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न्यू इडंिया समाचार

নিউ ইনডিয়ানিউ ইনডিয়া বিনামূল্যে বিতরলের জনযেবিনামূল্যে বিতরলের জনযে   ির্ষ ১ সংখযো ৭ির্ষ ১ সংখযো ৭
   অল্াির ০১ – ১৫, ২০২০অল্াির ০১ – ১৫, ২০২০

মজুরর, রিরাপত্া, আত্মসম্াি আহা !
পৃষ্া ১২-১৭

রিশেষ 
প্ররিশিদি

আত্মরির্ভর কৃষক;আত্মরির্ভর কৃষক;
আত্মরির্ভর রারিআত্মরির্ভর রারি

বিশেষ সংখ্যঃ কৃবষ এিং শ্রম সংস্কার

সমস্ত গুজি, বিশ্কাশের বিরুশধে সরককাশরর বিপ্লিকাত্মক পদশ্প মধ্স্থ 
ি্বতিশদর কিল থেশক কৃষকশদর স্কাধীনতকা বনবচিত করল।



েকারতরত্ন শ্রী প্রণি মুখকাজ্ীর প্রয়কাশণ 
েকারত থেকাকস্তব্ধ। আমকাশদর থদশের 
উন্নয়শনর যকাত্কাপশে বতবন অশমকাচনীয় 
দকাগ থরশখ থগশেন। অত্ন্ত বিদ্কান, 

এক বিেকাল উচ্চতকার রকাষ্ট্রনকায়ক, বতবন 
রকাজননবতক দল বনবি্শেশষ এিং 

সমকাশজর সকল থশ্রবণর দ্কারকা শ্রধেকাপ্রকাপ্ত

– প্রধকানমন্তী নশরন্দ্র থমকাদী

প্াক্তন রাষ্ট্রপবত ভারতরত্ন ড্র প্েি মুখাজ্ষজী 

প্য়াত হল্ন ৩১শে অগাস্ট ২০২০, েূনযেতার 

সৃবটি হ্। প্ধানমন্তজী নলরন্দ্র শমাদজীর সলগে তাঁর 

সি সময় সুসম্পর্ষ বি্। জনজজীিন শেলর তাঁর 

অিসলরর পর প্ধানমন্তজী এরবি ভািালিগপূে্ষ 

িাত্ষায় ব্লখবিল্ন “আপবন আমার রালি 

সর্ সময়ই বপতৃস্ানজীয় এিং পেপ্দে্ষর। 

আপনার প্জ্া, আপনার বনলদ্ষে এিং িযেবক্তগত 

উষ্ণতা আমালর আলরা শিবে আত্মবিশ্াস এিং 

েবক্ত যুবগলয়লি।”

রিদায় প্রণি দা...রিদায় প্রণি দা...
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সম্পাদরসম্পাদর
রু্দজীপ বসং ধাতওয়াব্য়া

প্ধান মহাবনলদ্ষের, বপআইবি, নতুন বদবলি

উপলদটিা-সম্পাদরউপলদটিা-সম্পাদর
বিলনাদ রুমার

সহরারজী উপলদটিা-সম্পাদরসহরারজী উপলদটিা-সম্পাদর
েরৎ রুমার েম্ষা

প্চ্ছদ অ্ঙ্করেপ্চ্ছদ অ্ঙ্করে
রিজীন্দ্র রুমার েম্ষা

প্রােনা ও মুদ্রেপ্রােনা ও মুদ্রে
সলতযেন্দ্র প্রাে,

মহাবনলদ্ষের, বিওবস

িুযেলরা অফ আউিবরচ অযোন্ড রবমউবনলরেন

মুদ্রেমুদ্রে
বভিা শপ্স প্াইলভি ব্বমলিড

বস - ৬৬/৩ , ওখ্া বপএইচ -২,

নতুন বদবলি - ১১০০২০

শযাগালযাগশযাগালযাগ
িুযেলরা অফ আউিবরচ অযোন্ড রবমউবনলরেন, 
ববিতজীয় ত্, সূচনা ভিন, নতুন বদবলি - 

১১০০০৩

বনউ ই বন্ডয় া  সম াচ ারবনউ ই বন্ডয় া  সম াচ ার

সমাচারবনউ ইবন্ডয়াবনউ ইবন্ডয়া

ির্ষ ১ সংখযো ৭ ১-১৫ অল্াির,২০২০
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 ১০
 ১১
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  পৃষ্া ০২

  পৃষ্া ০৩

  পৃষ্া ০৪-০৫

  পৃষ্া ০৬-০৭

  পৃষ্া ০৮-০৯

  পৃষ্া ১০-১১

  পৃষ্া ১২-১৭

  পৃষ্া ১৮-২৫

  পৃষ্া ২৬-২৮

  পৃষ্া ২৯

  পৃষ্া ৩০-৩১

  পৃষ্া ৩২-৩৪

  পৃষ্া ৩৫

  পৃষ্া ৩৬-৩৮

  পৃষ্া ৩৯

  পৃষ্া ৪০

সম্াদকীয়

স্াস্থ্য : শপারে মাস

সংনষিপ্ত সংবাদ 

মহাত্া গান্ীর জন্মবান্ষিকী 

বস্ত্র ক্ষিত্র : খাবদ অগ্রগবত

উদদথ্যাগ : প্ধানমন্তজী মৎসযে 
সম্পদ শযাজনা

রাজথ্য : উন্নয়ন রম্ষসূচজী

ক্দশ : বিশ্ উদ্ািন সূচর

নবদশ্ প্রনিদবদি :  শ্রম সংস্ার

কমষি সহায়ক : বপএম স্ববনবধ 
রম্ষসূচজী

নমশি কমষিদ�াগী : সুপ্োসন 
উলদযোগ

পিাকাবাহী কমষিসচূী :  স্বচ্ছভারত বমেন

আত্নিরষিরিা :  এইচএসবিবডবভ 
উৎলষেপে

কদরািার নবরুদধে �ধুে 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১

প্রচ্ছদ কানহিী :  রৃবর সংস্ার

ইনিবাচক মদিারাব :  পবরিবত্ষত ভারত
RNI No. : DELBEN/2020/78825 
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সাদর নমস্ার, 

ননউ ইনডিয়া সমাচাররর সাম্প্রনিক সংস্রণ আপনারদর হারি, আপনারা 
ননশ্চয়ই এটির জন্য আগ্ররহর সরগে অরপক্া করনিরেন। 

প্রধানমন্ত্রী নররন্দ্র মমাদ ্রীর মনিৃরবে একটি দক্ সরকার কাজ কররি। 

সরকার মদশরক প্রনিটি মক্ররে এন িরয় ননরয় মেরি বদ্ধ পনরকর। 

পাঠকরা সরকাররর সব নসদ্ধান্ত, কাজ এবং কম্মসূচ ্রী সম্পরক্ম  িথ্য পারবন। 

এই সামনয়ক পরেটি সরকাররর মুখপরে নয়, বরং এটি সঠিক িথ্য পাওয়ার উপায়। 

এই সামনয়ক পরে পারবন গ্রামপঞ্ারয়ি, মজো পঞ্ারয়ি, পঞ্ারয়ি সনমনি, 
গ্রন্ািার, নবধায়ক, সাংসদ, আনধকানরক এবং সাংবানদকরা। 

এই সামনয়ক পররের ই-বুক এখন প্রায় ৫ মকাটি মানুরের কারি মপ ৌঁিারছে। 
আপনারদর মিামি এবং পরামরশ্মর জন্য আমরা আগ্ররহর সরগে অরপক্া করনি। 

অনুগ্রহ করর আপনারদর উত্তর জানানঃ

ঠিকানা : িু যেলরা অফ আউিবরচ এিং রবমউবনলরেন, ববিতজীয় ত্, সূচনা 
>>>>>>>>>>ভিন, নতুন বদবলি - ১১০০০৩

ইরমে   : response-nis@pib.gov.in

আপনারদর আশ ্রীব্মাদ সহ

সম্পাদকের দপ্তর থেকে

(শর এস ধাতওয়াব্য়া)(শর এস ধাতওয়াব্য়া)

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার২
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শদে এিং শপারে বনরি সম্পর্ষযুক্ত। 
জনগলের মলধযে সলচতনতা গল়ে তু্লত 
সররার শসলটেম্বর মাস শেলর রাষ্ট্রজীয় 

শপারে মাস িা পুবটি মাস বহলসলি উদযাপন রলর োলর। 
প্ধানমন্তজীর অনুলপ্রোয় শপারে মাস রম্ষসূচজীর ্ষেযে এই 
জনআল্া্লন শযাগ শদওয়ার জনযে মানুরলর উৎসাবহত 
ররা। বেশু, এিং মবহ্ালদর অপুবটি দূরজীররে এিং 
প্লতযেলরর স্বাস্যে ও পুবটি বনবচিতররলের ্লষেযে। 

মন-বর-িালতর গত পলি্ষ প্ধানমন্তজী নলরন্দ্র শমাদজী 
শসই োস্ত্রিারযে উদৃ্ত রলর িল্বিল্ন, “যো অন্নম তো 
মান্নম”, যার অে্ষ মানবসর এিং শিৌবদ্র পুবটি সরাসবর 
যুক্ত খালদযের গুেমালনর সলগে। 

সবির পুবটি বেশু এিং িাত্রলদর তালদর সম্ািনা সমূ্পে্ষ 
সবিযেিহার রলর গুেমান প্দে্ষলন ি়ে ভূবমরা পা্ন 
রলর। বেশুলদর পুবটির জনযে তালদর মালয়লদরও সবির 
পুবটি প্লয়াজন। 

প্ধানমন্তজী গুজরালত সদ্ষার িলিভ ভাই পযোলিল্র 
এরতা মূবত্ষর রালি বনবম্ষত পুবটি পালর্ষর বিরলয়ও িল্ন। 
বতবন িল্ন, এরবি অবভনি ধরলের পুবটিপার্ষ শসখালন 
গল়ে শতা্া হলয়লি। শসখালন আন্ ও মলনারঞ্জলনর 
পাোপাবে পুবটি সংক্ান্ত তেযেও পালিন।  

পপাষণ মাস: এক গণ আশ্ালি
মপােণ মারস মনহো, ন শশু এবং বয়স্ মানুেরদর 
জন্য গুণমান সম্পন্ন খারদ্যর জন্য প্রচার অনিোন

 শরন্দ্রজীয় মবন্তসভা ২০১৭-র বডলসম্বলর ২০১৭ – 
১৮ শেলর ৩ িিলরর জনযে ৯০৪৬.১৭ শরাবি িারা 
িালজলি নযোেনযো্ বনউবরিেন বমেন (এনএনএম) 
গিন অনুলমাদন রলর।

 প্ধানমন্তজী ২০১৮-র ৮ই মাচ্ষ, রাজস্ালনর ঝুনঝুনু 
শেলর আনুষ্াবনরভালি শপারে অবভযালনর সূচনা 
রলরন।

 বমেলনর ্ষেযে ২০২২-এর মলধযে অপুবটির হার ২৫ 
েতাংলে নাবমলয় আনা। 

 এর আলরা ্ষেযে অপুবটি, রক্তাল্পতা (সলদযোজাত 
বেশু, মবহ্া এিং িয়ঃপ্াপ্ত িাব্রা) দূরজীররে 
এিং জলমের সময় রম ওজলনর বেশুর সংখযো 
হ্াস।

 ২০২১-এর ৩১শে মাচ্ষ পয্ষন্ত িৃবদ্প্াপ্ত এই 
রম্ষসূচজীর ফল্ ১০ শরাবির শিবে মানুর উপরৃত 
হলিন।

 সাবি্ষর সাফ্যে ্াভ বনবচিত ররলত এর আওতায় 
আনা হলয়লি সি রাজযে / শরন্দ্রোবসত অঞ্চ্ 
এিং শজ্ালর।

ভারতীয় প�াষণ কৃষষ পকাষ 
ততষর করা হয়য়য়ে। এয়ত 
প্রষতষি পেলায় উৎ�াষিত 
ফসয়লর সমস্ত তথ্য এবং 
তায়ির প�ৌষটিক মান সম্পয়ককে 
সমস্ত তথ্য রাখা থাকয়ব।
 এই েনআয়্ালয়নর সয়গে 
সব ষবি্যালয়য়ক সংযুক্ত 
করা হয়য়য়ে। যায়ত �ুষটি 
সম্পয়ককে সয়েতনতা বৃষধির 
েন্য ষিশুয়ির ময়্্য 
প্রষতয়যাষিতার ময়নাভাব িয়়ে 
ওয়ে।

 ক্াস মষনিয়রর ময়তা 
প্রয়ত্যক ক্ায়স বা 
পরেণীয়ত একেন কয়র 
�ুষটি মষনির থাকয়ব।
 �ুষটিকারকে পিওয়া হয়ব।

পরুটি মরিটর এিং কার্ভস

স্বাস্যেস্বাস্যেশপারে মাস

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩

জািীয় পরুটি রমেি
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িারােসজীর ঘািগুব্ তালদর অতজীত গবরমা 
বফলর পালচ্ছ মনুলরর পবরচ্ছন্ন গগোর প্বত 
তালদর দায়িদ্তার জনযে।  এই ধারো গল়ে 

উলিলি যখন স্বচ্ছ সলি্ষষেে ২০২০-শত গগো নদজী 
িরাির িারােসজী সিলচলয় পবরচ্ছন্ন েহলরর তরমা 
শপলয়লি। িারােসজীর এর পুলরাবহত জানাল্ন, মানুর 
োস্ত্রজীয় আচমলন ববিধালিাধ ররলি না। ১৪০ এমএ্বড 
ষেমতা সম্পন্ন বনরােজী িযেিস্া গগো পবরষ্ার রাখলত 
সাহাযযে রলরলি। স্বচ্ছ ভারত বমেলনর অধজীলন নদজীতজীর 
পবরষ্ার এিং সু্র ররলত ২১বি ঘািলর গুরুত্বপূে্ষ 
এিং ৬৩বি ঘািলর সাধারে ঘাি বহসালি শশ্রবে বিভাগ 
ররা হলয়লি। ৮ শেলর ৯ শমবরিরিলনর শিবে জঞ্জা্ 
প্বতবদন সংগ্রহ রলর ঢারা শনৌলরায় বনলয় যাওয়া 
হলচ্ছ, রারখানায় সার ততবরর জনযে। এই েহর 
অনযেলদর জনযে অনুলপ্রো হলয় উলিলি।  

আশরাগযে শসতু অযোপ, সারা বিলশ্ সিলচলয় শিবে ডাউনল্াড ররা হলয়লি। এলত 
সম্প্রবত যুক্ত হলয়লি এরবি নতুন তিবেটি “ওলপন এবপআই সাবভ্ষস”, এবি 
িযেিহার ররলত পারলিন, ভারলত বনিন্জীরৃত ৫০ জলনর শিবে রম্ষচারজী আলি 

এমন প্বতষ্ান এিং িাবেবজযের সংস্া। তারা  “ওলপন এবপআই সাবভ্ষস” িযেিহার রলর 
ঐ সমলয় আলরাগযে শসতু অযোপ িযেিহার বিবধ সম্পলর্ষ জানলত পারলিন ও তালদর রম্ষচারজী 
এিং অনযে আলরাগযে শসতু িযেিহাররারজীর (যাঁরা ঐ সংস্ালর তালদর স্বালস্যের বিরলয় জানালত 
ইচু্ছর) স্বালস্যের খির পালিন। অলপন এবপআই সাবভ্ষসবি শুধুমাত্র আলরাগযে শসতু সম্পরৃত 
তেযে এিং আলরাগযে শসতু িযেিহাররারজীর নামই জানালি। শরালনা িযেবক্তগত তেযে এবপআই-
এর মাধযেলম পাওয়া যালি না। সংলযাগরারজী  অনুসন্ান অযোপ বহলসলি আলরাগযে শসতুই 
সিলচলয় শিবে ডাউনল্াড ররা হলয়লি। এর িযেিহাররারজীর সংখযো ১৫ শরাবির শিবে। 
মানুলরর পূে্ষ সমে্ষলন শরাবভড – ১৯ দূরজীররে ও িযেিস্াপো প্য়ালস অগ্রিত্ষজী স্বাস্যেরম্ষজী 
এিং সররালরর প্লচটিায় সহায়র হলয় উলিলি এই অযোপ।  

বারাণসী, পনবত্র এবং পনরচ্ছন্নবারাণসী, পনবত্র এবং পনরচ্ছন্ন

প্ধানমন্তজী নলরন্দ্র শমাদজী এিং তদাবনন্তন জাপানজী 
প্ধানমন্তজী আলি বেনলজা স্বাগত জানাল্ন, 
ভারতজীয় সেস্ত্র িাবহনজী এিং জাপালনর 
আত্মরষো িাবহনজীর মলধযে স্বাষেবরত সরিরাহ 

ও পবরলরিা সংক্ান্ত পারস্পবরর শিাঝাপ়ো চুবক্তলর। 
বভবডও রনফালরব্সংএ ি্ার সময় তারা এরই সুলর 
িল্লিন, শয এই চুবক্ত দু’শদলের মলধযে প্বতরষো 
সহলযাবগতার গভজীরতা আলরা িা়োলি এিং ভারত – 
প্োন্ত মহাসাগরজীয় অঞ্চল্ োবন্ত ও বনরাপত্ার শষেলত্র  
অিদান রাখলি। দুই শনতাই ভারত – জাপান বিলের 
শরৌে্গত এিং বিশ্অংেজীদাবর রািালমার অধজীলন 
মুম্বাই – আলমদািাদ হাই বস্পড শর্ প্রল্প সহ চ্বত 
সহলযাবগতার শষেত্রগুব্র অগ্রগবত পয্ষাল্াচনা রলরন। 
তাঁরা ২ জলন সহমত শয দুই শদলের মলধযে েবক্তো্জী 
এিং দজীঘ্ষস্ায়জী অংেজীদাবর শরাবভড পরিত্ষজী বিলশ্র 
মানি সমালজর জনযে পে খুলঁজ বনলত গুরুত্বপূে্ষ ভূবমরা 
পা্ন ররলি।  

রারি এবং জাপাি, প্রনিরষিারারি এবং জাপাি, প্রনিরষিা
ক্ষিদত্র ক্কৌশলগি অংশীদারক্ষিদত্র ক্কৌশলগি অংশীদার

এই মুহূদিষি আপিার স্াস্থ্য ক্কমি আদে, পরীষিা করদি আদরাগথ্য ক্সিুএই মুহূদিষি আপিার স্াস্থ্য ক্কমি আদে, পরীষিা করদি আদরাগথ্য ক্সিু

সংবষেপ্ত সংিাদসংবষেপ্ত সংিাদ

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৪
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শসভা বভ, শরাজগার বভ -  এই আদে্ষলর মানযেতা বদলয় 
প্ধানমন্তজী জন ঔরধজী শযাজনা রমদালম ওরুধ সরিরাহ 
ররলি। জন ঔরধজী শরন্দ্রগুব্লত ওরুলধর দাম িাজার দলরর 

৫০ শেলর ৯০ েতাংে রম। রযো্সালরর শয ওরুধ িাজালর ৬৫০০ িারা 
বিবক্ হয়, শসখালন এর দাম ৮০০ িারা। শরাবভড – ১৯ ্রডাউলনর 
সময় জন ঔরধজীর বিবক্ অে্ষ িিলরর প্েম ৩ মালস শপঁলচলি প্ায় ১৫০ 
শরাবি িারায়। যা গত অে্ষ িিলরর ঐ এরই সমলয়র তু্নায় ববিগুে। 
১৫ই শসলটেম্বর ২০২০ পয্ষন্ত শমাি বিবক্ ২৫৬ শরাবি িারার সামানযে 
শিবে। জন ঔরধজী ওরুলধর শক্তালদর সাশ্রয় হলয়লি ১২৫০ শরাবি 
িারার শিবে। সারা শদলে ৬৬০০ শিবে জন ঔরধজী শরন্দ্র আলি। বিবক্ 
হয় ১২৫০ এর শিবে ধরলের ওরুধ এিং ২৫০ ধরলের ে্যে বচবরৎসার 
উপররে। জন ঔরধজী শরন্দ্রগুব্ ্ রডাউলনর সমলয় ১৫ ্ ষে শফসমাস্, 
৮০ ্ষে হাইড্রবসিল্ালরারুইন িযোিল্ি এিং ১ শরাবি পযোরাবসিাম্ 
িযোিল্ি বিবক্ রলরলি। এই সি শরন্দ্রগুব্ শেলর প্বতবি ১ িারা দালম 
৫ শরাবির শিবে সযোবনিাবর নযোপবরন বিবক্ হলয়লি।  

র্রাতায় ১৬.৫ 
বরল্াবমিার দজীঘ্ষ সল্টল্র 
শস্র – ফাইভ শেলর 

সল্টল্র শস্টবডয়াম পয্ষন্ত শমলরিার 
জল্র নজীলচর রাজ সমূ্পে্ষ। ভারতজীয় 
শরল্র ইবঞ্জবনয়াবরং অসাধারে। 
এলত বনরাপত্া এিং শযাগালযাগ 
প্যুবক্তর আধুবনর িযেিস্া। শগািা 
রবরডরবি িযেিহালরর জনযে ততবর 
হলয় যালি ২০২১ এর বডলসম্বলর 
মলধযে। প্ায় ৮৬০০ শরাবি িারার 
এই প্রল্প েহলরর গেপবরিহলে 
এরবি িহু আরাব্ষিত িযেিস্ায়। 
জল্র নজীলচর এই শমলরিা সংলযাগ 
স্াপন ররলি, র্রাতা এিং 
হাও়োর মলধযে। 

শস্পাি্ষস শরািায় সুবিধা এিার শেলর আলরা ২০বি নতুন 
ধরলের শখ্ার অযোেব্িরা পালিন। ক্জী়ো মন্তলরর 
প্স্াি পয়্া শসলটেম্বর ২০২০-শত গ্রহে রলরলি 

রম্ষজীিগ্ষ এিং প্বেষেে দপ্তর। এখন শেলর শরন্দ্রজীয় সররাবর 
অবফলস রৃতজী ক্জী়োবিদ বনলয়ালগর জনযে তাব্রায় ক্জী়োর সংখযো 
৪৩ শেলর শিল়ে ৬৩ হ্। এর মলধযে অলনরগুব্ শদেজীয় এিং 
বচরাচবরৎ শখ্া আলি শযমন- মলিখাম্ব, িাগ অফ ওয়ার, শসপার 
িারলরা এিং শরা্ ি্। এই বসদ্ালন্তর বিরয় ি্লত বগলয় 
শরন্দ্রজীয় যুি বিরয়র এিং ক্জী়ো প্বতমন্তজী বরলরে বরবজজু 
িল্লিন, “আমালদর অযোেব্িলদর সাবি্ষর র্যোে বনবচিত 
ররা শর গুরুত্ব শদয় সররার এিং শসই ্লষেযেই রম্ষজীিগ্ষ 
এিং প্বেষেে দপ্তলরর তাব্রায় আলরা শিবে ক্জী়োলর 
অন্তভু্ষক্ত ররার জনযে এই প্স্াি।” 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৫

লকডাউদির মদ্থ্য জি ঔ্্ী ক্কন্দ্রগুনলদি লকডাউদির মদ্থ্য জি ঔ্্ী ক্কন্দ্রগুনলদি 
ক্কিাদবচাক্কিাদবচা

িিুি রারদির আশ্চ�ষিযঃ িিুি রারদির আশ্চ�ষিযঃ 
কলকািায় জদলর িলায় কলকািায় জদলর িলায় 

ক্মদ্া সংদ�াগক্মদ্া সংদ�াগ

চাকনরর জিথ্য ক্্ারষিস ক্কারার আওিা বাড়লচাকনরর জিথ্য ক্্ারষিস ক্কারার আওিা বাড়ল
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১৯৫৯এ ভারলত শপঁলিািার পর ড. মাবি্ষন ্ুোর  
বরং জুবনয়ার মন্তিযে রলরবিল্ন, “আবম অনযে শদলে 
এরজন পয্ষির বহসালি শযলত পাবর বরন্তু ভারলত আবম 

এলসবি এরজন তজীে্ষযাত্রজী হলয়”। বতবন আলরা িল্বিল্ন, 
শরন না সিার আলগ ভারতই শসই শদে শযখালন অবহংসা, 
সামাবজর পবরিত্ষলনর প্বক্য়া শুরু হলয়বি্, যা আমার 
জনগে মন্টলগামাবর, আ্ািামা এিং দবষেে আলমবররার 
অনযে অলনর জায়গায়। আমরা শদলখবি্াম, এিা রায্ষরর 
এিং দজীঘ্ষস্ায়জী – রালজর!” 

