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#আমরা যে প্রতিশ্রুতি তিয়েতিলাম িা 
পালন কয়রতি

নিন্দিষ্ট লক্ষ্যনিন্দিষ্ট লক্ষ্য
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ঘ�োষণোর আগে ভোবনোপ্রসূত রণনীতত এবং ঘ�োষণোর আগে ভোবনোপ্রসূত রণনীতত এবং 
‘সঙ্কল্প ঘেগে তসতধি’র ভোবনো তনগে সরেোর ‘সঙ্কল্প ঘেগে তসতধি’র ভোবনো তনগে সরেোর 
ঘেগের েোসন ব্যবস্োে এগনগে নতুন েততঘেগের েোসন ব্যবস্োে এগনগে নতুন েতত

বর্ষ ১ সংখ্া ৬বর্ষ ১ সংখ্া ৬ ১৬-৩০ যসয়টেম্বর১৬-৩০ যসয়টেম্বর
তবনামুয়ল্ তবিরয়ের জন্



ভ�োর হয়, শব্দহীন, ভ�োর হয়, শব্দহীন, 

মননর ময়ূর, হয় বিন�োর, মননর ময়ূর, হয় বিন�োর, 

রনে রনে রবেন, নীল খনয়বর শ্োমল ভশো�ন,রনে রনে রবেন, নীল খনয়বর শ্োমল ভশো�ন,

মননমোহক, ময়ূর অসোধোরণ।মননমোহক, ময়ূর অসোধোরণ।

রং আনে, বকন্তু রোগ ভনই,রং আনে, বকন্তু রোগ ভনই,

বিরোনগর বিশ্োস এমনই, বিরোনগর বিশ্োস এমনই, 

চোবহদোহীন, প্রশংসোর আকোঙ্কোহীন,চোবহদোহীন, প্রশংসোর আকোঙ্কোহীন,

আজও িোবিনে িোবিনে গোননর অনুরণন,আজও িোবিনে িোবিনে গোননর অনুরণন,

িোঁনচ ভেো মুরলীর সোনেিোঁনচ ভেো মুরলীর সোনে

চলমোন মুরলীধনরর েোজ।চলমোন মুরলীধনরর েোজ।

জীিোত্োই বশিোত্ো, জীিোত্োই বশিোত্ো, 

অন্তম্মননর অনন্ত ধোরোঅন্তম্মননর অনন্ত ধোরো

মনমবদিনর প্রিহমোন,মনমবদিনর প্রিহমোন,

িোদ-বিিোদহীন, কেো িলোিোদ-বিিোদহীন, কেো িলো

সুর-স্বরহীন, িোে্মোলোপসুর-স্বরহীন, িোে্মোলোপ

ময়ূনরর চোহবন ভমৌন সুর�ী।ময়ূনরর চোহবন ভমৌন সুর�ী।

প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী ইনস্াগ্ায়ম প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী ইনস্াগ্ায়ম 

তনয়জর বাতিয়ি য�ারয়বলার অমূল্ মুহূি্ষ তনয়জর বাতিয়ি য�ারয়বলার অমূল্ মুহূি্ষ 

সম্পয়ক্ষ তলয়খয়িন। প্রধানমন্ত্রী একতি সম্পয়ক্ষ তলয়খয়িন। প্রধানমন্ত্রী একতি 

ত�তিও যেোর কয়রয়িন। ত�তিও-যি যিখা ত�তিও যেোর কয়রয়িন। ত�তিও-যি যিখা 

োয়ছে, িাঁর বাতিয়ি একতি মেূরয়ক তিতন োয়ছে, িাঁর বাতিয়ি একতি মেূরয়ক তিতন 

েস্ খাওোয়ছেন। প্রকৃতি এবং পাতখয়ির েস্ খাওোয়ছেন। প্রকৃতি এবং পাতখয়ির 

সয়গে প্রােেততিয়ি পতরপূে্ষ সকাল শুরু সয়গে প্রােেততিয়ি পতরপূে্ষ সকাল শুরু 

কয়র প্রধানমন্ত্রী তহতদিয়ি একতি কতবিাও কয়র প্রধানমন্ত্রী তহতদিয়ি একতি কতবিাও 

তলয়খয়িন। কতবিাতি তিতন ত�তিও-র সয়গে তলয়খয়িন। কতবিাতি তিতন ত�তিও-র সয়গে 

যেোর কয়রয়িন।যেোর কয়রয়িন।

https://www.youtube.com/
watch?v=axbpbQTIiZo 

অমলূষ্য মুহূতদিগুনলঅমলূষ্য মুহূতদিগুনল

যকমন হে প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রীর 
সকাল... ত�তিও যিখার জন্ তকউআর 

যকাি স্্ান করুন
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তনউ ইতডিো সমাচার ১

RNI No. : DELBEN/2020/78825 

ত নউ ই তডিে া  সম াচ ারতনউ ই তডিে া  সম াচ ার

  response-nis@pib.gov.in

 »১
সম্পািকসম্পািক

কুলি্রীপ তসং ধািওোতলো

প্রধান মহাতনয়ি্ষেক, তপআইতব, নিুন তিতলি

উপয়িষ্া-সম্পািকউপয়িষ্া-সম্পািক
তবয়নাি কুমার
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সয়ি্ন্দ্র প্রকাে,

মহাতনয়ি্ষেক, তবওতস

বু্য়রা অফ আউিতরচ অ্াডি কতমউতনয়কেন

মুদ্রেমুদ্রে
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নিুন তিতলি - ১১০০২০

যোগায়োগযোগায়োগ
বু্য়রা অফ আউিতরচ অ্াডি কতমউতনয়কেন, 
তবিি্রীে িল, সূচনা �বন, নিুন তিতলি - 

১১০০০৩
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এক িজরে সংবাদ

জািীয় িমুিা সমীক্া :

সামানজক সম্ক্ক :

সহায়িা :

ফ্ল্াগনিপ কম্কসনূি :

প্রচ্ছদ কানহিী :

সাক্াৎকাে :

ইনিবািক প্রয়াস :

করোিাে নবরুরধে লড়াই

ঐনিহল্ :

মি নক বাি ২.০

স্াম্রী তবয়বকানয়দির 
তেকায়গা �ারে

িথ্ সংগ্হ

স্ছে �ারি তমেন

এক যিে এক যরেন কাি্ষ

আেুষ্ান �ারি

প্রোসন

তকয়রন তরতজজু

যখলনা উৎপািন যষেত্র

পতরবি্ষনে্রীল �ারি

যবৌদ্ধ সাতক্ষি
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আধুতনক �ারয়ির আধ্াতমিক গুরু স্াম্রী তবয়বকানয়দির ঐতিহাতসক তেকায়গা বতৃিিার ১২৭ বির 
পূে্ষ হল। স্াম্রী তবয়বকানয়দির ওই �ারয়ের আয়গ তবশ্ববাস্রীর ময়ন �ারয়ির উিার, অদ্বিি িে্ষন 

সম্পয়ক্ষ স্পষ্ ধারো তিল না। �ারিয়ক িখন সাপুঁয়ি, ক্্রীিিাস এবং অন্ধতবশ্বায়সর যিে বয়ল ময়ন করা 
হি। তেকায়গা �ারয়ে স্াম্রী তবয়বকানদি �ারি্রীে িে্ষন, সংসৃ্তি এবং স�্িায়ক তবশ্ববাস্রীর সাময়ন িুয়ল 
ধয়রন। তবশ্বয়ক �ারি্রীে হওোর মায়ন যবাঝায়না তিল স্াম্রী তবয়বকানয়দির এই সফয়রর একতি প্রধান 
ববতেষ্্। তমতেগান তবশ্বতবি্ালয়ে সাংবাতিকয়ির সয়গে কথা বলার সমে তিতন বয়লতিয়লন, “এতি আপনায়ির 
েিাব্্রী, তকন্তু একতবংে েিাব্্রী হয়ব �ারয়ির!” স্াম্রী তবয়বকানয়দির এই �তবর্ৎবাে্রীয়ক যসখানকার 
সাংবাতিকরা কিিা গুরুত্ব তিয়েতিয়লন িা জানা না থাকয়লও, কয়রানার ময়িা তবশ্বব্াপ্রী মহামার্রীর 
সঙ্কিকায়ল ‘আমিতন�্ষর �ারি’-এর সঙ্কল্প উচ্ারে কয়র প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী স্াম্রী তবয়বকানদি প্রিতে্ষি 
যসই পয়থই এতগয়ে চয়লয়িন। তনউ ইতডিো সমাচায়রর এবায়রর সংখ্াে প্রছেি কাতহন্রী রূয়প িুয়ল ধরা 
হয়েয়ি যে থাতময়ে যিওো, তবভ্ান্ত করা এবং ঝুতলয়ে রাখার কম্ষসংসৃ্তি ি্াগ কয়র তনতি্ষষ্ সময়ের 
ময়ধ্ কম্ষসম্পািয়নর যে য�ারো প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী কয়রয়িন িা যিয়ে নিুন কম্ষসংসৃ্তির তবকাে 
�তিয়েয়ি। তবগি িে বিয়র লালয়কলিার প্রাকার যথয়ক তিতন েি য�ারো কয়রয়িন তকংবা মতন্তস�ার েি 
তসদ্ধান্ত, প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী যসগুতল বাস্তবােয়নর খসিা আয়গই বিতর কয়র যরয়খয়িন।

এবায়রর সংখ্াে যকাতি যকাতি মানুয়রর মুয়খ হাতস যফািায়না তবয়শ্বর সব্ষবৃহৎ স্াস্্ প্রকল্প আেুষ্ান 
�ারয়ির কাতহন্রীও রয়েয়ি। যকন্দ্র্রীে সরকায়রর এই জনতপ্রে প্রকয়ল্পর পাোপাতে, আপনারা যসই যিিা 
ওোতরেস্ষয়ির সম্পয়ক্ষও পিয়বন োরঁা প্রয়োজন্রীে িথ্ এবং পতরসংখ্ান একতত্রি কয়র এ ধরয়নর 
ন্রীতি প্রেেয়ন সাহাে্ কয়রন। জাতি গঠয়ন এয়ঁির গুরুত্বপূে্ষ অবিায়নর কথা আপনারা জানয়লও িায়ঁির 
অত�জ্ঞিার কথা হেয়িা আয়গ কখনও যোয়ননতন। 

পতরছেন্নিার যষেয়ত্র নিুন নিুন উদ্াবন, �ারিয়ক যখলনা উৎপািয়ন আমিতন�্ষর কয়র যিালার যষেয়ত্র 
প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূে্ষ উয়ি্াগ, ক্্রীিায়ষেয়ত্র �ারয়ির ১০ বির পয়রর কথা য�য়ব গুরুত্বপূে্ষ প্রস্তুতি এবং 
সারা পৃতথব্রীর যবৌদ্ধ ধম্ষাবলম্ব্রীয়ির উন্নি পতরয়রবা প্রিায়নর জন্ যকন্দ্র্রীে সরকায়রর উয়ি্াগ সম্পয়ক্ষও 
এই সংখ্াে জানয়ি পারয়বন। প্রতিবায়রর ময়িা এবারও প্রধানমন্ত্রীর এ মায়সর ‘মন তক বাি’ এই সংখ্াে 
িুয়ল ধরা হয়েয়ি। এতি সরকাতর মুখপত্র নে, এতি সরকায়রর পষে যথয়ক জনকল্ায়ে গৃহ্রীি নানা পিয়ষেপ 
এবং সকল কাজকম্ষ সম্পয়ক্ষ িথ্ প্রিানকার্রী পতত্রকা। আো কতর, এবায়রর সংখ্াতিও আয়গর ময়িাই 
পিদি হয়ব। আপনায়ির মিামি আমায়ির ই-যমল – response-nis@pib.gov.in-এ পাঠান।

অয়নক অয়নক ধন্বাি!  

সম্পাদকের েলকে

(যক এস ধািওোতলো)(যক এস ধািওোতলো)

তনউ ইতডিো সমাচার২
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সংসৃ্তিসংসৃ্তিস্াম্রী তবয়বকানয়দির  তেকায়গা �ারে

প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী ২০২০-
র ১২ জানুোতর েখন পতচিমবগে 
সফয়র এয়সতিয়লন, িখন তিতন 

যকবল স্াম্রী তবয়বকানয়দির ১৫৮িম 
জন্মজেন্ত্রীয়ি িাঁয়ক তবনম্র শ্রদ্ধা জানানতন, 
যসই আন্তজ্ষাতিক েুব আিে্ষয়কও 
শ্রদ্ধা জাতনয়েয়িন োঁর ১৮৯৩-এর ১১ 
যসয়টেম্বয়রর তেকায়গা �ারে বহু তবিয়ক্ষর 
অবসান �তিয়েতিল এবং �ারি সম্পয়ক্ষ 
তবয়শ্বর ধারো বিয়ল তিয়েতিল। স্াম্রী 
তবয়বকানদি তহদুি ধম্ষ, িার ঐতিহ্ ও 
�ারি্রীে স�্িার সয়গে তবশ্বয়ক পতরচে 
কতরয়েয়িন। 

“আয়মতরকার �াই ও যবায়নরা” – এই 
েব্বন্ধ উচ্ারে কয়র স্াম্রী তবয়বকানদি 
িাঁর �ারে শুরু কয়রন। একথা শুয়ন তবশ্ব 
ধম্ষস�াে সকয়লই উয়ঠ িাঁতিয়ে িাঁয়ক 
অত�বািন জানান।

�ারয়ে স্াম্রী তবয়বকানদি বয়লন, “আতম 
গতব্ষি,  আতম যসই ধয়ম্ষর প্রতিতনতধত্ব করতি 
ো তবশ্বয়ক সতহষু্িা এবং সাব্ষয়�ৌতমক 
স্্রীকৃতির পাঠ পতিয়েয়ি। আমরা শুধুই 
সাব্ষয়�ৌতমক সতহষু্িাে তবশ্বাস কতর না, 
আমরা সকল ধম্ষয়ক সি্ রূয়প স্্রীকার 

কতর। আতম এই সুয়োয়গ যসই পংততিগুতল 
যোনায়ি চাই, যেগুতল আতম যিািয়বলাে 
মুখস্ কয়রতি আর যেগুতল যরাজ যকাতি 
যকাতি মানুর জপ কয়রন যেমন, ‘ত�ন্ন ত�ন্ন 
উৎস যথয়ক যবতরয়ে আসা নি্রীগুতল িায়ির 
তনজস্ পয়থ প্রবাতহি হয়ে অবয়েয়র সমুয়দ্র 
তগয়ে যময়ে, তঠক যিমনই মানুর িাঁর 
ইছোে ত�ন্ন ত�ন্ন পথ যবয়ি যনে। এই পথ 
যিখয়ি েিই আলািা ময়ন যহাক আসয়ল 
সবই ঈেয়রর তিয়ক োে’।

মাতক্ষন েুতিরাষ্ট্র সফয়রর সমে তিতন 
যস যিয়ের প্রতিতি প্রায়ন্ত ো যিয়খয়িন 
িা প্রতিফতলি হয়েয়ি িাঁর �ারয়ে। 
তেকায়গার ধম্ষস�াে তিতন তহদুি ধম্ষ 
সম্পয়ক্ষ একতি নতথ যপে কয়রন এবং 
ধম্ষ্রীে ঐক্ সম্পয়ক্ষ তবস্তাতরি ব্াখ্া 
যিন। স্াম্রী তবয়বকানয়দির বাে্রী ও িাঁর 
সৃজনে্রীল বতিয়ব্ সমগ্ আয়মতরকার কথা 
প্রতিফতলি হে। তেকায়গাে এই �ারয়ের 
পর িাঁয়ক একাতধক মে্ষািাপূে্ষ প্রতিষ্ায়ন 

�ারে যিওোর জন্ আমন্তে জানায়না হে।

�ারয়ি তফয়র আসার পর তিতন এক 
সংয়বিনে্রীল সমাজ গঠয়নর জন্ েুব 
সম্প্রিােয়ক তনয়ে কাজ কয়র যগয়িন। 

স্াম্রী তবয়বকানয়দির মনয়ন �ারি ও 
েুব সম্প্রিায়ের প্রতি একতি আধুতনক 
িৃতষ্�তগে প্রতিফতলি হে,েখন তিতন বয়লন, 
শ্রীমদ্াগবি গ্রীিা পিার আয়গ যিামরা 
ফুিবল যখয়লা। তিতন আরও বয়লন, িাকা-
পেসা না থাকয়লই মানুর িতরদ্র হে না,  
একজন মানুর িখনই িতরদ্র হে েখন িাঁর 
যকান স্প্ন ও আকাঙ্কা থায়ক না। যিামরা 
তনয়জরাই তনয়জয়ির �াগ্ তনম্ষািা।

ঊনতবংে েিাব্্রীর সহতজো  যোগ্রী 
রামকৃষ্ পরমহংয়সর তপ্রে তের্ তিয়লন 
স্াম্রী তবয়বকানদি। স্াম্রী তবয়বকানদি 
কলকািাে রামকৃষ্ মঠ প্রতিষ্া কয়রন 
এবং রামকৃষ্ তমেয়নর মাধ্য়ম সারা তবশ্ব 
জুয়ি আধ্াতমিকিাবায়ির প্রসার �িান, 
োর ত�ততি তিল প্রাচ্রীন �ারি্রীে যবিান্ত 
িে্ষন। n 

 

স্াম্রী তবয়বকানদি ১৮৯৩-এর ১১ যসয়টেম্বর 

ঐতিহাতসক তেকায়গা �ারে তিয়েতিয়লন, ো আজও 

প্রাসতগেক। প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী িাঁয়ক স্মরে কয়র 

বয়লয়িন, “স্াম্রী তবয়বকানদি যকাতি যকাতি �ারিবাস্রীর 

হৃিয়ে ও মনয়ন জােগা কয়র তনয়েয়িন তবয়ের কয়র, 

�ারয়ির উিার মানতসকিাসম্পন্ন েুব সম্প্রিায়ের 

কায়ি তিতন হয়ে উয়ঠয়িন এক আয়লার তিোর্রী।”

স্পােী বিকিেপানন্দ :স্পােী বিকিেপানন্দ :

জন্ম : জন্ম : ১২১২ জধািুয়ধানি,  জধািুয়ধানি, ১৮৬৩১৮৬৩
মৃতুষ্য : মৃতুষ্য : ৪৪ জুলধাই,  জুলধাই, ১৯০২১৯০২

তনউ ইতডিো সমাচার ৩

যবু সম্প্রদারয়ে আদি্কযবু সম্প্রদারয়ে আদি্ক
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যকাত�ি-১৯-এর প্র�াব যথয়ক কৃতরয়ষেয়ত্রর অগ্গতির পথ 
সুগম রাখার প্রয়চষ্াে তকরাে যক্তিি কাি্ষ (যকতসতস)-

এর মাধ্য়ম কৃরকয়ির সহজ সুয়ির েয়ি্ষ একতি তবয়ের আতথ্ষক 
সহােিা অত�োন চলয়ি। ২০২০-র 
১৭ আগস্ পে্ষন্ত ১.২২ যকাতি তকরাে 
যক্তিি কাি্ষ অনুয়মাতিি হয়েয়ি োর 
মাধ্য়ম ১.০২ লষে যকাতি িাকা ঋে 
যিওোর পতরকল্পনা রয়েয়ি। কৃতরয়ষেয়ত্র 
আতথ্ষক সহােিার এই পিয়ষেপ গ্াম্রীে 
অথ্ষন্রীতির পুনরুজ্্রীবয়ন সুিূরপ্রসার্রী 
�ূতমকা যনয়ব এবং কৃতরয়ষেয়ত্রর তবকাে 
হার ত্বরাতবিি করয়ব। আপৎকাল্রীে 
ঋে সহােিা তনচিেিা কম্ষসূতচ 
(ইতসএলতজএস)-র আওিাে তবত�ন্ন 
যষেত্রয়ক তবয়ের কয়র, এমএসএমই-
গুতলয়ক ১০০% পে্ষন্ত ঋে সহােিা 

যিওো হয়ছে। এই কম্ষসূতচর আওিাে সরকাতর ও যবসরকাতর 
যষেয়ত্রর ব্াঙ্কগুতল ২০২০-র ১৮ আগস্ পে্ষন্ত ১.৫ লষে যকাতি 
িাকার যবতে ঋে মঞু্র কয়রয়ি। ইতিময়ধ্ই ১ লষে যকাতি িাকার 
যবতে ঋে কৃরকয়ির বন্টন করা হয়েয়ি। n

সঙ্কিজনক পতরতস্তিয়ক তক�ায়ব সুয়োয়গ রূপান্ততরি করয়ি 
হে, �ারি সরকার কয়রানা মহামার্রীর সময়ে যসই িৃষ্ান্ত 

স্াপন কয়রয়ি। এর একতি উজ্জ্বল উিাহরে হল ভ্াম্মান 
হাসপািাল যমতিক্াব। ভ্াম্মান মাইয়ক্া-স্টাকচারসম্পন্ন 
হাসপািাল যমতিক্াব যিয়ের যে যকানও জােগাে, যে যকানও 
য�ৌয়গাতলক পতরয়বয়ে িুই �ন্টার ময়ধ্ই গয়ি যিালা োে। এর 
ফয়ল, যসই এলাকার য�ৌয়গাতলক পতরয়বে িথা আবহাওোর 
যকানও প্র�াব পয়ি না। এর চারতি অংে – িাতিায়রর কষে, 
আইয়সায়লেন কষে, যমতিয়কল রুম এবং যরাগ্রীয়ির জন্ 
আইতসইউ সুতবধাসম্পন্ন িুই েে্ার ব্বস্া। কয়রানার তবরুয়দ্ধ 
লিাইয়ে তিরুবনন্তপুরয়মর শ্রী তচত্রা তিরুনাল ইনতস্তিউি 
ফর যমতিয়কল সায়েয়সেস অ্াডি যিকনলতজ এবং আইআইতি 
মাদ্রাজ যেৌথ�ায়ব ভ্াম্মান এই হাসপািাল যমতিক্াব উদ্াবন 
কয়রয়ি। ইতিময়ধ্ই যচন্নাইয়ের যচগোলপাটু্-যি ৩০ েে্াতবতেষ্ 
এবং যকরয়লর ওয়েনায়ি ১২ েে্াতবতেষ্ এ ধরয়নর হাসপািাল 
চালু হয়েয়ি। n

১.২২ ঘেোতি তেষোণ ঘরেতিি 
েোি্ড অনুগ�োতেত

েুই �ন্োর �গ্্যই ভ্ো�্য�োন  
হোসপোতোল ঘ�তিে্যোব

ইতডিেো ঘপোস্ট ঘপগ�ন্স ব্যোঙ্ক, েরীবগের েোগে এে আেীব্ডোে

ইতডিো যপাস্ যপয়মন্টস ব্ায়ঙ্কর 
উচ্াকাঙ্ক্রী  ‘আপ কা ব্াঙ্ক, আপ 

কা বিার’ কম্ষসূতচর সূচনা হে ২০১৮-
র ১ যসয়টেম্বর। সূচনার পর যথয়ক এই 
কম্ষসূতচ গ্াম্রীে এলাকাে িতরদ্র মানুয়রর 
জ্রীবনোপয়নর যষেয়ত্র এক আে্রীব্ষাি 
হয়ে উয়ঠয়ি। এই কম্ষসূতচর আওিাে 

অ্াকাউন্টধার্রীর সংখ্া ২ যকাতির যবতে। 
যকাত�ি-১৯ মহামার্রীর সমে ইতডিো 
যপাস্ যপয়মন্টস ব্াঙ্ক গ্াম্রীে এলাকাে 
মানুয়রর স্ায়থ্ষ জ্রীবনয়রখা তহয়সয়ব কাজ 
করয়ি। লকিাউয়নর সমে প্রাে ৮৫ 

লষে উপয়�াতিায়ক ১,৫০০ যকাতি িাকা 
যিওো হয়েয়ি। এই ব্ায়ঙ্কর মাধ্য়ম ৭৫ 
লষে মাতন অি্ষার তহয়সয়ব ৭৬০ যকাতি 
িাকা যমিায়না হয়েয়ি এবং তিতবতি-র 
মাধ্য়ম ১,১০০ যকাতি িাকা বন্টন করা 
হয়েয়ি। n

এই কম্ষসূতচয়ি গ্ামাঞ্চয়লর যে 
যকউ আধার কায়ি্ষর মাধ্য়ম স্ান্রীে 
িাক�র যথয়ক ব্ায়ঙ্কর সুয়োগ-
সুতবধা গ্হে করয়ি পায়রন। যফায়ন 
যময়সজ পাতঠয়েও যপাস্ম্ান বা 
িাক হরকরার সয়গে যোগায়োগ 
করা যেয়ি পায়র। সারা যিয়ে ১ 
লষে ৩৬ হাজায়রর যবতে িাক�য়র 
ইতডিো যপাস্ যপয়মন্টস ব্ায়ঙ্কর 
সুতবধা পাওো োয়ছে। n

তনউ ইতডিো সমাচার৪

সংবাি সংয়ষেপসংবাি সংয়ষেপ
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উ
তিরাখয়ডের তপয়থারাগি যজলাে যজৌলতজতব 
যথয়ক মুতসেোতর পে্ষন্ত ২০তি গ্ায়মর প্রাে 
১৫,০০০ মানুয়রর োিাোি আরও সুগম 

করয়ি স্রীমান্ত সিক সংস্া (তবআরও) প্রবল বর্ষে 
ও বারংবার �ূতমধয়সর ময়িা প্রতিকূলিা সয়্বেও 
তিন সপ্ায়হর কম সময়ে ১৮০ ফুি বিয়�্ষ্র 
যবইতল যসিু তনম্ষাে করয়ি যপয়রয়ি। উয়লিখ 
করা যেয়ি পায়র, ২০২০-র ২৭ জুলাই এই 
গ্ামগুতলর ময়ধ্ সংয়োগ রষোকার্রী যে ৫০ তমিার 
ি্রী�্ষ কংতক্য়ির যসিু তিল িা যম� �াঙা বৃতষ্ ও 
বন্ার যিায়ি য�য়স োে। �ূতমধ্বয়সর কারয়ে 
বহু ব্ততি হিাহি হন এবং সিক যোগায়োগ 
ব্বস্াও য�য়ঙ পয়ি। তবআরও িার োবি্রীে 
সহােসম্পিয়ক কায়জ লাতগয়ে ২০ তিয়নর ময়ধ্ 
এই যসিুতি নিুন কয়র তনম্ষায়ে সষেম হে।  n

সংখ্াল�ু সম্প্রিায়ের প্রতি�াবান ও যমধাব্রী েুবকয়ির কম্ষয়ষেয়ত্র 
পয়িান্নতি িথা উন্নতির লয়ষে্ সরকায়রর সুিৃঢ় প্রোয়সর অগে তহয়সয়ব 

সংখ্াল�ু সম্প্রিায়ের িতরদ্র, িুব্ষলির ও তপতিয়ে পিা যশ্রে্রীর তনব্ষাতচি ২২ জন 
েুবক-েুবি্রীয়ক ‘নই উিান’ কম্ষসূতচর আওিাে মে্ষািাপূে্ষ তসত�ল সাত�্ষয়সস 
পর্রীষোে অংেগ্হয়ের জন্ তবনামূয়ল্ যকাতচং যিওো হয়েয়ি। যকন্দ্র্রীে 
সংখ্াল�ু তবরেক মন্তক এই কম্ষসূতচতি পতরচালনা কয়র। যকন্দ্র্রীে সংখ্াল�ু 
তবরেক মন্ত্রী মুখিার আব্াস নাকত� বয়লয়িন, সংখ্াল�ু সম্প্রিায়ের েুবক-
েুবি্রীয়ির ময়ধ্ যমধার যকান �ািতি যনই।  n

উ
তির-পূব্ষাঞ্চয়লর উন্নেন 
সরকায়রর কায়ি 
২০১৪ সাল যথয়ক 

সব্ষিাই সয়ব্ষাচ্ অগ্াতধকার 
যপয়েয়ি। এই লয়ষে্ সরকার 
২০১৪ যথয়ক ২০১৯-এর 
ময়ধ্ যরল প্রকল্পগুতলয়ি 
২৭,৬৫৫ যকাতি িাকা 
তবতনয়োগ কয়রয়ি। ২০০৯ 

