েুকনকদ্সষ্ট 
থিান, গাছটিে প্র�াকত, েক্ণারবক্ণ ও অন্যান্য কবষরয় 
ন�েদাকে িো হয়   

এখি দদতিে ৩৭ 
তেকলাতমটা� দীঘকে 
জািীয় মহাসড়ে 

তিতমকেি হকচ্ছ। ২০১৪-
ঢি দদতিে ১২ 

তেকলাতমটা� েক� 
তিমকোণ হি

৭ বছক� মহাসড়কে� 
দদঘকেযু ১,৩৭,৬২৫ 

তেকলাতমটা� ঢবকড়কছ। 
আকগ তছল ৯১,২৮৭ 

তেকলাতমটা�

ফা্ ি্যাগ 
ি্যিস্থার প্রবিকেকি� 
ফকল মহাসড়কে 

ঢটালপ্াজাগুতলকি গাতড়� 
লম্া লাইি ঢথকে মুতক্

েতুে কমাির গাভড় 
আইে বাস্তবায়কণ� 
মাধযুকম ২০৩০-এ� 
মকধযু ভা�কি সড়ে 
দুঘকেটিা� সংখযুা 

িূিযুকি িাতমকয় আিা� 
পত�েল্পিা

গাছ  প্রততস্াপননর  মাধ্যনম

Tree Transplant

মহাসড়ন�র �ানি গভত

গাে রিবতথিাপন

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২৩



রিৈানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী ২০১৯-এর ১৫ই জানুয়াবর 
শিরা্ায় শিালিাম িাইপালসর উলবিাৈনী অনুষ্ালন 
শর িথা িল্বেল্ন তা শদল� সড়ি পবরিাঠালমা 

রিিলল্পর শক্ষলরে সরিালরর দৃঢ় সংিল্প ও আ্বরি 
রিয়াসলিই রিবতফব্ত িলর। শিালিাম িাইপাস এরিম 
এিাবৈি বি্বম্বত রিিলল্পর  এিবট, রা িহু দ�ি 

ৈলর িাস্তিাবয়ত হওয়ার অলপক্ষায় পলড় বে্। বিগত 
সরিারগুব্র উদাসীনতার দরুে এই িাজ শ�ষ হয়বন। 
১৩ বিল্াবমটালরর বিেু শিব� দীঘ্ব এই িাইপাস চা্ু 
হওয়ার ফল্ আ্াপু্ঝা এিং বতরুিন্পুরলমর মলৈযে 
দূরত্ব হ্াস পালি। ২০১৯-এ এই রিিলল্পর িাজ শ�ষ 
হলয়লে।

মকাল্াম 
বাইপাস

কয সমস্ প্র�ল্প দ্রীঘ্ণ ভদে 
পনড়ভছল, কসগুভল িাস্িাভয়ত 

হনছে
এ�েম অকিে প্রেল্প �কয়কছ 
ঢযগুতল দীঘকেতদি পকড় থাো� 
প� গি েকয়ে বছক� সমূ্পণকে 
হকয়কছ। এই সমস্ত প্রেকল্প� 
মকধযু �কয়কছ বাড়কমক�� 

ঢিাধিাগা�, ৫ দিকে�ও ঢবতি 
সময় ধক� পকড় থাো সদকো� পযুাকটল 
সক�াব� বাঁধ বা ৬৫ বছ� ধক� 
তবলতম্ি হওয়া বািসাগ� প্রেল্প। 
এছাড়াও, ১৬ বছ� তবলতম্ি হওয়া 

প� আসাকম ঢবাতগতবল ঢসিু তিমকোকণ� 
োজ ঢিষ হকয়কছ। প্রধািমন্তী িক�ন্দ্র 
ঢমাদী� েথায়, বাধা-তবপততি, তবলম্ 
ও উকপক্ষা� দীঘকে তদকি� সংসৃ্কতি� 

অবকিকষ পত�সমাতপ্ত ঘকটকছ। 

আম�া যখি উড়ালপুল ও সড়ে 
তিমকোণ েত� িখি আম�া শুধু 

গ্ামগুতল� সকগে িহক�� ঢযাগাকযাগ 
স্থাপকি� েথাই ভাতব িা, ঢসই সকগে 

সাফকলযু� সকগে ইচ্ছা, সুকযাকগ� 
সকগে প্রিযুািা এবং আিকদে� সকগে 
আোঙ্া প�ূকণ� মকধযু ঢসিুবন্ি 

গকড় ঢিালা� ঢিষ্টা েত�।

এখে কদনশ ১১১ভি িলপে 
পভরিহণ রুি রনয়নছ। ২০১৪-
কত ভছল ক�িল পাঁেভি। এই 
১১১ভি িলপে ২৪ভি রানি্য 
ছভড়নয় রনয়নছ, যার কমাি বদঘ্ণ্য 
২০,২৭৫ ভ�নলাভমিার।   

হলভদয়া-িারাণস্রী িলপে
পপূি্ণ ভারনত অভ্যন্তর্রীণ িলপে পভরিহনণর 

ভিপুল সম্ািোন� �ানি লাগানো

পণ্য পভরিহনণ মাশুল হ্াস পাওয়ার সনগে সনগে পণ্যসামগ্র্রীর দাম �মনছ

অত্রীনত ভারনতর েদ-েদ্রীগুভলনত সহনিই িড় িড় িাহাি 
েলােল �রনত পারনতা। স্াধ্রীেতা পরিত্ণ্রী সমনয় িলপে 
পভর�াঠানমার উন্নয়নে উদাস্রীেতা কদখানো হনয়নছ। ভ�ন্তু 

এখে িত্ণমাে সর�ানরর এ�গুছে প্রয়ানসর ফনল পভরভস্থভত 
ক্মশ পাল্ানছে।

অভ্যন্তর্রীণ িলপে পভরিহণ 
পভর�াঠানমার সংস্ানরর ফনল 
হলভদয়া-িারাণস্রী িলপে ভিনশষ 
উনল্খনযাগ্য হনয় উনঠনছ। এই 
িলপনের পভর�াঠানমা কক্ষনত্র 
উন্নয়নের ফনল পপূি্ণ ভারনতর 
অভধ�াংশ এলা�াই উপ�ৃত 
হনয়নছ। পক্ষান্তনর উত্তরপ্রনদশ, 
ভিহার, ঝাড়খডি ও পভচিমিনগে 
উন্নয়ে ঘিনছ।

নছ
িারাণস্রী কেন� হলভদয়া পয্ণন্ত িলপে পভরিহণ ি্যিস্থা োলু হওয়ার ফনল পভরিহণ খানত খরে 
লক্ষণ্রীয় হানর �নমনছ। হলভদয়ান� মাভল্-কমাডাল িাভম্ণোল ভহনসনি গনড় কতালার পভর�ল্পো 
কেওয়া হনয়নছ। এমেভ�, অদপূর ভভিষ্যনত িাংলানদনশর সনগে িলপনে কযাগানযাগ স্থাপনের 
পভর�ল্পোও রনয়নছ।

হলভদয়া – িারাণস্রী িলপে
পর্রীক্ষামপূল� ভানি িলপনে 
পভরিহনণর অগে ভহনসনি 

২০১৬-র অগান্ িারাণস্রী 
কেন� হলভদয়া পয্ণন্ত মারুভত 
গাভড় পভরিহণ �রা হয়।

বদঘ্ণ্য :
১৩৯০ 
ভ�নলাভমিার

খরে :
৪২০০ 
ক�াভি িা�া

প্রযুভক্তর মাধ্যনম রূপান্তরেতুে ভারত গঠনের

৭ িছর 

৫ দশ� অনপক্ষার পর 
ক�রালার

অিনশনষ িাস্িাভয়ত

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার২৪



n শ্রীরতে মেশুরম ব্যাপি তুষােপারতে দরুণ মোহতাং কগকেপরেে িারছ 
মনাকে-মেহ্ মহােেি বছরেে ৫ মেরি ৬ মাে বন্ধ হরয় মযত। 
এেফরে, েমগ্র এোিা মদরশে বাকি অংরশে েরগে েম্পূণ্স কবকছেন্ন হরয় 
পেত। এখন নতুন এই মহােেিটি োোবছেই যাতায়ারতে উপরযাগ্রী

n মিন্দ্র্রীয় েেিারেে েরব্সাচ্চ অগ্রাকধিারেে ফরে এই েুেগে কনম্সারণে িা� 
বাস্তবাকয়ত হরয়রছ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী গত বছে মতেো অর্াবে 
এই েুেগে �াকতে উরদেরশ উৎেগ্স িরেন 

n প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অেেকবহাে্রী বা�রপয়্রী ২০০২-এে ২৬মশ মম এই 
েুেরগেে কশোন্যাে িরেন। কিন্তু পপূব্সবতমী েেিােগুকে এই েুেগে 
কনম্সারণে িার� অগ্রাকধিাে মদয়কন। এেপে ২০১৪ োরে মিরন্দ্র নতুন 
েেিাে ক্মতায় এরে েুেগে কনম্সারণে িার� গকত আরে 

শরাহতাং-এ মানাব্-শ্হ্ মহাসড়লি 
এিবট সুড়গে বনম্বালের স্প্ন ২৬ িের ৈলর 
্াব্ত হলয়লে। বিন্তু িত্বমান শিন্দ্রীয় 
সরিালরর শময়াদ িাল্র ৬ িেলরর 
মলৈযেই এই স্প্ন িাস্তিাবয়ত হলয়লে। 
আসল্ শিন্দ্রীয় সরিালরর আগ্রহ এিং 
আ্বরি ইচ্ছার ফল্ই এটা সম্ভি 
হলয়লে। এই সুড়গে আ্বনভ্বর হলয় 
ওঠার শক্ষলরে ভারলতর দৃঢ় সংিলল্পর 
এিবট উজ্জ্ব্ দৃষ্া্। ইবতমলৈযেই 
এব�য়ার দীঘ্বতম সুড়গে-সড়ি শজাবজ্া 
সুড়লগের িাজ শুরু হলয়লে। এর ফল্, 
থিানীয় মানুলষর রাতায়ালত সুবিৈার 
পা�াপাব� রিতযে্ সীমা্ এ্ািাগুব্লত 
শসনািাবহনীর শপঁলোলনা আরও সহজ 
হলি। 

কিাভিলা: এভশয়ার দ্রীঘ্ণতম সুড়গে সড়�

অিল সুড়গে গুরুত্বপপূণ্ণ ক�ে?

n  পাহারে কবর্ােণ ঘটিরয় প্রচকেত ে্রীকত মমরন গত বছে একশয়াে দ্রীঘ্সতম ম�াক�ো 
েুেগে-েেি কনম্সারণে িা� শুরু হরয়রছ। এই েুেগে কনম্সারণে পে মদরশে বাকি 
অংরশে েরগে েব মেশুরম শ্রীনগে, দ্াে, িাকগ্সে ও মেহ্-এে েরগে মযাগারযাগ ব�ায় 
োিরব 

n  ম�াক�ো কগকেপরেে ন্রীরচ, েমদু্পৃষ্ মেরি ৩,০০০ কমোে উচ্চতায় এই েুেগে-েেি 
কনম্সারণে িা� চেরছ। এই েুেগে কনম্সারণে ফরে শ্রীনগে, িাকগ্সে ও মেহ্-ে েরগে 
মযাগারযারগে েময় ৩ ঘটো মেরি িরম ১৫ কমকনে দাঁোরব। ৭,০০০ মিাটি োিাে 
এই প্রিপেটি প্রকতেক্াে েণরিৌশে ব্যবথিারি আেও শকক্শাে্রী িেরব  

n েমদু্পৃষ্ মেরি ১০,১৭১ ফুে উচ্চতায় অেে 
েুেগে কনকম্সত। এই েুেগে কবরবে দ্রীঘ্সতম ও 
উচ্চতম েেি-েুেগে

n েুেরগেে কভতরে কেগেে টিউব এবং ডবে মেন 
োরনরে ওভােরহড উচ্চতা ৫.৫২৫ কমোে

n এই েুেরগে অত্যাধুকনি মেকম-রোন্সভাে্স কেরস্টম, 
ফায়ােফাইটিং কেরস্টম, োইটিং, মকনেকেং 
কেরস্টম এবং েব্সাধুকনি ইরেরট্া-মমিাকনিাে 
কেরস্টম িার� োগারনা হরয়রছ

্াদালখ শমাতালয়ন 
ভারতীয় 

শসনািাবহনীর সুবিৈালথ্ব অট্ 
সুড়গে সুদূররিসারী ভূবমিা 
শনলি। এই সুড়গে বনম্বালের 
ফল্ এখন �ীলতর মরশুলম 

অস্ত্র�স্ত্র ও অনযোনযে রিলয়াজনীয় 
সামগ্রী সহলজ ্াদালখ 

সরিরাহ িরা সম্ভি হলচ্ছ

অটে সুড়ঙ্গ : 
সামভর� – অে্ণনেভত� 
শভক্তর প্রত্রী�

্
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মবামিমবে মসতু :তু 
আসানমর িে্য এ� উজ্জ্বল 
ভভিষ্যনতর প্রভতশ্রুভত 

পামবান সমুদ্র মসতু :পামবান সমুদ্র তু 
তাভমলোড়ুর উন্নয়নে আরও গভত সঞ্ার

শিাবগবি্ শসতু ভারলতর রিরুবতি শক্ষলরে 
ক্মিৈ্বমান সক্ষমতালি রিবতফব্ত িলর। 
উন্নয়নমূ্ি পবরিাঠালমা শক্ষলরে রিরুবতিগত 
সক্ষমতা ভারলতর অগ্রগবতর িাবহনীলত 
চাব্িা�বতি হলয় উঠলে। শদল�র পূি্বাঞ্চ্, 
উত্তর-পূি্ব িা দাবক্ষোতযে শথলি এরিম 
সাফল্যের অলনি িাবহনী রলয়লে। আসালম 
শিাবগবি্ শসতু দল�র দীঘ্বতম শর্ তথা 
সড়ি শসতু হলয় উলঠলে। অনযেবদলি, 
তাবম্নাড়ুলত রালমশ্বরম শথলি মদেপম 
পর্ব্ শরাগালরালগর শক্ষলরে পামিান 
সমুদ্রলসতু রিরুবতিগত শক্ষলরে ভারলতর 
রিাৈানযে ও অবভজ্ঞতালি পুনঃরিবতবষ্ত 
িলরলে।

১৯৬৫ শথলিই শিাবগবি্ শসতু বনম্বালের 
দাবি জাবনলয় আসা হবচ্ছ্। এই শসতু 
বনম্বালে ৩০ ্ক্ষ িস্তা বসলমন্ট িযেিহৃত 
হলয়লে। এোড়াও, ৩৯বট গাড্বার িা স্তম্ভ 
বনম্বাে িরা হলয়লে। এৈরলের রিবতবট 
স্তলম্ভর ধদঘ্বযে ১২৫ বমটার। ভারতীয় 
শরল্র বনবম্বত এই শসতুবট সাম্প্রবতি 
সমলয় রিরুবতিগত িৃবতলত্বর এি উজ্জ্ব্ 
দৃষ্া্ হলয় উলঠলে। 

শিাবগবি্ শর্ তথা সড়ি শসতু বনম্বালে খরচ হলয়লে ৫,৯০০ শিাবট টািা। শসতুর মলৈযে দুবট শডি বনম্বাে িরা 

হলয়লে। বনলচর শডলি ডাি্ শর্্াইন এিং উপলরর শডলি বতন শ্ন বিব�ষ্ সড়ি রলয়লে। এই সড়ি বদলয় সহলজই 
সামবরি িাবহনীর টযোঙ্ক রাতায়াত িরলত পারলি। 

শৈমাবজ ও বডব্রুগড় 
শজ্ার মলৈযে 

৪.৯৪ বিল্াবমটার 

দীঘ্ব বরেজবট দুই শজ্া 
�হলরর মলৈযে দূরত্ব ৫০০ 
বিল্াবমটার শথলি িবমলয় 
১০০ বিল্াবমটার িলরলে। 
আলগ এই দূরত্ব অবতক্ম 
িরলত সময় ্াগত ২৪ 
ঘন্টা।

তাবম্নাড়ুলত বনবম্বয়মান পামিান 

সমুদ্র শসতুবট ১০৫ িেলরর পুরালনা 

শসতুর পবরিলত্ব বনম্বাে িরা হলচ্ছ। 

এিেলরর বডলসম্বর নাগাদ বনবম্বয়মান 

এই শসতুর িাজ শ�ষ হলি িল্ 

মলন িরা হলচ্ছ। এবট শদল�র রিথম 

ভাবট্বিা্ ব্ফট শর্ওলয় সমুদ্র শসতু, 

শরবট বনম্বালে স্পযোন রিরুবতি িযেিহার 

িরা হলচ্ছ...

এই সমুদ্র শসতু বদলয় দ্রুত গবতলত শরেন 

চ্াচল্র পা�াপাব� অবৈি পবরমালে 

পেযে পবরিহে সম্ভি হলি। রিবত িের 

্ক্ষ ্ক্ষ পর্বটি রালমশ্বরম এিং 

ৈনুষলিাবডলত রান। এই শসতু বনম্বালের 

ফল্ পর্বটলির সংখযো আরও িাড়লি 

িল্ মলন িরা হলচ্ছ।   

প্রযুভক্তর মাধ্যনম রূপান্তরেতুে ভারত গঠনের

৭ িছর 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার২৬



n কবমান ভাো িকমরয় মদরশে োধােণ মানষুরি কবমারন 
েফরেে েুরযাগ িরে মদওয়াে মধ্য কদরয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
মমাদ্রীে আন্তকেিতাই প্রিাশ পায়। খুব অপে েমরয়ে মরধ্য 
তাঁে এই পকেিপেনা বাস্তব রূপ পায়, যখন োধােণ 
মানষু েব্সকনম্ন ২৫০০ োিাে কবকনমরয় কবমারন চোে 
েুরযাগ মপরয় যান 

n প্ররত্যিরি েুেরভ কবমারন চোে েুরযাগ িরে কদরত উোন 
িম্সেপূকচ শুরু হরয়রছ। উচ্চািাঙ্্রী এই িম্সেপূকচে আওতায় 
কবমারন েফরেে মক্ররে প্রকত কিরোকমোরে ভাো িরম 
হরয়রছ ৫ োিা, যা ে্যাকসিরত প্রকত কিরোকমোরে ভাো 
১০ োিাে তুেনায় িম 

n কনকদ্সষ্ট কবমারন ঘটোয় ৫০০ কিরোকমোে েফরেে মক্ররে 
অেবা মহকেিপ্ারে আধঘটো যারোে মক্ররে েরব্সাচ্চ ভাো 
ধায্স্য হরয়রছ মিবে ২৫০০ োিা 

n কবমান ভাকবমান ভাকব োমান ভাোমান ভা িকমরয় মদরশে োধাোধাে োধাোধা ণ মানষুেণ মানষুে রিণ মানষুরিণ মানষু কবমাকবমাকব রনমারনমা
েফরেেফরেে েফরেেফরে েুেুেরযােরযােুরযােুুেরযােুে গ রযাগ রযা িরে িরে ি মদওয়ামদওয়ামদ েওয়ােওয়া  মধ্য ে মধ্য ে কদরয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র কদরয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র কদরয়
মমামমামমাদমা ্রীেমা ্রীেমাদ্রীেদমাদমা ্রীেমাদমা  আন্ত্রীে আন্ত্রীে কেি আন্তকেি আন্ত তাই প্রকেিতাই প্রকেি িতাই প্রিতাই প্র াশ পায়। খুব অিাশ পায়। খুব অি পোশ পায়। খুব অপোশ পায়। খুব অ েমেমে রয়েমরয়েম  মরয়ে মরয়ে রধ্য মরধ্য ম
তাঁ  এই পকেিপে এই পকেিপে এই প