যার বদর বনলদ্ষের আল্া ড. বরংলর ভারলত আসার 
শপ্রো যুবগলয়বি্, বতবন হল্ন, শমাহন দাস ররমচাঁদ 
গান্জী, মহাত্মা, মহান িযেবক্ত, গান্জীজজী, অেিা িাপু, বযবন 
সারা বিলশ্র ্ষে ্ষে মানুরলর সাহস যুবগলয় যালচ্ছন। 

প্বতিালদর গান্জী পদ্বত অলনর আবরিরার অলনর শদলে 
আোর আল্া জাবগলয়বি্। ড. বরং িল্বিল্ন, “যখন 
আবম পবচিম আবরিরার ঘানায় বগলয়বি্াম, প্ধানমন্তজী 
নকু্মাহ আমালর িল্বিল্ন শয, বতবন গান্জীর শ্খা 
পল়েলিন এিং তার মলন হলয়লি, অবহংসা প্বতলরাধ 

শসখালনও ররা শযলত পালর। আমালদর মলন পল়ে, 
দবষেে আবরিরায় িাস িয়রিও ররা হলয়বি্।” শন্েন 
মযোলন্ড্া গান্জীলর পবিত্র শযাদ্া আখযো বদলয় ব্লখবিল্ন, 
“তার অসহলযালগর রেনজীবত, তাঁর বিশ্াস শয আমরা যবদ 
আমালদর দমনরারজীলর সহলযাবগতা রবর তখনই শুধুমাত্র 
আমরা দবমত হলিা এিং তাঁর অবহংসা প্বতলরাধ আমালদর 
েতাব্জীলত সারা বিলশ্ উপবনলিেিাদ এিং িে্ষিালদর 
বিরুলদ্ আল্া্লন শপ্রো যুবগলয়লি।” 

শ্রী মযোলন্ড্ার রালি গান্জী এরজন ভারতজীয় এিং দবষেে 
আবরিরানও। গান্জীও শসবি হয়লতা অনুলমাদন ররলতন। 
তাঁর এরবি অবভনি ষেমতা বি্, শয মানি সমালজর 
শিেবরিু ববিচাবরতার মলধযে বতবন শসতু হলত শপলরবিল্ন। 

১৯২৫এ গান্জী ‘ইয়ং ইবন্ডয়ায়’ ব্লখবিল্ন, “এরজলনর 
জাতজীয়িাদজী না হলয় আন্তজ্ষাবতরতািাদজী হওয়া সম্ি। 
আন্তজ্ষাবতরতািাদ তখনই সম্ি, যখন জাতজীয়তািাদ িাস্ি 
হলয় দাঁ়োয়। শযমন যখন বিবভন্ন শদলের মানুর বনলজলদর 
সংগবিত রলরলি এিং এরজন মানুর বহলসলি রাজ ররলত 
সষেম হলয়লি” । তাঁর স্বপ্ন বি্, ভারতজীয় জাতজীয়তািাদ 

মহকান থনতকা এমন একবি বিশবের স্প্ন থদশখবেশলন, থযখকাশন প্রবতবি নকাগবরশকর েকাকশি আত্মসম্কান এিং সমৃবধে
পকি রারি এিং রিশবের গান্ীশক প্রশয়াজি

িদরন্দ্র ক্মাদীিদরন্দ্র ক্মাদী

समाचार-सारমহাত্মা গাবন্র জমেিাবর্ষরজীমহাত্মা গাবন্র জমেিাবর্ষরজী

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৬
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হলি এমনই যা সংরজীে্ষ অেিা স্বাে্ষপর হলি না। বরন্তু 
মানিতার শসিায় এর হলয় রাজ ররলি। 

মহাত্মা গান্জী, সমালজর সর্ শশ্রেজীর মলধযে বিশ্াস শপ্াবেত 
ররলত শচলয়বিল্ন। ১৯১৭য় গুজরালির আলমদািালদ 
রাপ়ের্গুব্লত এরিা ি়েস়ে ধম্ষঘি হলয়বি্। যখন 
রারখানার শ্রবমর এিং মাব্রলদর মলধযে বিিাদ এমন 
এরিা জায়গায় শপঁলি বগলয়বি্, শযখান শেলর রালরারই 
বপলিালনার সম্ি নয়, শস সময় গান্জীই মধযেস্তা রলর 
সরল্র জনযে গ্রহেলযাগযে সমাধান রলরবিল্ন। 

গান্জী মজুর মহাজন সংঘ গিন রলরন, শ্রবমরলদর 
অবধরার রষোর এরবি সংঘ। প্েলম শদখল্ মলন হয়, 
এিা শযন অনযে আলরা সংলঘর মতনই। বরন্তু শদখা শগল্া 
বরভালি শিাি শিাি পদলষেপ ি়ে প্ভাি শফল্। শসই 
সময় “মহাজন” রোবি িযেিহার ররা হত, উচ্চিলগ্ষর প্বত 
সম্ান জানালত। গান্জী শসিারই পবরিত্ষন রলর শ্রবমর 
িা ‘মজুলর’র সলগে ‘মহাজন’ রোবি যুক্ত রলর বদল্ন। 
এই ভারার পবরিত্ষলনর মলধযে বদলয় গান্জী, শ্রবমরলদর 
গি্ষ িাব়েলয় শদন এিং গান্জী, সামানযে বিরলয়র সলগে 
জনরাজনজীবতলর জব়েলয় বদলয়বিল্ন। শর ভািলত পালর শয 
এরিা চররা এিং খাবদ যা ভারলতর রুবির বেল্পজাত িস্ত্র 
তালর অে্ষননবতর আত্মবনভ্ষরতা এিং শদলের স্বোসলনর 
প্তজীর রলর তু্লত ? শরইিা এর বচমবি নুলনর মাধযেলম 
গেবিলষোভ গল়ে তু্লত শপলরলিন ! ঔপবনলিবের 
োসলনর সময় ্িে আইলন ভারতজীয় নুলনর ওপর নতুন 
এরবি রর চাপালনা হয়, যা এরবি শিাঝা হলয় দাঁ়োয়। 
১৯৩০এর ডাবন্ড অবভযালনর মাধযেলম গান্জী ্িে আইনলর 
চযোল্ঞ্জ জানান। আরি সাগলরর তজীর শেলর এর মুলিা 
সাধারে নুন তুল্ বনলয় বতবন ঐবতহাবসর আইন অমানযে 
আল্া্লনর শনতৃত্ব শদন। 

সারা বিলশ্ িহু গেআল্া্ন হলয়লি, ভারলতও 
নানাভালি স্বাধজীনতা সংগ্রাম হলয়লি। বরন্তু গান্জী এিং 
তাঁর অনুগতলদর সংগ্রাম এই রারলেই আ্াদা শয ঐ 
আল্া্লন িৃহৎ পবরসলর  জনতার অংেগ্রহে ঘলিবি্। 
বতবন রখলনা প্োসবনর অেিা বনি্ষাবচত পলদ বিল্ন না। 
বতবন রখনও ষেমতার শমালহ পল়েন বন। 

তাঁর রালি, স্বাধজীনতা িাইলরর োসলরর অনুপবস্বত নয়। 
বতবন রাজননবতর স্বাধজীনতা এিং িযেবক্ত স্বেবক্তররলের 
মলধযে এরবি গভজীর শযাগ শদলখবিল্ন। বতবন এমনই এরবি 
বিলশ্র স্বপ্ন শদলখবিল্ন, শযখালন প্বতবি নাগবরলরর োরলি 
আত্মসম্ান এিং সমৃবদ্। যখন সারা বিশ্ অবধরালরর রো 
ি্ত, গাবন্ শজার বদলতন রত্ষলিযের ওপর। বতবন “ইয়ং 
ইবন্ডয়ায়” ব্লখবিল্ন, “অবধরালরর সবতযেরালরর উৎস হ্ 

রত্ষিযে। যবদ আমরা আমালদর রত্ষিযে পা্ন রবর, তাহল্ 
অবধরারলর শিবে দূলর খুঁজলত হলি না।” বতবন সামবয়র পত্র 
“হবরজন”এ ব্লখবিল্ন, “শসই স্বাভাবিরভালি অবধরার 
পায় শয সবিরভালি তার রত্ষিযে পা্ন রলর। ” গান্জী 
আমালদর বিশ্ালসর িােজী বদলয়বিল্ন। যা শজার শদয় দবরদ্র 
মানুলরর আে্ষসামাবজর র্যোলে। শসখান শেলর অনুলপ্রো 
শপলয় আমালদর মাব্রানার প্রৃত অে্ষ সম্পলর্ষ ভািলত 
হলি। আমরা পৃবেিজীর িসিাসরারজী বহলসলি তার র্যোলের 
জনযে দায়িদ্, িনযে প্াে ও প্ােজী যালদর সলগে আমরা এই 
গ্রহলত আবি, তালদর জলনযেও। গান্জী আমালদর শসরা বেষের, 
বযবন আমালদর পে প্দে্ষন রলরন। যারা মানিতায় বিশ্াস 
রলরন তালদর এরবত্রত ররা শেলর দজীঘ্ষস্ায়জী উন্নয়ন এিং 
অে্ষননবতর আত্মবনভ্ষরতা বনবচিত ররা পয্ষন্ত গান্জী সমস্ 
সমসযোর সমাধান শদন। আমরা ভারলত আমালদর রাজ 
ররবি। দাবরদ্র দূরজীররলে সারা বিলশ্ ভারত সিলচলয় শিবে 
সবক্য়। আমালদর পবরচ্ছন্নতার উলদযোগ সারা বিলশ্ নজর 
শরল়েলি। পুনি্ষযেিহারলযাগযে উৎসলর রালজ ্ াগালত ভারত, 
শনতৃত্ব বদলচ্ছ। শযমন – ইন্টার নযোেনা্ শসা্ার অযো্ালয়্স 
শযখালন এরাবধর শদেলর এরবত্রত ররা হলয়লি। যালত 
দজীঘ্ষরা্জীন বভবত্লত ভবিরযেলত শসৌরেবক্তর িযেিহার হয়। 
আমরা বিলশ্র সলগে এিং বিলশ্র জনযে আলরা অলনর বরিু 
ররলত চাই। 

গান্জীর প্বত শ্রদ্াঘ্ষযে বহলসলি আবম, যালর িল্ 
আইনস্টাইন চযোল্ঞ্জ তার প্স্াি রাখবি। গান্জীলর বনলয় 
অযো্িাি্ষ আইনস্টাইলনর বিখযোত উবক্ত আমরা জাবন, 
“ভবিরযেত প্জমে অিার হলয় ভািলি সবতযেবর এমন এরিা 
রক্তমাংলসর মানুর পৃবেিজীর উপর হাঁিাচ্া ররলতন।” 

ভবিরযেত প্জলমের রালি গান্জীর আদে্ষলর আমরা বরভালি 
তুল্ ধরলত পাবর ? আবম বচন্তােজী্ িযেবক্ত, উলদযোগপবত, 
প্যুবক্ত শষেলত্র শনতালদর সামলন এবগলয় এলস উদ্ািলনর 
মাধযেলম গান্জীর ভািনা িব়েলয় শদওয়ার আমন্তে জানাবচ্ছ। 
আসুন আমরা রাঁলধ রাঁধ বমব্লয় আমালদর বিশ্লর সমৃদ্ 
এিং ঘৃো, বহংসা এিং দুঃখ – রটিবিহজীন বিশ্লর গল়ে 
তুব্, শসিাই হলি মহত্মা গান্জীর স্বলপ্নর সফ্ রূপায়ন। 
শের ররা যার তার এরবি বপ্য় মন্ত বদলয়, “তিষ্ণি জন 
শতা”, যার অে্ষ সবতযেরালরর মানুর শসই শয অপলরর দুঃখ 
অনুভি রলর, দুদ্ষো দূর রলর এিং রখলনা  এরগুঁলয়বম 
রলর না। 

বিশ্ আপনালর প্েবত জানায়, বপ্য় িাপু !বিশ্ আপনালর প্েবত জানায়, বপ্য় িাপু !

(গকান্ীজীর ১৫০তম জন্মিকাবষ্কী উপলশ্্ প্রধকানমন্তীর নশরন্দ্র 
থমকাদী এই প্রিন্ রচনকা কশরশেন)
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“যখনই আমরা মহাত্া গান্ধীর কথা ভাবি, 
স্াভাবিকভাবিই আমাবের খাবের কথা 
মবন পব়ে যায়। আবম তাই আপনাবের 

অন্তত একটি খাবেপণ্য যযমন রুমাল অথিা 
স্ান করার যতায়াবল অথিা বিছানার চাের, 

িাবলবের ঢাকনা, পে্া অথিা এরকম 
বকছু ি্যিহার করবত উৎসাহ বেবছি। যবে 
আপনাবের পবরিাবর সি ধরবণর জামা-

কাপব়ের প্রবত য�াঁক থাবক, তাহবল 
আপনারা বনয়বমতভাবি খাবেপণ্য বকনবত 
পাবরন। আবম একথা একারবণই িলবছ যয 
যখন আপনারা খাবে পণ্য যকবনন তখন 
এটা একজন েবরদ্র মানুষবক বেওয়ালধীর 
সময় আবলা জ্ালাবত সাহায্য কবর।”

অদ্াবর ৪, ২০১৪ :অদ্াবর ৪, ২০১৪ : বদবলির মধুবিহার এ্ারায় 
এরবি শরবভআইবসর শদারালন শপঁিল্ন এর িযেবক্ত। 
বতবন ৫বি বিিানার চাদর এিং শতায়াল্ বরনল্ন। বি্ 
রাউন্টালর যাওয়ার সময় শদারান রম্ষচারজীর সলগে তার 
রোয় উলত্জনা ফুলি উি্। বতবন ি্ল্ন, “আবম 
শদারালন শগবি বরন্তু শমাবদজজীর রো শোনার পর আমার 
মলন হলচ্ছ, খাবদর শেলর0 আর ভাল্া বর হলত পালর।“ 

অদ্াবর ৯, ২০১৪ :অদ্াবর ৯, ২০১৪ : ঝা়েখলন্ডর িাতরা শেলর 
বনি্ষাবচত শ্ারসভার সাংসদ সুনজী্ রুমার বসংলর এরবি 
সররারজী িাংল্া শদওয়া হয়। বসবপডবু্বড আবধরাবরররা 
পদ্ষার জনযে ২০০র শিবে নমুনা হাবজর রলরন। 
সাংসদ এবসিবরউবিভ ইবঞ্জবনয়ারলর বজলজ্স রলরন, 
তালদর রালি খাবদ অেিা হস্চাব্ত তাঁলতর শরালনা 
পদ্ষা আলি বরনা। আবধরাবরররা জানান, “আমালদর 
অলনর মাল্র দররার বি্ শরবভআইবস, জাবনলয় 
শদয় তারা এলতা মা্ বদলত পারলি না। ” সাংসদ 
তখন বসবপডবু্বড আবধরাবররলদর িল্ন, “আপনালদর 
শরবভআইবস-শর আলগ শেলর জানালনা উবচৎ বি্ 
যালত তারা তা বদলত পালর।” পলর আবধরাবরররা 
সাংসলদর রালি নমুনা বনলয় যান পি্ ররার জনযে। 

প্ধানমন্তজী নলরন্দ্র শমাদজীর শনতৃলত্ব গত ৬ িিলর 
খাবদ িযোলন্ডর গ্রহেলযাগযেতা শিল়েলি সি্ষস্লর। 
শরবভআইবস – র সাফল্যের রাবহনজী শদলে ইবতহাস 

রচনা রলরলি।
২০১৫ – ১৬ শেলর ৫ িিলর খাবদর উৎপাদন ববিগুলের 

২০১৪র মা�ামাবছ যথবক খাবেপবণ্যর 
আধুবনকধীকরণ, উৎপােন, বিপণবন যকন্দধীয় 
সরকাবরর উবে্যাবগর ফবল এই যষেবরে 
অভািনধীয় লাবভর মুখ যেবখবছ। িত্মাবন 
বিবরি যিব়েবছ একলাবফ ৩৮৯ েতাংে এিং 
যিব়েবছ কম্সংস্াবনর সম্ািনা। সরকাবরর 
আত্বনভ্র ভারবতর উজ্জ্বল দৃষ্ান্ত বহবসবি 
োঁব়েবয় আবছ খাবে বেল্প। 
#আত্বনভ্র ভারত 

খাদি
উল্লেখল্�োগ্য উত্োনউল্লেখল্�োগ্য উত্োন

ক্মাদী �াদুর  চমক, মািু্ ক্মাদী �াদুর  চমক, মািু্ 
খানদদি নিরদেিখানদদি নিরদেি

समाचार-सारিস্ত্র বেল্পলষেত্রিস্ত্র বেল্পলষেত্র খাবদর অগ্রগবত

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৮
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প্রধািমন্তীর আশিদশি প্রধািমন্তীর আশিদশি 
খারদশি িিুি পমাড়খারদশি িিুি পমাড়

পষেশরে          ২০১৩-১৪              ২০১৯ – ২০
                                                  উৎপাদিউৎপাদি              রিররিরিররি উৎপাদিউৎপাদি                রিররিরিররি
খারদখারদ    `̀৮১১.০৮৮১১.০৮  `̀১০৮১.০৪১০৮১.০৪                      `̀২২৯২.৪৪২২৯২.৪৪    `̀  ৪২১১.২৬ ৪২১১.২৬ 
গ্ামীণ গ্ামীণ               `̀২৫,২৯৮২৫,২৯৮    `̀২৬,৬৮৯২৬,৬৮৯                    `̀৬৫৩৯৩.৪০৬৫৩৯৩.৪০                  `̀৮৪,৬৭৫.৩৯৮৪,৬৭৫.৩৯  
রেল্পরেল্প

কম্ভসংস্াকম্ভসংস্া
২০১৪ – ২০২০১৪ – ২০

হরি রমেিহরি রমেি
১৩,৬৫৭১৩,৬৫৭

খারদখারদ
প্রায় প্রায় ৩৩ লষে লষে
খারদ গ্ামীণ রেল্পখারদ গ্ামীণ রেল্প
প্রায় প্রায় ৩০৩০ লষে লষে

শিবে শিল়েলি। এই এরই সময় বিবক্ শিল়েলি 
প্ায় ৩ গুে। ২০১৯ – ২০ শত শরবভআইবস-র 
শমাি বিক্লয়র পবরমাে ৮৮,৮৮৭ শরাবি িারা। 
যা অনযে শরালনা সংস্া ররলত পালর বন। িত্ষমান 
সররালরর আমল্ খাবদ িযেিহার শিল়েলি 
অভূতপূি্ষভালি। শযখালন ২০০৪ – ২০১৪ পয্ষন্ত 
পূি্ষতন সররালরর সমলয় খাবদর উৎপাদন িৃবদ্র 
হার বি্ িাবর্ষর মাত্র ৬.২৫ েতাংে, শসখালন 
িত্ষমান সররালরর আমল্ ২০১৫ – ১৬ শেলর 
িাবর্ষর উৎপাদন িৃবদ্র হার দাঁব়েলয়লি ১৯.৪৫ 
েতাংে। 

খাবদ পলেযের বিবক্ও িত্ষমান সররালরর 
আমল্ উললিখলযাগযেভালি িৃবদ্ শপলয়লি। 
িত্ষমালন এই িাবর্ষর িৃবদ্র হার ২৭.৬ েতাংে। 
যা ২০০৪ – ২০১৪ বি্ ৬.৬৫ েতাংে। 
২০১৫ – ১৬য় ১০৬৬ শরাবি িারার খাবদ পেযে 
উৎপাদন হলয়বি্। ২০১৯ – ২০শত শসিা শিল়ে 
দাঁব়েলয়লি ২২৯২.৪৪ শরাবি িারা। িৃবদ্র হার 
১১৫ েতাংলের শিবে। খাবদ রাপল়ের বিবক্ 
শিল়েলি ১৭৯ েতাংে। ২০১৫য় বিবক্র পবরমাে 
বি্, ১৫১০ শরাবি িারা, শসিা ২০১৯ – ২০ শত 
শিল়ে দাঁব়েলয়লি ৪২১১.২৬ শরাবি িারা। 

িরুণ প্রজদন্মর কাদেও জিনপ্রয়িরুণ প্রজদন্মর কাদেও জিনপ্রয়

প্ধানমন্তজী নলরন্দ্র শমাদজী ২০১৪য় পবররল্পনা 
রলরবিল্ন, খাবদলর যুি সমালজর রালি 
জনবপ্য় রলর তু্লত হলি। তার পবররল্পনা 
মলতা শরবভআইবস, অনযোনযে শিসররারজী িযোলন্ডর 
মলতাই তালদর পলেযের বিপেন শুরু রলর। 
িত্ষমালন তারা পবচিমজী ধাঁলচর পেযেও শিচলি। 
শপারার – আোর িা়োও প্সাধনজী দ্রিযে, সািান, 
সযোমু্প, আয়ুলি্ষবদর ওরুধ, মধু, নানা ধরলের 
শত্, চা, আচার, রাপ়ে, চম্ষজাত দ্রিযে ইতযোবদ 
নানা প্রার বজবনস শিলচ সারা শদলে শক্তালদর 
আরর্ষে জনযে এিং বিলদেজী শক্তালদরও। এর 
ফল্ হলয়লি বর ৫ িিলর গ্রামজীে বেলল্পর উৎপান 
এিং বিক্য় ববিগুে হলয় শগলি। শরবভআইবস-র 
শচয়ারমযোন বিনয় রুমার সালসিনা, খাবদর এই 
উললিখলযাগযে িৃবদ্র রৃবতত্ব বদলয়লিন প্ধানমন্তজীর 
্াগাতার প্য়ালস।  

উৎপাদি এিং রিররিয় িিুি উচ্চিায়।উৎপাদি এিং রিররিয় িিুি উচ্চিায়।

সমস্ বহসাি শরাবি িারায়।সমস্ বহসাি শরাবি িারায়।  

 ১৯৫৬  পথয়ক ২০১৩ 
– ১৪ �যকেন্ত খাষি 
কা�য়়ের ি়ে বাষষকেক 
উৎ�ািন ষেল ১৭.৮০ 
লক্ষ বিকেষমিার।

 ২০১৪  পথয়ক ২০১৯ 
– ২০ মাত্র ৬ বেয়র 
বাষষকেক ি়ে উৎ�ািন 
পবয়়ে হয়য়য়ে, ১.৫৮ 
পকাষি বিকেষমিার।