যথয়ক ২০১৪ পে্ষন্ত যরল প্রকল্প খায়ি উতির-পূয়ব্ষ তবতনয়োয়গর পতরমাে 
তিল ১০,৬১০ যকাতি িাকা। এখন তসতকম িািা সমগ্ উতির-পূব্ষ  যরল 
যনিওোয়ক্ষর সয়গে েুতি হয়েয়ি। ২০২২-এর তিয়সম্বর নাগাি তসতকমও 
যরল মানতচত্র চয়ল আসয়ব। আসাম, তত্রপুরা ও অরুোচল প্রয়িে আয়গ 
যথয়কই যরল যনিওোয়ক্ষ েুতি তিল। এখন তজতরবাম-ইম্ফল, ব�রব্রী-
সাইরং, তিমাপুর-যকাতহমা, তিতিতলো-তবরন্রীহাি এবং যসবক-রংয়পা 
প্রকয়ল্পর মাধ্য়ম সমস্ত রাজধান্রী েহরগুতলয়ক েুতি করা হয়ছে। n

সংতবধায়নর ৩৭০ ধারা বাতিয়লর পর জমু্-কাশ্্রীর ও 
লািায়খ উন্নেয়নর গতি যবয়িয়ি। জমু্ ও কাশ্্রীর 

এবং লািায়খ যোগায়োগ ব্বস্ার উন্নতি �িায়নার পাোপাতে, 
যলহ যজলাে সিক তনম্ষায়ের কায়জ বজ্ষ্ প্াতস্ক ব্বহার করা 

হয়ছে। প্রধানমন্ত্রী গ্াম সিক 
যোজনা (তপএমতজএসওোই)-
এর আওিাে যোগায়োগ গয়ি 
িুলয়ি জমু্-কাশ্্রীয়র ১৯,২৭৭ 
তকয়লাতমিার ি্রী�্ষ ৩,২৬১তি সিক 
এবং ২৪৩তি যসিু প্রকল্প মঞু্র 

করা হয়েয়ি। এর ময়ধ্, ১১,৫১৭ তকয়লাতমিার ি্রী�্ষ ১,৮৫৮তি 
সিক তনম্ষাে এবং ৮৪তি যসিু বিতরর কাজ সমূ্পে্ষ হয়েয়ি। 
অন্তিয়ক, লািায়খও ২০২০-র জুলাই পে্ষন্ত িুতি যসিু সহ ৬৯৯ 
তকয়লাতমিার ি্রী�্ষ ৯৬তি সিয়কর কাজ যের হয়েয়ি। এর মাধ্য়ম 
৬৪তি যোগায়োগতবহ্রীন অঞ্চলয়ক েুতি করা হয়েয়ি। n

তনউ ইতডিো সমাচার ৫

২০ তেগনই তবআরও-এর ঘসতু 
তন�্ডোণ

উত্তর-পূগব্ড ঘরল ঘ�োেোগ�োগের জন্য 
২৭,৬৫৫ ঘেোতি িোেো তবতনগেোে

তপএ�তজএসওেোই-এর আওতোে জমু্ ও 
েোশ্ীগর সড়ে তন�্ডোগণ প্োতস্টগের ব্যবহোর 

সফল তসতভল সোতভ্ডগসস প্রোে্ডীগের সম্োতনত েরো হগেগে
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যিয়ের অথ্ষন্রীতি ও ন্রীতি প্রেেয়নর যষেয়ত্র িথ্ গুরুত্বপূে্ষ �ূতমকা পালন কয়র। িথ্ 
সংগ্হ একতি শ্রমসাধ্ কাজ। যিয়ের প্রি্ন্ত এলাকাগুতল যথয়ক োঁরা িথ্ সংগ্হ কয়রন 
িাঁয়ির ওপর গুরুিাতেত্ব থায়ক। এই যিিা ওোতরেস্ষ বা িথ্ সংগ্হকার্রী যসনান্রীরা 
সরকারয়ক প্রকৃি িথ্ যিে। এমনতক, মহামার্রীর সমে িাঁরা এই গুরুত্বপূে্ষ �ূতমকা 
পালন করয়িন। জাি্রীে নমুনা সম্রীষোর মূল উয়দেে্, ‘সতঠক িথ্, েথােথ উন্নেন’ – এই 
মূলমন্তয়ক সাময়ন যরয়খ সতঠক িথ্ সংগ্য়হর কাজ বাস্তবাতেি করা।

িীিব য�ধাদ্ধািীিব য�ধাদ্ধা

আপতন অবে্ই স্াতনয়িেন ওোতরের 
বা জঞ্াল সাফাইকম্ষ্রী যসনান্রীয়ির 

কথা শুয়নয়িন। এরঁা জঞ্াল সাফাই কয়র 
তনয়জর িাতেত্ব পালন কয়রন। আপতন 
যকাত�ি-১৯-এর ময়িা মহামার্রীর তবরুয়দ্ধ 
�ারয়ির লিাইয়ে কয়রানা যসনান্রীয়ির 
কথাও তনচিেই শুয়নয়িন। তকন্তু, এমন 
যসনান্রীরাও রয়েয়িন োরঁা সুিূরপ্রসার্রী 
উন্নেয়নর উয়দেে্ পূরয়ে িথ্ সংগ্হ কয়র 
থায়কন। সুিূরপ্রসার্রী উন্নেয়নর উয়দেে্ 
পূরয়ের যষেয়ত্র িতরদ্র মানুর, কম্ষসংস্ান, 
মুদ্রাস্্রীতি, স্াস্্ ও অথ্ষন্রীতির যষেয়ত্র যে 
সমস্ত কম্ষসূতচ রয়েয়ি সমাজ জ্রীবয়ন িার 
প্র�াব তনয়ে িথ্ সংগ্হ করা হয়ে থায়ক। 
িথ্ সংগ্য়হর কায়জ েুতি যসনান্রীরা 
প্রতিকূল পতরতস্তির সয়গে লিাই কয়র 
এই িাতেত্ব পালন কয়রন। এখন প্রশ্ন 
হল, সংগৃহ্রীি িথ্ তক কারয়ে ব্বহার 
করা হে?

িথ্ সংগ্হকার্রী যসনান্রীরা জাি্রীে 
নমুনা সম্রীষো (এনএসএস)-এর সয়গে 
েুতি। এঁরা তবত�ন্ন কম্ষসূতচ ও প্রকল্প 
সম্পতক্ষি িথ্ সংগ্হ কয়র থায়কন, োর 
সাহায়ে্ সরকাতর সুফলগুতল সাধারয়ের 
কায়ি যপঁয়ি যিওো হে। কয়রানা 
মহামার্রীর সমে প্রাে ৬ লষে িথ্ 
সংগ্হকার্রী কম্ষ্রী ও আতধকাতরকরা এই 
কায়জ েুতি যথয়কয়িন। সংগৃহ্রীি িথ্ 
ইয়লক্ট্রতনক পদ্ধতিয়ি দ্রুি মূল্ােয়নর 
জন্ অ্াপ-ত�ততিক প্রেুততিয়ি যরকি্ষ 
হয়ে থায়ক।

িথ্ গুরুত্বপূে্ষ যকনিথ্ গুরুত্বপূে্ষ যকন
িয়থ্র গুরুত্ব অনুধাবন সম্পয়ক্ষ 

তবতেষ্ মাতক্ষন সংখ্াি্বেতবি উইতলোম 
এিওোি্ষ যিতমং বয়লয়িন, “িথ্ িািা 
আপতন মিামিহ্রীন আয়রকজন ব্ততির 
ময়িাই।” িয়থ্র গুরুত্ব ও ত�ততি হল 

যে যকানও পতরকল্পনায়ক আরও সুিৃঢ় 
করা। গ্াম ও েহরাঞ্চয়লর মানুর 
তেল্পপে্, বাজার, তেষো, স্াস্্, খাি্ 
ও জ্রীবনজ্রীতবকা খায়ি তক পতরমাে 
অথ্ষ ব্ে করয়িন িা জানা অি্ন্ত 
গুরুত্বপূে্ষ। ন্রীতি প্রেেয়নর যষেয়ত্র িথ্ 
গুরুত্বপূে্ষ �ূতমকা পালন কয়র। িাই, 
সংগৃহ্রীি িথ্ সরকায়রর যে যকানও 
কম্ষসূতচর সফল হওোর যষেয়ত্র েথােথ 
হওো প্রয়োজন।

জাি্রীে নমুনা সম্রীষো বা এনএসএস-
এর মহাতনয়ি্ষেক এ যক সাধুর ময়ি, 
তবত�ন্ন সমে সরকার কৃতর, গ্াহক 
মূল্সূচক, যিে্রীে প্রজাতির গরু, 
বাজার মূল্, উৎপািন, মুদ্রাস্্রীতি, 
স্াস্্ প্র�ৃতি সম্পয়ক্ষ সম্রীষো চাতলয়ে 
থায়ক। এই সম্রীষোগুতল যথয়কই িথ্ 
সংগ্হ করা হে। এই কাজ করার 

समाचार-सार

তনউ ইতডিো সমাচার৬

জাি্রীে নমুনা সম্রীষোজাি্রীে নমুনা সম্রীষো িথ্ সংগ্হ

আসুন, ‘যিিা ওোতরের’যির সম্ান জানাইআসুন, ‘যিিা ওোতরের’যির সম্ান জানাই
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সমে আমায়ির কম্ষচার্রীয়ির কখনও 
কখনও পাহায়ি চিয়ি হে, আবার 
কখনও নি্রী পার করয়ি হে। িথ্ 
সংগ্হ প্রতক্ো যের হওোর পর িার 
ত�ততিয়ি একতি প্রতিয়বিন বিতর করা 
হে। এই প্রতিয়বিন ন্রীতি রচনার 
কায়জ সরকার তবয়বচনা কয়র। একতি 
কাে্ষকর িথা ফলিাে্রী কম্ষসূতচ চূিান্ত 
করার সমে প্রকৃি িয়থ্র �ূতমকা 
অি্ন্ত গুরুত্বপূে্ষ।

িথ্ সংগ্হ সহজ কাজ নেিথ্ সংগ্হ সহজ কাজ নে
যে যকানও ন্রীতি প্রেেয়নর যষেয়ত্র 

তবস্তাতরি সম্রীষো ও সুপতরকল্পনা 
জতিি থায়ক। উিাহরেস্রূপ বলা োে, 
সিক, স্াস্্ পতরচে্ষা, তেষো ও তবয়ের 
একতি অঞ্চয়লর পতরকাঠায়মাগি 
উন্নেয়নর সুয়োগয়ক কায়জ লাগায়ি 
যসই অঞ্চয়লর প্রকৃি িথ্ সরকায়রর 
কায়ি থাকা জরুতর। কারে এয়ি ন্রীতি 
প্রেেন করা সহজ হে। তকন্তু িথ্ 
সংগ্য়হর কাজ সহজ নে। বহুবার 
িথ্ সংগ্হকার্রীয়ির তবত�ন্ন গ্ায়ম 
এবং প্রি্ন্ত আতিবাস্রী এলাকাগুতল 
যথয়ক িথ্ সংগ্হ করয়ি হে। এই 
কায়জর সয়গে েুতি একজন আতধকাতরক 
িাঁর অত�জ্ঞিার কথা শুতনয়েয়িন। 
এ প্রসয়গে তিতন বয়লয়িন, ‘আতম 
আদিামান-তনয়কাবয়র তিলাম। যসখায়ন 

একাতধক যিাি যিাি বি্রীপ সম্রীষোর 
জন্ তচ-তনিি করা হয়েতিল। যসখায়ন 
সম্রীষোর কাজ করাই তিল অি্ন্ত 
চ্ায়লয়ঞ্র। আমায়ির িথ্ যসনান্রীরা 

তবত�ন্ন বি্রীয়প জাহায়জ যেয়িন। তকন্তু 
অগ�্রীর সমুয়দ্র জাহাজ যথয়ক যগয়ল 
িাঁরা তসঁতি তিয়ে যনয়ম যিাি যনৌয়কাে 
কয়র বি্রীপগুতলয়ি যপঁিয়িন। িাঁরা 
যসখায়ন কতঠন পতরতস্তির ময়ধ্ 
থাকা সয়্বেও িষেিা ও তনষ্ার সয়গে 
তনয়জয়ির িাতেত্ব পালন কয়রয়িন। 
সম্রীষো িয়ল থাকা ব্ততিয়িরয়ক স্ান্রীে 
মানুয়রর কায়ি উয়পষো ও অবজ্ঞা সহ্ 
করয়ি হয়েয়ি’। তবতবধ সূচক সম্বতলি 
সম্রীষোর কাজ বি্ষমায়ন চলয়ি এবং 
আগাম্রী তিয়সম্বর নাগাি এই কাজ যের 
হয়ব। প্রাে ৬ লষে িথ্ যসনান্রী িথ্ 
সংগ্য়হর কায়জ েুতি রয়েয়িন এবং 
প্রাে ২৩ যকাতি পতরবার যথয়ক িথ্ 
সংগ্হ করয়িন। n

সদুরূপ্রসপারী উন্নয়কনর 
উকদেশ্য পরূকের আওতপায় 
১৭বি সবুনবদদিষ্ট লক্্য, 
১৬৯বি েেদিপবরেল্পনপা, 
২৩১বি আন্তরদিপাবতে সচূে 
এিং ৩০২বি রপাতীয় 
সচূকের তথ্য সংগৃহীত 
হয়। 

গ্পাহে েলূ্যসচূে, 
েদু্পাস্ীবত, স্পাস্্য, বশক্পা, 
প্রভৃবত খপাকত সেপাকর, 
বশল্পকক্করে ও উৎপপাদন 
ক্ক্করে ি্যয় সংক্পান্ত তথ্য 
সংগ্হ ।

বিবিধ সচূে সম্ববলত 
সেীক্পার েপার ২০২০-
র রপানয়ুপাবর ক্থকে 
২০২০-র বিকসম্বর 
পরদিন্ত চল...

অথদিনীবত সম্বেদিত 
তথ্য প্রবত 
ত্রেেপাবসকে প্রেপাশ 
েরপা হকছে। 

৬ লকক্র ক্িবশ তথ্য 
সংগ্হেপারী বিবভন্ন 
সেীক্পার রন্য ২৩ 
ক্েপাবিরও  ক্িবশ 
পবরিপাকর সেীক্পা 
েকরকেন।

সনিক তথষ্য, সনিক তথষ্য, 
�থধা�থ উন্নয়ি�থধা�থ উন্নয়ি
১

তথ্যের গুরুত্ব অনুধাবন 
সম্পথ্কে বববিষ্ট মাব্কেন 
সংখযোতত্ত্বববদ উইবিয়াম 

এডওয়াডকে ডডবমং 
বথিথেন, “ত্যে োড়া 
আপবন মতামতহীন 
আথর্জন বযেবতির 

মথতাই।”

একজন িথ্ সংগ্হকার্রীর কতবসুল� ময়নাবৃততির প্রকাে
কয়রানা মহামার্রী েখন সমগ্ তবশ্বয়ক গতিহ্রীন কয়র তিয়েয়ি, তঠক যসই সময়ে সরকায়রর 
সাময়ন িথ্ সংগ্য়হর যষেয়ত্র আয়রকতি সঙ্কি যিখা তিয়েয়ি, কারে িয়থ্র যষেয়ত্র যে 
যকানও ধরয়নর �ািতি না যকবল ন্রীতি প্রেেয়নর ওপর প্র�াব যফয়ল, এমনতক প্রকৃি 
ন্রীতি প্রেেয়নর যষেয়ত্র অজায়ন্তই যকাথাও এক বি েূে্স্ান বিতর কয়র। উৎপািন, 
মুদ্রাস্্রীতি ও কম্ষসংস্ান সম্পতক্ষি িথ্ সংগ্হ করয়ি হয়ব এবং এই সম্রীষোর িাতেত্ব 
পালন করয়ব তফল্ড অপায়রেন তিত�েন। তিত�েয়নর কম্ষ্রী-আতধকাতরকরা পাহাতি এলাকা, 
চরম ে্রীি, ি্রীব্র িাবিাহ এবং সব যথয়ক গুরুত্বপূে্ষ, যকাত�ি-১৯-এর ময়িা জতিল 
পতরতস্তি উয়পষো কয়র জ্রীবয়নর ঝঁুতক তনয়ে িথ্ সংগ্য়হর কাজ কয়র চয়লয়িন। তঠক এই 
কারয়েই �ারি িথ্ সংগ্য়হর কায়জ েুতি ব্ততিয়ির িথ্ যসনান্রী তহয়সয়ব আখ্া তিয়েয়ি।

তনউ ইতডিো সমাচার ৭

২ ৩ ৪ ৫
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মহামিা গান্ধ্রী বয়লয়িন, পতরছেন্নিা প্রয়ি্য়কর অ�্ায়স পতরেি যহাক। িাই, জাতির 
জনয়কর এই মন্ত আমিস্ কয়র যিয়ের প্রতিতি েহর প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রীর তলিন ইতডিো 
বা পতরছেন্ন �ারয়ির স্প্নয়ক বাস্তবাতেি করয়ি স্ছে সয়ব্ষষেয়ের যষেয়ত্র এক সম্ানজনক 
জােগাে উয়ঠ আসার যচষ্া চালায়ছে। 

এক ‘পনিচ্ছন্ন ভধািত ’-এি শপথ

প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী েখন ২ অয়্াবর, ২০১৪ িাতরয়খ 
মহামিা গান্ধ্রী জেন্ত্রীয়ি স্ছে �ারি তমেয়নর সূচনা 
কয়রতিয়লন িখন তিতন এই অত�োয়নর উয়দেে্ পূরয়ে 

যিেবাস্রীয়ক একয়োয়গ এতগয়ে আসার আহ্ান জাতনয়েতিয়লন। 
একথা উয়লিখ করার প্রয়োজন যনই যে, স্ছে পে্ষায়লাচনা সাধারে 
মানুয়রর স্াস্্, জ্রীবনজ্রীতবকা, উন্নি জ্রীবন প্র�ৃতি যষেয়ত্র 
ইতিবাচক প্র�াব যফয়লয়ি এবং সয়ব্ষাপতর সাধারে মানুয়রর 
তচন্তা�াবনা ও আচরয়ে লষে্ে্রীে পতরবি্ষন এয়নয়ি। 

যকন্দ্র্রীে আবাসন ও েহরাঞ্চল তবরেক মন্তয়কর ি্বোবধায়ন 
পঞ্চম ‘স্ছেিা সয়ব্ষষেে’ পতরচাতলি হয়েয়ি স্ছে �ারি তমেয়নর 
অগ্গতি পে্ষায়লাচনা করয়ি। যিয়ের সব যথয়ক পতরছেন্ন েহয়রর 
মে্ষািা যপয়েয়ি ইয়দিার। সুরাি ও নব্রী মুম্বাই েথাক্য়ম পতরছেন্ন 

েহরগুতলর তিক যথয়ক তবিি্রীে ও িৃি্রীে স্ায়ন রয়েয়ি। ১ 
লয়ষের যবতে জনসংখ্া তবতেষ্ েহরগুতলর যষেয়ত্র ইয়দিার প্রথম 
স্ান যপয়েয়ি। েহরাঞ্চল্রীে স্ান্রীে প্রোসন সংক্ান্ত যশ্রে্রীয়ি 
পতরছেন্নিার তিক যথয়ক যসরা রায়জ্র মে্ষািা যপয়েয়ি িততিেগি। 
১ যকাতির কম েহরাঞ্চল্রীে স্ান্রীে প্রোসন রয়েয়ি, এমন যশ্রে্রীয়ি 
সবয়থয়ক পতরছেন্ন রায়জ্র তেয়রাপা যপয়েয়ি ঝািখডে। এিািাও, 
তব�াগ্রীে মন্ত্রী শ্রী হরি্রীপ তসং পুর্রী ২০২০-র ২০ আগস্ আরও 
১১৭তি পুরস্ার প্রাপকয়ির হায়ি িুয়ল তিয়েয়িন।  

স্ছেিা পে্ষায়লাচনা ২০১৬-যি ৭৩তি েহয়রর মূল্ােন ধ্রীয়র 
ধ্রীয়র যবয়ি ২০২০-যি ৪,২৪২তি হয়েয়ি। ২০২০-র স্ছেিা 
পে্ষায়লাচনার অগে তহয়সয়ব নাগতরক এবং েহরাঞ্চল্রীে স্ান্রীে 
কিৃ্ষপষেগুতলয়ক আরও সতক্ে প্রোস গ্হয়ে উৎসাতহি করয়ি 

সামাতজক উয়বিগসামাতজক উয়বিগ স্ছে �ারি তমেন

তনউ ইতডিো সমাচার৮

স্বচ্ছতো প�্ডোগলোচনো
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আরমদাবাদ

িাহজাহািপুে

গ্রেটাে হায়দোবাদ

গ্রেটাে গ্িন্াই

নবজয়ওয়াড়া

মহীসেূ

বজ্্ষ  পতরচালনা, আচার-আচরেগি পতরবি্ষন, ধারাবাতহক�ায়ব 
পতরছেন্নিা বজাে রাখা এবং প্রয়োজন্রীে পিয়ষেপ গ্হয়ের ময়িা 
তবরেগুতলয়ি সৃজনে্রীল যসরা পদ্ধতি অবলম্বন করয়ি। এ ধরয়নর 
পদ্ধতি অবলম্বয়নর ফয়ল েহরগুতলর বােুর গুেমান, জল সংরষেে, 
বজ্্ষ  জল পতরয়োধন ও িার ব্বহার সহ বৃতষ্র জল ব্বস্াপনার 
যষেয়ত্র লষে্ে্রীে অগ্গতি �য়িয়ি। স্ছেিা পে্ষায়লাচনার মাপকাতঠ 
মূল্ােয়নর সমে পৃথক�ায়ব এই তবরেগুতলয়কও তবয়বচনা করা 
হয়েয়ি।

প্রাে ৩,০১০তি েহরাঞ্চল্রীে স্ান্রীে কিৃ্ষপষে নানা উদ্াবন্রী 
পদ্ধতি গ্হয়ের পতরকল্পনা জমা তিয়েয়ি। এ ধরয়নর পে্ষায়লাচনার 
আওিাে রয়েয়ি বজ্্ষ  জল ব্বস্াপনা, আচার-আচরেগি 

পতরবি্ষন বা প্রকাে্ স্ায়ন মল-মূত্র বজ্ষন প্র�ৃতি। পে্ষায়লাচনার 
মূল্ােনকার্রীরা এই তবরেগুতলয়িও পৃথক�ায়ব েহরগুতলয়ক 
নম্বর তিয়েয়ি এবং প্রাপ্ নম্বয়রর ত�ততিয়ি িায়ঁির পুরসৃ্ি করা 
হয়েয়ি। 

ইগ্োগরর ্োরোবোতহে সোফল্য
এই েহয়র প্রাথতমক স্তয়র বাতি বাতি তগয়ে জঞ্াল সংগ্য়হর কম্ষসূতচ গ্হে করা 
হয়েয়ি। এই েহয়র ১০তি জঞ্াল যস্েন চালু রয়েয়ি যেখায়ন বিতনক ১০০% 
জঞ্াল তবত�ন্ন�ায়ব প্রতক্োকরে করা হে

 জঞ্জাল পৃথকীকরণ: 
য�জা বা স্ািস্াঁয়ি, শুকয়না ও 
ষেতিকারক বজ্ষ্ বাতি বাতি যথয়ক 
সংগ্হ কয়র ১৮ ধরয়নর জঞ্াল 
পৃথক্রীকরে করা হে।

যন্ত্রের সজাহজান্তযে পররষ্জার: 
বিতনক ২৩তি েয়ন্তর সাহায়ে্ সারা 
রাি ধয়র ইয়দিায়রর সিকগুতল 
পতরষ্ার রাখা হে। এই কাজ তবগি 
িু’বির ধয়র তনেতমি করা হয়ছে।

 বজারির জঞ্জাল থথন্তক সজার: ইয়দিার হল প্রথম েহর 
যেখায়ন বাতির জঞ্াল যথয়ক সার 
উৎপািন প্রতক্ো শুরু হয়ব। েহয়রর 
৪৫ হাজার পতরবার বাতির জঞ্াল 
যথয়ক ইতিময়ধ্ই সার প্রস্তুি করয়ি।

বজ্জ্য পররবহণ:বজ্জ্য পররবহণ: সংগৃহ্রীি 

বজ্ষ্ ১,১৫০তি বাহয়ন কয়র বজ্ষ্ 
যকন্দ্রগুতলয়ি তনয়ে আসা হে। 

গণ-থ�ৌচজাগজার:গণ-থ�ৌচজাগজার: েহয়রর 
প্রতিতি এলাকায়িই এ ধরয়নর 
যেৌচাগায়রর সুতবধা রয়েয়ি। স্ান্রীে 
পুর কিৃ্ষপষেগুতল রাস্তাে থুিু ও 
জঞ্াল যফলার জন্ সাধারয়ের কাি 
যথয়ক জতরমানা আিাে কয়র।

 প্জারটিকমুক্ত �হর::  বজ্ষ্ 
পিাথ্ষ তবনষ্ করার যষেয়ত্র তনয়রধাজ্ঞা 
রয়েয়ি। েহয়র বজ্ষ্ সংগ্য়হর যকন্দ্র 
যখালা হয়েয়ি। এমনতক, প্াতস্ক 
তনতম্ষি ব্াগ ব্বহার তনতরদ্ধ হয়েয়ি।

 জল পররন্ত�জাধন: যনাংরা জল 
পতরয়োধন কয়র িা উি্ানপালয়নর 
কায়জ এবং তনম্ষাে কায়জ ব্বহার করা 
হয়ছে।

 বজ্জ্য থথন্তক উপজাজ্জন: 
স্ান্রীে পুর কিৃ্ষপষে বজ্ষ্ পিাথ্ষ যথয়ক 
সার উৎপািন প্রতক্ো শুরু কয়রয়ি 
এবং কৃরকয়ির কায়ি যসই সার ২ 
িাকা যকতজ িয়র তবতক্ করা হয়ছে।

২০২০-ি নবজজতধা

সরুপাি
০২

9090

IINNDDOORREE  MMUUNNIICCIIPPAALL  CCOORRPPOORRAATTIIOONN

ODF Status ODF++

National Rank

SS2019 SS2020

#1 #1
Overall Score (6000) 5647.56

Service Level Progress Score (1500) 1431.44

Certification Score (1500) 1300.00

Direct Observation Score (1500) 1500.00

Citizen Feedback Score (1500) 1416.12

India’s 
Cleanest City

(More than 1 Lakh 
Population)

No 1 

WINNER

Star Rating 

Indicator Wise Scores for
Service Level Progress  

Maximum 
Score* 

Score of 
the City

Total SLP Marks 2000 1959.21

1 Collection and Transportation 500 500.00

2 Processing and Disposal 700 679.21

3 Sustainable Sanitation 500 500 .00

4 IEC Behavior Change 160 160.00

5 Capacity Building 60 60.00

6 Innovation and Best Practices 80 60.00

*[ Each quarter evaluation is for 2000, Q1+Q2+Q3=6000. 25% of 6000= 1500 Marks] 
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Executive Summary 

Swachh Survekshan is an annual ranking exercise taken up by the Ministry of Housing and Urban Affairs
(MoHUA), Government of India to assess urban areas of country on their levels of cleanliness and active
implementation of Swachhta mission initiatives in a timely & innovative manner. The objective of survey is to
encourage large scale citizen participation and create awareness amongst all sections of society about the
importance of working together towards making towns & cities a better place to live in. In addition, survey also
seeks to promote a spirit of healthy competition between towns & cities; to improve the quality of their services to
people, and create cleaner cities and towns.

MoHUA started an annual ranking of cities in the year 2016. First Swachh Survekshan conducted that year
covered 73 cities and in subsequent years number of cities were added to expand its coverage. The second
survey held in 2017 included 434 ULBs, third survey held in 2018 covered 4203 ULBs and fourth edition of survey
held in 2019 covered 4237 ULBs. This year in 2020 the coverage of survey was 4242 cities (including 62
Cantonment Boards).

