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ৰোবেশ প্ৰেোপডতঃ মৈোশয়, আবপোনোৰ �য়স 
যেন সদোয় এবক হৈ থোকক েোবত সদোয়ৰ �োব� 
আপুডন ক্ষমতোত থোকক।
প্ৰধোনমন্ীঃ আপুডন যমোক ক্ষমতোত থকোৰ 
শুভকোমনো ডনডদ�। মই আদ্েও ক্ষমতোত নোই 
আৰু ভডৱষ্বতও ক্ষমতোলৈ েো� ড�েৰো নোই। 
মই সদোয় যসৱো কডৰ থোডক� ড�েোবৰো।ঁ

বেৰৰ ঘশষৰজটা মাহ ভডজচম্বৰ আভহ ঘ�াৱাৰ ৈজগ ৈজগ আমাৰ মনস্তত্বত এই িাৱধাৰা আভহবলৈ আৰম্ভ কজৰ ঘে এটা বেৰৰ অভতক্ৰম 
কৰাৰ প্ৰক্ক্ৰিা আৰম্ভ লহজে। আৰু ৈগজত অন্য এটা নতুন বষ ্ষ আভহ আজে, নতুন বেৰজটাৰ বাজব আভম ভবভিন্ন �ভৰকল্পনা কভৰবলৈ 
আৰম্ভ কভৰ ভিওঁ। প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি ২০২১ বষ ্ষৰ নজৱম্বৰ মাহৰ মন কী বাত অনুষ্ানত এই কথাৰ উজলেখ কভৰ “সকজৈাজৰ 
প্ৰিাস”ৰ মন্তৰ সহািত সংকল্পৰ �ৰা ভসক্ধিলৈ ঘোৱা আৰু ৈগজত নতুন বেৰজটাত নতুন সংকল্পৰ লসজত ৰাষ্ট্ৰৰ ঘসৱাত ব্ৰতী ঘহাৱাৰ বাজব 
আহ্ান েনাি। অমতৃ মজহাৎসৱ, প্ৰকৃভতৰ সংৰক্ষণ, আিসু্ান িাৰত আক্ে আচঁভনৰ মাধ্যমত ৰাজেশ প্ৰো�ভতৰ িজৰ ব্যক্তিৰ েীৱনলৈ 
অহা �ভৰৱত্ষন আৰু েৱু শক্তিক লৈ ভকবা এটা নতুন কৰাৰ আগ্ৰহ ব্যতি কভৰ ঘতওঁ ঘিশবাসীৰ আগত ভনেৰ মতামত ব্যতি কজৰ...

বীৰ ঘসনাৰ মাতৃলৈ শ্ৰধিাাঃ ঘিশৰ হজক প্ৰাণ আহুভত ভিিা তথা ঘিশৰ সুৰক্ষাৰ বাজব কম ্ষৰত ঘসনাৰ মাতৃসকৈৰ প্ৰভত 
শ্ৰধিা েনাইজো।ঁ ঘিজশ ১৬ ভডজচম্বৰ তাভৰজখ ১৯৭১চনৰ েুধিৰ স্বণ ্ষ েিন্ী বষ ্ষ �াৈন কভৰব। ঘসই উ�ৈজক্ষ প্ৰভতজটা 
সুৰক্ষা বাভহনীৰ ঘসনা ঘোৱানৰ মাতৃসকৈৰ প্ৰভত শ্ৰধিা েনাইজো।ঁ

�ঞ্ািতৰ �ৰা সংসিলৈ অমতৃ মজহাৎসৱাঃ ঘিশৰ প্ৰভতজটা এভতিা স্বাধীনতাৰ অমতৃ মজহাৎসৱৰ অনুষ্ান 
আজিাক্েত লহ আজে। ভিলেীত অৈ�জত এই সম্পককীি এক অনুষ্ান অনুটষ্ত লহ লগজে।

অজষ্ট্ৰভৈিাত বনৃ্াবনাঃ অজষ্ট্ৰভৈিাৰ এগৰাকী ভনবাসী েগত তাভৰণী িাশীজি ১৩ বেৰৰ অভধক কাৈ বনৃ্াবনত 
কটাইভেৈ। ঘতওঁ অজষ্ট্ৰভৈিালৈ উিভত লগ বনৃ্াবনৰ কথা �াহভৰব �ৰা নাভেৈ। ঘসজিজহ ঘতওঁ অজষ্ট্ৰভৈিাজত বনৃ্াবন 
লতিাৰ কভৰভেৈ। বনৃ্াবনৰ েনভপ্ৰিতা আৰু প্ৰিাৱ সব ্ষত্ৰ আজে।

োজৈৌনত নুন নিীৰ �ুনাঃজৰাধিাৰাঃ োজৈৌনত থকা নুন নিীখনৰ �ানীৰ শুকাবলৈ আৰম্ভ কভৰভেৈ। ভকন্তু 
গ্ৰামাঞ্ৈবাসীৰ �ভৰজৱশ সজচতনতা আৰু ভনৰন্ৰ প্ৰজচষ্াৰ ফৈত এই নিীজি �ুনৰ প্ৰাণ �াই উটিজে। তাভমৈনাডুৰ 
তুতুকুডীত থকা দ্ী�জটাৰ ৰক্ষাৰ বাজবও গ্ৰমাঞ্ৈবাসীজি প্ৰজচষ্া লৈজে। এইজবাৰ লহজে ঘিশবাসীৰ “সকজৈাজৰ 
প্ৰিাস”ৰ প্ৰমাণ।

েুৱ শক্তিাঃ েুৱ শক্তিৰ দ্াৰা �ভৰ�ূণ ্ষ এখন ঘিশত ভতভনটা গুৰুত্ব�ূণ ্ষ উ�ািান প্ৰজিােনীি। প্ৰথমজটা লহজে- নতুন 
ভচন্া আৰু উদ্াৱন, ভদ্তীিজটা লহজে- ক্ষভতৰ সম্ভাৱনা বহন কৰাৰ সাহস আৰু তৃতীিজটা লহজে ঘকাজনা এটা কাম 
সম্পূণ ্ষ কৰাৰ বাজব থাভকবৈগীিা আগ্ৰহ। এই ভতভনওটাৰ সমণ্বজি অিূত�ূব ্ষ সফৈতা ৈাি কজৰ।

ভবকাশৰ মহত্ব�ূণ ্ষ �ভৰক্ৰমাাঃ ষ্াট্ষ আ� ইক্ডিিা িাৰতত মন কভৰবৈগীিা সফৈতা ৈাি কভৰজে। আক্েকাভৈ 
ইউভনক’ণ ্ষ শব্দই েজথষ্ েনভপ্ৰিতা ৈাি কভৰজে। ২০১৫লৈ মাজথা ঁ৯-১০ ইউভনক’ণ ্ষ আভেৈ। ভকন্তু এই বষ ্ষত মাজথা ঁ
১০ টা মাহত প্ৰভতজটা িহ ভিনত এটালক ইউভনক’ণ ্ষৰ সটৃষ্ লহজে। িাৰতৰ উন্নিনৰ �ভৰক্ৰমাত এিা ব্যভতক্ৰম। ইিাৰ 
ফৈত িাৰতত এভতিা েুৱ উজি্যামীৰ সংখ্যা বকৃ্ধি �াইজে।

মন কী �োত সম্পূৰ ্ণলক শুডন�লৈ যকেন কৰক

৩০ নং খণ্ড, ২৮ নবৱম্বৰ, ২০২১
মন কী �োত ২.০
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যকৌশৈ ড�কোশৰ েডৰয়বত 
ছডৱ ডনম ্ণোৰত ড�শ্বৰ যকন্দ্ৰ 

যৈোৱোৰ ডদশত ভোৰত

সমোে সংকেোৰৰ �োব� ড�বশষ ভপূ ডমকো যৈোৱো �্দ্তিত্ব

আকোংক্ষোব�োৰক �োস্তৱোডয়ত কৰোৰ এটো �ছৰ ২০২১

প্ৰচ্ছদ যৈখো

প্ৰচ্ছদ যৈখোৰ হসবত ড�বশষ যপবকে

ডভতৰৰ পৃষ্োব�োৰত...

সংকল্পৰ �ৰা ভসক্ধি মন্তৰ েভৰিজত বাস্তৱাভিত লহ �ভৰজে 
বাজেটৰ ঘ�াষণাজবাৰ। �ষৃ্া ০৬-১০

ডভতৰৰ পৃষ্োব�োৰত...

স্বাধীনতাৰ অমতৃ মজহাৎসৱ ভশতানত এইবাৰ �়িক মিন ঘমাহন মাৈৱীি, ঘক 
এম মুঞ্ী, ৰাম প্ৰসাি ভবেভমৈৰ ৈগজত অন্য ঘসনানীৰ েীৱন গাথঁা। 
�ষৃ্া ৫২-৫৫

স্োস্্ আৰু স্চ্ছতো

কৃডষখণ্ড-যখডতয়ক

অথ ্ণ�্ৱস্ো

ডশক্ষো �্ৱস্ো

যকৌশৈ ড�কোশ

প্ৰ�োসী শ্ৰডমক

ড�নোমপূৈীয়ো অন্ন আঁেডনৰ ড�স্তোৰ

অংক শোস্ত্ৰৰ পদ্ণ্ডত

সংড�ধোন ডদৱস

উত্তৰ প্ৰবদশৰ �োব� নতুন অৈংকোৰ

ঝোছঁীৰ পৰো ৰোষ্ট্ৰ ৰক্ষোৰ নতুন পদবক্ষপ

আৰক্ষী অধীক্ষকক সদ্মিৈন

প্ৰেুদ্তিৰ সৈোয়ত ড�শ্বৰ ডিদ্েবটৈ অথ ্ণ�্ৱস্ো 

যশৌে ্ণ েক্ৰ �ঁটো

আন্ঃগোথঁডন

উৎপোদন খণ্ড

স্বাস্্য খডিত ঘহাৱা �ভৰৱত্ষনৰ বতৰা। �ষৃ্া ১১-১৯

কৃভষখডিৰ ৈগজত কৃষকক আত্মভনি্ষৰ কৰাৰ �িজক্ষ�। �ষৃ্া ২৪-২৫

আত্মভনি্ষৰশীৈতাৰ ভিশত আগবাভ়ি। �ষৃ্া ৩২-৩৪

িভৱষ্যৎ িাৰতৰ স্বপ্ন। �ষৃ্া ৩৫-৩৬

ঘকাটটজৰা অভধক েৱুকৰ সজ�ান �ণূ ্ষ কৰাৰ প্ৰজচষ্া। �ষৃ্া ৩৭-৩৮

স্বাধীনতাৰ ৭টা িশকত গুৰুত্ব�ূণ ্ষ ভসধিান্। �ষৃ্া ৩৯

ঘকভবজনটৰ ভসধিান্। �ষৃ্া ৪০-৪৩

২২ ভডজচম্বৰৰ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি গভণত ভিৱস ভবজশষ। �ষৃ্া ০৪

সংভবধানৰ গুৰুত্বৰ ও�ৰত আজৈাচনা। �ষৃ্া ০৫

ঘেৱৰত আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি ভবমানবন্ৰৰ আধাৰভশৈা স্া�ন। �ষৃ্া ৪৪-৪৫

প্ৰভতৰক্ষা কভৰড'ৰৰ আধাৰভশৈা স্া�ন  �ষৃ্া ৪৬-৪৭

ৰাে্যজবাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লসজত প্ৰধানমন্তীৰ লবিক। �ষৃ্া ৪৮

ভচডনীত প্ৰধানমন্তীৰ সজম্বাধন। �ষৃ্া- ৪৯

ৰাষ্ট্ৰ�ভতৰ দ্াৰা ঘশৌে ্ষবীৰ চক্ৰ বটঁাসমূহ প্ৰিান। �ষৃ্া ৫০-৫১

আন্াঃগাথঁভনৰ খডিজবাৰত নতুন উন্নিনমূৈক �িজক্ষ�। �ষৃ্া ৩২-৩৪

ভ�এৈআইজি সৈভন কভৰজে উজগ্যাগ খডিৰ েভৱ। �ষৃ্া ২০-২৩

আন্ে্ষাভতক িাৰত েভৱ 
মজহাৎসৱত (আইএফএফআই) 
ভবশ্ব তথা ঘিশৰ প্ৰখ্যাত ঘৈাকক 

সন্াভনত কৰা হি।
�ষৃ্া ৫৫-৫৯ 

ভোৰতৰ সোংকৃেডতক যগৌৰৱ 
হৈ পডৰবছ নতুন পডৰেয়
শভতকােভুৰ ধম ্ষ আৰু আস্াৰ ঘকন্দ্ৰস্বৰূ� 
অজোধ্য, কাশীৰ �ৰা ঘকিাৰনাথ ধামলৈ নতুন 
ৰূ�। �ষৃ্া ৬০

RNI No. : DELASS/2020/78827 

দ্বিতীয় বছৰ, সংখ্যা ১২ ১৬-৩১ দ্িচেম্বৰ, ২০২১

সম্োদক
েয়দীপ ভোটনোগৰ,  
মুখ্য সঞ্াৈক প্ৰধান,
ঘপ্ৰে ইনফ'ৰজমশ্বন বু্যৰ'
নতুন ভিলেী 

মুদ্ৰক আৰু প্ৰকোশক
সবত্ন্দ্ৰ প্ৰকোশ, 
মুখ্য সঞ্াৈক প্ৰধান, ভবঅ'ভচ 
বু্যৰ' অৱ আউটৰীচ্ছ এডি 
কভমউভনজকশ্বনৰ লহ

মুদ্ৰৰঃ 
আৰাৱৈী ভপ্ৰন্াচ্ষ এডি �াভলিচাচ্ষ
প্ৰাইজিট ভৈভমজটড, ডাভলিউ-৩০,
অ'খৈা ইডিাটষ্ট্ৰজিৈ এভৰিা, ঘফে-২,
ভিলেীাঃ ১১০০২০

ৰূপোংকনকত্ণো 
ভিব্যা তৈৱাৰ
অিি গুপ্া

ভোষো সম্োদকসকৈ
ঘশাভণত কুমাৰ ঘগাস্বামী (অসমীিা),
সুভমত কুমাৰ (ইংৰােী),
অভনৈ ঘ�জটৈ (গুেৰাট্ৰী),
নাভিম আহজমি (উিু্ষ ),
ভবনিা ভ�.এে.(মাৈািৈম),
ঘ�ৌৈমী ৰভক্ষত(বাঙাৈী)
হভৰহৰ �াডিা (উভডিা)

যে্ষ্ পৰোমশ ্ণদোতো সম্োদক
সবন্োষ কুমোৰ
যে্ষ্ সৈোয়ক পৰোমশ ্ণদোতো সম্োদক
ড�বভোৰ শম ্ণো
সৈোয়ক পৰোমশ ্ণদোতো সম্োদক
েন্দন কুমোৰ যেৌধুৰী

যে্ষ্ ৰূপোংকনকত্ণো 
শ্োম শংকৰ ডতৱোৰী
ৰ�ীন্দ্ৰ কুমোৰ শম ্ণো

নিউ ইনডিয়া

সমাচাৰসমাচাৰ

 যমইৈ- response-nis@pib.gov.in 

যেোগোবেোগৰ ঠিকনো আৰু ই-যমইৈঃ
ঘকািা নং-২৭৮, বু্যৰ’ অৱ
আউটৰীচ্ছ এডি ক’ভমউভনজকশ্বন,
ভদ্তীি মহৈা, সূচনা িৱন
নতুন ভিলেীাঃ ১১০০০৩
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সম্োদকীয় কৈম...
সািৰ নমস্াৰ,

এটা নতুন বেৰৰ আৰম্ভভণ সংকল্পজৰ কৰা হি আৰু বেৰজটাৰ ঘশষৰ মাহ মাজন ভডজচম্বৰত সংকল্পজবাৰৰ 
সমীক্ষা হি। সংকল্পজবাজৰ ঘেভতিা ভসক্ধি ৈাি কজৰ ঘতভতিা অন্য এটা বেৰৰ বাজব নতুন শক্তিৰ সঞ্াৰ হি আৰু 
অন্য সংকল্প গ্ৰহণৰ বাজব ঘপ্ৰৰণা ৈাি কভৰব �ৰা োি। আজৈাচনীখনৰ এই বষ ্ষৰ ভডজচম্বৰ মাহৰ সংস্ৰণত এই 
িৃটষ্জকাণত কথাজবাৰ আজৈাচনা কৰা লহজে ভকিজনা বত্ষমানৰ ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ ভদ্তীি কাে ্ষকাৈৰ আল়িবেৰ 
সমূ্পণ ্ষ কভৰ তৃতীি বেৰত প্ৰজৱশ কভৰজে। ২০২১ বষ ্ষজটাৰ আৰম্ভভণ িুটালক স্বজিশী ঘকাভিড ঘিকভচনৰ 
ৰােহুৱা ব্যৱহাৰৰ েভৰিজত লহভেৈ। ঘকাভিড টটকাকৰণৰ মাধ্যমত ঘিজশ ভবশ্বত ভনেৰ নাম প্ৰভতষ্া কভৰজে। 
ইিাৰ ৈগজত একভবংশ শভতকাৰ তৃতীি িশকৰ প্ৰথমখন সাধাৰণ বাজেট ১ ঘফব্ৰুৱাৰীত উত্া�ন কভৰ ঘিশক 
আত্মভনি্ষৰশীৈ কৰাৰ এক নতুন সংকল্প স্া�ন কৰা হি। েভিওবা ভবত্ত বষ ্ষ ঘশষ হ’বলৈ এভতিাও ভতভনটা মাহ 
আজে, তথাভ� বাজেটত উত্াভ�ত প্ৰভতজটা প্ৰভতশ্ৰুভত কাে ্ষকৰী লহজে আৰু ঘিশৰ আকাংক্ষাজবাৰ �ূণ ্ষ ঘহাৱাৰ 
েভৱ স্পষ্ লহ �ভৰজে।

সমিমজত কামজবাৰ সম্পন্ন কৰা, “সকজৈাজৰ প্ৰিাস” মন্তক সজৰাগত কভৰ উজি্যাগ খডি-ব্যক্তিগত খডিৰ 
অংশীিাৰৰ লসজত বাজেটৰ প্ৰভতশ্ৰুভত �ূৰণ কৰাৰ কাে ্ষকৰী ব্যৱস্া গ্ৰহণৰ বাজব আজৈাচনাত ভমভৈত লহ 
প্ৰধানমন্তীজি সংসিীি ইভতহাসত নতুন েুগৰ সূচনা কভৰজে। ইিাৰ ৈগজত �ে ্ষািক্ৰজম বাজেট কাে ্ষকৰী �ধিভতত 
সাৈসৈভন �টাি �ৰামশ ্ষজবাৰক সমাধানলৈ সৈভন কভৰবলৈ সক্ষম লহজে। ইিাৰ ফৈত ঘিশৰ অথ ্ষব্যৱস্াই নতুন 
গভত ৈাি কভৰজে। িাৰজত বেৰজটাৰ আৰম্ভভণত ভেজবাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কভৰভেৈ আৰু ঘসই বেৰৰ ঘশষলৈ ভকিজৰ 
�ূণ ্ষ কভৰজে ঘসই ভবষিক লৈ এইবাৰৰ প্ৰচ্ছি ঘৈখা প্ৰস্তুত কৰা লহজে।          

সংকল্পৰ �ৰা ভসক্ধিৰ োত্ৰাৰ ৈগজত অটৈ ভসক্ধিৰ ৰাে্য উত্তৰ প্ৰজিশত ভকিজৰ উন্নিনৰ োত্ৰাই ক্ষীপ্ৰতা ৈাি 
কভৰজে আৰু ঘেৱৰত ভবশ্বৰ চতুথ ্ষ সব ্ষবহৃৎ ভবমান বন্ৰৰ ভনম ্ষাণৰ আধাৰভশৈা স্া�ন, বাজেটত কৰা ঘ�াষণা 
অনুসভৰ ১০০ লসভনক সু্ৈৰ আৰম্ভভণ, বুজন্ৈখডিত ভবকাশৰ ধাৰাক এইবাৰৰ সংস্ৰণত িাই ভিিা লহজে।

মানৱ সম্পিৰ ও�ৰত গুৰুত্ব ভি আধুভনক প্ৰেুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ভিশজটা আৰক্ষী সঞ্াৈকপ্ৰধান সকৈৰ লবিকত 
আজৈাচনা কৰা কথাজটা এই সংস্ৰণত সভন্নভৱষ্ লহজে। ইিাৰ ৈগজত ব্যক্তিগত ভশতানত মহান গভণতজ্ঞ শ্ৰীভনবাস 
ৰামানুেন আৰু অমতৃ মজহাৎসৱ ভশতানত মিন ঘমাহন মাৈৱীি, ঘক এম মুঞ্ী, �ক্ডিত ৰাম প্ৰসাি ভবেভমৈ, 
িু ভকং আংগ নাংবহ, ঘগাভবন্ গুৰু, িাকুৰ �্যাজৰৈাৈ ভসঙৰ ঘপ্ৰৰণামূৈক কাভহনীজবাৰ এইবাৰৰ সংস্ৰণৰ মুখ্য 
আকষ ্ষণ। আনহাজত প্ৰভতৰক্ষা বাভহনীৰ ঘশৌে ্ষ-বীে ্ষৰ প্ৰভতিানত ভিিা বটঁা-সন্ানৰ খবজৰা এইবাৰৰ সংস্ৰণত 
অন্িু্ষতি কৰা লহজে।

ঘকাভিড ভবভধ মাভন চভৈব, মাস্ৰ ব্যৱহাৰ কভৰব বুভৈ আশা ৰাভখজৈা ঁআৰু আমালৈ আজ�ানাজৈাকৰ বহুমূৈীিা 
�ৰামশ ্ষজবাৰ ঘমইৈজোজগ আৰু �ত্ৰজোজগ ঘপ্ৰৰণ কভৰবলৈ না�াহভৰব।