উৎপোদল্ন নতুনউৎপোদল্ন নতুন
 মোইল ফলক মোইল ফলক

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৯



New India Samachar10

শয শরালনা সমাজ এিং শদেলর যবদ 
উন্নবত ররলত হয় এিং অলনযের সলগে 
প্বতলযাবগতা ররলত হয়, তাহল্ তালদর 

শয শরালনা পবরিত্ষন এিং উদ্ািলনর সমু্খজীন হিার 
ষেমতা রাখলত হলি। এবি খুি সু্রভালি িল্লিন, 
এরজন ইংলরজ শ্খর উইব্য়াম শপা্াড্ষ। তাঁর 
বিখযোত উদৃ্বতবি হ্ “বেষো এিং উদ্ািন হালত 
হাত শরলখ চল্। সাফল্যের শগাঁ়োবম হল্ শসবি যখন 
শরউ ভালি শস অতজীলত যা রলরলি, শসিা ভবিরযেলতর 
জনযে যলেটি।“

শসই জনযে িত্ষমান সররালরর উলদযোগ এিং নজর 
উদ্ািন গলিরো এিং উন্নয়লন যা ফ্ বদলচ্ছ। শদে 
এর ি়েস়ে ্ াফ বদলয়লি রারে ভারত এখন ওয়ার্্ষ 

Innovations 
galore

Centre’s projects like Startup India, Atal 
Innovation Mission & Make in India enabled the 

country to take a spot in top 50 countries in 
Global Innovations Index

भारत की कहानी- 

২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০

৫৭
৬০

৬৬

৮১

ইনলিল্রচুয়া্ শপ্াপাবি্ষ অগ্ষানাইলজেন (ডবু্ 
আই বপও), এর বিশ্ উদ্ািন সূচর বজআইআই – 

৪৮৫২

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার১০

শদেশদে বিশ্ উদ্ািন সূচর

উদ্াবনের উদ্াবনের 
ঐশর্য্যঐশর্য্য

যকবন্দর প্রকল্প যযমন স্াট্আপ ইবডিয়া, 
অটল ইবনাবভেন বমেন এিং যমক-ইন-

ইবডিয়া যেেবক আন্তজ্াবতক উদ্ািন সূচবক 
৫০টি যেবের মবধ্য স্ান যপবত সাহায্য 

কবরবছ।

রজ
আ

ইআ
ই-

এ 
রা

রশ
ির

 র
 ্যা
র্ক
ং
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ইবলক্ট্রবনক্স ও তথ্য প্রযুবতি মন্ত্রক ১১৮টি 
যমািাইল অ্যাপ বনবষদ্ধ করার বসদ্ধান্ত বনবয়বছ। 
এই অ্যাপগুবল যেবের সাি্বভৌমত্ব এিং সংহবত 
বিবরাধধী কাজকবম্ যুতি বছল। 

অ্যান্ড্রবয়ড এিং আইওএস প্্যাটফবম্ এমন 
বকছু যমািাইল অ্যাপ পাওয়া যায় যযগুবল 
অপি্যিহার কবর ি্যািহারকারধীর তথ্য চুবর কবর 
যিআইনধীভাবি পাচার করত ভারবতর িাইবর 
অিবস্ত সাভ্াবর। এই সংরিান্ত বিবভন্ন বরবপাট্ 
এিং নানা প্রান্ত যথবক পাওয়া বিবভন্ন অবভবযাবগর 
বভবতিবত মন্ত্রক, এই বসদ্ধান্ত বনবয়বছ। 

যয অ্যাপগুবল বনবষদ্ধ করা হবয়বছ, তার মবধ্য 
আবছ, PUS Launcher Pro-Theme, Live 
Wallpapers, Smart, APUS Launcher-
Theme, Call Show, Wallpaper, HideApps, 
Baidu, FaceU-Inspire Your Beauty, 
ShareSave by Xiaomi: Latest Gadgets, 
Amazing Deals, CamCard-Business Card 
Reader, WeChat Reading, Cyber Hunter, 
Ludo World-Ludo Superstar, Dank Tanks 
and PUBG MOBILE Nordic Map: Livik, 
PUBG MOBILE Nordic Map: Livik, 
PUBG MOBILE LITE ইত্যাবে।

পবরলিলের েবক্ত অনুযায়জী ভারলতর স্ান বি্ 
১৭। যা ২০১৮র ৩৭তম স্ালনর তু্নায় ২০ ধাপ 
ওপলর। বজআইআই ক্মপ্য্ষালয় ততবর হলয়লি  ৮০বি 
বনলদ্ষেলরর বভবত্লত।  

১১৮১১৮নর অথ্যাপ নিন্ধে করল সরকারনর অথ্যাপ নিন্ধে করল সরকার
২০২০র ক্মপয্ষায় অনুযায়জী বিলশ্র েজীর্ষস্ানজীয় 
৫০বি শদলের মলধযে। স্টাি্ষআপ ইবন্ডয়া, অি্ 
ইলনালভেন বমেন, শমর-ইন-ইবন্ডয়া, অি্ 
বিঙ্কাবরং ্যোি, হযোরােলনর মলতা রম্ষসূচজীগুব্ 
উদ্ািলন সাহাযযে রলরলি।

ভারত চার ধাপ উলিলি। বিশ্ উদ্ািন সূচর 
– ২০২০ অনুযায়জী ভারলতর স্ান ৪৮তম। 
শরাবভড – ১৯ অবতমারজীর মলধযে শদলের জনযে 
এরবি সুখির যা প্মাে রলর শদলের েবক্তো্জী 
গলিরো উন্নয়লনর পবরলিে। 

২০১৯-এ ভারত বি্ ৫২ তম স্ালন এিং 
২০১৫য় বি্ ৮১তম স্ালন। অতযেন্ত উদ্ািনজী 
উন্নত শদেগুব্র মলধযে ভারলতর স্ান রলর 
শনওয়া এরবি ি়ে সাফ্যে। ডবু্আইবপও এও 
িল্লি শয, মধযে এিং দবষেে এবেলয়া অঞ্চল্ 
ভারত, ২০১৯এ উদ্ািলন প্েম সাবরলত। 

বিশ্ উদ্ািন সূচলর ক্মপয্ষালয় এই ্াগাতার 
উন্নবতর রারে বিপু্ জ্ানমূ্ধন, প্ােিন্ত 
স্টাি্ষআপ পবরলিে, এিং শদলের সররারজী এিং 
শিসররারজী গলিরো সংস্াগুব্র চরমপদ রাজ। 

এিা়োও জাতজীয় বেষোনজীবত – ২০২০ শদলের 
বেশু এিং যুি সম্প্রদালয়র মলধযে উদ্ািলনর আগ্রহ 
িৃবদ্র ্লষেযে এরবি পদলষেপ। নজীবত আলয়াগ 
গতিির শয ভারতজীয় উদ্ািন সূচর প্রাে 
রলরলি, তালত ি্া হলয়লি, ভারলতর সি রালজযে 
উদ্ািলনর বিলরন্দ্রজীররলের ্লষেযে এবি এরবি 
ি়ে পদলষেপ। শদে এখন প্স্তুত বজআইআই 
ক্মপয্ষালয় আলরা উন্নবতর প্য়ালস এিং তার 
্ষেযে পরিত্ষজী ক্মপয্ষালয় প্েম ২৫বি শদলের 
মলধযে স্ান রলর শনওয়া। গত ৬ িিলর এবি এরবি 
উজ্জ্ব্ পলে চ্া। বজআইআই এর ২০২০র 
প্বতলিদন অনুযায়জী ৫০,০০০বি স্টাি্ষআপ বনলয় 
ভারত এখন আলমবররা, বরিলিলনর পলর তৃতজীয় 
িৃহত্ম স্টাি্ষআপ অে্ষনজীবতর শদে। 

প্বতলিদন অনুযায়জী ২০১৯ এ ভারত বি্ 
৫২তম স্ালন। ২০১৮য় বি্ ৫৭ তম স্ালন। 
জুবরলখর শ্ািা্ স্টাি্ষআপ ইলরাবসলস্টম মযোপ 
এন্ড বরসাচ্ষ শসন্টালরর স্টাি্ষআপবব্ঙ্ক অনুযায়জী 
২০১৯এ ১০০বি শদলের মলধযে স্টাি্ষআপ 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১১



শ্রদিকনির 
ক্ষিতায়নে
শ্রমবিবিশ্রমবিবি
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বিলের প্বতলিদনবিলের প্বতলিদন শ্রমসংস্ার

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার১২



চারটি শ্রমবিবধর লষে্য সামাবজক বনরাপতিার প্রসার, 
উতিম মজুরধী, বিনামূবল্য স্াস্্যবসিা, ওষুধ,কাবজর 

জায়গায় সুরষো িা়োবনা ও িৃবদ্ধ।

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১৩

স্বাধজীন ভারলতর ইবতহালস প্েম িত্ষমান 
সররার, ৫০ শরাবি শ্রবমরলর জবি্ 
শ্রমআইলনর শগা্রধাঁধা শেলর 
মুবক্ত বদলয় সামাবজর সুরষো বদলত 

পদলষেপ বনলয়লি। 
শ্রম সংস্ার উলদযোলগর অংে বহসালি সররার, 

এরাবধর শ্রমআইনলর বমবেলয় ৪বি বিবধলত 
পবরেত ররার বসদ্ান্ত বনলয়লি – মজুরজী, 
বেল্পসম্পর্ষ, সামাবজর সুরষো ও বনরাপত্া এিং 
স্বাস্যেরর রালজর পবরলিে। 

এর ্ষেযে শদলের শ্রবমরলদর আত্মসম্ালনর 
সলগে সামাবজর বনরাপত্ার সুবিধা বনলয় 
জজীিনযাপলনর িযেিস্া ররা। শ্রবমরলদর 
দুরিস্া শিাঝা যায় শয ঘিনা শেলর শসবি হ্, 
অসংরবষেত শষেলত্রর প্ায় ৯৩ েতাংলেরই 
স্বাে্ষরষোলে্ষ শরালনা আইন শনই। আর সংরবষেত 
শষেলত্র মাত্র ৭ েতাংে শ্রবমর আলি। 

শ্রমসংস্ালর সররার দায়িদ্। ২০১৪, ১৬ই 
অল্াির যখন প্ধানমন্তজী “শ্রলমি জয়লত”র 
সূচনা রলরন বতবন, শ্রবমরলদর ‘শদে বনম্ষাতা’ 
বহলসলি উললিখ রলরন। 

সররার শ্রলমি জয়লতর অধজীলন ৫বি ি়ে 
উলদযোলগর সূচনা রলর। তার মলধযে উললিখলযাগযে 
হ্ – ‘শ্রমসুবিধা শপাি্ষা্’এর সূচনা, যার ্ষেযে 
১৬বি শ্রম আইলনর সর্জীররে। শযমন মাত্র 
এরবি অন্াইন ফলম্ষর মাধযেলম আয়রর জমা 
শদওয়া। অনযে সংস্ালরর মলধযে আলি, স্বচ্ছ 
শ্রমবনরজীষেে রম্ষসূচজী। শযখালন বনরজীষেলের জনযে 
স্বচ্ছতার সলগে রারখানায় বনি্ষাচন ররা হয়।
      এলত  ‘ইনলপ্ররাজ’এর  হালত  শহনস্ার 
সম্ািনা রলম, দরাদবরর সুলযাগ পাওয়া যায়। 
এই রম্ষসূচজী প্েম সংরবষেত শষেলত্রর ইবপএফ

গ্রাহরলদর  ইউবনভাস্ষা্ অযোরাউন্ট নম্বার 
(ইউএএন) শপালি্ষবিব্বির সুলযাগ বদ্। এর 
ফল্ এমবলিইজ শপ্াবভলডন্ট ফান্ড ইবপএফও-
শত পল়ে োরা দাবিদারহজীন ২৭,০০০ শরাবি 
িারা পাওয়া সুবিধা হলি। 

সররার, অসংগবিত শষেলত্রর িৃদ্ শ্রবমরলদর 
সামাবজর সুরষোর বনবচিত ররলত, চা্ু রলরলি 
প্ধানমন্তজী শ্রমলযাগজী মন-ধন রম্ষসূচজী। যার 
অধজীলন শ্রবমরলদর ৬০ িির িয়স হল্ ৩০০০ 
িারা মাবসর অিসরভাতা শদওয়া হলি। 

এই সি উলদযোগলর বমব্লয় সররার এখন, 
সি শ্রবমর আইনলর ৪বি শ্রমবিবধলত রূপান্তবরত 
ররলি। এরবি বিবধ মজুরজীর জনযে, অনযেগুব্র 
মলধযে এরবি রালজর জায়গায় সুরষো এিং 
স্বাস্যেরর রালজর পবরলিে বনলয়। এরবি বিবধ 
সামাবজর সুরষো এিং আলররবি বিবধ বেল্প 
সম্পর্ষ বনলয়। মজুরজী সংক্ান্ত বিবধবি সংসলদ 
পাে হলয় শগলি। অনযে ৩বি বিবধ অনুলমাদন 
রলরলি শরন্দ্রজীয় মবন্তসভা।

আইদির জনরলিা ক্েদক মুনতিআইদির জনরলিা ক্েদক মুনতি
শ্রমআইলনর অলনরগুব্ ধারাই শসই অতজীলতর 

বরিবিে যুলগর। অলনর বদন শপবরলয় শগলি বরন্তু 
ঐসি আইলন শরালনা ররম পবরিত্ষন ররা হয় 
বন। শ্রবমরলদর স্বাে্ষরষোর িদল্ শসগুব্ িরং 
প্বতিন্রতার সৃবটি রলরলি। আইলনর শি়োজা্ 
এমনই শয শ্রবমররা প্বক্য়াবিলর জবি্ ররলত 
অলনরগুব্ ফম্ষ ভবত্ষ ররলত িাধযে হলয়লিন। 
এই পবরবস্বতলত সররার চায় শসগুব্লর এই 
৪বি বিবধর অধজীলন আনলত। 

পনর�ায়ী শ্রনমকদদর জিথ্য উদবেগপনর�ায়ী শ্রনমকদদর জিথ্য উদবেগ
শরাবভড – ১৯ ্ রডাউলনর সমলয় প্ধানমন্তজী, 



মজুরী মজুরী 
নবন্নবন্

থককাবি শ্রবমক সংরব্ত এিং 
অসংরব্ত থ্শত্র ন্্নতম 
মজুরীর বনচিয়তকা পকাশি।৫০

n 	অসংিষেত পক্ষয়ত্রর েন্য সামাষেক সুরক্ষা 
তহষবল।

n 	 ইএসআইষসর মা্্যয়ম সামান্য িাকার ষিয়য় 
রেষমকয়ির ষবনামূয়ল্য স্াস্্যয়সবা এবং ওষুয়্র 
ব্যবস্া।

n 	 ইএসআইষসর িরো পখালা থাকয়ব অসংিষেত 
পক্ষয়ত্রর রেষমকয়ির েয়ন্যও।

n 	 পেলাস্তর �যকেন্ত ইএসআইষস হাস�াতাল, 
ষরসয়�নসাষর এবং িাখাগুষল ষবস্তার।

৫০ইএসআইসসর সসুিধপা 
থদওয়পা হকি

n 	 প্রয়ত্যক রেষমক ষনয়য়াি�ত্র �ায়বন।
n 	 �ষরযায়ী রেষমকরা বেয়র একবার বাষ়ে যাবার 

েন্য ভ্রমণভাতা �ায়বন।
n 	 �ষরযায়ী রেষমকরা তায়ির কায়ের োয়িায় 

পরিনকারকে ব্যবহার করয়ত �ারয়বন। 
n 	 প্রষতবের রেষমকয়ির েন্য ষবনামূয়ল্য 

স্াস্্য�রীক্ষা।
n 	 প্রষতবের রেষমকয়ির েন্য ষবনামূয়ল্য 

স্াস্্য�রীক্ষা।

n 	 রায়তর ষিফয়ি মষহলা রেষমকয়ির ষনরা�ত্া 
ষিয়ত হয়ব।

n 	 ষনমকোণ ষিয়পের রেষমকরা তায়ির েন্য িষেত 
তহষবল পথয়ক সাহায্য �ায়বন।

n 	 বাৎসষরক েুষির সুয়যাি পনওয়ার সময়সীমা 
২৪০ ষিন পথয়ক কষময়য় ১৮০ ষিন করা 
হয়য়য়ে। প্রষত ২০ ষিন কাে করয়ল ১ ষিয়নর 
েুষি েমা হয়ব।

n 	 �ষরযায়ী রেষমকয়ির েন্য োতীয় তথ্য ভাণ্ার 
করা হয়ব। 

   কাদজর সময় সুরষিা এবং স্াস্থ্যনবন্কাদজর সময় সুরষিা এবং স্াস্থ্যনবন্

n 	ভারয়তর স্া্ীনতার ৭৩ বের �য়র সরকার, 
সংিষেত, অসংিষেয়ত পক্ষয়ত্রর ৫০ পকাষি রেষময়কর 
েন্য মেুরী সুরক্ষা, সামাষেক সুরক্ষা এবং স্াস্্য 
সুরক্ষা ষনয়ে কাে করয়ে। 

n 	 প্রষতষি রেষময়কর েন্য নূ্যনতম মেুরীর ষনশ্চয়তা।
 

ইএসআইরসর প্রসারণ
সামানজক   নিরাপত্া নবন্সামানজক   নিরাপত্া নবন্পবরযায়জী শ্রবমরলদর জনযে উববিগ্ন বিল্ন এিং 

এই সঙ্কলির সমলয় এমনই পদলষেপ বনলয়লিন 
যালত তাঁরা সিলচলয় রম ষেবতগ্রস্ হন। 
বিনামূল্যে শরেন শেলর অনযোনযে সুলযাগ শদওয়ার 
মাধযেলম সররার, নজর বদলয়লি তালদর সুখ – 
সুবিধার বদলর। 
তাঁরা সিলচলয় রম ষেবতগ্রস্ হন। বিনামূল্যে 
শরেন শেলর অনযোনযে সুলযাগ শদওয়ার মাধযেলম 
সররার, নজর বদলয়লি তালদর সুখ – সুবিধার 
বদলর। 
প্ধানমন্তজী পবরযায়জী শ্রবমরলদর দুদ্ষো শদলখ 
দুঃবখত হলয়লিন। এর মলধযে  ্াগাতার প্য়াস 
চা্ালনা হলয়লি, শ্রবমরলদর আলরা সু্র 
ভবিরযেৎ বনরাপত্ার জনযে ৪বি বিবধলত সংস্ান 
রাখার মাধযেলম।
 এখন পবরযায়জী শ্রবমরলদর এরবি জাতজীয় 
তেযেভান্ডার গ়ো হলি। যালত তাঁরা যবদ এর 
রাজযে শেলর অনযে রালজযে যান তাহল্ও তাঁরা 
এরই বিবধর সুলযাগ পালিন। এপয্ষন্ত শুধুমত্র

বিলের প্বতলিদনবিলের প্বতলিদন শ্রমসংস্ার
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ইসিএফও-র প্রসপার ইসিএফও-র প্রসপার 
(অিসর ভপাতপা)(অিসর ভপাতপা)  

nঅবসর ভাতা (ইষ�এফও)-র সুষব্া �ায়বন সংিষেত,  
অসংিষেত এবং স্ষনযুষক্ত পক্ষয়ত্রর সকল রেষমক।

n স্ষনযুষক্ত পক্ষত্র এবং ষকেু অন্য পরেণীর রেষমকয়ির 
ইষ�এফও-র আওতায় আনা হয়ব।

nঅসংিষেত পক্ষয়ত্রর েন্য সামাষেক সুরক্ষার তহষবল 
িেয়নর সংস্ান।

n স্ায়ী পময়ায়ির রেষমকয়ির গ্্যােুষয়ষির পক্ষয়ত্র নূ্যনতম 
োকষরর পময়ায়ির বা্্য – বা্কতা থাকয়ব না।

n ষনয়ষমত কমকেোরী এবং ষনষিকেটি সময়য়র েন্য কমকেরত 
একেন কমকেোরী সমান সামাষেক সুরক্ষা �ায়বন।

nঅসংিষেত পক্ষয়ত্রর রেষমকয়ির োতীয় তথ্য ভাণ্ার 
িয়়ে তুলয়ত প�ািকোয়লর মা্্যয়ম ষনবন্ীকরণ করয়ত 
হয়ব।

n এখন পথয়ক ২০ েন রেষময়কর পবষি আয়ে এমন 
সংস্ায়ক তার িূন্য �য়ির সংখ্যা অনলাইয়ন োনায়ত 
হয়ব।

n 	 ট্াইবুনায়ল রেষমকয়ির দ্রুত রায়।
n   ট্াইবুনায়ল রেষমকয়ির মামলা ১ বেয়রর ময়্্য 

ষনষ্পষত্।
n   দ্রুত কায়ের েন্য ট্াইবুনায়ল ২ েন সিস্য।
n   ৫১ িতাংি পভাি �াওয়া রেষমক সংিেনয়ক 

স্ীকৃষত এবং স্ীকৃত ইউষনয়নই ষনষ্পষত্ 
ষবষয়য় আয়লােনা করয়ব।  সব সংিেয়নর 

নশল্পসম্কষিনশল্পসম্কষি
নবন্নবন্

ল্ শ্রবমক উিকার, ওলকা, বলিপককার্ এিং 
আমকাজশনর মশতকা নতুন প্রযুবতির প্ল্কািফম্ 
ি্িহকার করশে।

(স্কাস্থ্ ও িীমকা)
সামানজক   নিরাপত্া নবন্সামানজক   নিরাপত্া নবন্

n 	 ষব�িেনক কায়ে যুক্ত প্রষতষি রেষমকই 
ইএসআইষস-র সুষব্া �ায়বন।

n 	 পরা�ণ রেষমকরা ইএসআইষস-র সুষব্া �ায়বন।
n 		১০ েয়নর কম কাে কয়র এমন কারখানা 

পস্চ্ায় ইএসআইষস-পত পযাি পিওয়ার সুয়যাি 
�ায়ব।

n 	 প্রষত রেষময়কর েন্য সময়য় মেুরী পমিায়নার 
ষনশ্চয়তা।

n 	 মেুরীর পক্ষয়ত্র ষলগে তবষম্য থাকয়ব না। 
n 	 নূ্যনতম মেুরীর হায়র আঞ্চষলক তবষম্য 

িূরীকরণ।

ময়্্য পথয়ক একষি �ষরষি িেন করা হয়ব। 
n   সব অঞ্চয়লর সব ইউষনয়ন পথয়ক একষি �ষরষি 

িেন করা হয়ব।
n 	 পকায়না রেষমক কাে হারায়ল অিল ষবষমত ব্যষক্ত 

কল্যাণ পযােনার অ্ীয়ন ষনয়ম অনুসায়র মেুরী 
ষিয়ত হয়ব।    

n 	 কাে হারায়নার �র নতুন কাে পিখার েন্য ১৫ 
ষিয়নর পবতন। 

n 	 রেষমক সংিেনগুষলয়ক পকন্দীয় এবং রাে্যস্তয়র 
স্ীকৃষত পিওয়া হয়ব। এই স্ীকৃষত প্রথম পিওয়া 
হয়চ্।

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ১৫



কবরানার সময় শ্রবমকবের সাহায্য

পকারট মািষু ৮ মাস ধশর 
পাশিি রিিামশূলযে পরেি।৮০৮০

n রেষমকয়ির পট্ন এবং বায়স বাষ়েয়ত �াোয়না 
হয়য়য়ে। 
n ষ�এম িরীব কল্যাণ পরােিার অষভযায়ন বাষ়ের 
কাোকাষে তায়ির কায়ের ব্যবস্া করা হয়ব।
n ১১৬ষি পেলার ২৩,০০০ এর পবষি রেষমকয়ক এই 
কমকেসূেীয়ত যুক্ত।