Swachh Survekshan 2020 was carried out across 4242 ULBs from 4th to 31st January, 2020. The data collected
through multifarious sources for 57 indicators (40 – Service Level Progress, 9 – Direct Observation and 8 –
Citizen Feedback) have been compiled for ranking the cities. Rankings of the ULBs under Swachh Survkeshan
2020 is an outcome of continuous efforts put in by ULBs. In a bid to sustain on ground performances & efforts of
cities and ensure continuous monitoring of service level progress, MoHUA introduced Swachh Survekshan
league 2020 in the fifth edition. Marks obtained by the cities in Quarter 1 (Q1) and Quarter 2 (Q2) of league were
combined with Quarter 3 (Q3) marks.

MoHUA, through a competitive Quality and Cost Based Selection (QCBS) linked bidding and evaluation process,
hired a third party research agency, Ipsos - a global market research company to undertake the Swachh
Survekshan 2020.

Began with 
ranking of

73 cities

Was 
extended to 
ranking of

434 cities 4203 cities 4237cities 4242 cities

01
2016

02
2017

03
2018

04
2019

05
2020

Was further 
extended to 
ranking of Ranking of Ranking of

তনউ ইতডিো সমাচার ৯

ইকন্দপার
০১

নিী েমু্বপাই
০৩

সবদিধানরক সংখষ্যধায় িধাগনিকজ্ি অংশগ্রহণ

সবদিধানরক পনিচ্ছন্ন যমগধানসনি

যমগধানসনিি িধাগনিকজ্ি অংশগ্রহণ

যমগধানসনিজত উদ্ধাবি পদ্নত অিসুিণ

সবজথজক পনিচ্ছন্ন বড় শহি

সবজথজক পনিচ্ছন্ন মরষ্যম শহি

  > ৪০ লষে

  > ৪০ লষে

  > ৪০ লষে

  > ১০-৪০ লষে

  > ৩-১০ লষে
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তবয়শ্বর বৃহতিম েহরাঞ্চল্রীে পতরছেন্নিা সংক্ান্ত সম্রীষোে 
পতরেি হওো সম্পয়ক্ষ বলয়ি তগয়ে শ্রী হরি্রীপ পুর্রী বয়লয়িন, 
২০১৪-যি েখন স্ছে �ারি তমেন – েহরাঞ্চল্রীে কম্ষসূতচর 
সূচনা হে িখন এই কম্ষসূতচর উয়দেে্ তিল �ারয়ির 
েহরাঞ্চলয়ক ১০০% প্রকাে্ স্ায়ন মল-মূত্র বতজ্ষি এলাকাে 
পতরেি করা। যসইসয়গে, সমূ্পে্ষ ববজ্ঞাতনক উপায়ে ১০০% 
কতঠন বয়জ্্ষ র পতরচালনা। যসই সমে েহরাঞ্চয়ল প্রকাে্ 
স্ায়ন মলমূত্র ি্াগ এবং কতঠন বজ্্ষ  প্রতক্োকরয়ের তনতি্ষষ্ 
কয়র যকান পতরকল্পনা না থাকাে বজ্্ষ  পিায়থ্ষর প্রতক্োকরে 
িথা প্রকাে্ স্ায়ন মলমূত্র ি্ায়গর যষেয়ত্র েহরগুতলর 
সয়চিনিার হার তিল যকবল ১৮%। এ যথয়ক এিা সুস্পষ্ 
হে যে, এই হার বািায়নার যষেয়ত্র আশু পিয়ষেপ গ্হয়ের 

প্রয়োজন্রীেিা রয়েয়ি। িাই, 

প্রধানমন্ত্রীর স্ছে �ারয়ির স্প্ন পূরয়ে পাচঁ বিয়রর 
সমেস্রীমা ধাে্্ষ  করা হে। এই যপ্রতষেয়ি একতি কাঠায়মা 
প্রবি্ষন করা হে োয়ি প্রকাে্ স্ায়ন মল-মূত্র ি্াগ এবং 
কতঠন বয়জ্্ষ র প্রতক্োকরয়ের কাজকয়ম্ষর অগ্গতির ওপর 
নজর রাখা োে। একইসয়গে, উয়দেে্ তিল রাজ্গুতলর ময়ধ্ 
এক স্াস্্কর প্রতিয়োতগিার ময়না�াব গয়ি যিালা োয়ি 
পতরষ্ার-পতরছেন্নিা বজাে রাখার মাপকাতঠয়ি এতগয়ে 
যেয়ি িায়ির প্রোস আরও বৃতদ্ধ পাে। এই �াবনা যথয়কই 
স্ছেিা পে্ষায়লাচনা চালু করা ও েহরগুতলয়ি কাে্ষকর করার 
পতরকল্পনা গ্হে করা হে।  n

অনিিব সাফরলল্ে কানহিী...অনিিব সাফরলল্ে কানহিী...
‘প্ধানটিকমুক্ত’ গধান্ীিগি

গুজরায়ির রাজধান্রী েহর গান্ধ্রীনগর তজয়রা ল্াডিফল তসতি হয়ে ওঠার 
পতরকল্পনা তনয়েয়ি। প্াতস্কমুতি গান্ধ্রীনগর উয়ি্ায়গর আওিাে 
গান্ধ্রীনগর পুর তনগম প্াতস্ক বয়জ্্ষ র ব্বহার কমায়না, পুনব্্ষ বহার 
এবং এগুতলর তনরাপি উপায়ে তচরিয়র তবনাে করার জন্ একাতধক 
পিয়ষেপ তনয়েয়ি। তনগম বাতি যথয়ক শুকয়না এবং য�জা জাি্রীে 

বজ্্ষ  পৃথক পৃথক�ায়ব সংগ্হ 
কয়র থায়ক। এতিক যথয়ক পুর 
তনগম প্াতস্ক বজ্্ষ  ব্বস্াপনার 
এক উজ্জ্বল িৃষ্ান্ত হয়ে উয়ঠয়ি। 
এিািাও, পুর তনগম এমন এক 
সুিূরপ্রসার্রী পতরয়বে গয়ি যিালার 
জন্ উয়ি্াগ্রী হয়েয়ি যেখায়ন 
প্াতস্ক বয়জ্্ষ র সুিষে ব্বস্াপনার 
যষেয়ত্র এ ধরয়নর জঞ্াল 

সংগ্হকার্রী ও যকাম্পাতনগুতলর ময়ধ্ সহয়োতগিা গয়ি যিালা হয়ছে। 
এ�ায়ব তপতসএএনতব আয়দিালয়নর মাধ্য়ম গান্ধ্রীনগয়রর ১০ হাজার 
মানুরয়ক ‘স্ছেিা নােক’ তহয়সয়ব প্রতেষেে যিওো হয়েয়ি। ‘তপ’ 
–পানওোলা, ‘তস’ – চাওোলা, ‘এ’ – অয়িাওোলা, ‘এন’ – যনচার 
লা�ার বা প্রকৃতিয়প্রম্রী এবং ‘ত�’ – �লাতন্টোর বা যস্ছোয়সব্রী। এরা 
গান্ধ্রীনগয়রর স্ছেিা অত�োয়ন গুরুত্বপূে্ষ �ূতমকা পালন করয়িন।  

‘অফসয়রা ঁতক গেতি’ ও ‘যেম বাই যফম’ এমন িুতি সুপতরকতল্পি 
�াবনা ো সহয়জই এবং সুিূরপ্রসার্রী উপায়ে সামতগ্ক�ায়ব 
রূপােয়ে উপয়োগ্রী।‘অফসয়রা ঁ তক গেতি’ পতরছেন্নিা বজাে 
রাখার অত�োয়নর যষেয়ত্র এমন এক সৃজনে্রীল �াবনা 
ো িততিেগয়ির রাজধান্রী রােপুর েহয়রর নাগতরকয়ির 

আচরেগি পতরবি্ষয়নর 
পয়ষে সওোল কয়র। এই 
প্রয়চষ্ার অগে তহয়সয়ব 
উচ্পিস্ আতধকাতরকরা 
যরাজ সকাল ৬িা নাগাি 
তবত�ন্ন জােগা �ুয়র যিখয়বন 
এবং যসখানকার পতরষ্ার-
পতরছেন্নিার কাজকম্ষ 
সয়ন্তারজনক তকনা িা 

োচাই কয়র যিখয়বন। ‘যেম বাই যফম’ এমন এক উদ্াবন্রী 
তচন্তার ফসল ো ‘িষে’ নামক একতি নজরিাতর ব্বস্ার মাধ্য়ম 
প্রকায়ে্ থুিু যফলা, যনাংরা যফলা বা মল-মূত্র ি্াগ করয়ল 
অত�েুতিয়ির নজয়র রাখা হে। এই ব্বস্াে েহয়রর তবত�ন্ন 
স্ায়ন ক্ায়মরা লাগায়না হয়েয়ি। যসই ক্ায়মরাে োয়িরয়ক 
েহর যনাংরা করয়ি যিখা োে, িায়ির িতব প্রকায়ে্  প্রিে্ষন 
করা হে োয়ি িারঁা লজ্া পাে। 

যগ্িার যচন্নাই পুর তনগম বজ্্ষ  যথয়ক সার উৎপািয়নর এক অত�নব পদ্ধতি 
উদ্াবন কয়রয়ি। সমগ্ যচন্নাই েহয়র তনগয়মর ১৫তি যজায়ন তরয়সাস্ষ তরক�াতর 
যসন্টার বা সম্পি উদ্ধার যকন্দ্র এবং মাইয়ক্া-কয়ম্পাস্ যসন্টার বা ষুেদ্র সার 
উৎপািন যকন্দ্র রয়েয়ি। সম্পি উদ্ধার যকন্দ্রগুতল বাতি ও বাজার যথয়ক সংগৃহ্রীি 
বয়জ্্ষ র পৃথক্রীকরয়ের কাজ কয়র। এই এলাকাগুতলয়ি ক্রী ধরয়নর বজ্্ষ  বিতর হয়ে 
থায়ক িার ওপর ত�ততি কয়র পৃথক্রীকরয়ের ১৫তি যশ্রে্রী রয়েয়ি। ষুেদ্র সার উৎপািন 
যকন্দ্রগুতল স্ািস্ায়ঁি বা ত�য়জ জাি্রীে বজ্্ষ  যথয়ক সার উৎপািন কয়র থায়ক। 

যগ্রিধাি যেন্নধাই

গধান্ীিগি িধায়পিু 

সামাতজক উয়বিগসামাতজক উয়বিগ স্ছে �ারি তমেন

তনউ ইতডিো সমাচার১০

িধায়পিু : ‘যশম বধাই যফম’

যগ্রিধাি যেন্নধাই : বজদিষ্য যথজক সধাি
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তবহায়রর যোয়েব সাজ্াি িারঁ 
মা আমনা খািুনয়ক সয়গে তনয়ে 

যকন্দ্রোতসি অঞ্চল িমন তেল্পাঞ্চয়ল কাজ 
করয়িন। একতিন হঠাৎ তিতন তিত�য়ি 
যিয়খন যে যকন্দ্র্রীে সরকার যরেন কাি্ষ 
যপায়ি্ষতবতলতি, অথ্ষাৎ যে যকানও জােগা 
যথয়ক যরেন যিালার পতরয়রবা শুরু 
কয়রয়ি। একথা শুয়ন যোয়েব িারঁ 

তবহায়রর বাতি যথয়ক যরেন কাি্ষ আনাে 
এবং িমন-এর সরকাতর গে-বন্টন 
যকয়ন্দ্র তগয়ে তজজ্ঞাসা কয়র যে এই কাি্ষ 
চলয়ি পায়র তক? যিাকানিার ইতিবাচক 
জবাব যিন এবং িাঁর সমস্া সমাধান 
কয়র িাঁর যরেনও িুয়ল যিন। এই 
পতরয়রবা যথয়ক যোয়েব উপকার যপয়ে 
প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রীয়ক কৃিজ্ঞিা 

এখিও এখিও 
প�দিন্ত একনি প�দিন্ত একনি 
ফলপ্রস ূ�ধাত্ধা

এনএফএসএ-এর আওতাধীন 
'দেশব্াপী বহনয�াগ্তার' 
মাধ্যম দেযশর দ� দ�ানও 

জায়গায় অভিবাসী 
সভুবধাযিাগীযের িতুতুভ��কু্ত 

খাে্শযস্র ঝাযমলামুক্ত ভবতরণ 
সরবরাযহর জন্ সর�ার তার 

সং�ল্প দেভখযয়যে ।

এখন ঘেোিো ভোরগতর জন্য এেতিই ঘরেন েোগি্ডর 
ব্যবস্োও েরো হগচ্ছ, অে্ডোৎ এে ঘেে এে ঘরেন 
েোি্ড। আ�োর েরীব বন্ধু রা এর দ্োরো সবগচগে 

ঘবতে লোভবোন হগবন, �োঁরো ঘরোজেোর বো অন্যোন্য 
প্রগেোজন ঘ�িোগত তনগজর গ্ো� ঘেগড় অন্যত্র বো 

অন্যগেোনও রোগজ্য বসবোস েগরন।
- প্র্োন�ন্তী নগরন্দ্র ঘ� োে ী

যরেন পাওোর চারতি সরল পদ্ধতি
য� যকধািও জধায়গধাি যিশি 
কধারদি নিজয় নপওএস আজে 
এমি যিশি য্ধাকধাজি দ্িনদিি  
কধাজজি সমজয় য�জত হজব।

জানান। যকন্দ্র্রীে সরকায়রর ‘এক যিে এক 
যরেন কাি্ষ’ প্রকল্প যোয়েয়বর ময়িা যকাতি 
যকাতি নাগতরয়কর জন্ আে্রীব্ষািস্রূপ 
হয়ে উয়ঠয়ি। তবয়ের কয়র কয়রানার ময়িা 
সঙ্কিকায়ল এই পতরয়রবা িাৎষেতেক ত্রায়ের 
কথা য�য়ব শুরু করা হয়েতিল ো এখন 
এ ধরয়নর মানুরয়ক নিুন জ্রীবন তিয়েয়ি। 
যকন্দ্র্রীে উপয়�াতিা তবরেক, খাি্ ও গে-
বন্টন মন্তয়কর মাধ্য়ম এখন ‘জাি্রীে 
যপায়ি্ষতবতলতি’ সম্পন্ন এই প্রকল্প ১ আগস্ 
যথয়ক যিয়ের ২৪তি রায়জ্ চালু হয়ে যগয়ি। 
িািািা অবতেষ্ ১২তি রায়জ্ এই পতরয়রবা 
২০২১ সায়লর মাচ্ষ মাস যথয়ক চালু করা 
হয়ব।  n

যেসব রাজ্ ওযেসব রাজ্ ও যকন্দ্রো তসি অঞ্চয়ল এই যকন্দ্রো তসি অঞ্চয়ল এই 
পতরয়রবা পাওো ে া য়ছেপতরয়রবা পাওো ে া য়ছে

অন্ধ্রপ্রয়িে, তবহ ার , ি ািরা ও 
নগরহায়�তল, িমন ও তিউ, যগ াে া , 
গুজরাি , হ তরোন া ,  তহমাচল প্রয়িে, 
ঝািখডে, কে ্ষ ািক, যকরল, মধ্প্রয়িে, 
মহার াষ্ট্র , তময়জার াম , ওতিো ,  পাঞ্াব , 
তস তকম, র াজস্ান, যিয়লগোন া ,  তত্রপুর া , 
উতিরপ্রয়িে, জমু্ ও কাশ্্রীর, ম তেপুর 
এবং নাগ াল ্াডি।

তনউ ইতডিো সমাচার ১১

সহােিাসহােিাএক যিে এক যরেন কাি্ষ

নিজজি আরধাি িম্বি বধা 
আরধাজিি সজগে �ুক্ত যিশি কধারদি 
িম্বি যশয়ধাি করুি।

যিশি য্ধাকধাজি আরধাি-নভনতিক 
বধাজয়ধাজমনরিক প্রমধাণীকিণ প্রনরিয়ধা 
সম্ণূদি করুি। 

আপিধাি এিএসএসএ অথদিধাৎ, 
জধাতীয় খধা্ষ্য সিুক্ধা আইজিি 
মধারষ্যজম বিধাদ্দ যিশি পধাি।

১ ২
৩ ৪

এক গ্দি এক গ্দি 
এক গ্েিি কার্ক :এক গ্েিি কার্ক :
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তবশ্বব্ায়ঙ্কর একতি তরয়পাি্ষ অনুসায়র যিয়ের ৬.৩ যকাতি 
মানুর প্রয়ি্ক বির তচতকৎসাখায়ি অতিতরতি খরয়চর 

ফয়ল িাতরদ্রস্রীমার তনয়চ চয়ল োে, যমাি্রী সরকায়রর 
আেুষ্ান �ারি যোজনা বা প্রধানমন্ত্রী জন আয়রাগ্ 
যোজনা (তপএময়জএওোই) এই লয়ষে্ সঞ্্রীবন্রীর �ূতমকা 
পালন করয়ি। এই প্রকয়ল্প যপায়ি্ষতবতলতির ফয়ল যিয়ের যে 
যকানও সুতবধায়�াগ্রী অন্ত্র বা অন্ রায়জ্ তচতকৎসা করায়ি 
পারয়বন।

২০১৮ সায়লর ১৫ আগস্ লালয়কলিার প্রাকার যথয়ক 
প্রিতি �ারয়ে প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী তবয়শ্বর সব্ষবৃহৎ 
স্াস্্ প্রকল্প য�ারো কয়রয়িন। পতডেি ি্রীনিোল 
উপাধ্ায়ের জন্মতিয়নর িু’তিন আয়গ, অথ্ষাৎ, ২৩ 
যসয়টেম্বর আেুষ্ান �ারি প্রকল্প বা  প্রধানমন্ত্রী জন 

আয়রাগ্ যোজনা (তপএময়জএওোই) উয়বিাধনও কয়র 
যিওো হে। অয়নয়কই যগািার তিয়ক এই প্রকল্প তনয়ে 
প্রশ্ন যিায়লন। যবে তকিু রাজ্ এই প্রকয়ল্প যোগিান 
করয়ি অস্্রীকার কয়র। এই প্রকল্পয়ক আয়মতরকার 
‘ওবামা যকোর’-এর সয়গে িুলনা করা হে। যবে তকিু 
রায়জ্ আয়গ যথয়কই ৩০,০০০ িাকা যথয়ক শুরু কয়র 
৩,০০,০০০ িাকা মূয়ল্র স্াস্্ তবমা প্রকল্প চালু তিল। 
২০১৮ সায়লর ২৩ যসয়টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী 
ঝািখয়ডের রাজধান্রী রাঁতচর প্র�াি িারা মেিায়নর মঞ্চ 
যথয়ক বয়লন, “আজ আমরা সবাই যসই তবয়ের মুহূয়ি্ষর 
সাষে্রী হতছে, যে প্রকল্প শুরু হয়ি চয়লয়ি, যসতি �তবর্য়ি 
মানবিার অয়নক বি যসবা রূয়প পতরগতেি হয়ব। ।” 
প্রধানমন্ত্রী যমাি্রীর এই বাি্ষার অথ্ষ হল যিয়ের অয়ধ্ষয়করও 
যবতে জনসংখ্ায়ক তনরাময়ের েততিোল্রী সুরষো কবচ 

আয়ষু্পান ভপারত:আয়ষু্পান ভপারত:
ক�োচি ক�োচি জীবন রক্ো �রছে

প্রধানমন্ত্রীর উচ্াত�লার্রী প্রকল্প আেুষ্ান �ারি প্রধানমন্ত্রীর জন স্াস্্ যোজনা 
(তপএময়জওোই) িতরদ্র পতরবারগুতলর জন্ একতি বি জ্রীবন রষোকার্রী হয়ে 
উয়ঠয়ি উপকারয়�াগ্রীর সংখ্া ১ যকাতি িাতিয়েয়ি এবং যকাত�ি -১৯ মহামার্রী 

চলাকাল্রীন সময়ে ত্রােকি্ষা হয়েয়ি

समाचार-सारফ্্াগতেপ কম্ষসূতচফ্্াগতেপ কম্ষসূতচ আেুষ্ান �ারি

তনউ ইতডিো সমাচার১২
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প্রিান করা। অয়ধ্ষক জনসংখ্া অথ্ষাৎ, ১০ যকাতি ৭৪ 
লষে পতরবায়রর ৫০ যকাতিরও যবতে মানুর। এই মানুয়ররা 
আয়গ কখনও যকানও সরকায়রর পষে যথয়ক এি ব্াপক 
ক�ায়রজ সম্পন্ন স্াস্্ প্রকয়ল্পর মাধ্য়ম উপকৃি হনতন। 
পতরসংখ্ান অনুোে্রী মাত্র ২০ মায়সর ময়ধ্ই ১ যকাতিরও 
যবতে মানুর এই প্রকয়ল্পর মাধ্য়ম লা�বান হয়েয়িন। 
পতচিমবগে, যিয়লগোনা ও ওতিো িািা আজ প্রয়ি্ক রাজ্ 
ও যকন্দ্রোতসি অঞ্চল এই প্রকয়ল্প সাতমল হয়েয়ি। এই 
প্রকয়ল্পর গুরুত্বয়ক এ�ায়বও যবাঝা োে যে েি মানুর 
এই প্রকয়ল্প সাতমল হয়েয়িন িা তবয়শ্বর ৫০তিরও যবতে 
যিয়ের যমাি জনসংখ্ার যথয়কও যবতে। ২০২০ সায়লর 
২০ যম আেুষ্ান �ারি প্রকয়ল্পর সুতবধায়�াগ্রীয়ির সংখ্া 
১ যকাতি অতিক্ম কয়র ো নরওয়ে ও তসগোপুয়রর ময়িা 
যিেগুতলর যমাি জনসংখ্ার তবিগুে। এই প্রকয়ল্পর িুতি 
মূল তব�াগ রয়েয়ি – 

১) ১) স্াস্ল্ এবং কলল্াণ গ্কন্দ্র :স্াস্ল্ এবং কলল্াণ গ্কন্দ্র : 
২০১৮ সায়লর যফব্রুোতরয়ি যিয়ে যে প্রাথতমক 

স্াস্্য়কন্দ্র বা উপ-স্াস্্য়কন্দ্রগুতল রয়েয়ি �ারি সরকার 
যসগুতলয়ক রূপান্ততরি কয়র ১ লষে ৫০ হাজার স্াস্্ 
এবং কল্াে যকন্দ্র তনম্ষায়ের কথা য�ারো কয়রয়ি। 
এই উয়ি্ায়গর মাধ্য়ম প্রাথতমক স্াস্্য়কন্দ্র এবং স্াস্্ 
পতরয়রবায়ক মানুয়রর বাতিয়ি বাতিয়ি যপঁয়ি যিওোর 
ব্াপক প্রয়চষ্া করা হয়েয়ি। এই যকন্দ্রগুতলয়ি তবনামূয়ল্ 
প্রয়োজন্রীে ওরুধ, অসংক্ামক যরাগগুতলর তচতকৎসা সহ 
মা ও তেশুয়ির স্াস্্ সংক্ান্ত পতরয়রবা চালু হয়েয়ি।

২) ২) প্রধািমন্তী জি আরোগল্ গ্যাজিা:প্রধািমন্তী জি আরোগল্ গ্যাজিা:
এর মাধ্য়ম যিয়ের ৫০ যকাতি গর্রীব মানুরয়ক সমস্ত 

ধরয়নর তচতকৎসা সমূ্পে্ষ তবনামূয়ল্ যিওো হয়ব। এতি 
সমূ্পে্ষরূয়প সরকাতর খরয়চ তবয়শ্বর সব্ষবৃহৎ স্াস্্ তবমা 
প্রকল্প। এর মাধ্য়ম পতরবার তপিু বাতর্ষক ৫ লষে িাকা 
স্াস্্ তবমা প্রিান করা হয়ব। এতি সমূ্পে্ষ তবনামূয়ল্ 
যিওো হয়ব। এই প্রকয়ল্পর সবয়চয়ে বি ববতেষ্্ হল এর 
যপায়ি্ষতবতলতি। এই পতরয়রবা আয়গ শুধু যবসরকাতর স্াস্্ 
তবমা যকাম্পাতনগুতল তিি। তকন্তু কখনও ‘নয়মা যকোর’ 
আবার কখনও ‘যমাি্রী যকোর’ আখ্া যিওো এই আেুষ্ান 
�ারি যোজনার মাধ্য়ম তবহায়রর যকান যরাগ্রী েতি 
কে্ষািয়ক তচতকৎসা করায়ি চান, িাহয়লও এই প্রকয়ল্পর 
মাধ্য়ম ৫ লষে িাকা পে্ষন্ত সুতবধা যপয়ি পায়রন।

দানেদ্রসীমাে নিরি যাওয়া গ্েরক েক্াে আিীব্কাদদানেদ্রসীমাে নিরি যাওয়া গ্েরক েক্াে আিীব্কাদ
যিয়ের গর্রীব মানুয়রর জন্ আে্রীব্ষািস্রূপ এই স্াস্্ 

প্রকয়ল্পর োত্রাপথ সুগম তিল না। ২০১৪ সায়ল েখন নয়রন্দ্র 
যমাি্রীর যনিৃয়ত্ব যকন্দ্র্রীে সরকার ষেমিাে আয়স, িখন 
নিুন জাি্রীে স্াস্্ন্রীতি রচনার লয়ষে্ পিয়ষেপ যনওো 
হয়েয়ি। িখন এিা খতিয়ে যিখা হয়েয়ি যে ক্রী ধরয়নর 
তচতকৎসার খরচ যথয়ক তনয়জয়ির বাঁচায়ি মানুরয়ক ঋে 
তনয়ি হে বা জতম তবতক্ করয়ি হে। ফলস্রূপ, যিয়ের 
প্রাে ৬.৩ যকাতি মানুর প্রতি বির িাতরদ্রস্রীমার তনয়চ চয়ল 
োন। যসজন্ যমাি্রী সরকার ক্মাবিয়ে জাি্রীে স্াস্্ তবমা 
প্রকয়ল্পর পয়থ এতগয়ে যগয়ি। আর ২০১৮ সায়ল এই 
উচ্াকাঙ্ক্রী প্রকল্প বাস্তবাতেি হয়েয়ি ো সরকাতর অয়থ্ষ 
তবয়শ্বর সব্ষবৃহৎ স্াস্্ প্রকয়ল্প পতরেি হয়েয়ি। কয়রানা 

সঙ্কিকায়ল এই প্রকয়ল্পর গুরুত্ব গর্রীব মানুরয়ির জন্ 
কি যবতে বৃতদ্ধ যপয়েয়ি িা সহয়জই অনুমান করা 
োে। কয়রানা সঙ্কয়ির মায়ঝ তপএময়জএওোই প্রকয়ল্পর 
মাধ্য়ম এখন পে্ষন্ত ১ লষে ৪৩ হাজার ২৮২ জন 
ক্ােয়লস তস্য়ম তনয়জয়ির কয়রানা পর্রীষো কতরয়েয়িন। 
যিমনই ৪০,২১৭ জন যরাগ্রী তবনামূয়ল্ কয়রানার 
তচতকৎসা পতরয়রবা যপয়েয়িন। যকন্দ্র্রীে সরকার 
১৩,৬৫৭তি অতিতরতি যহলথ অ্াডি ওয়েলয়নস যসন্টার 
চালু কয়রয়ি। কয়রানা সঙ্কয়ির মায়ঝ সারা যিয়ে যে 
৪৪ হাজায়ররও যবতে যহলথ অ্াডি ওয়েলয়নস যসন্টার 
রয়েয়ি শুধু জুলাই মায়সই যসগুতলয়ি ৪৪ লয়ষেরও যবতে 
মানুর স্াস্্ পতরয়রবা যপয়েয়িন।

প্রনিনদি ১৭ হাজাে, প্ররিল্ক দ্াদি বল্নতি উপককৃিপ্রনিনদি ১৭ হাজাে, প্ররিল্ক দ্াদি বল্নতি উপককৃি
আজ যিয়ে প্রতিতিন গয়ি ১৭ হাজায়ররও যবতে মানুর 