সাধারণ মানুষের কাষেও 
বিমান সফষরর সুষ�াগ 
এষসষে

n এই কম্ণসদূ্চর আওতাে এখনও পয্ণতি ২৫০০ টাকা 
িাড়ার দ্বদ্নমরে প্রাে ৫৩ লষে মানষু দ্বমারন সফর 
করররেন 

n এখন হেরে ১০০০টির হবদ্ে রুরট দ্বমান চলাচল 
কররে, যার ফরল এক হকাটি মানষু দ্বমান 
পদ্ররষবার সরুযা� দ্নরত পাররেন 

n বত্ণ মারন ৫টি হহদ্লরপাট্ণ , ৫৩টি দ্বমানবন্দর এবং 
েটুি ওোটার অ্যাররার্াম ৩০৩টির হবদ্ে রুরট 
পদ্ররষবা দ্েরছে 

n হহদ্লকপ্ার এবং দ্সরলেন পদ্ররষবারকও উড়ান 
কম্ণসদূ্চর আওতাে দ্নরে আসা হরেরে। ১১টি সংস্া 
স্ল্প িাড়াে এই কম্ণসদূ্চর মাধ্যরম যাত্রীরের দ্বমান 
পদ্ররষবা দ্েরছে

n কম্ণসদূ্চর আওতাে ১০০০টি নতুন দ্বমান রুট এবং 
১০০টি দ্বমানবন্দর চাল ুকরার পদ্রকল্পনা ররেরে 

n ৩০টি নতুন হহদ্লরপাট্ণ  এবং দ্সরলেন পদ্ররষবার 
েন্য ১০টি ওোটার অ্যাররার্াম চাল ুকরর দ্বমান 
পদ্রবহর পদ্রকাোরমাে আমলূ পদ্রবত্ণ ন আনার 
কাে চলরে 

n প্রধানমন্তী নররন্দ্র হমােী �ত বের গুেরারট 
আরমোবাে এবং হকিাদ্িোর মরধ্য হেরের প্রথম 
দ্সরলেন পদ্ররষবার সচূনা কররন  

‘হাওয়াই েপ্পল’ পরা মােুষন� ‘হাওয়াই িাহাি’ িা 
ভিমানে সফনরর সুনযাগ �নর কদওয়াই  আমার লক্ষ্য

প্রযুভক্তর মাধ্যনম রূপান্তরেতুে ভারত গঠনের

৭ িছর 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২৭



আত্মবনর্ভর রারষের দর্ভণ
িারত দ্বরবের বৃহতিম �রতন্ত। আর সংসে িবন এই �রতরন্তর মদ্ন্দর। এই মদ্ন্দরর হেরের 
িদ্বষ্যৎ দ্স্র হে। বত্ণ মান সংসে িবনটি েতবষ্ণ আর� দ্নম্ণার করা হরেদ্েল। এই ১০০ বেরর 
প্ররোেন অনযুােী একাদ্ধকবার সংসে িবরনর হমরামত ও সংস্াররর কাে হরেরে। এখন 
সাংসেরের বসার েন্য পরুারনা এই কাোরমা পয্ণাপ্ত নে। এমনদ্ক প্রযদু্তির মাধ্যরমও সংসে 
িবরনর কাোরমাে পদ্রবত্ণ ন আনা সমীচীন নে। এই পদ্রদ্স্দ্তরত সরকাদ্র কােকরম্ণর সষুু্ 
সম্ােরন একদ্বংে েতাব্ীর নতুন িাররতর েন্য এক নতুন সংসে িবন এবং হসন্টাল দ্িস্া 
�রড় হতালার প্ররোেনীেতা হেখা দ্েরেরে....

n  নতুন েংেদ ভবনটি ৬৪,৫০০ বগ্সকমোে এোিা �রুে 
গরে উেরব, যা এি ভােত মরেষ্ ভােরতে মপূে মন্তরি 
প্রকতফকেত িরে। চােতে কবকশষ্ট এই প্রাোরদাপম ভবন 
কনম্সারণ খেচ ধো হরয়রছ ৯৭১ মিাটি োিা। ২১ মারেে 
মরধ্য এবং ভােরতে স্াধ্রীনতাে ৭৫তম বষ্সপপূকত্স ে আরগই 
এই ভবন কনম্সারণে িা� েমাপ্ হরব 

n  আমারদে োংসৃ্ককতি ধবকচররে অনপু্রাকণত হরয় করেভপূ �ািৃকত 
ওই ভবনটিে নিশা প্রনয়ণ িো হরয়রছ। করেভপূ �ািৃকত 
নতুন এই ভবনটিে অভ্যন্তে্রীণ ো�েজ্ায় োিরছ 
আঞ্চকেি কশপেিো, চারুিো ও থিাপরত্যে এি অনবদ্য 

েংকমরেণ। এে ফরে, অনপুম এই ভবনটিরত ভােত্রীয় 
েংসৃ্ককতে ঝেি প্রকতফকেত হরব। কনোপত্তাে কদি মেরি 
এই ভবনটি হরয় উেরব দরুভ্স দ্য। এমনকি, ভবনটি কনম্সারণ 
ভপূ িম্ন প্রকতরোধ্রী প্রযুকক্ে ব্যবহাে িো হরব  

n  নতুন এই ভবরন েমস্ত োংেরদে �ন্য পৃেি িায্সােয় 
োিরব, মযগুকে রেমশকক্ ভবরনে িারছই গরে মতাো 
হরব। োংেদরদে িায্সােয়গুকে কডক�োে প্রযুকক্ ও 
আধুকনি েুরযাগ-েুকবধায় েুেকজ্ত হরব। নতুন এই 
েংেদ ভবরন েংকবধান িক্, গ্রন্থাগাে, িকমটি রুম 
এবং ডাইকনং একেয়া োিরব, মযখারন ভােরতে মহান 
পেম্োে প্রকতফেন ঘেরব  

প্রযুভক্তর মাধ্যনম রূপান্তরেতুে ভারত গঠনের

৭ িছর 
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n  ঔপকনরবকশি শােরনে েময় গরে মতাো  পুোরনা শহ্রীদ 
সৃ্কত স্তরম্ভে োমরন ঠিি ময ভারব আমো �াত্রীয় যুধে 
স্ােি গরে তুরেকছ, মেভারবই আমো পুোরনা েংেদ 
ভবরনে োমরন আত্মকনভ্স ে ভােরতে �ন্য এি নতুন 
েংেদ ভবন কনম্সাণ িেকছ

n  োষ্ট্রপকত ভবন মেরি ো�পে পয্সন্ত উভয় কদরি প্রায় 
৩ কিরোকমোে এোিা �রুে মেন্টাে কভস্তা প্রিরপেে 
িা� চেরছ। এখারন মযেমস্ত ভবন েরয়রছ, মেগুকেে 
অকধিাংশই ১৯৩১-এে আরগ ধতকে

n  এিটি প্রকতষ্ান বা েেিারেে িা�িম্সরি আেও মবকশ 
উৎপাদনশ্রীে িরে তুেরত িম্সচাে্রীরদে মরধ্য েহরযাকগতা 
ব�ায় োখা অত্যন্ত �রুে্রী। কিন্তু বত্স মান মিন্দ্র্রীয় 
েকচবােরয়ে িাোরমাে মরধ্য এো েম্ভব হকছেে না। 
এমনকি, পুোরনা এই িাোরমা এিকবংশ শতাব্্রীে 
িা�িরম্সে কনকেরখ পয্সাপ্ নয়। তাই মেন্টাে কভস্তা গরে 
মতাোে প্ররয়া�ন্রীয়তা মদখা মদয়

n  চােটি প্রেে উভয় কদরি ১০টি িায্সােয় োিরব। 
তােপে এি �ায়গারতই েমস্ত মন্তি এবং ভােত 
েেিারেে িায্সােয়গুকে গরে মতাো হরব। এমনকি, এই 
ভবনগুকেরত প্ররবরশে �ন্য কনিেবতমী মমররো মস্টশন 
মেরি েুেগে কনম্সাণ িো হরব

n  প্রধানমন্ত্রীে েেিাকে বােভবন ও িায্সােয় মেন্টাে কভস্তা 
প্রিরপেে অগে। উপোষ্ট্রপকতে িায্সােয় ও বােভবনরিও 
এই প্রিরপে োকমে িো হরয়রছ   

িিুি সংসদ ভবকি 

১৫০
 িিাংকি� ঢবতি বসা� আসি

িিুি সংসদ ভবকি� তিমকোণ োকজ

২০০০
 জি ইতজিতিয়া� ও েমকেী প্রিযুক্ষ ভাকব 
এবং ৯০০০ েমকেী পক�াক্ষ ভাকব যুক্ 

হকবি

৮৮৮
ঢলােসভা� েক্ষ

৩৮৪
�াজযুসভা� েক্ষ

সংসকদ� ঢযৌথ অতধকবিকি ১২৭২ জি 
সাংসকদ� বসা� আসি

n  নতুন েংেদ ভবন কনম্সারণে পরেও পুোরনা ভবনটিে 
ব্যবহাে চাে ুোিরব। দটুি ভবনই এরি অপরেে পকেপপূেি 
কহরেরব িা� িেরব। নতুন েংেদ ভবন কনম্সাণ িার�ে 
েময় বত্স মান েংেদ ভবনটিে ঐকতহাকেি েংেক্রণে 
কবষয়টিরিও কবরবচনায় োখা হরব 

ঢলােসভা-�াজযুসভায় উচ্চমাকি� অতডও-
তভতডও বযুবস্থা গকড় ঢিালা হকব। প্রতিতট ঢডকস্ক 

থােকব ইকলক্ট্রতিে ঢগ্কজট়

িিুি সংসদ ভবি ভূেম্পি 
প্রতিক�াধী এবং দুকযকোগ ঢমাোতবলায় 

সক্ষম হকব

তবদুযুৎ খ�ি ৩০ িিাংি েমাকি 
পত�কবি বান্ব ভবি তহকসকব গকড় 

ঢিালা হকব

িিুি এই ভবি ১৫০ বছক�� ঢবতি 
সমকয়� িাতহদা ঢমটাকব

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২৯



স্বল্প খরনে মঙ্গল গ্রনহ অতিযাননর
মধ্যভদনয় কদনশর প্রযুভক্তগত সক্ষমতার িভহপ্র�াশ

িথযু প্রযুতক্� প্রসাক� যুবসম্প্রদাকয়� তবকিষ অবদাি ছাড়া ভা�ি েখিই মহাোি ঢক্ষকত্ তিকজ� েৃতিত্ব স্থাপি ে�কি 
পা�কিা িা। আমাকদ� পবূকেসূ�ী�া সাকপ� সকগে ঢখকলকছি তেন্তু বিকেমাি প্রজন্ এখি ইঁদুক�� সকগে ঢখলকছ।

মাতেকেি যুক্�াকষ্ট্র� ঢমতডসি ঢস্কায়াক� প্রযুতক্গি ঢক্ষকত্ এে িতক্িালী �াষ্ট্র তহকসকব ভা�কি� উত্াি 
প্রসকগে এই অতভমি প্রোি েক� প্রধািমন্তী িক�ন্দ্র ঢমাদী বকলি, সাঁপুকড়কদ� ঢদি তহকসকব ভা�কি� ঢয 

পত�তিতি তছল, িা এখি পাকটে ঢগকছ।

n স্পে খেরচ মগেে গ্ররহ ভােরতে অকববোে্য 
অকভযারনে বণ্সনা কদরত মগরে উদাহেণ 
স্রূপ বেরত হয়, মেৌেমণ্ডরেে এই োে 
গ্ররহ অকভযান পকেচােনাে মক্ররে প্রকত 
কিরোকমোরে খেচ পরেরছ অরোভাোে 
মচরয়ও িম। এই োফে্য ভােরতে িারছ 
রূপিোে মরতা। মেৌেমণ্ডরেে এই োে 
গ্রহটিরত ভােরতে অকভযান েফে হরয়রছ 
েেিারেে প্রযুকক্-বান্ধব ন্রীকতে প্ররয়ারগে 
ফরে। েেিারেে এেিম ন্রীকত গ্রহরণে 
উরদেশ্যই হে ভােতরি মহািাশ অকভযারন 
অগ্রণ্রী মদরশ পকেণত িো

n ভােত কবরবেে চতুে্স মদশ, যারদে িারছ 
মহািারশ িৃকরেম উপগ্রহ ধ্ংে িোে প্রযুকক্ 
েরয়রছ। মহািারশ অরি� উপগ্রহগুকেরি 
ধ্ংে িরে মদওয়াে মক্ররে েম্পূণ্স মদশ্রীয় 
এই প্রযুকক্ উদ্াবরনে িো মঘাষণা িরেন 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী ২০১৯-এে মারচ্স  

n কবিত্রীয় চন্দ্রযান অকভযারনে আংকশি 
োফরে্যে পে তৃত্রীয় চন্দ্রযান অকভযারন 
অনমুকত মদওয়া হরয়রছ

n গগণযান অকভযারনে প্রস্তুকত পুরোদরম চেরছ। 
এই অকভযারনে উরদেশ্য হে মদরশে প্রেম 
মনষু্যবাকহত মহািাশযান মপ্রেণ। ভােরতে 
স্াধ্রীনতাে ৭৫তম বাকষ্সি্রী উদযাপন উপেরক্ 
এই অকভযারন চাোরনাে েময় কথিে হরয়রছ। 

n উপগ্রহ উৎরক্পণ ও অন্যান্য মহািাশ কভকত্তি পকেরষবায় মবেেিাকে 
মক্ররেে অংশগ্রহরণ অনমুকত মদওয়া হরয়রছ।

n ২০২০-মত ভােত্রীয় ম�্যাকতষকবজ্ঞান্রীো মহাকবরবে আেও এিটি 
উজ্জ্বে নক্রেপুজে আকবষ্াে িরেরছন।

n ৬টি উৎরক্পণ যান এবং ৭টি উপগ্রহ উৎরক্পণ অকভযান েহ 
২০১৯-এ ১৩টি মহািাশ অকভযান পকেচাকেত হরয়রছ।

n কবএেএনএে গতবছে উপগ্রহ কভকত্তি ইটোেরনে অফ কেংে কডভাইে 
পকেরষবা শুরু িরেরছ, যাে ফরে মদরশে মভৌগকেি ে্রীমানাে মরধ্য 
ময মিান �ায়গা মেরি মাঝেমরুদ্ মফান মােফৎ মযাগারযাগ েম্ভব 
হরব।  

২০২০-কত ভারত 
ভপএসএলভভ-ভস৫০ উৎনক্ষপণ যানের সাহানয্য ভসএমএস-০১ োনম ৪২তম কযাগানযাগ উপগ্রহ মহা�ানশ পাভঠনয়নছ।

২০২০-র ২২ িােুয়াভর ইসনরা ি্যাগোলুরুনত িানয়ামভমত্র োনম প্রেম মভহলা ভহম্যােনয়ড িা মােুনষর মত কদখনত করািি িেসমনক্ষ প্র�াশ �নর

ভারত ৩৪ভি কদনশর ৩৫৭ভি 
উপগ্রহ মহা�ানশ ভেভদ্ণষ্ 
�ক্ষপনে স্থাপে �নরনছ।

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৩০



ভারত ববরবের জ্ান-বভবতিক মহাশবতিধর 
যদশ হরয় ওঠার লরক্্য অগ্সর হরছে

মদরশে কশক্া ব্যবথিাে মারনান্নয়রন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
মমাদ্রী কনেন্তে প্ররচষ্টা চাকেরয় এরেরছন। কবিত্রীয়বাে 
মদরশে শােন ক্মতা গ্রহরণে অব্যবকহত পে কতকন 
ভােরতে কশক্া ব্যবথিায় পকেবত্স রনে পরক্ েওয়াে 
িরে নতুন �াত্রীয় কশক্ান্রীকত ২০২০ অনরুমাদন 
িরেন। এিই েরগে িরোনাে েময় েমার�ে েব 
মরেণ্রীে পেুয়ারদে িারছ কশক্রণে েুরযাগ-েুকবধা 
মপৌঁরছ মদওয়া হরয়রছ। ভােরত এই প্রেম এনটিএ 
েম্পূণ্স িাগ� কবহ্রীন পে্রীক্া গ্রহণ িরেরছ....

�নরাোর সময় ই-ভশক্ষার প্রসানর ভারত 
সর�ানরর গুরুত্বপপূণ্ণ পদনক্ষপ

দ্রীক্ষা :  প্রথম ঢথকে বিাদি ঢশ্ণী� ছাত্-ছাত্ীকদ� জিযু 
তসতবএসই, এিতসইআ�তট এবং �াজযু/ঢেন্দ্রিাতসি 
অঞ্চলগুতল� তিক্ষা পষকেকদ� পাঠযুক্রকম� তবতভন্ন ভাষায় 
৮০,০০০-এ� ঢবতি ই-পুস্তে �কয়কছ। দীক্ষা অযুাপ 
ডাউিকলাড েক� অসংখযু ছাত্-ছাত্ী উপেৃি হকয়কছি

ই-পাঠশালা: 
এিতসইআ�তট 

তবতভন্ন ভাষায় প্রথম 
ঢথকে বিাদি ঢশ্ণী� ছাত্-
ছাত্ীকদ� জিযু ১৮৮৬ 
অতডও, ২০০০ তভতডও, 

৬৯৬ ই-পুস্তে এবং ৫০৪ 
তলিপ পুস্তকে� বকদোবস্ত 

েক�কছ।

স্য়ং 
প্রভা: ৩২তট 

ডায়ক�ক্ট টু ঢহাম তটতভ 
িযুাকিকল� মাধযুকম তদবা-�াতত্ 
তিক্ষামূলে অিুষ্াি সম্প্রিা� 
ে�া হকচ্ছ। এধ�কি� প্রয়াস 
গ্হকণ� উকদ্দিযু হল ঢয সমস্ত 
ছাত্-ছাত্ী� োকছ ইন্টা�কিকট� 
সুতবধা ঢিই িাকদ�কে পঠি-
পাঠকি সাহাযযু ে�া এবং 
দূ�তিক্ষায় সুকযাগ েক� 

ঢদওয়া।

ে্যাশোল ভরনপাভিিভর অফ ওনপে এডুন�শোল 
ভরনসানস্ণস (এেআরওইআর): এই বযুবস্থায়  তবতভন্ন 
ভাষায় ৪০১তট োকলেিি, ২৭৭৯ ডেুকমন্ট, ১৩৪৫ 
ইন্টা�অযুােতটভ, ১৬৬৪ অতডও, ২৫৮৬ ইকমজ এবং 

৬১৫৩ তভতডও �কয়কছ

প্রযুভক্তর মাধ্যনম রূপান্তরেতুে ভারত গঠনের

৭ িছর 

n  ভােরতে কশক্া ব্যবথিায় পকেবত্স রনে েরক্্য মিন্দ্র্রীয় েেিাে 
২০২০-ে ২৯ �েুাই নতুন �াত্রীয় কশক্ান্রীকত অনরুমাদন িরে। 
নতুন এই কশক্ান্রীকতে ফরে কবদ্যােয় কশক্া ও উচ্চকশক্াে মক্ররে 
আমপূে পকেবত্স ন আেরব

n  মিন্দ্র্রীয় েেিাে ৩৪ বছে পে �াত্রীয় স্তরে নতুন কশক্ান্রীকত 
প্রনয়ণ িরেরছ। এিকবংশ শতাব্্রীরত এটিই মদরশে প্রেম কশক্ান্রীকত। 
এে আরগ ১৯৬৮ এবং ১৯৮৬মত �াত্রীয় কশক্ান্রীকত প্রনয়ণ 
িো হরয়কছে। ২০২০-ে �াত্রীয় কশক্ান্রীকতে মাধ্যরম মিন্দ্র-
ো�্য েহরযাকগতায় কশক্া মক্ররে মদরশে ক�কডকপ-ে ৬ শতাংশ 
কবকনরয়ারগে পকেিপেনা িো হয়

n  �াত্রীয় কশক্ান্রীকতে উরদেশ্য, কশক্া ব্যবথিাে েমস্ত পয্সারয় েমান 
কশক্রণে েুরযাগ-েুকবধা কনকচিত িো, দক্তা ও জ্ঞারনে মাধ্যরম 
পেয়ুারদে আেও পােদশমী িরে মতাো, েৃ�নশ্রীে কচন্তা-ভাবনাে 
মক্ররে উৎোহ দান, যুকক্েম্মত কেধোন্ত গ্রহণ এবং ছারে-ছারে্রীরদে 
মরধ্য উদ্াবরনে মানকেিতা গরে মতাো, যারত ভাষাগত বাধা-
কবপকত্ত দপূে িরে কবরশষ ভারব েক্ম ছারে-ছারে্রীরদে �ন্য প্রযুকক্ে 
ব্যবহাে বাোরনা যায় 

n  মিন্দ্র্রীয় েেিাে েিরেে �ন্য কশক্াে েুরযাগ-েুকবধাে েম্প্রোেণ 
ঘটিরয়রছ। এে ফরে, আরগ ৬ মেরি ১৪ বছে বয়ে্রীো েব্স�ন্রীন 
কশক্াে েুরযাগ মপরতন, এখন ৩ মেরি ১৮ বছে বয়ে্রীো এই 
েুরযাগ পারছেন। নতুন �াত্রীয় কশক্ান্রীকতরত ২০৩০-এে মরধ্য 
যুবেম্প্রদায় ও প্রাপ্বয়স্করদে ১০০ শতাংশ োক্ে িরে মতাোে 
পকেিপেনা িো হরয়রছ। 

n  কবদ্যােয় কশক্াব্যবথিায় ১০+২ কশক্ণ িাোরমারত েংস্কাে িরে 
কশক্া ব্যবথিারি এখন ৫+৩+৩+৪ িাোরমাে আওতায় কনরয় আো 
হরয়রছ।