সংগরিি এিং অসংগরিি পষেশরের শ্ররমকশদর পদখাশোিা
ভারবত ৫০ যকাটি শ্রবমক আবছ, এর মবধ্য ৯৩ েতাংে অসংগঠিত যষেবরের এিং কব�ার শ্রম আইন 
সব্বেও তারা যকাবনা সুবিধা পায় না। শ্রম সংগ�নগুবলর কাছ যথবক পাওয়া তথ্য অনুযায়ধী সংগঠিত 
যষেবরের ৭ েতাংে শ্রবমবকর অবধ্বকর যিবে চুবতি িা আউটবসাবস্ংএর বভবতিবত কাজ কবর থাবকন। 
যসই কারবণ সরকার, তাবের অবধকার রষো করবত পাবরন না। 
এই সমস্যার যমাকাবিলায় ২০০২ এর ববিতধীয় শ্রম আবয়াগ তাঁর বরবপাবট্ পরামে্ যেয় যয, শ্রম 
আইনবক শ্রমবিবধবত পবরিত্ন করা উবচত। তবি, ২০০৪ – ২০১৪ মবধ্য যকাবনা অগ্রগবত হয়বন। বকন্তু 
যখন প্রধানমন্ত্রধী ২০১৪ বেবলিবত োসনভার গ্রহণ করবলন, তখন শ্রম আইনবক চারটি বিবধবত পবরিত্ন 
করবত কবয়কটি গুরুত্বপূণ্ পেবষেপ যনওয়া হয়। 

বিরাদালরর অধজীলন রম্ষরত শ্রবমররা এই 
আইলনর আওতায় বিল্ন। নতুন বিবধ অনুযায়জী 
মাব্রলদর িিলর এরিার িাব়ে যািার জনযে 
শ্রবমরলদর ভ্রমে ভাতা বদলত হলি। 

শ্রনমক এবং মানলক সম্কষিশ্রনমক এবং মানলক সম্কষি
চারবি শ্রমবিবধ শ্রবমর এিং মাব্লরর অবধরালরর 
মলধযে ভারসামযে রাখলি। এই বসদ্ান্ত হলয়লি 
২০১৫, ২০শে  জু্াই  ভারতজীয় শ্রম সলম্্লন

৪৬তম অবধলিেলনর উলবিাধনজী অনুষ্ালন 
শদওয়া ভারলে প্ধানমন্তজীর ভািনার বভবত্লত। 
প্ধানমন্তজীর বিশ্াস, শদে গিন ররলত মজুর, 
শ্রবমর, রৃরর এিং রম্ষজীলদর ি়ে ভূবমরা 
আলি। যবদ এরজন শ্রবমর অসুখজী োলরন, 
তাহল্ শদে রখনও সুবখ হলত পালর না। 
বতবন িল্ন, “এরবি সমাজ বহলসলি শ্রবমলরর 
আত্মসম্ানলর আমালদর ময্ষাদা শদওয়া 
প্লয়াজন। বতবন আলরা িল্ন শয শ্রবমর এিং 
মাব্রলদর মধযে িন্ন োরলত হলি। সুষু্ভালি 
সংস্া চা্ালত পারস্পবরর শ্রদ্া োরলত হলি, 
মাব্রলদর তার শ্রবমলরর প্বত সমিযেেজী হলত 
হলি, এরইভালি শ্রবমরলরও অনুরুপ িযেিহার 
ররলত হলি।“
শ্রনমকরা আইি বঝুদি পাদরি, অন্কার শ্রনমকরা আইি বঝুদি পাদরি, অন্কার 

অজষিি করদি পাদরিঅজষিি করদি পাদরি
সররালরর উলদেেযে এিং পবররল্পনা। শ্রম 
সংস্ালর প্েম দফা শেলরই স্পটি। প্ধানমন্তজী, 
শরন্দ্রজীয়  অে্ষমন্তজীর  শনতৃলত্ব  এরবি  রবমবি

চকারবি শ্রমবিবধ শ্রবমক এিং মকাবলশকর 
অবধককাশরর মশধ্ েকারসকাম্ রকাখশি। 
এই বসধেকান্ত হশয়শে ২০১৫, ২০থে 
জুলকাই থদওয়কা েকাষশণ প্রধকানমন্তীর 
েকািনকার বেবতিশত।

শ্রমসংস্ারবিলের প্বতলিদনবিলের প্বতলিদন
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সরকার, ঐষতহাষসক 
�িয়ক্ষ� ষনয়য়য়ে, যায়ত 
অসংিষেত পক্ষয়ত্রর 

সকল রেষমক সামাষেক ষনরা�ত্ার 
আওতায় আয়স। ২০১১ – ১২ 
পত সামাষেক সুরক্ষাষবষ্র িাষব 
ওয়ে। ষেএসষি রূ�ায়য়নর �র, 
একাষ্ক ষনষব়ে আয়লােনার 
ফয়ল এর দ্রুত রূ�ায়ন হয়। এর 
আয়ি ষবশ্াস করা হত পয এমন 
্রয়ণর সংস্ার সম্ভব নয়। তয়ব, 
ষেএসষি রাে্য সরকারগুষলর কাে 
পথয়ক সমথকেন �াওয়ার সম্ভাবনার 
রাস্তা সহে কয়র ষিয়য়য়ে। 
সরকার, �ংষক্তয়ত িাঁ়োয়না পিষ 
মানুষষির কায়ে প�ঁয়ে পিয়ে। 
সামাষেক সুরক্ষা ষবষ্ সা্ারণ 
মানুয়ষর ভাষায় এখন পথয়ক ব়ে 
ষিপে�ষত পথয়ক কািেকু়েষন 
�যকেন্ত সকয়লর একই সামাষেক 
সুরক্ষা 
ষনষশ্চত করয়ব অবসরভাতা 
এবং স্াস্্য। এমনষক িষরদ্রতম 
ব্যষক্তও এই নূ্যনতম অষ্কার 

পথয়ক বষঞ্চত হয়বন না। বতকেমায়ন 
পকন্দ এবং রাে্য সরকারগুষলর 
ষবষভন্ন কমকেসূেী আয়ে। �ষরকপেনা 
আয়ে এই কমকেসূেীগুষলয়ক এক 
কয়র পফলার। এই ষবষ্গুষলয়ত 
নািষরকয়ির ষতনষি পরেণী থাকয়বঃ 
প্রথম – উচ্চবিকে যারা ষনয়েরাই 
ষনয়েয়ির িাষয়ত্ব ষনয়ত সক্ষম। 
ষবিতীয় – কমকেোরী যারা তায়ির 
কমকেিাতার কাে পথয়ক সুষব্া 
�ান। 
এবং তৃতীয় – িষরদ্র পরেণী 

যারা স্াস্্য এবং অবসর ভাতার 
সুষব্া পনওয়ার েন্য ষকেু খরে 
করয়ত অক্ষম। আথকেসামাষেক 
েনিণনা অনুযায়ী তৃতীয় পরেণীর 
সংখ্যা ২৩ িতাংি এবং সরকার 
তায়ির খরে বহন করয়বন। এই 
খরয়ের ময়্্য �়েয়ব ষ�এফ এবং 
ইএসআই – এর ময়তা খরো। 
ষ�এফ পথয়ক িাকা পতালার 
প্রষরিয়া অ�ষরবষতকেত থাকয়ব। 
একবার কাোয়মা ততষর হয়য় পিয়ল 
োতীয় �ষকেি িেন করা হয়ব।

অসংগনিি ক্ষিদত্রর শ্রনমকরা সামানজক নিরাপত্ার আওিায় আসদবিঅসংগনিি ক্ষিদত্রর শ্রনমকরা সামানজক নিরাপত্ার আওিায় আসদবি

গল়েলিন সুচারুভালি শ্রম সংস্ার ঘিালত। তাঁর 
উলবিগ শয চ্বত শ্রম আইনগুব্ সবতযেরালরর 
উপরারজী না র্যোেমূ্র পদলষেপ রায্ষরর 
ররায়  প্বতিন্রতা  সৃবটি  ররলি।  সররারজী 
উলদযোলগর বপিলন শয উলদেেযে তালত শদখা শগলি, 
শয অলনর আইনজী ়্োইলয় শ্রবমররা ভাল্া 
আইনজজীিজীর জনযে খরচ ররলত পালরন না িল্ 
তালদর প্চুর ষেবত হয়।

এই চারবি বিবধ নতুন উচ্চতায় ভারতলর বনলয় 
যািার  জনযে  ঐবতহাবসর  পদলষেপ।  িাস্বির 
শ্রবমরলদর বিরলয় মানুলরর ভািনায় আমূ্ 
পবরিত্ষন ঘিালি। তাই সরল্র জনযে র্যোলের 
্লষেযে, সররার শদলের প্ায় ৫০ শরাবি শ্রবমলরর 
বনরাপত্া, স্বাস্যে এিং আত্মময্ষাদার পর জজীিলনর 
্লষেযে রাজ ররলি।  

প্রধকানমন্তীর বিবেকাস, থদে গঠন করশত মজুর, শ্রবমক, কৃষক এিং 
কম্ীশদর িড় ে্বমককা আশে। যবদ একজন শ্রবমক অসুখী েকাশকন, 

তকাহশল থদে কখনও সুখী হশত পকাশর নকা।
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কৃষক থেনক 
উনি্যাগপদতনত রূপান্তর

রৃবর এরবি বেল্প বহলসলি নতুনভালি বচবনিত হলয়লি এিং রৃরররা মধযেস্ িযেবক্তলদর 
রি্ শেলর মুবক্ত শপলয় সমৃবদ্ এিং আত্মবনভ্ষরতার পলে হাঁিলিন। যা আত্মবনভ্ষর 
ভারত গ়োর জনযে অতযোিের। সররার, রৃররলদর দুদে্ষো দূর ররলত শিে বরিু 
পদলষেপ বনলয়লি, শযমন – সলি্ষাচ্চ নূযেনতম সহায়র মূ্যে যা উৎপাদন খরলচর 

শদ়েগুে, এলত রৃররলদর আয় ২০২২ এর মলধযে ববিগুে হলি। প্ায় ৭ ্ষে শরাবি 
িারা সরাসবর ১০ শরাবির মলতা রৃরলরর অযোরাউলন্ট পািালনা হলয়লি। “এর 

শদে, এর রর”, “এর শদে, এর শরেনরাড্ষ” এিং সররারজী চারবরর জনযে “এর 
শদে, এর পরজীষো” সররার, সংস্ালর এর অদমযে ইচ্ছার প্রাে ঘবিলয়লি রৃবর 

শষেলত্র “এর শদে, এর িাজার” এর সূচনা রলরন।

  কৃষকশদর উৎপন্ন ি্িসকা ও িকাবণজ্ (প্রসকার ও সুবিধকা) বিশধয়ক 
২০২০ এিং কৃষক (্মতকায়ণ এিং সুর্কা) বনবচিত ম্ল্ এিং কৃবষ 

পবরশষিকার চুবতি বিশধয় এপয্ন্ত থদশে িৃহতিম কৃবষ সংস্কার।

যখন রৃরর বরংিা দবরদ্রলর আবে্ষর সুবিধা শদওয়া হয়, আরাম শরদারায় িলস োরা 
অে্ষনজীবতিজীদরা তালর ‘ভতু্ষবর’ িল্ খাবরজ রলর শদন। তলি যখন এরই সুবিধা বেল্প 
অেিা িাবেলজযে শদওয়া হয়, তখন তার উচ্চপ্েংসা ররা হয় “উৎসাহ ভাতা ” অেিা 
“ মরুি” িল্। ভারার এই পাে্ষরযে বর মলনাভালির পাে্ষলরযেরও প্বতফ্ন। প্ধানমন্তজী, 

এরো িল্ন, ২০১৬, ৩০শে জানুয়ারজী এরবি সংিাদ মাধযেম প্বতষ্ালনর অনুষ্ালন এিং তার পলরর 
বদন রৃরর প্বতবনবধলদর। এলত প্বতফব্ত হয় রৃররলদর প্বত তাঁর ইবতিাচর মলনাভালির। 

রৃবর সমালজর জনযে প্ধানমন্তজী নলরন্দ্র শমাদজীর ভািনার সূত্র ধলর সররার, সংসলদ ২বি বি্ই 
পাে রলরলি, উলদেেযে প্লোবদত ভু্ তেযে এিং বমেযো প্চারলর এরপালে সবরলয়। এই বি্ ২বি 
এর ঝিরায় মাবন্ড এিং মধযেস্লদর আঁতাতলর ধ্ংস রলর বদলয়লি, রৃররলদর মধযেস্লদর রি্ 
শেলর সবতযেরালরর স্বাধজীনতা শদলি। 

২০১৬, ্া্লরলিার প্ারার শেলর প্ধানমন্তজীর এর শদে, এর িাজার উলদযোলগর শঘারোর পলর 
বতবন বনবচিত রলরলিন, শযন এবি শুধুমাত্র শঘারোই না োলর, দ্রুত িাস্লি পবরেত রলরলিন 
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বতবন। িকৃ্ততার সময় প্ধানমন্তজী িল্বিল্ন, সদ্ষার 
পযোলি্ শয এরতা উলদযোলগর স্বপ্ন শদলখবিল্ন, 
এর ভারত শশ্রষ্ ভারত গ়োর ধারো  পূে্ষ হলয়লি। 
বরন্তু ভারলত এরবি মাত্র িাজার হলত শদবর আলি। 
সররার পয্ষায়ক্লম এই ্লষেযে রাজ শুরু রলর। 
যবদও ২০১৬, ১৪ই এবপ্্ ই-নযোম লিযোিফলম্ষর 
সূচনা হয়, এখন এই সংসলদ বি্ পালের মধযেবদলয় 
সররার তার দৃবটিভবগে স্পটি রলর বদলয়লি শয 
রৃবরলষেত্র বেল্পষেলত্রর মলতাই শুধু গল়ে উিলি না, 
রৃরররাও প্রৃত স্বত্ত্ববধরারজী বহলসলি শদলের শয 
শরালনা জায়গায় ্ াভজনভালি তালদর উৎপন্ন ফস্ 
শিচলত পারলিন। এপয্ষন্ত রৃররলদর এই স্বাধজীনতা 
বি্ না, শরননা, “এর মাবন্ড, এর ্াইলস্স” রাজ 
শজার রলর তালদর পেযে এরবি বনবদ্ষটি রৃবর িাজালর 
শিচলত িাধযে ররলতা, এর ফল্ অসাধু উপালয় 
সুবিধা বনত মধযেস্রা, রারে রৃরররা তালদর পেযে 
গ্রালম বনলয় শযলত পারলতা না, দালম না শপারাল্ও। 

িূথ্যিিম সহায়কমূলথ্যযঃ  খরদচর ক্দড়গুণিূথ্যিিম সহায়কমূলথ্যযঃ  খরদচর ক্দড়গুণ
এমন এরিা ধারো ততবর হলয়লি শয এই আইনগুব্ 

রায্ষরর হল্ নূযেনতম সহায়রমূ্যে (এমএসবপ) উলি 
যালি। বরন্তু সবতযেিা হ্ এই শয সররার, রৃররলদর 
আয় ববিগুে ররার প্য়ালস বনয়বমতভালি এমএসবপ 
িা়োলচ্ছ, যা এখন রৃররলদর খরলচর শদ়েগুে 
সররার, ২০১৪ শেলর ২০১৯ এর মলধযে ১৮৭০ 
্ষে শমবরিরিন ধান সংগ্রহ রলরলি, তার বদলয়লি 
৪.৩৪ ্ষে শরাবি িারা। এর আলগ ২০০৯ শেলর 
২০১৪, ১৬৭০ ্ষে শমবরিরিলনর জনযে ২.৮৮ ্ষে 
শরাবি িারা বদলয়বি্। িত্ষমান সররার, নূযেনতম 
সহায়রমূ্যে বনধ্ষারে এমএস স্বামজীনােন রবমেলনর 
সুপাবরে গ্রহে রলরলি। 

কৃ্ কদদর জনমর অন্কার হারা হদব িাকৃ্ কদদর জনমর অন্কার হারা হদব িা
আলররবি বমেযো ি়োলনা হলচ্ছ শয ি়ে ি়ে 

শরাম্পানজীগুব্ রৃররলদর জবম দখ্ ররলি। 
বরন্তু বিল্ এমন শরালনা সংস্ান শনই শয, জবমর 
স্বত্ত্বাবধরার শরাম্পানজী পালি। আস্ রো হ্ এই 
শয বি্ ৮৬ েতাংে প্াবন্তর চারজীলদর উপরার 
ররলি, যালদর রৃবর উন্নবত ররার জনযে ্বগ্নর 
অে্ষ শনই। সররার, ১০,০০০ ফাম্ষার প্বডউসার 
অগ্ষানাইলজেনস (এফবপও) – শর েবক্তো্জী ররলি 
৭০০০ শরাবি িারা ্বগ্ন রলর। এই এফবপওগুব্ 
ষুেদ্র এিং প্াবন্তর রৃররলদর শগাষ্জী ততবর রলর 

রলপ্ষালরলির সলগে চুবক্ত ররলত সাহাযযে ররলি। 
শরউ যালত না রৃররলদর শেলর অসাধু উপালয় 
সুলযাগ বনলত পালর, তার জনযে রৃরলরর জবম 
বিক্য়, ব্জ অেিা মডলগজ শদওয়া সমূ্পে্ষ বনবরদ্। 
শরালনা ররম পুনরুদ্ালরর বিরুলদ্ রৃরলরর জবম 
সুরবষেত। এিা়োও শিসররারজী শরালনা স্বত্ত্বার ওপর 
চুবক্তর িাধযেিাধরতা োরল্ও রৃররলদর শষেলত্র তা 
নয়। যবদ রৃরর অবগ্রম অেিা শরালনা িারা না 
বনলয় োলর তাহল্ রৃরর শয শরালনা সময় চুবক্ত 
িাবত্ ররলত পালর শরালনা ররম জবরমানা িা়োই 
এমনবর সই ররার পলরও। যবদ রৃরর অবগ্রম 
অেিা অে্ষ শনয় তখনও শয শরালনা সময় চুবক্ত 
িাবত্ ররলত পালর মূ্ প্াপ্ত অে্ষ শফরৎ বদলয়, 
তলি শরালনা সুদ বদলত হলি না। শরালনা শিসররারজী 
সংস্া এর তরফা চুবক্ত িাবত্ ররলত পারলি না, 
চুবক্তর মলতা অে্ষ বদলত হলি। শসজনযে রৃরর শয 
শরালনা ধরলের পবরবস্বতলতই সুরবষেত। রৃররলদর 
আলরা ষেমতায়ন ররলত এরবি রায্ষরর বিিাদ 
বনষ্পবত্ িযেিস্া ররা হলয়লি, বনষ্পবত্র সময় স্পটি 
উললিখ রলর। এবি রৃরলরর দ্রুত বিচার বনষ্পবত্ 
ররলি। সি ধরলের বিিালদর মজীমাংসা ররলত হলি 
৩০ বদলনর মলধযে। যবদ এমন ঘিনা ঘলি শয চুবক্তর 

রৃবর সংস্ারপ্চ্ছদ রাবহনজীপ্চ্ছদ রাবহনজী
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পলর পলেযের দাম শিল়ে যায়, তাহল্ অবতবরক্ত 
মুনাফা রৃররলর বদলত হলি। 

জ কর ক্েদক মুনতিজ কর ক্েদক মুনতি
রৃররলদর ২ শেলর ৮.৫ % মাবন্ড রর বদলত 

হয়, সিলচলয় শিবে পঞ্জালি। এখন রৃরররা মাবন্ডর 
িাইলর তালদর ফস্ শিচলত পারলিন, ফল্ তারা 
রলরর শিাঝা শেলর মুক্ত হলিন, িা়েলি আয়। 

কৃ্ কদদর জিথ্য আইনি সরুষিাকবচকৃ্ কদদর জিথ্য আইনি সরুষিাকবচ 
স্বাধজীনতার পর শেলর রৃরররা বনয়বমত িঞ্চনার 

বেরার হলয়লি, এই প্েম েৃঙ্খ্ মুক্ত হল্ন। 
নতুন আইলন পেযে বিবক্ ররার বিবিধ পন্ার সন্ান 
পালিন রৃরররা। 

সংসলদ এই আইন পাে হওয়ালর প্ধানমন্তজী 
শগৌরিময় মুহূত্ষ িল্ আখযো বদলয়লিন। বতবন 
িল্ন, “বরিু মানুর যারা দেলরর পর দের ধলর 
শদে োসন রলরলিন, তারা রৃররলদর এ িযোপালর 
বিভ্রান্ত রলরলিন তারা মধযেস্ এিং রৃররলদর 
আলয়র ্ুলিরালদর সমে্ষন ররলি। বমেযো অপপ্চার 

চা্ালনা হলচ্ছ শয রৃরররা আর নূযেনতম সহায়র 
মূ্যে (এমএসবপ) পালি না। সররার, এমএসবপ-র 
মাধযেলম রৃররলদর উবচত মূ্যে বদলত দায়িদ্ এিং 
সররার আলগর মলতাই সংগ্রহ চাব্লয় যালি”। বতবন 
আলরা িল্ন, “নতুন সংস্ানগুব্ রায্ষরর হল্ 
রৃরররা তালদর েসযে শদলের শয শরালনা িাজালর 
তালদর চাবহদা মলতা দালম শিচলত পারলিন। এবি 
এরবি ঐবতহাবসর পদলষেপ”। 

এই আইনজী সুরষো রিলচর মাধযেলম সররালরর 
উলদেেযে স্পটি শয শদলের এরবিংে েতাব্জীর 
রৃরররা রৃবররায্ষ, পবরিহে এিং পেযে বিক্লয় 
শরালনা ররম বনলরধাজ্া শেলর মুক্ত। প্ধানমন্তজী 
িল্ন, “ দেলরর পর দের ধলর ভারতজীয় রৃরররা 
বিবভন্ন ভালি অিরুদ্ বিল্ন এিং মধযেস্বিারা 
উক্ততযে হলতন। সংসলদ পাে হওয়া এই বি্গুব্ 
রৃররলদর তার শেলর মুবক্ত বদ্। এই বি্গুব্ 
রৃররলদর আয় ববিগুে ররা এিং তালদর জনযে প্ভূত 
সমৃবদ্ সুবনবচিত ররার প্য়ালস গবত আনলি।”

বররাে সম্ান বনবধ অনযেতম িৃহত্ম উলদযোগ 
রৃররলদর জজীিন পবরিত্ষলনর ্লষেযে, এই 
রম্ষসূচজীলত িিলর ৩বি সমান বরবস্লত ৬০০০ িারা 
শদওয়া হলি, যালত তালদর ঋে বনলত িাধযে না হলত 
হয়। যখন পূি্ষতন সররার, ২০০৮ এ রৃররলদর 
৭২,০০০ শরাবি িারার ঋে মরুি রলরবি্, প্রৃত 
অে্ষ মুরুি ররা হলয়বি্ মাত্র ৫২,০০০ শরাবি 
িারা। বরন্তু িত্ষমান সররার শদ়ে িিলর ৯৪,০০০ 
শরাবি িারা বদলয় রৃররলদর মুক্ত রলরলি। আগামজী 
১০ িিলর সম্ানজনর জজীিন রািালত রৃররলদর 
হালত অে্ষ োরলি। যার জনযে ৭ ্ষে শরাবি িারা 