এই প্রকল্প যথয়ক লা�বান হয়ছেন। প্রাে ১২.৫ যকাতি 
সুতবধায়�াগ্রীর ই-কাি্ষ বিতর হয়েয়ি। যসই তহয়সয়ব 
প্রাে প্রয়ি্ক বিািে ব্ততি এর বিারা লা�বান হয়েয়িন। 
এখনও পে্ষন্ত সব্ষাতধক ৮০ েিাংে সুতবধায়�াগ্রী গ্ায়মর 
মানুর। িাঁয়ির ময়ধ্ও ৫০ েিাংয়েরও যবতে মতহলা। 

আ�োগের ঘেগে েগেে েেে ্গর 
ঘেোতি ঘেোতি েরীব �োনুষ এই তচন্োে 
ভগে িুগব েোেগতন ঘ� তোঁরো �তে 
অসুস্ হগে পগড়ন, তোহগল পতরবোগরর 
েী হগব? তোঁরো তে ঘরোগের তচতেৎসো 
েরোগবন নোতে পতরবোগরর জন্য 
ঘরোজেোগরর তচন্ো েরগবন? এই 
সঙ্কি অনুভব েগর তোঁগের েুতচিন্ো 
েূর েরোর জন্য আেুষ্োন ভোরত 
প্রেল্প চোলু েরো হগেতেল। চোলু 
েরোর পর �োত্র ১.৫ বেগরই এই 
প্রেগল্পর �ো্্যগ� েরীব �োনুষগের ১৪ 
হোজোর ঘেোতি িোেো সোশ্রে হগেগে।

Total- 65,51,993 Total- 65,51,993

Number of Paid Claims Numbers of Claims as per Genders
0-1   1-2  2-5  5-12  12-18   
18-24  24-44  44-64   65+

Male  Female  Others

প্র্োন�ন্তী নগরন্দ্র ঘ�োেী ‘�ন তে বোত’-প্র্োন�ন্তী নগরন্দ্র ঘ�োেী ‘�ন তে বোত’-
এর এেতি বক্তৃ তোেএর এেতি বক্তৃ তোে

তনউ ইতডিো সমাচার ১৩
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ঘেোতিত� সুতব্োগভোেীর সগগে প্র্োন�ন্তীর েেো
প্রধানমন্ত্রী : নমস্ার পুজা ্াপাবজ, নমস্ার পুজা ্াপাবজ, 
আপবন ব্ ্থরন?আপবন ব্ ্থরন?
পজূা : নমস্ার স্ার। গিকালই আমার 
অপায়রেন হয়েয়ি। আতম একজন 
গৃহবধূ। আমার স্াম্রী আতম্ষয়ি চাকতর 
কয়রন, মতেপুয়র যপাতস্ং। 
প্রধানমন্ত্রী : এই প্র্ল্প সম্পথ ক্ে ব্ এই প্র্ল্প সম্পথ ক্ে ব্ 
আপবন জানথতন? ্ারণ আপবন আপবন জানথতন? ্ারণ আপবন 
হথিন ১ ড্াবিতম ডরাগী।হথিন ১ ড্াবিতম ডরাগী।
পজূা : হ্াঁ স্ার জানিাম। আয়গ সমস্া 
তিল এই কয়রানার সমে িাকা যকাথা 
যথয়ক আসয়ব। বাতিয়ি িুয়িা যিাি তেশুও 
রয়েয়ি। ওয়িরয়ক এখন প্রতিয়বে্রীরা 
খাবার তিয়ছে। এই প্রকয়ল্পর মাধ্য়ম 
আতম অয়নক লা�বান হয়েতি। আপনায়ক 
ধন্বাি।
প্রধানমন্ত্রী : ডাতিার খরচ সম্পথ্কে ডাতিার খরচ সম্পথ্কে 
্ী বথিথে? আপনাথ্ও ব্ খরচ ্ী বথিথে? আপনাথ্ও ব্ খরচ 

বদথত হথব?বদথত হথব? 
পূজা : না স্ার! সবতকিু পাওো 
োয়ছে আর িাঁরা বয়লয়িন �তবর্য়িও 
ওরুধপত্র পাওো োয়ব। সবাই খুব 
�ায়লা যিখায়োনা করয়ি।
প্রধানমন্ত্রী : আবম সবাইথ্ আবম সবাইথ্ 

বজজ্াসা ্রথত চাই, এই প্র্থল্প বজজ্াসা ্রথত চাই, এই প্র্থল্প 
ব্ ড্ান ত্রুবি রথয়থে, আপবন ব্ ড্ান ত্রুবি রথয়থে, আপবন 
ড্ান পরামিকে ডদথবন?ড্ান পরামিকে ডদথবন?
পূজা : আপতন খুব �ায়লা প্রকল্প 
বাতনয়েয়িন স্ার। আমায়ির ময়িা 
গর্রীবয়ির জন্ এতি অয়নক বি 
আে্রীব্ষাি। এই প্রকয়ল্পর ফয়লই 
হাসপািায়ল �তি্ষ হয়ি যপয়রতি। না 
হয়ল অয়নক তচন্তা করয়ি হি।
প্রধানমন্ত্রী : বাচ্াথদর প্রবতথবিীরা বাচ্াথদর প্রবতথবিীরা 
খাওয়াথছেন, আর স্ামী ডদথির খাওয়াথছেন, আর স্ামী ডদথির 
ডসবা ্রথেন। আপবন বনথজর ডসবা ্রথেন। আপবন বনথজর 
স্াথথ্যের প্রবত যত্নবান হথবন আর স্াথথ্যের প্রবত যত্নবান হথবন আর 
বাচ্াথদর খুব পড়াথবন!বাচ্াথদর খুব পড়াথবন!
পূজা : হ্াঁ স্ার, আপতন আে্রীব্ষাি 
করুন।
প্রধানমন্ত্রী : আিীবকোদ আমার আিীবকোদ আমার 
নয়, ওপরওয়ািার, পরমাত্ার!নয়, ওপরওয়ািার, পরমাত্ার!

তচতেৎসোর ঘ�োি খরচ : ৭৫,৬৪,২১,৪৭,৫৫৪ িোেো
প্রেগল্পর ঘ�োি খরচ : ১৩,৪৩৩ ঘেোতি িোেো

আেুষ্োন ভোরগতর ওপর তেেু েেো

প্রেল্প শুরু | ২৩ ঘসগটেম্বর, ২০১৮
সুতবধায়�াগ্রী 

১০.৭৪ 
যকাতি পতরবার 

(প্রাে ৫০ যকাতি মানুর)

১,৮,৯৯,৮৮৮
জনয়ক হাসপািায়ল তচতকৎসা

২২,৭৯৬তি 
নতথ�ুতি হাসপািাল

১২.৫৬ 
যকাতি ই-কাি্ষ জাতর 

১৭,০০০
গয়ি প্রতি ১২ জয়ন একজন 

সুতবধায়�াগ্রী

(পতরসংখ্ান ১৫ আগস্, ২০২০ পে্ষন্ত)

েিজন লা�বান হয়েয়িন, িাঁয়ির ময়ধ্ 
৫৪% খরচ হয়েয়ি হৃিতপডে, ক্াসোর 
এবং হায়ির কতঠন যরায়গর তচতকৎসাে। 
উপকৃিয়ির ময়ধ্ ৫০% এমন তিয়লন, 
োঁয়ির েল্ তচতকৎসা তবনামূয়ল্ হয়েয়ি। 
আেুষ্ান �ারি প্রকয়ল্পর সয়গে এরকম 
যকাতি যকাতি যপ্ররোিােক কাতহন্রী এখন 
যোনা োে। একথা মাথাে যরয়খ ২০ 
যম িাতরয়খ প্রধানমন্ত্রী ১ যকাতিিম 
সুতবধায়�াগ্রীর সয়গে সরাসতর কথা 
বয়লয়িন।

আয়ুষ্াি িােি প্রকরল্পে প্রিাবরক আয়ুষ্াি িােি প্রকরল্পে প্রিাবরক 
আমো দুনট পয্কারয় বঝুরি পানেআমো দুনট পয্কারয় বঝুরি পানে

সামাতজক কল্াে : তপএময়জ আেুষ্ান 
�ারয়ির উয়দেে্ গর্রীব পতরবারগুতলর 
তচতকৎসার আতথ্ষক �ার লা�ব করা। এই 
প্রকয়ল্প পতরবায়রর আকার এবং যরাগ্রীর 
তলগেয়�ি করা হেনা। এক্সলুিতস� তস্য়ম 
১৩,৫০১ যমতিয়কল প্ায়কজ রয়েয়ি, 

ক্যজা�ন্তলস থকজারিড-১৯ ক্যজা�ন্তলস থকজারিড-১৯ 
পরীক্জা = ১,৪৩,২৮২পরীক্জা = ১,৪৩,২৮২

समाचार-सारফ্্াগতেপ কম্ষসূতচফ্্াগতেপ কম্ষসূতচ আেুষ্ান �ারি

তনউ ইতডিো সমাচার১৪

ক্যজা�ন্তলস থকজারিড-১৯ ক্যজা�ন্তলস থকজারিড-১৯ 
রচরকৎসজা = ৪০,২১৭রচরকৎসজা = ৪০,২১৭
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উধিোর েরো েগেেিো জীবন 

হাতজ আবু্ল অতলম আি সিয়স্র 
পতরবায়রর তপ্রে কি্ষা। তবগি তিন বির 

ধয়র বুয়কর ব্থাে কষ্ পাতছেয়লন। পর্রীষো 
কয়র জানা যগল িাঁর ধমন্রীয়ি যকায়লস্য়রল 
রয়েয়ি। বিনতদিন খরচ যজাগাি করয়ি 
োঁর নুন আনয়ি পান্া ফুয়রাে, যিমন 
পতরবায়রর গৃহকি্ষার বাইপাস সাজ্ষাতরর 
খরচ সামলায়না সম্ভব তিল না। বারােস্রীয়ি 
আেুষ্ান �ারি যোজনা তনয়ে আয়োতজি 
জনসয়চিনিা কম্ষসূতচর মাধ্য়ম তিতন 
আেুষ্ান �ারি সম্পয়ক্ষ জানয়ি পায়রন। 
িারপর এই প্রকয়ল্পর মাধ্য়মই লয়ষ্ৌ-যি 
অতলয়মর ওয়পন হাি্ষ বাইপাস সাজ্ষাতর হে। 
এখন অতলয়মর পতরবার সরকারয়ক ধন্বাি 
জাতনয়ে বলয়ি, আেুষ্ান �ারি যোজনা না 
থাকয়ল আমরা এই অপায়রেন করায়নার 
কথা �াবয়িই পারিাম না।  n

এই প্রকল্পনট হানজে জীবি বাঁিায় এই প্রকল্পনট হানজে জীবি বাঁিায় নপএমরজএওয়াই: সনিে জিল্ নপএমরজএওয়াই: সনিে জিল্ 
আিীব্কাদ আিীব্কাদ 

তবহায়রর যমাতিহাতরর যসাতন কহিুন হৃিতপয়ডের সমস্াে গুরুির 
অসুস্ তিয়লন। জ্রীতবি থাকার জন্ িাঁর একতি �াল� পতরবি্ষন 

জরুতর হয়ে পয়িতিল। স্াম্রীর যরাজগায়র অয়নক কয়ষ্ সংস্ার চলি। 
িা সয়্বেও িাঁর স্াম্রী ২.৫ লষে িাকা ধার তনয়ে যবসরকাতর হাসপািায়ল 
িাঁর তচতকৎসা করান। তকন্তু যসাতন সমূ্পে্ষরূয়প সুস্ হনতন। পতরবার 
ঋয়ে িুয়ব োে। িারপর িাঁর স্াম্রী িাঁয়ক লয়ষ্ৌ তনয়ে োন। যসখায়ন 
তপএময়জ আেুষ্ান 
�ারি প্রকয়ল্পর 
মাধ্য়ম িাঁর তচতকৎসা 
করা হে। এখন 
যসাতন সমূ্পে্ষরূয়প 
সুস্। যসাতনর বয়লন, 
“প্রচডি ব্থাে আমার 
জন্ প্রয়ি্কতিন 
এক একতি বিয়রর 
ময়িা ি্রী�্ষ তিল। 
আতম ময়র যগয়ল 
যিয়ল-যময়েয়ির তক হয়ব িা তনয়ে �্রীরে তচতন্তি তিলাম। সরকায়রর 
এই প্রকল্প আমায়ির ময়িা মানুরয়ির জন্ একতি বি আে্রীব্ষাি। 
আতম চাই যে অতধকাংে মানুর িাঁয়ির পতরবায়রর স্াস্্ এবং সম্পি 
বাঁচায়নার জন্ এই প্রকয়ল্পর সুয়োগ তনন।”  n

Source Link: http://ayushmanup.in/pages.aspx?pt=success-stories 

এর ময়ধ্ সাজ্ষাতর, যমতিয়কল এবং যি-যকোর তরিিয়মন্টও 
রয়েয়ি। যি-যকোর তরিিয়ময়ন্ট ওরুধ, পর্রীষোতনর্রীষো এবং 
োিাোয়ির ব্বস্াও সাতমল রয়েয়ি। যিাি ও সরকাতর 
হাসপািালগুতল এই প্রকয়ল্পর মাধ্য়ম তনয়জয়ির বুতনোতি 
পতরকাঠায়মা েততিোল্রী কয়রয়ি।

কম্কসংস্ারিে সরুযাগকম্কসংস্ারিে সরুযাগ
এই প্রকয়ল্পর মাধ্য়ম প্রাে ১ লষে আেুষ্ান তমত্র তনেুতি 

হয়ব। এর ফয়ল েুব সম্প্রিায়ের কম্ষসংস্ায়নর অয়নক সুয়োগ 
বিতর হয়ব। এই আেুষ্ান তমত্ররা যরাগ্রী এবং হাসপািায়লর 
ময়ধ্ সমবিয়ের কাজ কয়রন।

নকিারব এই প্রকল্প দ্াো লািবাি হওয়া যায়নকিারব এই প্রকল্প দ্াো লািবাি হওয়া যায়
আেুষ্ান �ারি প্রকল্প বিারা উপকৃি হওোর জন্ যকানও 

বাধা-ধরা তনেম যনই। সরকার বিারা সামাতজক, আতথ্ষক ও 
জনগেনার ত�ততিয়ি তচতনিি পতরবারগুতলর মানুয়ররা এই 
প্রকয়ল্প সাতমল হয়ি পায়রন। যকন্দ্র্রীে সরকার, সকল রাজ্ 

সরকার এবং সংতলিষ্ অন্ এয়জতসে যোগ্ পতরবারগুতলর 
িাতলকা বিতর কয়র। িারপর এই পতরবারগুতলয়ক একতি 
কয়র ফ্াতমতল আইয়িনতিতফয়কেন নম্বর যিওো হে। 
িাতলকাে নতথ�ুতি ব্ততি বা পতরবারগুতল আেুষ্ান �ারি 
প্রকয়ল্পর সুতবধা তনয়ি পায়রন। ২৮ যফব্রুোতর, ২০১৮ 
পে্ষন্ত জাি্রীে স্াস্্ তবমা প্রকয়ল্প সাতমল প্রয়ি্য়কই এর 
বিারা লা�বান হয়ি পারয়বন। তপএময়জ আেুষ্ান �ারয়ির 
ওয়েবসাইি হল – https://pmjay.gov.in/hi। এখায়ন 
তগয়ে ‘আতম তক সুতবধায়�াগ্রী’ – এই অপেয়ন তলিক কয়র 
তনয়জর নাম পর্রীষো কয়র যিয়খ তনয়ি পায়রন। 

‘আেুষ্ান �ারি’ ৫০ যকাতি মানুয়রর �তবর্য়ির তচন্তা 
িূর কয়র। যসজন্ তবখ্াি তেল্পপতি এবং যগি ফাউয়ডিেয়নর 
যচোরম্ান তবল যগিস যথয়ক শুরু কয়র তবখ্াি যহলথ জান্ষাল 
যলনয়সি-ও আেুষ্ান �ারি যোজনার প্রেংসা কয়রয়ি। 
‘ি্ যলনয়সি’-এর এতিির-ইন-তচফ তরচাি্ষ যহায়ি্ষন একতি 
আয়লয়খ্ বয়লয়িন, প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী নাগতরকয়ির 
প্রাকৃতিক অতধকার রূয়প স্ায়স্্র গুরুত্বয়ক বুয়ঝয়িন। n

তনউ ইতডিো সমাচার ১৫



প্রছেি কাতহন্রীপ্রছেি কাতহন্রী গ�ন্ষ্াসে

প্রনিনট স্রনেেপ্রনিনট স্রনেে

বধাস্তবধায়িবধাস্তবধায়ি
স্াধ্রীন �ারয়ি ১৯৫০ সায়লর ১৭ যসয়টেম্বর একতি গর্রীব পতরবায়র জন্মগ্হে কয়র 
নয়রন্দ্র যমাি্রী চা-ওোলা যথয়ক শুরু কয়র যিয়ের প্রধান যসবক পে্ষন্ত োত্রাপথ 

অতিক্ম কয়রয়িন, িাঁর যসবার সঙ্কল্পই হয়ে উয়ঠয়ি তনউ ইতডিোর মন্ত

তনউ ইতডিো সমাচার১৬



তনউ ইতডিো সমাচার ১৭

বড় বসদ্ান্ত ডনওয়া আর তাথ্ সবি্ সমথয় বাস্তবাবয়ত ্রা প্রধানমন্তী ডমাদীর বযেবতিথত্বর 
অংি হথয় উথিথে। নীবত ডহা্ ব্ংবা প্র্ল্প, প্রধানমন্তী ড�াষণার আথগই তাথ্ 

ডজার্দথম বাস্তবাবয়ত ্রার জনযে প্রস্তুবত শুরু ্থর ডদন। ডসজনযেই িািথ্ল্ার প্রা্ার 
ড্থ্ গত েয় বের ধথর যত ড�াষণা ্থরথেন ড্ানিাই িািবিথতর িাঁথসর বি্ার 

হথত পাথরবন। আর, মবন্তসভার বসদ্ান্ত ও অনযোনযে ড�াষণাও বনধকোবরত সময়সীমার মথধযেই 
বাস্তবাবয়ত হথয়থে। এবার ১৫ আগস্ট িািথ্ল্া ড্থ্ সপ্তমবার ড�াষণার আথগর বদন 
ড্থ্ই ্াজ শুরু ্থর সর্াথরর রীবত-নীবতই শুধু নয়, সঙ্কল্প ড্থ্ বসবদ্র মথন্তর 

বববিষ্টযেই প্রবতিবিত হথয়থে।
িজমধা সশুধাসি
মন্ত

আমার সর্াথরর ্াজ ্রার পদ্বত বভন্ন। এখন 
্াবমথয় ডদওয়া, ঝুবিথয় রাখা আর ববভ্ান্ত ্াজ 
্রার ্াজ হয় না, এখন িাইি ডচথপ ডদওয়ার 
সংস্কৃ বত সমাপ্ত ্থর ডদওয়া হথয়থে। সর্ার 
বনথজর সমস্ত সঙ্কল্পথ্ জনগথণর সহথযাবগতার 
মাধযেথম বাস্তবাবয়ত ্রথে। আপনাথদর সামথন 
এ্বি এমন সর্ার আথে যা জনমনথ্ 
পরস্পথরর সথগে যুতি ্রার ্াজ ্রে।

প্র্োন�ন্তী নগরন্দ্র ঘ�োেী
(চম্োরণ সত্যোগ্হ েতোব্ী �গহোৎসব উপলগষে পূজনীে  

বোপু’ঘে স্মরণ েগর)

ইনডিয়ধা ফধাটিদি

ভধািজতি সংনবরধাি

ভধািতভনক্ত

জিশনক্ত

১৩০ যকধানি ভধািতবধাসীি 
নিিধাপতিধা ও সমৃনদ্
সবকধা সধাথ, সবকধা নবকধাশ, 
সবকধা নবশ্ধাস

সরকজান্তরর একটজাই ধর ্জসরকজান্তরর একটজাই ধর ্জ

সরকজান্তরর একটজাই পরবত্র সরকজান্তরর একটজাই পরবত্র 
গ্রন্থগ্রন্থ

সরকজান্তরর একটজাই িরক্তসরকজান্তরর একটজাই িরক্ত

সরকজান্তরর একটজাই �রক্তসরকজান্তরর একটজাই �রক্ত

সরকজান্তরর একটজাই র�ষ্জাচজারসরকজান্তরর একটজাই র�ষ্জাচজার

সরকজান্তরর একটজাই র্রেসরকজান্তরর একটজাই র্রে

এএকবার িুই বনু্ধ জগেয়ল তেকার করয়ি যগয়িন। কবার িুই বনু্ধ জগেয়ল তেকার করয়ি যগয়িন। 
িাঁয়ির ময়ন হল এি দ্রুি বায়�র যিখা িাঁয়ির ময়ন হল এি দ্রুি বায়�র যিখা 

পায়ব না। যসজন্ িাঁরা গাতিতিয়ক িাঁি কতরয়ে পায়ব না। যসজন্ িাঁরা গাতিতিয়ক িাঁি কতরয়ে 
�ুয়র যবিায়ি থায়ক। তকন্তু এর ময়ধ্ই হঠাৎ বা� �ুয়র যবিায়ি থায়ক। তকন্তু এর ময়ধ্ই হঠাৎ বা� 
চয়ল আয়স। িাঁয়ির বদুিকও গাতিয়িই রাখা তিল। চয়ল আয়স। িাঁয়ির বদুিকও গাতিয়িই রাখা তিল। 
িখন িাঁরা তক কয়র, পয়কি যথয়ক তপস্তয়লর িখন িাঁরা তক কয়র, পয়কি যথয়ক তপস্তয়লর 
লাইয়সসে যবর কয়র বা�য়ক যিতখয়ে যিে। তবগি লাইয়সসে যবর কয়র বা�য়ক যিতখয়ে যিে। তবগি 
সরকায়রর কম্ষসংসৃ্তি অয়নকিা এরকমই তিল। সরকায়রর কম্ষসংসৃ্তি অয়নকিা এরকমই তিল। 
তকন্তু প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী যকন্দ্র্রীে সরকায়রর তকন্তু প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী যকন্দ্র্রীে সরকায়রর 
িাতেত্ব সামলায়নার আয়গ এই ব্বস্ার তিতি িাতেত্ব সামলায়নার আয়গ এই ব্বস্ার তিতি 
অত�জ্ঞিা তিল। যসই সমে যিয়ের জনগেও এই অত�জ্ঞিা তিল। যসই সমে যিয়ের জনগেও এই 
তিতিিা অনু�ব করতিল। ফয়ল, পতরবি্ষনকাম্রী তিতিিা অনু�ব করতিল। ফয়ল, পতরবি্ষনকাম্রী 
�ারয়ির �াবনা ২০১৪ সায়লর সাধারে তনব্ষাচয়ন �ারয়ির �াবনা ২০১৪ সায়লর সাধারে তনব্ষাচয়ন 
প্রতিফতলি হে আর প্রধানমন্ত্রী যমাি্রী এই য�ারো প্রতিফতলি হে আর প্রধানমন্ত্রী যমাি্রী এই য�ারো 
তিয়ে িাঁর সরকায়রর কম্ষসংসৃ্তির খসিা যপে তিয়ে িাঁর সরকায়রর কম্ষসংসৃ্তির খসিা যপে 
কয়রন, “সবার আয়গ প্রয়োজন হল আমলািয়ন্ত কয়রন, “সবার আয়গ প্রয়োজন হল আমলািয়ন্ত 
পতরবি্ষন! সরকারগুতল জনগেয়ক নিুন অতধকার পতরবি্ষন! সরকারগুতল জনগেয়ক নিুন অতধকার 
যিওোর  অয়নক প্রতিশ্রুতি যিে। তকন্তু আমায়ির যিওোর  অয়নক প্রতিশ্রুতি যিে। তকন্তু আমায়ির 
সংতবধান আমায়ির আয়গ যথয়কই অয়নক অতধকার সংতবধান আমায়ির আয়গ যথয়কই অয়নক অতধকার 
তিয়ে যরয়খয়ি। আমায়ির আর যবতে আইয়নর তিয়ে যরয়খয়ি। আমায়ির আর যবতে আইয়নর 
প্রয়োজন যনই। আমায়ির কাজ করার প্রয়োজন প্রয়োজন যনই। আমায়ির কাজ করার প্রয়োজন 
রয়েয়ি।”  এই বাি্ষার যপয়িয়ন প্রধানমন্ত্রীর উয়দেে্ রয়েয়ি।”  এই বাি্ষার যপয়িয়ন প্রধানমন্ত্রীর উয়দেে্ 
তিল যিেয়ক একথা যবাঝায়নার যে আইন প্রেেন তিল যিেয়ক একথা যবাঝায়নার যে আইন প্রেেন 
তকংবা অতধকার যিওোর প্রয়োজন যবতে যনই কারে, তকংবা অতধকার যিওোর প্রয়োজন যবতে যনই কারে, 
নাগতরকয়ির সমস্ত অতধকার যিা সংতবধানই তিয়ে নাগতরকয়ির সমস্ত অতধকার যিা সংতবধানই তিয়ে 
যরয়খয়ি। প্রয়োজন হল শুধু যসগুতলয়ক বাস্তবাতেি যরয়খয়ি। প্রয়োজন হল শুধু যসগুতলয়ক বাস্তবাতেি 
করা। অথ্ষাৎ, প্রকল্পগুতলর সয়গে েুতি য�ারোগুতলয়ক করা। অথ্ষাৎ, প্রকল্পগুতলর সয়গে েুতি য�ারোগুতলয়ক 
বাস্তবাতেি করা। বাস্তবাতেি করা। 

গ্�াষণা বিাম বাস্তবায়ি
প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী িাঁর প্রবল ইছোেততি এবং 
সতক্েিার জন্ সুতবতিি। িাঁর সুোসয়নর ন্রীতিয়ি  



#আমরা যে প্রতিশ্রুতি তিয়েতিলাম িা পালন 
কয়রতি

এই িে্ষয়নর প্র�াব সরকায়রর ন্রীতি 
প্রেেয়নর যষেয়ত্র স্পষ্�ায়ব প্রতিফতলি হে। 
জমু্-কাশ্্রীয়রর জন্ সংতবধায়নর ৩৭০ ধারা 
বাতিয়লর তসদ্ধান্ত নাগতরকত্ব সংয়োধন আইন, 
রাম মতদির তনম্ষাে, যবায়িা চুততি, কি্ষারপুর 
কতরির-এর ময়িা গুরুত্বপূে্ষ তসদ্ধান্ত ২০১৯ 
সায়ল সরকার গঠয়নর পর যথয়ক এক 
বিয়রর ময়ধ্ই বাস্তবাতেি হয়েয়ি। এগুতলর 
ময়ধ্ যবে তকিু তবরে যিা ৭০ বির ধয়র 
স্তগি তিল।

লালয়কলিার প্রাকার যথয়ক প্রধানমন্ত্রীর 
প্রথম �ারে যহাক তকংবা সপ্ম, িৃঢ়িার সয়গে 
তসদ্ধান্ত গ্হে এবং সমে তনতি্ষষ্ পদ্ধতিয়ি 
যসগুতলর বাস্তবােয়নর যপিয়নও প্রধানমন্ত্রীর 

সুোসয়নর �াবনা রয়েয়ি। �ারিয়ক 
আমিতন�্ষর কয়র যিালার অত�োন যহাক 
তকংবা গর্রীব, মজুরয়ির গ্ায়মর ময়ধ্ই 
খাি্েস্ ও কম্ষসংস্ান প্রিান, েুবেততিয়ক 
স্াি্ষ-আপ-এর সয়গে েুতি করা তকংবা 
মধ্তবতি ও মতহলা সহ সমায়জর প্রয়ি্ক 
অংয়ের উন্নেনয়ক মূল ধারাে তনয়ে আসা – 
এই তবরেগুতল প্রধানমন্ত্রী যমাি্রীর অগ্াতধকার 
তিল। যমাি্রী সরকায়রর কম্ষধারার গতি 
সম্পয়ক্ষ ধারো পাওো োে এবায়রর ১৫ 
আগস্ প্রধানমন্ত্রী লালয়কলিার প্রাকার যথয়ক 
যে য�ারোগুতল কয়রতিয়লন, যসগুতলর ময়ধ্ 
জাি্রীে তিতজিাল স্াস্্ তমেয়নর প্রস্তুতি 
এমন�ায়ব কয়র রাখা তিল যে য�ারোর সয়গে 
সয়গেই িেতি যকন্দ্রোতসি অঞ্চয়ল পাইলি 