টিকনাাঃ ঘকািা নং-২৭৮, ব্ুযৰ’ অৱ আউটৰীচ্ছ 
             এডি ক’ভমউভনজকশ্বন, 
 ভদ্তীি মহৈা, সূচনা িৱন, 
 নতুন ভিলেী-১১০০০৩ 
ঘমইৈাঃ response-nis@pib.gov.in ( েয়দীপ ভোটনোগৰ )
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মই িাৰতীি প্ৰশাসভনক ঘসৱাৰ �ৰীক্ষাৰ বাজব প্ৰস্তুভত চৈাই আজো।ঁ ভনউ ইক্ডিিা 
সমাচাৰ মই ভনিমীিালক �জ়িা।ঁ এই আজৈাচনীজি চৰকাৰৰ আচঁভনজবাৰৰ কথা, 
ভবভিন্ন �ভৰকল্পনাৰ কথা সুন্ৰিাজৱ বণ ্ষনা কভৰ আভহজে। ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ গ্ৰহণ কৰা 
কাে ্ষকৰী ব্যৱস্াজবাৰৰ কথা এই আজৈাচনীজি সুন্ৰ-সৰৈ িাষাত বাখ্যা কভৰজে। 
এই আজৈাচনীখজন অবক্ন্ত নািকসকৈৰ কথা, স্বাধীনতা ঘসনানীৰ গাথঁা আৰু 
ঘিশৰ প্ৰভত ঘসৱা আগবজ়িাৱা ঘৈাকৰ ভবষজি �়ুিলৱক অৱগত কভৰ আভহজে। এই 
আজৈাচনী �ভ়ি ঘমাৰ িাৈ ৈাজগ।
tiwariaman6471@gmail.com
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দ্বিতীয় বছৰ, সংখ্যাঃ ১১দ্বিতীয় বছৰ, সংখ্যাঃ ১১
১-১৫ দ্িচেম্বৰ, ২০২১১-১৫ দ্িচেম্বৰ, ২০২১

পদ্ৰচেশ সুৰক্যৰ পঞ্যমতৃৰ সংকল্পৰ সসচত গ্যছচগ্যত 

ভযৰচত দ্বশ্বক পথ প্ৰদশ ্শন কদ্ৰচছ।

মযনেতয ৰক্যৰ বযচবমযনেতয ৰক্যৰ বযচব
ভযৰচত সৈচছ ননতৃত্বভযৰচত সৈচছ ননতৃত্ব

ভাৰতৰ কাৰ ্যপন্া আৰু দৰূদৃষ্টিত সকল�ালৰ বিশ্াস আলে, আবি 

সকল�া উন্নয়নশী� দদশৰ বিষয়লিাৰ উত্াপন কবৰলো।ঁ

দকন্দীয় িন, পবৰলেশ আৰু জ�িায়ু পবৰেত্যন 

বিভাগৰ িন্তী ভূলপন্দ ৰাদেৰ সসলত বিলশষ 

সাক্াৎকাৰ | পঢ়ক ৩০ৰ পৰা ৩৩ পষৃ্াত

#COP26  #COP26  

বিনািূ�ীয়া বিতৰণনিউ ইনডিয়ানিউ ইনডিয়া

সমাচাৰসমাচাৰ

ভনউ ইক্ডিিা সমাচাৰৰ ১৬ নজৱম্বৰৰ �ৰা ৩০ নজৱম্বৰৰ 
�জষকীিা সংখ্যাজটা �়িাৰ সুভবধা �াইভেজৈা।ঁ আজৈাচনীখন 
�ভ়ি মই েজথষ্ আনক্ন্ত। এই সংখ্যাত মভহৈাসকৈৰ 
সবৈীকৰণৰ বাজব ঘমািী ঘনতৃত্বাধীন ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ 
গ্ৰহণ কৰা �িজক্ষ�জবাৰ ভবষজি োভনব �াইজো।ঁ ঘসই 
সংখ্যাজটাত আমাৰ গ্ৰামাঞ্ৈৰ মভহৈাসকৈৰ ভবষজিও 
ভৈখা লহভেৈ। ভনউ ইক্ডিিা সমাচাৰৰ ঘৈখভন সুন্ৰ।
যগোপোৈ শ্ৰী�োস্তৱ
shrigopal16@gmail.com

ভনউ ইক্ডিিা সমাচাৰৰ ঘশহতীিা সংখ্যা ১৬-৩০ নজৱম্বৰ 
�ভ়ি িাৈ অনুিৱ আভহজে। এই সংখ্যাত আভেিান ঘিশৰ 
লসজত আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি সম্বন্ধৰ ভবষজি োভনব �াভৰজো।ঁ ইিাৰ 
ৈগজত মন কী বাত আৰু িাৰতত মভহৈাৰ সবৈীকৰণৰ 
বাজব ঘকন্দ্ৰ গ্ৰহণ কৰা �িজক্ষ�জবাৰৰ ভবষজি োভনব �াভৰ 
িাৈ ৈাভগজে। প্ৰকৃতাথ ্ষত ভনউ ইক্ডিিা সমাচাৰখন েুৱ 
প্ৰেন্, ঘে্যষ্েন তথা প্ৰভতগৰাকী িাৰতীি নাগভৰকক 
উ�কৃত কৰা এখন আজৈাচনী।
পৱন কুমোৰ গুপ্ো
guptakpavan@gmail.com

ভনউ ইক্ডিিা সমাচাৰৰ মভহৈা সুৰক্ষা আৰু 
সবৈীকৰণ ভবষিক প্ৰচ্ছি ঘৈখা সম্বভৈত 
ভবজশষ সংস্ৰণ �ভ়ি িাৈ ৈাভগজে। বাস্তৱত 
মভহৈাসকজৈ ভবভিন্ন ঘক্ষত্ৰত আগবাভ়ি লগজে 
আৰু ঘিশৰ প্ৰগভতৰ ঘক্ষত্ৰত মুখ্য িূভমকা �াৈন 
কভৰ আভহজে। চৰকাজৰও ঘতওঁৰ অগ্ৰগভত আৰু 
সুৰক্ষাৰ ঘক্ষত্ৰত ভবজশষ গুৰুত্ব ভি আভহজে। 
মহাত্মা ঘে্যাভতবা ফুজৈৰ েীৱন �ভৰক্ৰমা বণ ্ষনা 
কভৰ ভৈখা ভবজশষ ঘৈখাজটা �ভ়িও উ�কৃত লহজো।ঁ 
ভনউ ইক্ডিিা সমাচাৰৰ প্ৰভতজটা সংখ্যা েজথষ্ 
আকষ ্ষণীি হি। প্ৰভতজটা সংখ্যাৰ বাজব অধীৰ 
অজ�ক্ষাজৰ লৰ থাজকা।ঁ
যমোডৈত যসোনী
sonimohit895@gmail.com

সম্পািকীিত সািৰ নমস্াৰ ভৈখা তথা সজিৌ ঘশষত 
ঘকাভিডক লৈ সাৱধানতা অবৈম্বন কভৰবলৈ ঘকাৱা 
বাক্যশাৰী �ভ়ি মই িাৈ �াইজো।ঁ আগলৈও এিা মাভন চভৈ 
থাভকজৈ অজৈাচনীখন িাৈ ৈাভগ থাভকব।
শ্োমেী শুক্ো
utkatdeshprem@gmail.comআবপোনোবৈোকৰ �হুমপূৈীয়ো

পৰোমশ ্ণ আগ�ঢোওক

যেোগোবেোগৰ ঠিকনো আৰু ই-যমইৈঃ
ঘকািা নং-২৭৮, বু্যৰ’ অৱ আউটৰীচ্ছ

এডি ক’ভমউভনজকশ্বন,
ভদ্তীি মহৈা, সূচনা িৱন

নতুন ভিলেীাঃ ১১০০০৩

    response-nis@pib.gov.in 

পত্োৈোপ...
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আহজমিাবািত অনটুষ্ত এখন সিাত অংশগ্ৰহণ 
কভৰ প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি ঘকাৱা এই 
কথাভখভন গভণতজ্ঞ শ্ৰীভনবাস ৰামানেুনৰ ভবষজি 

সকজৈা কথা লক ভিজে। তাভমৈ নাডুৰ ইজৰাডত েন্গ্ৰহণ কভৰ 
ডাঙৰ ঘহাৱা ৰামানেুজন ভশশু অৱস্াৰ �ৰাই গভণতৰ অজনক 
উ��াি্য উদ্াৱন কভৰজে ভেজবাজৰ ঘসইসমিৰ প্ৰচভৈত ধাৰণা 
আৰু অংকশাস্ত্ৰৰ ভবধিানসকৈক আচভৰত কভৰ তুভৈভেৈ। ১৯০৩ 
চনত ৰামানুেজন মাদ্াে ভবশ্বভবি্যাৈিৰ অধীনত িশম ঘশ্ৰণী 
সুখ্যাভতজৰ উত্তীণ ্ষ হি। ঘসই এজকটা বষ ্ষজত ঘতওঁ ভকউব (ঘকাণ) 
আৰু বাি’ঘকাৱাজৰেটটক সমীকৰণৰ সূত্ৰ উদ্াৱন কভৰভেৈ। 
সমি ঘোৱাৰ ৈজগ ৈজগ ৰামানুেনৰ গভণতৰ প্ৰভত ৰা� বকৃ্ধি 
�াবলৈ ধজৰ আৰু তাৰ ফৈশ্ৰুভতত ঘতওঁ দ্ািশ ঘশ্ৰণীৰ �ৰীক্ষাত 
গভণতৰ বাজি অন্য সকজৈা ভবষিত অনতুীণ ্ষ হি। ঘতওঁ অন্য 
এখন কজৈেলৈ ঢা�ভৈ ঘমজৈ ভকন্তু ঘসইখন কজৈেজতা এজকই 
িশা হি। গভণতৰ বাজি অন্য ভবষিজবাৰত ঘতওঁ ভস্ভত হতাশােনক 
আভেৈ। এজন সমিজত ঘতওঁ ভববাহ�াশত আৱধি লহ �জৰ আৰু 
�ভৰিাৈজকন্দ্ৰীক িাভিত্বজবাৰ বকৃ্ধি �াি। এই সমিত ঘতওঁ ভনেৰ 
�বূ ্ষ ভশক্ষক ঘশষু আিাৰৰ কথামজত ঘনজৈৌৰৰ তৎকাৈীন কজৈক্টৰ 
আৰ ৰামচন্দ্ৰ ৰাওক সাক্ষাৎ কজৰ। ৰাও ঘসইসমিত ইক্ডিিান 
ঘমথ’ভমটটজকৈ ে’চাইট্ৰীৰ অধ্যক্ষ আভেৈ। ৰাওজৱ ৰামানেুনৰ 
ঘটাকাবহীখন �ভ়ি উটি ঘতওঁৰ গাভণত ভবি্যাৰ চচ্ষাত ঘমাভহত লহ 
আৰু অজনক ভচন্া-চচ্ষা কৰাৰ �ােত ৰামানুেনক ২৫ টকাৰ 
�াভৰজতাভষক ভিিাৰ ব্যৱস্া কভৰ ভিজি। এই নতুন িাভিত্বত কাম 
কভৰ ৰামানুেজন িাৰতীি গভণত সমােৰ �ক্ত্ৰকাৰ বাজব গভণতৰ 
নতুন সূত্ৰ আৰু সমাধানৰ ভবষিত কাম কজৰ। ১৯১১ চনত 
বাৰজনৌৈী নম্বৰৰ ও�ৰত ঘতওঁ ভিিা গজৱষণা �ত্ৰই ভবজশষ চচ্ষা 
ৈাি কজৰ। ১৯১২ চনত ৰামচন্দ্ৰ ৰাওৰ সহািত ঘতওঁ মাদ্াে ঘ�াট্ষ 
ট্াষ্ট্ৰত ক্াক্ষৰ চাকভৰ ৈাি কজৰ।

১৯১৩ চনত ৰামানুেনৰ েীৱনত ডাঙৰ �ভৰৱত্ষন আজহ। 
ঘতওঁ ইংৰাে গভণতজ্ঞ প্ৰজফোৰ েীএে হাভড্ষক ১০ �ষৃ্া িী�ৈ 
এখন �ত্ৰ ভৈভখ গভণতৰ ঘকতজবাৰ নতুন সূত্ৰ আৰু সমাধান 
আগব়িাই। হাভড্ষজি তাৰ �ােত ৰামানুেনক ঘকমভব্ৰেলৈ 
মাভত �টিিাই। ঘকমভব্ৰেলৈ োত্ৰা কৰাৰ �জূব ্ষই ৰামানুেজন 
হাভড্ষক ১২০টালক উ��াি্য ঘপ্ৰৰণ কভৰভেৈ। ১৯১৬ চনত 
ৰামানুেজন ঘকমভব্ৰেৰ �ৰা ভবএ ভডগ্ৰী ৈাি কজৰ। ১৯১৫ চনৰ 
�ৰা ১৯১৮ চনৰ ভিতৰত ঘতওঁ গভণত ভবষিক অজনক গজৱষণা 
�ত্ৰ ভৈজখ। ১৯১৭ চনৰ ৬ ভডজচম্বৰ তাভৰজখ হাভড্ষৰ সহজোভগতাৰ 
বাজব ৰামানুেনক ৰজিৈ ে’চইট্ৰী অৱ ৈডিনৰ সিস্য ভহচাজ� 
ভনব ্ষাভচত কৰা হি। ১৯১৯ চনত ঘতওঁ িাৰতলৈ উিভত আজহ, 
ঘসই সমিত ৰামানুেজন নািজকাভচত সন্ান ৈাি কভৰভেৈ। ভকন্তু 
িিু্ষাগ্যেনকিাজৱ মাৰাত্মক টটভবত (েক্ষা ঘৰাগ) আক্ৰান্ লহ 
ঘতওঁৰ স্বাস্্যৰ গুৰুতৰ অৱনভত �জট। ১৯২০ চনৰ ১২ োনুৱাৰী 
তাভৰজখ ঘতওঁ হাভড্ষলৈ অভন্মখন �ত্ৰ ভৈভখ মক-ভথটা সূত্ৰৰ 
কথা উজলেখ কজৰ। হাভড্ষজি এই ভচটিৰ ঘকাজনা এক উত্তৰ ভিিাৰ 
�জূব ্ষই ১৯২০চনৰ ২৬ এভপ্ৰৈ তাভৰজখ মাজথা ঁ ৩২ বেৰ বিসত 
ৰামানুেনৰ মতুৃ্য হি। মন কভৰবৈগীিা কথা এিাই ঘে ১৯৭৬ 
চনত ঘকমভব্ৰে ভবশ্বভবি্যাৈিৰ টট্ভনট্ৰী কজৈেৰ �ভুথিঁৰাৈত 
এগৰাকী গজৱষক গভণতজ্ঞই আৱে্ষনাৰ মােৰ �ৰা এশ �ষৃ্াৰ 
ঘটাকাবহী উধিাৰ কজৰ। ৰামানুেনৰ দ্াৰা ভৈখা এই ঘটাকাত 
ম’ক-ভথটা ফাংেনৰ সূত্ৰ আভেৈ।

ৰামানুেজন ভিিা সূত্ৰজবাৰ ব্যৱহাৰ কভৰ আমাৰ লিনক্ন্ন 
েীৱনত ব্যৱহাৰ ঘহাৱা প্ৰভতজটা প্ৰেুক্তি চভৈব ধভৰজে। ঘৰৈ-গাডী-
মটৰৰ সংজকত ব্যৱস্া�নাৰ �ৰা আৰম্ভ কভৰ �িাথ ্ষ ভবজ্ঞানৰ 
েটটৈ সমীকৰণলৈ ৰামানুেনৰ সূত্ৰৰ ব্যৱহাৰ লহ আজে। ঘলিক 
ঘহাৈৰ ভবষজি োভনবলৈ ম’ক ভথটা প্ৰজিােনীিতাৰ কথা ভবশ্বই 
একভবংশ শভতকাত উ�ৈভধি কভৰজে। n

গডৰতৰ মৈোপদ্ণ্ডত
এবাৰ ঘশ্ৰণীজকািাত ভশক্ষজক ভশক্ষাথকীক এইবভুৈ ভশকভন ভি আভেৈ 
ঘে ৩েন োত্ৰৰ মােত ৩টা ফৈ ভবতৰণ কভৰজৈ প্ৰভতেনৰ িাগত 
এটালক ফৈ �ভৰব। অথ ্ষাৎ ভেমান ফৈ আজে ভসমানসংখ্যক োত্ৰই 
এটালক ফৈ িাগত �াব। এজন সমিজত এেন ভশক্ষাথকী ভথি লহ 
ভশক্ষকক প্ৰশ্ন কভৰজৈ, “েভিজহ ফৈ শণূ্য হি আৰু োত্ৰও শণূ্য হি 
ঘতভতিা ভক প্ৰভতেনৰ অংশত এটালক ফৈ আভহব ঘন?” এই প্ৰশ্ন 
শুভন ঘশ্ৰণীজকািাৰ সকজৈা হাভঁহ উটিৈ, ভকন্তু এই প্ৰশ্নই গভণত শাস্ত্ৰৰ 
সবাজতালক কটিন প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাট মুকভৈ কভৰ ভিভেৈ ঘে শণূ্যজৰ 
শণূ্যক িাগ কভৰজৈ উত্তৰ ভক আভহব? এই প্ৰশ্ন কৰা ব্যক্তিেন অন্য 
ঘকাজনা নহি! ঘসিা আভেৈ শ্ৰীভনবাস ৰামানুেন...

শ্ৰীডন�োস ৰোমোনুেন

�্দ্তিত্ব

২২ ডিবেম্বৰৰ গডৰত ডদৱস উপৈবক্ষ ড�বশষ

েমিঃ ২২ ডিবেম্বৰ, ১৮৮৭  মৃতু্ঃ ২৬ এডপ্ৰৈ, ১৯২০
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িাৰতীি সংভবধান সিাই ১৯৪৯ চনৰ ২৬ নজৱম্বৰ 
তাভৰজখ সংভবধান প্ৰণিন কভৰভেৈ। ১৯৫০ চনৰ 
২৬ োনুৱাৰীৰ �ৰা এই সংভবধান ঘিশত প্ৰজোে্য 

লহভেৈ। ২০১৫ চনৰ �ৰা সংভবধান ভিৱসৰ ৰূ�ত প্ৰধানমন্তী 
নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি ২৬ নজৱম্বৰ ভিনজটা �াৈন কৰাৰ ভসধিান্ গ্ৰহণ 
কভৰভেৈ। “নাগভৰক ভহচাজ� আমাৰ কত্ষব্য লহজে সকজৈা সমধৃি 
প্ৰমূৈ্যজবাধৰ ৰক্ষা কৰা ভেজবাৰ আমাৰ সংভবধানত ভৈভ�ৱধি লহ 
আজে। আমাৰ বাজব ভনধ ্ষাভৰত কৰা লহজে।” সংভবধান ভিৱসৰ 
সপ্ম বষ ্ষত সংিসৰ ঘকন্দ্ৰীি িৱনত প্ৰধানমন্তীৰ দ্াৰা ঘকাৱা 
ঘহাৱা এই কথাই ব্যতি কজৰ ঘে িাৰতীি সংভবধাজন নাগভৰকৰ 
অভধকাৰ সুৰভক্ষত কভৰ ৰাজখ আৰু ঘিশৰ অখডিতা আৰু ন্যািৰ 
প্ৰমূৈ্যজবাধক সমধৃি কভৰ আভহজে। এজন ঘক্ষত্ৰত এিা নাগভৰকৰ 
িাভিত্ব ঘে িাৰতীি সংভবধাজন ভনধ ্ষাৰণ কভৰ ভিিা কত্ষব্যজবাজৰা 
সূচাৰুৰূজ� �াৈন কজৰ। ২ বেৰ ১১ মাহ আৰু ১৮ ভিনৰ �ভৰশ্ৰমৰ 
অন্ত প্ৰণিন ঘহাৱা িাৰতীি সংভবধাজন ২০২১ বষ ্ষৰ ২৬ নজৱম্বৰ 
তাভৰজখ ৭১ সংখ্যক বাভষ ্ষকী �াৈন কভৰজে।

সংড�ধোন ডদৱস কত্ণ�্পথত আগ�োডঢ 
অডধকোৰৰ সুডনদ্চিতকৰৰ

ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাথ ্ষক সজব ্ষাচ্চ কভৰ ৰখাৰ বাজবজহ সংভবধান প্ৰণিন সম্ভৱ লহ �ভৰভেৈ। এই সংভবধান ঘকৱৈ 
ভবভিন্ন ধাৰাৰ সমাহাৰ নহি, এিা লহজে সহস্ৰ বষ ্ষৰ মহান �ৰম্পৰা তথা অখডি িাৱধাৰাৰ আধুভনক 

অভিব্যক্তি। বাবা চাজহব আজম্বিকাৰৰ ১২৫ সংখ্যক েিন্ীত ২০১৫ চনৰ �ৰা সংভবধান ভিৱস �াৈন 
কভৰ অহা লহজে। এই ভিৱসৰ মহত্ব লহজে িাৰতীি সংভবধানৰ গুৰুত্বক সব ্ষাভধক প্ৰচাৰ কৰা...