নতুন কৃবষ সংস্কার থদশের প্রশত্ক কৃষকশক থয 
থককাশনকা জকায়গকায় থয থককাশনকা ি্বতিশক তকার েস্, 
ফল এিং সবজি বিক্রশয়র স্কাধীনতকা বদশয়শে। তকার 
বনশজর এলকাককার মকাবডি েকাড়কাও এখন তকার ককাশে 

আশরকা অশনক পনেকা আশে। এখন বতবন যবদ মকাবডি 
থেশক থিবে মুনকাফকা পকান, তকাহশল মকাবডিশত যকাশিন 
এিং তকার ফসল বিবক্র করশিন। আিকার যবদ 

বতবন অন্ থককােকাও থিবে িকাককা পকান, তকাহশল বতবন 
থসখকাশন যকাশিন এিং বিবক্র করশিন। এখন বতবন 

থয থককাশনকা িকাধ্িকাধকতকা থেশক মুতি।

-প্রধকানমন্তী নশরন্দ্র থমকাদী
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বনবচিত েকাকশত পকাশরন, এমএসবপ চলশিযঃ
থকন্দ্রীয় কৃবষমন্তী নশরন্দ্র বসং থতকামশরর 
কেকা অনুযকায়ী ন্্নতম সহকায়কম্শল্ 
খকাদ্েস্ সংগ্রহ চলশি। বতবন িশলন, 
এি্কাপকাশর প্রধকানমন্তী নশরন্দ্র থমকাদী তকঁাশক 
আবেকাস বদশয়শেন। ২০১৪ থেশক ২০২০ 
মশধ্ এমএসবপ-র পবরমকাণ থিশড়শে 
উশলেখশযকাগ্েকাশি। আসন্ন রবি মরশুশমর 
জন্ পুনম্ল্কাবয়ত এমএসবপ থ�কাষণকা করকা 
হশয়শে। থকন্দ্রীয় কৃবষমন্তী িশলন থয এই 
বিলগুবলশত কৃষকশদর সম্ণ্্ সুর্কা 
বনবচিত করকা হশয়শে।

এিএসদপ োকনেই ; থরখানে থবদশ িূল্য পানবেএিএসদপ োকনেই ; থরখানে থবদশ িূল্য পানবে

ে্য ফাম্ার যপ্রাবডউস যরেড এডি  কমাস্ (প্রবমােন এডি ফ্যাবসবলবটেন) বিল, ২০২০ে্য ফাম্ার যপ্রাবডউস যরেড এডি  কমাস্ (প্রবমােন এডি ফ্যাবসবলবটেন) বিল, ২০২০

n এিা এমন একষি �ষরয়বি ততষর করয়ব 
পযখায়ন কৃষক এবং ব্যবসায়ীরা �ণ্য রিয় – 
ষবরিয়য় স্া্ীনতা �ায়ব।

n এর ফয়ল রাে্য প্রজ্াষ�ত বাোয়রর আওতার 
বাইয়র আন্তঃরাে্য, অন্তরাে্য বা্াহীন ব্যবসা 
বাষণয়ে্যর প্রসার হয়ব।

n কৃষকয়ির �য়ণর ষবষরির ও�র পকায়না রকম 
পসস বা পলষভ থাকয়ব না। �ষরবহণ ব্যয় বহন 
কয়র হয়ব না।

n ইয়লক্ট্রষনক বাষণে্য সুষনষশ্চত করয়ত 
ই-পট্ষরং পলনয়িন প্্যািফয়মকের প্রস্তাব করা 
হয়য়য়ে। 

n মাষডি ো়োও কৃষকরা তায়ির খামার পথয়ক, 
পকাল্ড প্ায়রে পথয়ক, গুিাম পথয়ক, 
প্রষরিয়াকরণ পকন্দ ইত্যাষি পথয়ক ব্যবসা 
করয়ত �ারয়বন।

n কৃষকরা সরাসষর বাোয়র পযয়ত �ারয়বন, 
ফয়ল ম্্যস্ থাকয়ব না �ায়বন �ুয়রা িাম।

প্রধোন সংস্োনপ্রধোন সংস্োন বিরুদ্ধ মতবিরুদ্ধ মত   
n নূন্যতম সহায়কমূ পল্য সংগ্হ বন্ হয়য় যায়ব।
n  যষি মাষডির বাইয়র ফলস ষবষরি হয় তাহয়ল এগুষলর 

কাে বন্ হয়য় যায়ব।
n সরকায়রর ই-ন্যায়মর ময়তা ইয়লক্ট্রষনক প�ািকোয়লর 

ভষবষ্যত ষক হয়ব।

n নূ্যনতম সহায়ক মূয়ল্য সংগ্হ োলু থাকয়ব; নূ্যনতম 
সহায়ক িয়র কৃষকরা তায়ির �ণ্য পবেয়ত �ারয়বন; 
রষব মরশুয়মর েন্য নূ্যনতম সহায়ক মূল্য ইষতময়্্য 
প�াষণা করা হয়য়য়ে। 

n মাষডি বন্ হয়ব না, আয়ির ময়তাই ব্যবসা েলয়ব। 
নতুন ব্যবস্ায় কৃষকরা মাষডি ো়োও অন্য োয়িায় 
�ণ্য ষবষরি করয়ত �ারয়বন।

n মাষডিয়ত ই-ন্যাম পট্ষরং ব্যবস্া োলু থাকয়ব।
n ইয়লক্ট্রষনক প্্যািফয়মকে কৃষষ�য়ণ্যর ব্যবসা বা়েয়ব। এয়ত 

আয়রা স্চ্তা বা়েয়ব এবং সময় সারেয় হয়ব।

ব্োখ্োব্োখ্ো

রৃবর সংস্ারপ্চ্ছদ রাবহনজীপ্চ্ছদ রাবহনজী
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n এর ফয়ল কৃষকরা সরাসষর খাি্য 
প্রষরিয়াকরণ সংস্া, �াইকার, বৃহৎ খুেয়রা 
ব্যবসায়ী, রপ্ানী কারক ইত্যাষির সয়গে 
পযািায়যাি করয়ত �ারয়বন। সমকক্ষ 
ষহয়সয়ব। এমনষক ফসল পবানার আয়িই 
কৃষকরা িায়মর ষনশ্চয়তা �ায়বন। বাোর 
ির পবষি হয়ল কৃষকরা নূ্যনতম িায়মর 
পবষি যতিুকু হয়ব পসিা �াওয়ার অষ্কারী 
হয়বন।

n এর ফয়ল বাোয়রর অষনশ্চয়তা ঝুঁষক 
কৃষয়কর পথয়ক �ৃষ্ঠয়�াষয়কর কায়ে েয়ল 
যায়ব। �ূয়বকেই মূল্য ষন্কোষরত হওয়ায় 
বাোয়রর ওো – নামা পথয়ক কৃষকরা 
সুরক্ষা �ায়বন।

n এর ফয়ল কৃষকরা আ্ুষনক প্রযুষক্ত, ভায়লা 
বীে এবং অন্যান্য সুষব্া �ায়বন। এয়ত 
ষব�ন্ন খরে কময়ব, বা়েয়ব কৃষয়কর আয়।

n এষি ষব�ণয়নর ব্যয় হ্াস করয়ব এবং 
কৃষকয়ির আয় বাষ়েয়য় তুলয়ব।

n কাযকেকরী ষববাি মীমাংসার ব্যবস্ার েন্য 
মীমাংসার সষেক সময় োনা যায়ব।

n কৃষষ পক্ষয়ত্র িয়বষণা ও আ্ুষনক প্রযুষক্ত 
বা়েয়ব।

n েুষক্তয়ত কৃষকয়ির তায়ির �য়ণ্যর ষবরিয়মূল্য ষন্কোরয়ণ 
�ূণকে ক্ষমতা থাকয়ব। তারা ফসয়লর মূল্য প�য়য় যায়বন 
সয়বকোচ্চ ৩ ষিয়নর ময়্্য।

n ১০,০০০ ফামকোর পপ্রাষরিার অিকোনাইয়েিন িেন করা 
হয়চ্, এই এফষ�ওগুষল পোি পোি কৃষকয়ির একয়োি 
করয়ব এবং ফসয়লর সষেক িাম �াওয়া ষনষশ্চত করয়ত 
কাে করয়ব।

n েুষক্ত সই করার �য়র উ�য়ভাক্তা সরাসষর খামার পথয়ক 
�ণ্য তুলয়বন।

n স্ানীয় স্তয়র ষববাি মীমাংসা ব্যবস্া থাকয়ব। 

n েুষক্তবধি োয়ষর 
অ্ীয়ন কৃষকরা 
োয়� থাকয়বন এবং 
িাম ষন্কোরয়ণ সক্ষম 
হয়বন না।

n পোি পোি কৃষক, 
ষক কয়র েুষক্তবধি 
োষ করয়বন। 
�ৃষ্ঠয়�াষকরা 
তায়ির পথয়ক িূয়র 
থাকয়বন।

n নতুন ব্যবস্া 
কৃষকয়ির �য়ক্ষ 
সমস্যা হয়য় 
িাঁ়োয়ব।

n ষববায়ির পক্ষয়ত্র ব়ে 
পকাম্পানীগুষল সুষব্া 
�ায়ব।

প্রধোন সংস্োনপ্রধোন সংস্োন

বিরুদ্ধ মতবিরুদ্ধ মত   

ব্োখ্োব্োখ্ো
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New India Samachar24

 পর্যায়রিনি   কৃষনকর ক্ষিতায়েপর্যায়রিনি   কৃষনকর ক্ষিতায়ে
সরককাশরর কৃবষশ্শত্ এতিকা থজকার 
থদওয়কার বিষয়বি আশরকা েকাশলকা েকাশি 
থিকাঝকা যকাশি, কৃষকশদর স্কাে্ র্কায় 
পয্কায়ক্রশম গৃহীত পদশ্শপ। কৃবষ 
উৎপকাদন িকাড়কাশত কৃষক সুর্কায় আয় 
িৃবধে করশত এিং তকাশদর সকাবি্ক কল্কাশণ 
এককাবধক উশদ্কাগ থনওয়কা হশয়শে। সরককার 
গৃহীত পদশ্শপ কৃষকরকা নকানকােকাশি 
উপকৃত হশছেন থযমন, সকার পকাওয়কা সহজ 
হশয়শে, থসচ ি্িস্থকার উন্নবত হশয়শে। 
সহশজ ঋণ এিং েস্িীমকা কম্স্চীর 
ি্িস্থকা, বিজ্কাবনক সহকায়তকা বমলশে এিং 
ফসশলর জন্ েকাশলকা দকাম পকাশছেন।

সয়য়ল পহলথ কায়রকের মা্্যয়ম কৃষকরা সষেক �ে্ করয়ত �ারয়েন। 
সরকার, ২২.৩৯ পকাষি সয়য়ল পহলথ কারকে ষবতরণ কয়রয়ে। 

সার: সায়রর েন্য িী�কে লাইন এখন 
অতীত। সরকার ষনষশ্চত কয়রয়ে 
যায়ত কৃষকরা সহয়ে সার �ান। 
সায়রর িাম উয়লেখয়যাি্য ভায়ব 
কয়ময়ে। ১০০ % ষনয়মর প্রয়ল� 
পিওয়া ইউষরয়া �াওয়া যায়চ্ 
পিয়ি। কয়ময়ে ইউষরয়া সায়রর 
ব্যবহার।

ফসল যরাপবণর আবগ

তালদর অযোরাউলন্ট সরাসবর পাবিলয় শদওয়া হলি।

আত্নিরষির পথ্যাদকজআত্নিরষির পথ্যাদকজ
সররার বনরিবচ্ছন্নভালি ২০২২ এর মলধযে 

রৃররলদর আয় ববিগুে ররলত পদলষেপ বনলচ্ছ। 
শরাবভড – ১৯ এর সঙ্কিলর সুলযালগ পবরেত 
রলরলি। রৃবরর গুরুত্ব এরবি বিরয় শেলরই 
শিাঝা যায় শয, সররার, রৃবর পবররািালমার 
জনযে ১ ্ষে শরাবি িারা, খাদযে প্বক্য়ার ররলের 
জনযে ১০,০০০ শরাবি িারা এিং শমৌমাবি চালরর 
জনযে ৫০০ শরাবি িারা িরাদে রলরলি। রৃবর 
পবররািালমা তহবি্ অনুলমাদন রলরলি মবন্তসভা 
৮ই জু্াই, ২০২০ এিং সূচনা হলয়লি ৯ই আগটি 
২০২০শত। এই রম্ষসূচজীলত সররার, ৪ িিলর ১ 
্ষে শরাবি িারা খরলচর পবররল্পনা রলরলি। এই 
িরালদের মলধযে ১০,০০০ শরাবি িারা খরচ ররা 
হলি ২০২০ – ২১ এ,  ৩০,০০০ শরাবি িারা 
রলর খরচ ররা হলি পরিত্ষজী ৩বি অে্ষ িিলর। ২ 
শরাবি িারা পয্ষন্ত ঋলে ২ % িাল়ের সংস্ান রাখা 
হলয়লি। রৃবর পবররািালমা প্াইমারজী এবগ্ররা্চার 
শক্বডি শসাসাইবি (বপএবসএস), এফবপও, রৃবর 
উলদযোগপবত গিন রলর এিং ফস্ শতা্ার পর 

অথকে: কৃষষয়ত অয়থকের 
অভাব কৃষকয়ির 
পভািায়। ষকন্তু এখন 
কৃষকরা কম সুয়ির 
হায়র সহয়েই ঋণ 
প�য়ত �ায়রন।

রৃররলদর সহায়তা শদওয়া হলি। 

কৃ্ কদদর আয় নবেগুণ করার জিথ্য...কৃ্ কদদর আয় নবেগুণ করার জিথ্য...
২০১৬, ২৮শে শফব্রুয়ারজী, শিবরব্লত রৃরর 

সমালিলে ভারে বদলত বগলয় প্ধানমন্তজী, রৃররলদর 
আয় ববিগুে ররার ররা িল্বিল্ন, এই সম্পলর্ষ 
বনবচিত ভািনা বি্ তার মলন। দৃঢ়তার সলগে বতবন 
িল্ন, “২০২২-এ যখন শদে স্বাধজীনতার ৭৫তম 
িাবর্ষরজী উদযাপন ররলি রৃররলদর আয় ববিগুে 
হলি”। 

শসই শেলর সররার শদলের রৃবর শষেলত্রর অিস্ার 
উন্নবতর ্াগাতার প্য়াস চাব্লয় যালচ্ছ। ২বি নতুন 
রৃবর বি্ই এই ্ লষেযে িৃহত্ম সংস্ার। সররালরর ৬ 
িিলরর ্াগাতার প্য়াস এখন রৃররলদর সমৃবদ্লত 
পবরেত হলচ্ছ।

অে্ষনজীবত বিরয়র রযোবিলনি রবমবির গৃহজীত 
বসদ্ান্ত রৃররলদর ভাল্া সমলয়র ইবগেত। আলরা 
এরিার ি্া যায়, সররার, এমএসবপ িৃবদ্ মঞু্জর 
রলরলি। শরন্দ্রজীয় রৃবরমন্তজী নলরন্দ্র বসং শতামলরর 
রো অনুযায়জী প্বত রুইন্টা্ গলমর এমএসবপ 
৫০িারা , শিা্া ২২৫ িারা, িাব্্ষ ৭৫ িারা এিং 
মুসুর ডা্ ৩০০ িারা রলর িা়োলনা হলয়লি।

রৃবর সংস্ারপ্চ্ছদ রাবহনজীপ্চ্ছদ রাবহনজী
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 পর্যায়রিনি   কৃষনকর ক্ষিতায়েপর্যায়রিনি   কৃষনকর ক্ষিতায়ে

যরাপবণর সময়

ফসল যরাপবনর সময়

 থসশচর ি্িস্থকা করকা।
 কৃষকশদর সকাহকায্ এিং পরকামে্।
 এসএমএস এিং থফকান কশলর মকাধ্শম থককাবি 

থককাবি কৃষকশক বিজ্কাবনক পরকামে্ দকান।

প্রধকানমন্তী েস্িীমকা কম্স্চী: কৃষকরা এই কমকেসূেীর 
সুয়যাি �ান অত্যন্ত কম ষপ্রষময়াম ষিয়য়। এই কমকেসূেীয়ত 
একষি িয়স্যর েন্য একষিই হার পযমন খষর� িয়স্যর 
েন্য ২ % রষব িয়স্যর েন্য ১৫ %। ষপ্রষময়াম হায়র 
পকায়না �ষরবতকেন পনই। বীমার মূয়ল্যও পকায়না হ্াস 
করা হয় ষন। স্া্ীনতা পথয়ক এই কমকেসূেী োলু হওয়ার 
আয়ি �যকেন্ত মাত্র ২০ িতাংয়ির ময়তা কৃষক বীমার 
সুয়যাি প�য়তন।
ই-ন্কাম:  ই-ন্যাম একষি সুসংহত অনলাইন বাোর, 
যা পরিতা ষবয়রিতা, ২ েয়নর েন্যই তথ্য ষবকৃষত িূর 
কয়র। তাৎক্ষষণক সষেক তথ্য পিয়। অনুসন্ান এবং 
ষনলাম প্রষরিয়ায় স্চ্তা বোয় রায়খ।

সরকারদক কৃ্ ক সংগিদির সমেষিিসরকারদক কৃ্ ক সংগিদির সমেষিি
রৃবর সংস্ার বিল্র জনযে শদলের বিবভন্ন প্ালন্তর রৃরররা 

সররারলর ধনযেিাদ জাবনলয়লিন। মহারালষ্ট্রর ির্ষজীয়াে 
রৃরর শনতা রাজু শেবটি (স্বাবভমাবন শেিরারজী সংগিন) 
এিং অনজী্ ঘানওয়াত (শেিরারজী সংগিন) ও রানপুর, 
শমারাদািাদ, শগারখপুর, ধুল্, রািুয়া, জব্ব্পুলরর 
রৃরররা িল্লিন, শয মাবন্ড িযেিস্া এিং এমএসবপ 
োরলি। নতুন বিল্র  সলগে এই ২বি বিরলয়র শরালনা 
সম্পর্ষ শনই। বিবভন্ন সংিাদপত্র তালদর সম্পাদরজীয়লত 
িল্লি শয নতুন রৃবর বি্, রৃররলদর স্বালে্ষ।  

কৃ্ ক কলথ্যাদণ পদদষিপকৃ্ ক কলথ্যাদণ পদদষিপ
ষকষাণ পরল: সরকার, প্রথম ষকষাণ পরল োলু 
কয়রয়ে যা োতীয় পকাল্ড সাপ্াই পেয়নর উন্নষতয়ত 
গুরুত্ব�ূণকে ভূষমকা �ালন করয়ে। এর ফয়ল কৃষকরা 
তায়ির উৎ�ন্ন ফসয়লর যায়ত সষেক মূল্য �ান তা 
এিা ষনষশ্চত করয়ব। 
সম্ানষনষ্: ষরষবষির মা্্যয়ম প্রয়ত্যক কৃষক �ষরবার 
বেয়র ৬,০০০ িাকা �ায়। ১০ পকাষির পবষি কৃষয়কর 
অ্যাকাউয়টে ৯৪,০০০ পকাষি িাকা �াোয়না হয়য়য়ে।
উৎ�ািন: ফল এবং সষজি উৎ�ািন ৫২% বৃষধি 
প�য়য়য়ে। খষর� িস্য পরা�ন ১৩.৯২ % বৃষধি প�য়য়য়ে। 
্ান োষ পবয়়েয়ে ১৯.০৪%। ২০২০, েুলাই �যকেন্ত 
তেব্য �ণ্য রপ্াষন পবয়়েয়ে ৭৮%। 
আয়: কৃষকয়ির আয় ২০% পথয়ক পবয়়ে ৬৮% 
হয়য়য়ে। 
্ািকেআ�: যুব সমায়ের কমকেসংস্ান বা়োয়ত এবং 
কৃষকয়ির আয় বা়োয়ত কৃষষ সংরিান্ত ৩৪৬ষি 
্ািা� ৩,৬৭১.৭৫ লক্ষ িাকার তহষবল প�য়য়য়ে। 
বাষিো ষিপে: িত ৫ বেয়র বাষিো ষিয়পে ১০,৫০০ 
পকাষি িাকা লষনি করা হয়য়য়ে। ৮.৮৩ লক্ষ কৃষকয়ক 
নতুন প্রযুষক্তর প্রষিক্ষণ পিওয়া হয়ব। 
পসে: কু্ষদ্র পসয়ের মা্্যয়ম েল ব্যবহার পবয়়েয়ে। 
পসয়ে খরে কয়ময়ে ৫০%, সায়রর ব্যবহার কয়ময়ে 
সায়়ে ৪২%, রাসায়ষনক সায়রর বিয়ল ষনয়মর প্রয়ল� 
যুক্ত সায়রর ব্যবহার করা হয়চ্।
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समाचार-सार

২০,০০০ মকাটি 
টাকার েননিরি 
মৎসচাে উন্নয়রনর 
আশাবাদ্রী প্রকল্প আধুননক কররি 
সাহাে্য কররব এই মক্রেরক। োর 
রপ্াননর নবপুে সম্াবনা আরি, কমারব ক্নি  
এবং ২১টি রারজ্য তিনর হরব নিুন কম্মসংস্ান।

ভারত আয়তলন সারা বিলশ্ 
গুরুত্বপূে্ষ অে্ষনজীবতর 
অনযেতম। বিলশ্র চতুে্ষ 

িৃহত্ম মৎসযে রপ্তাবনরারর এই শদলে  
সররালরর পবররল্পনা মৎসযে শষেলত্রর 
আলরা উন্নবত। িত্ষমালন প্লয়াজন এই 
শষেলত্রর সংলযাগগুব্লর েবক্তো্জী 
ররার জনযে রাজ ররা। প্লয়াজনিা 
িুলঝই সররার, এই বনলয় রাজ ররলি। 

শসই জনযে প্ধানমন্তজী নলরন্দ্র শমাদজী, 
প্ধানমন্তজী মৎসযে সম্পদ শযাজনা 
(বপএমএমএসওয়াই), ই-শগাপা্া 
অযোপ এিং মৎসযে, দুগ্ধজাত, পশুপা্ন 
এিং রৃবর সংক্ান্ত বিদযো ও গলিরো 
সলগে যুক্ত অনযোনযে নানা উলদযোলগর 

মৎস্যোষী এবং কৃষকয়ির আয় ষবিগুণ করা। 

মৎস্য উৎ�ািন বতকেমায়ন বাষষকেক ১৫০ লক্ষ িন 
পথয়ক বাষ়েয়য় আিামী ৫ বেয়র বাষষকেক ২২০ লক্ষ 
িন করা।

বাষষকেক আয় বতকেমায়ন ৪৬,৬০০ পকাষি িাকা পথয়ক 
বাষ়েয়য় ১ লক্ষ পকাষি িাকা করা।

ফসল পতালার �য়রর ক্ষষত ২০ ২৫ িতাংি পথয়ক 
কষময়য় ১০ িতাংয়ি নামায়না।
এই পক্ষয়ত্র ৫৫ লক্ষ কমকেসংস্ায়নর সুয়যাি ততষর 
করা।

পাঁচরট স্তম্ভ
১
২
৩
৪
৫

বৃহৎবৃহৎ নীলনীল 
বিপ্লিবিপ্লি

উলদযোগউলদযোগ প্ধানমন্তজী মৎস সম্পদ শযাজনা
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 থকন্দ্রীয় সরককার, ২০১৪ ‘নীল 
বিপ্লি’ থ�কাষণকা কশর। সরককার 
তকার প্রেম দফকায় মৎস্ থ্শত্ 
২৬০০ থককাবি িকাককা লবনি কশর। 
তকার আশগর ৬৭ িেশর ১৯৪৭ 
সকাল থেশক এই থ্শত্ লবনি 
হশয়বেল মকাত্ ৩৬৮২ থককাবি 
িকাককা। 