তনউ ইতডিো সমাচার১৮

প্রছেি কাতহন্রীপ্রছেি কাতহন্রী
গ�ন্ষ্াসে

সরেোতর প্রেল্পগুতল 
বোস্তবোেগনর েতত 

বতৃতধির জন্য খুব ঘবতে 
েগর তে্যপ্র�ুতক্ 

ব্যবহোর েরো হগেগে। 
ঘপেোেোরগের এর সগগে 
�ুক্ েরো হগেগে। 
প্রে�বোর ঘেোনও 

সরেোর প্রেোসনগে 
েগপ্ডোগরি প্রেোসগনর 

�গতো রূপ ঘেওেো শুরু 
েগরগে

আমাথদর িক্যে হি 
ডদথির দবরদ্র ড্থ্ 
দবরদ্রতম বযেবতির 

আব্কে্ গবতবববধথ্ 
মূি ধারার সথগে 

যুতি ্রা। 
উন্নয়থনর হার এবং 
বডবডবপ-র ডক্থরে 
আমরা ববথবের বড় 
বড় অ্কেনীবতথ্ও 

ডপেথন ডিথি 
বদথয়বে।

১৫ আগটি, ২০২০-যত য�ধাষণধা হজয়জে আি 
এখিই প্রকল্পগুনল বধাস্তবধানয়ত হজত শুরু কজিজে

• জাতীয় ডিডজটাল স্াস্থ্য ডিশন

• সীিান্তবততী এলাকায় এনডসডস কথ্যাডিট

• প্াডজক্ট িলডিন

প্রনিশ্রুনি:প্রনিশ্রুনি: স্াস্্য়ষেয়ত্র আজ যথয়ক জাি্রীে তিতজিাল স্াস্্ 
তমেন শুরু হয়ছে। এতি স্াস্্য়ষেয়ত্র একতি নিুন তবপ্ব আনয়ব। 

বাস্তবায়ি:বাস্তবায়ি: ১৫ আগয়স্ই প্রথম িফাে যিয়ের িেতি 
যকন্দ্রোতসি অঞ্চয়ল এতি বাস্তবাতেি করা হল। নতথ�ুততিকরে 
শুরু হয়ে যগয়ি। এর িথ্ ব্বস্াপনার খসিা জাতর হয়েয়ি। 
আগাম্রী কয়েক মায়স যগািা যিয়ে বাস্তবাতেি হয়ব।

প্রনিশ্রুনি:প্রনিশ্রুনি: ১৭৩তি স্রীমান্তবি্ষ্রী যজলাে আমরা প্রাে ১ লষে 
এনতসতস ক্ায়িি বিতর করব। এর এক-িৃি্রীোংে হয়বন 
মতহলা।

বাস্তবায়ি:বাস্তবায়ি: ১৬ আগয়স্ই প্রতিরষো মন্তক এর ব্াতপ্ বািায়নার 
জন্ ন্ােনাল ক্ায়িি যকার বা এনতসতস-র প্রস্তাবয়ক মঞু্র 
কয়রয়ি। এক হাজায়ররও যবতে সু্ল ও কয়লজয়ক তচতনিি করা 
হয়েয়ি।

প্রনিশ্রুনি:প্রনিশ্রুনি: যপ্রায়জ্ িলতফয়নর মাধ্য়ম নি্রী ও সমুয়দ্র 
বসবাসকার্রী িলতফনগুতলর যিখায়োনায়ক গুরুত্ব যিওো হয়ব। 
এর ফয়ল কম্ষসংস্ানও সৃতষ্ হয়ব।

বাস্তবায়ি:বাস্তবায়ি: ১৭ আগস্ পতরয়বে, বন ও জলবােু পতরবি্ষন 
মন্ত্রী প্রকাে জা�য়িকর এই প্রকল্প চালু করার কথা য�ারো 
কয়রয়িন আর ইতিময়ধ্ই এর রূপয়রখা বিতর হয়েয়ি। 
তবতধসম্ি স্্রীকৃতির পয়রই কাজ শুরু হয়ব।

৪০.৩৫ ক�োটি
জন ধন অযো্াউন্ট ডখািা হথয়থে ২০২০ 
সাথির আগস্ট মাস পযকেন্ত ১ িক্ ৩০ 
হাজার ৭০১.০৫ ড্াবি িা্া জন ধনযে 

অযো্াউথন্ট জমা হথয়থে। ২৯ ড্াবি ৭৫ 
িক্ রুথপ ্াডকে জাবর ্রা হথয়থে

 » তজতিতপ অনুসায়র �ারি তবয়শ্বর 
পঞ্চম অথ্ষন্রীতির যিে

 » ২০১৩-১৪ সায়ল মাথাতপিু 
মাতসক আে তিল ৬,৬৯৯ িাকা। 
২০১৮-১৯-এ িা ১০,৫৩৪ িাকাে 
যপঁয়িয়ি। 

 » ২০১৯ সায়লর তিয়সম্বয়রর 
পতরসংখ্ান অনুোে্রী, তবয়শ্বর 
তিতজতপ-র ৩.৯ েিাংে অংে 
�ারয়ির
 » প্রি্ষে তবয়িতে তবতনয়োয়গর 

যষেয়ত্র ১৮ েিাংে বৃতদ্ধ

 » আতথ্ষক রূয়প আমিতন�্ষর কয়র 
যিালার জন্ েুব সম্প্রিােয়ক 
যরাজগার-বান্ধব প্রতেষেে যিওোর 
উয়দেয়ে্ ৩৫ বির পর নিুন 
তেষোন্রীতি



তনউ ইতডিো সমাচার ১৯

যপ্রায়জ্ রূয়প এয়ক বাস্তবাতেি করা 
হয়েয়ি। এরকম যিয়ের ১৭৩তি 
স্রীমান্তবি্ষ্রী যজলাে এনতসতস ক্ায়িি 
গয়ি যিালা এবং িাঁয়ির যসনা 
প্রতেষেে প্রিায়নর য�ারোর পরতিনই 
প্রতিরষো মন্তক েুবকয়ির আকাঙ্কা 
বাস্তবাতেি কয়র এই প্রকল্প প্রসায়রর 
প্রস্তাব মঞু্র কয়রয়ি।এ�ায়ব ব্াঘ্র 
প্রকল্প ও হতস্ত প্রকয়ল্পর সাফয়ল্র 
পর এবার জ্রীবদ্বতচয়ত্র্র জন্ নি্রী-
সমুয়দ্র বসবাসকার্রী উ�ে ধরয়নর 
িলতফয়নর যিখায়োনার য�ারো 
করয়িই পতরয়বে, বন ও জলবােু 
পতরবি্ষন মন্ত্রী প্রকাে জা�য়িকর 
১৫ তিয়নর ময়ধ্ই এর রূপয়রখা 
বিতর কয়র তনয়েয়িন। এয়ি তবতধবদ্ধ 
স্্রীকৃতি প্রিায়নর পয়রই এই িলতফন 

প্রকল্প চালু কয়র যিওো োয়ব।

শুরু গ্েরক অল্াকিি গ্মারর 
সেকাে

শুরুয়িই প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রীয়ক 

তিতলির রাজন্রীতিয়ি নিুন যখয়লাোি 
ময়ন করা হি। তকন্তু প্রতিতি কাজয়ক 
একতি প্রতক্ো এবং কাঠায়মার মাধ্য়ম 
বাস্তবােয়নর �াবনা আমলািন্ত যথয়ক 
শুরু কয়র সমায়লাচকয়িরও অবাক কয়র 
তিয়েয়ি। �ারয়ির ১৫িম প্রধানমন্ত্রী 
রূয়প েপথ গ্হয়ের মাত্র এক মায়সর 
ময়ধ্ই প্রধানমন্ত্রী তিম ইতডিোর ময়িা 
কাজ শুরু কয়র তিয়েতিয়লন। যোজনা 
আয়োয়গর স্ায়ন ন্রীতি আয়োগ গঠন 
যহাক তকংবা আমলািন্তয়ক সয়গে 
তনয়ে চলা এবং যপোিার ব্ততিয়ির 
সরকায়রর অংে কয়র িুয়ল প্রোসয়ন 
গতি বৃতদ্ধ, প্রধানমন্ত্রী সব্ষিাই ফুয়লর 
যিািা বাতনয়ে কাজ করায়ক গুরুত্ব 
তিয়ে চয়লয়িন। এর ফল হল, থাতময়ে 
যিওো, তবভ্ান্ত করা এবং ঝুতলয়ে রাখার 
পুরয়না পরম্পরার জােগাে প্রোসয়ন 
নিুন গতি আসয়ি শুরু কয়র। ২০১৪ 
সায়ল েপথ গ্হয়ের পরতিনই তবয়িয়ে 
জমা কায়লা িাকা তফতরয়ে আনার জন্ 
প্রথম মতন্তস�ার ববঠয়ক তবয়ের িিন্ত 
িল (এসআইতপ) গঠয়নর তসদ্ধান্ত তনয়ে 
যিয়ের জনগেয়ক যিওো প্রতিশ্রুতি 
বাস্তবােয়নর প্রথম পিয়ষেপ কয়রয়িন। 
এরপর সবয়চয়ে গুরুত্বপূে্ষ উয়ি্াগ 
যনওো হয়েয়ি আমলািন্ত তনয়ে োয়ি 
যগািা প্রতক্োে পতরবি্ষন এয়ন জিিা 
িূর করা োে। যবে কয়েকতি মন্তক এক 
একতি তব�ায়গর ময়িা কাজ করি। 

পুরথনা ্মকেসংস্কৃ বতর 
ত্রুবিগুবি এখন 

সমূ্পণকেরূথপ বদথি ডগথে। 
নবীন ডপিাদার এবং 

আমিাতথন্তর মথধযে উন্নত 
সংহবতর িথি পবরববতকেত 
্মকেসংস্কৃ বত এখন প্রথতযে্ 
প্র্ল্পথ্ বাস্তবাবয়ত ্থর 

তুথিথে

এখন য্াসমথয় ্াথজর অভযোথসর 
সংস্কৃ বত বব্বিত হথছে। আবম 

ডয প্র্থল্পর বিিানযোস ্বর, তার 
উথ্াধনও আবমই ্বর। এিা 

অহঙ্কার নয়, আমাথদর সাবকেজনীন 
দায়বদ্তা।

- প্র্োন�ন্তী নগরন্দ্র ঘ�োেী

আিাদা ্থর ক্ৃ বষ 
উন্নয়ন গ্ামজীবন 

এবং ক্ৃ বষ জীবথনর 
জনযে অসমূ্পণকে। 
এিা তখনই পূণকে 

হয়, যখন এর সথগে 
ক্ৃ ষথ্র ্িযোণ 

ভাবনাথ্ যুতি ্রা 
হয়

৯০ হোজোর ক�োটি িো�ো
প্র্োন�ন্তী তেষোণ তনত্র �ো্্যগ� েতৃ ষেগের 

ঘেওেো হগেগে
 » কয়রানা সঙ্কি থাকা সয়্বেও ২.৯ েিাংে 

বৃতদ্ধর পাোপাতে খাি্েস্ উৎপািন 
২৯৫.৬৭ তমতলেন িন হওোর অনুমান 
করা হয়ছে
 » কৃতরত�ততিক কাঠায়মা উন্নেয়নর জন্ 

১ লষে যকাতি িাকার এতগ্ ইনফ্া ফাডি 
গতঠি হয়েয়ি

 » কৃতর-সংতলিষ্ যষেয়ত্র ৩৪৬তি স্াি্ষ-
আপয়ক ৩৬৭১.৭৫ লষে িাকা অনুিান

 » কৃরকয়ির যমাি আে ২০ যথয়ক ৬৮% 
বৃতদ্ধ

 » উৎপন্ন েস্ সতঠক সময়ে পতরবহয়ের 
জন্ প্রথমবার কৃরক যরল চালু 

 » ২২.৩৯ যকাতি কৃরকয়ক মৃততিকা স্াস্্ 
কাি্ষ প্রিান

#আমরা যে প্রতিশ্রুতি তিয়েতিলাম িা পালন 
কয়রতি



যসগুতলয়ক সমগ্িা প্রিান কয়র িষেিা 
উন্নেন এবং তেল্প গঠয়নর জন্ ত�ন্ন 
মন্তক গয়ি িুয়ল েুব সম্প্রিােয়ক বি 
মাত্রাে প্রতেষেে তিয়ে িায়ির ময়ন 

উদ্াবয়নর �াবনায়ক উৎসাতহি করা 
হয়েয়ি। মন্তক পুনতব্ষন্ায়সর মাধ্য়ম 
স্মাি্ষ প্রোসন গয়ি যিালা এর মূল 
উয়দেে্ তিল োয়ি আতধকাতরকরাও 
িাঁয়ির িষেিা যিখায়ি পায়রন -  এর 
প্র�াব স্পষ্�ায়ব প্রোসয়ন প্রতিফতলি 
হে। 

সুোসয়নর জন্ প্রধানমন্ত্রী ১০ 
িফা  পতরকল্পনা যপে কয়রন োয়ি 
আমলািন্তয়ক �েমুতি কয়র েততিোল্রী 
করা োে। প্রধানমন্ত্রী যসই সময়েই 
স্পষ্ কয়র তিয়েতিয়লন – “আমার 
মন্ত কাজগুতলয়ক সমূ্পে্ষ করা এবং 
িষে�ায়ব বাস্তবাতেি করা।”

তিতন যকন্দ্র্রীে সরকায়রর সমস্ত 
সতচবয়ির সয়গে মুয়খামুতখ ববঠক কয়র 

উদ্াবয়নর �াবনায়ক উৎসাতহি করা 
ধয়রন। এই ববঠক সম্পয়ক্ষ ২০১৪ 
সায়লর ৪ জুন বতরষ্ আমলা ও ন্রীতি 
আয়োয়গর বি্ষমান তসইও অতমিা� 
কান্ত িু্ইি কয়র বয়লতিয়লন, “তনয়জর 
যকতরোর প্রথমবার যিয়ে যকান 
প্রধানমন্ত্রীর সয়গে এি যখালাখুতল, 
স্পষ্ এবং তন�্ষ্রীক কথাবাি্ষা হয়েয়ি। 
অয়নক যবতে যপ্ররো যোগায়না এবং 
�াবনা-তচন্তার প্র�াব অনু�ব কয়রতি।” 
প্রধানমন্ত্রী যমাি্রী আমলািয়ন্তর 
সয়গে সমবিে এবং কায়জর গতি 
বৃতদ্ধর জন্ নব্রীন যপোিারয়িরও 
গুরুত্বপূে্ষ মন্তক, তব�াগ এবং ন্রীতি 
আয়োয়গর সয়গে েুতি কয়রন োয়ি 
প্রোসয়নর পারম্পতরক ময়িয়ল আমূল 
পতরবি্ষন আনা োে। োঁরা �ায়লা�ায়ব 
কাজ কয়রন না, যসরকম অয়নক 
আতধকাতরকয়ক অতনবাে্ষ অবসয়র 
পাঠায়না হে।

করপ্কারেট গিি্কল্ান্স মরররল 
িবীি মুখ 

প্রধানমন্ত্রী যমাি্রী প্রোসয়নর 
ময়িলয়ক কয়প্ষায়রি গ�ন্ষ্ায়সে 
পতরবি্ষয়নর জন্ অল্পবেস্রী নব্রীন 
যপোিারয়ির েুতি কয়র ন্রীতি প্রেেয়নর 
ত�ততি যগািা যথয়কই বিতর কয়র 
তিয়েয়িন। এর ফলস্রূপ, ২০২২-
এর ময়ধ্ িাঁর নিুন �ারয়ির স্প্ন 
বাস্তবােয়নর জন্ কয়েকে’ যপোিার 
সরকায়রর সয়গে েুতি হয়েয়িন। 
হােিরাবায়ি ই�াঙ্কা রিায়ম্পর সফর 
যথয়ক শুরু কয়র ইজরায়েয়ল �ারয়ির 

#আমরা যে প্রতিশ্রুতি তিয়েতিলাম িা পালন 
কয়রতি

প্রছেি কাতহন্রীপ্রছেি কাতহন্রী
গ�ন্ষ্াসে

ড্ ভাবথত ডপথরবেি 
ডয ্খনও জন ধন 
অযো্াউথন্ট এ্সথগে 
িক্ িক্ িা্া জমা 
হথত পাথর? আয়ুষ্ান 
ভারত ডহা্ ব্ংবা 
উজ্জ্বিা ডযাজনা – 

আমরা সমূ্পণকে স্ছেতা 
ও পারদবিকেতার সথগে 
প্রথতযে্থ্ সাহাযযে 

ডপঁেথনার ডক্থরে এই 
েয় বেথর অথন্ 
উন্নবত ্থরবে

এখন প�্ডন্ রোজনীতত ঘেগে 
েূগর েোেো ঘপেোেোরগের 

প্র্োন�ন্তী তনগজর �তন্তসভোে 
স্োন তেগেগেন। েগপ্ডোগরি 
সংস্তৃ ততর ্োঁগচ এই প্রেোস 

সফল হগেগে এবং সরেোগরর 
নীতত ঘেগে শুরু েগর 
বোস্তবোেন প�্ডন্ ঘেোিো 

প্রতরেেোে এখন ঘপেোেোর 
পধিততগত েোজ েরো হগচ্ছ

২০০৬ সোল ঘেগে অসম্ণূ্ড 
অবস্োে ঝুগল েোেো তজএসতি 
তবল ২০১৪ সোগল েতত পোে। 
প্র্োন�ন্তী নগরন্দ্র ঘ�োেীর 
উগে্যোগে অবগেগষ ২০১৭ 
সোগলর ১ জুলোই এতি 

বোস্তবোতেত হে

৫০ ক�োটি
�োনুষগে আেুষ্োন ভোরত ঘ�োজনোর �ো্্যগ� 
প্রতত বের তবনো�ূগল্য ৫ লষে িোেোর তচতেৎসো 
 » উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্য়ম ৮ যকাতি 

পতরবারয়ক তবনামূয়ল্ গ্াস তসতলডিার

 » কয়রানাকায়ল গর্রীব পতরবারগুতলয়ক 
ত্রায়ের জন্ ১.৭ লষে যকাতি িাকার 
প্ায়কজ

 » প্রধানমন্ত্রী গর্রীব কল্াে যরাজগার 
যোজনার মাধ্য়ম কয়রানার সময়ে বাতি 
তফয়র আসা প্রবাস্রী শ্রতমকয়ির বাতির 
কায়িই কম্ষসংস্ায়নর উয়ি্াগ

 » এমতজএনআরইতজএস-এর মাধ্য়ম 
শ্রতমকয়ির বিয়র ২ হাজার িাকা লা� এবং 
১৩.৬২ যকাতি পতরবার উপকৃি

তনউ ইতডিো সমাচার২০



তনউ ইতডিো সমাচার ২১ 

#আমরা যে প্রতিশ্রুতি তিয়েতিলাম িা পালন 
কয়রতিআতে্ডে তেে ঘেগে তপতেগে 

পড়ো সো্োরণ ঘশ্রণীর �োনুষগের 
১০% সংরষেগণর তসধিোন্ 
ঘেন্দ্রীে �তন্তসভো ২০১৯ 

সোগলর ৭ জোনুেোতর অনুগ�োেন 
েগরগে। পরবত্ডী েু’তেগন এই 
তসধিোন্ সংসগের উভে েগষে 

পোে হগেগে

আমরা সবাই বমথি 
এমন এ্ ভারত 
গথড় তুিব যা হথব 
সুথ্, স্ছে এবং 
সুিাসথনর স্প্নথ্ 
বাস্তবাবয়ত ্রথব।

৩ ক�োটি ৫০ লক্ষ 
ঘেগেও ঘবতে তেশুগে ইতত�গ্্যই ত�েন 

ইন্দ্র্নুগষর �ো্্যগ� সোরো ঘেগে তিেোেরণ 
েরো হগেগে

 » জাি্রীে তিতজিাল স্াস্্ তমেয়নর মাধ্য়ম 
প্রয়ি্ক ব্ততির  স্াস্্ সম্পতক্ষি নতথ দ্রুি 
সারা যিয়ে চালু করা হয়ব 

 » সুল� ওরয়ধর জন্ এখনও পে্ষন্ত 
৬,০০০ জন ঔরতধ যকন্দ্র যখালা হয়েয়ি

 » ওরুয়ধর মূল্ তনেন্তয়ের মাধ্য়ম 
উপয়�াতিায়ির ১৫,০০০ যকাতি িাকারও 
যবতে অথ্ষ সাশ্রে হয়েয়ি

 » স্ছে �ারি অত�োয়নর মাধ্য়ম ৬১ 
লয়ষেরও যবতে যেৌচালে তনতম্ষি হয়েয়ি

উন্নি প্রেুততি প্রিে্ষন্রী তকংবা ম্াতিসন 
যস্াোয়র হাউতি যমাি্রী, গুজরায়ি নময়স্ত 
রিাম্প – এমন যবে তকিু আয়োজয়নর 
সাফয়ল্র যপিয়ন আমলািয়ন্তর 
সয়গে এই নব্রীন যপোিাররা তনতবি 
সম্পক্ষ যরয়খ গুরুত্বপূে্ষ �ূতমকা পালন 
কয়রয়িন।

নয়রন্দ্র যমাি্রীর োসনকায়ল 
প্রধানমন্ত্রীর কাে্ষালে যথয়ক শুরু কয়র 
তবত�ন্ন মন্তক এবং ন্রীতি আয়োয়গর 
কম্ষসংসৃ্তিয়ি আমূল পতরবি্ষয়নর 
যপিয়ন সরকায়রর আমলািয়ন্তর 
পাোপাতে, তবত�ন্ন স্তয়র কম্ষরি ৩৫০ 
জয়নরও যবতে নব্রীন যপোিায়রর 
অবিান রয়েয়ি। এই যপোিাররা 
আইআইএম, ইয়ন্টয়লকচু্োল প্রপাতি্ষ, 
যপয়িন্ট ল’-র ময়িা যবে তকিু তিতগ্ 
তনয়ে তবশ্বব্াঙ্ক, রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ম্ায়কতঞ্, 
তপিতলিউতস-র ময়িা বহুজাতিক 
সংস্াগুতলর যলা�ন্রীে চাকুতর যিয়ি 
প্রধানমন্ত্রী যমাি্রীর নিুন �ারয়ির স্প্ন 
বাস্তবােয়ন ঝাঁতপয়ে পয়িয়িন।

নয়রন্দ্র যমাি্রী িাঁর যবে তকিু 
�ারয়ে জনগয়ের সয়গে যোগায়োগ 
স্াপনয়ক িাঁর প্রধান মন্ত কয়র 
িুয়লয়িন। স্াধ্রীন �ারয়ির ৭০ 
বিয়রর কয়েক বির যিয়ি তিয়ল 
সরকারগুতল যে সাধারে ময়িয়ল 
কাজ করি, প্রধানমন্ত্রী যমাি্রী এই 
যপোিারয়ির েুতি কয়র িথ্প্রেুততির 
প্র�ূি ব্বহায়রর মাধ্য়ম প্রোসয়ন 
উয়লিখয়োগ্ পতরবি্ষন এয়নয়িন।

ফলস্রূপ, স্াধ্রীনিার পর প্রথমবার 
যকানও সরকার প্রোসনয়ক কয়প্ষায়রি 
গ�ন্ষ্াসে-এর রূপ তিয়ি শুরু কয়রয়ি। 
এর প্রতিফলন সরকায়রর প্রতিতি 
প্রকয়ল্প যিখা োয়ছে।

প্রকল্প গ্সটাই যা বাস্তবানয়ি 
হয়

প্রধানমন্ত্রী যমাি্রী যকানও কাজয়ক 
িখনই সফল বয়ল ময়ন কয়রন, েখন 
িা �ায়লা ফল যিে। এই �াবনার 
ফয়লই তিতন ২০১৬ সায়লর জানুোতর 
মায়স গ্রুপ অফ যসয়ক্িাতরজয়ির 
ববঠয়ক নিুন তসদ্ধান্ত গ্হে করার 
তনয়ি্ষে তিয়েতিয়লন োয়ি �তবর্য়ি 
যসই প্রকল্পগুতলয়ক বাস্তবােয়নর 
িৃতষ্য়কাে গ্হে করা োে যেগুতলর 
গতিতবতধ িৃেমূলস্তয়র শুরু হয়েয়ি। 

প্রধানমন্ত্রীর এই তসদ্ধায়ন্ত বাি্ষা 
তিল যে শুধু কাগজপয়ত্র চালু 
প্রকল্পগুতলয়ক বাস্তবােন বয়ল ময়ন 
করা হয়ব না েিষেে পে্ষন্ত যসই 
প্রকয়ল্পর কাজ ফলপ্রসূ না হে। 
আসয়ল, শুরু যথয়কই বি্ষমান 
যকন্দ্র্রীে সরকার লাগািার জনহ্রীয়ি 
তবত�ন্ন পিয়ষেপ গ্হে করতিল। 
প্রধানমন্ত্রী যমাি্রীর প্রতিতি প্রকয়ল্পর 
তিয়ক লষে্ তিল। সংবািমাধ্য়মর 
প্রতিয়বিন অনুসায়র, ২০১৬-র ২৭ 
যফব্রুোতর মতন্তস�ার ববঠয়ক গ্রুপ 
অফ যসয়ক্িাতরজয়ির পষে যথয়ক 
বিতর করা একতি যপ্রয়জয়ন্টেন 
যিখায়না হয়েতিল োয়ি মতন্তস�ার 
সিস্য়ির তিনতি �ায়গ – কৃতর 
ও সংতলিষ্ তব�াগ, পতরকাঠায়মা ও 
সংতলিষ্ তব�াগ এবং সামাতজক ও 
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প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী প্রোসয়নর যনিৃত্ব সামলায়নার পরই ‘প্রগতি’ যফারাম 
তবত�ন্ন সমস্ার দ্রুি সমাধায়নর লয়ষে্ গুরুত্বপূে্ষ পিয়ষেপ তনয়েয়ি। যকন্দ্র ও 

রাজ্ সরকারগুতলয়ক সাতমল কয়র প্রোসনয়ক সতক্ে কয়র িুলয়ি এবং সমে তনতি্ষষ্ 
বাস্তবােয়নর সূচনা, সম্প্রচার এবং প্রেুততি-ত�ততিক এতি একতি মাতটি-ময়িল মঞ্চ 
োর উয়দেে্, প্রকল্পগুতলর সম্রীষো এবং যসগুতল যেসব বাধার সমু্খ্রীন হয়ছে িা িূর 
করা। ‘প্রগতি’র ববঠয়কর গুরুত্ব যবাঝা োে েখন প্রধানমন্ত্রী স্েং যকন্দ্র্রীে সরকায়রর 
প্রকল্পগুতলর সয়গে েুতি অত�য়োগগুতল এবং যসগুতলর িুয়ল ধরায়ক সম্রীষো কয়রন। 
২০১৪ যথয়ক এখন পে্ষন্ত প্রধানমন্ত্রী যমাি্রী ‘প্রগতি’র ৩২তি ববঠক কয়রয়িন। এর 
ময়ধ্ ১২.৫৪ লষে যকাতি িাকার ২৮০তি প্রকল্প সম্রীষো কয়র সমাধায়নর উয়ি্াগ 
তনয়েয়িন। ৪৭তি সরকাতর কম্ষসূতচ এবং প্রকল্প সম্রীষো কয়রয়িন। কয়রানাকায়লর 
আয়গ জানুোতরয়ি আয়োতজি ৩২িম ববঠয়ক ২৪,০০০ যকাতি িাকা তবতনয়োয়গ নেতি 
তবলতম্বি প্রকয়ল্পর সম্রীষো করা হয়েয়ি। এই প্রকল্পগুতল নেতি রাজ্ – ওতিো, 
যিয়লগোনা, মহারাষ্ট্র, ঝািখডে, তবহার, কে্ষািক, অন্ধ্রপ্রয়িে, যকরল, উতিরপ্রয়িে এবং 
তিনতি যকন্দ্রোতসি অঞ্চয়ল িতিয়ে রয়েয়ি। এর ময়ধ্ তিনতি যরল প্রকল্প, পাঁচতি 
সিক পতরবহে প্রকল্প এবং একতি যপয়রিাতলোম ও প্রাকৃতিক গ্াস মন্তয়কর প্রকল্পও 
রয়েয়ি।  n