সংড�ধোন ডদৱসৰ কোে ্ণক্ৰম
n ৰাষ্ট্ৰ�ভতজি সংভবধান সিাৰ আজৈাচনা-

ভবজৈাচনাৰ ভডক্েজটৈ সংস্ৰণ, হাজতভৈখা 
সংভবধানৰ ভডক্েজটৈ সংস্ৰণ, ঘশহতীিা 
সকজৈা সংজশাধন সম্বভৈত সংভবধান উজন্াচন 
কজৰ। ঘতওঁ সংভবধাভনক গণতন্তৰ ও�ৰত 
অনৈাইন প্ৰজশ্নাত্তজৰা উজন্াচন কজৰ।

n  েনতাৰ অংশগ্ৰহণ তথা সংভবধানক লৈ 
সোগতা বকৃ্ধিৰ বাজব সংসিীি �ভৰক্ৰমা 
মন্তণাৈিৰ িুটালক �জট্ষৈ উন্নীত কৰা লহজে। 
এই িুটা �জট্ষৈৰ এটাত সংভবধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ 
অনৈাইন �িন ইংৰােীৰ ৈগজত ২২ টা 
আঞ্ভৈক িাষাত উ�ৈধি আৰু আনজটা 
�জট্ষৈত সাংভবধাভনক গণতন্তৰ ও�ৰত 
অনৈাইন কুইে ৰখা লহজে।

n  এই �জট্ষৈ িুটা ২৬ নজৱম্বৰৰ �ৰা কাে ্ষকৰী 
লহজে। ঘিশৰ নাগভৰজক ৈগ-ইন কভৰ প্ৰস্তাৱনা 
�ভ়িব �াজৰ।

n  ২৬ নজৱম্বৰৰ �ূব ্ষ সন্ধা ঘকন্দ্ৰীি আইন মন্তী 
কীজৰন ভৰক্েেজুৱ আজম্বিকাৰ িৱনৰ �ৰা 
িাৰতীি সংভবধানৰ অনৈাইন �াি্যক্ৰমৰ 
আৰম্ভভণ কভৰজে।  n

স্বাধীনতাৰ অমতৃ মজহাৎসৱত আমাৰ বাজব এিা েজথষ্ 
আৱশ্যকীি ঘে আভম কত্ষব্যজবাৰৰ মাধ্যমত অভধকাৰজবাৰ 
ৰক্ষা কভৰ োওঁ। কত্ষব্য লহজে ঘসইজটা �থ ভে �জথ অভধকাৰ 
সুভনক্চিত কজৰ। ঘসইবাজবই আভম আক্ে সংভবধান ভিৱস �াৈন 
কভৰ থকাৰ সমিত আমাৰ মনত কত্ষব্যৰ িাৱ ভনৰন্ৰ োগ্ৰত 
লহজে। কত্ষব্যৰ প্ৰভত ভনষ্া আৰু ত�স্যা বকৃ্ধি কভৰজৈ সকজৈাজৰ 
অভধকাৰ প্ৰভত িািৱধিতা বকৃ্ধি �াব।

- নজৰন্দ্ৰ ঘমািী, প্ৰধানমন্তী।
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আকোংক্ষোব�োৰক

�োস্তৱোডয়ত
কৰোৰ �ষ ্ণ

এটা বেৰ আৰম্ভভণ নতুন সংকল্প, নতুন আশা-প্ৰত্যাশাজৰ হি আৰু ঘশষৰ মাহজকইটাত ঘসইজবাৰৰ 
সমীক্ষা কৰা হি। ঘকাভিড �ভৰভস্ভতৰ মােত এটা বেৰৰ �ে ্ষাজৈাচনা কৰা কথাজটা সমাজনই গুৰুত্ব�ূণ ্ষ 
লহ �ভৰজে। ভকিজনা এজন সমিত িাৰজত আত্মভনি্ষৰশীৈতাৰ �থত আগবাভ়ি ঘোৱাৰ বাজব ভে সংকল্প 
গ্ৰহণ কভৰভেৈ ঘসিা সহে নাভেৈ ভকন্তু অনাগত ভিনজবাৰৰ বাজব ঘিশৰ �ভৰভস্ভত সৈভন কৰাৰ ৈগজত 

ভিক ভনণ ্ষািকৰ িূভমকা �াৈন কভৰজে। আত্মভনি্ষৰশীৈতাৰ এই সংকল্প সাধাৰণ বাজেটত ঘিভখবলৈ 
ঘ�াৱা লগভেৈ আৰু ভবত্ত বষ ্ষ ঘশষ হ’বলৈ এভতিাও ভতভন মাহৰ অভধক সমি বাকী আজে ভকন্তু বাজেটত 

ঘ�াভষত ঘহাৱা প্ৰািজবাৰ প্ৰভতশ্ৰুভত সম্পূণ ্ষ লহ �ভৰজে। সংকল্পৰ �ৰা ভসক্ধিৰ এিা লহজে উৎকৃষ্ 
উিাহৰণ। চভৈ থাভকব ভিিা মজনািাৱক �ভৰহাৰ কভৰ সৈভন লহজে, সৈভন হ’বলৈ ভিিা শীষ ্ষক মন্তজৰ 

আগবাভ়ি সংকল্পজবাৰ গ্ৰহণ কভৰ কাে ্ষকৰী কৰাৰ ও�ৰত ভবজশষ গুৰুত্ব ভিিা লহজে।

০০২২ ২২১১

সংকল্পৰ 
পৰো ডসদ্ধি
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কুৰুজক্ষত্ৰৰ েুধিত ঘেভতিা অেু্ষজন 
শ্ৰীকৃষ্ণক অজনক প্ৰশ্ন কভৰভেৈ ঘতভতিা 
কৃষ্ণই অেু্ষনক লকভেৈ মনত ভে িাৱ 
আজহ টিক ঘতজনলক কামজবাৰ সম্পন্ন 

হি। মানুজহ ভে কথা আৰু কামত ভবশ্বাস ৰাজখ টিক 
ঘতজনলকজি কামজবাৰ সম্পন্ন হি। টিক এজকই সূত্ৰত 
নতুন িাৰতৰ বাজব েভিজহ মনৰ িাৱধাৰা শক্তিশাৈী 
হি, উজ্জ্বৈ িাৰতৰ বাজব সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ সংকল্পবধি হি 
ঘতভতিা ঘসই ভবশ্বাজস অসম্ভৱজকা সম্ভৱ কভৰ ঘতাজৈ। 
সমােত �ভৰৱত্ষন সম্ভৱ লহ �জৰ। আৰু এইিজৰ 
সংকল্পজবাজৰ ভসক্ধি ৈাি কজৰ। প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ 
ঘমািীজি সম্ভৱ কৰাৰ এই ভচন্াধাৰাক শক্তিশাৈী 
কভৰ চৰকাৰৰ নীভত ভনিমজবাৰত সংস্াৰ সাধন কভৰ 
�ভৰৱত্ষনৰ ঘঢৌ ঘবাৱাইজে। ঘকাভিড �ভৰভস্ভতৰ িজৰ 
েটটৈ সমিজতা ঘিশৰ ঘনতৃত্বৰ কথাত েনতাৰ ভবশ্বাস 
আভেৈ আৰু ঘসজিজহ ঘকাভিডকাৈত ঘৈাৱা প্ৰভতজটা 
সংকল্প এভতিা সমিৰ �ূজব ্ষ ভসক্ধি ৈাি কৰা ঘিখা 
লগজে। ঘকাভিডৰ সমিত ২০২১ বষ ্ষৰ আৰম্ভভণত নতুন 
বেৰৰ শুজিচ্ছা ভি প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি লকভেৈ, 
“আমাৰ ঘিজশ ২০২১ত সফৈতাৰ নতুন ভশখৰ চুবলৈ 
সক্ষম হ’ব, ভবশ্বৰ ভিতৰত িাৰতৰ �ভৰচি শক্তিশাৈী 
হওক, ইিাতলক ঘবভে কামনা আৰু ভক হ’ব �াজৰ।” 

�োবেট অডধবৱশন এমোৈ আগুৱোই ডদয়ো হৈবছ। এক 
মোৈ আগুৱোই ডদয়োৰ অথ ্ণ হৈবছ যদশৰ অথ ্ণলনডতক 
�্ৱস্োক এমোৈ আগুৱোই ডনয়োৰ প্ৰবেষ্ো 

একভবংশ শভতকাত িাৰতৰ স্বপ্ন আৰু 
আকাংক্ষাজবাৰক বাস্তৱাভিত কৰাৰ ভিশত 
ঘকাজনা বাধাই এভতিা আমাক ৰখাৱ 
ঘনাৱাজৰ। আমাৰ শক্তি আমাৰ প্ৰাণত 
আজে, আমাৰ শক্তি আমাৰ ঐক্যতাত 
অজে, আমাৰ প্ৰাণশক্তিজিই লহজে ৰাষ্ট্ৰ 
প্ৰথম-সিাি প্ৰথমৰ িাৱনাত ভনহীত লহ 
আজে। এভতিা সমি লহজে উলমহতীিা 
স্বপ্ন ঘিখাৰ, উলমহতীিা সংকল্পৰ, 
উলমহতীিা প্ৰজচষ্াৰ...আৰু এিাই সমি 
লহজে ভবেিৰ ভিশত আগবাভ়ি ঘোৱা।

- নজৰন্দ্ৰ ঘমািী, প্ৰধানমন্তী
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এই শুজিচ্ছ বাণীত এক নতুন ঘপ্ৰৰণা আভেৈ, ঘিশক লৈ 
ঘকতজবাৰ আকাংক্ষা আভেৈ। সংকটৰ সমিত িাৰজত 
নতুন ভশকভন ৈাি কভৰজে। একাভধক কথা ভশভকজে। এই 
েটটৈ �ভৰভস্ভতৰ সমিত িাৰজত ভনেৰ সামথ ্ষ প্ৰিশ ্ষন 
কভৰজে। এই সামথ ্ষৰ নাম লহজে- আত্মভনি্ষৰশীৈতা। 
ঘিশবাসীজি িাৰতত ভনমকীত সামগ্ৰী গ্ৰহণ কভৰবলৈ ভে 
এক মানভসকতাৰ ভবকাশ সাধন কভৰজে ঘসই সংকল্পই 
লহজে �ভৰৱভত্ষত মানভসকতাৰ উিাহৰণ। ঘিশবাসীৰ 
মনলৈ অহা এই �ভৰৱত্ষনক ঘকাজনা অথ ্ষনীভতভবজি 
ঘোখমাখ কভৰব ঘনাৱাজৰ ভকন্তু এই িাৱধাৰাই সংকল্পৰ 
�ৰা ভসক্ধিৰ মন্ত লহ �ভৰজে। এই বষ ্ষজটাত টটকাকৰণৰ 
ৰূ�ত ঘিজশ ৈাি কৰা িুটালক স্বজিশী ঘিকভচন তথা 
এই টটকাকৰণৰ েভৰিজত ভবশ্বৰ ভিতৰজতই সব ্ষাভধক 
টটকাকৰণ ঘহাৱা ঘিশজবাৰৰ অন্যতম এখন ঘিশৰ 
স্বীকৃভত ৈাি কৰা কথাজটাজৱ সংকল্পৰ �ৰা ভসক্ধিৰ 
ভিশজটা প্ৰভতফভৈত কভৰজে। স্বাস্্যজসৱাৰ খডিত ঘিজশ 
ৈাি কৰা এই চমকপ্ৰি সফৈতা ঘনতৃত্বৰ সমজিাভচত 
ভসধিান্ৰ ফৈত সম্ভৱ লহজে।

োনুৱাৰী মাহৰ �ৰা আৰম্ভ ঘহাৱা ঘকাভিড টটকাকৰণ 
অভিোনৰ �ােত ১ ঘফব্ৰুৱাৰী তাভৰজখ উত্াভ�ত ঘহাৱা 
(প্ৰথম ভডক্েজটৈ) সাধাৰণ বাজেট েুগান্কাৰী আভেৈ 
ভকিজনা এই বাজেটৰ আধাৰ স্বািাভৱকিাজৱই “েীৱন 
থাভকজৈজহ এই ধৰা থাভকবৰ” �ৰা “েীৱজনা আজে, এই 
ধৰাও আজে” লহ �ভৰভেৈ। ঘকন্দ্ৰীি ভবত্তমন্তী ভনম ্ষৈা 
সীতাৰমজণ বাজেটত ঘকতজবাৰ িী� ্ষকাৈীন �ভৰকল্পনাৰ 
কথা ঘ�াষণা কজৰ। মূৈত স্বাস্্যখডিত সব ্ষাভধক গুৰুত্ব ভি 
গ্ৰহণ কৰা �ভৰকল্পনাজবাৰৰ মাধ্যমত ঘিশৰ অথ ্ষনীভতক 
শক্তিশাৈী কৰাৰ ও�ৰত গুৰুত্ব ভিিা লহভেৈ। সমােৰ 
প্ৰভতজটা বগ ্ষৰ বাজব স্বাস্্য সুভবধা তথা আন্াঃগাথঁভন, 

ভশক্ষাৰ প্ৰসাৰ আৰু কম ্ষসংস্া�নৰ সহািত 
নাগভৰকৰ েীৱনৰ মান উন্নত কৰাৰ ও�ৰত গুৰুত্ব 
ভিিা লহজে। বাজেটত গ্ৰহণ কৰা �ভৰকল্পনাজবাজৰ 
সকজৈাজৰ সমভবকাশত গুৰুত্ব ভি এখন িাৰতবষ ্ষ 
গিন কৰা তথা িাভিত্বশীৈ সমাে গিনত গুৰুত্ব 
ভিজে ভেখনত মানৱীি, সুহৃিিবান, অজন্ািিা, 
আস্া আধাৰ হওক। িুনকীভতমুতি সবৈ কাে ্ষব্যৱস্াৰ 
ও�ৰত ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ ভবজশষ গুৰুত্ব ভিজে। বাজেটত 
ঘ�াষণাজবাৰ কভৰজিই চৰকাৰ ঘকৱৈ ক্ষান্ লহ থকা 
নাই, বাজেটৰ ঘ�াষণাজবাৰ কাে ্ষকৰী কৰাৰ বাজব 
ভবজশষ তৎ�ৰতাজৰ ব্যৱস্া গ্ৰহণ কভৰজে। ইিাৰ 
বাজবই টটকাকৰণৰ বাজব ৩৫ হাোৰ ঘকাটট টকা, 
স্বাস্্য খডিত ভডক্েজটৈ ব্যৱস্া বকৃ্ধি, সু্ৈজবাৰত �ুটষ্ 
অভিোন �াচঁ বেৰলৈ বকৃ্ধি কৰা, েৈ েীৱন ভমেন, 
উজ্জ্বৈা ২.০, সুৰভক্ষত �ভৰজৱশৰ প্ৰভত ৈক্ষ্য ৰাভখ 
ঘফম ইক্ডিিা আচঁভন, ঘ্ৰে� আচঁভন, ১৩টা উজি্যাগ 
খডিত ভ�এৈআই আচঁভন, ৭খনলক ঘটক্সটাইৈ �াক্ষ, 

আমাৰ ভচন্াধাৰা ঘিশৰ ভহতসাধনৰ 
বাজব হি। আভম ঘসই ভবচাৰধাৰাৰ 
দ্াৰা ৈাভৈত-�াভৈত ভেজি ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথমৰ 
কথা কি। এিা আমাৰ ভবচাৰধাৰা ঘে 
আমাক ৰাষ্ট্ৰনীভতৰ �াি ৰাষ্ট্ৰনীভতৰ 
িাষাৰ মাধ্যমত �জ়িাৱা হি। আমাৰ 
ৰােনীভতত ৰাষ্ট্ৰনীভত সজব ্ষাচ্চ হি। 
আভম ৰাষ্ট্ৰনীভত আৰু ৰােনীভতৰ 
মােৰ এটাক স্বীকাৰ কভৰব ৈাভগব। 
আমাৰ সংস্াজৰ ৰাষ্ট্ৰনীভতক সজব ্ষাচ্চ 
গুৰুত্ব ভি ৰােনীভতক ভদ্তীি স্ানত 
ৰখাৰ সংস্াৰ ভিজে। এিা ঘগৌৰৱৰ 
কথা ঘে আমাৰ ভচন্াধাৰাই সকজৈাজৰ 
লসজত সকজৈাজৰ ভবকাশ, সকজৈাজৰ 
ভবশ্বাস আৰু সকজৈাজৰ প্ৰিাসৰ কথা 
উজলেখ কভৰজে, এিাই মন্ত।

- নজৰন্দ্ৰ ঘমািী, প্ৰধানমন্তী

য�ঠট পঢোও, য�ঠট �ছোও আডদ 
েৰকোৰী উবদ্োগৰ ফৈত যদশত 
প্ৰথম�োৰৰ �োব� ১০০০ পুৰুষৰ 
ড�পৰীবত ১০২০ মডৈৈো হৈবছ।

ৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় পডৰয়োৈ স্োস্্ সমীক্ষোৰ 
মবত ভোৰতত স্োস্্বকন্দ্ৰ প্ৰসৱৰ 
পৰো আৰম্ভ কডৰ ডশশুৰ ঠটকোকৰৰ, 
ডশশুৰ েমিৰ ৈোৰত পডৰৱত্ণন হৈবছ।

ড�কডশত ভোৰত

প্ৰচ্ছদ যৈখো
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ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি �াই�থ, েৈ�থ, ভবিু্যৎ, চহৰৰ আন্াঃগাথঁভন, 
প্ৰধানমন্তী গভতশক্তি, নূন্যতম সমথ ্ষন মূৈ্যৰ বকৃ্ধি, 
স্বামীত্ব আচঁভন, ই-শ্ৰম �জট্ষৈ, ঘকৌশৈ ভবকাশ ঘকন্দ্ৰজবাৰ 
স্া�ন, ঘিশত ১০০ লসভনক সু্ৈ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰক্ক্ৰিা, 
ভবত্তীি সংস্াৰ, নূন্যতম শাসন-অভধক শাসন আভিৰ 
মাধ্যমত বাজেটৰ ঘ�াষণাজবাৰৰ প্ৰািিাজগই ইভতমজধ্য 
কাে ্ষকৰী কৰা লহজে। ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ আন্াঃগাথঁভনমূৈক 
কামকােত ক্ষীপ্ৰতা আভনজে, এই ক্ষীপ্ৰতাই ঘ�াভষত 
ঘহাৱা আচঁভনজবাৰৰ সফৈ ৰূ�ািনত সহাি কভৰজে।
ডৈতোডধকোৰীৰ হসবত প্ৰধোনমন্ীৰ সং�োদঃ

ভবগত ৭টা বেৰত চৰকাৰৰ কামকােজবাজৰ গভত 

ৈাি কভৰজে। ইিাৰ আৰঁত প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীৰ 
ভচন্াধাৰাই ভবজশষ ক্ৰীিা কভৰজে। ঘতওঁ কি ঘে চৰকাজৰ 
নাভগৰকক ভিিা অভধকাৰজবাৰক লৈ েজথষ্ চচ্ষা কভৰ 
আভহভেৈ ভকন্তু আচভৰত কথাজটা এিাই ঘে িাৰতীি 
সংভবধাজন ঘিশৰ নাগভৰকক ইভতমজধ্য অজনক অভধকাৰ 
প্ৰিান কভৰ লথজে। ইিাৰ বাজব প্ৰণিন ঘহাৱা আইনক লৈ 
নহি, কাে ্ষক্ৰমভণকা অথ ্ষাৎ নীভত-আচঁভনৰ লসজত েভডত 
লহ থকা ঘ�াষণাজবাৰৰ ভবজশষ আজৈাচনা হ’ব ৈাজগ। ৈাৈ 
ভকলোত ঘতজখজত ভিিা প্ৰথম িাষজণই হওক বা ২০২১ৰ 
অষ্ম িাষণ, সুশাসনৰ প্ৰভত প্ৰধানমন্তীৰ িািৱধিতা 
আৰু ঘ�াষণাজবাৰক কাে ্ষকৰী কৰাৰ বাজব মানভসকতা 
সকজৈাজত প্ৰভতফভৈত লহজে। বত্ষমানৰ ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ 
বাজেটত উত্াভ�ত ঘ�াষণাজবাৰ কাে ্ষকৰী কৰাৰ বাজব 
উজি্যাগখডিৰ প্ৰভতেন অংশীিাৰৰ লসজত লবিকত 
ভমভৈত লহ কাে ্ষকৰী ব্যৱস্া গ্ৰহণৰ ঘ�াষকতা কভৰজে। 
সংসিৰ বাজেট অভধজৱশনৰ �ােত ১৬ ঘফব্ৰুৱাৰীৰ 
�ৰা প্ৰধানমন্তীজি ভবভনজিাগৰ ভবভিন্ন �ন্াক উৎসাভহত 
কৰাৰ বাজব আন্াঃগাথঁভন, শক্তি, ভবত্তীি সংস্াৰ, স্বাস্্য 

যকৱৈ ১১ মোৈত যকোডভিৰ দটুোলক 
স্বদশী যভকডেন আৰু ৯ মোৈত 
১০০ যকোঠট ঠটকোকৰৰৰ পডৰসংখ্ো 
অডতক্ৰম কৰোবটো সংকল্পৰ পৰো 
ডসদ্ধিবৰ প্ৰমোৰ ৈয়।

ড�কডশত ভোৰত
প্ৰচ্ছদ যৈখো
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সুভবধাৰ, প্ৰভতৰক্ষা আভি খডিৰ অংশীিাৰৰ লসজত 
সংবািৰ আজিােন কভৰজে। েন-অংশীিাভৰত্বৰ ও�ৰত 
বত্ষমানৰ ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ সব ্ষাভধক গুৰুত্ব ভি আভহজে।
সংকল্পৰ পৰো ডসদ্ধিলৈ ড�কোশৰ পথঃ