 এই থ্শত্ ২০১৪ থেশক থচকাশখ 
পড়কার মশতকা পবরিত্ন ল্্ 
করকা থগশে। ককাজ হশয়শে 
উৎসকাহজনক। িকাবষ্ক িৃবধের 
হকার বদ্গুণ হশয় ১১ েতকাংশে 
থপঁশচশে। এর আশগ থয হকার 
বেল ৫.২ েতকাংে।  

 ২০১৪ সকাল থেশক পকঁাচ িেশর 
মৎস্ উৎপকাদশনর প্রিৃবধে 
আশগর ৪.৭ েতকাংশের তুলনকায় 
৭.৫৩ েতকাংশে উন্নীত হশয়শে

 মকাশের রফতকাবন দকঁাবড়শয়শে 
৪৬,৬৬২ থককাবি িকাককা। এবি 
২০১৪-১৫ থেশক ২০১৮-১৯ 
পয্ন্ত ৯.৭১ েতকাংে িৃবধে 
থরকর্ কশরশে

সূচনা রলরলিন, বভবডও 
রনফালরব্সংএর মাধযেলম  
বপএমএমএসওয়াই – এর 
সূচনা হলয়লি, শদলের ২১বি 
রালজযে। ২০,০০০ শরাবি িারা 
্বগ্ন ররা হলি আগামজী ৪ – 
৫ িিলর। এর মলধযে ১৭০০ 
শরাবি িারার রলয়রবি 
প্রল্প শুরু হলয়লি। এই 

অনুষ্ালন প্ধানমন্তজী িল্ন , 
"এই রম্ষসূচজীগুব্র বপিলন 
যা ভািনা আলি শসবি হ্, 
আমালদর গ্রামলর স্বেবক্তররে 
ররা এিং ভারতলর 
আত্মবনভ্ষর ভারত বহলসলি 
এরবিংে েতাব্জীলত গল়ে 
শতা্া।  ”

মৎসযেচাশষ দীর্ভস্ায়ী 
িযেিস্া

   সাম্প্রষতকতম কমকেসূেীয়ত আয়ে মাে ্রার পনৌয়কার বীমা, 
পনৌয়কার আ্ুষনকীকরয়ণর েন্য আষথকেক সাহায্য, তেব-পিৌোিার, 
পনানা েয়ল ক্ষার েয়ল মৎস্যোষ, ষিষমত্র ষনউষক্য়াস ষরিষরং 
পসটোর, ষফসাষরস এডি অ্যায়কায়াকালোর ্ািকেআ� অ্যা�স, 
সুসংহত অ্যায়কায়া�াককে, সুসংহত উ�কূলবতকেী মৎস্যেীবীয়ির 
গ্ায়মর উন্নয়ন, মৎস্যোষ সংরিান্ত �রীক্ষািায়রর পনিওয়াককে এবং 
তার সুষব্া, ই-পট্ষরং, ষব�ণন ইত্যাষি। 

   প্রথম �যকোয়য় ১৭২০ পকাষি িাকার কয়য়কষি প্রকপে রূ�াষয়ত হয়চ্ 
কয়য়কষি রাে্য এবং পকন্দিাষসত অঞ্চয়ল। ষ�এমএমএসওয়াই-
এর লক্ষ্য উৎ�ািন, গুণমান সম্পন্ন প্রযুষক্ত, ফসল পতালার �য়রর 
�ষরকাোয়মা এবং ব্যবস্া�নার �ািষত পমিায়না। এর আয়রা 
লক্ষ্য মৎস্যোষ ব্যবস্া�নার কাোয়মা িষক্তিালী করা এবং 
মৎস্যেীবীয়ির কল্যাণ। 

  এই পক্ষয়ত্রর েন্য একষি িী�কেস্ায়ী উন্নয়ন �ষরকপেনা। আত্মষনভকের 
ভারত �্যায়কয়ের অ্ীয়ন এষি রূ�াষয়ত হয়ব আিামী ৫ বেয়র 
আনুমাষনক ২০,০৫০ পকাষি িাকা লষনিয়ত। এর ময়্্য ১২,৩৪০ 
পকাষি িাকা খরে করা হয়ব সাির মৎস্যোষ এবং মৎস্য ষবজ্ান 
িয়বষণায়।

তরঙ্গ
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ই
-মিাপাো অ্যাপ, িবানদ পশুর জন্য বাজারর 
সংস্ারনর সুনবধা মদরব। এই কম্মসূচ্রীরি নবহাররর 
পাটনা, পুনণ্ময়া, স্রীিামান়ি, মারধপুরা, কৃোণিঞ্জ এবং 

সমনতিপুর মজোয় অরনকগুনে সুনবধার উর্াধন হরয়রি। 
ঐ রারজ্যর জন্য এই 
প্রকল্পটি অি্যন্ত গুরুবেপূণ্ম 
মকন না রারজ্যর মমাট 
জনসংখ্যার ৮৯ শিাংশ 
গ্রারম থারকন এবং 
িার মরধ্য জনসংখ্যার 
৭৬ শিাংশ কৃনে এবং 
পশুপােন করর জ্রীনবকা 
ননব্মাহ করর। 

ই-মিাপাো অ্যারপর 
মাধ্যরম মিা-পােনকার্রীরা 
পশুপােন সম্পরক্ম  সবরকম িথ্য পারবন। িারা িবানদ 
পশু মকনা-মবচা কররি পাররবন। মকাথায় িারো িারো 
প্রজনন করা োরব মস সম্পরক্ম  িথ্য পারবন। আয়ুরব্মনদক 
ওেুধ এবং িবানদ পশু সম্পরক্ম  পরামশ্ম পারবন এবং 
টিকাকরণ ইি্যানদ নানা নবেরয় েথােথ সমতি িথ্য পারবন। 

প্রধানমন্ত্রী, স্রীিামান়িরি নিস ব্াডব্যাঙ্ক এবং নকোণিরঞ্জ 
অ্যারকায়াটিক নডনজজস মরিারাে ে্যারবাররটনরস স্াপরনর 
ম�ােণা কররন প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ মোজনার অধ্রীরন। 
এরই সরগে নিনন মারদপুরায় ১টি মারির খাবাররর কারখানা 
এবং পাটনায় ২টি ‘নিস অন হুইেস’ এর উর্াধন 
কররন। নিনন নবহাররর পুসায় ড. রারজন্দ্র প্রসাদ মকন্দ্র্রীয় 
কৃনে নবশ্বনবদ্যােরয় কনম্পরহনসিি নিস মপ্রাডাকশন 
মটকরনােনজ মসন্াররও উর্াধন কররন। পশুনচনকৎসা 
নবশ্বনবদ্যােরয় আইনিএি ে্যাব চােু হরয়রি।

ই-ক্গাপালা গবানদ পশুর জিথ্য ই-ক্গাপালা গবানদ পশুর জিথ্য 
রাচুষিয়াল বাজার তিনর করদব।রাচুষিয়াল বাজার তিনর করদব।

প্ধানমন্তজী িল্ন, এই রম্ষসূচজীলত 
নতুন পবররািালমা আধুবনর যন্তপাবত এিং 
মৎসযে উৎপাদরলদর নতুন িাজালরর শখাঁজ 
শদওয়ার পাোপাবে মৎসযেচার এিং অনযে 
উপালয়র সুবিধা িৃবদ্ হলি। বতবন িল্ন, 
স্বাধজীনতার পর এই প্েম শদলে মৎসযে 
শষেলত্রর জনযে এলতা ি়ে রম্ষসূচজী শনওয়া 
হলয়লি। ২০১৪র আলগ এই শষেলত্র পূি্ষিত্ষজী 
সররারগুব্র ্বগ্নর পবরমাে বি্ ৩৬৮২ 
শরাবি িারা। বরন্তু ২০১৪র পলর সররার, 
এপয্ষন্ত ২৬০০ শরাবি িারা ্বগ্ন রলরলি। 
ভবিরযেৎ সম্িযে ্বগ্নর পবরমাে ২০,০০০ 
শরাবি িারা। 

এর ্ষেযে মৎসযে রপ্তাবন আগামজী ৩ – 
৪ িিলর ববিগুে ররা যালত শুধুমাত্র মৎসযে 
শষেলত্রই ্ষে ্ষে নতুন রম্ষসংস্ালনর 
সুলযাগ ততবর হয়। এই রম্ষসূচজীলত শয 
সুবিধাগুব্ পাওয়া যালি শসগুব্ হ্, 
গুরুত্বপূে্ষ ঘািবত শমিালনা, গুরুত্বপূে্ষ 
পবররািালমা উন্নয়লন আধুবনরতম প্যুবক্তর 
িযেিহালরর ্লষেযে রাজ ররা, মূ্যে েৃঙ্খ্ 
েবক্তো্জী ররা এিং রম্ষসংস্ালনর সুলযাগ 
ততবর ররা। এিা়োও এই রম্ষসূচজীলত মৎসযে 
চালরর সলগে জব়েত সরল্র র্যোলের 
সংস্ান আলি। 

স্বাধজীনতার পর মৎসযে শষেলত্র এিাই 
সিলচলয় ি়ে ্বগ্ন জাবনলয় প্ধানমন্তজী 
িল্ন, এর ্ষেযে আগামজী বদলন মৎসযে 
রপ্তাবন ববিগুে ররা। আলরা গুরুত্বপূে্ষ 
মৎসযে শষেলত্রর সমূ্পে্ষ িযেিহার। প্ধানমন্তজী 
িল্ন, নতুন মন্তর গবিত হলয়লি। যার 
ফল্ অনযোনযে রম্ষসূচজী শযমন বমেন ব্ন 
গগো এিং বমেন ড্বফন রম্ষসূচজীও এই 
শষেত্রলর সাহাযযে ররলি। “বতবন আলরা 
িল্ন, এবি রৃবরর পাোপাবে অনযে উপালয় 
আয় িৃবদ্র সুলযাগ সৃবটি ররলি।” এই 
উলদযোলগ মাি, দুধ এিং মধু উৎপাদন 
িা়েলি, সম্ি হলি নজী্ বিলিি।  

समाचार-सार

বপএমএমএওয়াই সম্পলর্ষ 
সমূ্পে্ষ তেযে জানলত পালের 
বরউ আর শরাড্ষবি স্যোন 

ররুন।

উলদযোগউলদযোগ প্ধানমন্তজী মৎস সম্পদ শযাজনা

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার২৮
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েতুে অধ্যানয় দবহারেতুে অধ্যানয় দবহার
সকবলর জন্য উন্নয়নবক সফল করবত 

যকন্দ, একাবধক প্রকবল্পর সূচনা করবলা। 
পবরস্রুত জল, নেধীতধীর, মহাস়েক উন্নয়ন 

যথবক বনকােধী ি্যিস্াপনা, উন্নয়ন 
অবভযান শুরু।

সররার, রাজযেগুব্র উন্নয়লনর 
ওপর সিসময় নজর 
শদয়। বিলের রলর পূলি্ষর 

রাজযেগুব্লত শযখালন বিহার অনযেতম 
গুরুত্বপূে্ষ এরবি রাজযে। প্ধানমন্তজী 
নলরন্দ্র শমাদজী, সর্ সময় শদলের 
পূি্ষাঞ্চল্র উন্নয়ন বনলয় িল্ন, শসবি 
িাস্িাবয়ত ররলত প্ধানমন্তজী ১৫ ই 
শসলটেম্বর ২০২০ বিহালর নমামজী গলগে 
এিং অি্ বমেন ফর বরজুলভলনবিং 
এন্ড আরিান রিা্সফরলমেন (অমরুে) 
শযাজনার অধজীলন এরাবধর প্রলল্পর 
উলবিাধন ররল্ন। 

অমরুে শযাজনার অধজীলন ১৫ই 
শসলটেম্বর শয ৪বি রম্ষসূচজীর উলবিাধন 
হ্ তার মলধযে আলি, শিউর এিং 
ররমআব্চলর বনরােজী পবরলসাধন শরন্দ্র 
এিং বেওয়ান ও িাপরা শজ্ায় জ্ 
সংক্ান্ত প্রল্প। এিা়ো মুজাফফরপুর 
শজ্ায় নমামজী গলগের অধজীলন নদজীবির 
উন্নয়ন রম্ষসূচজী এিং মুলগের এিং 
জামা্পুলর জ্সরিরাহ প্রলল্পর 
বে্ানযোস ররা হ্। প্ধানমন্তজী জানান, 
গত ৪ – ৫ িিলর বমেন অমরুে এিং 
রাজযে সররালরর রম্ষসূচজীলত রলয়র 
্ষে পবরিার েহরাঞ্চল্ পানজীয় জল্র 
সুবিধা শপলয়লিন।  

চম্ারদণ এলনপনজ বরনলং প্থ্যান্টচম্ারদণ এলনপনজ বরনলং প্থ্যান্ট
১৩৬.৪ মকাটি টাকায় ননমমীি এই কারখানায় বিরর ৮৪.৫০ 
েক্ নসনেডিার িনি্ম  করা োরব। পূব্ম চম্পারণ, পনশ্চম চম্পারণ, 
মুজাফিরপুর, নশওয়ান, মিাপােিঞ্জ এবং স্রীিামান়ি িাডাও 
উত্তরপ্ররদরশর কুশ্রীনির মজো এর মথরক উপকৃি হরব। 
ক্কাশী ক্সিু সম্ণূষিক্কাশী ক্সিু সম্ণূষি
কররানা অনিমার্রীর সমরয় ৫১৬ মকাটির ১.৯ নকরোনমটার দ্রী�্ম 
মসিুর কাজ সমূ্পণ্ম হরয়রি। 
নিকাশী ও িদীিীর উন্নয়িনিকাশী ও িদীিীর উন্নয়ি
প্রধানমন্ত্রী, পাটনা শহরর মবউর এবং করমআনেচরক  ননকাশ্রী 
পনররশাধন মকরন্দ্রর পাশাপানশ অমরুথ কম্মসূচ্রীর অধ্রীরন নশওয়ান 
এবং িাপডা মজোয় জে সংক্ান্ত প্রকরল্পর সূচনা কররন। মুরগের 
এবং জামােপুরর জরের �াটনি মমটারি জে সরবরাহ প্রকল্প এবং 
মুজাফিুর মজোয় নমাম্রী িরগের অধ্রীরন নদ্রীি্রীর উন্নয়ন কম্মসূচ্রীর 
নশোন্যাস কররন। 
িদীিীর উন্নয়ি কমষিসচূীিদীিীর উন্নয়ি কমষিসচূী
নমাম্রী িরগে কম্মসূচ্রীর অধ্রীরন মুজাফিরপুর শহররর ৩টি �ারটর 
উন্নয়ন করা হরব। মশৌচািার, িথ্য সহায়িা নকয়স্, মপাোক 
পনরবি্ম রনর �র, বাধারনা রাতিা, ওয়াচ টাওয়ার, স্পষ্ট পনরচয় জ্াপক 
নচহ্ন, ননরাপত্তা এবং েরথষ্ট আরোর বর্াবতি করা হরব। 
৩ মাদসর মদ্থ্য মুদগের – রাগলপুর জািীয় সড়ক৩ মাদসর মদ্থ্য মুদগের – রাগলপুর জািীয় সড়ক
মকন্দ্র্রীয় সডক পনরবহণ এবং মহাসডক মন্ত্রী ন্রীনিন িডকনড, 
নবহাররর মুরগের – িািেপুর জাি্রীয় সডক – ৮০র ১২০ নকরোনমটার 
দ্রী�্ম মুরগেন – িািেপুর – নিরপাটি – কাহােিাঁও পে্মন্ত কংনক্রটর 
রাতিা ননম্মারণর প্রতিাব অনুরমাদন করররিন।

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ২৯

রাজযেরাজযেউন্নয়ন রম্ষসূচজী 
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समाचार-सार

রাস্ার হকাররা ক্পদলি রাস্ার হকাররা ক্পদলি 
সাহাদ�থ্যর হািসাহাদ�থ্যর হাি

থেপাসভড – ১৯ এ দরু্গত ১০ লকষের থিসি রপাস্পার হেপার তপাকদর ভঙ্রু, অসতষুেদ্র ি্যিসপা 
িনুরঠকন থেক্রের েপাছ থেকে আসে্গে সহপায়তপা িপাকিন।

অনানুষ্াবনর নগর 
অে্ষনজীবতলত রাস্ার 
হরাররা গুরুত্বপূে্ষ 

ভূবমরা পা্ন রলর। বরন্তু 
শরাবভড – ১৯ অবতমারজীর 
রারলে ্রডাউলন তালদর 
জজীিন-জজীবিরা ষেবতগ্রস্ হলয়লি। 
্রডাউলন িাজারহাি িন্ বি্, 
মানুর ঘরি্জী োরায় রাস্ার 
হরারলদর িযেিসা সিলেলর শিবে 
ষেবত হলয়লি। সররার িুঝলত 
পালর, রাস্ার হরাররা যালত 
তালদর িযেিসা শুরু ররলত পালর, 
তার রায্ষররজী মূ্ধলনর জনযে ঋে 
শদওয়া আশু প্লয়াজন। 

প্ধানমন্তজী স্ববনবধ রম্ষসূচজী 
২০২০, ১্া জুন শুরু হয়, তালদর 
এই দুদ্ষো শেলর উদ্ার ররলত। 

প্ধানমন্তজী নলরন্দ্র শমাদজী ৯ই 
শসলটেম্বর ২০২০ মধযেপ্লদলের 
রাস্ার হরারলদর সলগে 
আ্াপচাবরতা রলরন এিং িল্ন 
শয যখনই মহামারজীর মলতা এরবি 
ি়ে সঙ্কত শদখা শদয়

সিলচলয় শিবে ষেবতগ্রস্ হন 
দবরদ্র মানুর। প্ধানমন্তজী িল্ন, 
“দবরদ্র মানুলরর রম্ষ এিং খালদযের 
সঙ্কি শদখা শদয়। যা সঞ্চয় সি 
হাবরলয় শফল্। ” প্ধানমন্তজী আলরা 
আলরা িল্ন, শয এই অবতমারজীলত 
রাস্ার হরাররা সিলচলয় শিবে 
ষেবতগ্রস্ হলয়লিন। এপয্ষন্ত 
১১ ্ষে ১২,১৮৯বি আলিদন 

সহজ ঋণ এিং ককায্করী ম্লধশনর মকাধ্শম একককালীন 
আবে্ক সহকায়তকা থেকাি ি্িসকা চকালকাশত সকাহকায্ করশি। 
এরই মশধ্ ১.০৪ ল্ রকাস্তকার হককার ঋশণর মকাধ্শম 
উপকৃত হশয়শেন।

রম্ষ সহায়ররম্ষ সহায়র বপএম স্ববনবধ রম্ষসূচজী
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এই কম্স্চীর উশদেে্ 
মকানুষশক সহজ ম্লধন 
থযকাগকান বনবচিত করকা 
যকাশত তকারকা নতুন কশর 

শুরু করশত পকাশরন এিং 
তকাশদর ককাজ আরম্ভ 

করশত পকাশরন। বনশজর 
অে্ থেশক স্বনযুবতি, 
স্বনযুবতি থেশক বনশজর 

অবস্তত্ব র্কা এিং বনশজর 
অবস্তস্ত র্কা থেশক 

আত্মময্কাদকার যকাত্কাপশে 
স্বনবধ কম্স্চী একবি 

গুরুত্বপ্ণ্ মকাইল ফলক।

-প্রধকানমন্তী নশরন্দ্র থমকাদী

 এই কমকেসূেীষি সমূ্পণকেভায়ব  
আবাসন এবং নির ষবষয়ক 
মন্ত্রক বিারা �ুটি।

 কাযকেকরী মূল্ন ষহয়সয়ব 
বেয়র ১০,০০০ িাকা �যকেন্ত 
পিওয়া হয়।

 পময়াি পিষ হওয়ার আয়ি 
ঋণ পিা্ করা হয়ল পকায়না 
েষরমানা হয় না।

 এই কমকেসূেী ২০২২ এর মােকে 
�যকেন্ত রূ�ায়ণ করা হয়ব।

 সময়য় এবং তার আয়ি ঋণ 
পিা্ করয়ল ৭ িতাংি সুি 
ভতুকেষক।

 ষরষেিাল পলনয়িয়ন প্রষতমায়স 
নিি পফরয়তর মা্্যয়ম 
উৎসাহ িান।

 প্রথম ঋণ ষেক সময়য় পিা্ 
করয়ল আয়রা আয়রা পবষি 
ঋণ �াওয়ার পযাি্যতা।

বিবেষ অবতষুেদ্র ঋণ কম্সূচধী

বকভাবি সুবিধা পাবিন  
 িহর এলাকার সকল রাস্তার 
হকার এষি প�য়ত �ায়রন।

 ঋয়ণর েন্য ঋণিাতা সংস্া 
পকায়না সমমূয়ল্যর সম্পি 
েমা রাখয়ব না।

 ত�িীল ভুক্ত বাষণষে্যক 
ব্যাঙ্ক, আঞ্চষলক গ্ামীণ ব্যাঙ্ক, 
কু্ষদ্র আষথকেক ব্যাঙ্ক, সমবায় 
ব্যাঙ্ক, ননব্যাষঙ্কং আষথকেক 
সংস্া, মাইয়রিাষফন্যান্স সংস্া 
এবং এসএইেষে ব্যাঙ্কগুষল 
এই ঋণ পিয়ব।

 সাষিকেষফয়কি অফ পভষডিং, 
ইউএলষব / ষিষভষসর 
সু�াষরি�ত্র, আয়ি পনওয়া 
পকায়না ঋয়ণর নষথ, 
পকায়না স্টীি পভডিার 
অ্যায়সাষসয়য়িয়নর সিস্য 
�য়ির ষববরণ অথবা ঐ 
ব্যষক্ত পয হকার, তার পয 
পকায়না একষি প্রমাণ �ত্র 
প্রয়য়ােন।

বপএম স্ববনবধ রম্ষসূচজীলত পাওয়া 
শগলি। ৩,৯৫,১২০ বি আলিদন 
মঞু্জর হলয়লি এিং ১,০৪,০৬২বি 
আলিদলনর বনষ্পবত্ হলয়লি।   

সুবিধাপ্াপরলদর সলগে 
প্ধানমন্তজীর আ্াপচাবরতার 
জনযে বরউ আর শরাড্ষ স্যোন 

ররুন।
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समाचार-सार

এর শদে এর শরেনরাড্ষ 
এিং নযোেনা্ বরকু্িলমন্ট 
এলজব্স (এনআরএ) 

আম্াতলন্তর শষেলত্র এর উজ্জ্ব্ 
মুহূত্ষ। যখন সররার বমেন 
রম্ষলযাগজী বনলয় এলসলি। দষেতার 
সলগে জনপবরলরিা দালনর জনযে িযেবক্ত 
এিং প্াবতষ্াবনর স্লর সষেমতা 
িৃবদ্র উপররলের এবি এরবি 
সাবি্ষর সংস্ার। এই বমেলনর ্ষেযে 
সাধারে মানুলরর জজীিনযাত্রা বনবচিত 
ররা এিং নতুন ভারলতর জনযে নতুন 
ভবিরযেলতর উপলযাগজী বসবভ্ সাবভ্ষস 
ততবর ররা। 