‘প্রগনি’-ে মাধল্রম অরিক ‘দী�্কস্ায়ী 
সমসল্া’ে সমাধাি

যকার যস্রগুতলয়ি তব�াতজি করা 
হয়েতিল। এই যপ্রয়জয়ন্টেয়ন সরকার 
২০১৪ সায়লর যম মাস যথয়ক ২০১৫ 
সায়লর তিয়সম্বর মাস পে্ষন্ত প্রাে ৫৪৮তি 
ক্াতবয়নি তসদ্ধান্ত এবং ১৮২তি আতথ্ষক  
তবরে সংক্ান্ত ক্াতবয়নি কতমতির 
তসদ্ধান্তগুতল তনয়ে সাফয়ল্র খতিোন িুয়ল 
ধরা হয়েতিল। এগুতলর মাধ্য়ম তনিান্তই 
তকিু প্রকল্প বাস্তবাতেি হেতন যিয়খ 
প্রধানমন্ত্রী যমাি্রী আমলায়ির সাময়ন িাঁর 
স্পষ্ ময়না�াব ব্তি কয়রন। যে যকানও 
প্রকয়ল্পর যে যকানও ধরয়নর আইতন 
জতিলিা িূর করার যষেয়ত্রও প্রধানমন্ত্রী 
সতক্ে �ূতমকা যনন এবং যসগুতল িূর 
করার যচষ্া কয়রন।

উন্য়রি বাধাদািকােী আইি 
বানিল

পূব্ষবি্ষ্রী সরকারগুতল অয়নক আইন 
প্রেেন করয়ি তকন্তু যসগুতলর প্রতক্ো এি 
ি্রী�্ষ ও জতিল হি যে েিতিয়ন যসগুতলয়ক 
বাস্তবাতেি করা হি, িিতিয়ন বাস্ততবক 
অবস্া অয়নকিাই বিয়ল যেি। ফলস্রূপ, 
যসই আইনগুতল ফলপ্রসূ হি না। যসজন্ 
প্রধানমন্ত্রী যমাি্রী িাঁর োসনকায়লর প্রথম 
তিন বিয়রই প্রাে ১,৫০০তি এমন আইন 
বাতিল কয়রয়িন যেগুতল অথ্ষদ্নতিক 
উন্নেয়নর পয়থ বাধা সৃতষ্ করতিল। 
প্রধানমন্ত্রী সব্ষিাই মানয়িন যে গড্াতলকা 
প্রবাহ যথয়ক সয়র �াবার ষেমিাই মজবুি 
তসদ্ধান্ত যনওোর ত�ততি হয়ি পায়র। 
এ�ায়বই তিতন প্রধানমন্ত্রী হওোর আয়গ 
গুজরায়ির মুখ্মন্ত্রী তহয়সয়ব অয়নক কায়ি 
যথয়ক অনু�ব কয়রয়িন। মুখ্মন্ত্রী হয়িই 
তিতন সু্ল ড্রপ-আউয়ির সংখ্া কমায়নার 
জন্ ‘োলা প্রয়বে উৎসব’-এর ময়িা 
যবে তকিু অত�নব উপাে যবর কয়রন। 
যেৌচালে কম থাকার ফয়ল সু্ল যিয়ি 
যিওো িাত্র্রীয়ির হার কম করার জন্ 
তিতন সব সু্য়ল যেৌচালে তনম্ষাে করান। 
গুজরাি যথয়ক যবতরয়ে িাঁর অত�জ্ঞিা 
আজ যিয়ের গ্ায়ম গ্ায়ম প্রতিতি তবি্ালয়ে 
যেৌচালে থাকা সুতনতচিি কয়র তিয়েয়িন।

িবতিিািী ভারত 
বনমকোথণ মবহিারা 
সবকেদাই অবদান 

ডরথখথেন। 
আমাথদর মা ও 
ডবাথনথদর বনথয় 
ডদিবাসী গববকেত

#আমরা যে প্রতিশ্রুতি তিয়েতিলাম িা পালন 
কয়রতি

৩০ ক�োটি
ঘেগেও ঘবতে �তহলো সুতব্োগভোেীগে েগরোনো সঙ্কগির 
স�গেই ততন েফোে ৫০০ িোেো েগর ঘেওেো হগেগে
 » জন ঔরতধ যকন্দ্র যথয়ক ৮ যকাতি ৫০ লষে 

মতহলায়ক ১ িাকা মূয়ল্ স্াতনিাতর প্াি

 » ১২ বিয়রর কম বেস্রী বাতলকায়ির যেৌন 
যহনস্াে যিার্রীয়ির এখন ফাঁতসর সাজা

 » যবতি বাঁচাও যবতি পিাও অত�োয়নর মাধ্য়ম 
১০৪তি যজলাে তলগে অনুপায়ি উন্নতি

 » তমেন ইন্দ্রধনুয়রর মাধ্য়ম ৮৭ লয়ষেরও 
যবতে মতহলার তিকাকরে

 » এখন যিয়ে মািৃত্বকাল্রীন িুতি ২৬ 
সপ্ায়হর, ো তবয়শ্বর ময়ধ্ সবয়থয়ক যবতে 
সমে মািৃত্বকাল্রীন িুতি

 » মুদ্রা ঋে ও স্্াডি-আপ ইতডিো প্রকয়ল্পর 
মাধ্য়ম ১২ যকাতি মতহলা সুতবধা যপয়েয়িন

 » মুসতলম মতহলায়ির অতধকার রষোর জন্ 
তিন িালাক তনয়ে নিুন আইন

তনউ ইতডিো সমাচার২২

প্রছেি কাতহন্রীপ্রছেি কাতহন্রী
গ�ন্ষ্াসে
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২০.৯৭ লক্ষ ক�োটি িো�ো
আতে্ডে প্যোগেজ ঘ�োষণো েগরোনোেোগল আত্মতনভ্ডোর 

ভোরত অতভ�োগনর �ো্্যগ�

 » তপতপই তকি এবং এন-৯৫ মাস্ ০-৪ লষে 
প্রতিতিন উৎপািন কয়র এখন আমরা তবশ্বয়ক 
সরবরাহ করতি

 » তপএম স্তনতধ যোজনার মাধ্য়ম এখনও 
পে্ষন্ত ৭০ হাজায়ররও যবতে আয়বিনকার্রীয়ক 
ঋে সহােিা যিওো হয়েয়ি

 » কয়রানাকায়ল সঙ্কয়ির সয়গে েুজয়ি থাকা 
অতিষুেদ্র, যিাি ও মাঝাতর তেয়ল্পায়ি্াগগুতলয়ক 
৩ লষে যকাতি িাকা যকান গ্ারাতন্ট িািাই 
ঋে। এয়ষেত্রতিয়ক প্রাে ৫.৯৪ লষে যকাতি 
িাকার প্ায়কজ 

 » তবয়িতে অ্াপ বাতিল করার পর যিয়ের 
িথ্প্রেুততি যপোিারয়ির জন্ নিুন প্্ািফম্ষ 
আমিতন�্ষর �ারি ইয়নায়�েন অ্াপ-এর 
চ্ায়লঞ্ প্রিান 

 » ২০০ যকাতি িাকার সরকাতর ক্য়ের জন্ 
শুধুই �ারি্রীে আয়বিনকার্রীয়ির িরপত্র, 
যমাবাইল হ্াডিয়সি তনম্ষায়ে তবয়ের গুরুত্ব

#আমরা যে প্রতিশ্রুতি তিয়েতিলাম িা পালন 
কয়রতি

আত্বনভকের ভারথতর 
প্র্ম িতকে হি 

আত্বববোথস পবরপূণকে 
ভারত ... এিাই 

তার বভবতি ... আর 
এিাই উন্নয়নথ্ 
নতুন গবত, নতুন 
প্রাণিবতি প্রদাথনর 

সাম্কেযে রাথখ

প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী প্রকল্প য�ারো যথয়ক শুরু কয়র বাস্তবােয়নর তিয়ক কিা 
নজর রায়খন। এর ফয়ল লালতফয়ির ফাঁস এবং অন্ান্ কারয়ে বিয়রর পর 

বির ধয়র যথয়ম থাকা এ ধরয়নর প্রকল্পগুতল যেগুতল বায়জি বরায়দের যবতে ব্ে 
হওোর পরও যের হেতন, যসগুতলয়ক দ্রুি বাস্তবােয়নর জন্ িৎপর হওোর তনয়ি্ষে 
তিয়েয়িন প্রধানমন্ত্রী। এমনই একতি উিাহরে হল ওতিোর খুরিা যথয়ক যবালাতগের 
পে্ষন্ত ২৮৯ তকয়লাতমিার ি্রী�্ষ যরললাইন। ২৫ বির পুরয়না এই প্রকল্প এখনও পে্ষন্ত 
সমূ্পে্ষ হেতন। ২০১৫-ে এই প্রকল্পগুতল প্রধানমন্ত্রীর নজয়র পিয়ল তিতন ষুেব্ধ হন 
এবং তবরততি প্রকাে কয়র তিতন তপএমও-র আতধকাতরকয়ির বয়লন, ওই এলাকাে 
সবচাইয়ি অসহাে মানুয়ররা বসবাস কয়রন। যে অঞ্চলতি অন্ান্ অঞ্চল যথয়ক 
তপতিয়ে রয়েয়ি যসখানকার উন্নেয়ন সরকাতর সাহায়ে্র অি্ন্ত প্রয়োজন রয়েয়ি। 
প্রধানমন্ত্রী বয়লন, এই প্রকল্পয়ক অগ্াতধকার যিওোর প্রয়োজন রয়েয়ি। েতি ২০০০ 
সায়লর ময়ধ্ এই কাজ যের হয়ে যেি িাহয়ল এই প্রকয়ল্পর খরচ অয়নক কম হি 
কারে, উতির-পূব্ষ �ারয়ির মানুর এর বিারা লা�বান হয়িন। তবত�ন্ন প্রকয়ল্পর সম্রীষোর 
জন্ আয়োতজি ‘প্রগতি’ ববঠয়ক এই জানুোতরয়ি খুরিা-যবালাতগের যরল প্রকয়ল্পর 
যস্িাস তরয়পাি্ষ প্রধানমন্ত্রীর সাময়ন রাখা হে। প্রধানমন্ত্রীর নজরিাতরর ফয়ল এখন 
এই প্রকয়ল্পর কাজ দ্রুি এতগয়ে চয়লয়ি এবং দ্রুিই এর কাজ সমূ্পে্ষ হয়ব। n

করয়ক নমনিরট ২৫ বছে ধরে গ্েরম োকা 
প্রকল্পগুনলে সমস্ত বাধা দূে

তনউ ইতডিো সমাচার ২৩ 

িূল্িিম সেকাে, অনধকিে 
প্রিাসি

প্রধানমন্ত্রী যমাি্রী অয়নক যষেয়ত্রই  
বয়লয়িন, “আতম ময়ন কতর সরকায়রর 
বাতেজ্ করা উতচৎ নে। িার লষে্ হওো 
উতচৎ নূ্নিম সরকার এবং অতধকির 
প্রোসন।” এয়ষেয়ত্র প্রোসয়নর উৎকর্ষই 
সয়ব্ষাপতর হে। সুোসন তনয়ে প্রধানমন্ত্রী 
যমাি্রীর িৃতষ্�তগের   গুরুত্বপূে্ষ ববতেষ্্ 
হল গান্ধ্রীতজর স্রাজ-এর তসদ্ধান্ত পালন। 
মহামিা গান্ধ্রী ময়ন করয়িন যে প্রয়ি্ক 
গ্াময়ক স্ান্রীে সমস্াগুতল সমাধায়নর জন্ 
সষেম কয়র যিালার প্রয়োজন্রীে। মহামিা 
গান্ধ্রীর স্াধ্রীনিা আয়দিালয়নর সাফয়ল্র 
একতি বি কারে তিল গে-অংে্রীিাতরত্ব। 
এ�ায়ব যে যকানও সরকায়রর সাফয়ল্র 
জন্ ন্রীতি তনম্ষায়ে এবং যসগুতলর 
বাস্তবােয়নর জন্ জনগয়ের সহােিা 
অি্ন্ত প্রয়োজন্রীে। েখন পে্ষন্ত সরকার 
জনিায়ক সুয়োগ যিয়ব না, অয়নক 
উয়দেে্ যকবল কাগয়জই যথয়ক োয়ব 
আর, কাতঙ্কি ফল পাওো োয়ব না। 
প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী এই �াবনায়ক 
মন্ত বাতনয়ে স্ছেিা অত�োন, পতরয়বে 
সংরষেে, জল সংরষেয়ের পাোপাতে, 
জন ধন, িষেিা উন্নেন, আেুষ্ান �ারি, 
উজ্জ্বলা, তকরাে সম্ান তনতধ, জন ঔরতধর 
পতরয়রবার ময়িা অয়নক প্রকয়ল্পর মাধ্য়ম 
সরাসতর জনগেয়ক েুতি কয়রয়িন োয়ি 
সাধারে মানুয়রর জ্রীবনোত্রার মান উন্নি 
হে। প্রোসয়ন স্ছেিা আনার জন্ 
আধুতনক প্রেুততিয়ক েথাসম্ভব ব্বহার 
করা, আর তিতজিাল �ারি গয়ি যিালার 
উয়ি্াগয়ক তবসৃ্তি কয়র যকন্দ্র্রীে সরকার 
গে-অংে্রীিাতরত্বয়ক উৎসাহ েুতগয়েয়ি। 
শুধু িাই নে, প্রোসয়ন স্ছেিার জন্ 
সংবািমাধ্য়মর �াবনা মঞ্চগুতলর মাধ্য়ম 
সরকার সরাসতর জনগয়ের সয়গে েুতি 
হওোর যচষ্া কয়রয়ি। ফয়ল, উদ্াবন 
উৎসাতহি হয়েয়ি এবং জনগে অনু�ব 
করার সুয়োগ যপয়েয়িন যে জাতি 
তনম্ষায়ের যষেয়ত্র িাঁরাও অংেগ্হে করয়ি 
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পারয়িন।এই উয়ি্ায়গর মাধ্য়ম প্রধানমন্ত্রী 
যমাি্রী সরকায়রর প্রকল্পগুতলয়ক এবং যসগুতলর 
বাস্তবােনয়ক গে-অংে্রীিাতরয়ত্বর সয়গে জুয়ি গে-
আয়দিালয়ন পতরেি কয়রয়িন। যমাি্রী সরকায়রর 
উয়ি্ায়গরই ফল সরকায়রর তবগি োসনকায়ল 
প্রধানমন্ত্রী েততিোল্রী অথ্ষদ্নতিক বুতনোয়ির 
মাধ্য়ম �ারিয়ক আন্তজ্ষাতিক স্্রীকৃতি এয়ন 
তিয়েয়িন। এখন কয়রানার সময়েও �ারি তবয়শ্বর 
যনিৃত্ব প্রিায়ন অগ্ে্রী �ূতমকা পালন করয়ি। ইজ 
অফ িুতেং তবজয়নস, মুতিজ-এর র ্োতঙ্কং-এর ময়িা 
সাফল্ �ারয়ির নিুন কাতহন্রীয়ক মে্ষািাসম্পন্ন 
কয়র িুয়লয়ি।

এখন যিেয়ক আমিতন�্ষর কয়র যিালার 
অত�োনয়ক জন-আয়দিালয়ন পতরেি কয়র 
িুয়লয়িন প্রধানমন্ত্রী যমাি্রী। িাঁর তবয়রাধ্রীরাও 
একথা মায়নন যে প্রধানমন্ত্রী যমাি্রী যকান সুয়োগ 
হািিািা কয়রন না। তিতন যিয়ের সাময়ন আসা 
সমস্ত সমস্ায়কও সুয়োয়গ পতরেি করার ষেমিা 
রায়খন। এয়হন সময়ে আমিতন�্ষরিার জন্ 
আমিতবশ্বায়স �রপুর যমাি্রী �তবর্য়ির �ারি 
গিার লয়ষে্ পা বাতিয়েয়িন আর, এই পতরবি্ষয়নর 
সাষে্রী হয়ে ওঠা বি্ষমান অবে্ই একতি যসানাল্রী 
ইতিহাস তলখয়ব। n

েয় বের আথগ প্রধানমন্তী জন ধন ডযাজনার 
উথ্াধন ্রা হথয়বেি। এর উথদেিযে বেি 
সাধারণ মানুষথ্ বযোবঙ্কং প্রবরিয়ার সথগে 

যুতি ্রা। এবি এ্বি যুগান্ত্ারী পদথক্প 
হথয় উথিথে। এবি দবরদ্র মানুষথদর প্রভূত 
উপ্ারসাধথনর ভূবম্া পািন ্থরথে।

- নগরন্দ্র ঘ�োেী,
২৮ আেস্ট, ২০২০

জন ধন থযজাজনজার রজাধ্যন্তর ৫৫ �তজাংন্ত�র থবর� অ্যজাকজাউন্টধজারী হন্তলন ররহলজাজন ধন থযজাজনজার রজাধ্যন্তর ৫৫ �তজাংন্ত�র থবর� অ্যজাকজাউন্টধজারী হন্তলন ররহলজা

অিষ্যধািষ্য মনহলধা
৪৪.৮% ৫৫.২%
 » রুয়প কায়ি্ষ তবনামূয়ল্ িু�্ষিনা তবমা ১ লষে িাকা 

যথয়ক বাতিয়ে ২ লষে িাকা কয়র যিওো হয়েয়ি।

 » ও�ারড্রাফি স্রীমা ৫,০০০ িাকা যথয়ক তবিগুে 
কয়র ১০,০০০ িাকা করা হয়েয়ি।

 » ও�ারড্রাফয়ির জন্ বেয়সর ঊধ্ব্ষস্রীমা ৬০ বির 
যথয়ক বাতিয়ে ৬৫ বির করা হয়েয়ি।

 » এক সপ্ায়হ ১৮ যকাতি ব্াঙ্ক অ্াকাউন্ট যখালার 
মাধ্য়ম যমাি পতরসংখ্ান যপঁয়িয়ি ৪০.৩৫ যকাতি 
ব্াঙ্ক অ্াকাউয়ন্ট। এ�ায়ব এই প্রকয়ল্পর নাম 
তগতনস বুক অফ ওোল্ড্ষ যরকয়ি্ষ নতথ�ুতি হয়েয়ি। 
এর ৫৫.২% অ্াকাউন্টধার্রীরাই হয়লন মতহলা । n

গে-অংে্রীিাতরয়ত্বর িুতনোে সবয়থয়ক বি প্রকল্প জন ধন যোজনা ২৮ আগস্, 
২০২০-যি িে বির পূে্ষ কয়রয়ি। ১৫ আগস্, ২০১৪ িাতরয়খ লালয়কলিার 

প্রাকার যথয়ক প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী এতি য�ারো কয়রতিয়লন। এর উয়দেে্ হল 
সাধারে মানুয়রর ব্াঙ্ক অ্াকাউন্ট যখালায়না। এবার ২৮ আগয়স্ এই প্রকয়ল্পর িে 
বির পূে্ষ হওোে প্রধানমন্ত্রী যমাি্রী একতি িু্ইয়ির মাধ্য়ম শুয়�ছো জাতনয়ে এতিয়ক 
যকাতি যকাতি মানুয়রর উপকায়র আসা এবং িাতরদ্র্ িূর্রীকরয়ের ত�ততি বয়লয়িন। 
যকন্দ্র্রীে অথ্ষমন্ত্রী তনম্ষলা স্রীিারমনও জন ধন যোজনার রষ্ বর্ষ পূতি্ষ উপলয়ষে এই 
প্রকয়ল্পর গুরুত্ব সম্পয়ক্ষ বয়লয়িন। তিতন বয়লয়িন, “প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা 
যমাি্রী সরকায়রর গে-যকতন্দ্রক অথ্ষদ্নতিক কম্ষসূতচর ত�ততি স্াপন কয়রয়ি।” প্রকয়ল্পর 
িে বির পূতি্ষয়ি যকন্দ্র্রীে সরকার এখন তকিু সংয়োধন কয়র এই প্রকল্পয়ক 
আরও িতিয়ে তিয়েয়ি। এর মাধ্য়ম এখন প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার অন্তগ্ষি 
প্রয়ি্ক পতরবায়রর স্ায়ন এখন প্রয়ি্ক বেস্ ব্ততির ব্াঙ্ক অ্াকাউন্ট যখালার 
তবরেতিয়ি যজার যিওো হয়ব। িািািা, জনতহয়ি িুতি আরও গুরুত্বপূে্ষ পতরবি্ষন 
করা হয়েয়ি। প্রথমতি হল রুয়প কাি্ষ তবমা যেতি ২০১৮ সায়লর ২৮ আগয়স্র পর 
তপএময়জতিওোই অ্াকাউয়ন্টর জন্ রুয়প কায়ি্ষ তবনামূয়ল্ িু�্ষিনা তবমা ১ লষে 
িাকা যথয়ক বাতিয়ে ২ লষে িাকা কয়র যিওো হয়েয়ি। তবিি্রীেতি হল ও�ারড্রাফি 
স্রীমা ৫,০০০ িাকা যথয়ক তবিগুে কয়র ১০,০০০ িাকা করা হয়েয়ি।িািািা, ২,০০০ 
িাকার তবনােয়ি্ষ ও�ারড্রাফয়ির সুতবধা যিওো হয়েয়ি। ও�ারড্রাফয়ির জন্ 
বেয়সর ঊধ্ব্ষস্রীমা ৬০ বির যথয়ক বাতিয়ে ৬৫ বির করা হয়েয়ি।

আেুষ্োন ভোরত ে�্ডসূতচর েেো ২০১৮ 
সোগলর ১৫ আেস্ট লোলগেল্োর প্রোেোর 
ঘেগে ঘ�োষণো েরো হে। ২৩ ঘসগটেম্বর, 
২০১৮ তোতরগখ রোঁতচ ঘেগে এতির সূচনো 

হে

টিএমজজটিওয়োইটিএমজজটিওয়োই
৬ িের পেূদি েকরকে৬ িের পেূদি েকরকে

প্রছেি কাতহন্রীপ্রছেি কাতহন্রী
গ�ন্ষ্াসে

তনউ ইতডিো সমাচার২৪
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কয়রানা মহামার্রীর সঙ্কিকায়ল ক্্রীিা জগি সবয়থয়ক যবতে ষেতিগ্স্ত হয়েয়ি, এষেয়ত্র যকন্দ্র্রীে সরকার 
যখয়লাোিয়ির অনুে্রীলন যথয়ক শুরু কয়র অন্ান্ পতরয়রবার জন্ তক তক পিয়ষেপ তনয়েয়ি িা তনয়ে 

যকন্দ্র্রীে ক্্রীিা ও েুব তবরেক প্রতিমন্ত্রী শ্রী তকয়রন তরতজজু (স্াধ্রীন িাতেত্বপ্রাপ্) তনউ ইতডিো সমাচার-যক 
যে সাষোৎকার তিয়েয়িন িার তকিু অংে িুয়ল ধরা হল

গ্খলাে গ্ক্ররে অিুিীলি অিল্ন্ত গ্খলাে গ্ক্ররে অিুিীলি অিল্ন্ত 
জরুনে, এরক্ররে করোিাে মরিা জরুনে, এরক্ররে করোিাে মরিা 
নবশ্ববল্াপী মহামােীে সময় গ্কন্দ্রীয় নবশ্ববল্াপী মহামােীে সময় গ্কন্দ্রীয় 
সেকাে নক ধেরিে প্রস্তুনি নিরয়রছ?সেকাে নক ধেরিে প্রস্তুনি নিরয়রছ?

েখন মহামার্রী শুরু হয়েয়ি, সারা 
পৃতথব্রীর ক্্রীিা জগৎ �্রীরেরকম ষেতিগ্স্ত 
হয়েয়ি কারে, মায়ঠ যনয়ম অনুে্রীলন 
প্রয়োজন। তকন্তু আমরা োর্রীতরক 
অ�্ায়সর অনলাইন িিারতকর ব্বস্া 
কয়রতি। এর সয়গে প্রতেষেকরা েুতি 
হয়েয়িন, তবয়ের কয়র অ্াথতলিয়ির 
সমূ্পে্ষ প্রতক্োর মাধ্য়ম প্রতেষেয়ের 
প্রয়োজন রয়েয়ি োয়ি ক্্রীিা অনুোসন 
বজাে থায়ক। যসজন্ প্রতেষেকরা তনেতমি 
েুতি রয়েয়িন। আমরা এই মহামার্রীর 
সময়ে অয়নক তকিু তেয়খতিও। সামতগ্ক 
ক্্রীিার যষেয়ত্র তবয়ের যপ্রায়িাকয়লর 
মাধ্য়ম অনুে্রীলন জাতর রয়েয়ি।
গ্টানকও অনলনম্রকে জিল্ আজরকে গ্টানকও অনলনম্রকে জিল্ আজরকে 
পনেনস্নিরি িােিীয় গ্খরলায়ারড়ো পনেনস্নিরি িােিীয় গ্খরলায়ারড়ো 
কিটা প্রস্তুি?কিটা প্রস্তুি?

আমায়ির অ্াথতলিরা পুয়রাপুতর প্রস্তুি। 
েখনই অতলতম্পক হয়ব যসই সময়ের 
তহয়সয়ব প্রস্তুতিও থাকয়ব। এখন যেরকম 
প্রস্তুতি চলয়ি, আগাম্রী বির জুলাই-আগয়স্ 
িা আরও ত্বরাতবিি হয়ব। 
িােরিে রোমীণ এবং প্রানন্তক িােরিে রোমীণ এবং প্রানন্তক 
এলাকাগুনলরি অরিক প্রনিিা েরয়রছ, এলাকাগুনলরি অরিক প্রনিিা েরয়রছ, 
িাঁরদেরক সামরি আিাে জিল্ নক িাঁরদেরক সামরি আিাে জিল্ নক 
পনেকল্পিা েয়রছ?পনেকল্পিা েয়রছ? 

�ারি ১৩০ যকাতি জনসংখ্ার যিে। 
তকন্তু আমরা অতিকয়ষ্ একতি তক িুতি যময়িল 
তজতি। আর প্রতি�া তচতনিিকরয়ের যকান 

সুব্বস্া যনই। তকন্তু এখন আমরা নব্রীন 
প্রতি�ায়ির তচতনিি করার যচষ্া করতি। 
যসজন্ ক্্রীিা মন্তক ৮-১২ বির বেস্রী 
এয়হন প্রতি�াোল্রী তেশুয়ির তচতনিিকরয়ের 
জন্ পাঁচতি যজান বিতর কয়রয়ি। সকল 
যজায়ন প্রতি�া স্াউতিং কতমতিও বিতর করা 
হয়েয়ি যেখায়ন সমস্ত ক্্রীিা তবয়েরজ্ঞরা 
সাতমল রয়েয়িন। প্রয়ি্ক যখলার জন্ 
আলািা কতমতি হয়ব। এর মাধ্য়ম প্রতি�া 
তচতনিি কয়র িায়িরয়ক ন্ােনাল যস্পাি্ষস 
অ্াকায়িতময়ি তনয়ে আসা হয়ব। আমায়ির 
এই প্রস্তুতির ফয়লই আতম বলয়ি পাতর 
যে ২০১৮-এ লস অ্ায়ঞ্য়লস অতলতম্পয়ক 
আমরা তবয়শ্বর পিক িাতলকাে ে্রীর্ষ ১০তি 

যিয়ের ময়ধ্ থাকব। আি বির পর লস 
অ্ায়ঞ্য়লস অতলতম্পক হয়ব। িিতিয়ন এই 
বাচ্ারা ১৬-১৮ বির বেয়স যপঁয়িয়ব। আর 
আমরা িিতিয়ন িায়ির চ্াতম্পেন কয়র 
যিালার উপয়োগ্রী কয়র িুলয়ি পারব। 
�ারয়ি এমন প্রস্তুতি আয়গ কখনও হেতন। 
ক্ীড়া আপিাে আরেরহে নবষয়, মন্তী ক্ীড়া আপিাে আরেরহে নবষয়, মন্তী 
নহরসরব আপনি নক বাি্কা নদরি িাি নহরসরব আপনি নক বাি্কা নদরি িাি 
যারি গ্খরলায়াড়ো উৎসাহ পায়?যারি গ্খরলায়াড়ো উৎসাহ পায়?