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩১



সমস্ত ক্ষেত্রে ডিডিটাল
ক্ষমোয়ণ

িরোনা েঙ্রেে েময় োধােণ মানষু ময পকেরষবাে েব্সাকধি 
েুকবধা কনরয়রছন তা হে কডক�োে প্রযুকক্। মিন্দ্র্রীয় েেিাে 
২০১৫ মেরিই কডক�োে ক্মতায়রণে েরক্্য এিাকধি উরদ্যাগ 
গ্রহণ িরেরছ। এে উরদেশ্য হে, এমন এি ম�বতু পকেিাোরমা 
গরে মতাো, যা এিটি শকক্শাে্রী েমার�ে �্রীবনরেখা হরয় 
উেরত পারে। রেম মক্ররে মহাি বা মকহোরদে �্রীবনযাপরনে 
মারনান্নয়ন, গ্রাম ও দকেদ্ মানষু েহ গ্রাহি েুেক্ায় প্রশােকনি 
ব্যবথিারি আেও েহর� মপৌরঁছ মদওয়াে মক্ররে কডক�োে ক্মতায়ণ 
ন্রীকত প্রনয়ণ, েুপ্রশােন ও কূেন্রীকতে গুরুত্বপপূণ্স কভকত্ত হরয় 
উরেরছ। কডক�োে প্রযুকক্ মদরশ এি নতুন যুরগে েপূচনা িরেরছ

শ্রম ক্ষেত্রে সংস্ার : সমস্ত সংস্াত্রর ক্মরুদণ্ড
স্াধ্রীনতাে ৭৩ বছে পে ৫০ 

মিাটি রেম�্রীব্রী মানরুষে িে্যারণ 
মদরশ বহৃত্তম েংস্কাে োকধত হরয়রছ 
চােটি রেমকবকধ প্রনয়রণে মাধ্যরম। 
এই রেমকবকধগুকে রেম�্রীব্রী মানরুষে 

িারছ আশ্রীব্সাদ হরয় উেরব। আরগে 
রেমআইনগুকেরত এমন অরনি 

ধাো কছে যা কব্টিশ শােনিারেে 
েমরয়ে। এই আইনগুকেরত 

কনরয়াগিত্স া এবং রেকমিরদে স্াে্স 
েুেক্াে পকেবরত্স  োগাতাে িা� 

িরে যাওয়াে আইকন েংথিান োিায় 
তা েমে্যা ও কনদারুণ পকেরেরমে 
িােণ হরয় উরেকছে। এমনকি, 

এই আইনগুকেরত রেকমিরদে এিই 
িার�ে মক্ররে এতরবকশ কবকধ-কনরষধ 

কছে ময প্ররত্যিটি িার�ে মক্ররে 
চােটি পৃেি ফম্স পপূেণ িেরত হত। 
এছাোও কনরয়াগিত্স ারদে রেমদপ্রেে 
এিাকধি িায্সােরয়ে কনয়ম-ন্রীকত 

মমরন চেরত হত। এে িােণ কছে, 
প্রায় ৩ ড�ন আইনরি ১৪৫৮ টি 
ধাোয় এবং ৯৩৭টি কবষয় কভকত্তি 
েংথিারনে মপ্রকক্রত কবভক্ িো। 

কিন্তু নতুন রেমকবকধরত এমন আইকন 
েংথিান োখা হরয়রছ, যারত চাকহদা 
কনভ্স ে অে্সন্রীকত এবং অগ্রগকতে 

কবিাশ হাে অব্যাহত োিরব .... 

MOST COMPREHENSIVE AND 
EFFECTIVE REFORM

পু�াকিা সমস্ত শ্ম আইিকে িিুি িা�তট শ্ম তবতধ� 
সকগে যুক্ ে�া হকচ্ছ। এই প্রথমবা� সমস্ত শ্তমে 
িূযুিিম মজুত�� অতধো� ঢপকয়কছি। সামাতজে সু�ক্ষা 
বযুবস্থা� আওিায় প্রকিযুেকে তিকয় একস িাকদ� বীমা 
ও ঢপিিকি� মি সুকযাগ-সুতবধা সুতিতচিি ে�া হকয়কছ। 

পাভরিাভর� মােভস�তা
সংগতঠি ও অসংগতঠি 
ঢক্ষকত্ শ্তমে ও 
তিকয়াগেিকোকদ� 
মকধযু পা�স্পত�ে 
আন্তত�েিা� ধা�ণা 
গকড় িুলকি এই 
প্রথমবা� উকদযুাগ গ্হণ 
ে�া হকয়কছ।

শ্রম সুভিধা কপাি্ণাল
শ্ম সুতবধা ঢপাটকোকল� 
মাধযুকম তিল্পসংস্থাগুতল� 
জিযু সহকজ ত�টািকে 
দাতখকল� বযুবস্থা ে�কি 
প্রকয়াজিীয় বকদোবস্ত 
ে�া হকয়কছ।

ইএসআই, কপেশে
এখি অিলাইি ঢপাটকোকল� মাধযুকম 
যাবিীয় সুকযাগ-সুতবধা পাওয়া 
যাকচ্ছ। এেজি বযুাতক্ ঢয ঢোি 
জায়গা ঢথকে অিলাইকি এই 
সুতবধা তিকি পাক�ি।

ক�াভি শ্রভম� 
পভরিার ক�াভি শ্রভম�২৯ ৫০
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প্রত্্যেক গ্াত্ম ক্�ৌঁছত্ছে অ�টিকযোল ফাইবার

নয্ূনেম সরকার
সষি্ভাচ্চ স্তষরর শাসন িযূিস্া
কডক�োে পকেরষবা এমনই এি মন্ত, যাে 
মাধ্যরম েমার�ে োধােণ নাগকেিরদে 
�্রীবনযারোয় ফম্স পপূেরণে ঝারমো মেরি 
তারদে মকু্ িো মগরছ। 

পরুরারনা আইন 
প্রত্যাহার করা হরেরে

পভরযায়্রী শ্রভম�
জািীয় স্তক� পত�যায়ী শ্তমেকদ� 
এেতট িথযুপজিী দিত� ে�া হকচ্ছ। 
ঢযখাকি শ্ম আইকি�ও সংস্কা� 
ে�া হকচ্ছ

আয়ে� দাতখল ও ত�ফাকন্� ঢক্ষকত্ এই 
তডতজটাল মাধযুকম খুব সহকজই ে�া সম্ভব। 
ঢযখাকি উপতস্থি িা হকয়ও দুিকেীতিমুক্ভাকব 
আয়ে�দািা�া পত�কষবা ঢপকি পাক�ি

মকন্তেভায় ও দপ্েগুকেরত েদবদে ঘটিরয় 
কবকভন্ন পকেিপেনাখারত িার� গকত এরেরছ। 
চািকেে ইটোেকভউরয়ে মক্ররে প্রমাণ পরে এখন 
আে অন্যরি কদরয় প্রত্যকয়ত না িকেরয় কনর�ই 
স্াক্ে িো মযরত পারে। �নোধােরণে েরগে 
েোেকে িো বোও এই কডক�োে মাধ্যরমে 
বিাো েম্ভব হরয়রছ

উমঙ অযুাপ, তডতজলোক�� 
মকিা তডতজটাল পত�কষবাগুতল 
সহজ এবং স্চ্ছ

০৬ ভডভিিাল লাইভ সাভি্ণভফন�শে
ঢপিিিকভাগী�া এখি িাকদ� লাইভ 
সাতটকেতফকেট তডতজটাল মাধযুকম 
পাঠাকি পাক�ি

ঢোতট মািুষ প্রধািমন্তী গ্ামীণ 
তডতজটাল স্াক্ষ�িা অতভযাকি� 

মাধযুকম স্াক্ষ� হকয়কছি

কক্তা সুরক্ষা অভধ�ার ভডভিিাল পভরনষিা
গ্ামাকপাটকোল ও েিকফাকিট অযুাকপ� মাধযুকম 
উপকভাক্া�া বিকেমাকি খুব সহকজই অতভকযাগ 
দাকয়� ে�কি পাক�ি

বিকেমাি িিুি ভা�কি গ্ামাঞ্চকল ইন্টা�কিট 
বযুবহা�ো�ী� সংখযুা িহক�� িুলিায় ঢবতি। যা 
গ্ামগুতল� উন্নয়কি� ছতব িুকল ধক�। আদোমাি ও 
তিকোব� বিীপপুজি জকল� িলা তদকয় অপতটেযুাল 
ফাইবা� ঢেবল সংকযাকগ� মাধযুকম যুক্ হকয়কছ । 
যা� মাধযুকম এই বিীপগুতলকি ৪তজ ঢমাবাইল পত�কষবা� 
সাহাকযযু ঢটতল এডুকেিি, ঢটতল ঢহলথ, ই-গভকেকিন্স 
সাতভকেস এবং বিীপপুজিগুতলকি পযকেটি ঢক্ষত্� উন্নতি 
হকব। এ� জিযু খ�ি হকচ্ছ ১২২৪ ঢোতট টাো।

কদনশর ৬ লক্ষ গ্রানম অপভি�্যাল 
ফাইিার সংযুক্ত �রার লক্ষ্যমাত্রা 
কেওয়া হনয়নছ

ভিভভন্ন সর�ার্রী পভরনষিা 
ভডভিিাল মাধ্যনম 
পাওয়ার িে্য ৩.৭৪ লক্ষ 
�মে সাভভ্ণস কসন্ার 
কখালা হনয়নছ

১৮৪২ এর
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অপতটেযুাল ফাইবা� যুক্  
হকয়কছ ১.৫৮ লক্ষ গ্াকম



“আপনালদর আবম এিটা িথা িব্, রারা 
আমায় জালন, তারা আমায় িুঝলি। আবম 
আমার বনলজর জনযে িা আমার শিালনা 

বনিট আত্মীলয়র জনযে িাবঁচ না। আবম এখালন রলয়বে গরীি 
মানুষলদর ি্যোলের জনযে। আবম গরীি ঘলর  জলমেবে 
এিং দাবরদ্র বনলয়ই িড় হলয়বে। আবম গরীি মানুলষর 
রন্তনা িুবঝ। ”রিৈানমন্তী নলরন্দ্র শমাদীর এই িথাগুব্র 
মলৈযেই ফুলট উলঠলে, শর বতবন  সিার  উন্নয়ন চান। আর 
এই উন্নয়লনর ্ক্ষযে এিবট ভারসামযে রুতি উন্নয়ন। শসই 
িারলেই শর সি রিিল্প শনওয়া হলয়লে, শসগুব্র মলৈযে 
রলয়লে, গ্রামীে পবরিাঠালমা উন্নয়ন, গরীলির জনযে পািা 
িাবড় বনম্বাে, শ�ৌচা্য় ধতবর, সিল্র জনযে রান্নার গযোলসর 
সংলরাগ, জনৈন শরাজনার মাৈযেলম িযোঙ্ক অযোিাউন্ট শখা্া 
এিং িম্ব সংথিান গলড় শতা্ার জনযে আবথ্বি সাহারযে ও 
িীমা সুরক্ষার িযেিথিা িরা। ভারতিলষ্বর ৮০ – ৮৫ �তাং� 
নাগবরি রারা ৬ ্ক্ষ গ্রালম িসিাস িলরন, সরিালরর 
ভারসামযে রুতি উন্নয়ন তালদর আিৃষ্ িলরলে। 

সরিালরর গরীি সহায়ি নীবত
গরীি মানুষলদর সাবি্বি ি্যোলে সলি্বাচ্চ অগ্রাবৈিার। 
২০২০র ২৬শ� মাচ্ব ্িডাউন শুরু হওয়ার পলরর বদলনই 
গরীি মানুষলদর জনযে ১.৭৫ ্ক্ষ শিাবট টািার বিল�ষ 
সহায়তা রিিল্প শঘাষো িলরলে সরিার। এই পযোলিলজর 
মলৈযে রলয়লে শর�লনর মাৈযেলম ৫ বিল্া চা্, ডা্ এিং 
২০ শিাবট মবহ্ার অযোিাউলন্ট নগদ ৫০০ টািা জমা িরা, 
৮ শিাবট পবরিারলি বিনা পয়সায় রান্নার গযোস সংলরাগ 
শদওয়া, ৩ শিাবট রিিীে নাগবরি, বিৈিা ও বিল�ষভালি 
সক্ষম নাগবরিলদর ১০০০ টািা িলর মাবসি ভাতা শদওয়া 
হলয়লে। পবররায়ী রেবমিলদর বনরাপলদ িাবড় শফরার িযেিথিা 
িরা হলয়লে। তালদর ি্যোলের জনযে রাজযেগুব্লি ১১ 
হাজার শিাবট টািা িরাদ্দ িরা হলয়লে।  
গরীিলদর জনযে বিনা পয়সায় শর�ন পাওয়ার বনচিয়তা: 
িলরানা মহামাবরর সময় শম- জুন মালস ৮০ শিাবট 
নাগবরিলি বিনামূল্যে শর�ন শদওয়া হলয়লে। রার জনযে 
খরচ হলয়লে ২৬ হাজার শিাবট টািা। 

সকলের সলগে সকলের বিকাশ
গ্ামগুদ্লরকও েহররর মরতা উন্নত করা, �রীব মানষুরের কারে সদু্বধা হপৌঁরে 
হেওো, মধ্যদ্বতি হরেরীর েীবনযাত্রার মারনান্নেন এবং কৃষকরের আে দ্বিগুর 
কররত সংস্ারমখুী পেরষেপ গ্হর সরকাররর মলূ উরদেে্য। যার মাধ্যরম তারের 

েীবনযাত্রার আমূল পদ্রবত্ণ ন ঘরট।  

সিল্র জনয় সংস্ার
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পািা িাবড়: রিৈানমন্তী গ্রামীে আিাস শরাজনায় বচবনিত ২.১৪ 
শিাবট মানুলষর মলৈযে ১.৯৩ শিাবট িাবড় ইবতমলৈযেই িরাদ্দ 
িরা হলয়লে। রার মলৈযে উললিখলরাগযেভালি ১.৩৬ শিাবট িাবড়র 
বনম্বাে িাজ সমূ্ে্ব হলয়লে। সরিালরর উলদ্দ�যে রিলতযেিলি 
পািা িাবড়লত থািার িযেিথিা িলর শদওয়া। রার মাৈযেলম 
অমৃত মলহাৎসলির িাস্তিায়ন ঘটলি।  
উজ্জ্ব্া শরাজনা: শদল�র ৮ শিাবট গরীি মানুষলি রান্নার 
গযোলসর সংলরাগ শদওয়া হলয়লে। রা শদল�র জনসংখযোর 
৯৯.৬ �তাং�। 
রিলতযেি িাবড়লত শ�ৌচা্য় বনম্বাে: স্চ্ছ ভারত বম�লনর 
অৈীলন ১১ শিাবট শ�ৌচা্য় বনবম্বত হলয়লে। 
গরীি ি্যোে শরাজগার অবভরান: পবররায়ী রেবমিরা রালত 
তালদর গ্রালমই িালজর সুলরাগ পান, শসই ্লক্ষই এই রিিল্প 
শনওয়া হলয়লে। 
জীিন িীমা: শিন্দ্রীয় সরিার, ২বট িীমা শরাজনা বনলয় খুিই 
আ�ািাদী। রার এিবট হ্ রিৈানমন্তী সুরক্ষা িীমা শরাজনা। 
অনযেবট রিৈানমন্তী জীিন শজযোবত িীমা শরাজনা। রালত িাবষ্বি 
১২ ও ৩৩০ টািা বরিবময়াম বদলত হয়। এই দুবট রিিলল্পই 
ইবতমলৈযে ৩৩ শিাবট নাগবরি উপিৃত হলয়লেন। 
গ্রামগুব্লত ইন্টারলনট সংলরাগ: এই রিথম ইন্টারলনট সংলরাগ 
শনওয়ার শক্ষলরে �হরলি োবড়লয় শগলে গ্রামগুব্। রিবতবট 
পঞ্চালয়ত অপবটিযো্ ফাইিালরর মাৈযেলম রুতি হলয়লে। 
শরখালন পূে্ব উদযেলম মানুষ ইন্টারলনলটর সুবিৈা পালচ্ছন। 
স্ামীত্ব শরাজনা: আমার সম্বত্ত - আমার অবৈিার
• এই রিিলল্পর অৈীলন উপলভাতিালদর তালদর বনলজর 

অবৈিালরর সরিারী িাগজ শদওয়া হলচ্ছ 
• ভূবমর শরিলড্বর বডবজটা্িরে গ্রামীে শক্ষরেলি সক্ষম 

ও আত্মবনভ্বর িরার ্লক্ষযে এি গুরুত্বপূে্ব পদলক্ষপ। 
িাসলরাগযে জবমর নতুন িলর  বডবজটা্ মযোপ ধতবর িরা 
হলচ্ছ। শর িযোপালর িৃবট� আম্ শথলিই নজর শদওয়া 
হয় বন 

• স্ামীত্ব রিিলল্পর মূ্ উলদ্দ�যে হ্ ২০২৪ সাল্র এবরিল্র 
মলৈযে ৬.৬২ ্ক্ষ গ্রামলি এর আওতাভুতি িরা 

রিৈানমন্তী স্বনবৈ রিিল্প: এই রিিলল্পর মূ্ ্ ক্ষযেই হ্ রাস্তার 
ৈালর কু্ষদ্র িযেিসায়ী িা হিারলদর স্বনভ্বর িরার সুলরাগ ও 
মর্বাদা শদওয়া। এই রিিলল্পর অৈীলন ১০ হাজার শথলি ৫০ 
্ক্ষ টািা পর্্ব  ঋে পাওয়ার সুলরাগ আলে। এপর্্ব  ৪১ 
্ক্ষ এই রিিলল্প সুবিৈা পাওয়ার জনযে আলিদন িলরলেন। 
রার মলৈযে ২৪ ্ক্ষ ঋলের আলিদলন মজুের হলয়লে
মৈযেথিতািারীর শথলি মুবতি: িৃষিরা এখন তালদর বনলজলদর 
উৎপাবদত �সযে মৈযেস্ত্বলভাগীলদর িাদ বদলয়ই বনলজলদর 

অিীকি েৃষে েলযুাকণ অকিে প্রতিশ্রুতি ঢদওয়া 
হকিা। েৃষেকদ� েলযুাণ সাধকি� প্রভূি োজ 
সম্পন্ন হকয়কছ বিকেমাি িাসিোকল। যা দৃষ্টান্ত 

স্থাপি েক�কছ
-প্রধােমন্ত্রী েনরন্দ কমাদ্রী

অন্নদাতা �ৃষ�নদর সম্াে ও সুনযাগ কপঁনছ কদওয়া

ই-োম অেলাইে পভরনষিার মাধ্যনম সরাসভর 
িািানর কপঁছনি �ৃভষিাত পণ্য

এই প্যুাটফকমকে� মাধযুকম তবতভন্ন �াকজযু� ১.১৩ লক্ষ ঢোতট� 
ক্রয় – তবক্রয় ঘকটকছ েৃষে ও ঢক্রিাকদ� মকধযু। এখিও পযকেন্ত 
১ ঢোতট ৭০ লক্ষ েৃষে বযুবসা বাতণকজযু� এই অিলাইি  

প্যুাটফকমকে িাম িতথভুক্ েক�কছ। 

ভপএম ভ�ষাণ সম্াে ভেভধ : 
এই প্রেকল্প ঢফব্রুয়া�ী পযকেন্ত ১ 
লক্ষ ১৩ হাজা� ঢোতট টাো 
েৃষেকদ� বযুাঙ্ক অযুাোউকন্ট জমা 
ে�া হকয়কছ।

ভ�ষাণ করল : 
েক�ািা োকলও েৃষেকদ� 
উপাজকেি বাড়াকিা� লকক্ষযু 
িালু ে�া হকয়কছ, তেষাণ 
ঢ�ল পত�কষবা।

এে ঢদি, এে িূযুিিম সহায়ে মূলযু, এেই স�াসত� সহায়িা প্রদাি: 
এই প্রথম ঢোকিা স�ো�, েৃষেকদ� ফসকল� িূযুিিম সহায়ে মূলযু 
ঢবকধ তদকয়কছ। যা েৃতষোকজ বযুয় হওয়া অকথকে� ঢদড় গুণ।

ইলচ্ছ মলতা পেযে বিক্য় িরলত পারলে।
িৃবষপেযে উৎপাদি সংগঠন : 
শদল�র ৮৬ �তাং� কু্ষদ্র ও রিাব্ি িৃষিলদর খুি 
সহলজ আবথ্বি সহায়তা শদওয়ার ্লক্ষযে ১০ হাজার 
এফবপও গলড় শতা্ার পবরিল্পনা ইবতমলৈযেই মজুের 
িরা হলয়লে। ২০২২ সাল্র মলৈযে িৃষিলদর ঋে মুতি 
হলয় তালদর আয় রালত দু’অলঙ্ক শপঁলোয়, শসই ্লক্ষযে 
শিন্দ্র িৃষিিান্ি নীবত গ্রহে িলরলে ।  

�ৃষ�রাই তানদর উৎপাভদত �ৃভষিাত পনণ্যর মাভল�: 
সংসকদ তিিতট িিুি েৃতষ আইি পাি হকয়কছ। ঢযগুতল েৃষেকদ� 
উৎপাতদি পণযু িা�া তেষাণ মাতন্� বাইক�ও তবক্রয় ে�কি পা�কব।
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অর্থনীতি আত্মভেভ্ণর হনয়                               
ওঠার পনে যাত্রা

অে্সননকতি এবং োমাক�ি মক্ররে পকেিপেনা গ্রহরণে মক্ররে থিান্রীয়, �াত্রীয় এবং আন্ত�্স াকতি মক্ররেে কদরি েক্্য মেরখ 
ন্রীকত গ্রহণ িো হয়। ভােরতে োমকগ্রি অগ্রগকত এবং ভকবষ্যরত োকব্সি উন্নকত এবং অগ্রগকত মপূরে েরয়রছ রেকমি 
িম্সচাে্রীরদে প্ররচষ্টায়, যাো মমাে �নেংখ্যাে অরধ্সি। িরোনা মহামাকে যখন আঘাত হারন মেই েময় মদরশে মনতৃত্ব 
এই শপে কনরয়কছে, আরগ �্রীবন বাঁচাও। আে মেই িার�ে মন্ত কছে �ান কভ, �াঁহা কভ (�্রীবন বাঁচাও, মদশ 
বাঁচাও)। যা আেরে আত্মকনভ্স ে ভােত গেরনে কদরি আরো এিধাপ অগ্রেে হওয়া...   