িাৰতীি ঘখৈুলৱৰ সন্ানৰ কথা হওক বা ঘিশৰ 
েুৱ প্ৰেন্ৰ সন্ানৰ কথা, ঘিশক ঘগৌৰৱাভণ্বত কৰা 
সকজৈাজক আক্ে সন্াভনত কভৰ অহা লহজে। উন্নিনশীৈ 
ঘিশজবাৰ তথা সমগ্ৰ মানৱোভতৰ বাজব ঘকাভিড 
কাজৈ েজথষ্ প্ৰত্যাহ্ান লৈ আভহভেৈ ভকন্তু ঘিজশ এই 
প্ৰত্যাহ্ানজবাৰৰ লসজত লধে ্ষসহকাজৰ েুেঁ ভিভেৈ। এই 
েুেঁৰ সমান্ৰাৈলক ঘিশবাসীজি প্ৰভতজটা ঘক্ষত্ৰত 
আগবাভ়ি ঘোৱাৰ বাজবও অজহা�ুৰুষাথ ্ষ কভৰজে। ভকন্তু 
ইমাজনই েজথষ্ নহি! ঘিশক �ূণ ্ষতা প্ৰাভপ্ৰ ভিজশ লৈ 
ঘোৱা উভচত। এশ শতাংশ গ্ৰামাঞ্ৈত ৰাস্তা হওক, 
প্ৰভতজটা �ভৰিাৈৰ ঘবংক একাউন্ হওক, এশ শতাংশ 
ঘৈাকৰ হাতত আিুস্ান িাৰতৰ কাড্ষ হওক, সকজৈাজৱ 
উজ্জ্বৈা আচঁভনৰ ৈাি �াওক আভিজবাৰ ঘিশৰ চৰকাৰৰ 
ৈক্ষ্য। সমােৰ প্ৰভতজটা বগ ্ষৰ ঘৈাক চৰকাৰী আচঁভনৰ 
দ্াৰা ৈািাভণ্বত লহ �ৰক তাৰ বাজবই সমােৰ ঘশষৰেন 
ব্যক্তিলৈ আচঁভনৰ ৈাি লৈ ঘোৱাৰ বাজব ঘকন্দ্ৰই ঘচষ্া 
অব্যাহত ৰাভখজে।

আধুভনক ভবশ্বৰ মূৈ আধাৰ প্ৰেুক্তি আৰু আন্াঃগাথঁভনৰ 
ভবকাশৰ েভৰিজত সম্ভৱ হি। এই উন্নিজন মধ্যম বগ ্ষৰ 
ঘৈাকসকজৈাজকা সমাজনই উ�কৃত কভৰ আভহজে। এই 
কথাজটা উ�ৈভধি কভৰজিই ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ অসাধাৰণ 
গভতত েৈ, িূভম, আকাশ মাগ ্ষৰ উন্নিনৰ বাজব কাম 
কভৰজে। নতুন আি্যন্ৰীণ েৈ�থ, ভবমান বন্ৰৰ 
ভনম ্ষাণ, �াই�থৰ ভনম ্ষাণ ইিাৰ উিাহৰণ। ঘকাভিডৰ 
�ােত ক্ষভতগ্ৰস্ত ঘহাৱা উজি্যাগ খডিক সহাি কৰাৰ বাজব 
ভ�এৈআই আচঁভন অনাৰ ৈগজত প্ৰেুক্তি, শক্তি খডিত 
অজনক কাম সমূ্পণ ্ষ লহজে। এিা সম্ভৱ লহজে একমাত্ৰ 
ৰােলনভতক ইচ্ছাশক্তিৰ বাজব। এভতিা ভবশ্বৰ ভিতৰত 
অন্যতম সুশাভসত ঘিশ ভহচাজ� �ভৰচি ৈাি কৰা 

�োবেটত সংকেোৰ, এটো নতুন ডদশ
�বূ ্ষজত ঘকৱৈ বাজেট িাভখৈৰ আজগ আজগ �ৰামশ ্ষ 
ভিিাৰ ব্যৱস্া আভেৈ ভকন্তু সংসিীি ইভতহাসত 
প্ৰথমবাৰৰ বাজব ঘকাজনা এক চৰকাজৰ বাজেটৰ 
�ােজতা সকজৈা ভহতাভধকাৰীৰ লসজত এজকখন মঞ্লৈ 
আভন কাম কৰা লহজে। এজন কৰাৰ উজদেশ্য এটাই 
আৰু ঘসিা লহজে বাজেটত উত্াভ�ত ঘ�াষণাজবাৰক 
কাে ্ষকৰী কৰা। প্ৰধানমন্তীজি কি ঘে “প্ৰভতগৰাকী 
িাৰতবাসী প্ৰগভতৰ বাজব অজ�ক্ষাৰত। ১৩০ ঘকাটট 
িাৰতীিৰ আকাংক্ষাই আমাক আগবাভ়ি ঘোৱাৰ বাজব 
ঘপ্ৰৰণা ভিজি। নতুন িাৰতৰ লসজত সংেুতি লহ থকা 
প্ৰত্যাশাজবাৰ চৰকাৰৰ �ৰা থকাৰ িজৰ ব্যক্তিগত 
খডিৰ �ৰাও আজে।” েীৱনত োজত চৰকাৰৰ প্ৰিাৱ 
নাথাকক আৰু োজত চৰকাৰৰ অিাজৱা নহওক, 
তাৰ বাজব চৰকাজৰ গুৰুত্ব ভিজে আৰু এই কথাজটা 
প্ৰভতফভৈত কৰাৰ বাজব বাজেটত গুৰুত্ব ভিিা লহজে। 
২০১৬ চনত ঘকভবজনজট এক গুৰুত্ব�ূণ ্ষ ভসধিান্ গ্ৰহণ 
কভৰভেৈ আৰু ঘসই ভসধিান্ অনুসভৰ ঘফব্ৰুৱাৰীৰ 
ঘশষৰ ভিনজটাৰ সৈভন প্ৰথম ভিন কৰা লহজে। চৰকাৰৰ 
ভচন্া এিাই ঘে ১ এভপ্ৰৈৰ �ৰা নতুন বাজেট প্ৰজোে্য 
ঘহাৱাৰ ৈজগ ৈজগ ঘসই ভিনজটাৰ �ৰাই সকজৈা 
আচঁভনও প্ৰজোে্য হওক। ঘফব্ৰুৱাৰী-মাচ্ষ মাহত 
সকজৈা আচঁভনৰ প্ৰাৰভম্ভক কাম ঘশষ কভৰ এভপ্ৰৈৰ 
�ৰা ৰূ�ািন আৰম্ভ কভৰ ভিিাৰ প্ৰথা আৰম্ভ লহজে।

১০৭ যকোঠট টকোৰ গডতশদ্তিৰ 
দবৰ আন্ঃগোথঁডন ৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় মোষ্োৰ 
যলেনৰ েডৰয়বত যদশৰ উলমৈতীয়ো 
ড�কোশৰ গডত

িাজৰত �ভৰজৱশ সুৰক্ষাৰ ঘক্ষত্ৰত ঘনতৃত্ব লৈ ভবশ্বৰ 
িৃটষ্ আকষ ্ষণ কভৰবলৈ সক্ষম লহজে। অৈ�জত ঘিজশ 
ঘগৌৰৱজৰ �ভৰজৱশ সুৰক্ষাৰ বাজব েৈবািু �ভৰৱত্ষনৰ 
আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি লবিকত সফৈতাজৰ ঘনতৃত্ব লৈজে।

�ে ্ষাজৈাচনা কভৰজৈ এিা অন্তাঃ স্পষ্ লহ �জৰ ঘে 
২০২১ বষ ্ষজটা ঘিশবাসীৰ বাজব অভিমানৰ বষ ্ষ ভহচাজ� 
�ভৰগভণত লহ �ভৰজে। িাৰত সজব ্ষাচ্চ- এই কথাজটাজৱ 
ঘিশত �ভৰৱত্ষনৰ ধাৰাৰ সটৃষ্ কভৰজে আৰু ঘিশৰ 
প্ৰগভতৰ ভিশত আগব়িাই ভবশ্বৰ মানভচত্ৰত এই কথাজটা 
প্ৰভত�ন্ন কভৰজে ঘে িাৰত ঘকাজনাগুজণ কম নহি। 
এিা ঘিশবাসীৰ সংকল্প, সংকল্প ঘতভতিালৈ ভসক্ধি নহি 
ঘেভতিালৈ সংকল্পৰ লসজত �ভৰশ্ৰম আৰু �ৰাক্ৰম 
েভডত লহ নাথাজক। ২০২১ বষ ্ষৰ আৰম্ভভণত ঘিজশ 
ঘৈাৱা আকাংক্ষাজবাৰ ভকিজৰ �ভৰ�ূণ ্ষ লহজে ঘসিা 
আগন্তুক �ষৃ্াজবাৰত ভবস্তাভৰতিাজৱ ভৈখা লহজে।

ড�কডশত ভোৰত

প্ৰচ্ছদ যৈখো
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ক�োভিডৰ অভিজ্ঞতোই এটো �থো স্পষ্ট �ভৰছে কে কেশৰ স্োস্থ্য খণ্ডৰ উন্নয়ন অতীৱ প্ৰছয়োজন। এই মহোমোৰীৰ সময়ছেোৱোই মোনৱ 
জোভত� এই ভিপেৰ লগছত আগন্তু� িভৱষথ্যতত হ’ি পৰো এছন ধৰণৰ ভিশ্বজনীন মহোমোৰীৰ সসছত কমো�োভিলো �ভৰিলল সোজ ুথ�োৰ 

পভৰছৱশ গঢ় ভেয়োৰ িোছি ভশ�ভন ভেছে। এই �থোছটোৰ প্ৰভত লক্থ্য ৰোভখছয়ই আজজ কেশৰ প্ৰভতছটো চুছ�-ক�োছণ স্োস্থ্য সম্বন্ীয় সুভিধোছিোৰ 
উন্নত �ৰোৰ িোছি পেছক্প গ্ৰহণ �ৰো সহছে। এই ভেশত �োম �ৰোৰ িোছি প্ৰথমছত ক�ন্দীয় িোছজটত স্োস্থ্য খণ্ডৰ প্ৰগভতৰ িোছি ১৩৭ 

শতোংশৰ িজৃধিছৰ স্োস্থ্য িোছডট সতয়োৰ �ৰো সহছে আৰু এভতয়ো কসইমছতই �োম-�োজ সহ আছে। কেশৰ চৰ�োছৰ স্োস্থ্যৰ সসছত স্চ্ছতো� 
সংপকৃ্ত �ভৰ উলমহতীয়ো �োম�োজ হোতত সলছে। স্োস্থ্য খণ্ডৰ চোভৰটো খণ্ডত ভিছশষ গুৰুত্ব ভেয়ো সহছে-

আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ নিশত আগবান়ি
পনৰৱত্ভিশীল-সবল সমাজ স্াপি

ববমাৰ প্ৰনতৰৰাধৰ 
বাৰব স্বচ্ছতাৰ 
ওপৰত গুৰুত্ব

আন্তঃগাথঁনি আৰু 
বপছাগত বলাকৰ 

সংখ্া বৃদ্ধি

িনৰদ্ৰজিক স্বচ্ছ 
আৰু প্ৰৰাৱী 

নিনকৎসা

সমস্াৰবাৰ 
সমাধািৰ বাৰব 

নমছি গনতত কাম

আত্মনিৰ্ভৰ ৰাৰত নিদ্জৰেল নমছিৰ আৰম্ভনি...

নক হৈৰছ িোছজটৰ পূছি বে প্ৰধোনমন্তী নছৰন্দ কমোেীছয় ২০২০ চনৰ ১৫ আগষ্টত লোল 
ভ�ল্োৰ পৰো ক�োষণো �ভৰভেল কে এয়ো কেশৰ ৬খন ৰোজথ্যত পোইলট প্ৰছজক্ট ভহচোছপ 
আৰম্ভ �ৰো সহছে। ২০২১-২২ৰ িোছজটৰ পোেত এয়ো সমূ্ণ বে কেশত প্ৰছেোজথ্য।

িীনত
নিম ্ভাতা

বকন্দ্ৰ 
িৰকাৰৰাজ্ 

িৰকাৰ

প্ৰগ্াম 
বমৰিজাৰ

আিিানিকৰৰাতা

এছ’নিৰেছি

উন্নেি 
সৈৰ�াগী/
এিদ্জঅ’ অি্ 

ব্ৱসােী

নিনকৎসক 
গাি্ভি আেসু

স্বাস্্ 
বকাম্ািী

টেনপএ 
ইঞু্ৰৰন্স

নিনকৎসালে 
নলিনিক

পৰীক্াগাৰ, 
ফাম ্ভািী, 
কল্াি বকন্দ্ৰ

প্ৰিািকাৰী

সম্বনধিত 
ব্দ্তিগত 

সংস্া
বপছাগত 
স্বাস্্কমমী

এিদ্জঅ’

প্ৰশাসক

এয়ো প্ৰভতজন নোগভৰ�� প্ৰেোন 
�ৰো হ’ি। এই �োডবেত নোগভৰ�ৰ 

স�ছলো স্োস্থ্য সম্বন্ীয় তথথ্য 
সভন্নভৱষ্ট থোভ�ি। সছ�োছল ভিৱৰছণ 

ভচভ�ৎসোত সহোয় �ভৰি।

স্োস্থ্য পভৰচয় �োডবে ভিনোমূলীয়ো 
হয়। এই �োছডবে স্োস্থ্য তথথ্য 
ভিছলেষণ �ৰোৰ কক্ত্ৰত সহোয় 
�ভৰি। এই িথ্যৱস্োই স্োস্থ্য 
সম্বন্ীয় �োম �োজ সুচোৰুৰূছপ 
�ৰোৰ কক্ত্ৰত সহোয় �ভৰি।

সমগ্ৰ কেশত নোগভৰ�স�ল� ভডজজছটল কহল্থ আইভড �োডবে, 
এই �োডবেত নোগভৰ�ৰ স্োস্থ্য সম্বন্ীয় স�ছলো তথথ্য। ব�
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১৩৭
শতোংশ িজৃধিছৰ স্োস্থ্য খণ্ডত 
গুৰুত্ব। এই খণ্ডৰ িোছি 
২,২৩,৮৪৬ ক�োটট।

আত্মনিৰ্ভৰ 
ৰাৰত নিদ্জৰেল 

স্বাস্্ নমছি

স্বাস্্ আৰু স্বচ্ছতা
প্ৰচ্ছি বলখা
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৪



সংকল্পৰ 
পৰা সসদ্ধি

সংকল্পৰ 
পৰা সসদ্ধি

ক�োভিডৰ ভিৰুদ্ধে যুধেত 

সফলতোৰ টি�ো

বিগত িৰ ্যত যৰবতয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়য় প্ৰথময়ত জনতা কাব্্যউ আৰু 
পাছত সমগ্ৰ যেশত তলািন্ধৰ য�াষণা কবৰবছল যতবতয়া যেশ এই 
মহামাৰ্ৰীক লল বিিুবধত আবছল। বিশ্ব যকায়না এখন যেশয়ৰই এই 
মহামাৰ্ৰীৰ লসয়ত ৰুজঁ বেয়াৰ িায়ি বিয়শষ এয়কা পবৰকল্পনা নাবছল। 
সকয়লায়ৰ মনত বিবিন্ন প্ৰশ্ম আবছল। বকন্তু মহামাৰ্ৰী আৰম্ভ যহাৱাৰ 
১১ মাহৰ বিতৰয়ত িাৰয়ত েুটাকক স্বয়েশ্ৰী যিকবিন উদ্াৱন কৰাৰ 
লগয়ত অবত কম সময়ৰ বিতৰয়তই টটকাকৰণ কাৰ ্যসূি্ৰী আৰম্ভ কবৰ 
যেশৰ সি ্যাবধক জনতাৰ টটকাকৰণ কবৰ অবিয়লখ গব়িবছল।

এই ছবৱখন হৰয়োই জজলাৰ িোৰাৰ হয়। 
যকন্দ্ৰ িৰকাৰৰ দ্াৰা িয়লাৱা হৰ �ৰ েস্তক 
আবিৰানৰ অধ্ৰীনত এইেয়ৰ টটকাকৰণ 
অবিৰান অি্াহত আয়ছ।
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এদ্েক� চভলভিল ভিশ্বৰ সি ্বিৃহৎ টি�ো�ৰণ অভিযোে
সি ্বমুঠ পোভল প্ৰথম পোভল ভবিতীয় পোভল

৩৫,০০০ যকাটট টকাৰ ি্ৱস্াপনায়ৰ যকাবিড 
যিকবিন আৰু টটকাকৰণৰ অবিৰানৰ িায়ি।ক�

োষ
ণো

পভৰণোম... ১৬ জানুৱাৰ্ৰী তাবৰয়খ েুটাকক স্বয়েশ্ৰী যিকবিনৰ 
সহায়ত বিশ্বৰ সি ্যিহৃৎ আৰু বিনামূল্ৰীয়া টটকাকৰণ 
অবিৰানৰ আৰম্ভবণ। ১০০ যকাটট টটকাকৰণৰ এপাবল বেয়া 
যেশ বহিায়প িাৰত বিশ্বৰ বদ্ত্ৰীয়। ৩০ নয়ৱম্বৰকল ১২৩.২৫ 
যকাটট যিকবিনৰ পাবল বেয়া লহয়ছ। এয়া একাবধক যেশৰ 
জনসংখ্াতকক সি ্যাবধক। 

স্োস্থ্য আৰু স্চ্ছতো
প্ৰচ্ছদ কলখো

বনউ ইজডিয়া সমািাৰ  |  ১৬-৩১ বডয়িম্বৰ, ২০২১12
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মধ্য প্ৰপ্েশৰ েতিয়াি জজলা প্ৰশাসপ্ন ঘপ্ৰ ঘপ্ৰ গগ টিকাকৰণ অতিযান 
অব্যাহি ৰাতিপ্ে। তযসকপ্ল ছিকতিন ছলাো নাই ছিওঁপ্লাকক িলাথ কতৰ 
টিকা তেয়া গহপ্ে। ছিতিপথাৰলল গগও ছিকতিন তেয়া গহপ্ে। এই অতিযানৰ 

জতৰয়প্ি সজাগিা বজৃধি তবপ্শষ গুৰুত্ব তেয়া গহপ্ে। ছিকতিনৰ প্ৰতি সজাগিা 
িথা গ্ামাঞ্চল-েুগ ্গম এপ্লকাপ্বাৰি ছিকতিন তেয়াৰ কাতহনীপ্বাৰ আপ্পানাপ্লাপ্ক 
ইতিমপ্ধ্য তনউ ইজডিয়া সমািাৰৰ পািি পত়িবলল পাইপ্ে। ছেশৰ প্ৰাতে বয়স্ক 
জনসাধাৰণ টিকা তেয়াৰ অতিযান এই বষ ্গৰ ১৬ জানুোৰীৰ পৰা ছযতিয়া আৰম্ভ 
কৰা গহতেল ছিতিয়া এয়া ছকাপ্নও িো নাতেল মাপ্থা ঁ৯মাহি ছেপ্শ টিকাকৰণৰ 
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ছেিুওো ছেশ তহিাপ্প িাৰিৰ স্ান তবিিীয় হয়।
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কৈাছিডৰ েিুে স্বৰূপ 
আৰু প্ৰধােমন্ত্ৰীৰ 
উচ্চস্তৰ্ৰীয় ববঠৈ
ছকাতিডৰ নিুন স্ৰূপ অমাইক্ৰন সন্দি্গি 
বজৃধি ছপাো েুঃতিন্া প্ৰতি লষে্য ৰাতি 
প্ৰধানমন্তীপ্য় এিন উচ্চ স্তৰীয় গবঠকৰ 
আপ্য়াজন কপ্ৰ। এই ছিতৰপ্য়ন্ট প্ৰতিপ্ৰাধ 
কৰাৰ বাপ্ব স্াস্্য পৰীষো পুনৰাই িীব্ৰিৰ 
কৰাৰ ওপৰি তবপ্শষ গুৰুত্ব তেয়া হয়। ইয়াৰ 
লগপ্ি ছকিপ্বাৰ নিুন নীতি-তনপ্ে্গশনাও 
জাতৰ কৰা হয়। আনহাপ্ি তযপ্বাৰ ছেশি 
এই নিুন স্ৰূপ্প তবপ্শষ গা কতৰ উটঠপ্ে 
ছিপ্ন ছেশৰ পৰা তবপ্েশী যাত্ৰীৰ বাপ্ব 
আৰটি-তপতিআৰ পৰীষো বাধ্যিামূলক কৰা 
গহপ্ে। পৰীষোৰ ফলাফল নহালল যাত্ৰীক 
তবমানবন্দৰপ্িই ৰিাৰ ব্যেস্া কৰা গহপ্ে। 
এই যাত্ৰীসকপ্ল সামাজজক তনলগীকৰণ মাতন 
িলাৰ লগপ্ি অন্য ছকিপ্বাৰ স্াস্্য তবতধ 
মাতন িলাৰ বাপ্বও তনপ্ে্গশনা তেয়া গহপ্ে।

ইয়াৰ লগনি ছেনিদেশোৰ মুখ্য ৈথা
পজজটিি ছহাো যাত্ৰীক জজন’ম তেকুপ্েজ্সং 
কৰা হ’ব। ৭ তেন অকলশপ্ৰ ৰিা হ’ব। 
তবপ্েশৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ যাত্ৰা পথৰ তবেৰণ 
ৰিা ছহাোৰ লগপ্ি পজজটিতিৰ মাত্ৰা ৫ 
শিাংশৰ িলি ৰিাৰ বাপ্ব তবপ্শষ ব্যেস্া 
গ্হণ কৰা গহপ্ে।