আতম মন্ত্রী হয়ে যিয়ে যখলার পতর�ারা 
বিয়ল তিয়েতি। আমায়ির যিয়ে প্রতি�ার 
অ�াব যনই। যখলার যষেয়ত্র সাফয়ল্র 
�ায়লা ইতিহাস রয়েয়ি। তকন্তু এতিয়ক 
আমরা কখনও তনয়জয়ির সংসৃ্তির অংে 
কয়র িুলয়ি পাতরতন। যসজন্ সমায়জর 
মানতসকিার পতরবি্ষন জরুতর। ইংয়রজরা 
তক্য়কিয়ক আমায়ির মানতসকিাে 
যপ্রাতথি কয়রয়ি। যসজন্ োরঁা �ায়লা 
তক্য়কি যখয়লন, িারঁা যকাতিপতি হয়ে 
োন। তকন্তু োরঁা যময়িল তজয়ি আয়সন, 
িায়ঁিরয়ক সরকার তকিু িাকা তিয়ে যিে, 
তকন্তু িারপর আর যিমন যখোল রায়খ 
না। এই পতরয়প্রতষেয়ি যমাি্রীতজর যনিৃয়ত্ব 
পতডেি ি্রীনিোল উপাধ্ায়ের নায়ম একতি 
িহতবল গয়ি যিালা হয়েয়ি। এয়ষেয়ত্র যে 
যখয়লাোিরা �ারয়ির জন্ যখয়লয়িন, 
িারঁা যময়িল পান তকংবা না পান, িায়ঁির 
পাতরবাতরক আতথ্ষক অবস্া খারাপ হয়ল 
এই িহতবল যথয়ক ১০ লষে িাকা পে্ষন্ত 
সাহাে্ যিওো হে। অয়নক প্রাতিন 
যখয়লাোিয়িরও এই িহতবল যথয়ক   
সাহাে্ করা হয়েয়ি। শুধু যখয়লাোিরাই 
নন, প্রতেষেক ও কয়ময়্রেিয়রর ময়িা 
ক্্রীিা-সংতলিষ্ ব্ততিরাও এই িহতবল যথয়ক 
সাহাে্ যপয়ি পায়রন।  n

l গ্খলাে গ্ক্ররে পনেকাঠারমা 
নকিারব িনতিিালী কো হরচ্ছ?

এতি অ্াথতলিয়ির জন্ একতি 
বুতনোতি প্রয়োজন। গুরুত্বপূে্ষ তবরে 
হল, যে অ্াথতলিয়ির ন্ােনাল 
অ্াকায়িতম তনব্ষাচন কয়রয়ি, যসখায়ন 
যকানও সমস্া যনই। কারে, যসখায়ন 
সমস্ত পতরয়রবা রয়েয়ি এবং তবয়িতে 
প্রতেষেকরাও রয়েয়িন োয়ঁির আমরা 
মাতসক ১০ লষে িাকার যবতে যবিন 
তিয়ে যরয়খতি। প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র 
যমাি্রী এয়ষেয়ত্র তবয়ের আগ্হ 

যিখায়ছেন।

তকয়রন তরতজজু সাষোৎকারসাষোৎকার

২০২৮ এর িস অযোথজেথিস 
অবিবম্পথ্ পদ্ তাবি্ায় প্র্ম 

১০-এর মথধযে ্া্থব ভারত
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ঘখলনো তেগল্প
আত্মনিভদিিতধাি

প্রস্তুনত
তবশ্বমায়নর উৎকৃষ্ যখলনা উৎপািয়ন 
প্রেুততি ও উদ্াবন যখলনার বাজায়র 
�ারিয়ক অয়নক এতগয়ে যিয়ব। আর, 

যখলনাে �ারি্রীে সংসৃ্তি 
এবং রূপকথার চতরত্রগুতল 
তেশুয়ির মানতসক গঠয়ন 

সহােক হয়ব

তেশুয়ির োর্রীতরক, মানতসক এবং �াবনার তবকায়ে যখলনার বি 
অবিান থায়ক। তকন্তু আপনারা তক কখনও য�য়বয়িন, যে যখলনা 

আপনারা তেশুয়ির যখলয়ি যিন যসগুতল কিিা তনরাপি? এই লয়ষে্ 
যকন্দ্র্রীে সরকার গুরুত্বপূে্ষ পিয়ষেপ তনয়ি চয়লয়ি। আমিতন�্ষর �ারি 
অত�োয়নর মাধ্য়ম শুধুই উৎকর্ষ বৃতদ্ধ নে, সামতগ্ক�ায়ব �ারি্রীে যখলনা 
তেল্পয়ক সহােিা করা হয়ব। 

�ারি্রীে উৎকর্ষ পতররি (আইএসআই)-এর একতি প্রতিয়বিন অনুোে্রী, 
তেশুয়ির যখলনা সমূ্পে্ষরূয়প সুরতষেি নে। তিতলিয়ি ১২১ প্রকার যখলনা 
প্রয়োগোলাে পর্রীষোর পর এই সি্তি সাময়ন উয়ঠ এয়সয়ি। তবয়িে 
যথয়ক আমিাতন করা ৬৬.৯০% যখলনা উৎকর্ষ পর্রীষোে উতি্রীে্ষ হেতন। 
অন্তিয়ক, �ারি্রীে যখলনা তেল্প এখনও পে্ষন্ত তবয়িে যথয়ক আমিাতন 
করা যখলনার প্রাচুয়ে্্ষ র সয়গে প্রতিয়োতগিাে তপতিয়ে রয়েয়ি। িায়ির জন্ 
যকন্দ্র্রীে সরকার একতি নিুন আোর সৃতষ্ কয়রয়ি। স্েং প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র 
যমাি্রী সম্প্রতি বতরষ্ মন্ত্রী ও আতধকাতরয়ির সয়গে ববঠয়ক এ ব্াপায়র 
তনয়ি্ষে তিয়েয়িন। ববঠয়ক প্রধানমন্ত্রী বয়লয়িন, “�ারয়ি অয়নক যখলনা 
হাব এবং হাজার হাজার কাতরগর আয়িন। �ারি্রীে যখলনা বাজায়রর 
অয়নক সামথ্্ষ  আয়ি এবং এতি আমিতন�্ষর �ারি অত�োয়নর মাধ্য়ম 
‘য�াকাল ফর যলাকাল’যক উৎসাহ েুতগয়ে তেয়ল্প একতি সৃতষ্ে্রীল পতরবি্ষন 
আনয়ি পায়র।” প্রধানমন্ত্রী আরও বয়লয়িন, “প্রেুততি এবং উদ্াবন প্রয়োগ 
কয়র তবশ্বমায়নর যখলনা উৎপািয়নর যচষ্া করয়ি হয়ব। এমন যখলনা বিতর 
করয়ি হয়ব োয়ি ‘এক �ারি যশ্রষ্ �ারি’-এর প্রতিছেতব থায়ক আর 
যসগুতলয়ক যিয়খ তবশ্ববাস্রী �ারি্রীে সংসৃ্তি, পতরয়বয়ের প্রতি �ারয়ির 
সয়চিনিা এবং মানতবক মূল্য়বাধয়ক বুঝয়ি পায়র।” একতি অনুমান 
অনুসায়র, যগািা তবয়শ্বর যখলনা বাজার প্রাে ১০০ তবতলেন িলায়রর। যসই 
জােগাে �ারয়ির যখলনা বাজার মাত্র ১.৫ তবতলেন িলায়রর। ২০১১ 
যথয়ক ২০১৮ সায়লর ময়ধ্ এই যষেত্রতি প্রাে ১৫.৯% বৃতদ্ধ যপয়েয়ি। 

যকি 
ভধািতীয় 
যখলিধা

সজাংস্কৃরতক 
ঐরতন্তযের সন্তগে 
পররচয় হন্তব

জীবন দক্তজা এবং 
রজানরসক রবকজান্ত�র 
জন্য প্রন্তয়জাজনীয়

সকন্তলর জন্য 
সুলি ও সহজ 

থদ�ী থেলনজা 
র�ল্প রবকর�ত 
হন্তব

समाचार-सार তেল্পতেল্প
যখলনা উৎপািন তেল্প
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�ারয়ি এক বিয়র ৩,৫০০ যথয়ক ৪,৫০০ যকাতি িাকার যখলনা 
তবতক্ হে। তকন্তু এর ময়ধ্ �ারি্রীে যখলনা তেয়ল্পর অংে্রীিাতরত্ব 
এখন মাত্র ১৫%। বাতক ৮৫% আমিাতন করা যখলনা তবতক্ হে। 
প্রধানমন্ত্রী যমাি্রী বয়লন, তচলয়ড্রন ইউতন�াতস্ষতি অফ গান্ধ্রীনগর 
মতহলা এবং তেশু তবকাে মন্তক, তেষো মন্তক এবং অতিষুেদ্র, যিাি 
ও মাঝাতর তেয়ল্পায়ি্াগ মন্তক তেশুয়ির জন্ নিুন যখলনা উৎপািন 
এবং সরবরায়হর একতি বি যকন্দ্র হয়ে উঠয়ি পায়র। িারঁ বতিব্ 
হল যিয়ে অয়নক িষে কাতরগর রয়েয়িন োঁয়ির যখলনা উৎপািয়নর 
িষেিা রয়েয়ি। এগুতলর ময়ধ্ যখলনা লিাস্ার তহয়সয়ব উয়ঠ আসা 
কে্ষািয়কর রামনগয়রর চন্নাপািনা, অন্ধ্রপ্রয়িয়ের কৃষ্ার যকাডিাপাতলি, 
িাতমলনািুর িাঞ্া�ুর, আসায়মর ধুবতর ও উতিরপ্রয়িয়ের বারােস্রীর 
ময়িা এলাকাগুতল সম্পয়ক্ষও প্রধানমন্ত্রী যমাি্রী তবয়ের�ায়ব উয়লিখ 
কয়রয়িন। প্রধানমন্ত্রী তবোখাপতিনয়মর তস ত� রাজুর বিতর করা 
উন্নিমায়নর ইতি-যকাপ্াকা যখলনারও উিাহরে তিয়েয়িন। প্রধানমন্ত্রী 
যমাি্রী বয়লয়িন, “যিয়ে এ ধরয়নর স্ান্রীে যখলনার যগৌরব তফয়র 
এয়সয়ি।” একথা মাথাে যরয়খ প্রধানমন্ত্রী যখলনা প্রেুততি এবং 
নকোর যষেয়ত্র উদ্াবয়নর জন্ েুব সম্প্রিাে ও িাত্রিাত্র্রীয়ির জন্ 

হ্াকাথন-এর আয়োজয়নর প্রয়োজন্রীেিার কথাও বয়লন।
িােরি এখি কী পনেনস্নিিােরি এখি কী পনেনস্নি

তিতপআইআইতি-র পতরসংখ্ান অনুসায়র এখন �ারয়ি অতিষুেদ্র, 
যিাি ও মাঝাতর তেয়ল্পায়ি্াগ যষেয়ত্রর অন্তগ্ষি ৪,০০০তি তেয়ল্পায়ি্াগ 
রয়েয়ি। এর ময়ধ্ ৭৫% ষুেদ্র, ২২% মাঝাতর ও ৩% েিাংে 
বৃহৎ তেল্প রয়েয়ি। ফানসু্ল বাজায়র এয়ির উৎপাতিি যখলনার 
৩০% অংে্রীিাতরত্ব রয়েয়ি। িািািা, ব্র্াডি যমিায়লর যখলনা ২০% 
এবং হ্ােয়ব্রা ৯%। সুল� এবং যকান ব্র্াডি িািা যখলনার বাজার 
অতধকাংে যষেয়ত্রই তচন ও িাইওোয়নর যখলনাে পতরপূে্ষ। �ারয়ি 
ি্রী�্ষকাল ধয়রই সস্তাে পাওো তচনা উৎকর্ষ তনয়ে প্রশ্ন উয়ঠয়ি। 
তবিি্রীেি, সস্তার তচনা যখলনার সয়গে প্রতিয়োতগিাে �ারি্রীে যখলনা 
তেল্প ষেতিগ্স্ত হয়ছে। তিতপআইআইতি এয়ষেয়ত্র �ারি্রীে তেল্পয়ক 
পুনঃস্াতপি করয়ি এবং �ারয়ি উৎপাতিি যখলনার উৎকর্ষ 
বৃতদ্ধয়ি তবত�ন্ন পিয়ষেপ তনয়েয়ি। যখলনার উৎকর্ষ পর্রীষোর জন্ 
তবআইএস ব্াপক সম্রীষো চাতলয়েয়ি। যসজন্ ২০২০-র ২৫ এতপ্রল 
তবআইএস একতি আয়িে জাতর কয়রয়ি। এই আয়িে অনুসায়র 
�ারয়ি তনতম্ষি এবং আমিাতনকৃি সমস্ত যখলনায়ক তবআইএস-এর 
মান অনুোে্রী হয়ি হয়ব। যখলনার উন্নি উৎকয়র্ষর জন্ তবয়িে 
যথয়ক আমিাতনকৃি যখলনার যষেয়ত্র তবয়িে বাতেজ্ ন্রীতি কয়ঠার 
কয়র যিওো হয়েয়ি। তনতচিি�ায়বই যখলনা তেয়ল্প ন্রীতিগি পতরবি্ষন 
ও যিয়ের জনগয়ের সহয়োতগিাে এখন যখলনা যষেয়ত্রও তবশ্ববাস্রী 
�ারয়ির প্রবল উপতস্তি অনু�ব করয়ব।  n
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4তিতপআইআইতি-র অধ্রীন যকাোতলতি কয়্রোল অফ 
ইতডিো-র মাধ্য়ম �ারি্রীে যখলনা বাজায়র সম্রীষো চালায়না 
হয়েয়ি।
4২০২০ সায়লর ২৫ যফব্রুোতর বু্য়রা অফ ইতডিোন 

স্্াডিাি্ষস (তবআইএস) আইন পাে করা হয়েয়ি, োর 
মাধ্য়ম �ারয়ি উৎপাতিি ও আমিাতনকৃি যখলনার মান 
বজাে থায়ক। 
4যখলনা আমিাতনর জন্ তবয়িে বাতেজ্ ন্রীতি কিা�ায়ব 

পালন করা হয়ব এবং প্রয়ি্ক কনসাইনয়ময়ন্টর স্ায়ম্পল 
পর্রীষো করা হয়ব। 

আ�েোতন তনেন্তগণর জন্য পেগষেপ

‘এ্ ভারত ডরেষ্ঠ ভারত’ বনমকোথণ ভারতীয় 
ডখিনাও সব ড্থ্ বথড়া মাধযেম হথয় উিথত 
পাথর। এখন থ্ানীয় ডখিনার জনযে উচ্ব্ত 

(ডভা্াি ির ডিা্াি) হওয়ার সময় এথসথে।
- প্র্োন�ন্তী নগরন্দ্র ঘ�োেী

 » তপ্র-সু্ল এবং যখলনা তনম্ষাে �ারয়ি সব যথয়ক 
দ্রুি তবকােে্রীল যষেত্র। ২০১৬ পে্ষন্ত এয়ি ২০% 
বৃতদ্ধ পতরলতষেি হয়েয়ি।

 » ৭-১২ বির বেস্রী তেশুয়ির যখলনার চাতহিা 
সব যথয়ক যবতে। যমাি বাজায়রর ৪৪% যখলনা 
এই বেসস্রীমার তেশুয়ির জন্।

 » �ারি্রীে বাজায়র গয়ি ২২৮.৪১ িাকা মূয়ল্র 
কম িায়মর যখলনা তবতক্ হে যমাি তবতক্র ৪৬%।

 » �ারয়ি মাঝাতর মূল্ এবং সুল� মূয়ল্র পর 
এখন ব্ািাতর-চাতলি এবং উদ্াবক যখলনার 
চাতহিা দ্রুি বৃতদ্ধ পায়ছে।

 » �ারয়ি উচ্ এবং মধ্তবতি যশ্রে্রীর মানুয়ররা 
গয়ি ২৮৩ যথয়ক ৩৪৩ িাকা যখলনার জন্ খরচ 
কয়রন।

 » তিোর-২ ও তিোর-৩ েহরগুতলয়ি ব্র্ায়ডিি 
যিাকায়নর বিয়ল অ্ামাজন এবং তফ্পকায়ি্ষর ময়িা 
ই-কমাস্ষ যপাি্ষাল যখলনা তবতক্র প্রধান উৎস

তনউ ইতডিো সমাচার ২৭

ব্র্োট্ডিং

যখলনা পে্ষিনয়ক
 উৎসাহ তিন

সংসৃ্তির িাপ

তনয়বতিি
 তিত� যপ্র

াগ্াম

বি মাত্রাে অত�োন

তিআরতিও এবং ইসয়রা-র 
ময়িা বি প্রতিষ্ানগুতলর 

সয়গে একয়ত্র অত�োন চালায়না 
যেয়ি পায়র

জাম্ষাতনয়ি যখলনা 
তমউতজোম এবং ‘িে রুি’ 
সৃতষ্ করা হয়েয়ি, �ারয়িও 
এ ধরয়নর উয়ি্াগ যনওো 

উতচি

তবজ্ঞান-ত�ততিক যখলনার 
মাধ্য়ম ববজ্ঞাতনক �াবনা 

বৃতদ্ধর যষেয়ত্র সাহাে্ 
করার জন্ িূরিে্ষয়নর 

অনুষ্ান

�ারি্রীে পুরায়ের গল্প 
এবং চতরত্রগুতল তনয়ে 

যখলনা বিতর করা যেয়ি 
পায়র
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भारत की कहानी- 

কজিধািধাকধাজল আত্মশনক্তি সধাফলষ্য
চাডয়র প�াকাডন আয়ধুষ কাঢ়া, পরম্পরাগত কৃডষ সরঞ্াি এবং পাইন পাতা ড�ডয় 

ঘর সাজাডনার সরঞ্াি, এিন সব উদ্াডবত সািগ্ী ডনডয় ্ডতকূলতার ডবরুডধে পবঁডচ 
থাকা

দমরি িা নবরক্িারদে কাঢ়া তিনেে প্রনিক্ণ

যকাত�ি-১৯ মহামার্রীর ফয়ল তিনমজুরয়ির চাকতর 
চয়ল যগয়ল তকিু মানুর এই সমস্ায়ক সুয়োয়গ 
রূপান্ততরি কয়রন আর যিয়ের জন্ তনয়জর স্তয়র 
তকিু করার প্রতিজ্ঞা কয়রন। মহারায়ষ্ট্রর আয়কালার 
বাতসদিা নয়রে পুনকার এমনই একজন মানুর। 
তিতন যপোে তিয়লন িুয়িার। লকিাউয়নর সমে 

কাজ বন্ধ হয়ল নয়রে বাতিয়ি থাকয়ি বাধ্ হন। যস সময়ে তিতন তনয়জর 
প্রােেততি ও বুতদ্ধ খরচ কয়র তকিু সৃতষ্ে্রীল কাজ কয়রন। তিতন পারম্পতরক 
কৃতরয়ি ব্বহৃি সরঞ্ামগুতলর প্রতিকৃতি বাতনয়ে যসগুতল প্রিে্ষন্রী শুরু 
কয়রন। যসই প্রিে্ষন্রীয়ি তিতন তেশুয়ির চার এবং কৃরকয়ির জ্রীবন তনয়ে 
বলয়ি থায়কন। অয়নক িূরিুরান্ত যথয়ক এয়স মানুর এই প্রতিকৃতিগুতল তকয়ন 
তনয়ে োন আর এতি নয়রয়ের জ্রীবনধারয়ের উপাে হয়ে উয়ঠয়ি।  n

আমিতন�্ষর �ারয়ির আহ্ায়ন সািা তিয়ে শুধু 
যিয়ের েুব সমাজই নে, তিব্াগেজনরাও তনয়জয়ির 
অবিান যরয়খ �ারিয়ক েততিোল্রী কয়র িুলয়িন। 
এয়ষেয়ত্র তহমাচল প্রয়িয়ের নাহন-এ অবতস্ি ‘যকয়ফ 

এলয়ব’ উয়লিখয়োগ্। এতি পাঁচজন তিব্াগে তময়ল পতরচালনা করয়িন। এই যকয়ফ 
যখালার যষেয়ত্র স্ান্রীে প্রোসন এবং আস্া ওয়েলয়ফোর যসাসাইতি তবয়ের সাহাে্ 
কয়রয়ি। এ�ায়ব কাংিা যজলার বরি গ্ায়মর তিব্াগে সুিে্ষনা যিব্রী সবাইয়ক যপ্ররো 
যোগায়ছেন। তিতন চ্রীি (পাইন) গায়ির পািা যথয়ক যবে তকিু �র সাজায়নার সামগ্্রী 
বিতর কয়রয়িন। তিতন বয়লন যে তিতন প্রধানমন্ত্রী যমাি্রীর ‘য�াকাল ফর যলাকাল’ 
আয়বিয়ন সািা তিয়ে নিুন ধরয়নর রাতখ বাতনয়েয়িন। ২০০৭সাল যথয়কই সুিে্ষনা 
যিব্রী এই চ্রীি পািা তিয়ে �র সাজায়নার তজতনস বাতনয়ে আসয়িন।  ২০১৮সায়ল 
স্াি্ষ-আপ ইতডিো প্রকয়ল্পর মাধ্য়ম ঋে যপয়ে িাঁর চ্রীি পািা তিয়ে �র সাজায়নার 
তজতনস বানায়নার কাজ আরও ত্বরাতবিি হে এবং তিতন পুরস্ারও পান।  n

িমন একতি তেল্পাঞ্চল। আনলয়কর পর কারখানা খুলয়ল 
এখায়ন কয়রানার সংক্মে বািয়ি শুরু কয়র। এমন সময়ে 
িাতমন্রী উইয়মনস ফাউয়ডিেন এতগয়ে আয়স। ের্রীয়র উন্নি 
ইতমউতনতি গয়ি যিালা কয়রানা প্রতিয়রায়ধ গুরুত্বপূে্ষ হয়ে ওয়ঠ। 
এই �াবনা যথয়ক ফাউয়ডিেয়নর মতহলারা সাধারে মানুরয়ক 
কয়রানা প্রতিয়রায়ধ সাহাে্ করয়ি আেুর কাঢ়া বিতরর প্রতেষেে 
যিওোর যচষ্া কয়রয়িন। যগািার তিয়ক িাঁরা চা তবয়ক্িায়ির 
তিয়ে শুরু কয়রন োয়ি অতধকাংে মানুর কম্ষস্য়লর কায়িই 
কাঢ়া পান করয়ি পায়রন। ফাউয়ডিেয়নর মতহলারা িুলস্রী, আিা, 
লবগে, কায়লা মতরচ ইি্াতি মেলা তমতেয়ে আেুর কাঢ়া বানায়না 
তেতখয়েয়িন। পাোপাতে সবাইয়ক ‘নয়মা অ্াপ’, ‘আয়রাগ্ যসিু’ 
এবং আেুর মন্তয়কর ওয়েবসাইি সম্পয়ক্ষও সয়চিন কয়রন। 
ফাউয়ডিেন যথয়ক প্রতেষেে তনয়ে অয়নক চা তবয়ক্িা এখন 
সাধারে মানুরয়ক আেুর কাঢ়া তবতক্ করয়িন। ফাউয়ডিেয়নর 
মতহলারা তবত�ন্ন যকাম্পাতনয়ি কম্ষরি শ্রতমকয়িরও এই কাঢ়া 
বিতরর প্রতেষেে তিয়েয়িন। কয়রানাকায়ল যিয়ের মানুর তক�ায়ব 
কয়রানা প্রতিয়রায়ধ এতগয়ে আসয়িন, এতি িার একতি উজ্জ্বল 
িৃষ্ান্ত।  n

ইতিবাচক িৃতষ্�তগেইতিবাচক িৃতষ্�তগে
পতরবতি্ষি �ারি

তনউ ইতডিো সমাচার২৮

ককৃনষ সেঞ্াম নবনক্ে মাধল্রম গ্োজগাে

আত্মনিি্কে িােরি নদবল্াঙ্গজিরদে অবদাি
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ক্েপাি পরীক্পাগপার ১৫৮৩ 

পতরসংখ্ান প্রতি ১০ লয়ষে / ৩০ আগস্ পে্ষন্ত

িােরিে করোিাে নবরুরধে লড়াইিােরিে করোিাে নবরুরধে লড়াই

ক্েপাি নেনুপা পরীক্পা
৪.২৩৪.২৩

১০০৩ সরকারর                ৫ ৮০ বেসরকারর 

ক্েপাবি
গড়  নিধুনা  পরীক্া  ১০  লক্  ৫০  হাজার   ্ ডতড�ন

৩১ আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত ৭৬.৬৩%
সুস্থতার হার।লকডাউন-
১-এর সময় এই হার রিল 

১১%

২৮ লক্ যিধাগী সুস্থ হজয়জেি

৭৮১৯৭৫
বনবচিতভপাকি েকরপানপায় 
আক্পাকন্তর ক্েপাি সংখ্যপা

 সংরেত�ত  সতরেে  �তৃতু্য
বববে  ৩২৩৩ ৮৭২ ১০৮
ইউথরাপ  ৪৭৭৯ ১৭১৭ ২৭৯
আথমবর্া  ১৮৫৩১ ৭৬৭৫ ৫৬৪
রাবিয়া  ৬৭৮৬ ১১৩৮ ১১৭
ব্াবজি   ১৮০৭৭ ৩৩৭৯ ৫৬৬
ভারত  ২৫৮৩ ৫৫৫ ৪৬

( Source: https://
covidindia.org  

or https://www.
worldometers.info)

তবগবের তুলনো�ূলে পতরসংখ্যোন
্থরানার ববরুথদ্ িড়াইথয় অনযোনযে ডদথির তুিনায় ভারত ভাথিা 

জায়গায় রথয়থে

৮৮.৯১%
রিরলিতত সুস্থতার হার 
বকন্দ্রীয় সরকাতরর 
হস্ততষেতপর পর

১.৭৮%
ভারতত মৃতুযু হার 

৩৬২৪৪৭৬ 
ভারতত বমাট আক্ান্ত

দুই গজ দূরত্ব

কে্ষািয়কর ১১০ বির বেস্রী বৃদ্ধা তসদোম্া এবং যকরয়লর 
১০৩ বির বেস্রী বৃদ্ধ পর্রীি কয়রানা মহামার্রীর তবরুয়দ্ধ 

এই লিাইয়ে যপ্ররোর তকরে এয়ন তিয়েয়িন। তসদোম্া গি 
২৭ জুলাই কয়রানা পতজতি� হয়ে তচত্রিূয়গ্ষর হাসপািায়ল 
�তি্ষ হয়েতিয়লন। আর মাত্র পাঁচতিয়নর ময়ধ্ই সুস্ হয়ে ১ 
আগস্ বাতিয়ি তফয়র যগয়িন। যিমনই পর্রীি ২৮ জুলাই 
কয়রানা পতজতির হয়ে হাসপািায়ল �তি্ষ হয়েতিয়লন, তকন্তু ২০ 
তিয়নর ময়ধ্ই তিতন কয়রানায়ক হাতরয়ে তিয়েয়িন। এ ধরয়নর 
ইতিবাচক িৃষ্ান্ত কয়রানা যোদ্ধারূয়প কম্ষরি স্াস্্কম্ষ্রীয়ির 
পতরশ্রয়মর ফসল োঁরা হাই তরস্ সম্পন্ন এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধায়ির 
কয়রানার তবরুয়দ্ধ লিাইয়ে তজিয়ি সাহাে্ কয়রয়িন। 