শিাবভড অবতমাবর অনযোনযে শদল�র মলতা 
এলদল�র অথ্বনীবতলিও রিভাি শফল্লে। 
শদল� অথ্বনীবতর রিিৃবদ্ধ  অথ্বিলষ্বর 

রিথম ধরেমাবসি  আলগর ধরেমাবসলির শথলি   ২৩.৯ 
�তাংল� শপঁলেলে। পৃবথিীর বিবভন্ন আবথ্বি সংথিা রখন 
ভারতিলষ্বর অথ্বনীবতর অগ্রগবত শ্লথ হওয়ার অনুমান 
িলরলে, তখন বিন্তু এই সঙ্কটময় পবরবথিবতলতও শিন্দ্রীয় 
সরিালরর গৃহীত নীবতর িারলেই তা সম্ভি হলয়লে। 
তৃতীয় ধরেমাবসি আবথ্বি বরলপালট্ব আবথ্বি বিিা� 
ইবতিাচিভালি ঘুলর দাঁবড়লয়লে। ভারত, পৃবথিীর ববিতীয় 
শদ�, রালদর বজবডবপ ইবতিাচি থিালন বিরাজ িরলে। 
শুৈু তাই নয়, রারা ভারলতর অথ্বননবতি মদোর আগাম 
অনুমান িরবেল্ন, তারা তালদর পূি্বাভাস সংল�াৈন িলর 

আত্মভেভ্ণর ভারত প্যান�ি রাস্া কদখানলা

ল�ডাউনের সময় ক�ন্দ্রীয় সর�ার, 
আত্মভেভ্ণর ভারত প্যান�নি আভে্ণ� 
সহায়তা কঘাষণা �নর 

ভতেভি ধানপ ২৯.৮৭
লক্ষ ক�াভি কঘাষণা �রা 
হনয়নছ

১৫%
ঢদকি� গ�ীব, সাধা�ণ মািুষ, েৃষে, 
পত�যায়ী শ্তমে ও মাঝাত�, কু্ষদ্র 
এবং বৃহৎ তিকল্প� স্াকথকে ঢেন্দ্র, 
আতথকেে সহায়িা তদকয়কছ

তজতডতপ� অথকে  ঢদওয়া 
হকয়কছ পযুাকেকজ। 

আত্মতিভকে� অথকেিীতি 
গকড় ঢিালা� ঢক্ষকত্ যা 

সুতবকধজিে হকব

অে্ণে্রীভতর অগ্রগভতেতুে ভারত গঠনের

৭ িছর 
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িৃকরেম মমধা, যরন্তে উদ্াবন, ইটোেরনরেে 
ব্যবহাে, ব্লিরচন ও কবগ ডাো মদশরি এি 
নতুন কশখরে মপৌঁরছ কদরত েক্ম। বত্স মান 
দকুনয়ায় প্রযুকক্ এিটি গুরুত্বপপূণ্স কবষয়। 
যা উন্নয়ন এে বতৃ্ত েম্পূণ্স িেরত পারে। 
এই পরেই ভােত আত্মকনভ্স ে হরয় ওোে 
স্প্ন পপূেণ িেরত পােরব অদপূে ভকবষ্যরত। 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী বরেরছন, কবরবেে 
প্রেম এবং কবিত্রীয় কশপে কবপ্রবে েময় ভােত 
কছে পোধ্রীন। তৃত্রীয় কশপে কবপ্ব যখন 
আেম্ভ হে তখন ভােত স্াধ্রীরনাত্তে পরব্স 
কবকভন্ন চ্যারেরজেে মরুখ েোই িেরছ। কিন্তু 
বত্স মারন ভােত েম্পূণ্স প্রস্তুত। এই মহুুরত্স  
মদরশে অরধ্সি নাগকেি বয়ে ২৭ বছরেে 
ন্রীরচ। যাে ফরে ভােত চতুে্স কশপেকবপ্রব 
এি গুরুত্বপপূণ্স ভপূ কমিা পােরন প্রস্তুত।

এে ঢদি, এে ে� বযুবস্থা� মাধযুকম ঢদকি� ে� োঠাকমায় 
এে দৃষ্টান্তমূলে পত�বিকেি একিকছ।  পণযু ও পত�কষবা ে� 
ঢদকি� অথকেিীতিকে এে িিুি উচ্চিায় তিকয় ঢগকছ। যখি 
তিল্পপতি এবং বযুবসায়ী�া ে� ঢদওয়া� ঢক্ষকত্ শুধু স্তস্তই 
ঢপকলি িা, িাকদ� আতথকেে ক্ষতিও অকিে েকম একলা এ� 
ফকল ২০২১ এ� মাকিকে ঢদকি ১.২৩ লক্ষ ঢোতট টাো আকস 

তজএসতট ঢথকে আদায় হকয়কছ। এই তিকয় ষষ্ মাস যখি 
তজএসতট ঢথকে প্রাপ্ত অথকে ১ লক্ষ ঢোতট টাো ছাড়াকলা
এই প্রথম ঢদকি� সৎ ে�দািাকদ� তিকজকদ� মুখ িা ঢদতখকয়ই 
িা�া তিকজ�াই িাকদ� ে� প্রদাি েক�কছ। আয়ে� ঢক্ষকত্ 
ঝুকল থাো তবতভন্ন ঢেসগুতল তববাদ ঢথকে তবশ্াস (তববাদ ঢস 
তবিওয়াস) স্কীকম তিষ্পততি ে�া সম্ভব হকয়কছ

িল্লে, নতুন অথ্বিলষ্ব ভারলতর বজবডবপ আলরা ২ পলয়ন্ট 
িৃবদ্ধ শপলত চল্লে। 
কু্ষদ্র ও মাঝাবর ব�লল্পর সংজ্ঞা িদ্...
সারা দুবনয়া রখন অথ্বননবতি সঙ্কলট ভুগলে, ভারত, 
শসই পবরবথিবত শমািাবি্ায় সক্ষম হলয়লে তার িৃবষ, 
কু্ষদ্র ও মাঝাবর ব�লল্পর সাহালরযে। রা ভারলতর অথ্বনীবতর 
শমরুদন্ড। শদল�র অথ্বনীবতলত ২৯ �তাং� মাঝাবর ও কু্ষদ্র 
ব�লল্পর হালত থািল্ও তা পবরিবত্বত হলয়লে। বজবডবপর 
৫০ �তাংল� উন্নীত িরার ্ক্ষযেমারো ৈার্ব িরা হলয়লে।   

রাষ্টায়ত্ত্ব িযোঙ্ক সংরুবতিিরে

দূি্ব্ আবথ্বি অিথিা এিং অনাদায়ী ঋলের পবরমাে হ্াস 

িরার উলদ্দল�যে শদল�র রাষ্টায়ত্ত্ব ২৭বট িযোলঙ্ক সংরুবতি 
ঘবটলয় ১২বট িযোলঙ্ক পবরেত িরা হলয়লে। সম্বত্তর শক্ষলরে 
শর সমস্ত অনাদায়ী ঋে রলয়লে, শসগুব্ও িবমলয় আনা সম্ভি 
হলয়লে। অনুৎপাদি সম্লদর পবরমাে  ২০১৮  এর মালচ্ব 
১১.৫ �তাং� শথলি ২০১৯-এর মালচ্ব িলম দাঁবড়লয়লে ৯.৩ 
�তাং�।  ২০২০র মালচ্ব ৮.৫ �তাংল� শনলম এলসলে।  

এই রিথম ব�ল্পলক্ষলরে সহায়তা রিদানিারী রিিল্প...

এত বদন পর্ব্ সরিার, ব�ল্পলক্ষলরে সস্তায় ঋে, বিদুযেৎ, জ্, 
এই সি্ সহায়তা বদত। বিন্তু এই রিথম শিন্দ্রীয় সরিার, 
১৩বট ব�ল্পলক্ষলরের জনযে ইনলসনবটভ ব্ঙ্ক পযোলিজ (উৎসাহ 
সংলরাগ সহায়তা) শুরু িলরলে,  রা, উৎপাদি ব�লল্প বিল�ষ 
সহায়ি হলি। আগামী ৫ িেলর  ১.৯৭ ্ক্ষ বপএ্আই ৫০০ 

১২০
ক�াভি 

ভারতিাস্রীর 
আধার �াড্ণ 

রনয়নছ

৯৩% 
ঢটতল েতমউতিকেিি ঢক্ষকত্� প্রসা� ঘকটকছ। 
৫০ ঢোতট� ঢবতি ভা�িবাসী ঢমাবাইল ঢফাি 
বযুবহা� ে�কছি। 
ভা�ি তবকশ্� মকধযু সবকিকয় বৃহৎ ঢমাবাইল 
ইন্টা�কিট বযুবহা�ো�ী ঢদি। অথি িা� 
খ�ি সবকেতিম্ন। তবগি িা� বছক� ঢমাবাইল ডাটা 
বযুবহা� ৩০ গুণ ঢবকড়কছ। 
এই পত�তস্থতিকি ভা�ি তবকশ্� িিুথকে তিল্প 
তবপ্কব� ঢিিৃত্ব তদকি সমূ্পণকে প্রস্তুি

১.৫৮ লক্ষ
গ্াম পঞ্চাকয়কি যুক্ হকয়কছ 
অপতটেযুাল ফাইবা�। যা 
২০১৪ সাকল মাত্ ৫৯তট গ্াম 
পঞ্চাকয়কি তছল

িিুি উদ্াবকি� ঢক্ষকত্ ঢদি সব 
সময় অগ্স� হকয় িকলকছ। ঢগ্াবাল 
ইকিাকভিি ইিকডসি ভা�িবকষকে� 
স্থাি ৫২। এই ফলাফলই িা� প্রমাণ। 
গি ৭ বছক� তি�বতচ্ছন্নভাকব িা 
এতগকয় িকলকছ

ভিএসভি

ভারত েতুে্ণ ভশল্পভিলেনির কেতৃত্ব ভদনত প্রস্তুত

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৭



বিব্য়ান ড্ার অথ্বমূল্যের উৎপাদন িরলত সক্ষম হলি এিং 
১ শিাবট নতুন িম্বসংথিান ধতবর িরলি। 

িালজলটর পর নতুন বিবনলয়াগিারীলদর সলগে শরাগালরালগর 
নতুন সূচনা

রিলতযেি িেরই িালজট শপ� হয়। বিন্তু এই রিথম এলিিালর 
বনচুস্তর পর্ব্ িালজলটর সাথ্বি রূপায়লের জনযে এিবট 

বিল�ষজ্ঞ িবমবটলি রুতি িরা হলয়লে। রিৈানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী 
৯বট শক্ষলরের বিল�ষজ্ঞলদর সলগে সরাসবর িথা ি্ার এি 
নতুন দৃষ্া্ থিাপন িলরলেন। শর উলদযোগ নাগবরি, শিসরিারী 
শক্ষরেগুব্র সলগে এিবট শসতুিন্ রচনা িরলি। রালত িালজলটর 
্ক্ষযে এলিিালর বনচুস্তলর শপঁলোয়। আত্মবনভ্বর ভারত গঠলনর 
মাই্ ফ্লি শপঁলোলত এিং ৫ বরেব্য়ন ড্ার অথ্বনীবতলত 
শপঁেলত রা বিল�ষ িার্বিরী।  

ভডভিিাল অে্ণে্রীভত ও সরাসভর আভে্ণ� 
সুভিধা প্রদাে েতুে পে কদখানছে

আয়�র দাতানদর সংখ্যা কিনড় 
২.৫ ক�াভিনত কপঁনছনছ

বিকেমাকি ঢদকি� ১২০ ঢোতট�ও ঢবতি 
মািুকষ� আধা� োডকে �কয়কছ। যা� 
সাহাকযযু তডতবতট� মাধযুকম স�াসত� লাভ 
ঢপঁছকিা সম্ভব হকচ্ছ , স�ো�ী প্রেকল্প� রূপায়কণ 
আধা� এেতট গুরুত্বপণূকে সহায়ে

উপকভাক্াকদ� বযুাঙ্ক অযুাোউকন্ট স�াসত� প্রাপযু 
িগদ অথকে ঢপঁকছ যাকচ্ছ। দুিকেীতি� তবরুকধে এতট 
ঢেন্দ্রীয় স�োক�� সবকিকয় বড় পদকক্ষপ। এখি 
ভিুকেতে� পুক�া অথকে ঢপঁছকচ্ছ দুঃস্থ মািুকষ� োকছ। 

স�ো�, তবকদিী তবতিকয়াকগ� ঢক্ষকত্ আইি তিতথল 
েক�কছ। প্রতি�ক্ষা, বীমা, ঢ�ল এই সমস্ত ঢক্ষকত্ 
তবকদিী তবতিকয়াকগ সম্তি ঢদওয়া হকয়কছ। যা ঢদকি� 
উৎপাদিিীলিা বৃতধে ে�কব এবং িিুি োকজ� 
সুকযাগ দিত� ে�কব 

িেধে

ক�াভি ি্যাঙ্ক 
অ্যা�াউন্ কখালা 
হনয়নছ গত ৬ 

িছনর

অ্যা�াউন্ কখালা 
হনয়নছ গ্রাম্রীণ কক্ষনত্র। 
যার মনধ্য ৫৫ শতাংশ 
অ্যা�াউনন্র গ্রাহ� 

মভহলারা

ক�াভি িা�া 
এই মুহুনত্ণ 

গভছেত রনয়নছ

১,৪৫,০০০ 

২৫,০০০ 
ক�াভি অথকে সহায়িা 
স্টয়ান্- আপ ইতন্য়া 
প্রেকল্প

২৮ ক�াভিরও 
ঢবতি মািুষ ঋণ 
মুদ্রা ঢযাজিা প্রেকল্প 
ছাড়পত্ ঢপকয়কছ

িেধে কযািোয় প্রভতভি পভরিানরর 
প্রনত্য� সদনস্যর এখে ি্যাঙ্ক 

অ্যা�াউন্ রনয়নছ

n ২০২০ে একপ্রে মেরি ২০২১ এে �ানয়ুাে্রী 
পয্সন্ত কবরদশ্রী কবকনরয়ারগে পকেমাণ মবরে 
দাঁকেরয়রছ ৭২.১২ কবকেয়ন ডোে। মদরশে 
অে্সন্রীকতরত এিটি ঐকতহাকেি োফে্য

n বত্স মান েমরয়ে চাকহদা নগদমকু্ 
অে্সন্রীকত। মেই িােরণই মিন্দ্র্রীয় েেিাে, 
মদরশ কডক�োে অে্সন্রীকত বাস্তবাকয়ত িেরত 
কবরশষ পদরক্প কনরয়রছ

n ১৭০টি ব্যারঙ্ ভ্রীম অ্যারপে মাধয়রম 
কডক�োে মপরমটে িো যায় 

n মদরশ কডক�োে মপরমটে কেরস্টমরি ম�ােদাে 
িেরত চেকত বরষ্সে বার�রে ১৫০০ মিাটি 
োিা বোদে িো হরয়রছ। ২০২০মত 
কডক�োে রোনর�িশরন ভােত, আরমকেিা 
ও চ্রীনরিও ছাকেরয় মগরছ

n ২০১৬ে অগাস্ট মেরি ২০২১ এে মারচ্স ে 
মরধ্য ভ্রীম অ্যারপে মাধ্যরম ৪ করেকেয়রনেও 
মবকশ অে্স মেনরদন হরয়রছ 

০৬
লক্ষ ঢোতট টাো স�াসত� 

উপকভাক্াকদ� অযুাোউকন্ট ঢপঁকছ যাকচ্ছ 
তডতবতট� মাধযুকম। এপযকেন্ত ১.৭৮ লক্ষ 

ঢোতট টাো ঢদওয়া হকয়কছ 

৩১৮তট প্রেকল্প� ৫৪তট মন্তে 
উপকভাক্াকদ� বযুাঙ্ক অযুাোউকন্ট 
স�াসত� প্রাপযু অথকে ঢপঁকছ তদকচ্ছ

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৩৮



মদরশে প্রযুকক্গত উন্নকতরত উৎোকহত িেরত মন্ত্রীেভা অকভনব পধেকতরত ইউকেয়া উৎপাদরন েম্মকত 
কদরয়রছ। িয়োে গ্যাকেভুত প্রকক্রয়াে মেরি  ইউকেয়া উৎপাদন পয্সন্ত ময েমস্ত পদরক্প েরয়রছ, মেগুকে 
আত্মকনভ্স ে ভােত গেরনে মক্ররে এি নতুন ইকতহাে ধতকে িেরব। শুধু তাই নয়, জ্াোন্রী কনোপত্তা 
মক্ররে  এবং ইউকেয়া উৎপাদরন মদশরি স্কনভ্স ে িেরব। মন্ত্রীেভা ব্যাগোরোরে মমররো মেে প্রিপে এবং 
অে্স কবে েংরশাধরনও েম্মকত কদরয়রছ...