বমেন রম্ষলযাগজীর ্ষেযে বসবভ্ 
সালভ্ষন্টলদর আলরা সৃজনেজী্ 
গিনমূ্র, বচন্তােজী্ উদ্ািনেজী্, 
অবতসবক্য়, শপোদার, প্গবতেজী্, 
প্ােিন্ত, সষেম, পবরচ্ছন্ন এিং 
প্যুবক্ত-দষে বহলসলি ভবিরযেলতর 
জনযে গল়ে শতা্া। এরগুচ্ছ িুযেইলি 
প্ধানমন্তজী নলরন্দ্র শমাদজী িল্লিন, 
বমেন রম্ষলযাগজী সররালর মানি 
সম্পদ িযেিস্াপনা রজীবতর চমরপ্দ 
উন্নবত ঘিালি।

প্রধকানমন্তীর থনতৃশত্ব 
এনবপবসএসবসবি-র 

প্রকাবতষ্কাবনক 
ককাঠকাশমকা

প্র্ানমন্ত্রীর েনমানব 
সম্পি �ষরষি

সক্ষমতা ব ক্েন আয়য়াি

ক্যাষবয়নি সষেয়বর 
পনতৃয়ত্ব সমন্বয় ইউষনি

আইিি – কমকেয়যািী প্্যািফমকে 
�ষরোলনা করয়ত ষরষেিাল সম্পয়ির 
স্ত্তা�ষ্কার এবং োলনার েন্য 
পপেিাল �ার�াস পভষহয়কল

১১

২২

৩৩

৪৪

প্রিপাসকন ভসিষ্যকতর চ্যপাকলঞ্জ থনওয়পার 
উিক�পারী েকর আসধেপাসরেকদর সষেমতপা িৃসধি 
এিং ততসর েরপাই লষে্য এিং সমিন েম্গক�পারী 
নজর সদকছে, দষেতপাকে িপাস়ি ি�্গন্ত থিঁকছ 
থদওয়পার ওির।

বমেন রম্ষলযাগজীবমেন রম্ষলযাগজী সুপ্োসন উলদযোগ

রনব্থ্যদির জিথ্য রনব্থ্যদির জিথ্য 
নসনরল সাদরষিন্টনসনরল সাদরষিন্ট
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পনরবিষিদির সময়পনরবিষিদির সময়
বসবভ্ সাবভ্ষলসলসর পলষে শস 

বি্ এর পবরিত্ষলনর সময়, 
যখন শদলের প্েম স্বরাষ্ট্রমন্তজী 
সদ্ষার িলিভ ভাই পযোলি্ ১৯৪৭ 
এর ২১শে এবপ্্ আইএএস 
প্লিোনারলদর উলদেলে িল্ন 
“আবম আপনালদর প্োসনলর 
সলি্ষাচ্চ বনরলপষেতা এিং দুন্ষজীবত 
হজীনতা িজায় রাখার পরামে্ষ 
শদলিা। এরজন বসবভ্ সালভ্ষন্ট, 
রাজনজীবতলত অংে বনলত পালর না, 
অংে শনওয়া উবচতও নয়। শরালনা 
সাম্প্রদাবয়র দলগেও তাঁর জ়োলনা 
তার উবচত নয়, এই দুবি আদে্ষ 
শেলর চুযেত হল্ জনপবরলরিা 
মূ্ ্ষেযে শেলর সলর যালি এিং 
তার ময্ষাদা ষুেন্ন হলি। এরইভালি 
শরালনা পবরলরিাই তাঁর নালমর 
ময্ষাদা দাবি ররলত পালর না, যবদ 
না সলি্ষাচ্চ মালনর বিশ্াসলযাগযেতা 
অজ্ষন ররা যায়। ”

 সষিমিা বধেি পনরকল্পিাসষিমিা বধেি পনরকল্পিা
দৃেযেত এই এরই ভািনা বনলয় 

সষেমতা িধ্ন আবয়াবগর ভূবমকা
4	বাষষকেক সক্ষমতা ব্কেন 

�ষরকপেনা অনুয়মািয়ন 
প্র্ানমন্ত্রী েনমানব সম্পি 
�ষরষিয়ক সাহায্য করা।

4	ষসষভল সাষভকেয়সস সক্ষমতা 
ব্কেয়নর সয়গে যুক্ত সব 
পকন্দীয় প্রষিক্ষণ সংস্ার ও�র 
কাযকেকরী তত্তাব্ান করা।

4	অভ্যন্তরণী এবং বষহঃ 
ষিক্ষারিম এবং সম্পি পকন্দ 
সহ বষটেত ষিক্ষণ সম্পি 
ততষর করা। 

4	সক্ষমতা ব্কেন �ষরকপেনা 
রূ�নায়ন ও সমন্বয় এবং 
তত্তাব্ন করা।

4	প্রষিক্ষণ এবং সক্ষমতা ব্কেন 
ষনয়য় সু�াষরি করা।

4	অষভন্ন ম্্য�য়বকের প্রষিক্ষণ 
কমকেসূেীর েন্য ষনয়িকেষিকা 
ততষর করা।

4	মানব সম্পি ব্যবস্া�না 
পক্ষয়ত্রর েন্য প্রয়য়ােনীয় নীষত 
ষনয়িকেষিকার �রামিকে পিওয়া। 

আনেষিক প্ররাবআনেষিক প্ররাব
 এনষ�এসষসষব-র 
েন্য একষি পপেিাল 
�ার�াস পভষহয়কল 
স্া�ন করা হয়ব, এই 
আইিি – কমকেয়যািী 
প্্যািফমকেয়ক �ষরোলনা 
করয়ব।

 প্রায় ৪৬ লক্ষ 
সরকারী কমকেোরীর 
েন্য ২০২০ – ২১ 
পথয়ক ২০২৪ – ২৫ 
�যকেন্ত ৫ বেয়র 
৫১০.৮৬ পকাষি িাকা 
খরে করা হয়ব।

 এসষ�ষভ সরকায়রর 
তরয়ফ সব পম্া 
সম্পি অষ্কায়রর 
স্ত্তাষ্কার হয়ব। 

   আইিি – কমকেয়যািী 
প্্যািফয়মকে সকল 
ব্যবহারকারীর 
কায়ের মূল্যায়য়নর 
েন্য একষি উ�যুক্ত 
ষনষরক্ষণ ও মূল্যায়ণ 
কাোয়মা িয়়ে পতালা 
হয়ব।

থককাশনকা পবরশষিকাই তকঁার নকাশমর 
ময্কাদকা দকাবি করশত পকাশর নকা, যবদ 
নকা সশি্কাচ্চ মকাশনর বিবেকাসশযকাগ্তকা 

অজ্ন করকা যকায়

 সদ্কার িলেে েকাই প্কাশিল
প্রাক্তণ স্রাষ্ট্রমন্ত্রী

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৩



প্ধানমন্তজীর শপৌরবহলতযে শরন্দ্রজীয় মবন্তসভা 
প্াবতষ্াবনর রািালমা সহ নযোেনা্ শপ্াগ্রাম 
ফর বসবভ্ সাবভ্ষলসস রযোপাবসবি বিবর্ং 
(এনবপবসএসবসবি) সূচনার প্স্াি অনুলমাদন 
রলর। 

এনবপবসএসবসবি-শর খুি যত্ন রলর ততবর 
ররা হলয়লি, বসবভ্ সালভ্ষন্টলদর সষেমতা 
ততবরর বভবত্ স্াপলনর জনযে। যালত তারা 
ভারতজীয় সংসৃ্বত এিং অনুভূবতর সলগে 
সমৃ্পক্ত োলর এিং বেরল়ের সলগে যুক্ত 
োলর। ইব্রিলডলিড গভ্ষারলমন্ট অন্াইন 
শরিবডং আইগি রম্ষলযাগজী লিযোিফম্ষ ততবর রলর 
এই রম্ষসূচজী পবরলিেন ররা হলি। শরন্দ্রজীয় 
তেযে ও সম্প্রচার মন্তজী প্রাে জাভল়ের়ে 
িল্ন, সররালরর এিাই সিলচলয় ি়ে মানি 
সম্পদ উন্নয়ন সংস্ার। 

প্াস্াবিত আইগি লিযোিফম্ষলর সহায়তা 
ররলত অতযোধুবনর পবররািালমা গ়োর প্য়াস 
চ্লি ২ শরাবির শিবে আবধরাবররলদর 
সষেমতা িৃবদ্র জনযে। আো ররা হলচ্ছ, 
এই লিযোিফম্ষবি বিিবত্ষত হলি প্ােিন্ত 
বিশ্মালনর িাজালর বিরয়িস্তুর জনযে। শযখালন 
যত্নসহরালর বনম্ষজীত প্লয়াজনজীয় বডবজিা্ 
ই-্াবন্ষং দ্রিযে পাওয়া যালি। 

‘আরম্ভ’ নদদয় শুরু‘আরম্ভ’ নদদয় শুরু
প্ধানমন্তজী এিং সররালরর রালি সিলচলয় 

শিবে অগ্রাবধরার প্াপ্ত বিরলয়র মলধযে 
পল়ে মানি সম্পদ িযেিস্াপনা। রম্ষজীিগ্ষ, 
জনঅবভলযাগ এিং অিসরভাতা প্বতমন্তজী 
বজলতন্দ্র বসং এর রো মলতা এই সংস্ালরর 
বভবত্ স্াপন হলয়বি্ ২০১৭য় প্ধানমন্তজীর 
মুলসৌবরলত বসবভ্ সাবভ্ষস অযোরালডবম 
সফলরর সময়। প্বেষের এিং বেষোে্ষজীলদর 
সলগে রলয়র দফা আল্াচনার পর পাই্ি 
প্রল্প আরলম্র বভবত্ স্াপন হয়। এই প্রল্প 
অনুযায়জী বসদ্ান্ত হয়, চ্বত প্বেষেলের ধরে 
এমন ভালিই পাল্টালত হলি যা ভারতজীয় 
সংসৃ্বত, ঐবতহযে এিং িত্ষমান চাবহদার সলগে 
সায়ুজযে োলর।  

প্র্ানমন্ত্রী নয়রন্দ পমািী, ষভষরও কনফায়রষন্সংএর 
মা্্যয়ম ইষডিয়ান �ুষলি সাষভকেয়সস (আইষ�এস) 
প্রয়ভিনারয়ির সয়গে কথা বলার সময় তায়ির 
খাষক প�াষায়কর প্রষত কখনও রেধিা না হারায়নার 

�রামিকে পিন। 
২০২০, ৪ো পসয়টেম্বর, সিকোর বলেভ ভাই �্যায়িল 

ন্যািনাল �ুষলি অ্যাকায়রষময়ত িীক্ষান্ত কুেকাওয়াে 
অনুষ্ঠায়ন প্র্ানমন্ত্রী বয়লন পয, প্রয়ভিনারয়ির প�াষাক 
ষিয়য় ক্ষমতা প্রিিকেয়নর বিয়ল  প�াষাক ষনয়য় িষবকেত 
হওয়া অত্যন্ত েরুষর। ষতষন বয়লন, “কখয়না আ�নায়ির 
খাষক প�াষায়কর প্রষত রেধিা হারায়বন না। খাষক প�াষায়কর 
মানষবক মুখ েনসৃ্ষতয়ত িাঁথা হয়য় পিয়ে। ষবয়িষ কয়র 
এই পকাষভর – ১৯ এর সময় �ুষলয়ির ভায়লা কায়ের 
েন্য”। 

প্র্ানমন্ত্রী বয়লন, “এখনও �যকেন্ত আ�নারা এখায়ন 
সুরষক্ষত �ষরয়বয়ি  ষিক্ষাথকেী। ষকন্তু যখনই আ�নারা এই 
অ্যাকায়রষমর বাইয়র �া পফলয়বন �ষরষস্ষত রাতারাষত 
বিল হয়ব। আ�নায়ির প্রষত ময়নাভাব �ায়টে যায়ব। 
সয়েতন থাকয়বন পয প্রথম োিিাই েূ়োন্ত োি। পযখায়নই 
আ�ষন বিষল হয়বন, আ�নার ভাবমূষতকেও অনুস্রণ 
করয়ব।“ 

 পকন্দীয় স্রাষ্ট্রমন্ত্রী অষমত িাহ িু্যইি কয়র বয়লয়েন, 
“পিয়ির ষনরা�ত্া এবং সংহষত ষনষশ্চত কয়র এরা পযন 
পিয়ির পসবা কয়র ষনয়বষিত ষেত্ হয়য়। আমার ষবশ্াস 
কায়ের প্রষত তাঁয়ির িায়বধিতা আমায়ির যুব সমােয়ক 
উদু্ত করয়ব ইষডিয়ান �ুষলি সাষভকেয়স পযাি ষিয়ত”।

কখবনা আপনাবের খাবক যপাষাবকর 
প্রবত শ্রদ্ধা হারাবিন না: প্রধানমন্ত্রধী

समाचार-सार

প্ধানমন্তজীর সলগে আইবপএস

বেষোনবিেলদর 
আ্াপচাবরতার জনযে 

বরউআর শরাড স্যোন ররুন

বমেন রম্ষলযাগজীবমেন রম্ষলযাগজী সুপ্োসন উলদযোগ

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৩৪



ভারত সাফল্যের সলগে 
হাইপারসবনর কু্জ 
শভবহলর্ উৎলষেপন 

ররল্া। প্দে্ষন রর্ হারপারসবনর 
এয়ার বরিবদং স্যোমলজি প্যুবক্ত, শসই 
সলগে হাইপারসবনর শিরলনা্বজ 
শডলমালনলস্টেন শভবহলর্ 
(এইচএসবিবডবভ)র  পরজীষোমূ্র 
উ়োন। হাইপারসবনর জ্া্ানজীর 
সাহালযযে কু্জ শভবহলর্বি বনধ্ষাবরত 
পলেই ধাবিত হয় েলব্র গবতর ৬ 
গুে শিবে শিলগ। যার অে্ষ প্বত 
শসলরলন্ড প্ায় ২ বরল্াবমিার। 

বডলফ্স বরসাচ্ষ এন্ড শডলভা্পলমন্ট 
অগ্ষানাইলজেন (বডআরবডও) ৭ই 
শসলটেম্বর ২০২০ শত ওব়েো উপরূল্র 
রালি হুই্ারবিজীলপ ড. এবপলজ আবু্্ 
রা্াম উৎলষেপন শরন্দ্র শেলর 
সাফল্যের সলগে এইচএসবিবডবভর 
উ়োন পরজীষো রলর। উৎলষেপন 
এিং কু্জ শভবহলরল্র স্যোমলজি 
ইবঞ্জন সহ সিরবি বিরলয়র ওপর 
নজর রাখা হলয়বি্ মাবল্টপ্ িযোবরং 
শরডার, ইল্ল্া অপবিরযো্ বসলস্টম 
এিং শিব্লমবরি শস্টেন বিারা। 

পূি্ষ পরজীবষেত সব্ি রলরি শমাির 
িযেিহার রলর এবি উৎলষেপন হয়, 
এলর তুল্ শদয় ৩০ বরল্াবমিার 
উলদ্্ষ। শযখালন এলরাডায়নাবমর বহি 
বের্ বিবচ্ছন্ন হলয় যায় হাইপারসবনর 
মাখ নম্বলর। কু্জ শভবহলর্বি 
বিবচ্ছন্ন হয়, ্ঞ্চ শিবহলর্ শেলর। 
পবররল্পনা মতই এয়ার ইনলির 
খুল্ যায়। হাইপারসবনর জ্া্ানজীর 
সাহালযযে কু্জ শভবহলর্বি বনধ্ষাবরত 
পলেই ধাবিত হয় েলব্র গবতর ৬ 
গুে শিবে শিলগ।   

বরআরবরও সকাফশল্র সশগে 
থদেজ প্রযুবতিশত বতবর স্্কামশজি 
প্রককালেন পধেবত ি্িহকার কশর 
হকাইপকারসবনক থিকশনকালবজ 
থরশমকাশটেেন থেবহশকশলর 

পরী্কাম্লক উৎশ্পন করশলকা। 
আবম প্রধকানমন্তী নশরন্দ্র থমকাদীর 
আত্মবনে্র েকারশতর স্প্ন প্রণ 
করকার লশ্্ এই ঐবতহকাবসক 
সকাফশল্র জন্ বরআরবরওশক 

অবেনন্দন জকানকাই।
প্রবতর্কামন্তী
রকাজনকাে বসং

হাইপাররসাননক কু্জ মিনহরকে উৎরক্পরণর সরগে সরগে মদশ প্রনিরক্া মক্ররে বড পদরক্প রাখে।

চিুর্ভ পদে রহশসশি রারি সাফশলযের 
সশগে উৎশষেপণ করল এইচএসরটরররর

হাইপারসবনক প্রযুবতি 
বক?

পয প্রযুষক্তর সাহায়য্য 
রয়কি এবং পক্ষ�নাস্ত্র 
হাই�ারসষনক পবয়ি যায়, 
তায়ক হাই�ারসষনক প্রযুষক্ত 
বয়ল। িষত, িয়দের িষতর 
(মাখ ৫) তুলনায় ৫ গুণ 
পবষি হয়ল তায়ক বলা হয় 
হাই�ারসষনক। হাই�ারসষনক 
িষতয়ক সু�ারসষনক অন 
প্রয়য়রও বলা হয়। ময়ন 
করা হয় এষি দ্রুততয়মর 
ময়্্য দ্রুততম। সু�ারসষনক 
যাত্রার পসই হার যা িয়দের 
িষতয়ক (মাখ ১) োষ়েয়য় যায়। 
ষরআরষরওর উৎয়ক্ষ�ন করা 
হাই�ারসষনক পভষহয়কলষি 
িষত ষেল মাখ – ৬।

ভারবতর সুবিধা বক ?
 এই প্রযুষক্ত রয়কি এবং 
পক্ষ�নায়স্ত্রর েন্য ব্যবহার 
করা যায়ব। এই প্রযুষক্ত  
অয়নক কম সময়য় 
লক্ষ্যবস্তুয়ত আ�াত হানয়ত 
সাহায্য করয়ব।

 জ্ালানী বাঁোয়ত সাহায্য 
করয়ব, ষবয়িষ কয়র রয়কষি 
যতক্ষণ আবহ মডিয়ল 
থাকয়ব। তাই পভষহয়কলষি 
হাল্া হয়ব।

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৫

আত্মবিশ্াসআত্মবিশ্াসএইচএসবিবডবভ  উৎলষেপন 
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স্বচ্ছ ভারনতর স্বপ্নপূরণস্বচ্ছ ভারনতর স্বপ্নপূরণ
১০ পকারটর 

পিরে পেৌচাগার 
এিং ১০০ 

েিাংে উনু্ক্ত 
পেৌচহীি গ্াম, 
পদে ধূরলমুক্ত 
রারি গিশির 
চযোশলঞ্জ রিশি 

প্রস্তুি

প্রধানমন্ত্রী নররন্দ্র মমাদ্রী ২০১৪, ২রা অর্াবর, পনরছেন্নিার ওপর 

মজার নদরি এবং সানব্মক সূনচিা অজ্ম রন িনি আনরি সূচনা 

কররনিরেন স্বছে িারি নমশরনর। এই অনিোন রূপানয়ি হরয়রি 

মদশজুরড প্রচার অনিোরনর রূরপ। োর েক্্য বৃহৎ অংরশর 

মানুরের ব্যবহারই পনরবি্ম ন, বানডরি এবং কনমউননটিরি 

মশৌচািার ননম্মাণ এবং মশৌচািার ননম্মাণ ও  ব্যবহাররর ওপর 

নজরদার্রীর জন্য ব্যবস্াপনা স্াপরনর মধ্যরম  ২০১৯ এর মরধ্য 

গ্রাম্রীণ এোকারক উনু্ক্ত মশৌচহ্রীন করার েরক্্য। এই উচ্াসা 

েুক্ত প্রকল্পটি বি্ম মারন নবপুে িারব সিে। কারণ গ্রাম এোকায় 

১০ মকাটির মবনশ মশৌচািার ননম্মাণ করর ২০১৯ এর ২রা অর্াবর 

মদশ ননরজরক উনু্ক্ত মশৌচহ্রীন বরে ম�ােণা করররি।

समाचार-सारপতারািাহজী রম্ষসূচজীপতারািাহজী রম্ষসূচজী স্বচ্ছ ভারত বমেন

এখন েহরাঞ্চল্ িাব়েলত অেিা 
পলিজীলত শেৌচাগার বনম্ষালে 
সাফল্যের হার ্ষেযেমাত্রার শিবে। 

িাব়েলত শেৌচাগার বনম্ষালে সাফল্যের 
হার ১০৫ েতাংলে শপঁলচলি, সাধারলের 
িযেিহারলযাগযে শেৌচাগার বনম্ষালে সাফল্যের 
হার ১১৭ েতাংে। প্ধানমন্তজী ২০১৪, 
১৫ই আগটি সারা শদেলর ধূব্মুক্ত ভারত 
এিং গ্রালম গ্রালম িাব়েলত শেৌচাগার বনম্ষাে 
রলর গ্রামগুব্লর  উমুেক্ত শেৌচহজীন রলর 
২০১৯, ২রা অল্াির মহাত্মা গান্জীর 
১৫০তম জমেিাবর্ষরজী পা্ন ররার আহ্ান 
জাবনলয়বিল্ন। প্ধানমন্তজীর এই সংরল্প 
এখন গে অবভযালন পবরেত হলয়লি 

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৩৬
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প্রকৃত তথ্যপ্রকৃত তথ্য
n	িকাবড়শত থেৌচকাগকার n

	সকাধকারণ থেৌচকাগকার
েক্্যমারো                  ৫৮,৯৯,৬৩৭
প্রকৃি            ৬২,১৬,১১৪

n গুগুল মানষেয়ত্র োতীয় স়েয়ক পিৌোিার গুচ্ সহ ২৯০ষির পবষি 
িহয়রর ৬০,০০০ এর পবষি পিৌোকার পিখয়ত �াওয়া যায়।

n সরকায়রর স্চ্তা অ্যা� ১.৫৫ পকাষির পবষি নািষরক  রাউনয়লার 
কয়রয়েন।

লষে্যমারো ১০৫ % লষে্যমারো ১১৭ %

স্ছে েকারত বমেশনর সকাফল্ আমকার নয়। 
এই সকাফশল্র দকািী আবম কবর নকা, এিকা 
মকানুশষর। স্ছেতকার স্প্ন পর্ণ হশতকা নকা, 
এমনবক যবদ ১০০ মহকাত্মকা গকান্ী অেিকা 
১০০০ নশরন্দ্র থমকাদী এক থজকাি হশতন। 

বকন্তু ১২৫ থককাবি েকারতীয় একশজকাি হওয়কায় 
স্প্ন সহশজ পর্ণ হশয়শে।
প্রধকানমন্তী নশরন্দ্র থমকাদী

স্ছি ভারত বমেন (গ্রামধীণ)স্ছি ভারত বমেন (গ্রামধীণ)
n ২০১৪, ২রকা অশ্কাির থেশক ১০,৬৫,৫৬,১৬৫ 

িকাবড়শত থেৌচকাগকার বনবম্ত
n ৬,০৩,১৭৭  উনু্মতি থেৌচহীন গ্রকাম
n ২,৬২,৭৩৬বি উনু্মতি থেৌচহীন গ্রকাম পঞ্কাশয়ত
n ৭০৬বি উনু্মতি থেৌচহীন থজলকা                                                 
n ৩৬বি উনু্মতি থেৌচহীন রকাজ্ / থকন্দ্রেকাবসত 