স্বাস্্য আৰু স্বচ্ছিা
প্ৰচ্ছি কলখা

লাখ কৈাটি
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20-26 নপ্েম্বৰ

নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১৬-৩১ নিচচম্বৰ, ২০২১



14

সংকল্পৰ 
পৰা সসদ্ধি

সংকল্পৰ 
পৰা সসদ্ধি

নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১৬-৩১ নিচচম্বৰ, ২০২১

প্ৰভতঘটা ভশশু ঘিশৰ িভৱষ্যত হি আৰু এই ভশশুৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাজটা 
চৰকাৰৰ িাভিত্ব। ৫ বেৰৰ তৈৰ আিৰু ভশশুজবাৰ ভনউমনীিা আভিৰ 

ঘৰাগৰ বাজব মতুৃ্য ঘহাৱা ঘিখা লগভেৈ। ইিাৰ �ভৰজপ্ৰভক্ষটত এইবাৰৰ বাজেটত 
ভবত্তমন্তীজি ভনউম’ক’কৈ টটকা সমগ্ৰ ঘিশত ভবনামূৈীিা ভিিাৰ কথা 
ঘ�াষণা কভৰভেৈ। ইিাৰ �ভৰজপ্ৰভক্ষটত ২৯ অজক্টাবৰৰ �ৰা এই 
টটকা ভশশুৰ বাজব বাধ্যতামূৈক কৰা লহজে আৰু সমগ্ৰ ঘিশত 
প্ৰজোে্য লহজে। এভতিাৰ �ৰা �াচঁ বেৰৰ তৈৰ ভশশুৰ বাজব 
স্বজিশী ভনউম’ক’কৈ বাধ্যতামূৈক কৰা লহজে।

সাব ্ষেনীন টটকাকৰণ কাে ্ষক্ৰমৰ(ইউআইভ�) 
অধীনত ঘিশৰ প্ৰাি ২.৬৭ ঘকাটট নৱোতক 
আৰু ২.৯ ঘকাটট গি্ষৱতী মভহৈাক সামভৰ ঘৈাৱা 
লহজে।

ঘবমাৰৰ ভবৰুজধি ইউআইভ�ৰ 
অধীনত ভবনামূৈীিা টটকা 
প্ৰিান কভৰ অহা লহজে।

১২টো
ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি স্তৰত ১০ টা ঘবমাৰৰ ভবৰুজধি টটকাকৰণ চভৈব ধভৰজে

n ভডজ�্থভৰিা n �টু্ষেীচ n টটজটনাে n �’ভৈঅ’ 
n বসন্/সৰু আই n ভশশু েক্ষা n ঘৰাটািাইৰাে 
ডাজিভৰিা n ঘহ�াটাইটটে ভব n ঘমভননোইটটে 
n ভনউমভনিা।

ৰাক্ে্যক ভিভতিত িুটা ঘবমাৰৰ ভবৰুজধি অভিোন 
অব্যাহত আজে। এই িুটা লহজে ভনউম’ক’কৈ 
ভনউমনীিা আৰু ো�ানীে এনজকজফৈাইটটে।

ডশশুসকৈৰ �োব� সুৰক্ষো কৱছ
সমগ্ৰ ঘিশ ভনউম’ক’কৈৰ 
স্বজিশী ঘিকভচন অভিোন 
আৰম্ভ।য�

োষ
ৰো

- নবৰন্দ্ৰ যমোদী, প্ৰধানমন্তী।
(বাৰাণসীত আত্মভনি্ষৰ স্বাস্্য িাৰত আচঁভন আৰম্ভ 

কৰাৰ সমিত ঘকাৱা)

স্বাধীনতাৰ �ােত আজৰাগ্য ৈাি আৰু স্বাস্্য 
সুভবধাৰ ও�ৰত প্ৰজিােন অনুসভৰ ভবজশষ 

গুৰুত্ব ভিিা ঘহাৱা নাভেৈ। স্বাস্্য খডিৰ 
অনুন্নিনৰ ফৈত ঘিশৰ িভৰদ্ ঘশ্ৰণীৰ ৈগজত 

মধ্যম বগ ্ষ ভচভন্ত আভেৈ। এই আচঁভনৰ 
উজদেশ্য লহজে এই অসুভবধাজবাৰ আতঁৰ কৰা 
োজত েৰুৰীকাৈীন সমিৰ ৈগজত প্ৰভতভিনৰ 

প্ৰজিােন অনুসভৰ সাে ুথাভকব �াজৰা।ঁ

অম্লেোনৰ উৎপোদন �ৃদ্ধি। আপোকোৈীন 
সময়ত অদ্সিবেনৰ অভোৱ দপূৰ হৈবছ।য�

োষ
ৰো

পডৰৰোম... অজক্টাবৰলৈ ঘিশত প্ৰাি ১২শজৰা অভধক ভ�এেএ 
(অম্লোন প্ৰকল্প) স্া�ন কৰা লহজে। ভ�এম ঘকিাৰেৰ ধন 
ব্যৱহাৰ কভৰ এই প্ৰকল্পজবাৰ স্া�ন কৰা লহজে। এইজবাৰৰ �ৰা 
প্ৰভতভিজন ১,৭৫০ ঘমটট্ক টনজৰা অভধৰ উৎ�ািন হি।

ঘতৈ আৰু ঘগে ঘকাম্পানীজবাৰৰ দ্াৰা ৬২ ভ�এেএৰ 
স্া�ন। অক্ক্সজেনৰ উৎ�ািন ১০ গুণলৈ বকৃ্ধি।

পডৰৰোম... ২৯ অজক্টাবৰ তাভৰজখ স্বাস্্য মন্তী মনসুখ মাডিভৱিাই সমগ্ৰ 
ঘিশত ভনউম’ক’কৈ কঞ্জুঘগট ঘিকভচন অভিোনৰ আৰম্ভভণ কজৰ। 
ইিাৰ েভৰিজত প্ৰভতবেজৰ ৫০ হাোৰ ভশশুৰ প্ৰাণ ৰক্ষা �ভৰব।

স্োস্্ আৰু স্চ্ছতো
প্ৰচ্ছদ যৈখো
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ভিড কাৈৰ �ৰা ঘ�াৱা ভশক্ষাৰ আধাৰত ঘিশৰ ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ 
এভতিা সংক্ৰভমত ঘৰাগজবাৰ প্ৰভতজৰাধ কৰাৰ ঘক্ষত্ৰত ভবজশষ গুৰুত্ব 
ভিিা ঘিখা লগজে। লিক �ে ্ষািৰ �ৰা চহৰাঞ্ৈলৈ স্বাস্্য �ৰীক্ষাৰ 
ও�ৰত ভবজশষ গুৰুত্ব ভি আৰু ঘসই অন�ুাজত স্বাস্্য আন্াঃগাথঁভন 
শক্তিশাৈী কৰাৰ বাজব প্ৰধানমন্তী আত্মভনি্ষৰ স্বাস্্য িাৰত আচঁভন 

আৰম্ভ কৰা লহজে। ভক্টটজকৈ ঘকিাৰ মাজন ভবজশষ গুৰুত্ব ভি 
ঘৰাগৰ সংক্ৰমণ ঘৰাধ কৰাৰ ও�ৰত গুৰুত্ব ভিিা লহজে।

স্োস্্খণ্ডৰ গোথঁডন সৈডন কৰোৰ আৰম্ভডৰ
৬৪,১৮০ যকোঠট টকীয়ো প্ৰধোনমন্ী আত্মডনভ্ণৰ স্োস্্ 
ভোৰত যেোেনোৰ েডৰয়বত ব্লক পে ্ণোয়ৰ পৰো েৈৰলৈ 
স্োস্্ যসৱোৰ উন্নত গোথঁডন প্ৰস্তুত কৰোৰ কোম আৰম্ভ।

য�
োষ

ৰো পডৰৰোম.... ২৫ অজক্টাবৰ তাভৰজখ 
বাৰাণসীত প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি 
৬বেৰীিা আচঁভনৰ কথা ঘ�াষণা কজৰ।

৬০২খন দ্েৈোত দ্ক্ৰঠটবকৈ 
যকয়োৰ ইউডনটৰ আৰম্ভডৰ...

n �ৰীক্ষাগাৰৰ সুভবধাৰ মাধ্যমত ঘবমাৰৰ 
আভিস্ৈ আৰু ঘবমাৰীৰ ভচন্াতিকৰণ 
ভবনামূৈীিালক হ’ব। ইিাৰ েভৰিজত 
ঘবমাৰৰ সংক্ৰমণ ঘৰাধ কভৰব �ৰা োব।

n  ভচভকৎসাৰ বাজব ৬০০ঘৰা অভধক ক্েৈাত 
ক্ক্ৰটটজকৈ ঘকিাৰ ঘবডৰ (ভবজশষ ভবেনা) 
ব্যৱস্াত গুৰুত্ব ভিিা লহজে। ইিাৰ ৈগজত 
অজস্ত্ৰাপ্ৰচাৰ আৰু অন্যান্য ঘক্ষত্ৰত উন্নত 
ব্যৱস্া কৰাৰ বাজব �িজক্ষ� গ্ৰহণ কৰা 

লহজে।

n ঘৰাগ প্ৰভতজৰাধৰ বাজব ঘৰাগীৰ 
ভচন্াতিকৰণ েজথষ্ গুৰুত্ব�ূণ ্ষ। 
ইিাৰ বাজব আন্াঃগাথঁভন উন্নিনত 
গুৰুত্ব ভিিা লহজে। ৭৩০খন 

ক্েৈাত ইভন্গ্ৰজটড ব্যৱস্া কৰা লহজে। 
গজৱষণামূৈক কামকাে বকৃ্ধি �াইজে।

n  ভবজশষ গুৰুত্ব থকা ১০ খন ৰাে্যত ১৭,৭৮৮ গ্ৰামীণ 
স্বাস্্য আৰু আজৰাগ্য ঘকন্দ্ৰ স্া�ন কৰাৰ বাজব সাহাে ্ষ। 
সকজৈা ৰাে্যত ১১,০২৪ চহৰাঞ্ৈৰ স্বাস্্য আৰু কৈ্যাণ 
ঘকন্দ্ৰ।

n  ঘিশৰ সকজৈা ক্েৈাত একক্ত্ৰত সাব ্ষেনীন স্বাস্্য 
গজৱষণাজকন্দ্ৰ স্া�ন কৰা ঘহাৱাৰ ৈগজত ভবজশষ গুৰুত্ব 
ভিিা ঘহাৱা ১১ খন ৰাে্যৰ ৩৩৮২ লিকত সাব ্ষেনীন স্বাস্্য 
ঘকন্দ্ৰ স্া�ন।

n  ঘিশৰ ৬০২খন ক্েৈাত আৰু ১২ ঘকন্দ্ৰীি সংস্াত 
ক্ক্ৰটটজকৈ ঘকিাৰ হস্স্পজটৈ লিক স্া�ন। ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি ঘৰাগ 
ভনিন্তণ ঘকন্দ্ৰৰ �াচঁটা শাখা আৰু ২০ টা মহানগৰ ঘকন্দ্ৰ 
শক্তিশাৈী কৰাৰ বাজব �িজক্ষ�।

n  সাব ্ষেনীন স্বাস্্য �ৰীক্ষা ঘকন্দ্ৰজবাৰ শক্তিশাৈী কৰাৰ 
ও�ৰত ভবজশষ গুৰুত্ব ভিিা লহজে। ১৭টা নতুন ঘকন্দ্ৰ 
স্া�ন কৰা ঘহাৱাৰ ৈগজত বত্ষমাজন থকা ৩৩টা ঘকন্দ্ৰক 
শক্তিশাৈী কৰাৰ �িজক্ষ� ঘৈাৱা লহজে।

ঘকা

স্োস্্ আৰু স্চ্ছতো
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সুস্্ ভোৰতৰ আকোংক্ষোব�োৰক গডতপ্ৰদোন

n আিুস প্ৰণাৈীৰ ভশক্ষা আৰু প্ৰভশক্ষণৰ ও�ৰত ভবজশষ 
গুৰুত্ব ভিিা লহজে। ইিাৰ েভৰিজত আিুস ভচভকৎসা 
�ধিভতক েনভপ্ৰি কভৰব �ৰা োব।

n  ইিাৰ ফৈত মৈূ স্বাস্্য ঘসৱাত ঘহাৱা খৰচৰ �ভৰমাণ হ্াস 
�াব আৰু ৈগজত �ৰম্পৰাগত িাৰতীি ভচভকৎসা �ধিভত 
ভবশ্বত েনভপ্ৰি লহ �ৰাৰ সম্ভাৱনা আজে।

n  ১২ হাোৰজৰা অভধক আিুস স্বাস্্য কৈ্যাণ ঘকন্দ্ৰ স্া�ন 
কৰা ঘহাৱাৰ ৈগজত ঘিশৰ ভবভিন্ন প্ৰান্ত ৬খন আিুস 
কজৈে, ১২খন স্াতজকাত্তৰ আিুস সংস্া, ১০খন স্াতক 
সংস্াৰ আন্াঃগাথঁভনৰ কাম উন্নত কৰা লহজে।

n  ৫০খন ভবেনা, ৩০খন ভবেনা আৰু ১০খন ভবেনা থকা 
আিুস ভচভকৎসাৈি স্া�ন কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰা লহজে। 
ইিাৰ ৈগজত ৫০ খন ভবেনােুতি ১০১খন ভচভকৎসাৈি 
আৰু ১৫২খন আিুস ঔষধ ঘকন্দ্ৰক সবৈ কৰা লহজে।

n  অৰুণাচৈৰ �ােী�াটত আিুসৰ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি প্ৰভতষ্ানত 
আিুজব ্ষিৰ ৈগজত গজৱষণাৰ ও�ৰত কাম হ’ব। 
�ৰম্পৰাগত ভচভকৎসা �ধিভতত ভবজশষ গুৰুত্ব ভিিা 
লহজে।

n  ৰােহুৱা ভচভকৎসা ঘসৱাত ২০ হাোৰ আইভচইউ ভবেনা 
বকৃ্ধি কৰা লহজে। ইিাৰ ভিতৰত ২০ শতাংশ ভশশুৰ বাজব 
ৰখা লহজে।

n  বত্ষমাজন থকা ৰােহুৱা স্বাস্্য ঘকন্দ্ৰ, প্ৰাথভমক স্বাস্্য ঘকন্দ্ৰ, 
উ� স্বাস্্য ঘকন্দ্ৰজবাৰত ভবেনাৰ সংখ্যা বকৃ্ধি কৰা লহজে।

n  ভদ্তীি আৰু তৃতীি �ে ্ষািৰ চহৰজবাৰত তথা মুখ্য 
ঘকন্দ্ৰজবাৰত ৫০ৰ �ৰা ১০০ খন ভবেনা থকা ভচভকৎসাৈি 
স্া�ন কৰা হ’ব।

n  ঘমভডজকৈ ঘগে �াই�ৈাইন প্ৰণাৈীৰ ব্যৱস্াজৰ ১০৫০ 
েৈুীিা ঘমভডজকৈ অক্ক্সজেনৰ িাডিাৰ ঘটংক আৰম্ভ 
কভৰজে। ৮৮০০ এমু্বজৈ্স ঘসৱা আৰম্ভ কৰা লহজে।

n  ঘকন্দ্ৰীি ভচভকৎসাৈি, এইমে আৰু ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি মহত্ব থকা 
অন্য প্ৰভতষ্ান ঘেজন ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি ঘৰাগ ভনিন্তণ ঘকন্দ্ৰক 
শক্তিশাৈী কৰা লহজে।

n  ক্েৈাত থকা ভচভকৎসাৈজবাৰ শক্তিশাৈী কৰা লহজে।

n  ই-সঞ্ীৱনীৰ অধীনত ঘটভৈজফানত ভিিা �ৰামশ ্ষ ঘসৱা 
৫০ হাোৰৰ �ৰা বকৃ্ধি কভৰ ৫ ৈাখ কৰা লহজে।

যদশৰ আয়সু সংস্োনব�োৰত ডশক্ষো 
আৰু প্ৰডশক্ষৰৰ ড�স্তোৰয�

োষ
ৰো

পডৰৰোম... ১৪ েৈুাই তাভৰজখ ঘকভবজনজট মঞ্জু ভৰ 
ভিজে। ইিাৰ অধীনত ঘিশত থকা আিুস ভশক্ষা 
সংস্াজবাৰক শক্তিশাৈী কৰা তথা আিুস ঘসৱা 
তথা ঔষধৰ উন্নত ভবতৰণৰ বাজব ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি আিুস 
ভমেন আৰম্ভ কৰা লহজে। ৪৬০৭ ঘকাটট টকাৰ 
ব্যৱস্া�নাজক এিা ২০২৬চনৰ ৩১ মাচ্ষলৈ ৰখা 
লহজে।

মৈোমোৰীৰ ড�ৰুবধি প্ৰভোৱশোৈী আৰু 
তৎপৰ পদবক্ষপৰ �োব� দ্েৈো স্তৰত 
ড�বশষ �্ৱস্ো।

য�
োষ

ৰো

পডৰৰোম... ঘকন্দ্ৰীি ঘকভবজনজট ৮ েৈুাই তাভৰজখ 
ঘকাভিড-১৯ মহামাৰীৰ েৰুৰীকাৈীন প্ৰভতক্ৰীিা 
আৰু স্বাস্্য প্ৰণাৈী লতিাৰ কৰাৰ ভদ্তীি �ে ্ষািৰ 
সাহাে ্ষৰ কথা ঘ�াষণা কভৰভেৈ। ইিাৰ অধীনত ৰাে্য 
চৰকাৰজবাৰক সাহাে ্ষ প্ৰিান কৰা লহজে। ৭৩৬ ক্েৈাত 
ভশশু স্বাস্্য ঘকন্দ্ৰ আৰু প্ৰভতখন ৰাে্যজতই ভশশু 
ভচভকৎসাৰ উন্নত ঘকন্দ্ৰ স্া�ন কৰা লহজে।

পডৰৰোম পডৰৰোম
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স্চ্ছতোৰ নতুন পুৱোৰ আৰম্ভডৰৰ সৈোয়ত
এডতয়ো েৈৰোঞ্ৈৰ নতুন েীৱন

n ৩.৫ ৈাখজৰা অভধক ব্যক্তিগত, সমূহীিা আৰু সাব ্ষেনীন 
ঘশৌচাৈি ভনম ্ষাণ সম্পূণ ্ষ কৰা হ’ব। স্বচ্ছ িাৰত ভমেন চহৰাঞ্ৈ 
২.০ৰ েভৰিজত ১ ৈাখজৰা কম েনসংখ্যাৰ চহৰত োৱৰ 
ব্যৱস্া�নাৰ ও�ৰত গুৰুত্ব ভিিা হ’ব।

n  ইিাৰ উ�ভৰ অমতৃৰ অধীনত নহা চহৰজবাৰৰ োৱৰ 
ভনস্াশনৰ ও�ৰজতা ভবজশষ গুৰুত্ব ভিিা লহজে। মুতি ঘশৌচ 
এজৈকাৰ উন্নীতকৰণৰ ও�ৰত ভবজশষ গুৰুত্ব ভি অহা লহজে।

n  ঘগাটা োৱৰৰ ব্যৱস্া�না ১০০ শতাংশৰ ৈক্ষ্য বাভন্ধ ভিিাৰ 
ৈগজত উৎসজত ঘগাটা োৱৰ আৰু তৰৈ োৱৰ �থৃকীকৰণৰ 
কাম কৰাৰ ও�ৰত গুৰুত্ব ভিিা লহজে। এবাৰৰ বাজব ব্যৱহাৰ 
ঘহাৱা �ভৈভথনৰ ব্যৱহাৰ �ে ্ষািক্ৰজম কম কৰা লহজে। ইিাৰ 
ৈগজত ভনম ্ষাণ কাে ্ষৰ �ৰা বাভহৰ ঘহাৱা োৱৰ ব্যৱস্া�নাৰ 
ও�ৰজতা ভবজশষ গুৰুত্ব ভিিা লহজে।

n  বািু প্ৰিষূণ প্ৰভতজৰাধ কৰাৰ বাজব �াচঁ ৈাখ েনসংখ্যাৰ 
চহৰজবাৰত ভবজশষ প্ৰেুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কভৰ স্বচ্ছ কৰাৰ 
�ভৰকল্পনা েুগুত কৰা লহজে। স্বচ্ছ কমকীসকৈক প্ৰভশক্ষণ 
ভিিাৰ ৈগজত সুৰক্ষা সম্বন্ধীি ভিশজবাৰৰ ও�ৰজতা গুৰুত্ব ভিিা 
লহজে।

উন্নত েীৱন প্ৰণাৈীৰ বাজব গ্ৰামাঞ্ৈৰ �ৰা অজনক ঘৈাক 
চহৰাঞ্ৈলৈ ঢা�ভৈ ঘমজৈ, ভকন্তু ঘতওঁজৈাকৰ েীৱন 

চহৰাঞ্ৈত গ্ৰামাঞ্ৈতলক উন্নত নহি। �ৰৰ �ৰা িলূৰত থকা 
তথা চহৰৰ েীৱন প্ৰণাৈীত ঘতওঁজৈাক অি্যস্ত লহ �ৰাৰ ঘক্ষত্ৰত 
ভবভিন্ন অসুভবধাৰ সম্খুীন লহ আভহজে। এই কথাজবাৰৰ প্ৰভত ৈক্ষ্য 
ৰাভখজিই স্বচ্ছতা আৰু স্বাস্্যৰ ও�ৰত গুৰুত্ব ভি স্বচ্ছ িাৰত ভমেন 
চহৰ ২.০ আৰু অমতৃ ঘোেনা ২.০ আৰম্ভ কৰা লহজে।

অমৃত ডমছন আৰু স্চ্ছ ভোৰত ডমছনৰ েডৰয়বত 
সকবৈো ইে অৱ ডৈডভঙৰ ডদশত আগ�োডঢবছ।য�

োষ
ৰো

পডৰৰোম... প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি ১ অজক্টাবত অমতৃ ২.০ 
আৰু স্বচ্ছ িাৰত ভমেন ২.০ৰ আৰম্ভভণ কভৰজে।