মন্ত্রীসভার ভসধোন্ত

n দ্সধিাতি : মিােগ্যাে মেরি ইউকেয়া উৎপাদরন 
তােরচে ফাটি্স োই�াে কেকমরেডরি ভতু্স কি মদওয়াে 
ন্রীকত েম্মকত মপরয়রছ

n সদু্বধা : তাের�ে ফাটি্স োই�াে কেকমরেড ইউকেয়া 
প্রিরপে আনমুাকনি  খেচ পেরব ১৩,২৭৭.২১ 
মিাটি

n এই প্রিপে মমি ইন ইকন্য়ায় (ভােরতই ধতকে 
িরো) উরদ্যাগ এবং আত্মকনভ্স ে প্রচােরি আরো 
প্রোকেত িেরব 

n এই প্রিপে মেরি িৃষিরদে চারষে �ন্য োে 
কমেরব। পপূব্সাঞ্চরেে উন্নয়ন ঘেরব এবং মদরশে 
পপূব্সাঞ্চরে ইউকেয়া েেবোরহ পকেবহণ ভতু্স কিও েদ 
িো যারব

n এই প্রিপে মেরি িৃষিরদে চারষে �ন্য োে 
কমেরব। পপূব্সাঞ্চরেে উন্নয়ন ঘেরব এবং মদরশে 
পপূব্সাঞ্চরে ইউকেয়া েেবোরহ পকেবহণ ভতু্স কিও েদ 
িো যারব 

n দ্সধিাতি : ব্যাগোরোরেে মানষুরি প্রকতকদনিাে 
�্রীবরন যাতায়ারতে েুকবধা ও স্কস্ত কদরত পকেবহণ 
ব্যবথিায় ভ্রীে িমারনাে েরক্্য মমররো মেরেে দটুি 
প্রিপে ২এ ও ২কব মত েম্মকত কদরয়রছ মিন্দ্র্রীয় 
মকন্তেভা

n সদু্বধা : পব্স ২এ যুক্ িেরব মেন্টাে কেল্ক 
মবাড্স  �ংশন মেরি মি. আে পুেম এবং ২ কব 
পব্স মি. আে পুেম মেরি মহব্বে �ংশন হরয় 
এয়ােরপাে্স  পয্সন্ত যুক্ িেরব 

n প্রিরপেে েম্পূণ্স ধদঘ্য ৫৮.১৯ কিরোকমোে। িা� 
েম্পূণ্স িেরত খেচ হরব ১৪,৭৮৮ মিাটি

n এই প্রিপে েম্ন্ন হরে ব্যাগোরোরেে পকেবহণ 
ব্যবথিায় আমপূে পকেবত্স ন ঘেরব

n দ্সধিাতি : িরোনা পকেকথিকত মমািাকবোয় োকব্সি 
েমাধান েপূরে মপরত ২০২১ এে অে্স কবে 
েংরশাধরন েম্মকত কদরয়রছ, মিন্দ্র্রীয় মকন্তেভা

n সদু্বধা : অে্স কবে েংরশাধন িোে প্রস্তাবটিরত 
েেিারেে ো�স্ বাোরনা এবং অন্য ময েিে 
ব্যবথিা েরয়রছ, তা যোযে প্ররয়ারগ েফে হরব

n অে্স কবে েংরশাধরনে ফরে অংশ্রীদাে ও িে 
দাতারদে উরবিগ দপূে িরে তারদে প্রস্তাবগুকে যুকক্ 
েংগত ভারব  বাস্তবাকয়ত িো েহ� হরব

n উন্নয়রনে অংশ্রীদােরদে কচন্তা দপূে িরে েিে 
িেদাতারদে মরধ্য োম্য ও েমকবিত বাতাবেন 
ধতকে হরব  

রারষে এই প্রথম নেুন প্র�ুবতির প্রষয়াষগ 
ইউবরয়া উৎরাবদে হষে চষেষে

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৯



শদল�র রিবতরক্ষা শক্ষলরের 

ভিালবদল

েন্ত কেরুভােভুাে মেখা োইনগুকে ভােত্রীয় 
মেনাবাকহন্রী রেধোে েরগে স্েণ িরে 
চরে। কিন্তু অে্রীম ক্মতা ের্বেও মদরশে 
মেনাবাকহন্রীরি আরো শকক্শাে্রী িেরত ও 
প্রকতেক্া মক্ররে আধুকনি্রীিেণ  আরগ িো 
হয় কন। বত্স মান মমাদ্রী েেিারেে আমরে 
পকেিাোরমা মক্ররে ম�াে গকতরত িা� শুরু 
হরয়রছ। যাে মরধ্য আধুকনি প্রযুকক্ ও মিৌশে 
প্ররয়াগ িরে প্রকতেক্া মক্রেরি আত্মকনভ্স ে িরে 
মতাোে পরে অগ্রেে হরয়রছ। 

ঢিৌযকে,  সম্াি, মযকোদাপণূকে বযুবহাক�� প�ম্প�া আ� তবশ্স্তিা 
এই িা�তট গুণ ঢয ঢোকিা ঢদকি� ঢসিাবাতহিী� প্রতিমূতিকে 
তহকসকব ঢদখা হয়।

৪৮,০০০ ক�াভি 
িা�ায়  কতিনসর মনতা 

লাইি �মি্যাি যুধে ভিমাে 
ক�োর িে্য ক�ন্দ সম্ত 

হনয়নছ । 
ভারত অস্ত্র 
রপ্াভেনতও  

২৫ভি কদনশর 
তাভল�ায় 

েভেভুক্ত হনয়নছ

শমাদী সরিার, রিবতরক্ষা শক্ষলরে দূি্্ব তা  দূর িলর 
এলক্ষলরে গবত এলনলে। সংবশ্লষ্ মন্তি, রিবতরক্ষা 
শক্ষলরের রিলয়াজনগুব্র বদলিই শুৈু নয়, ১৫ 

্ক্ষ  শসনািাবহনী থি্, জ্ ও িায়ু শসনা এিং তটরক্ষী িাবহনী 
সিল্র ওপর নজর বদলয়লে। শিন্দ্রীয় িালজলটর রিবতরক্ষা 
খালত িরাদ্দ সিলচলয় শিব� থািল্ও তার িত্বমান সমলয় 
সলি্বাচ্চ রিলয়াগ সম্ভি হলয়লে। ২০১৪য় রিৈানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী, 
রিবতরক্ষা মন্তিলি আমূ্ িদল্ শফ্ার বিষয়বটলত সিলচলয় 
শিব� গুরুত্ব বদলয়লেন। শসনািাবহনীর আৈুবনিীিরলের 
শক্ষলরেও শমি ইন ইবন্ডয়া অথ্বাৎ শদল� উৎপাদন িলরা, এর 
মাৈযেলম রিবতরক্ষা সরজোম ধতবরর শক্ষলরেও  দ্রুত গবত বনলয় 
এলসলে। �ত্রু শদল�র শমািাবি্া িরার জনযেই এর রিলয়াজন 
বে্।  

রিবতরক্ষা সরজোলমর শক্ষলরে স্লদ�ী নীবতর শঘাষো

২০১৬য় রিবতরক্ষা সরজোম রিস্তুলত এি বিপু্ পবরিত্বন 
ঘলটলে। রিবতরক্ষা সরজোম সংগ্রহ নীবতলত ২০১৬য় শিলন্দ্রর 
শঘাবষত নীবত ধিপ্লবিি পবরিত্বন এলনলে। এই নীবতর মূ্ 
্ক্ষযে হ্ রিবতরক্ষা সরজোম ভারলতই ধতবর হলি। ভারতীয় 
সংথিাগুব্লি রুদ্ধ অস্ত্র ধতবরর নসিা ধতবর িরা িা শসগুব্র 

প্রভতরক্ষা কক্ষত্রন� আত্মভেভ্ণর 
�নর কতালার উনদ্যাগ

অস্ত্র 
ও প্রতি�ক্ষা 

স�জিাম দিত�� 
ঢক্ষকত্ ঢমে ইি 
ইতন্য়াকে যুক্ 

ে�া 

কু্ষদ্র 
তিল্প বা 

স্টকেআপ প্রেল্প 
সূিিা ে�া

িাতমলিাডু 
ও উতি�প্রকদকি 
দুতট প্রতি�ক্ষা 
েত�ড� দিত�

প্রতি�ক্ষা স�জিাম 
উৎপাদকি পৃথে 
৫২,০০০ ঢোতট 

টাো ব�াদ্দ

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৪০



ইউএবপএ আইন িলঠার িরা হলয়লে : আইনগত সংল�াৈনী 
এলন সন্তাসিাদী িার্বি্াপ সমূল্ বিনা� িরলত জাতীয় 
তদ্িারী সংথিা, এনআইএ –শি আলরা শিব� ক্ষমতা শদওয়া 
হলয়লে । শিআইনী িার্বি্াপ রুখলত আলরা িলঠার আইন 
রিলয়ালগর জনযেই এই সংল�াৈনী আনা হয়।
বডআরবডও িালজট িৃবদ্ধ : রিবতরক্ষা শক্ষলরে আলরা শিব� গলিষো 
িাড়ালনার ্লক্ষযে চ্বত িলষ্ব িালজলট বডআরবডও-র িযেয় িরাদ্দ 
৮ �তাং� িৃবদ্ধ িরা হলয়লে।

উৎপাদন এিং বনজ রিরুবতিলত সমর সরজোম 
রিস্তুলত গুরুত্ব শদওয়া হলয়লে। শসনািাবহনীর 
রুদ্ধাস্ত্র ক্লয়র শক্ষলরেও এই সংথিাগুব্লি রিাৈানযে 
শদওয়া হলি। পরিত্বী বিরাট চযোল্জে হ্, এই 
নীবত িাস্তিাবয়ত িরলত অথ্ব িরাদ্দ িরা। বিন্তু 
শসলক্ষলরেও গুরুত্বপূে্ব বসদ্ধা্ শনওয়া হলয়লে। 
শসনা জওয়ানলদর জনযে ৫০,০০০ িুল্টপ্রুফ 
জযোলিট শিনা হলচ্ছ। রা এলতা বদন নাম মারে 
সংখযোয় বে্ শসনািাবহনীর িালে। শসই িারলেই 
সন্তাসিাদী হাম্ার শক্ষলরে অলনি সময়ই 
িুল্টপ্রুফ জযোলিলটর অভালি তারা বিপলদর মুলখ 
পড়লতন। দু’দ�লির দীঘ্ব অলপক্ষার পর শসনা 
জওয়ানলদর জনযে এিা্ রিলয়াজনীয় শহ্লমট  
শিনার বিষয়বটও মজুের িরা হলয়লে। এতবদন 
শসবটর সংখয়া বে্ নগনযে। িানপুলরর এমলিইউ 

ইন্ডাবস্টলি ১.৫৮ ্ক্ষ  শহ্লমট ধতবরর জনযে 
১৮০ শিাবট টািার িরাত শদওয়া হলয়লে।  

১৬ই বডলসম্বর পাবিস্তালন সাবজ্বিযো্ 
স্টাইলির পর শস শদল�র তরফ শথলি শর 
শিালনা ৈরলের আক্মে শমািাবি্া িরলত 
ও শদল�র সুরক্ষা অটুট রাখলত মবন্তসভা 

বতন িাবহনীলি ২০,০০০ শিাবট টািা 
পর্্ব  রিবতরক্ষা সরজোম শিনার শক্ষলরে 
মজুেবর বদলয়লে। রার ফল্ ২০১৬ সা্ 
রিবতরক্ষা মন্তলির সিলচলয় উপ্বদ্ধর 
িষ্ব িল্ মলন িরা হয়। এই সমস্ত 
পদলক্ষপ রিাথবমিভালি শনওয়া এই 
িারলেই জরুরী হলয়লে, িারে 
আলগর সরিার বতন শসনািাবহনীর 
গুরুত্বপূে্ব রিলয়াজনগুব্র শক্ষলরে 

বনরি বে্। শর িারলে রিাতিন বসএবজ 
(িলট্া্ার অযোন্ড অবডটর শজনালর্) এিং 
মহাল্খি পরীক্ষি তালদর সংসলদ শপ� 

িরা বরলপালট্ব স্পষ্ই িল্বেল্ন, “বিপদ 
িুলঝও নূযেনতম অস্ত্র সরজোম ভান্ডার �বতি�া্ী িরা 
হয় বন। ২০১৩র মাচ্ব মালস শসনািাবহনীলত ১৭৯ 
রিলমর অস্ত্র�লস্ত্রর মল্য় ১২৫ ৈরলের সরজোলমর 
মান   এলিিালর বনলচ শনলম বগলয়বে্”। অনযে ৫০ 
ৈরলের রুদ্ধাস্ত্র এই অিথিায় না শপঁেল্ও শসবটর 
অিথিাও সল্াষজনি বে্ না। পবরবথিবত এমনই 
বে্ শর শিালনা রিম রুদ্ধ ্াগল্ শসনািাবহনীর 
িালে ১০ বদন রুদ্ধ চা্ালনার অস্ত্র সরজোম বে্ 
না। এমনই ভয়ঙ্কর পবরবথিবত সমূ্ে্ব িদল্ 
শগলে। আৈুবনিীিরে োড়াও শসনািাবহনীলত এি 
র ্রাঙ্ক , এি শপন�ন চা্ু িরা শমাদী সরিালরর 
ঐবতহাবসি বসদ্ধা্গুব্র অনযেতম । ৪৩ িের শর 
বসদ্ধা্ আটলি বে্।   

২০০৮ - ২০১৪

২০১৪ – ২০২০

স্রীমানন্ত সাভি্ণ� 
অত্যাধুভে� 

পভর�াঠানমা বতভর

৩৬০০ 
ভ�ভম রাস্া ভেম্ণাণ

৪৭০০ 
ভ�ভম রাস্া

১৪৯৫৩ 
কসতু ভেভম্ণত

৭২৭০ 
কসতু ভেম্ণাণ

মুখ্য কসোধ্যক্ষ পদ কঘাভষত
দু’দিে ধক� ঢসিাবাতহিীকি মুখযু 
পদাতধোত� থাো� ঢয দাতব িকল 
আসতছল, িা পূ�ণ হকয়কছ। ঢজিাক�ল 
তবতপি �াওয়াি ভা�কি� প্রথম মুখযু 
ঢসিাধযুক্ষ তিবকোতিি হকয়কছি।

সন্তাসিানদর ভিরুনধে এ� দৃঢ় পদনক্ষপ

জমু্-োশ্ীক� ৩৭০ ধা�া �দ হওয়া� 

প� ঢথকেই ঢসখাকি সন্তাসবাদী 

োযকেেলাপ এে ধাক্ায় অকিেখাতি 
েকমকছ।  

িভগে মৃতু্যর সংখ্যা

২০১৯

৫৯৪

সন্ত
াস

িাদ
্রী �

ায্ণ�
লা

প

(* ২০২১ সাল্র মাচ্ব অিবৈ)

২০২১ – ২২ অে্সবরষ্সে 
বার�রে মেনাবাকহন্রীে 
আধুকনি্রীিেরণ ১৮.৭৫ 
শতাংশ ব্যয় বোদে িো 
হরয়রছ। উরলিখরযাগ্যভারব 
থিে, �ে ও বায়ু মেনাে 
এই কতন কবভারগে ময 
মিারনা আধুকনি নতুন 
েমোস্ত মিনাে �ন্য ৫০০ 
মিাটি োিা িরে বোদে 
িো হরয়রছ ।

শসনািাবহনীর অতযোৈুবনি  রুদ্ধাস্ত্র ক্য়  : এই 
িেলর ভারত রিবতরক্ষা শক্ষলরে রাব�য়ার িালে িায়ু 
শসনার জনযে এস-৪০০ রিবতরক্ষা সামগ্রী বিনলে। 
এলি-২০৩ িা্া�বনিভ রাইলফ্ ধতবর িরলে 
বনজ উলদযোলগ। স্ল্প  পালিার টযোঙ্ক এিং শস্ারবপও 
ডুলিাজাহাজ ধতবর হলচ্ছ এলদল�ই।

২০২০ ২০২১ ২০১৯ ২০২০ ২০২১

২৪৪
১৫

১৫৭ ২১১
৮
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দ্নরঙু্কে �দ্রষ্তা দ্নরে েেলাি করর ২০১৪র দ্নব্ণাচরন প্রধানমন্তী নররন্দ্র হমােী, দ্বরবের সব্ণবৃহৎ 
�রতরন্তর োদ্েত্বিার গ্হর কররন ২০১৪হত। হেরের দ্বরেে নীদ্তরত নতুন বনু্ধত্ব রচনার পাোপাদ্ে 
দ্বিপাদ্ষেক সম্রক্ণ  যতুি পরুরারনা বনু্ধরের সরগিও সম্ক্ণ  আররা হোরোর করার উপর গুরুত্ব হেন। একদ্বংে 
েতাব্ীরত হেরের স্ারথ্ণর দ্েরক লষে্য হররখ দ্তদ্ন নতুন নীদ্ত গ্হর কররন । িারত প্রথম (ইদ্ডিো ফাস্ট) 
তার দ্বরেে নীদ্তর মখু্য উরদেে্যই হল অ্যাদ্্টং ইস্ট (পরূব থারকা) ও লুদ্কং ওরেস্ট (পদ্চিরম তাকাও) যা 
িারতরক সারা দ্বরবে েরবারর হপৌঁেরনার স্প্নরক নতুন মাত্রা দ্েরেরে।  

মবশ্ব মলচে ভারে উদয়

শমাদী সরিালরর বিলদ� নীবতর মূ্ অবভমুখ 
হ্ শসই সমস্ত িযেবতির িালে শপঁেলনা, রারা 
রিবতলি�ী। তাই তার বিলদ� নীবতর আহ্ান 

শনিার ফাস্ট, রিবতলি�ী রিথম - রা ২০১৪ সা্ শথলি 
শুরু হলয়লে। এলক্ষলরে বিলদ� নীবতলত সমস্ত িাৈা সবরলয় 
রিবতলি�ী শদল�র সলগে সম্ি্ব �বতি�া্ী িরার িাত্বা 
শদওয়া হলয়লে। শমাদী সরিালরর �াসনিাল্ বিবভন্ন শদল�র 
সলগে ববিপাবক্ষি সম্ি্ব উললিখলরাগযেভালি সুদৃঢ় হলয়লে এিং 
িত্বমালন ভারত, শগাটা বিশ্বলি শনতৃত্ব শদওয়ার থিান অজ্বন 
িলরলে। রা তার রিাচীন পরম্রার মলৈযে রলয়লে। িসুনৈি 
িুটম্বিম, সারা বিশ্ব এিই পবরিার। িলরানা মহামাবরর 
সময় ভারত, শগাটা বিশ্বলি শনতৃত্ব বদলয় শদবখলয় বদলয়লে। 
ববিপাবক্ষি সম্লি্ব পুনজ্বীিন দান

শিাবভড অবতমাবরলত সারা পৃবথিী রখন স্তব্ধ, তখন 
রিৈানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী তার শমািাবি্ায় এবগলয় 
এলসলেন। বিলশ্বর রাষ্টলনতালদর সলগে ভাচু্বয়া্ ধিঠলির 
মাৈযেলম সমসযো বনলয় আল্াচনাই শুৈু নয়, তার পা�াপাব�, 

আলমবরিা, বরেলটন, জাম্বানী, মৈযেরিাচযে এিং পবচিম এব�য়ার 
শদ�গুব্র সলগে ভারলতর সম্ি্ব সুদৃঢ় িলরলে। শমাদী 
বজ২০ ও বনলজ্বাট আলদো্লনর �ীষ্ব সলম্্লন  অং� শনন। 

n িরোনা মহামাকেে েময়িারেও বাংোরদরশে �াত্রীয় 
কদবরে মেখারন উপকথিত মেরি ভােত – বাংোরদশ 
বনু্ধত্বপপূণ্স েম্ি্স রি েুদঢ়ৃ িরেরছন

n বাংোরদশ ও মনপাে এই দটুি মদরশে মক্ররে ে্রীমান্ত 
েহরযাকগতা বাোরনা  যাে অন্যতম েক্্য । যাে 
�ন্য ইকতমরধ্যই পদরক্প মনওয়া হরয়রছ 

n মােবি্রীপ েফরে প্রধানমন্ত্রীরি, মেরদরশে েরব্সাচ্চ 
নাগকেি েম্মান রুে কনশান ইজ্কুদেন উপাকধরত  
ভপূ কষত িো হয়।  েংযুক্ আেব আকমেশাহ্রী 
(ইউএই)-ে েরব্সাচ্চ নাগকেি েম্মান, ওডাে অফ 
�াইরদ তাঁরি েম্মাকনত িো হয়।

ভিনদশ ে্রীভত: 
‘প্রভতনিশ্রী প্রেম’