অঞ্ল

অর্াবর ২,২০১৪ ৩৮.৭

২০১৫ - ২০১৬           ৫০.৮৫

২০১৬ - ২০১৭           ৬৪.৯২

২০১৭ - ২০১৮            ৮৪.১৯

২০১৮ - ২০১৯            ৯৮.২৮

২০১৯ - ২০২০            ১০০

২০২০ - ২০২১            ১০০

বকভাবি িাব়েবত 
যেৌচাগার িা়েবলা 

(% বহবসবি)

রাজ্য           যজলা       েহর

েষত্িি়ে  সরগুো    অষম্বকা�ুর
গুেরাি রােয়কাি   রােয়কাি
গুেরাি সুরাি   সুরাি
কণকোিক মাইয়িার   মাইয়িার
ম্্যপ্রয়িি ইয়্ার   ইয়্ার                
মহারাষ্ট্র  থায়ন         নষভ মুম্বাই

জঞ্ালহধীন েহর ৫ তারকা মাবনরস্ছি ভারত (েহর)
উনু্তি যেৌচহধীন (েহর)

থমকাি েহর 
৪৩,৭২২
উনু্মতি থেৌচহীন 
থ�কাবষত ৪৩২৩ 
(৯৯ %)
েংবসত েহর 
৪২০৪ (৯৬ %)

েংবসত (উনু্মতি 
থেৌচহীন+)১৬৩২ 
(৩৭%)

েংবসত উনু্মতি 
থেৌচহীন++ 
৪৮৯ (১১ %)

সারা শদলে। এখন সি গ্রাম উমুেক্ত 
শেৌচহজীন হওয়ায় সররালরর ্ষেযে 
গ্রালম এিং েহলর িযেবক্তগত এিং 
সাধারে শেৌচাগারগুব্ পবরচ্ছন্ন 
রাখার বিরলয় শশ্রবে বিভাগ ররা। 
এিা়ো শর্ ্াইন পবরচ্ছন্ন রাখলত 
শরিলন িালয়া িয়ল্লির সংস্ান রাখা 
হলচ্ছ। 

এই অবভযান সম্পলর্ষ মানুরলর 
উবুিদ্ ররলত প্ধানমন্তজী অবত সবক্য় 
হলয় শদলের পাোপাবে বিলদলের 
মলঞ্চও সিসময় স্বচ্ছ ভারত বমেলনর 
সাফ্তা বনলয় িল্ন। শস স্বাধজীনতা 
বদিস অনুষ্ালন ্া্লরলিার প্ারার 
শেলরই শহার িা আলমবররায় হাউবড 
শমাদজী রম্ষসূচজীলত শহার। প্ধানমন্তজী 
সি সময় স্বচ্ছ অবভযালনর সাফ্যে 
এিং এলর সফ্ ররলত শদলের 
মানুলরর ভূবমরার উললিখ রলরন। 

প্ধানমন্তজী, স্বচ্ছ ভারত  অবভযালন 
নাগবররলদর যুক্ত ররলত উদাহরে 
স্াপলন বিশ্াসজী। বতবন ২০১৪, ১০ই 
অল্াির, হালত ঝা়ুে তুল্ বনলয় 
রাস্া পবরষ্ার রলর নয়া বদবলির 
িাল্জীবর সদন শেলর প্চারাবভযালনর 
সূচনা রলরন, যালত মানুর উৎসাবহত 
হলয় এই রাজ রলর। এবি গে 
আল্া্লনর রূপ বনলয়লি। সাধারে 
মানুলরর পাোপাবে বিবেটি িযেবক্তলদর 
এই প্চার অবভযালন বনয়বমত 
শযাগদালন।

এমিনক নবদদদশও স্চ্ছ এমিনক নবদদদশও স্চ্ছ 
রারি নিদয় আদলাচিারারি নিদয় আদলাচিা 
২০১৯, ২২শে শসলটেম্বর, হাউবড 

শমাদজী অনুষ্ালন প্ধানমন্তজী িল্ন, 
গত ৭০ িিলর শদলের গ্রামজীে 
শেৌচাগালরর সংখযো বি্ ৩৮.৭০ 

েক্্যমারো        ৫,০৭,৫৮৯
প্রকৃি            ৫,৯৪,৬৫৮

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৭
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স্বচ্ছ ভারত দেনয় প্রধােিন্ত্রীর বক্তব্যস্বচ্ছ ভারত দেনয় প্রধােিন্ত্রীর বক্তব্য
প্রধানমন্ত্রী নররন্দ্র মমাদ্রী এবং সরকাররর দায়বদ্ধিা এর মথরক মবাঝা োয় মে িি ৬ বিরর নিনন 
োেরকল্া মথরক ননয়নমি স্বছে িারি নবেরয় সাম্প্রনিক িথ্য নদরয় আসরিন। 

িান্ীর ১৫০তম েন্মবাষষকেকীয়ত 
ভারত তার গ্ামগুষলয়ক উনু্মক্ত 

পিৌেহীন কয়রয়ে। 

পিয়ির গ্ায়ম গ্ায়ম নারীর 
সম্ান ষনয়য় প্রোর আে 
একষি গুরুত্ব�ূণকে ষবষয়। 

উনু্মক্তস্ায়ন পিৌয়ের অভ্যাস 
বন্ করা উষেত। 

আমার ষবশ্াস পয ২০১৯ এর 
আিামী কয়য়ক সপ্ায়হ ভারত 

ষনয়েয়ক উনু্মক্ত পিৌেহীন প�াষণা 
করয়ব। উনু্মক্ত পিৌেহীন ষনয়য় 

রাে্যগুষল, গ্ামগুষল, �ুরসংস্াগুষল 
সংবািমা্্যম প্রয়ত্যয়ক েন 
আয়্ালয়নর সূেনা কয়রয়ে।

২০১৯ এ আমরা মহত্মা 
িান্ীর ১৫০তম েন্মবাষষকেকী 
�ালন করয়বা। িান্ীেীর 
১৫০তম েন্মবাষষকেকীয়ত 

আমায়ির তাঁর হায়ত রেধিা�কে্য 
ষহয়সয়ব তুয়ল ষিয়ল হয়ব “স্চ্ 

ভারত”। 

যখন আষম ২০১৪য় লালয়কলোর 
প্রাকার পথয়ক �ষরচ্ন্নতা ষনয়য় 
বয়লষেলাম, তখন ষকেু মানুষ 
মো কয়রষেয়লন। বা�ু তাঁর 
েীবদ্দিায় �ষরচ্ন্নতার প্রষত 

সবয়েয়য় পবষি গুরুত্ব ষিয়য়য়েন। 
এমনষক স্া্ীনতার পথয়ক পবষি। 

পিয়ির প্রষতষি ষবি্যালয়য় 
বাষলকায়ির েন্য �ৃথক 

পিৌোিার থাকয়ত হয়ব। তখনই 
শু্ু আমায়ির পময়য়য়ির মাঝ 
�য়থ ষবি্যালয় ো়েয়ত বা্্য 

হয়ত হয়ব না। 

২০২০ ২০২০ ২০১৯২০১৯ ২০১৮২০১৮

২০১৬২০১৬ ২০১৫২০১৫ ২০১৪২০১৪

समाचार-सार

কঠি িজ্্য 
ি্যিস্াপনা

স্ছি ভারত বমেবন অথ্ সাশ্রয়, জধীিন রষো এিং কম্সংস্ান

n 	ইউয়সয়ফর ২০১৭, প্রষতয়বিন অনুযায়ী 
উনু্মক্ত পিৌেহীন গ্ায়ম স্ায়স্্যর উন্নষতয়ত 
�ষরবার ষ�েু ৫০,০০০ িাকা সারেয় হয়, যা 
আয়ি ষেষকৎসায় খরে হয়তা। 

n 	২০১৮, হু-র প্রষতয়বিন অনুযায়ী এই 
ষমিয়ন ৩ লক্ষ েীবন রক্ষা প�য়য়য়ে।

n 	২০১৯, ইউষনয়সয়ফর প্রষতয়বিন অনুযায়ী 
স্চ্ ভারত ষমিয়ন গ্াম ভারয়ত ২০১৪ পথয়ক 
২০১৯ পফব্রুয়ারী ৭৫.৫ লক্ষ �ূণকে সময়য়র 
কমকে সংস্ান হয়য়য়ে।

থমকাি িজ্্১৪,২৫৮ 
থমবরিকিন / বদবনক
প্রবক্রয়কাকরণ 
৯৫,০৬৬ থমবরি্রকিন 
/ বদবনক
িকাবড় িকাবড় সংগ্রহ 
৮৩,২১৩বি ওয়কার্

১ তারকা        ৬৪
৩ তারকা        ৮৬
৫ তারকা         ৬

জঞ্কালে্ন্ েহর 
(তকারককা মকান)

েতাংে। িত্ষমান সররার, ৫ িিলর 
১১ শরাবির শিবে শেৌচাগার বনম্ষাে 
রলরলি। গ্রামজীে শেৌচাগার শপঁলচলি 
৯৯ েতাংলে। 

ক্্াবাল ক্গালনকপার পুরস্ারক্্াবাল ক্গালনকপার পুরস্ার
স্বচ্ছ ভারত বমেলনর সাফল্যের 

জনযে ২০১৯, শসলটেম্বলর দযে বি্ 
এন্ড শমব্ন্ডা শগিস ফাইলন্ডেন বনউ 
ইয়লর্ষ ব্ঙ্কন শসন্টার অফ পাফ্ষাবম্ষং 
আি্ষলস প্ধানমন্তজী নলরন্দ্র শমাদজীলর 
শ্ািা্ শগা্বরপার পুরস্ালর 
ভূবরত রলর।  

পতারািাহজী রম্ষসূচজীপতারািাহজী রম্ষসূচজী স্বচ্ছ ভারত বমেন

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৩৮
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১৫ই অল্াির বিশ্ হাত শধাওয়া বদিস। যা 
শরাবভড – ১৯ অবতমারজীর সমলয় আিবেযের 
হলয় উলিলি। হাত শধাওয়া এিং পবরচ্ছন্নতার 

ওপর শজার বদলয় মাস্ িযেিহার এিং ২ গজ দূরত্ব 
িজায় শরলখ রলরানা অবতমারজীর বিরুলদ্ শদলের 
সফ্ ্ ়োই নতুন মাত্রায় শপঁলচলি, শিল়েই চল্লি 
তদবনর সুস্তার সংখযো। ভারলতর সুস্তা হালরর 
শরখবচত্র প্বত বনয়ত উদ্্ষমুখজী হলচ্ছ। ২০২০ ১৭ই 
শসলটেম্বর এই হার শপঁলচলি ৭৮.৬৪ েতাংলে। 

এব্ভ শরলসর প্ায় ৫০ েতাংেই (৪৮.৮ 
েতাংে) বতনবি রালজযে মহারাষ্ট্র, রে্ষাির 
এিং অন্ধ্রপ্লদলে এিং শমাি এব্ভ শরলসর 
৬০.৩৫ েতাংে মহারাষ্ট্র, রে্ষাির, অন্ধ্রধ্রপ্লদে, 
উত্রপ্লদে এিং তাবম্নাডুলত এিং শমাি সুলস্র 
৬০ েতাংে ( ৫৯.৪২ েতাংে) এর রািারাবি এই 
রাজযেগুব্লতই। শমাি মৃলতর মলধযে ৮০,৭৭৬ প্ায় 
৬৯ েতাংে মহারাষ্ট্র, রে্ষাির, তাবম্নাডু এিং 
বদবলিলত। 

ই-সঞ্জজীিনজীলত  ৩ ্ষে শিব্ পরামে্ষ শদওয়া 
হলয়লি। 

শরন্দ্রজীয় স্বাস্যে মন্তলরর “ই-সঞ্জজীিনজী” শিব্ 
শমবডবসন পবরলরিায় ৩ ্ষে শিব্ পরামে্ষ পূে্ষ 
হলয়লি। শরন্দ্রজীয় স্বাস্যে ও পবরিার র্যোে মন্তজী ড. 
হর্ষ িধ্ষন, ৯ই আগটি ২০২০-শত ১.৫ ্ষে শিব্ 
পরামে্ষ পূে্ষ হওয়ার অনুষ্ালন সভাপবতত্ব রলরন। 
তার পর শেলর ১ মালসর মলধযে ঐ লিযোিফলম্ষ 
পরামলে্ষর সংখযো ববিগুে হলয় শগলি।   

কবরানার বিরুবদ্ধ ভারবতর ল়োইকবরানার বিরুবদ্ধ ভারবতর ল়োই
২২যে যসবটেম্বর, ২০২০ পয্ন্ত

৪৪ লষে যরাগধী সুস্্য

২ গজ দূরত্ব

৮০.৮৬ %৮০.৮৬ %

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার ৩৯

রলরানার বিরুলদ্ যুদ্রলরানার বিরুলদ্ যুদ্

অদতিার্রী প্রদতনরানধঅদতিার্রী প্রদতনরানধ
যকাবভড – ১৯ অবতমারধীর বিরুবদ্ধ যুবদ্ধ 
উপেবমর যথবক প্রবতবরাধ জরুরধী। ভারত 
সাফবল্যর সবঙ্গ এটি করবছ, তাই সুস্তার হার 
িা়েবছ।

রারশি ৫৬,৪৬,০১০ আরিান্ত

সুস্িার  হার
৪৪,৯৭,৮৬৭ থরকাগী সুস্থ হশয়শেন। ১০০ থরকাগীর মশধ্ ৮০ 
জন সুস্থ হশয় উঠশেন। মৃতু্র হকার ১.৫৯ %।

২১থে থসশটেম্বশর ১,০১,৪৬৮ এর থিবে থরকাগী সুস্থ হশলন।

সুস্থ থরকাগীশদর ৭৯ % মহকারকাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রশদে, কণ্কািক, 
তকাবমলনকারু, উতিরপ্রশদে, ওবরেকা, থকরকালকা, পবচিমিগে, 
পঞ্কাি এিং বদবলে এই ১০বি রকাজ্ ও থকন্দ্রেকাবসত 
অঞ্শলর।
মকাচ্ ২০২০ থেশক আইশসকাশলেন েয্কার সংখ্কা ৩৬.৩ গুণ 
িৃবধে হশয়শে। আইবসইউ েয্কা থিশড়শে ২৪.৬ %।
অবসিশজশনর সকাহকায্ সহ ২,৩১,০৯৩বি েয্কা এিং 
থেবটিশলির সহ ৩২,৫৭৫বি েয্কা এখন বতবর আশে।

(বহসাি ২২শে শসলটেম্বর, ২০২০ পয্ষন্ত, সূত্রঃ স্বাস্যেমন্তর)



মোনুল্েরমোনুল্ের
স্বশবতিকরণস্বশবতিকরণ

সরকাবরর বিবভন্ন কম্সূচধীবত সারা যেবের 
মানুষ প্রভূত উপকৃত হবয়বছ। এখন তারা 

এই কম্সূচধীর সুবিধা বনবয় সরি।

প্ধানমন্তজী আিাস শযাজনা 
(বপএমএওয়াই – বজ) গ্রামজীে 
িহু মানুলরর িাব়ের স্বপ্নপূরলে 

সাহাযযে রলরলি। জমু্-রাশ্জীলরর পুঞ্চ 
শজ্ার মহম্দ সবফ এমনই এরজন 
সুবিধাপ্াপর, বযবন িল্লিন, “আবম 
প্ধানমন্তজী নলরন্দ্র শমাদজীর রালি রৃতজ্ 
বপএমএওয়াই – বজ র মলতা রম্ষসূচজীর 
জনযে।” পুঞ্চ শজ্ার মানলরাি তহবেল্ 

৬বির শিবে িাব়ে তুল্ শদওয়া হলয়লি 
সুবিধাপ্াপরলদর হালত। আলরা এরজন 
সুবিধা প্াপর রুরসানা শরৌসার িল্লিন, 
“আমরা দুদ্ষাোয় জজীিন রািালত িাধ্ষযে 
হতাম, বরন্তু এখন আমরা স্বচ্ছল্ িসিাস 
ররবি।” ২.২৫ শরাবির শিবে িাব়ে ততবর 
ররা হলয়লি বপএমএওয়াই-এর অধজীলন 
সুবিধাপ্াপরলদর জনযে যারা তালদর 
বনলজর িাব়ের স্বপ্ন শদখলতন।

আইআইনর বদবের রাচুষিয়াল আইআইনর বদবের রাচুষিয়াল 
সমাবিষিদির উদ্াবিসমাবিষিদির উদ্াবি

যখন প্ধানমন্তজী নলরন্দ্র শমাদজী আইআইবি িলম্বর 
২০১৮-র সমািত্ষন উৎসলি শযাগ বদলয়বিল্ন, বতবন 
মানিতার শসিায় উদ্ািলন আবপ্ জাবনলয় বিল্ন। 

তাঁর আবপল্ রাজ হলয়লি এিং এই সংস্া বনলজর সুনাম 
িজায় শরলখ রলরানা ভাইরাস 
অবতমারজীর সমলয় ভাচু্ষয়া্ 
সমািত্ষলনর আলয়াজন 
ররল্া। মলঞ্চ বিবেটিজলনর 
উপবস্বত শেলর অবতবেলদর 
িাত্ষা এমনবর িাত্রলদর 
বডগ্রজী প্দান সিবরিুই হ্ 

স্বাভাবিরভালি বরন্তু ভাচু্ষয়া্ মাধযেলম। ব্যোরলস্টান বস্টলফন 
ওয়াচময়ালনর বসইও এিং শনালি্ বিলজতা ডানরান এন 
হযো্লডন বযবন ভাচু্ষয়া্ মাধযেলম অনুষ্ালন শযাগ শদন, 
িল্ন, “সারা বিলশ্র এই অনুষ্ান শেলর শেখার আলি, 
রারে এপবরিবত্ষত সমলয় ভারত, উদ্ািনজী শষেলত্র বনলজলর 
েবক্তো্জী বহলসলি শপে ররলি। ”

অবতমারজী সম্পলর্ষ না 
শজলনই রাঁবচর পুষ্পা 
শচৌধুরজী, ্রডাউলনর 

বির আলগই তাঁর জনধন 
অযোরাউন্ট খুল্বিল্ন, যা 
তার খুি রালজ এলসলি। বতবন 
িল্লিন, “যখন আবম ৩ মাস 
৫০০ িারা রলর শপ্াম, তা খুিই ভাল্া শ্লগবি্ 
আমার রালি।” যখন রলরানা ভাইরাস শদলে হানা 
বদ্, জয়পুলরর মলহন্দ্র বসং প্জাপবত বপএম স্ববনবধ 
রম্ষসূচজীলত ঋে পান এিং রৃরররা বররাে সম্ান 
বনবধলত উপরৃত হন। মহারালষ্ট্রর আলরা্ার রৃরর 
হবরদাস শপগম িল্ন, শয রলরানার সমলয় বপএম 
বররাে সম্ানবনবধলত শয িারা শপলয়লিন, তালত 
রজীিনাের এিং সার বরনলত সুবিলধ হলয়লি। সুবিধা 
প্াপররা রৃতজ্তা জানালচ্ছন প্ধানমন্তজীলর।  

বপএমএওয়াই – বজ যত িাব়ে যপবলন মহম্মে সবফ

समाचार-सारইবতিাচর মলনাভািইবতিাচর মলনাভাি পবরিবত্ষত ভারত

বনউ ইবন্ডয়া সমাচার৪০

সরকারী সচূী কদরািার সময় সরকারী সচূী কদরািার সময় 
সাহা�থ্য করদেসাহা�থ্য করদে
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সংিাদ দৃবটিলরােসংিাদ দৃবটিলরাে

নবরন্দ যমােধী    @narendramodi 

প্ধানমন্তজী মৎসযে সম্পদ শযাজনা মৎসযে শষেলত্র 
রূপান্তর ঘিালি। এই রম্ষসূচজীলত ২০,০৫০ শরাবি 
িারা ্বগ্ন হলি। যা মৎসযে শষেলত্রর ইবতহালস 
সলি্ষাচ্চ। বপএমএমএসওয়াই, আত্মবনভ্ষর ভারত 
গিলনর প্য়ালস েবক্ত শযাগালি।

রাজনাথ বসং    @rajnathsingh 

রালফল্র অন্তভু্ষবক্ত সারা বিলশ্র রালি এরবি 
র়ো িাত্ষা, বিলের রলর তালদর রালি যারা 
ভারলতর সাি্ষলভৌমত্বলর চযোল্ঞ্জ জানায়। এই 
অন্তভু্ষবক্ত অতযেন্ত গুরুত্বপূে্ষ পদলষেপ িত্ষমান 
বনরাপত্া পবরবস্বতর আল্ালর যা িত্ষমান অেিা 
আবম ি্লিা শযিা সৃবটি ররা হলয়লি ভারলতর 
সজীমান্ত এ্ারায়।

অবমত োহ    @amitshah 

বসবভ্ সাবভ্ষলসলস রূপান্তর ঘিালত শরন্দ্রজীয় 
মবন্তসভা আজ বমেন রম্ষলযাগজী অনুলমাদন রর্। 
আবম প্ধানমন্তজী নলরন্দ্র শমাদজীজজীলর এই দূরদৃবটি 
সম্পন্ন সংস্ালরর জনযে ধনযেিাদ জানাই।  এই 
সাবি্ষর রম্ষসূচজী নজর শদলি িযেবক্তর পাোপাবে 
প্াবতষ্াবনর সষেমতা িধ্ষলন।

নধীবতন গ়েকবর    @nitin_gadkari

প্ধানমন্তজী শ্রী নলরন্দ্র শমাদজীজজীর শনতৃলত্ব এিির 
এবপ্্ শেলর অগাস্টর মলধযে শদলে জাতজীয় 
স়ের বনম্ষালের ্ষেযেমাত্রা শপবরলয় শগলি, স়ের 
পবরিহে এিং মহাস়ের মন্তর।

নবরন্দ বসং যতামার     @nstomar

বপ্য় রৃরররা, খামার বি্ সম্পবর্ষত বিলরাধজী 
দ্গুব্র অপপ্চার শেলর সািধান োরুন।

এরবিংে েতাব্জীর ভারতজীয় রৃরররা শরানও 
িাধা িা়োই বিনামূল্যে তালদর ফস্ উৎপাদন ও 
বিক্য় ররলিন।

ড. হষ্ িধ্ন    @drharshvardhan

ভারলত শরাবভড – ১৯ বিরা ততবর ররার ওপর 
সিলচলয় শিবে নজর শদওয়া হলচ্ছ। ৩০বিরও 
শিবে বিরা ততবরর রাজ চ্লি, যা আলি 
প্বক্য়ার বিবভন্ন পয্ষালয়। ৩বি বিরা আলি 
১/২/৩ রিায়াল্র অবন্তম পলি্ষ।



আত্নিরষিরিার ্ারণা এবং নবদদশী দ্রবথ্য বজষিি স্দদশী আদ্ালদির নরনত্ 
নেল, �া পদর ক্রদম স্া্ীিিা সংগ্াদমর সিল হানিয়ার হদয় ওদি। চরকা 
সবষিস্দর জিনপ্রয় হয় এবং খানদ জািীয় আদ্ালদির বস্ত্র হদয় ওদি। 

গান্ীজী খানদদক মদি করদিি স্া্ীিিা এবং আত্নিরষিরিার প্রিীক। রারি 
সরকাদরর “ক্মক – ইি - ইনডিয়া” এবং প্র্ািমন্তী িদরন্দ্র ক্মাদীর আত্নিরষির 

রারদির আহ্াি স্দদশীর বািষিা বহি করদে। 

খকাবদ আমকার ককাশে েকারতীয় জনসমকাশজর ঐক্, তকার 
অে্ননবতক স্কাধীনতকা ও সকাশম্র প্রতীক।

- মহাত্া গান্ধী
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