স্চ্ছতো ২.০ৰ আৰম্ভডৰ

১,৪১,৬০০ 
ঘকাটট টকাৰ ব্যি সাজ�জক্ষ স্বচ্ছ িাৰত 
২.০ আৰম্ভ কৰা লহজে। এিা স্বচ্ছ িাৰত 
প্ৰথম �ে ্ষািতলক আল়ি গুণ ঘবভে।   

স্োস্্ আৰু স্চ্ছতো
প্ৰচ্ছদ যৈখো



18

সংকল্পৰ 
পৰা সসদ্ধি

সংকল্পৰ 
পৰা সসদ্ধি

নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১৬-৩১ নিচচম্বৰ, ২০২১

n অমতৃ ২.০ৰ ৈক্ষ্য লহজে ৪,৭০০ িাইক “েৈ 
সুৰভক্ষত” কৰা। এই �িজক্ষ�জবাজৰ েৈাশিৰ 
�ুনাঃজৰাধিাৰ কৰাৰ �ৰা আৰম্ভ কভৰ �ানীৰ 
ভনিভমত ঘোগান আৰু উৎসত �নীৰ সংৰক্ষণৰ 
ব্যৱস্া কভৰ কাম কৰা লহজে।

n  �ানীৰ শুক্ধিকৰণৰ ৈগজত তথা �ুনাঃ ব্যৱহাৰ কভৰ 
চহৰাঞ্ৈৰ ঘৈাকৰ ২০ শতাংশ �ানী ঘোগান আৰু 
ঔজি্যাভগক খডিৰ ৪০ শতাংশ প্ৰজিােন �ূণ ্ষ কৰাৰ 
বাজব ভবজশষ ব্যৱস্া ঘৈাৱা লহজে। ইিাৰ উ�ভৰ 
�ানীৰ প্ৰিষূণ প্ৰভতজৰাধৰ বাজব ব্যৱস্া গ্ৰহণ কৰা 
লহজে।

n  অমতৃ ২.০ৰ সহািত �ভৰজৱশ সুৰক্ষাৰ ও�ৰজতা 
ভবজশষ গুৰুত্ব ভিিা লহজে। চক্ৰ অথ ্ষনীভত অথ ্ষাৎ 
�ানীৰ উৎসজবাৰ সুৰভক্ষত কৰা তথা ব্যৱহাৰ ঘহাৱা 
�ানীৰ �ুনাঃ ব্যৱহাৰৰ মাধ্যমত �ানীৰ সংৰক্ষণৰ 
ও�ৰত গুৰুত্ব ভিিা লহজে। উন্নত ভবশ্বস্তৰীি 
প্ৰেুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কভৰ ঘখাৱা�ানীৰ সংৰক্ষণ এই 
আচঁভনৰ মূৈ ৈক্ষ্য। অমতৃ ২.০ৰ মুি খৰচ প্ৰাি 
২,৯৭,০০০ ঘকাটট টকা।

ডমছন অমৃত ২.০ৰ অধীনত মৈ আৰু 
যেডপ্ক �্ৱস্োপনোৰ ৈগবত পোনীৰ সুৰক্ষো

ঘকাটট টকাৰ ব্যি সাজ�জক্ষ ভমেন অমতৃ ২.০ৰ মাধ্যমত 
�ভৰিাৈজবাৰক ভবশ্বাসজোগ্য আৰু সস্তীিা ব্যৱস্াজৰ ঘখাৱা 
�ানীৰ ঘোগান ধৰাৰ ৈগজত স্বচ্ছতাৰ ঘসৱা।২,৯৭,০০০ 

ঘকাটট �ৰুৱা �ানীৰ ঘট�/নৈী 
সংজোগ। ৪,৭০০ চহৰাঞ্াৈৰ 
এজৈকাত সকজৈাজত ১০০ 
শতাংশ �ানী ঘোগান।

১ ৈাখজৰা অভধক েনসংখা থকা চহৰজবাৰ অমতৃৰ অধীনত 
সামভৰ ঘৈাৱা লহজে। এই ভমেনৰ অধীনত ১০০ শতাংশ চহৰ 
সামভৰ ঘৈাৱাৰ ৈক্ষ্য ভনধ ্ষাৰণ কৰা লহজে। সব ্ষমুি ৪৩৭২ চবৰ 
আজে। এই অভিোনৰ মাধ্যমত ষ্াট্ষআ� আৰু উজি্যাগীসকৈক 
উৎসাভহত কৰাৰ ৈক্ষ্য ভনধ ্ষাৰণ কৰা লহজে।

অমৃত ২.০ৰ উবদেশ্

২.৬৮ 

১০০
শতাংশ সামভৰ ঘৈাৱা লহজে। 
৫০০ অমতৃ চহৰত মৈ 
ভনস্াশনৰ কাম। ১০.৬ ঘকাটট 
ঘৈাক ৈািাভণ্বত।

স্বচ্ছ ঘখাৱা �ানীৰ ঘোগানৰ 
বাজব ভবজশষ ব্যৱস্া গ্ৰহণ কৰা 
লহজে।

স্োস্্ আৰু স্চ্ছতো
প্ৰচ্ছদ যৈখো
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অংগন�োডী

পোনী সুৰডক্ষত যতবন্ যদশ সুৰডক্ষত
েৈ েীৱন ডমছনৰ (েৈৰ) �োব� পোেঁ �ছৰত 
২,৮৭,০০০ যকোঠট টকো। ইয়োৰ মোধ্মত ২.৮৬ 
যকোঠট �ৰত নৈীয়/পোইপৰ সংবেোগ। প্ৰোয় 
৪,৩৭৮ েৈৰৰ ডনগমব�োৰলৈ পোনী যেোগোনৰ 
�্ৱস্ো। ৫০০ অমৃত েৈৰত েৈুীয়ো মৈ 
ডনকেোশন �্ৱস্োপনো। 

য�
োষ

ৰো পডৰৰোম... স্বাধীনতাৰ ৭২ বেৰৰ �ােজতা আমাৰ 
ঘিশৰ ১৯ ঘকাটট গ্ৰামীণ �ৰৰ ভিতৰত মাজথা ঁ
৩ ঘকাটট ২৩ ৈাখ �ৰলৈ নৈীৰ েভৰিজত �ানী 
ঘোগান লহজে। ঘকৱৈ ২৫ মাহত ৫ ঘকাটটজৰা 
অভধক �ভৰিাৈক �ানী ঘোগান। ২০২৪ চনৰ 
ভিতৰত এিা সম্পূণ ্ষ কৰা হ’ব।

�ৰ �ৰ েৈ...

যৰকি্ণ সংখ্ক সংবেোগ

দ্েৈো

৮৩
পঞ্োয়ত
৬১

ব্লক
১,০০১

গোওঁ
১.২৪ 

হাোৰ ৈাখ

৮০%

২০১৯-২০

২০২০-২১

২০২১-২২

৮২,৬২,১৮৭

৩,২৩,০৯,০৯৭

১,২৪,২৮,২৫৪*

(*২৩ নজৱম্বৰ, ২০২১ লৈ)

�ৰৰ স� ্ণমুি সংখ্ো
১৯,২২,৪১,৩৩৯

নৈীবৰ সংবেোগ যৈোৱো �ৰ
৩,২৩,৬২,৮৩৮

নৈীবৰ সংবেোগ যৈোৱো �ৰ
৮,৫৩,৬২,৩৭৬

১৬.৮৩% ২৭.৫৭%

৪৪.৪০%

১৫ আগষ্ ২০১৯ৰ ডস্ডত

২৩ নবৱম্বৰ ২০২১হৈ

ডমছনৰ শুভোৰম্ভডৰৰ 
পোছত প্ৰদোন কৰো যৈোৱো 
মুি নৈীৰ সংবেোগ

৫,২৯,৯৯,৫৩৮

কুেৈ

৬খন ৰোে্ আৰু 
যকন্দ্ৰ শোডসত 
অঞ্ৈত ১০০ 
শতোংশ কোম।

৭৬.৪%

স্োস্্ আৰু স্চ্ছতো
প্ৰচ্ছদ যৈখো
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ঘকাটট টকাৰ ব্যৱস্া�না
১০,৯০০

ৈাখ
কম ্ষসংস্া�নৰ 

সুভবধা

২.৫

খোদ্
সংশোধন
উবদ্োগ

ঘকাটট টকাৰ ব্যৱস্া�না
৭,৩৫০

ৈাখ
কম ্ষসংস্া�নৰ 

সুভবধা

১.৮

আইঠট 
ৈোি্ণবৱৰ

ঘকাটট টকাৰ ব্যৱস্া�না
৬,২৩৮

ৈাখ
কম ্ষসংস্া�নৰ 

সুভবধা

০৪

এডে-
এৈইডি 

�োল্ব
ঘকাটট টকাৰ ব্যৱস্া�না
১৫,০০০

ৈাখ
কম ্ষসংস্া�নৰ 

সুভবধা

১.০

ঔষধ
উবদ্োগ

ঘকাটট টকাৰ ব্যৱস্া�না
১২,১৯৫

হাোৰ 
কম ্ষসংস্া�নৰ 

সুভবধা

৪০

যটডৈকম 
উৎপোদন

ডপএৈআইবয় মুকডৈ কডৰবছ “যমক ইন ইদ্ণ্ডয়ো,

যমক ফৰ দ্ো ৱৰ্্ণ”ৰ পথ
১৩ টো খণ্ডত ৫ �ছৰৰ �োব� ১.৯৭ ৈোখ যকোঠট 

টকোৰ সোৈোে ্ণবৰ উৎপোদনৰ হসবত েডডত 
উদেীপক (পোবফ্ণোবমন্স ডৈংকি ইনবেনঠটভ-

ডপএৈআই) আৰম্ভ কৰো হৈবছ।

য�
োষ

ৰো পডৰৰোম...  সাধাৰণ বাজেটৰ টিক ২৩ ভিন �ােত 
ঘকভবজনজট প্ৰেুক্তি খডিত ভ�এৈআই আচঁভনৰ আৰম্ভভণ 
কভৰভেৈ। ইিাৰ �ােত ১৫ ঘেজপ্ম্বৰলৈ ক্ৰমশাঃ আৰু 
১২টা খডিত ভ�এৈআইৰ অনুজমািন েজনাৱা হি।

এিা প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীৰ আত্মভনি্ষৰ 
িাৰত অভিোনৰ মহত্ব�ূণ ্ষ অংশ হি। 
ভ�এৈআই আচঁভনৰ েভৰিজত ঘসই ভবজশষ 

১৩টা খডিত ভবজশষ গুৰুত্ব ভিিা লহজে ভেজকইটা 
খডিত িাৰজত সব ্ষাভধক আমিাভনৰ ও�ৰত গুৰুত্ব 

ভিবৈগীিা লহভেৈ। এই আচঁভনৰ অধীনত �াচঁ 
শতাংশৰ সাহাে ্ষ ঘকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ �ৰা 
ইনজচনটটিৰ ৰূ�ত ভিিা হি। ইিাৰ েভৰিজত 
ডাঙৰ ভবভনজিাগকাৰীসকৈজকা ভবভনজিাগ কৰাৰ 
বাজব উৎসাভহত কৰা লহজে। আশা কৰা লহজে 

য্োন আৰু ইয়োৰ হসবত েডডত হৈ থকো উৎপোদন
মুি ড�ডনবয়োগঃ আগন্তুক ভতভন বেৰত ১২০ ঘকাটট টকা। 

নতুন ভবভনজোগাঃ ১৫,০০০ ঘকাটট টকাৰ ভবভনজিাগৰ 
সম্ভাৱনা। ৯০০ ঘকাটটৰ ব্যৱসাি আৰু ১০,০০০ অভতভৰতি 

কম ্ষসংস্া�নৰ সটৃষ্।

�স্ত্ৰ উবদ্োগ
মুি ড�ডনবয়োগঃ আগন্তুক �াচঁ বেৰত ১০,৬৮৩ ঘকাটট টকা। ৩ 
ৈাখ ঘকাটট টকাজৰা অভধক ধনৰ ব্যৱসািৰ অনুমান। ৭.৫ ৈাখ 

কম ্ষসংস্া�ন সটৃষ্ৰ সম্ভাৱনা।

উৎপোদন খণ্ড

প্ৰচ্ছদ যৈখো
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ঘকাটট টকাৰ ব্যৱস্া�না
৪,৫০০

ৈাখ
কম ্ষসংস্া�নৰ 

সুভবধা

১.৫

যছোৈোৰ 
ডপড� 

মডিউৈছ

ঘকাটট টকাৰ ব্যৱস্া�না
৪০,৯৫১

ৈাখ
কম ্ষসংস্া�নৰ 

সুভবধা

২.৫

ইবৈকট্ৰ’ডনক 
উৎপোদন

ঘকাটট টকাৰ ব্যৱস্া�না
৬,৯৪০

ফোম ্ণো 
এডপআই

ঘকাটট টকাৰ ব্যৱস্া�না
৩৪২০

ৈাখ
কম ্ষসংস্া�নৰ 

সুভবধা

২.৫

যমডিবকৈ 
সৰঞ্োম

ঘকাটট টকাৰ ব্যৱস্া�না
৪২,৫০০

ৈাখ
কম ্ষসংস্া�নৰ 

সুভবধা

৭.৫

অট’ 
ম’�োইৈ 

খণ্ড

ঘে ভ�এৈআই আচঁভনৰ েভৰিজত এই ১৩ খডিৰ 
উৎ�ািন িুগুণ লহ োব। এই আচঁভনৰ দ্াৰা ঘিশৰ 
এমএেএমই খডি ভবজশষিাজৱ উ�কৃত লহ �ভৰব। 
প্ৰভতজটা খডিত ভেজবাৰ সহািক ইউভনট গিন 
হ’ব ঘসইজবাজৰ এমএেএমই খডিক সহাি কভৰব। 

এমএেএেই খডিৰ উন্নিন সাধনৰ বাজব এই 
আচঁভনজি ভবজশষিাজৱ সহাি কভৰব। এই ভ�এৈআই 
আচঁভনজি অজনক গ্ৰামাঞ্ৈ আৰু সৰু চহৰজবাৰক 
সহাি কভৰব। বস্ত্ৰ উজি্যাগ, খাি্য সংশাধন উজি্যাগ 
ঘতজন িুটা উজি্যাগ খডি।

ড�বশষ ইস্োত
মুি ভবভনজিাগাঃ আগন্তুক �াচঁ বেৰত ৬,৩২২ ঘকাটট টকা। 
৩ ৈাখ ঘকাটট টকাজৰা অভধক টকাৰ ব্যৱসাি। প্ৰত্যক্ষিাজৱ 

৬৮,০০০ৰ ৈগজত ৫.২৫ ৈাখ নতুন কম ্ষসংস্া�ন সটৃষ্।

উৎ�ািন বকৃ্ধিৰ বাজব উজি্যাগজবাৰক ভবভিন্ন ধৰজণ সাহাে ্ষ ভি সহাি কৰাৰ কথা 
আজ�ানাজৈাজক �বূ ্ষজতও শুভনভেৈ। ঘকাভিডৰ সমিত উদ্ৱ ঘহাৱা �ভৰভস্ভতৰ সমিত 

েৰুৰীকাৈীন �ভৰভস্ভতক সুভবধালৈ �ভৰৱভত্ষত কৰাৰ বাজব ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ উৎ�ািন খডিৰ 
লসজত েভডত লহ থকা ১৩টা গুৰুত্ব�ূণ ্ষ খডিক ভ�এৈআই েভৰিজত সহাি কৰাৰ কথা 
সাধাৰণ বাজেটত উত্া�ন কৰা হি। ইিাৰ েভৰিজত আগন্তুক �াচঁ বেৰত প্ৰাি ৩৭ ৈাখ 
ঘকাটট টকাৰ উৎ�ািন আৰু ১ ঘকাটট অভতভৰতি কম ্ষসংস্া�নৰ ৈক্ষ্য আজে। 

উৎপোদন খণ্ড
প্ৰচ্ছদ যৈখো

সংকল্পৰ 
পৰো ডসদ্ধি
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�স্ত্ৰ উবদ্োগ খণ্ড
এডতয়ো ছডৱ সৈডন কৰোৰ 
�োব� হৈবছ প্ৰস্তুডত

উদ্োৱন আৰু গবৱষৰোৰ মোধ্মত উন্নয়নৰ পথ

৩ বেৰত ৭টা নতুন ঘটক্সটাইৈ �াক্ষ। 
ৰপ্াভন বকৃ্ধি কভৰ বস্ত্ৰ উজি্যাগক ভবশ্বস্তৰীি 
কৰাৰ প্ৰজচষ্া অব্যাহত আজে।

n  ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি গজৱষণা ফাউজডিশ্বনৰ মাধ্যমত ৫০ হাোৰ ঘকাটট টকাৰ সাহাে ্ষৰ  
    েভৰিজত ঘিশত গজৱষণা আৰু উদ্াৱনৰ �ভৰজৱশ শক্তিশাৈী কৰা।
n  ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি িাষা অনুবাি ভমেনৰ আৰম্ভভণ।
n  ভ�এেএৈভি-ভচএে৫১ৰ উৎজ�ক্ষন।
n  মানৱ ভবহীন োন উৎজক্ষ�নৰ ৈক্ষ্য।

য�
োষ

ৰো

য�
োষ

ৰো

িাৰতীি বস্ত্ৰ উজি্যাগ ভবশ্বৰ 
ষষ্ সব ্ষবহৃৎ উজি্যাগ। 

িাৰতৰ মুি ৰপ্াভনৰ ভিতৰত বস্ত্ৰ 
ৰপ্াভনৰ �ভৰমাণ ১০ৰ �ৰা ১২ 
শতাংশ। আৰু মুি উজি্যাভগক 
উৎ�ািনৰ প্ৰাি ১৩ৰ �ৰা ১৫ 
শতাংশ। ভ�এৈআইৰ েভৰিজত 
এই উজি্যাগজটাৰ ঘক্ষত্ৰত ১০ 
হাোৰ ঘকাটট টকাৰ ভবভনজিাগৰ 
ব্যৱস্া কৰা লহজে আৰু 
ভবশ্বস্তৰীি বুভনিািী গাথঁভন ভিিাৰ 
প্ৰজচষ্া অব্যাহত আজে।

উদ্াৱন আৰু গজৱষণা 
একভবংশ শভতকাৰ 

সকজৈাতলক প্ৰজিােনীি 
উ�ািান। ঘ্াজবৈ ইন’ঘিশ্বন 
ইজডিক্সত িাৰতৰ স্ান 
২০১৪চনত ৮১ ঘহাৱাৰ ভব�ৰীজত 
২০২১ত িাৰতৰ সূচাংক ৪৬লৈ 
উন্নীত লহজে। ইিাৰ আৰঁত 
গজৱষণা আৰু উদ্াৱজন েজথষ্ 
ক্ৰীিা কভৰজে বুভৈ প্ৰধানমন্তী 
নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি অনুিৱ কজৰ। 
ঘসজিজহ ঘকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ঘকাজনা 
নতুন আচঁভনৰ কথা হওক বা 
ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি ভশক্ষা নীভত, উদ্াৱন 
আৰু গজৱষণাই সিাি মুখ্য 
িূভমকা �াৈন কভৰ আভহজে। 
আৰু বাজেটজতা ইিাৰ উজলেখ 
কৰা লহজে।

পডৰৰোম

ভবশ্বৰ বস্ত্ৰ মানভচত্ৰত িাৰতক শক্তিশাৈী কৰাৰ 
বাজব ঘকন্দ্ৰীি ঘকভবজনজট ৭টা ভ�এম ভমত্ৰ 
ঘটক্সটাইৈ �াক্ষ ভনম ্ষাণৰ বাজব ৬ অজক্টাবৰ 
তাভৰজখ মঞ্েভুৰ ভিজে।
ভ�এম ভমত্ৰ �াক্ষ মাজন লহজে এটা স্ানজতই 
বস্ত্ৰৰ সকজৈা কাম সমাধা কৰা। এই প্ৰজচষ্াই 
বস্ত্ৰ উজি্যাগৰ ভবকাশত সহাি কভৰব।

পডৰৰোম... 
n  ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি গজৱষণা ফাউজডিশ্বনৰ প্ৰভতষ্াৰ প্ৰস্তাৱ ২৬ েৈুাই তাভৰজখ কৰা লহভেৈ। 

৫ বষ ্ষৰ বাজব ইিাৰ বাজেট ৫০,০০০ ঘকাটট ৰখা লহজে।

n  �ূব ্ষজত অনৈাইন �জট্ষৈজবাৰত সকজৈা ভবৱৰণ ঘকৱৈ ইংৰােীত আভেৈ, ভকন্তু 
ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি অনুবাি ভমেজন সংভবধানৰ ২২টা িাষাত এভতিা সকজৈা উচ্চ ভশক্ষাৰ 
�াি্য�ুভথ অনুবাি কভৰ আজে।

n  ২০২১বে ্ষজটাত ইেজৰাজৱ ভনেৰ প্ৰথম ভমেন ভহচাজ� ২৮ ঘফব্ৰুৱাৰীত 
ভ�এেএৈভি-ভচএে৫১ উৎজক্ষ�ন কভৰভেৈ। এই ৰজকটৰ সহািত ব্ৰাক্েৈৰ 
অজমজেনীিা-১ উ�গ্ৰহৰ ৈগজত অন্য ১৮টা উ�গ্ৰহ মহাকাশলৈ ভনজে। এই 
ভমেনত ঘেজটৈাইটৰ ৈগজত গীতাৰ এটা ইজৈকট্ভনক কভৰ আৰু প্ৰধানমন্তী 
নজৰন্দ্ৰ ঘমািীৰ এখন ফজটাও মহাকাশলৈ ঘপ্ৰৰণ কৰা লহজে। ঘকাভিডৰ বাজব 
গগনিানৰ কাম ঘৈহমীিা লহজে ভকন্তু ঘসিাও ঘসানকাজৈ সম্পূণ ্ষ লহ উটিৱ।