েতুে ভারত গঠনের

৭ িছর 
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n ভােত, োষ্ট্রেংরঘে কনোপত্তা পকেষরদ 
অষ্টমবারেে �ন্য অথিায়্রী েদে্য পদ 
মপরয়রছ

n ২০১৯ এ ইস্টারেে কদরন শ্রীেঙ্ায় �কগে 
আক্রমরণে প্রকত েহানভুপূ কত �াকনরয় 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীেঙ্া েফরে মেটে অ্যারটোকন 
চারচ্স  যান এবং �কগে কবর্ােরণে 
ক্তকচহ্ন মদরখন 

n উহান কস্কেে ও মচন্নাই িারন্ উরদ্যাগ 
কচরনে েরগে ভােরতে েম্ি্স রি ম�ােদাে 
িোে এিটি প্রয়াে। এেকেও োকমে, 
�াপারন ক�২০, ব্াক�রে কব্সি োকমে 
এবং োকশয়ায় ইরিানকমি মফাোরমে 
ধবেরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী এি 
অকনবায্স কচহ্ন এঁরি কদরয়রছন

n প্রধানমন্ত্রী হওয়াে পে নরেন্দ্র মমাদ্রী, 
ইেোরয়ে, ফ্ান্স, কব্রেন, �াপান, 
আরমকেিা এবং দকক্ণ মিাকেয়াে েরগে 
কবিপাকক্ি েম্ি্স  ম�ােদাে িেরত 
উরদ্যাগ্রী হরয়রছন। তাছাোও পকচিম 
একশয়াে মদশগুকেে মরধ্য ইোন, মেৌকদ 
আেব, ইেোরয়রেে েরগেও কবিপাকক্ি 
েম্ি্স  ম�ােদাে হরয়রছ তাে উরদ্যারগ। 
কনউক�ে্যান্ এবং অর্রেকেয়াে েরগে 
অংশ্রীদাকেত্ব আরো ম�ােদাে হরয়রছ

n কবগত িরয়ি বছরে এিাকধি মচষ্টাে 
পে ইোরনে েরগে েম্ি্স  বদে িেরত 
েফে হরয়রছ এবং েম্ি্স  দঢ়ৃ িেরত 

n ভােত, ইোরনে েরগে চাবাহাে ঐকতহাকেি 
চুকক্ স্াক্ে িরেরছ।

n প্যারেস্তাইরনে েরগেও এি উচ্চপয্সারয়ে 
েম্ি্স  ধতকে হরয়রছ। ২০১৮য় প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র মমাদ্রীে প্যারেস্তাইন েফরেে েময় 
তারি প্যারেস্তাইরনে মবস্টাউড উইে দ্য 
গ্র্যান্ িোে পুেস্কাে মদওয়া হয় 

n আন্ত�্স াকতি চাপ োিা ের্বেও ভােত, 
দকক্ণ একশয় ১০টি মদরশে আঞ্চকেি 
অে্সননকতি েহরযাকগতাে মঞ্চ 
(আেকেইকপ)-মত মযাগ মদয় কন  

সন্তাসিানদর ভিরুনধে �নঠার 
আঘাত হােনত পাভ�স্ােন� 
ক�ােঠাসা �নরনছ ভারত 

ভারত তার সহায়তার হাত িাভড়নয়নছ

n আন্ত�্স াকতি অে্সননকতি েংগেন কফন্যাকন্সয়াে অ্যািশন োস্ক 
মফাে্স, পাকিস্তানরি িারো তাকেিাভুক্ িরেরছ। যাে কপছরন 
ভােরতে গুরুত্বপপূণ্স ভপূ কমিা েরয়রছ। এছাোও পাকিস্তানরি 
িারো তাকেিাভুক্ িরেরছ একশয়া প্যাকেকফি োব গ্রুপ

n আন্ত�্স াকতি আদােতও ক্েভপূ ষণ যাদব মামোয় ভােরতে 
পরক্ই োয় কদরয়রছ। ক্েভপূ ষণ মিৌেুে্রীে েহায়তা পারবন। 

েক�ািা ভযুাতসিি দিত� হওয়া� প� ভা�ি, অিযু ঢদকি� প্রতি িা� 
সাহাকযযু� হাি বাতড়কয় তদকয়কছ। ওষুধ সহ অিযুািযু ত্াণ সামগ্ী� 
সহায়িা তবতভন্ন ঢদকি ঢপঁকছকছ। ভযুাতসিি দমত্ী� মাধযুকম ভা�ি ৯৫তট 

ঢদিকে ৬ ঢোতট েক�ািা ভযুাতসিি পাতঠকয়কছ। 

২০১৫য় ঢিপাকল 
ভূতমেকম্প� প�ই 
ভা�ি দ্রুি তবকিষ 
তবমাকি ত্াণ সামগ্ী 
এবং অথকে সাহাযযু 

পাতঠকয়কছ

ইকদোকিতিয়ায় ভূতমেম্প 
ও সুিাতমকি ক্ষতিগ্স্থকদ� 

সাহাযযু ে�া� জিযু 
অপাক�িি সমুদ্র দমত্ী� 

উকদযুাগ ঢিওয়া হয়

ঢমাজাতম্কে সমুদ্র ঝড় 
ইদাইকি তবধ্ংসী 

িান্কব� প� ভা�ি, 
সবকেকিাভাকব সাহাযযু 

েক�কছ

ফ্াকন্স� সহকযাতগিায় ভা�ি 
এে মহাি উকদযুাগ তিকয়কছ। 

ভা�কি, আন্তজকোতিে ঢসৌ� ঢজাট 
পষকেদ িাকম এই প্রথম ঢোকিা 
আন্তজকোতিে সংগঠি গকড় 

উকঠকছ

আন্তি্ণাভত� কসৌর কিাি

ভা�িবকষকে� বহু প্রািীি 
ঐতিহযু, ঢযাগ, সা�া তবকশ্ই 
স্ীেৃি। ২১ঢি জুি তদিতট 
আন্তজকোতিে ঢযাগ তদবস 
তহকসকব সা�া তবশ্ স্ীো� 

েক� তিকয়কছ 

আন্তি্ণাভত� কযাগ ভদিস

ভ্যাভসিে বমত্র্রী

ক�ায়াড
ভা�ি, িা� ঢদকি� িিুভুকেজ তি�াপতিা 
সংগঠকি� ঢেৌিলগি অংিীদাত�কত্ব 
গুরুত্বপণূকে ভূতমো তিকয়কছ। 
আকমত�ো,  জাপাি ও অক্রেতলয়া� 
সকগে িা বজায় ঢ�কখকছ।  ভা�কি� 
পকক্ষ এই ঢেৌিলগি অংিীদাত�ত্ব 
এতিয়া পযুাতসতফে সমুদ্র অঞ্চকল 

তবকিষ সহায়ে হকব।

২+২ ডায়লগ
ভা�ি, ও আকমত�ো িাকদ� ২+২ 
মন্তী পযকোকয়� আলাপ আকলািিা শুরু 
েক� ২০১৮য়। ২০২০ঢি এই ২+২ 
আকলািিা� তবিিীয় দবঠেতট অিুতষ্ি 
হকয়কছ িিুি তদতলিকি। মন্তী পযকোকয়� 
এই িীষকে সকম্লকি ভা�ি, এোতধে 
গুরুত্বপণূকে িুতক্কি স্াক্ষ� েক�কছ।   
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শতিনষ্ণর প্রত্রীক্ষার অিসাে ঘিনলা
২০১৯ এে ৯ই নরভম্ে েুপ্র্রীম মিাে্স  
এে বহু প্রত্রীকক্ত অরযাধোয় োম 
মকন্দে কনম্সারণে োয় মঘাষণা িরে। 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী, েরব্সাচ্চ 
ন্যায়ােরয়ে এই োয়রি স্াগত �াকনরয় 
বরেন, এই কেধোন্ত ভােরতে নতুন 
েপূরয্সাদয়। কতকন যুব েম্প্রদায়রি নতুন 
ভােত গেরন একগরয় আোে আহ্ান 
�ানান। োম মকন্দে মহাি অেবা 
িত্স ােপুে িকেডে, িাশ্রী কববেনাে 
িকেডে বা �মু্ম-িাশ্্রীরে ৩৭০ ধাো 
বাকতে অেবা কতন তাোি েদ িো 
এবং নাগকেিত্ব আইন চাে ুিো এই 
েমস্ত পদরক্পগুকে ভােতরি দ্রুত 
অগ্রগকতে পরে একগরয় কনরয় চরেরছ।

বিগত িেলর ৫ই অগাস্ট রাম মবদেলরর ব�্ানযোস 
িলর রিৈানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী িল্ন, স্াৈীনতা 
আলদো্লন শরভালি দব্ত, বপবেলয় পড়া  জনজাবত 

ও সমালজর রিলতযেিবট শরেেী গান্ীবজলি সহায়তা িলরবেল্ন, 
অনুরূপভালি শদল�র সি্ নাগবরিলদর এই রাম মবদের 
বনম্বালের িালজ এবগলয় আসলত হলি। তার িথায় রিভু 
রাম জীিলনর রিবতবট শক্ষলরে জবড়লয় রলয়লেন। রাম নাম 
ভারলতর বিশ্বাস ও ভারলতর আদ�্ব। রামচন্দ্র ভারলতর 
ৈম্ব, ভারলতর দ�্বলন জবড়লয় রলয়লে। এই পবরবথিবতলত 
আমালদর মলন রাখলত হলি, মানি জাবত রখন রামচন্দ্রলি 
সি্বলতাভালি গ্রহে িলরলে, তখন আমালদর আনলদের সলগে 
শসই উন্নয়ন িাজ সম্ন্ন িলর তু্লত হলি। ভগ্ন পথ 
শথলিই রাস্তা খুল্ শগলে। আমালদর রিলতযেলির অনুভূবতলি 
সম্ান িরলত হলি। রিলতযেলির সমথ্বন ও বিশ্বাসলি রিগবত 
সুবনবচিত িলর। রাম রালজযের ৈারো ভারতিলষ্বর ভূরিিৃবত 
ও সাংসৃ্বতি ঐবতলহযের মলৈযে বমল� রলয়লে। সরিালরর 
শদওয়া রিবতশ্রুবত পা্লনর জনযে গত িলয়ি িের ৈলর এই 
বসদ্ধা্ চূড়া্ িরা হলয়লে।

উদ্রীয়মাে েতুে 
ভারত

েতুে ভারত গঠনের

৭ িছর 
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এই ঐতিহাতসে তসধোন্ত ঢদকি� ঢসৌহাদকে ও 
সুিাম বৃতধে ে�কব

ড. িযুামাপ্রসাদ মুখাজকেী বক্বযু তছল, “ এেই ঢদকি দুতট সংতবধাি, দুতট প্রধািমন্তী এবং দুতট 
জািীয় পিাো  থােকি পাক� িা”। স্াধীিিা� ৭২ বছ� প� ড. িযুামাপ্রসাদ মুখাজকেী� ঢসই 
বক্বযু বাস্তবাতয়ি হকয়কছ। ৩৭০ ধা�া এবং ৩৫ে ধা�া বাতিল েক� জমু্-োশ্ী� এবং 
লাদাকখ� ঢক্ষকত্ ঢদকি� অিযু �াজযুগুতল� মকিা এখাকি দ্রুি উন্নয়কি� পদকক্ষপ ঢিওয়া হকয়কছ।  

n ২০২০ে ৫ই অগাস্ট প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র মমাদ্রী অরযাধ্যায় োম 
মকন্দরেে কশোন্যাে িরেন। কতকন 
বরেন, োম মকন্দে মিবেমারে এ 
মেৌন্দয্সে প্রত্রীি তাই নয়, েমগ্র 
অঞ্চরেে  অে্সন্রীকতরতও পকেবত্স ন 
আনরব

n োম মকন্দেরি কঘরে প্ররত্যিটি 
মক্ররে নানা েুরযাগ ধতকে হরব। 
িােণ োো কবরবেে মানষু প্রভু োম 
ও মাতা �ানকিে দশ্সরন এখারন 
আেরবন

n ২০১৯ এে ৫ই অগাস্ট �ম্ম ু– িাশ্্রীরে ৩৭০ ধাো বাকতে িো হয়। এই 
আইন অনযুায়্রী �ম্ম-ুিাশ্্রীেরি কবরশষ ময্সাদা মদওয়া হরতা। ৬০ বছে 
ধরে চরে আো এিটি ভ্াকন্তে অবোন ঘেরো

n এই কেধোন্ত �ম্ম-ুিাশ্্রীেরি মদরশে আরো অন্যান্য োর�্যে েরগে যুক্ িোে 
কবষয়টি কনকচিত িেরো

n এই েমগ্র অঞ্চেরি দটুি মিন্দ্রশাকেত অঞ্চরে ভাগ িো হরয়রছ। �ম্ম ুও 
িাশ্্রীরে ( এখারন কবধানেভা োিরব ) এবং োদাখ।

n দ্রীঘ্স ৭০ বছে ধরে োদাখ ময পৃেি োর�্যে দাকব িরে আেকছে, মেটিেও 
অবরশরষ পপূেণ হে 

n বত্স মারন �ম্ম ু– িাশ্্রীে এবং োদারখ োমাক�ি ও অে্সননকতি মক্ররে দ্রুত 
পকেবত্স ন আেরছ। নতুন মডাকমোইে আইরনে মাধ্যরম  োধােণ মানষুরি 
এরক্ররে কেধোন্ত গ্রহরণে গণতাকন্তি অকধিাে মদওয়া হরয়রছ

অনযাধ্যা রায়

n

n

n

n

৪৯২
বছক�� দীঘকে প্রতিক্ষা� প� 
অকযাধযুায় �াম মতদে� 

তিমকোকণ অকপক্ষা� অবসাি 
ঘটকলা। ২০১৯ এ� ৯ই 
িকভম্� সুতপ্রম ঢোটকে-এ� 
�ায়  এই মতদে� তিমকোকণ� 

পথ খুকল তদল 

িাস্িাভয়ত হল
১

n ২০১৯এে ৩০মশ �েুাই মদরশে েংেদ্রীয় ইকতহারে এি দষৃ্টান্ত 
থিাপনিাে্রী কদন। ময কদন েংেরদ কতন তাোি বাকতে 
িো হে। মেুকেম মকহোরদে এিেফা কববাহ কবরছেদ 
মদওয়াে দভু্স ারগ্যে আবোন ঘটিরয় তারদে অকধিাে েক্াই 
কছে েেিারেে মপূে উরদেশ্য

n স্োষ্ট্রমন্ত্রী অকমত শাহ এই কেধোন্ত প্রেরগে বরেন, কতন 
তাোি বাকতে হওয়াে ঘেনাটিে �ন্য ইকতহাে ো�া 
োমরমাহন োয়, ঈবেেচন্দ্র কবদ্যাোগরেে মরতা েমা� 
েংস্কােিরদে পাশাপাকশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রীে নামও 
মরন োখরব  

বিষম্যমপূল� 
ভতে তালান�র 
সমাভপ্  ঘনিনছ

n গতবছে চাে ুহওয়া িেতােপুে িকেডে ভােরতে 
গুরুদােপুরে মডো বাবা োকহরবে েরগে পাকিস্তারনে 
গুরুবিয়াো িেতােপুে োকহরবে মযাগারযাগ ঘটিরয়রছ  

n কশখ ধরম্সে প্রকতষ্াতা গুরু নানি মদব ক� তাঁে মশষ 
কদনগুকে এই িেতােপুরেই িাটিরয়কছরেন। তরব, এই 
পপূণ্স্যত্রীে্স ভােত্রীয় কশখ েম্প্রদায় দপূেব্রীন কদরয়ই মদখরত 
হত 

n ২০১৯ এে ৯ই নরভম্ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী 
িেতােপুে িকেডরেে আনষু্াকনিভারব উরবিাধন িরেন। 
যা ধতকেরত খেচ হরয়রছ ১২০ মিাটি োিা

n ভােতবরষ্সে ময মিারনা ধরম্সে পপূণ্সােমীো 
এই িকেডে কদরয় িেতােপুরেে 
পকবরে ধম্সথিারন তারদে রেধো 
�ানারত পারেন। এই থিান 
দশ্সরনে �ন্য মিারনা কভো 
(েেিাে্রী অনমুকত পরে) 
োরগ না

 ৯ই নরভম্ে ৯ই নরভম্ে ৯ই ন  প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মরভম্ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মরভম্ে মা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদমা ্রীমা ্রীমাদ্রীদমাদমা ্রীমাদমা
ে িকেডরেিকেডরেিকে েডরেেডরে  আনষু্ে আনষু্ে াকনি আনষু্াকনি আনষু্ ভাাকনিভাাকনি রবভারবভা  উরব উরব রবিা উরবিা উ ধন িরেন। িরেন। ি

ধতকেরত খধতকেরত খধতকেরত ে খে খ চ হেচ হে রয়রছচ হরয়রছচ হ  ১২০ রয়রছ ১২০ রয়রছ মিাটি মিাটি মিা োোে িািা ািাি
ষ্সে ময মিারনা ধরমিারনা ধরমিারনা ম্সে ধরম্সে ধর  পম্সে পম্সে পূণ্সােমীে পপূণ্সােমীে প া পূণ্সােমীো পূণ্সােমীে
ে কদরয় িেতািেতািে েতােতা পুরেেপুরেে েপুরেেপুরে

ম্সথিারন তাম্সথিারন তাম্সথিারন রদে তারদে তা রেধো
 পারেন। এই থিান থিান থিা
ন্য মিারনা কভো কভো কভে
 অনমুকত অনমুকত অনমু  পকত পকত রে পরে প ) 

�র
তা

রপু
র 

�ভ
রড

র
িাভত, 
আইে,
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n নাগকেিত্ব েংরশাধন্রী আইন ভােতবরষ্স পাকিস্তান, বাংোরদশ ও 
আফগাকনস্তান মেরি আো কনয্সাকতত েংখ্যােঘুরদে এরদরশে নাগকেিত্ব 
পাওয়াে বাধাগুকে দপূে িরেরছ। এছাোও এই আইরন মদরশে েংকবধারনে 
কবরোকধতা না িো শেনােমীরদও যুকক্ েংগত িােরণই নাগকেিত্ব 
মদওয়াে ব্যবথিা িো হরয়রছ। ইকতমরধ্যই ভােত, বাংোরদশ্রী মেকখিা 
শেনােমী তেকেমা নােকেন মি আরেয় কদরয়রছ

n মিন্দ্র্রীয় েেিাে, নাগকেিত্ব আইন পকেবত্স ন িরে শতাব্্রী প্রাচ্রীন 
েমে্যারি েমাধান িরেরছ এই ঐকতহাকেি কেধোরন্তে মাধ্যরম ও প্রকতরবশ্রী 
পাকিস্তান, বাংোরদশ ও আফগাকনস্তান মেরি আো কনয্সাকতত ধমমীয় 
েংখ্যােঘুরদে অকধিাে এবং ময্সাদা েুেকক্ত িরেরছ 

n ঐকতহাকেি এই কবে মোিেভা ও ো�্যেভায় পাশ হরয়রছ ২০১৯এে ৯ 
ও ১১ই কডরেম্ে। োষ্ট্রপকত োমনাে মিাকবন্দ এই কবরে স্াক্ে েম্মকত 
মদন ১২ই কডরেম্ে। মযখারন কহন্দ,ু কশখ, মবৌধে, ধ�ন, ম�াোক্রেয়ান ও 
খ্্রীস্টান েম্প্রদারয়ে মানষু যাো আফগাকনস্তান, বাংোরদশ ও পাকিস্তান 
মেরি কনয্সাকতত হরয় এরেরছন, তারদে নাগকেিত্ব স্্রীিৃত হরয়রছ

 n প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রীে স্রপ্নে প্রিপেগুকেে 
মরধ্য এিটি হে এই মিদােনাে শহেরি 
পুনগ্সেন িো।  ৭ বছে আরগ প্রািৃকতি 
কবপয্সরয় এটি  েম্পূণ্সভারব কবধ্স্ত হরয়কছে। 
আ� তা আরো মবকশ আিষ্সণ্রীয় ও 
মকহমাকবিত হরয় উরেরছ 

 n ২০১৩ে ১৬ – ১৭ই �নু োররে মমঘভাগো 
বকৃষ্টরত বন্যা ও ভপূ কম ধ্রে েম্পূণ্স কবধ্স্ত 
হয় মিদােনাে। এই কবপয্সয় শুধুমারে িরয়ি 
হা�াে মানরুষে �্রীবনই মিরে মনয় কন, 
ঘেবাকে ও েম্কত্তেও প্রচুে ক্কত হরয়রছ। 
এে ফরে েেি মযাগারযাগ কবকছেন্ন হরয় 
যায় ও উধোে িা� ব্যহত হয়