কয়রানা মহামার্রীর তবরুয়দ্ধ লিাইয়ে যকন্দ্র্রীে সরকায়রর 
েথাসময়ে যনওো তসদ্ধান্তগুতল তবত�ন্ন স্তয়র ‘যিস্, রি্াক, তরিি’ 
অথ্ষাৎ, পর্রীষো-তনর্রীষো, িিারতক এবং উপচায়রর িৃতষ্য়কাে 
লাগািার পালন করার ফয়লই কয়রানা যথয়ক সুস্ হয়ে বাতি 
োওো মানুয়রর সংখ্া লাগািার বৃতদ্ধ পায়ছে এবং যিয়ে মৃিু্র 
হারও দ্রুিগতিয়ি হ্াস পায়ছে। তবগি পাঁচ মায়স েি মানুর 
কয়রানা সংক্তমি হয়েয়িন িার তিন-চিুথ্ষাংয়ের যথয়কও 
যবতে ইতিময়ধ্ই সুস্ হয়ে উয়ঠয়িন। ২৮ আগস্ পে্ষন্ত পাওো 
পতরসংখ্ান অনুোে্রী এখন শুধু এক-চিুথ্ষাংয়ের যথয়কও 
কম যরাগ্রীর তচতকৎসা চলয়ি। যে ১০তি রায়জ্ সবচাইয়ি 
যবতে সংক্মে হয়েয়ি, যসই রাজ্গুতলর মুখ্মন্ত্রীয়ির সয়গে 
প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী গি ১১ আগস্ কথা বয়লয়িন এবং 
িাঁয়ির জরুতর তনয়ি্ষে তিয়েয়িন। এই পে্ষায়ে ২৭ আগয়স্ 
ক্াতবয়নি সতচব সকল রাজ্গুতলয়ক পরামে্ষ তিয়েয়িন োয়ি 
িারা প্রয়ি্ক যজলাে মৃিু্র হার ১ েিাংে যথয়কও কম রাখার 
লয়ষে্ পিয়ষেপ যনে। যকন্দ্র্রীে সরকায়রর পষে যথয়ক যজলাস্তয়র 
ক্রী ধরয়নর তনেন্তে, িিারতক এবং পর্রীষো-তনর্রীষো করায়ি 
হয়ব, িার জন্ ১১ িফা পরামে্ষ যিওো হে। তনতচিি�ায়বই 
কয়রানার তবরুয়দ্ধ লিাইয়ে গে-অংে্রীিাতরত্ব গুরুত্বপূে্ষ �ূতমকা 
পালন কয়রয়ি আর এখন যজলাস্তয়র যকয়ন্দ্রর িিারতক এই 
যরাগ প্রতিয়রায়ধ গুরুত্বপূে্ষ �ূতমকা পালন করয়ব। n

যজতধাি জিষ্য লড়ধাই
গত পাঁচ িাডস ৭৬% পরাগী কডরানা 
পথডক সধুস্ হডয় উডেডেন। সরকাডরর 
‘পটস্ট, ট্থ্যাক, ট্রিট’ পকৌশল কার্যকর 

হডয়ডে

কয়রানার তবরুয়দ্ধ লিাইকয়রানার তবরুয়দ্ধ লিাই

৬৪৪৬৯
ক্েপাি েৃতু্য

তনউ ইতডিো সমাচার ২৯
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প্রধানমন্ত্রী নয়রন্দ্র যমাি্রী ৭৪িম স্াধ্রীনিা তিবয়স িারঁ �ারয়ে 
�গবান বুয়দ্ধর তবশ্বোতন্ত ও িে্ষয়নর উয়লিখ কয়রয়িন। ২০০৮ 

সায়লর ৩০ এতপ্রল বুদ্ধগোে বুদ্ধ জেন্ত্রী উপলয়ষে প্রিতি �ারয়ে 
প্রধানমন্ত্রী বয়লয়িন, “আমায়ির যিয়ে প্রাে ১৮তি রাজ্ এমন আয়ি 
যেখায়ন �গবান বুয়দ্ধর সয়গে েুতি যকানও না যকানও ি্রীথ্ষয়ষেত্র 
রয়েয়ি। এগুতলর ময়ধ্ যবে কয়েকতি যিা ২,০০০ বিয়ররও 
যবতে পুরয়না এবং প্রতি বির সারা তবয়শ্বর মানুরয়ক আকতর্ষি 
কয়র। যসজন্ যিে –তবয়িে যথয়ক োরঁা এই ি্রীথ্ষস্ানগুতল যিখয়ি 
আসয়িন, িায়ঁির কথা য�য়ব এই অঞ্চলগুতলয়ক উন্নি করার 
প্রয়োজন রয়েয়ি। এই �াবনা তনয়েই যিয়ে ‘স্য়িে িে্ষন যোজনা’র 
মাধ্য়ম একতি ‘যবৌদ্ধ সাতক্ষি’ গঠয়নর কাজ এতগয়ে তনয়ে োওো 
হয়ছে।”

আসয়ল, সারা পৃতথব্রীয়ি যবৌদ্ধ ধম্ষাবলম্ব্রী মানুয়রর সংখ্া ৫০ 
যকাতিরও যবতে। জাপান, কয়ম্বাতিো, লাওস, শ্রীলঙ্কা, মাোনমার  
থাইল্ায়ডির ময়িা প্রতিয়বে্রী যিেগুতলয়ি অয়নক বুদ্ধ ধম্ষাবলম্ব্রী 

মানুর রয়েয়িন। প্রতি বির এই যিেগুতল যথয়ক হাজার হাজার 
পে্ষিক �গবান বুয়দ্ধর সৃ্মতি তবজতিি ি্রীথ্ষস্ান লুতম্বন্রী, কতপলবস্তু, 
সারনাথ, কুতেনগর এবং শ্রাবতস্ত ইি্াতি যিখয়ি আয়সন। 
পে্ষিকয়ির সুতবধায়থ্ষ যমাি্রী সরকার এই অঞ্চলগুতলয়ক ‘যবৌদ্ধ 
সাতক্ষি’ রূয়প তবকতেি করার কাজ করয়ি।

যকন্দ্র্রীে পে্ষিন মন্ত্রী প্রহ্াি তসং প্ায়িয়লর বতিব্ অনুোে্রী, 
তবত�ন্ন প্রকয়ল্পর মাধ্য়ম পে্ষিন মন্তক যিয়ে যবৌদ্ধ ি্রীথ্ষস্ানগুতলর 
উন্নেন ও সংরষেয়ের জন্ যবে তকিু পিয়ষেপ তনয়েয়ি। যবৌদ্ধ 
সাতক্ষয়ির উন্নেয়ন এই অঞ্চলগুতলয়ি যরাজগায়রর নিুন সম্ভাবনা 
সৃতষ্ হয়ব। পাোপাতে, উপয়রাতি যিেগুতলর সয়গে �ারয়ির 
সম্পক্ষ আরও তনতবি হয়ব। ১৯৮৫ সায়লই পে্ষিকয়ির আসা-
োওোর জন্’ ‘যবৌদ্ধ সাতক্ষি’ প্রকয়ল্পর সূত্রপাি হয়েতিল। তকন্তু 
যগািার তিয়ক কায়জর গতি অি্ন্ত লিথ তিল। ২০১৪-১৫ সায়ল 
যকন্দ্র্রীে সরকার এই প্রকয়ল্পর জন্ ৩৬২ যকাতি িাকা মঞু্র করা 
হয়েয়ি। আইআরতসতিতস পে্ষিকয়ির জন্ আয়গ যথয়কই তবয়ের 

বুধে ধরম্কে সরঙ্গ সাংস্কৃনিক এবং 
ধম্কীয় গ্যাগসাধি

কতপলাবস্তু

ভারডতর ইডতহাস এবং সংসৃ্ডত গডতশীল, এর িূলসূত্র িানবসভথ্যতার সূত্রপাডতর সডগে রধু ক্ত। নডরন্দ্র পিা�ীর পনতৃত্াধীন ভারত 
সরকার হাজার হাজার বের পধুরডনা এই ধিতীয় ও সাংসৃ্ডতক ঐডতহথ্যডক সংরক্ডের লডক্থ্য দ্রুতগডতডত কাজ কডর চডলডে। 

রািায়ে সাডক্য ডটর কাজ পরখাডন ৮০% সমূ্পে্য হডয়ডে, পতিনই এখন ভগবান বধু ডধের সৃ্ডত ডবজডড়ত অঞ্চলগুডলডক বধুধে 
সাডক্য ডটর িাধথ্যডি রধু ক্ত করার কাজ দ্রুতগডতডত এডগডয় চডলডে। এর িডল পর্যটকড�র অডনক বেডরর পধুরডনা �াবী পিডন ডনডয় 

পকন্দ্রীয় িড্রিসভা এ বের জধু ন িাডসই কুডশনগর ডবিানবন্দরডক আন্তজ্য াডতক ডবিানবন্দর ডহডসডব পঘাষো কডরডে। এ বের 
ডিডসম্বডরই এখান পথডক আন্তজ্য াডতক ডবিান পডরডষবা শুরু করার লক্থ্য রাখা হডয়ডে। পবৌধে ধি্যাবলম্বী ্ডতডবশী প�শ জাপান, 

কডম্বাডিয়া, শ্রীলঙ্া, িায়ানিার ইতথ্যাড�র সডগে সম্পক্য  ডনডবড় করডত এটি পিা�ী সরকাডরর একটি গুরুত্পূে্য প�ডক্প 

समाचार-सारঐতিহ্ঐতিহ্ যবৌদ্ধ সাতক্ষি
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েুতেনেগর নতুন আন্জ্ডোততে তব�োনব্র চোলু হগল ভেবোন বুগধির স্মতৃতত তবজতড়ত স্োনগুতল ভ্�ণ সহজ হগব

নোতিতলি

শ্রাবস্ত্রী

কতপলাবস্তু

লুতম্বন্রী

যনপাল

যগারষেপুর

কুতেনগর

ববোল্রী
পািনা

নালদি

রাজগ্রীর

যবাধগো
বারােস্রী

লখয়নৌ

উতিরপ্রয়িে
তবহার

যবৌদ্ধ সাতক্ষি যরিন চালু কয়রতিল। তকন্তু সরাসতর তবমান পতরয়রবা 
না থাকাে এখনও পে্ষন্ত তবয়িে যথয়ক পে্ষিকরা সরাসতর এখায়ন 
আসয়ি পারয়িন না। এখন কুতেনগয়র আন্তজ্ষাতিক তবমানবদির 
চালু হয়ল পে্ষিকয়ির অয়নক সুতবধা হয়ব। �গবান বুয়দ্ধর তনব্ষাে 
স্ল হওোে কুতেনগয়রর তবয়ের গুরুত্ব রয়েয়ি। যিমনই কুতেনগর 
যথয়ক প্রাে ১৫০ তকয়লাতমিার িূয়র �গবান বুয়দ্ধর জন্মস্ান লুতম্বন্রী 
রয়েয়ি। কতপলবস্তুও কায়িই। �গবান বুদ্ধ সারনায়থ প্রথম উপয়িে 
তিয়েতিয়লন। সারনাথ কুতেনগর যথয়ক ২০০ তকয়লাতমিার পতরতধর 
ময়ধ্ পয়ি। �গবান বুয়দ্ধর জ্ঞান স্ল বুদ্ধগোও যবতে িূয়র নে। 
যসজন্ কুতেনগর যবৌদ্ধ সাতক্ষয়ির অি্ন্ত গুরুত্বপূে্ষ স্ান। িািািা, 
সিক পতরবহে মন্তক গো-বারােস্রী-কুতেনগর সংয়োগকার্রী 
সিকপয়থর িু’পায়ে প্রয়োজন্রীে পতরয়রবা উন্নেন করয়ি। 

সিক পতরবহে ও মহাসিক মন্ত্রী ন্রীতিন গিকতরর ময়ি, �গবান 
বুয়দ্ধর জ্রীবয়নর সয়গে েুতি সমস্ত স্ানয়ক েুতি করার জন্ এই 
‘যবৌদ্ধ সাতক্ষি’ প্রকয়ল্পর কাজ দ্রুি সম্পন্ন হয়ব। এই প্রকয়ল্প প্রাে 
১০ হাজার যকাতি িাকা তবতনয়োগ আসার সম্ভাবনা রয়েয়ি। তবহার 
যবৌদ্ধ সাতক্ষয়ি বুদ্ধগো, নালদিা, রাজগ্রীর, ববোল্রী, যকয়হলগাওঁ এবং 
পািনা েহর রয়েয়ি। যিমনই ধম্ষ োত্রা সাতক্ষি তবহায়রর বুদ্ধগো, 
উতিরপ্রয়িয়ের সারনাথ, কুতেনগর এবং তপপরহাওোয়ক েুতি কয়র। 
তবসৃ্তি ধম্ষোত্রাে তবহায়রর বুদ্ধগো, তবক্মে্রীলা এবং উতিরপ্রয়িয়ের 
সারনাথ, কুতেনগর, কতপলবস্তু, সতকংসা ও তপপরহাওোয়ক েুতি করা 
হয়েয়ি।  n

প্রধানমন্ত্রী বমাি্রী এ েির তাঁর স্াধ্রীনতা রিেতসর ভাষতে প্ররততেশ্রী 
বিশগুরলর সতগে আমাতির রনরেড় সম্পতক্য র বষেতরে বেৌদ্ধধতম্যর 

গুরুত্বতক তুতল ধতরতিন। লালতকলিার প্রাকার বেতক প্রধানমন্ত্রী েতলতিন 
বর আজ শুধু তাঁরাই প্ররততেশ্রী নয় রাতির সতগে আমাতির বভৌতগারলক 
স্রীমা রতয়তি। আরম তাঁতিরতকও প্ররততেশ্রী েতল মতন করর রাতির সতগে 
আমাতির আত্ার রমল রতয়তি, মতনর রমল রতয়তি। বরখাতন সম্পতক্য র 
মতধযু সামযু োতক, রমলরমশ োতক, আিান-প্রিান োতক। আরম অতযুন্ত 
আনরদিত বর রেগত কতয়ক েিতর ভারত প্ররততেশ্রী বিশগুরলর সতগে 
সম্পক্য  আরও মজেুত কতরতি। পরচিম এরশয়ার বিশগুরলর সতগে 
আমাতির রাজননরতক, আরে্যক এেং মানরেক সম্পতক্য  প্রগরত অতনকগুে 
বেতড়তি। পারস্পররক রেশ্াস অতনকগুে বেতড়তি। বতমনই আমাতির 
পূতে্যর আরসয়ান বিশগুরল, রাঁরা আমাতির প্ররততেশ্রীও, আমাতির কাতি 
তাঁতির রেতশষ গুরুত্ব রতয়তি। তাঁতির সতগে ভারততর হাজার হাজার 
েির পুরতনা ধমমীয় ও সাংসৃ্রতক সম্পক্য  রতয়তি। বেৌদ্ধ ধতম্যর পরম্পরা 
আমাতিরতক এই বিশগুরলর সতগে রুক্ত কতর । 

লালরকল্াে প্রাকাে গ্েরক লালরকল্াে প্রাকাে গ্েরক 
িগবাি বরুধেে উরল্খিগবাি বরুধেে উরল্খ
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समाचार-सार

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3&v=CECeMxOxt-Q&feature=emb_logo

প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ বমাি্রী বিতশর জনগতের সতগে ‘মন রক োত’-এর পঞ্চিশ পতে্য সোইতক রশশুতির মততা মন রনতয় রশশুতির 
সতগে রমশতত এেং তাতির মতন আত্রনভ্য রতা ও স্তিশ্রী ভাে জারগতয় বতালার জনযু স্থান্রীয় বখলনা রনতয় বখলার ওপর বজার 
রিতয়তিন। পাশাপারশ রতরন গৃহপারলত পশুর বষেতরে বিশ্রী প্রজারতর পশুপালতনর আহ্ান জারনতয়তিন। তাঁর এই মতনর কো 
বিশতক আত্রনভ্য র করার লতষেযু একটি েড় পিতষেপ। এোতরর ‘মন রক োত’ -এর কতয়কটি গুরুত্বপূে্য অংশ তুতল ধরা হল। 

ঘলোেোল ঘখলনোর জন্য 
ঘভোেোল হওেোর স�ে এগসগে

উৎসব ও পতরয়বে : যিয়ে এবার প্রতিতি উৎসয়ব 
যে ধরয়নর সংেম এবং অনািম্বর আবহ যিখা োয়ছে িা 
অ�ূিপূব্ষ। অয়নক জােগাে গয়েে উৎসবও অনলাইয়ন পালন 
করা হয়ছে। অতধকাংে স্ায়ন এবার পতরয়বে-বান্ধব গয়েয়ের 
প্রতিমা গয়ি যিালা হয়েয়ি। আমায়ির যিয়ে উৎসব এবং 
পতরয়বয়ের ময়ধ্ একতি গ�্রীর সম্পক্ষ রয়েয়ি।

থারু আতিবাস্রী : তবহায়রর পতচিম চম্পারয়ে কয়েক 
েিাব্্রী ধয়র থারু আতিবাস্রী সমায়জর মানুয়ররা প্রতি বির 
৬০ �ন্টা ‘বরনা’ উৎসব পালন কয়রন।এই উৎসয়বর 
সমে যকউ িাঁয়ির গ্ায়ম ঢুকয়ি পায়র না, আর যকউ বাতি 
যথয়ক যবয়রায়িও পায়র না। িাঁরা ময়ন কয়রন, এই সময়ে 
যকউ বাইয়র যবয়রায়ল অথবা বাইয়র যথয়ক যকউ এয়ল 
নিুন গািপালার যলাকসান হয়ি পায়র। 

যখলনা যহাক স্ান্রীে : এখন প্রয়ি্য়করই যলাকাল 
যখলনার জন্ য�াকাল হওোর সমে এয়সয়ি। যখলনা 
এমন হওো উতচৎ যেগুতল তনয়ে যখয়ল তেশুয়ির বেেব 
প্রসু্তিি হয়ব, আনয়দি যময়ি থাকয়ব। আমায়ির এমন 
যখলনা বানায়না উতচি ো পতরয়বে-বান্ধব। যখলনা শুধু মন 
�ায়লা কয়র যিে না, িা মনয়ক সুদির কয়র যিায়ল এবং 
জ্রীবয়নর লষে্ তস্র করয়ি সাহাে্ কয়র।  

প্রয়ি্ক যষেয়ত্র আমিতন�্ষর যহান : আজ েখন আমরা 
যিেয়ক আমিতন�্ষর কয়র যিালার যচষ্া করতি, িখন 
আমায়ির সমূ্পে্ষ আমিতবশ্বাস তনয়ে এতগয়ে যেয়ি হয়ব, 
প্রয়ি্ক যষেয়ত্র যিেয়ক আমিতন�্ষর বানায়ি হয়ব। েখনই 
আপনারা কুকুর পালন তনয়ে �াবয়বন, অবে্ই �ারি্রীে 
প্রজাতির কুকুর বাতিয়ি আনয়বন।

পুতষ্ : পুতষ্র আয়দিালয়ন গে-অংে্রীিাতরত্ব অয়নক 
প্রয়োজন্রীে। গে-অংে্রীিাতরত্বই এই আয়দিালনয়ক সফল 

কয়র। তবগি কয়েক বির ধয়র এই লয়ষে্ যিয়ে অয়নক 
প্রয়চষ্া করা হয়েয়ি, তবয়ের কয়র আমায়ির গ্ামগুতলয়ি এই 
অত�োনয়ক গে-অংে্রীিাতরয়ত্বর মাধ্য়ম গে-আয়দিালয়ন 
পতরেি করা হয়ছে। যসয়টেম্বর মাসয়ক পুতষ্ মাস তহয়সয়ব 
পালন করা হয়ব।

গৃহপাতলি প্রাে্রী : যসাতফ এবং তবিা �ারি্রীে 
যসনাবাতহন্রীর কুকুর, আর িায়িরয়ক যসনাপ্রধান প্রেতস্তপত্র 
তিয়ে সম্াতনি কয়রয়িন কারে, িারা যিয়ের তনরাপতিার 
স্ায়থ্ষ তনয়জয়ির কি্ষব্ খুব �ায়লা�ায়ব পালন কয়রয়ি।

তেষেকয়ির গুরুত্ব : দ্রুি পতরবতি্ষি সমে এবং কয়রানা 
সঙ্কিকায়ল আমায়ির তেষেকয়ির সাময়নও সময়ের 
সয়গে পতরবি্ষয়নর একতি চ্ায়লঞ্ রয়েয়ি। আতম অি্ন্ত 
আনতদিি যে আমায়ির তেষেকরা শুধু এই চ্ায়লঞ্ স্্রীকার 
কয়রই যথয়ম থায়কনতন, িাঁরা এই সমস্ায়ক সুয়োয়গ 
রূপান্ততরি কয়রয়িন।

অন্নিািায়ির প্রোম : ওনম আমায়ির কৃতরর সয়গে েুতি 
উৎসব। এতি আমায়ির গ্াম্রীে অথ্ষন্রীতির জন্ একতি 
নিুন সূচনার সমে। কৃরকয়ির েততির মাধ্য়মই আমরা 
জ্রীবনধারে কতর, আমায়ির সমাজ চয়ল। এই কয়রানা 
পতরতস্তিয়িও কৃরকরা তনয়জয়ির েততি ও সামথ্ষ্ প্রমাে 
কয়রয়িন।

�ারি্রীে অ্াপ : �ারি্রীেয়ির উদ্াবন এবং সমাধান 
প্রিায়নর ষেমিার পরাক্ময়ক সকয়লই স্্রীকার কয়র। এই 
মায়স অ্াপ ইয়নায়�েন চ্ায়লঞ্ আহ্ান করা হয়েয়ি। 
এই প্রতিয়োগ্রীিাে ইতিময়ধ্ই প্রাে ৭,০০০ ইছুেক প্রাথ্ষ্রী 
নতথ�ুতি হয়েয়িন। এতি অি্ন্ত শু� সয়ঙ্কি ।  n

মন তক বাি ২.০মন তক বাি ২.০
পব্ষ ১৫ : ৩০ আগস্, ২০২০

মন তক বাি যোনার জন্ এই তকউআর যকািতি স্্ান করুন

তনউ ইতডিো সমাচার৩২
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নডরন্দ্র পিা�ী    @narendramodi 

আজ েখন �ারিয়ক আমিতন�্ষর কয়র যিালার জন্ 
একতি ব্াপক অত�োন চলয়ি িখন কৃতর িার একতি 
গুরুত্বপূে্ষ পে্ষাে। কৃতরয়ি আমিতন�্ষরিার লয়ষে্ 
কৃরকয়ির উৎপািয়কর পাোপাতে তেয়ল্পায়ি্াগ্রীও কয়র 
িুলয়ি চাইতি। এই সঙ্কল্প তনয়েই সম্প্রতি কৃতরয়ি 
ঐতিহাতসক সংস্ার আনা হয়েয়ি।

রাজনাথ ডসং    @rajnathsingh 

তবশ্বকল্ায়ের জন্ আমিতন�্ষর �ারি অি্ন্ত 
প্রয়োজন্রীে। তবয়শ্ব �ারয়ির �ূতমকা এবং অবিান 
কাে্ষকর্রী করয়ি আমায়ির সকলয়কই এই সঙ্কল্প 
বাস্তবােয়ন অংেগ্হে করয়ি হয়ব।আজ প্রধানমন্ত্রীতজ 
স্পষ্ কয়রয়িন, যিয়ের যসই িষেিা এবং সামথ্ষ্ 
আয়ি োর েততিয়ি �ারি আন্তজ্ষাতিক অথ্ষন্রীতিয়ক 
নিুন তিো এবং গতিপ্রিান করয়ি পায়র। 

অডিত শাহ    @amitshah 

তপএময়জতিওোই প্রকয়ল্প গর্রীব কৃরক ও মতহলা 
এবং বেস্য়ির তিতবতি-র মাধ্য়ম িাঁয়ির অ্াকাউয়ন্ট 
তকরাে সম্ান তনতধ, �িু্ষতক এবং যপনেন যপঁয়ি 
তিয়ছে। এই প্রকয়ল্পর মাধ্য়ম কয়রানা তবপে্ষেকায়ল 
যকাতি যকাতি গর্রীব মানুয়রর অ্াকাউয়ন্ট িাকা যপঁয়ি 
যিওো হয়েয়ি। এর জন্ @NarendraModiতজয়ক 
ধন্বাি জানাই। #6YearsOfJanDhanYojana

নীডতন গড়কডর 

১১,৪২৭ যকাতি যমাি তবতনয়োয়গর মাধ্য়ম ১,৩৬১ 
তকয়লাতমিার ি্রী�্ষ এই সিক প্রকল্প মধ্প্রয়িয়ের 
পে্ষিন এবং তপতিয়ে পিা অঞ্চয়লর উন্নেয়ন গুরুত্বপূে্ষ 
অবিান রাখয়ব। এই সিক প্রকল্পগুতল পূে্ষ হয়িই 
মধ্প্রয়িয়ের সিক যনিওোক্ষ েততিোল্রী হয়ে 
উঠয়ব।

্কাশ জাভডড়কর 

এক রাষ্ট্র এক যরেন কায়ি্ষর তিয়ক এতগয়ে চয়লয়ি 
�ারি – রাষ্ট্র্রীে খাি্ সুরষো আইয়নর মাধ্য়ম ২৪তি 
রায়জ্র ময়ধ্ যরেন কাি্ষ যপায়ি্ষতবতলতি পতরয়রবার 
পাোপাতে, ৬৫ যকাতিরও যবতে সুতবধায়�াগ্রীরা 
উপকৃি হয়েয়িন।

৩১ মাচ্ষ, ২০২১-এর ময়ধ্ যিয়ের সকল রাজ্য়ক 
#OneNationOneRationCard প্রকয়ল্পর সয়গে েুতি 
করার লষে্ ধাে্ষ করা হয়েয়ি

হর�ীপ ডসং পধুরী

প্রতিবির আমরা সম্রীষো বৃতদ্ধ যপয়ি যিখতি। ২০১৬ 
সায়ল ৭৩তি েহর তিয়ে শুরু হয়েতিল আর এখন 
যপঁয়িয়ি ৪,২৪২তি েহয়র, ৬২তি ক্ান্টনয়মন্ট যবাি্ষ 
এবং ৯২তি গগো িাউয়ন। এ বির ১ যকাতি ৮৭ লষে 
জনগয়ের অংেগ্হয়ের মাধ্য়ম স্ছে সয়ব্ষষেে, ২০২০ 
আমায়ির েহরগুতলর উন্নেন পে্ষায়লাচনার কাজ 
সমূ্পে্ষরূয়প সম্পন্ন কয়রয়ি। 

তমতিো কে্ষারতমতিো কে্ষার
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INTERNATIONAL DAY OF PEACE

21 SEPTEMBER 2020

un.org/peaceday   |   #peaceday  #UN75

রাথ্রের জনযে, ববথবের জনযে, মানবতার প্রগবতর জনযে, িাবন্ত ও বমরেীথ্ প্রথতযেথ্ই স্ী্ার 
্থরন। সবাই মাথনন ডয এগুবি অতযেন্ত প্রথয়াজনীয়। ব্ন্তু আমরা এিাও জাবন ডয দুবকেি 
্খনও িাবন্ত থ্াপন ্রথত পাথর না। দুবকেি িাবন্তর উথদযোগও বনথত পাথর না। বীরত্বই 

িাবন্তর পূবকেিতকে হয়।
-প্র্োন�ন্তী নগরন্দ্র ঘ�োেী (২০২০-র ৩ জুলোই ঘলহ-ঘত সসতনেগের উগদেগে ভোষণ ঘেওেোর স�ে)

আন্তর্জাতিক শজাতন্ত তিবস (সসপ্টেম্বর ২১)
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