প্ৰডতখন পোক্ণত কম ্ণসংস্োপন

০১ ০২ৈাখ ঘৈাকৰ প্ৰত্যক্ষ 
কম ্ষসংস্া�ন

ৈাখ �জৰাক্ষ কম ্ষসংস্া�ন

�স্ত্ৰ উবদ্োগ
প্ৰচ্ছদ যৈখো

গবৱষৰো-অনুসধিোন
প্ৰচ্ছদ যৈখো
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যদশৰ প্ৰথম য্ৰেপ নীডত
�ুৰভণ আৰু েে্ষভৰত বাহনজবাৰ আতঁৰ কৰাৰ বাজব বাজেটত প্ৰথমবাৰৰ বাজব ঘ্ৰে� 
নীভতৰ ঘ�াষণা কৰা লহজে। �ভৰজৱশ সুৰক্ষাৰ বাজব এিা গুৰুত্ব�ূণ ্ষ ভবজবভচত লহজে।

য�
োষ

ৰো

পডৰৰোম...  ১৩ আগষ্ তাভৰজখ গুেৰাটৰ �ৰা প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি এই 
আচঁভনৰ কথা ঘিশবাসীৰ আগত ৰাজখ। ৭ অজক্টাবৰ তাভৰজখ ইিাৰ ভনজি্ষশনা োভৰ 
কৰা হি। উত্তৰ প্ৰজিশৰ নিডাত প্ৰথম ঘস্� ঘকন্দ্ৰ স্া�ন কৰা লহজে।

ঘিশৰ �ুৰভণ আৰু ভবকৈ বাহনজবাৰৰ উভচত ব্যৱস্া�না কৰাৰ বাজব ঘকন্দ্ৰীি বাজেটত 
প্ৰথমবাৰৰ বাজব ঘ্ৰে� নীভতৰ ঘ�াষণা কৰা লহজে। ইিাৰ েভৰিজত ব্যক্তিগত এখন বাহন 

২০ বেৰ চজৈাৱাৰ অনুমভত ভিিা লহজে আৰু বাভণক্ে্যক বাহন ১৫ বেৰৰ বাজব চজৈাৱাৰ অনুমভত 
ভিিা লহজে। এই ঘক্ষত্ৰত �ভৰজৱশ সুৰক্ষাৰ ৈগজত ১০ হাোৰ ঘকাটট টকাৰ ভবভনজিাগ আৰু ৫০ 
হাোৰ নতুন কম ্ষসংস্া�ন সটৃষ্ৰ আশা কৰা লহজে।

০৫%

৪-৬%

২৫%

৪০,০০০

সাহাে ্ষ। ঘ্ৰে� নীভতৰ 
অধীনত নতুন গাডী 
ক্ৰি কভৰজৈ

মূৈ্য ঘ্ৰে� কভৰবলৈ 
ভিিা গাডীৰ মাভৈকক 
ভিিা হ’ব। �ঞ্ীিন 
ভবনামূৈীিা।

�থৰ কৰৰ ঘক্ষত্ৰত 
৩বেৰলৈ ঘৰহাই 
ভিিাৰ ভবজবচনা।

ঘকাটট ক্েএেটট সংগ্ৰহ 
হ’ব ঘেভতিা ঘ্ৰে� 
কভৰ গাডী ক্ৰি হ’ব।

n এভতিা মটৰ গাডীৰ ঘ্ৰেভ�ঙৰ েভৰিজত প্ৰডাভক্টি 
ঘ্ৰে� সংগ্ৰহ ঘহাৱাৰ ৈগজত মটৰ ঘকাম্পানীজবাজৰ 
সস্তাজৈ ঘকঁচা সামগ্ৰী ভকভনব �াভৰব।

n  গাডী ঘ্ৰে� নীভতৰ মাধ্যমত সকজৈা অংশীিাৰৰ 
ৈাি হ’ব। অট’ম’বাইৈ উজি্যাজগা ইিাৰ েভৰিজত 
েজথষ্ ৈািাভণ্বত হ’ব। কম ্ষসংস্া�জনা েজথষ্ বকৃ্ধি 
�াব।

n  �ুৰভণ গাডী ঘ্ৰে� কভৰবলৈ ভিিা আৰু �াচঁ ৈাখ 
টকা �ে ্ষন্ৰ নতুন গাডী ভকনাৰ ঘক্ষত্ৰত ২৫ 
হাোৰ টকা ঘৰহাই �াব।

n  েভিজহ ঘকাজনা এখন গাডী ভফটজনে ঘটষ্ত (গাডীৰ 
ঘোগ্যতা ভনণ ্ষিকাৰী) ভবফৈ হি ঘতজন্ ঘসই গাডী 
ঘিশৰ ৬০ৰ �ৰা ৭০ �ঞ্ীিন লহ থকা ঘ্ৰে� 
ঘকন্দ্ৰত ভিব ৈাভগব।

n  এই নীভতৰ েভৰিজত �থৰ �ৰা �ুৰভণ গাডীজবাৰ 
আতঁৰ ঘহাৱাৰ �ােত নতুন ই-বাহন অহাৰ বাট 
মুকভৈ ঘহাৱাৰ সম্ভাৱনা ঘিখা লগজে।

য্ৰেপ নীডত

প্ৰচ্ছদ যৈখো
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আত্মভনি্ষৰ িাৰত সফৈ কৰাৰ বাজব আত্মভনি্ষৰশীৈ কৃষক গভ়ি ঘতাৈাজটা সমিৰ আহ্ান। 
এজন �ভৰজপ্ৰভক্ষটত কৃভষ আৰু ইিাৰ লসজত েভডত খডিৰ সমূহীিা ভবকাশ ঘকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ 

মুখ্য িাভিত্ব। ঘিশৰ ৮০ শতাংশ কু্ষদ্ ঘখভতিকৰ হাতত িইু ঘহক্টৰৰ ঘবভে িূভম নাই, গভতজক এজন 
ঘখভতিকৰ কৈ্যাণৰ বাজব বত্ষমানৰ ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ ভবভিন্ন �িজক্ষ� গ্ৰহণ কভৰ আভহজে। অনাগত 
ভিনজবাৰত ঘিশৰ এই কু্ষদ্ ঘখভতিকসকজৈ ঘিশৰ অথ ্ষনীভত টৈভকিাৈ কৰাৰ ঘক্ষত্ৰত মুখ্য িূভমকা 
গ্ৰহণ কভৰব।

সমৃধিশোৈী কৃষক, স�ৈ ভোৰত

সকজৈা কৃভষ উৎ�ািনত নূন্যতম 
সমথ ্ষন মূৈ্য ঘডৰ গুণ বকৃ্ধি সুভনক্চিত 
কৰা।

য�
োষ

ৰো

n  কৃভষ শস্যৰ বাজব নূন্যতম সমথ ্ষন মূৈ্য ঘডৰ 
গুণ বকৃ্ধি সুভনক্চিত কভৰ ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ 
প্ৰভতজটা শস্যৰ বতৰত গুৰুত্ব ভি আভহজে। 
অথ ্ষলনভতক ভবষিজবাৰৰ মন্তীমডিৈৰ সভমভত 
(ভচভচইএ) ৰভব ভব�ণন সত্ৰ (আৰএমএে) 
২০২২-২৩ৰ বাজব সকজৈা ৰভব শস্যৰ বাজব 
নূন্িতম সমথ ্ষন মূৈ্য ৮ ঘেজপ্ম্বৰ, ২০২১ৰ 
ভিনা মঞ্েভুৰ ভিজে।

n  ৰভব ভব�ণন সত্ৰ ২০২২-২৩ৰ সমিজোৱাত 
ৰভব শস্যৰ বাজব অনুজমাভিত এমএেভ� 
উৎ�ািন মূৈ্যৰ তুৈনাত ঘডৰ গুণ অভধক 
বা সমান হি।

n  কৃষকসকৈক ঘতওঁজৈাকৰ উৎ�াভিত 
শস্যৰ ভিতৰত সব ্ষাভধক আি ঘ�হুত (১০০ 
শতাংশ), সভৰিহত (১০০ শতাংশ) আৰু 
তাৰ �ােত মেুৰ িাইৈ (৭৯ শতাংশ) তথা 
বুটৰ িাইৈত (৭৪ শতাংশ) আৰু েৱত (৬০ 
শতাংশ) ঘ�াৱাৰ সম্ভাৱনা আজে।

শস্য ২০১৩-১৪ ২০১৯-২০  ২০২০-২১

ঘ�হু ৩৩,৮৭৪ ৬২,৮০২  ৭৫,০৬০

চাউৈ ৬৩৯২৮ ১,৪১,৯৩০  ১,৭২,৭৫২

িাইৈ ২৩৬ ৮২৮৫  ১০,৫৩০

এমএছডপত ক্ৰয় আৰু ধন পডৰবশোধ প্ৰদ্ক্ৰয়োত ক্ষীপ্ৰতো আডৈবছ, 
এই যক্ষত্ত অডভবৈখসংখ্ক ধন পডৰবশোধ হৈবছ

(এই সংখ্ো যকোঠটৰ ডৈেোপত)

কৃভষ সংস্াৰৰ ফৈজতই ঘকাভিড কাৈৰ মােজতা কৃভষ 
উৎ�ািনৰ ৰপ্াভনৰ ঘক্ষত্ৰত িাৰজত অভিজৈখ ৰচনা কভৰ 

ভবশ্বৰ শীে ্ষ ১০ খন ঘিশৰ মােৰ এখন লহজে।

শীষ ্ণৰ ১০ খন যদশৰ ডভতৰত ভোৰত

 
প্ৰচ্ছদ যৈখো
আত্মডনভ্ণৰ কৃডষ
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এই আচঁভনৰ ভবস্তাৰ সকজৈা 
ৰাে্যজত কৰা হ’ব। ১২৪১ 
গ্ৰামাঞ্ৈত ১.৪০ ৈাখ সম্পভতি 
মাভৈকীস্বত্ব কাড্ষ ভিিা লহজে।

য�
োষ

ৰো

ঘসানকাজৈ ওৱভৈ ঘোৱা 
২২টা কৃভষ উৎ�ািনৰ বাজব 
অ�াজৰশ্বন গ্ৰীণ আচঁভন। 
উজদেশ্য কৃভষোত সামগ্ৰীৰ 
মূৈ্যৰ সমানু�াভতক।

য�
োষ

ৰো

n বাজেট উত্া�নৰ তৃতীি মাহজটাত �ঞ্ািত 
ভিৱসৰ ৈগজত সংগভত ৰাভখ ২৪ এভপ্ৰৈ 
তাভৰজখ এই আচঁভন সমূ্পণ ্ষ ঘিশত প্ৰজোে্য 
হি। এই আচঁভনৰ অধীনত প্ৰধানমন্তীজি 
ই-সম্পভতি কাড্ষ ভবতৰণ কজৰ।

n  ইিাৰ ৈগত সংগভত ৰাভখ ৫ হাোৰজৰা 
অভধক গাৱঁত ৪.০৯ ৈাখ সম্পত্ভতৰ 
মাভৈকক ঘতওঁজৈাকৰ ই-সম্পভতি কাড্ষ ভিিা 
হি। এই আচঁভন ২০২১-২০২৫ৰ সমিত 
ঘিশৰ প্ৰাি ৬.৬২ ৈাখ গাৱঁক সামভৰ ৈ’ব।

n  অজক্টাবৰ মাহত মধ্যপ্ৰজিশৰ স্বামীত্ব 
ভহতাভধকাৰীক প্ৰধানমন্তীজি সজম্বাধন কজৰ। 
এই অনুষ্ানত প্ৰধানমন্তীজি ৩ হাোৰজৰা 
অভধক গাৱঁৰ ১.৭ ৈাখ ভহতাভধকাৰীক 
ই-সম্পভতি কাড্ষ ভিিা হি।

n  ঘিশৰ ৩৮টা ঘমগা ফুড �াক্ষত অভন্ম 
অনুজমািন। ইিাজৰ ২২টা কাে ্ষক্ষম লহ 
উটিজে।

n  কৃষকৰ আি বকৃ্ধি কৰাৰ বাজব মন্তণাৈিৰ 
দ্াৰা ভচভনিত কৰা কৈ, আজ�ৈ, ফুৈকভব, 
ভবণচ আভিৰ িজৰ ঘসানকাজৈ ওৱভৈ 
ঘোৱা এজন ২২টা কৃভষ সামগ্ৰীৰ ঘক্ষত্ৰত 
মূৈ্যৰ সমানু�াভতক বোই ৰখাৰ ও�ৰত 
গুৰুত্ব ভিিা লহজে। ২০২১-২২ বাজেটৰ 
বাজব অ�াজৰশ্বন গ্ৰীণ স্ীম নাজমজৰ এই 
আচঁভনত ২২টা কৃভষ সামগ্ৰীক ৰখা লহজে।

n  �ভৰবহনৰ সমিত োজত কৃভষ সামগ্ৰী 
ভবনষ্ নহি তাৰ বাজব কৃভষ উডান ২.০ 
আৰম্ভ কৰা লহজে।

মৎস্ পোৈন

ভবত্তীি বষ ্ষ ২০২২ত কৃভষ ঘক্ৰভডটৰ ৈক্ষ্য বকৃ্ধি কভৰ ১৬.৫ ৈাখ 
ঘকাটট টকা কৰা লহজে। �শু�াৈন, িুগ্ধ আৰু মৎস্য উৎ�ািনত 
মুখ্য গুৰুত্ব ভিিা লহজে। গ্ৰামীণ বুভনিািী গাথঁভন ভবকাশ ভনভধ ৩০ 
হাোৰ ঘকাটটৰ �ৰা বকৃ্ধি কৰা ৪০ হাোৰ ঘকাটট কৰা লহজে।

য�
োষ

ৰো

পডৰৰোম... ৮ েৈুাই তাভৰজখ ঘকন্দ্ৰীি ঘকভবজনজট গ্ৰামীণ বভুনিািী 
গাথঁভন ভবকাশ ভনভধৰ অন্গ ্ষত তৈত উজলেভখত সংজশাধনত 
মঞ্েভুৰ ভিজে।

n ভহতাভধকাৰীৰ ভবস্তাৰ ৰাে্যৰ এজেঞ্ীজবাৰ, এভ�এমভচ, কৃষক 
উৎ�ািক সং�, সহকাৰী সভমভতলৈ কৰা লহজে।

n  এভ�এমভচৰ বাজব এখন বোৰৰ ভিতৰত শীতৈ গহৃ তথা 
অন্যন্য সুভবধাৰ বাজব ভবত্তীি সাহাে ্ষ প্ৰিান কৰাৰ ব্যৱস্া গ্ৰহণ 
কৰা লহজে।

n  কু্ষদ্ আৰু সীমান্ কৃষক ইিাৰ দ্াৰা উ�কৃত ঘহাৱাৰ ৈগজত 
কৃভষ খডিৰ গুণগত মান বকৃ্ধি কৰাৰ ঘক্ষত্ৰত সহাি কভৰব।

সোগৰীয় মোছৰ উৎপোদন তথো �্ৱসোয় �ৃদ্ধিৰ �োব� 
পোেঁটো �ন্দৰ যেবন যকোডঁে, যেন্নোই, ড�শোখোপট্টনম, 
পোৰোবিীপ আৰু যপটৱো�োটৰ ড�কোশ সোধন কৰো ৈ’�।

বািফ্লক ইউভনট আৰু ১৫৫৩ ভৰচাৰকুজৈটৰী 
একুৱাকাৈচাৰ ভচজষ্মত অনুজমািন

য�
োষ

ৰো

স্োমীত্ব আঁেডন

১০৩৩
পডৰৰোম...   চৰকাজৰ ২০২৫ চনৰ ভিতৰত ২২ ভমভৈিন টন মাে উৎ�ািন 
তথা ১ ৈাখ ঘকাটট টকাৰ ৰপ্াভনৰ ৈক্ষ্য বাভন্ধ লৈজে। মৎস্য �াৈক, িুগ্ধ 
�াৈক আৰু �শু�াৈকক ভবভিন্ন সুভবধা প্ৰিান কৰা লহজে োজত ঘতওঁজৈাজক 
ব্যৱসাি ভনিাভৰলক কভৰব �াজৰ। িাৰত চৰকাজক ২০২০ চনত মৎস্য সম্পিা 
আচঁভনৰ ৰূ�ত এখন গুৰুত্ব�ণূ ্ষ আচঁভন ৰূ�ািন কজৰ। এই আত্মভনি্ষৰ 
িাৰত ঘ�জকেৰ অধীনত এই আচঁভনত প্ৰাি ২০,০৫০ ঘকাটট টকা ভবভনজিাগ 
কৰা লহজে। �াি্যক্ৰম ঘমাবাইৈ এ� ্মৎস্য ঘসতু আৰম্ভ কৰা লহজে।

আত্মডনভ্ণৰ কৃডষ
প্ৰচ্ছদ যৈখো
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আন্াঃগাথঁভন লহজে এজন এটা খডি ভে খডি ঘকৱৈ েীৱনৰ সুগমতাৰ লসজত েভডত লহ থকা নাই বৰঞ্ ইিাৰ লসজত 
কম ্ষসংস্া�নৰ বকৃ্ধি আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ অথ ্ষলনভতক শ্ৰীবকৃ্ধিৰ কথাজটাও েভডত লহ আজে। ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ আন্াঃগাথঁভনৰ 

কামজবাৰত ক্ষীপ্ৰতা অনাৰ বাজব নতুন প্ৰেুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কভৰজে। ১০৭ ৈাখ ঘকাটট টকাৰ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি আন্াঃগাথঁভন �াই�ৈাইন 
আৰু গভতশক্তি ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি মাষ্াৰ ঘলেনৰ মাধ্যমত ঘিশ আন্াঃগাথঁভনৰ ভিশত আগবাভ়ি লগজে  

ৰোষ্ট্ৰৰ ছডৱ আৰু ডদশ
সৈডন কৰোৰ �োব� প্ৰস্তুডত

n ভবত্ত মন্তীজি বাজেটৰ সমিত আন্াঃগাভঁনৰ 
লসজত েভডত লহ থকা ঘকতজবাৰ প্ৰকল্পৰ কথা 
ঘ�াষণা কভৰভেৈ আৰু ঘসইজবাৰত এভতিা কাম 
লহ আজে।

n  ২০২৫ৰ ভিতৰত ৭,৪০০ �ভৰকল্পনা সমাপ্ 
কৰাৰ বাজব ১১১ ৈাখ ঘকাটট টকাৰ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি 
আন্াঃগাথঁভন �াই�ৈাইনৰ কথা ঘ�াষণা কৰা 
লহজে।

n  মুদ্াকৰণ মাজন মনীটাইজেশ্বনৰ অথ ্ষ লহজে 
চৰকাৰী সম্পত্ভতৰ ভনভব ্ষভনজিাগজৰ ধন সংগ্ৰহ।

n  গভতশক্তি আচঁভনৰ েভৰিজত আন্াঃগাথঁভনৰ 
লসজত েভডত সকজৈা প্ৰকল্পক এজকটা 
ঘলেটফম ্ষলৈ অনাৰ ভসধিান্।

n  �থ-�াই�থ, ঘৰৈ�থ, বন্ৰ, ভবমান বন্ৰ 
আভি ভবভিন্ন ঘক্ষত্ৰত আন্াঃগাথঁভনমূৈক 
কামকােৰ ৈগজত চহৰ-গ্ৰামাঞ্ৈৰ ভবকাশৰ 
ভিশজতা কাম কভৰ থকা লহজে।

n বুভনিািী গাথঁভনৰ উন্নিন ঘকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মুখ্য 
উজদেশ্য। িাৰতৰ ভবকাশৰ গভত বত্ষাই ৰখা তথা ৫ 
টট্ভৈিন ডৈাৰৰ অথ ্ষনীভত কৰাৰ স্বপ্নক সজৰাগত কভৰ 
কামকাে চভৈব ধভৰজে। এই উজদেশ্যৰ প্ৰভত ৈক্ষ্য 
ৰাভখজিই প্ৰধানমন্তীজি ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি আন্াঃগাথঁভন �াই�ৈাইন 
কাে ্ষক্ৰমৰ ঘ�াষণা কভৰভেৈ।

n  এই বষ ্ষৰ সাধাৰণ বাজেটত ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ ইিাত 
অনুজমািন েনাইজে। ২০৩০ চনৰ ভিতৰত িাৰজত 
আন্াঃগাথঁভনমূৈক ভিশত ঘিশৰ েভৱ সৈভন কৰাজটা 
ইিাৰ ৈক্ষ্য। ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি আন্াঃগাথঁভনমূৈক �াই�ৈাইনৰ 
েভৰিজত আন্াঃগাথঁভনৰ লসজত েভডত লহ থকা সকজৈা 
খডিৰ ভবস্তাৰ সাধনৰ বাজব ধন আগমন তথা কাম 
সমিজত সম্পূণ ্ষ কৰাৰ ও�ৰত ভবজশষ গুৰুত্ব ভিিা 
লহজে।

n  বত্ষমান ইিাৰ অধীনত ১৫৫.৫১ ৈাখ ঘকাটট টকাৰ 
ভবভনজিাজগজৰ ১৪,৯১২ প্ৰকল্পৰ ও�ৰত কাম লহ আজে।

য�োষৰো পডৰৰোম

আন্ঃগোথঁডন
প্ৰচ্ছদ যৈখো



27

সংকল্পৰ 
পৰা সসদ্ধি

সংকল্পৰ 
পৰা সসদ্ধি

নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১৬-৩১ নিচচম্বৰ, ২০২১

“মদু্ৰোকৰৰ”ৰ পৰো “আধডুনকীকৰৰ”
n ভবত্তমন্তী ভনম ্ষৈা সীতাৰমজণ ২৩ আগষ্ তাভৰজখ 

ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি মুদ্াকৰণ �াই�ৈাইন শীষ ্ষক ৰূ�জৰখা 
ঘিশৰ আগত ৰাভখভেৈ। ইিাৰ অধীনত ভবত্তবষ ্ষ 
২০২২ৰ �ৰা ২০২৫লৈ প্ৰাি ৬ ৈাখ ঘকাটট টকাৰ 
সম্পত্ভত ব্যক্তিগত খডিক িাডাত ভিব �ৰা োি। এই 
সম্পভতিঘবাৰৰ ভিতৰত ঘৰৈ, ভবি্ুযৎ খডিৰ �ৰা আৰম্ভ 
কভৰ �থ আভিৰ িজৰ অন্যান্য আন্াঃগাথঁভনজবাৰ 
আজে।

n  সম্পভতিৰ মুদ্াকৰণৰ অথ ্ষ এিাই ঘে চৰকাৰী খডিৰ 
ঘসইজবাৰ সম্পভতিৰ মুদ্াকৰণ কৰা ভেজবাৰ ইমানভিজন 
�ণূ ্ষিাজৱ কাে ্ষক্ষম বা ৈাি ভিবলৈ সক্ষম ঘহাৱা 
নাভেৈ। এই সম্পভতিঘবাৰক ব্ৰাউনফীল্ড সম্পভতি বভুৈ 
ঘকাৱা হি।

n  এই সম্পভতিঘবাৰক এক ভনধ ্ষাভৰত সমিৰ বাজব 
ব্যক্তিগত খডিক ভিব �ৰা োি। ভনধ ্ষাভৰত সমিৰ 
�ােত এিা �নুৰাই উিতাই ঘৈাৱা হ’ব। ২০২২-২৫ৰ 
এই চাভৰটা বষ ্ষৰ সমিজচাৱাত মুদ্াকৰণৰ েভৰিজত 
এজন সম্পভতিৰ �ৰা আনুমাভনক মূৈ্য ৬.০ ৈাখ ঘকাটট 
টকা আি ঘহাৱাৰ সম্ভাৱনা আজে আৰু এিা অন্য 
েনকৈ্যাণমূৈক কামত ব্যৱহৰ হ’ব।

- নবৰন্দ্ৰ যমোদী, প্ৰধানমন্তী।
(বাজেটৰ �ােত ভহতাভধকাৰীক সজম্বাধন কভৰ...)