ভসএএ পাভ�স্াে, িাংলানদশ, 
আফগাভেস্াে কেন� আসা 
ভেয্ণাভতত সংখ্যালঘুনদর 
সুরক্ষা ভেভচিত �নরনছ

ভগিাে ক�দারোে 
পপূণ্ণ্যত্রীে্ণ  আনরা 
কিভশ সুন্দর ও 
মভহমাভবিত

n আকদ শঙ্োচারয্সে থিাকপত িাশ্রী কববেনাে মকন্দে কহন্দ ু
ধরম্সে কববোে্রী মানষুরদে এি গুরুত্বপপূণ্স থিান। যুধেিাে্রীন 
তৎপেতায় মা গগো ও িাশ্রী কববেনাে যুক্ িোে িা� 
চেরছ

n এই প্রিপে শুধুমারে এই েংেগ্ন এোিারতই নয়, মগাো 
বাোণকে মচহাোই বদরে যারছে তা মদখরত পারছেন 
নাগকেিো। িাশ্রী কববেনাে মকন্দরেে  মকহমা পুনরুধোরেে 
এই প্রিরপেে ভাবনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী কনর�ে কচন্তাে 
ফেে

n ২০১৯ এ ৮ই মাচ্স  কববেনাে মকন্দে এবং গগো েংযুকক্িেণ 
প্রিরপেে কশোন্যাে িরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রী। এই 
প্রিরপেে অধ্রীরন ৫০,২৬১ মস্কায়াে কমোরেে উপে ২৪টি 
ভবন ধতকে হরছে কনকম্সত হরছে কববেনাে দশ্সনােমীরদে �ন্য

�াশ্রী ভিবেোে 
�ভরডর
ক�নন্দর ভেভম্ণত ভহনু্দ 
ধম্ণািলম্ব্রীনদর পপূণ্ণ্যত্রীে্ণ 
�াশ্রী ভিবেোে �ভরডর 
েলভত িছনরই কশষ হনি

এিথা বনঃসলদেলহ ি্া রায়, রখন সিাই ঐিযেিদ্ধভালি 
শদল�র উন্নয়লন এবগলয় আলস তখন সি রিজমেই অগ্রসর 
হলত উৎসাবহত হয়।  

পাঁে দনশর প্রত্রীক্ষায় কিানড়া শাভন্ত কফরানত ঐ�্যমত   
n েিরেে োরে েিরেে কবিাশ এই েক্ কনরয় ৫০ বছরেে 
মবারো েমে্যাে অকথিেতা দপূে হরয়রছ কবকভন্ন চুকক্ে 
মাধ্যরম   

n অেরমে  মবারো অধু্যকষত  অঞ্চরে আঞ্চকেি ঐি্য গরে 
তুেরত ১৫০০ মিাটি োিাে উন্নয়রন মঘাষণা িো হরয়রছ

n প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদ্রীে ডারি োো কদরয় ১৬১৫ মবারো 
�কগে আত্মেমপ্সন িরে মপূে ম্ারত কফরে মগরছন 

দুই দশন�র পুনরানো ব্রু – ভরয়াং শরণাে্ণ্রী সমস্যার 
সমাধাে
n মিন্দ্র্রীয় েেিাে, কমর�াোম ও করেপুোে োরে কবিপাকক্ি 
চুকক্ে মাধ্যরম দ’ুদশরিে ব্রু – কেয়াং শেণােমী েমে্যাে 
েমাধান িরেরছ

n করেপুোরত বেবােিাে্রী ৩৪ হা�াে আন্ত�্স াকতিভারব বাস্তুচু্যত 
নাগকেি যাো বেবাে িেরছন,  তারদে পুনব্সােন ও 
উন্নয়রন মিন্দ্র ৬০০ মিাটি োিা বোদে িরেরছ
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মদরশে যুব েম্প্রদায় শুরুমারে নগরেে উন্নকত চায় না, তাো গ্রাম এবং শহরেেও উন্নকত 
চায়। এি মদশ এি পকেরষবা কবকভন্ন ধেরণে স্াছেন্দ্য েহর� পাওয়াে েুরযাগ িরে কদরয়রছ। 
কববেমারনে শহে ধতকে িরে মিন্দ্র্রীয় েেিাে, গ্রামগুকেরতও স্কস্তরত বেবাে িোে েুরযাগ গরে 

তুেরছ। যা মদশরি নতুনভারব গরে তুেরব...

সমভবিত পভরনষিার ফনল  তা সহনি 
পাওয়ার সুনযাগ বতভর হনয়নছ

এ� কদশ, এ� কমাভিভলভি �াড্ণ 
যাত্ীকদ� যািায়াকি� সুতবধা� জিযু জািীয় 
অতভন্ন ঢমাতবতলতট োডকে ঢদওয়া হকচ্ছ,  । পত�বহণ 
ঢক্ষকত্ ঢমকরিা, েযুাব, বাস, ঢরিি ইিযুাতদ সব 
ঢক্ষকত্ই এই ঢমাতবতলতট োডকে তবকিষ সহায়ে। 

এ� কদশ, এ� করশে �াড্ণ
িাগত�ে�া এে স্থাি ঢথকে অিযু স্থাকি ঢগকলও 
িাকদ� ঢ�িি োডকে অপত�বতিকেি থােকব। 
উপকভাক্া�া িাকদ� জিযু ব�াদ্দেৃি খাদযুিসযু 
ঢদকি� ঢয ঢোকিা িযুাযযু মূকলযু� ঢদাোি  (ঢ�িি) 
ঢথকে  ঢপকি পা�কবি 

এ� কদশ, এ� িািার
িিুি েৃতষ সংস্কা� বযুবস্থা ই-িযুাম এ� 
মাধযুকম ঢদি এে জাতি, এে েৃতষ বাজাক� 
তদকে অগ্স� হকচ্ছ

এ� কদশ, এ� পাওয়ার ভগ্রড
ঢদকি� সেল প্রাকন্ত অতভন্ন তবদুযুৎ পত�কষবা 
বজায় �াখকি এে ঢদি, এে পাওয়া� তগ্ড এেতট 
বতলষ্ পদকক্ষপ

তসমকলস গযুাস োকিেতটতভতট  ঢদকি� অকিে জায়গা� দদিতদেি জীবি ও অথকেিীতিকে বদকল তদকয়কছ, যা 
ওই অঞ্চকল� মািুষ স্কনেও েল্পিা ে�কি পাক�তি। এই প্রেকল্প� লক্ষযু হল ঢদকি� সব বাতড়কি �ান্না� গযুাস 
এবং যািবাহকি তসএিতজ গযুাস পাওয়া� বযুবস্থা ে�া। এে ঢদি, এে গযুাস তগ্ড েম খ�কি সা� দিত�কিও 
সহায়ে হকব। এেই সকগে তবদুযুৎ এবং �াসায়তিে তিকল্প েমকেসংস্থাকি� সুকযাগ বাড়াকব। িাছাড়াও এ� ফকল 
তবকদিী মুদ্রা� খ�ি েমাকিা সম্ভব হকব। 

এ� কদশ 
এ� গয়াস 

ভগ্রড

সি ভারতিাস্রী এ� কদশ, এ� সংভিধানের �ো িলনছে। যা 
সদ্ণার সাভহনির এ� ভারত, কশ্রষ্ ভারত স্প্ন িাস্িাভয়ত �রার 
প্রনেষ্া। তাই আমরা এমে এ�ভি বয়িস্থা গনড় তুলনিা, যা 

কদনশর ঐ�্য, সংহভতন� এভগনয় ভেনয় যানি।
-প্রধােমন্ত্রী েনরন্দ কমাদ্রী

সিসিস  ভারতি ভারতি
সদ্ণাসদ্ণাস র সাদ্ণার সাদ্ণা
প্রনপ্রনপ্র েষ্নেষ্ন ােষ্ােষ্ । তাই আমরা এম

এ� কদশ, এ� ফা্্যাগ 
সা�া ঢদকি� মহাসড়ে যািায়াকি� সুতবধাকথকে 
ফাস্যুাগ িালু হকয়কছ

এ� কদশ, এ� স্াস্থ্য ি্রীমা 
বিকেমাকি েকয়ে ঢোতট মািুষ ঢদকি� ঢয ঢোকিা 
প্রাকন্ত ৫ লক্ষ টাো� স্াস্থযু বীমা� আওিাভুক্

এ� কদশ, এ� �র
তজএসতট পক�াক্ষ ে� বয়বস্থা� ঢক্ষকত্ সমস্ত 
জতটলিা দূ� েক� পক�াক্ষ ে� বযুবস্থায় 
সমিা তিকয় একসকছ।  

এ� কদশ, এ� পর্রীক্ষা
িযুািিাল ত�কু্রটকমন্ট একজতন্স� (এিআ�এ) 
মাধযুকম ঢেন্দ্রীয় স�ো�ী িােত�� প�ীক্ষা 
ঢিওয়া হকচ্ছ। যা স�ো�ী িােত�� ঢক্ষকত্ও 
এে তব�াট পত�বিকেি একিকছ।   

এ� কদশ, এ� পভরনষিােতুে ভারত গঠনের

৭ িছর 
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মহান ভারতীয় শনতালদর 
িম্বপন্ালি রেদ্ধা বনলিদন 

মদরশে কবকভন্ন কবসৃ্ত নায়ি ও অনরুপ্রেণাদায়ি মনতৃবরৃন্দে কবষরয় মানষুরি �ানারত েেিাে, 
নানা উরদ্যাগ গ্রহণ িরেরছ। েেিারেে উরদেশ্য হে, এই প্রিৃত মদশরপ্রম্রীো, যাঁো েমার�ে 

�ন্য কন:স্াে্সভারব িা� িরেরছন, তাঁরদে আত্মত্যাগ ও অ�্স রনে িো �ানারনা। 

রিৈানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী ২০১৫ সাল্ িৃলটন সফলরর 
সময় পূজযেপাদ স্ িাসলিশ্বলরর মূবত্বর আিরে 
উলমেচন িলরন - রা রিিৃত অলথ্ব এিবট স্মরেীয় 

ঘটনা। রিৈানমন্তী, িে্বাটলির ভগিান িাসলিশ্বরলি 
ভারলতর সমৃদ্ধ সংসৃ্বতর িাহি িল্ উললিখ িলরন, 
বরবন বিাদ� �তাব্ীলত মবহ্ালদর ক্ষমতায়লনর বিষয়বট 
বনলয় িাজ িলরন।   

বিলদল�র মাবটলত ভগিান িাসলিশ্বলরর মূবত্বর আিরে 
উলমেচন  সমৃদ্ধ ভারতীয় সংসৃ্বতর সলগে রুতি িযেবতিত্বলদর 
রিবত সরিালরর রেদ্ধা বনলিদলনর এিবট উদাহরে। বতবন 
বেল্ন, ভারতীয় মূ্যেলিালৈর রিিৃত দূত। তাৎপর্বপূে্বভালি 
ভগিান িাসলিশ্বলরর মলতা ভারতীয় ইবতহালসর রিিৃত 
নায়িরা রালত রথারথ মর্বাদা পান, শসই বিষলয় উলদযোগ 
শনওয়া শুরু হলয়লে। “ভারত রিথম”দ�্বন বনলয় এখন 
এিলপল� উচ্চিলে্বর দৃবষ্ভগেীলত শিালনা বসদ্ধা্ 
শনওয়ার মানবসিতা শথলি সলর আসা হলচ্ছ। এর মলৈযে 
রাজননবতি দ্, আদ�্ব িা পবরিালরর স্াথ্বরক্ষার বদিবট 
বিলিচনা িরা হলচ্ছ না। দীঘ্বথিায়ী সুঅভযোসলি আত্মথি 
িরার জনযে সরিার, রিাবতষ্াবনি পবরিত্বলনর উলদযোগ 
বনলয়লে।  

বাবা সারহব আরবেদকররর আদশ্থ বনরয় চচ্থা
ভারতীয় সংবিৈালনর অনযেতম রচবয়তা ড. বি. আর 

আলম্বদির শদল�র রিবতবট নাগবরি রালত সমান অবৈিার 
পান, শসবট বনবচিত িরলত উলদযোগী হলয়বেল্ন। তারঁ 
িালজর ৈারালি রক্ষা িরলত এিং শদ� গঠলনর িালজ 

সর�ার, ২২৬ ক�াভি িা�া ি্যনয় প্রধােমন্ত্রীনদর 
ভেনয় উন্নত সংগ্রহশালা গনড় তুলনি 
সংসদীয় গণিকন্ত ঢদকি� িীতি রূপায়কণ 
এবং জিসাধা�কণ� েলযুাকণ তবতভন্ন প্রেল্প 
রূপায়কণ প্রধািমন্তী গুরুত্বপূণকে ভূতমো পালি 
েক�। ভা�কি� প্রধািমন্তীকদ� জীবকি� উপ� 
তভততি েক� এেতট অিযুাধুতিে সংগ্হিালা 
তিমকোকণ� জিযু স�ো� ২২৬ ঢোতট 
টাো ব�াদ্দ েক�কছ। ঢদি গড়া� োকজ 
তবতভন্ন প্রধািমন্তীকদ� োকজ� তিদিকেি এই 
সংগ্হিালায় স্থাি পাকব।

ভিসৃ্ত োয়ন�রা

েতুে ভারত গঠনের

৭ িছর 
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বনর্স উলদযোগলি স্মরে িরলত সরিার, গুরুত্বপূে্ব 
বসদ্ধা্ বনলয়লে। তারঁ জীিলনর সলগে রুতি পাচঁবট জায়গার 
উন্নয়ন ঘটালনা হলি। এই জায়গুব্লি “পঞ্চতীথ্ব” িল্ 
অবভবহত িরা হলচ্ছ। ২৬শ� নলভম্বরলি সরিার, সংবিৈান 
বদিস বহলসলি পা্লনর বসদ্ধা্ শনয়। ২০১৫ সা্ 
শথলি সংবিৈান রচনার জনযে িািা সালহি আলম্বদিলরর 
উলদযোগলি স্ীিৃবত বদলত বদনবট বিল�ষভালি পা্ন িরা 
শুরু হয়।  

যনতাজী সভুাষ চন্দ্র বসরু ভাবনারক স্ীকবৃত 
যদওয়া

শনতাজী সুভাষ চন্দ্র িসুর বিখযোত শশ্লাগান, “শতামরা 
আমার রতি দাও, আবম শতামালদর স্াৈীনতা শদলিা” 
বনঃসলদেলহ শদ�িাসীলি এখনও অনুরিাবেত িলর। 
রিৈানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী, ২০১৮ সাল্ ্া্লিলিায়  
জাতীয় পতািা উলত্তা্লনর সময় শনতাজীর আজাদ বহদে 
সরিালরর ৭৫ িষ্ব পূবত্ব উদরাপন িলরন। িহু িের 
পর, ভারলতর সিলথলি জনবরিয় শনতার িালজর ৈারালি 
স্ীিৃবত শদওয়ার জনযে জাবতর িালে সি শথলি গবি্বত 
মুহুত্ব বে্ শসবট। ২০১৯ সাল্র সাৈারেতন্ত বদিলসর 
িুচিাওয়ালজ আজাদ বহদে িাবহনীর চার সদসযে অং� 
বনলয়লেন। শনতাজীর পবরিালরর দীঘ্ববদলনর দাবি শমলন 
শিন্দ্রীয় সরিার, শনতাজীর সমস্ত ফাই্গুব্ রিিা� 
িরার বসদ্ধা্ শনয়। রিৈানমন্তী ২০১৪ সাল্ জাপান 
সফলরর সময় িত্বমালন জীবিত শনতাজীর আথিাভাজন 
সাইবচলরা বমসুবমর সলগে সাক্ষাৎ িলরন। 

সদ্থার প্যারটল : ঐক্যবধে ভাররতর কাবরগর
ভারতলি ঐিযেিদ্ধ িরার জনযে সদ্বার িলিভভাই 

পযোলট্ শর ভূবমিা বনলয়বেল্ন, শস িারলে বতবন 
শ্ৌহমানি বহলসলি পবরবচত। তারঁ রিবত রেদ্ধা জানালত 
রিৈানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী, গুজরালটর শিভাবডয়ায় স্টযোচু 

অফ ইউবনবট উলবিাৈন িলরন। এই ৬০০ ফুট মূবত্ববট 
বনম্বালের জনযে ২০১৩ সাল্ নলরন্দ্র শমাদী গুজরালটর 
মুখযেমন্তী থািািা্ীন ব�্ানযোস িলরন। এবট বিলশ্বর 
উচ্চতম মূবত্ব। স্াৈীন ভারলতর রিথম স্রাষ্টমন্তী সদ্বার 
পযোলটল্র নতুন ভারত গড়ার অিদান িখনই সমূ্ে্ব 
স্ীিৃবত পায় বন। আর এখন সরিার, শসই স্ীিৃবত 
শদওয়ার জনযে রিলয়াজনীয় উলদযোগ বনলয়লে।  

শদল�র অনযেতম স্াৈীনতা সংগ্রামী িীর সাভারিার 
রালত তার রিাপযে মর্বাদা পান, সরিার, শস বিষলয়ও 
উলদযোগী হলয়লে। িহু রুগ ৈলর ক্ষমতাসীন শগাষ্ীর 
অিলহ্ার স্ীিার এই মানুষবটলি শমাদী সরিার, 
তারঁ শরাগযে সম্ান বদলত উলদযোগী হলয়লে। শরৌিনিাল্ 
আদোমান বনলিাির বিীলপর শস্ু্ার শজল্ তালঁি এিা 
থািলত হলয়লে।  

এিইভালি রিৈানমন্তী নলরন্দ্র শমাদী, েরেপবত ব�িাজী 
মহারাজ, িীরসা মুন্ডা, দীনিনু্ সযোর শোটু্ট রালমর মলতা 
অবিসংিাদী িযেবতিত্বলদর িথা জানালনার জনযে বিল�ষভালি 
উলদযোগী হলয়লেন।  

নতুন ভারলত অজানা নায়িলদর ‘পদ্ম’ সম্ান শদওয়া শুরু হলয়লে 
মদরশ মমাদ্রী েেিাে কিছু ধবপ্কবি পকেবত্স ন কনরয় এরেরছ। এিকদরি কভআইকপ 
েংসৃ্ককতে অবোন ঘোন হরছে। অন্যকদরি, োধােণ মানষুরি তাঁে কবরশষ 
অবদারনে �ন্য পদ্ম েম্মারন ভপূ কষত িো হরছে। এই েম্মান �ানারনাে �ন্য 
বাছাই পব্সটিরি েেে এবং আরো স্ছে িো হরয়রছ। ব্যকক্ কবরশষরি তাঁে 
িার�ে স্্রীিৃকত মদওয়াে �ন্য তকবিে  িোে েংসৃ্ককত মেরি মবকেরয় আো 
হরয়রছ। মদরশে োধােণ মানষু, যাঁো েংবাদ কশরোনারম আরেন না, েেিাে 
তাঁরদে প্রিৃত মমধাে ময্সাদা কদরছে। আোরমে কবরুবাো োভা, তাকমেনাড়ুে 
পাপ্াম্মাে ও ড. টি ব্রীেোঘবন, পকচিমবরগেে নাোয়ণ মদবনাে বা োদারখে 
োেকরেম মচাংর�ােো হরেন উচ্চিাঙ্্রী ভােরতে নতুন মখু। যাঁো েমার�ে 
োধােণ স্তরে তাঁরদে প্রকতভা কবিকশত িরেরছন। আে এরদেরিই পদ্ম েম্মান 
মদওয়া হরয়রছ।   
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শ্রীমৎ ভগিৎ গীতায় ভগিান শ্রীিৃষ্ণ 
িল্লেন –“সমদুঃখসুখম, ৈীরম, 
সঃ, অমৃতত্বায়, িল্পলত” অথ্বাৎ 

রাঁরা সুলখ এিং দুঃলখ অবিচব্ত থালিন, 
তাঁরাই মুবতি ও অমরত্ব ্াভ িলরন। 
অমৃত মলহাৎসলি ভারলতর উজ্জ্ব্ ভবিষযেত 
শথলি অমৃত রিাবপ্তই আমালদর অনুলরিরো। 
স্াৈীনতা আলদো্লনর বিবভন্ন রুদ্ধ ও 
ঘটনাি্ী শথলি শর অনুলরিরো এিং 
িাত্বা পাওয়া রায়, তা ভারত আত্মথি িলর 
সমুখপালন এবগলয় চল্লে। ১৮৫৭ সাল্র 
স্াৈীনতা আলদো্ন, মহাত্মা গান্ীর বিলদ� 
শথলি রিতযোিত্বন, সতযোগ্রলহর ক্ষমতা 
সম্লি্ব শদ�লি অিবহত িরা, শ্ািমানযে 
বত্লির পূে্ব স্রালজর আহ্ান, শনতাজী 
সুভাষ চন্দ্র িসুর শনতৃলত্ব আজাদ বহদে 
িাবহনীর “বদবলি চল্া” শ্াগান বদলয় বদবলি 
অবভরালনর সূরেপাত ভারত আজও ভু্লত 
পালর বন।

ভােরতে স্াধ্রীনতা আরন্দােরন 
এমন অরনি ঘেনা আরছ, মযগুকে 
আমারদে অনরুপ্রেণা ও শকক্ 
মযাগায়। এই ধেরণে গুরুত্বপপূণ্স 
ঘেনাবে্রী েহ, ভােরতে োংসৃ্ককতি 
ধবকচররেে দায়বধেতা ও েমধৃে 
েংসৃ্ককত অমতৃ মরহাৎেরবে মাধ্যরম 
উদ্াকেত হরব... 

যখি আম�া দাসকত্ব� ঢসই সমকয়� েথা ভাতব, 
যখি লক্ষ লক্ষ মািুষ িিাব্ী� প� িিাব্ী 
স্াধীিিা� ঢসই প্রভাকি� জিযু অকপক্ষা েক�ি, 
ঢসই ভাবিা ঢথকে স্াধীিিা� ৭৫িম বষকে েিটা 
ঐতিহাতসে এবং ঢগৌ�কবাজ্জ্বল, ঢসই উপলতধে দিত� 
হয়। এই উৎসব িাশ্ি ভা�কি� এে ঐতহিযু, 
স্াধীিিা সংগ্ামকে স্ম�ণ ে�া� মুহুিকে এবং 
স্াধীি ভা�কি� উন্নয়কি� অংিীদা�।

- প্রধািমন্তী িক�ন্দ্র ঢমাদী

িারনতর
বিলেভি� আনন্দালনের
র্িাধার্রীরা

জাতীয় সংিল্প স্াৈীনতার অমৃত মলহাৎসি
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শ্যামতজ রৃষ্ণ িাম্কা
কয ভিলেি্রী কশষ ভেঃবোস পয্ণন্ত 

সংগ্রাম �নরনছে

১৮৫৭ সাল্র শচৌঠা অল্াির গুজরালটর িচ্ছ শজ্ার মান্ডবভ 
�হলর �যোমবজ িৃষ্ণ ভাম্বা জমেগ্রহে িলরন। ১৮৫৭ সাল্ বিপ্ললির 
গল্প শুলন তাঁর শিলড় ওঠা। ২০ িের িয়স শথলি বতবন বিবভন্ন 

বিপ্লিী িার্বি্ালপ জবড়লয় পলড়ন। অসিলফাড্ব বিশ্ববিদযো্লয় আলরা 
পড়াশুনা িরার জনযে বতবন রখন রান, শসখালন ঘর ভাড়া খুলঁজ শপলত 
তাঁলি ধিষলমযের ব�িার হলত হয়। কু্ষদ্ধ �যোমজী ্ন্ডলন এিবট িাবড় 
বিলন শফল্ন। িাবড়র নাম শদন ইবন্ডয়া হাউস। শসই িাবড়লত ভারতীয় 
োরেলদর থািার িযেিথিা িরা হলতা। পরিত্বী িাল্ এই ইবন্ডয়া হাউসই 
ইং্যোলন্ড বিপ্লিী িার্বি্ালপর শিলন্দ্র পবরেত হয়। গান্ী, শ্বনন, 
্া্া ্াজপথ রায়, শগাপা্ িৃষ্ণ শগাখল্, সাভারিার এিং মদন ্া্ 
বৈংরার মলতা বিব�ষ্ িযেবতিত্বরা এই িাবড়লত রাওয়া আসা িরলতন। 
ভাম্বা, শ্ািমানযে বত্ি এিং দয়ানদে সরস্তীর আদল�্ব অনুরিাবেত 
হলয়বেল্ন। ভারলতর স্াৈীনতা আলদো্লন বতবন তাঁর পুলরা জীিন 
উৎসগ্ব িলরন এিং অলনিলি জাতীয়িালদর মলন্ত উবুিদ্ধ িলরন। িবথত 
আলে, শয়ামবজর অনুলরিরোয় সাভারিার বিপ্লিীলত পবরেত হন। মদন 
্া্ বৈংরা তাঁর োরে বেল্ন। শদ� – বিলদল� থািা িহু ভারতীয়লি 
বতবন স্াৈীনতা আলদো্লন অং�গ্রহে িরার জনযে উবুিদ্ধ িরলতন। 
ভারতমাতার িীর স্ান �যোমবজ িৃষ্ণ ভাম্বা জীিলনর শ�ষ মুহুত্ব পর্্ব  
িৃবট�লদর নালির ডগায় স্াৈীনতা আলদো্লনর িাজ চাব্লয় শগলেন। 
শজলনভায় ১৯৩০ সাল্র ৩১ শ� মাচ্ব বতবন শ�ষ বনঃশ্বাস তযোগ িলরন। 

মারে ১৩ িের িয়লস রানী গাইবদব্ঁউ, স্াৈীনতা 
আলদো্লন অং�গ্রহে িলরন। বতবন “শহরািা 
আলদো্ন”–এ রুতি হলয়বেল্ন। ৈম্বীয় – সামাবজি 

আলদো্ন শহরািা, পরিত্বীলত রাজননবতি আলদো্লন পবরেত 
হয় এিং মবেপুর ও সং্গ্ন নাগা অঞ্চ্ শথলি িৃবট�লদর 
বিতাড়লের উলদযোগ শনয়। বতবন ভারলতর স্াৈীনতা আলদো্লনর 
সলগে শহরািা আলদো্নলি রুতি িলরন এিং উত্তর – পূি্ব 
ভারলতর মানুলষর মলৈযে মহাত্মা গান্ীর িােী ও ব�ক্ষা রিচার 
শুরু িলরন। িৃবট�রা শি�বিেু গ্রাম জাব্লয় এই আলদো্নলি 
স্তব্ধ িলর বদলত শচলয়বে্। বিন্তু বিপ্লিীরা তালত দলমন বন। 
িৃবট�লদর ওপর আক্মে চা্ালনার পা�াপাব� গাইবদব্ঁউ 
বসন্া্ শনন, তাঁর চার হাজার সমথ্বলির থািার জনযে বতবন 
এিবট দুগ্ব িানালিন। দুগ্ব বনম্বালের িাজ চ্ার সময় ১৯৩২ 
সাল্র ১৭ই এবরি্ িৃবট� �বতি অতবি্বলত হাম্া চা্ায়। 
গাইবদব্ঁউ শগ্রপ্তার হন এিং রািজ্ীিন িারাদলন্ড দবন্ডত হন। 
িৃবট� সংসলদর হাউস অফ িমনলস তাঁর িারামুবতি বনলয় 
আল্াচনা হয়। ১৪ িের পর ১৯৪৭এ ভারত রখন স্াৈীন হয়, 
বতবন শসই সময় মুবতি শপলয়বেল্ন।  

মা
আলদো্আলদো্আ
হয় এি
বিতাড়লবিতাড়লবিতা
সলসলস গে লগে ল শহ
ভারলতভারলতভার র মানলতর মানলত
শুরু িলর
স্তব্ধ িলর
িৃিৃিবট�লদিবট�লদিৃবট�লদিৃৃিবট�লদিৃি
বসন্বসন্বস া্ন্া্ন্
এিবট দিবট দিবট
সাল্সাল্সাল র ১৭ই এ্র ১৭ই এ্
গাইবদব্গাইবদব্গাই
িৃিৃিবট�িবট�িৃবট�িৃৃিবট�িৃি  সংসবট� সংসবট�
আল্াআল্াআল চনা হয়। ১৪ ্াচনা হয়। ১৪ ্া
বতবন শস

রাণী গাইতদতলউঁ
কয “পাহাড়্রী �ে্যা” িৃভিশনদর 
ি্যভতি্যস্ �নর তুনলভছনলে

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৫১



সাভারকার

শর সি স্াৈীনতা সংগ্রামী িৃবট�লদর বিরুলদ্ধ 
আলদো্ন িলরবেল্ন, তাঁলদর মলৈযে মারে 
িলয়িজনই জনসাৈারেলি জাতীয়িালদ 

উবুিদ্ধ িরলত শপলরলেন। সাভারিালরর রিগবত�ী্ 
বচ্াৈারা এিং বনর্স উলদযোলগর মাৈযেলম তা সম্ভি 
হলয়বে্। ১৮৮৩ সাল্র ২৮শ� শম দালমাদর পন্ 
সাভারিার ও রাৈািাইলয়র এই স্ান মহারালষ্টর 
নাবসলির িালে ভাগুর গ্রালম জমেগ্রহে িলরন। পুলের 
বিখযোত ফাগু্বসন িল্জ শথলি স্াতি হওয়ার সময় 
বতবন শুৈু শ্খাপড়ার মলৈযে বনলজলি আিদ্ধ িলর রালখন 
বন। িৃবট�লদর শথলি শদ�লি স্াৈীন িরার জনযে তাঁর শর 
অদমযে আগ্রহ বে্, তারই ফ্শ্রুবত বহলসলি ১৯০৪ সাল্ 
বতবন “অবভনি ভারত” সংগঠন ধতবর িলরন। শদ�লরিম 
ও জাতীয়তািালদর আদল�্ব উবুিদ্ধ হলয় সাভারিার, 
স্লদ�ী আলদো্লন অং�গ্রহে িলরন। ১৯০৫ সাল্ 
িগেভগে বিলরাৈী আলদোল্লনর সময় বতবন বি্াবত িস্ত্র 
শপাড়ালনার িালজ রুতি হন, এর পর স্্ারব�প শপলয় 
আইন বনলয় পড়াশুনার জনযে সাভারিার ্ন্ডন রারো 
িলরন। এই সমলয় বতবন ‘বরি ইবন্ডয়া শসাসাইবট’ গঠন 
িলরন এিং ভারলতর স্াৈীনতার জনযে সবক্য় হন। শসই 
সময় ্ন্ডলন �যোমবজ িৃষ্ণ ভাম্বার শনতৃলত্ব ইবন্ডয়া হাউস 
বে্ স্াৈীনতা আলদো্লনর শিন্দ্রবিদুে। সাভারিার, 
ইবন্ডয়া হাউলস থািলতন এিং ভারতীয় োরেলদর স্াৈীনতা 
আলদো্লন শরাগ বদলত উৎসাবহত িরলতন। 
১৯০৮ সাল্ বিস্তাবরত গলিষোর পর সাভারিার “দযে 
বহবস্ট অফ দযে ওয়ার অফ ইবন্ডয়ান ইবন্ডলপনলডসি” 
িইবট শ্লখন। এই িইলয় বতবন ১৮৫৭সাল্র বিপ্লিলি 
ভারলতর রিথম স্াৈীনতার রুদ্ধ িল্ উললিখ িলরন। 

তলি, এই িই মানুলষর িালে শপঁোলনার আলগই 
িৃবট� সরিার, শসবটলি বনবষদ্ধ শঘাষো িলর। ১৯১০ 
সাল্ তাঁর অতযে্ ঘবনষ্ িনু্ মদন্া্ বৈংরা এিজন 
ইংলরজ অবফসারলি হতযোর দালয় মৃতুযেদলন্ড দবন্ডত হন। 
সাভারিার, এই অনযোলয়র বিরুলদ্ধ শসাচ্চার হলয়বেল্ন। 
তাঁর ক্মিৈ্বমান জনবরিয়তায় এিং রাজননবতি ভািনায় 
িৃবট� রি�াসন �বঙ্কত হলয় পলড়। তারা তাঁলি শগ্রপ্তার 
িলর ভারলত শফরালনার উলদযোগ শনয়। শদল� শফরার 
সময় সাভারিার, জাহাজ শথলি সমুলদ্র ্াবফলয় পলড়ন 
এিং সাঁতার শিলট রিালসি শপঁোন। পরিত্বীলত তাঁলি 
শগ্রপ্তার িরা হয়।  
এর পর তার রািজ্ীিন িারাদন্ড হলয়বে্। ১৯১১ 
সাল্ আলরিবট মাম্ায়ও তার রািজ্ীিন িারাদন্ড 
হয়। িা্াপাবনর �াবস্তলত ১০ িের বতবন আদোমালনর 
শস্ু্ার শজল্ িারািদেী বেল্ন। ১৯২১ সাল্ তাঁর 
মুবতির পর তাঁলি আিারও পুো শজল্ পাঠালনা হয়। 
িারািদেী অিথিায় “বহদুেত্ব : হু ইজ অযো বহদুে ”– িইবট 
রচনা িলরন। ১৯৩৭ সাল্ সাভারিার বহদুেলত্বর মুখ ও 
িট্টর জাতীয়তািাদী শনতা বহলসলি পবরবচত হন। বহদুে 
মহাসভার সভাপবত বহলসলি এ সময় বতবন দাবয়ত্ব গ্রহে 
িলরন। রিৈানমন্তী নলরন্দ্র শমাদীর িথায় “তাঁর সাহস, 
স্াৈীনতা আলদো্লন অনযেলদরলি অং�গ্রহে িরার জনযে 
অনুরিাবেত িরার ক্ষমতা এিং সমাজ সংস্ালর গুরুত্বপূে্ব 
ভূবমিার িথা আমরা সি সময় মলন রাখলিা।” ১৯৬৫র 
শসলটেম্বলর রিি্ জ্বলর বতবন অসুথি হলয় পলড়ন। 
তার স্ালথিযের অিনবত হয়। ১৯৬৬র পয়্া শফব্রুয়ারী 
সাভারিার, অন্ন, জ্ তযোগ িলরন। ২৬শ� শফব্রুয়ারী 
বতবন অন্ল্ালি রারো িলরন। 

ভােরতে ইকতহারে গুরুত্বপপূণ্স এিটি নাম কবনায়ি 
দারমাদে োভােিাে। অকগ্নপুরে োভােিাে, ইকতহারেে 
এিটি ভুে শুধরে কদরয়কছরেন। ১৮৫৭ে কবপ্বরি আরগ 
কবরদ্ারহে তিমা মদওয়া হরয়কছে। কতকন প্রেম এরি 
স্াধ্রীনতাে প্রেম েংগ্রাম বরে উরলিখ িরেন। প্রাক্ন 
প্রধানমন্ত্রী অেে কবহাে্রী বা�রপয়্রী বেরতন – আকম যকদ 
এিটি ধপূকেিণা হই, তাহরে োভােিাে এিটি পব্সত, 
আকম যকদ এি মফাঁো �ে হই, োভােিাে তাহরে 
ো�ি্রীয় কেনু্ধনদ।  

িযেবতিত্ব বিনায়ি দালমাদর সাভারিার

অভনিপুত্র ি্রীর

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৫২



নরেন্দ্র ম�োদী     @narendramodi

রিৈানমন্তী বপএসএ প্লযোন্ট গলড় শতা্ার িালজর 
অগ্রগবত পর্বাল্াচনা িলরলেন। বপএম শিয়াস্ব, 
রাষ্টায়ত্ত্ব সংথিা সহ অনযোনযে জায়গা শথলি পাওয়া 
অনুদালনর সাহালরযে ১৫০০ বপএসএ প্লযোন্ট গলড় 
শতা্া হলচ্ছ িল্ তাঁলি জানালনা হলয়লে। এই 
প্লযোন্টগুব্র বনম্বাে িাজ দ্রুত শ�ষ িরার জনযে 
বতবন আবৈিাবরিলদর বনলদ্ব� বদলয়লেন।

প্রতিেক্ো�ন্তীে কোর্োলয়/ আেএ�ও ইতডিয়ো     
@DRDO_India  

বপএম শিয়াস্ব তহবিল্ সাহালরযে বতন মালসর মলৈযে 
৫০০বট বচবিৎসার জনযে বয়িহৃত অবসিলজন প্লযোন্ট 
বনম্বাে িরলে।  
এই প্লযোন্টগুব্র রিরুবতি বডআরবডও উদ্ািন 
িলরলে। এ্বসএ, শতজলসর মলৈযে অবসিলজন 
শজনালরটর িত্বমালন শিাবভড – ১৯ শরাগীলদর 
বচবিৎসার জনযে অবসিলজলনর সঙ্কট শমটালচ্ছ।

অত�ি শোহ      @AmitShah

রাঁলদর রিলয়াজন, তাঁলদর সাহালরযের জনযে এিং 
অবসিলজলনর সঙ্কট শমটালত গুরুত্বপূে্ব বসদ্ধা্ 
শনওয়া হলয়লে। আবম, রিৈানমন্তী 
@narendramodi বজ শি বপএম শিয়ালস্বর 
মাৈযেলম শদ�জুলড় গেস্াথিযে িযেিথিার জনযে ৫৫১বট 
বপএসএ অবসিলজন উৎপাদি প্লযোন্ট বনম্বালে অথ্ব 
িরাদ্দ িরায় ৈনযেিাদ জানাবচ্ছ। 

নীতিন গড়কতে     @nitin_gadkari

অন্ধ্ররিলদল�র মুখযেমন্তী শঘাষো িলরলেন, তারা 
৩০০বট শভবন্টল্টর মহারালষ্ট পাঠালিন। শিন্দ্রীয় মন্তী 
শ্রী @nitin_gadkariবজ অন্ধ্ররিলদল�র মুখযেমন্তী 
@ysjagan শি অনুলরাৈ জানালনার পর এই 
বসদ্ধা্। 

ডোঃ হর্ বর্ন        @drharshavardhan

@WHOর পবরচা্ন পষ্বলদর বনলদ্ব�ি ড. 
বটলমাবথ আম্বস্টং –এর শপৌরবহলতযে #COVID19 
এর উপর @WHOর ভাচু্বয়া্ অবৈলি�লন 
অং�গ্রহে িলরবে। আজ এই অবৈলি�লন শিাবভড 
– ১৯ সংক্া্ বিবভন্ন গুরুত্বপূে্ব বিষয় বনলয় 
আল্াচনা হলয়লে। শরখালন এবসবট অযোলস্ালরটর 
ও শিাভযোসি বনলয় আল্াচনা হলয়লে।

তিরুর মগোরয়ল       @PiyusGoyal 

রিৈানমন্তী @narendramodi বজর শনতৃলত্ব 
ভারতীয় শর্ শদল�র রিবতবট রিাল্ দ্রুত ও 
বনরিবচ্ছন্ন অবসিলজন সরিরাহ বনবচিত িরলত  
সারাবদন িাজ িলর চল্লে। 
হবরয়ানার শিাবভড – ১৯ শরাগীলদর জনযে আগুে্ 
শথলি অবসিলজন টযোঙ্কার বনলয় অবসিলজন এসিলরিস 
ফবরদািালদ শপঁলেলে। 

বমবডয়া িে্বার

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৫৩
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সপু্প বধুেং পবজু্ঝবন্ত, 
সদা যগৌতম সাবকা।
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কয িাত্ণা ও সঙ্কনল্পর মাধ্যনম প্রনত্যন�র ি্রীিে সঙ্কিমুক্ত হয় , তার মাধ্যনমই ভারনতর সভ্যতা, 
সংসৃ্ভত ভদশা কদখনত পায় । ভগিাে িুধে, ভারনতর এই সংসৃ্ভতন� আনরা সমৃধে �নরনছে। আর 
তাই িুধে,  ক�ানো এ�ভি পভরভস্থভত িা প্রসনগের মনধ্য স্রীমািধে োন�ে ো । ভসধোনে্ণর িন্ম,  
ভসধোে্ণর  কগৌতম হওয়ার আনগ ও পনর,   যুগ যুগ ধনর সমনয়র েক্ আমানদর োোে অিস্থা ও 

পভরভস্থভতর মনধ্য ভদনয় অভিরত ভেনয় েনল।  
-প্রধােমন্ত্রী েনরন্দ কমাদ্রী

অথ্বাৎ রাঁরা মানি জাবতর শসিায় বদনরাত, 
সি সময় বনলজলদর বনলয়াবজত রালখন, 
তাঁরা িুলদ্ধর রিিৃত অনুসাবর। এই ভািনা 
আমালদর জীিনলি আল্াবিত িলর, 
এবগলয় বনলয় রায়। 
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