চৰকাৰৰ এইজটা িাভিত্ব ঘে ঘিশৰ 
ব্যৱসাি-বাভণে্যক �ূণ ্ষ সমথ ্ষন কজৰ। 

চৰকাজৰ ভনজে ব্যৱসাি কৰা উজি্যাগৰ 
মাভৈক লহ থাকক এিা আক্েৰ 

েুগত সম্ভৱ নহি। চৰকাৰৰ ৈক্ষ্য 
েনকৈ্যাণ আৰু ভবকাশৰ লসজত েভডত 

�ভৰকল্পনাক গভত প্ৰিান কৰা।

মদু্ৰোকৰৰঃ এই খণ্ডব�োৰৰ পৰো ধন আডৈ�

n  চৰকাজৰ ভচনাতি কৰা এই ৬ 
ৈাখ ঘকাটট টকীিা সম্পভতিঘবাৰৰ 
ভিতৰত �থ সকজৈাতলক 
ও�ৰত আজে। এই খডিৰ 
েভৰিজত ১ ৈাখ ৬০ হাোৰ ২০০ 
ঘকাটট টকা আি কৰাৰ সম্ভৱনা 
আজে।

n  চৰকাজৰ �াই�থক ভবল্ড 
অ�াজৰটৰ ট্া্সফাৰ (Build 
Operator Transfer) মজডৈত 
ৰূ�ান্ৰ কভৰ ১.৫ ৈাখ ঘকাটট 
সংগ্ৰহ কৰাৰ ৈক্ষ্য বাভন্ধ লৈজে।

n  ইিাৰ �ােত চৰকাজৰ ঘৰৈ খডিত 
১ ৈাখ ৫২ হাোৰ ঘকাটট টকা 
আি কৰা সম্ভাৱনা ঘিভখজে।

n  ইিাৰ �ােত শক্তি খডি ঘেজন 
�াৱাৰ গ্ৰীডৰ মুদ্াকৰণ কভৰ ৪৫ 
হাোৰ ২০০ ঘকাটট টকা আি 
কৰাৰ সম্ভাৱনা ঘিভখজে।

৩৯,৮৩২

২৪,০০০

ঘকাটট টকাৰ 
ৈক্ষ্য ভনধ ্ষাৰণ কৰা 
লহজে। এনটটভ�ভচ, 
এনএইচভ�ভচ অথবা 
ঘকাৈ ইক্ডিিাৰ 
মুদ্াকৰণৰ মাধ্যমত।

ঘকাটট টকাৰ ৈক্ষ্য 
ৰখা লহজে। ঘগে খডিত 
ঘগইৈ �াই�ৈাইনৰ 
মুদ্াকৰণৰ েভৰিজত।

আন্ঃগোথঁডন
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n গভতশক্তি লহজে ঘিশৰ বাজব ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি আন্াঃগাথঁভনমূৈক 
মাষ্াৰ ঘলেন। এই আচঁভনজি মূৈত সকজৈা ভিশৰ 
আন্াঃগাথঁভনমূৈক কামকােজবাৰ সামভৰ ৈ’ব। 
প্ৰধানমন্তী গভতশক্তিৰ অধীনত ঘিশৰ ১৬টা ঘকন্দ্ৰীি 
মন্তণাৈি আৰু ভবিাগক একক্ত্ৰত কৰা লহজে। 
ইিাৰ বাজব ঘিৌগভৈক তথ্য ব্যৱস্া (ক্েঅগ্ৰাভফজকৈ 
ইনফ’ৰজমশ্বন ভচজষ্ম-ক্েআইএে) লতিাৰ কৰা 
লহজে। এিা ২০২৪-২৫ৰ ভিতৰত সমূ্পণ ্ষ লহ োব। 
ভবভিন্ন মন্তণাৈিৰ আচঁভন ঘেজন িাৰতমাৈা, 
সাগৰমাৈা, আি্যন্ৰীণ �ভৰবহন প্ৰকল্প, উডান 
আভিজবাৰৰ কাম সামভৰ ঘৈাৱা োব।

n  ভডক্েজটৈ ঘলেটফম ্ষজটাজৱ আন্াঃগাথঁভনমূৈক কামত 
সমণ্বিতাৰ সটৃষ্ কভৰব, ঔজি্যাগৰ মােত সমণ্বিতা 
বকৃ্ধি কভৰ উৎ�ািন বকৃ্ধিত সহাি কৰাৰ ৈগজত 
ভবজশষ অথ ্ষলনভতক ঘক্ষত্ৰ প্ৰস্তুত কভৰ তুভৈব।

n  ভ�এম-গভতশক্তিজি �বূ ্ষৰ সকজৈা সমস্যা সমাধান 
কভৰব। ঘকাজনা এক �ভৰকল্পনা, আচঁভনৰ কাম 
একক িাজৱ �ভৰকল্পনা কৰাৰ সৈভন এভতিা 

উলমহতীিািাজৱ ঘকন্দ্ৰীি মঞ্ত কভৰব �ৰাজটা সম্ভৱ 
কভৰ তুভৈজে।

n  এিা নজৰন্দ্ৰ ঘমািী ঘনতৃত্বাধীন ঘকন্দ্ৰীি চৰকাৰৰ 
এক অভিৈাষী আচঁভন। ইিাৰ েভৰিজত ঘকন্দ্ৰীি 
আন্াঃগাথঁভনমূৈক কামকােজবাৰত অভধক ক্ষীপ্ৰতা 
আৰু িক্ষতা অনাৰ বাজব উলমহতীিা মঞ্ লতিাৰ 
কৰা লহজে।

n  ভবভিন্ন অথ ্ষলনভতক ঘক্ষত্ৰজবাৰৰ মােত সমণ্বিতা 
বকৃ্ধিৰ বাজব এিা লহজে ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি মাষ্াৰ ঘলেন। �াই�থৰ 
কাম, ঘৰৈ-ঘগে �াই�ৈাইনৰ কাম, ভবমান বন্ৰৰ 
কাম, খাি্য সংশাধনৰ কাম আভিজবাৰ সামভৰ ঘৈাৱা 
হ’ব।

n  আৰম্ভভণজত ১৬ টা মন্তণাৈিৰ অধীনত থকা কাম-
কােজবাৰ ভচনাতি কৰা লহজে। প্ৰেকু্তিৰ ব্যৱহাৰ কভৰ 
এই গভতশক্তি আচঁভন েজথষ্ সহািক লহজে। ভ�এম-
গভতশক্তিৰ ভডক্েজটৈ ব্যৱস্াত সকজৈা মন্তণাৈিৰ 
ভনো আই-ভড থাভকব। সকজৈা তথ্য এজকটা 
ঘলেটফম ্ষত উ�ৈধি হ’ব।

ভোৰবত এবনলক ৈোভ কডৰ� ড�কোশৰ গডত

গডতশদ্তিৰ েডৰয়বত ৰোষ্ট্ৰৰ 
ড�কোশক অডধক গডত প্ৰদোন

n  েনসাধাৰজণ প্ৰাজি �থৰ িাভঁত কাম চভৈ আজে বুভৈ ভৈখা এখন ফৈক 
ঘিভখ আভহজে। এই Work in Progress ফৈকখনৰ প্ৰজিােনীিতা 
এইকাৰজণ আভহ থাভকভেৈ ভকিজনা কামজবাৰৰ মােত সমণ্বিতা নাভেৈ। 
�থৰ কাম সম্পূণ ্ষ ঘহাৱাৰ �ােত ঘটভৈজফান ৈাইনৰ কামৰ বাজব �থজটা 
�ুনৰ খন্া হি নতুবা �ানীৰ �াই� বাজব আৰু তাৰ �ােত েৰােীণ ্ষ 
�থ ঘতজনলক �ভৰ ৰি। ইিাৰ একমাত্ৰ কাৰণ লহজে ভবিাগজবাৰৰ মােত 
সমণ্বিতাৰ অিাৱ।

ইিাৰ �ভৰণাম এোই হি ঘে চৰকাজৰ গ্ৰহণ কৰা কামজবাৰ শুধিৰূ�ত সম্পূণ ্ষ 
ঘহাৱাৰ �ৰা ভবৰত থাজক। ৰাস্তাৰ কাম বেৰজটাৰ ভবভিন্ন সমিত চভৈজিই থাজক। 
ভবভিন্ন ভবিাগৰ দ্াৰা ভনজিাক্েত কম ্ষচাৰীজি ঘকৱৈ কামজটা কভৰজিই থাজক। 
ইিাৰ ফৈত েনসাধাৰণ সব ্ষাভধক ক্ষভতগ্ৰস্ত হি। এই অসামঞ্স্যতা আতঁৰ 
কৰাৰ বাজব আৰু ঘিশত চভৈ থকা আন্াঃগাথঁভনৰ কামকােত �ূণ ্ষতা প্ৰাভপ্ৰ 
বাজব ঘিশত প্ৰথমবাৰৰ বাজব ১০৭ ঘকাটট টকীিা ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি মাষ্াৰ ঘলেন গভতশক্তিৰ 
আৰম্ভভণ কৰা লহজে। ১৩ অজক্টাবৰ তাভৰজখ ইিাৰ আৰম্ভভণ কৰা হি।
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ৈাখ ঘমটট্ক 
টন হ’ব।

প্ৰভতৰক্ষা কভৰডৰ
০২টো

ফাম ্ষা ঘমভডজকৈ 
ভডিাইচৰ 
ভনম ্ষাণ।

হাোৰ একৰ 
ভবকভশত খডি।

ঘমগা ফুড �াক্ষ 
ভনম ্ষাণ হ’ব ভেজবাৰৰ 
ক্ষমতা 

ঘটক্সটাইৈ খডি 
আৰু ঘটক্সটাইৈ 
ক্াষ্াৰৰ ভনণ ্ষাণ।

ভফভশ্বং ক্াষ্াৰ আৰু 
বন্ৰৰ �ৰা িুগুণ 
মৎস্য উৎ�ািন।

ঔজি্যাভগক কভৰডৰ

১০৯

২৫

১৯৭

৮৪৭

৯০

২০২

১১টো

- নবৰন্দ্ৰ যমোদী, প্ৰধানমন্তী।
(ঘেৱৰ আন্ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি ভবমানবন্ৰৰ ভশৈান্যাসৰ সমিত)

আন্াঃগাথঁভন আমাৰ বাজব ৰােনীভত 
নহি, ৰাষ্ট্ৰনীভতৰ অংশ হি। িাৰতৰ 
উজ্জ্বৈ িভৱষ্য আমাৰ িাভিত্ব। আভম 
এিা সুভনক্চিত কভৰজো ঁঘে প্ৰকল্পজবাৰ 

লৰ নাোওক, ঘৈজহমীিা নহওক।

পথ আৰু �োইপথ ডনম ্ণোৰৰ ডসধিোন্
েনতোৰ েীৱন সুগম কৰোৰ �োব� উন্নত পথ-
পডৰ�ৈন অডতলক আৱশ্ক। যকন্দ্ৰ েৰকোবৰ 
ড�গত ৭টো �ছৰত ৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় �োইপথৰ ডনম ্ণোৰৰ 
যক্ষত্ত ড�বশষ পদবক্ষপ গ্ৈৰ কডৰ আডৈবছ।

n িাৰতমাৈা অভিোনৰ অধীনত প্ৰথম আৰু ভদ্তীি 
�ে ্ষািত ৬৫ হাোৰ ভকাঃভমাঃ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি �াই�থৰ ভনম ্ষাণ কাে ্ষ 
চভৈ আজে। ২০২৫ চনলৈ িুই ৈাখ ভকাঃভমাঃ �াই�থৰ 
কাম সম্পূণ ্ষ কৰাৰ ৈক্ষ্য ঘৈাৱা লহজে।

n  ২০২২ চনৰ মাচ্ষলৈ ৮৫০০ ভকাঃভমাঃ �াই�থ ভনম ্ষাণৰ 
টিকা প্ৰিান কৰা লহজে। ১,৭৫০ ভকাঃভমাঃ লি� ্ষ্যৰ মুম্বাই-
কন্যাকুমাৰী অথ ্ষলনভতক কভৰডৰৰ কাম িাৰতমাৈা 
অভিোনৰ অধীনত কৰা লহজে।

n  ১৩৮০ ভকাঃভমাঃ লি� ্ষ্যৰ ভিলেী-মুম্বাই এক্সজপ্ৰেজৱ ২০২৩ 
চনৰ মাচ্ষ মাহলৈ েনতাৰ বাজব মুকভৈ কৰাৰ সম্ভাৱনা 
আজে। এই এক্সজপ্ৰেজৱৰ েভৰিজত ৫০ ৈাখ ভিনৰ 
কম ্ষসূচীজৰ সহস্ৰাভধক অভিেন্াই কম ্ষসংস্া�ন ৈাি 
কভৰজে।

n  একাভধক মুখ্য কভৰডৰ ঘেজন ভিলেী-মুম্বাই এক্সজপ্ৰেজৱ, 
ভিলেী-অমতৃসৰ কটৰা এক্সজপ্ৰেজৱ, ঘচন্নাই-বাংগাৈুৰু 
এক্সজপ্ৰেজৱ আভি কামজবাৰ িাৰতমাৈা �ভৰকল্পনাৰ 
েভৰিজত লহ আজে।

বকৃ্ধি লহজে �াই�থৰ 
ভনম ্ষাণকাে ্ষ। ভবগত 
৭বেৰত এই বকৃ্ধি।

ভকাঃভমাঃ লহজে ২০২০-
২১ত। এিা ২০১৪-১৫ত 
৪৪১০ ভকাঃভমাঃ আভেৈ।

১০০% ১৩,৩২৭
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যৰৈ ড�ভোগক ভডৱষ্তৰ প্ৰবয়োেন 
অনসুডৰ প্ৰস্তুত কৰো হৈবছ
n ২০১৪ চনৰ �ােত িাৰতীি ঘৰৈ খডিত অজনক 

ধনাত্মক �ভৰৱত্ষন সাধন লহজে। এই ঘক্ষত্ৰত অজনক 
সংস্াৰমূৈক কাম কৰা লহজে। এই সন্ি্ষত গুৰুত্ব�ূণ ্ষ 
ভসধিান্ এিাই ঘে ঘৰৈ বাজেটক সাধাৰণ বাজেটৰ 
লসজত সংেুতি কৰা লহজে। ইিাৰ েভৰিজত ৯৩ বষকীি 
প্ৰথাৰ অন্ ঘ�ৈাজৱা লহজে। ২০২১বষ ্ষৰ ঘৰৈ বাজেজটা 
সাধাৰণ বাজেটৰ অংশ আভেৈ।

n  ঘৰৈৰ গভত, ক্ষমতা আৰু ঘনটৱক্ষ অথ ্ষাৎ এই ভতভনওটা 
ভিশৰ লসজত সংৈগ্ন লহ থকা িুব ্ষৈ তথ্যজবাৰ িৰূ কৰা 
তথা ঘৰৈৰ আন্াঃগাথঁভন শক্তিশাৈী কৰাৰ বাজব ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি 
ঘৰৈ প্ৰকল্প ২০৩০ চনৰ ভিতৰত সম্পূণ ্ষ কৰাৰ প্ৰস্তুভত 
ঘৈাৱা লহজে।

n  �ূব আৰু �ক্চিম ঘডভডজকজটড ঘৰেইট কভৰডৰৰ 
১১০০ ভকাঃভমাঃ অভধক সম্পূণ ্ষ কৰা লহজে আৰু বাকী 
অংশৰ কাজমা সম্পূণ ্ষ কৰাৰ বাজব কাম চভৈব ধভৰজে।

ঘৰৈ ভবিাজগ এই ভিশত কাম কভৰ হাইৰে’ঘেন ইন্ধন 
থকা ঘৰৈৰ বাজব ভনভবিা োভৰ কভৰজে। প্ৰথম �ে ্ষািত 
উত্তৰ ঘৰৈজৱৰ ৮৯ ভকাঃভমাঃ লি� ্ষ্যৰ ঘচাভন�ট-ক্েন্ খডিত 
হাইৰে’ঘেন ইন্ধনৰ ঘৰৈ চৈাচৈৰ �ভৰকল্পনা হাতত লৈজে।

িূ�াৈত ৰাণী কমৈা�ভত ঘৰৈ ঘষ্চনৰ ৰূ�ত ঘিশৰ প্ৰথম 
আইএেঅ’ চাটট্ষফাইড, প্ৰথম ভ�ভ�ভ� মজডৈ আধাভৰত ঘৰৈ 
ঘষ্চন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰভত সম� ্ষন কৰা লহজে।

সুৰক্ষাৰ প্ৰভত ৈক্ষ্য ৰাভখ ঘৰৈত এৈএেভব িবা সংেুতি কৰা 
লহজে। এৈএেভব িবাজবাৰত ভবজশষ ঘকতজবাৰ সুভবধাৰ ব্যৱস্া 
আজে। িু� ্ষটনাৰ �ৰা ৰক্ষা ঘ�াৱাৰ ঘক্ষত্ৰত এই িবা সহািক।

ৰামািণ চাভক্ষটৰ ঘৰৈ চৈাচৈ আৰম্ভ লহজে। �ে ্ষটন 
চাভক্ষটক উৎসাভহত কৰাৰ বাজব ঘগৌৰৱ ঘৰৈ আৰম্ভ কৰা 
লহজে। স্বাধীনতাৰ অমতৃ মজহাৎসৱ উ�ৈজক্ষ আগন্তুক 
িুটা বেৰত ৭৫খন নতুন বজন্ িাৰত ঘৰৈ চজৈাৱাৰ প্ৰস্তুভত 
আৰম্ভ লহজে।

ৰোেহুৱো পডৰ�ৈনত যমট্ৰ’ পডৰকল্পনোৰ ড�স্তোৰ
নাগ�ৰু ঘমজট্া �ভৰকল্পনা শীজৰে সমূ্পণ ্ষ ঘহাৱাৰ 
সম্ভাৱনা আজে। িূ�াৈত ঘমজট্াৰ প্ৰথম �ে ্ষািৰ 
কামৰ ৭০ শতাংশ �ণূ ্ষ লহজে। ঘকাভঁচজতা কাম আৰম্ভ 
লহজে।

২০১৪ চনৰ �জূব ্ষ ২৫০ ভকাঃভমাঃত ঘট্কত 
ঘমজট্া চভৈ আভেৈ, বত্ষমান এিা ৭০০ 
ভকাঃভমাঃলৈ ভবস্তাভৰত লহজে। ১০০০ ভকাঃভমাঃ 
কৰাৰ বাজব কাম চভৈব ধভৰজে।
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n  �জৰ �জৰ ৰন্ধন ঘগেৰ ঘোগাজোগ ভিিা কথাজটা ঘকৱৈ স্বচ্ছ শক্তিৰ 
ব্যৱহাৰ বকৃ্ধি উজন্াচন কৰা নাই ইিাৰ ৈগজত এই �িজক্ষজ� 
স্বাধীনতাৰ ইমান বেৰৰ �ােত উজ্জ্বৈা আচঁভনৰ েভৰিজত �জৰ 
�জৰ ভচভৈডিাৰ প্ৰিাজন স্বচ্ছ শক্তি তথা �ভৰজৱশ সুৰক্ষা তথা সমাে 
সবৈীকৰণৰ কথাজটা স্পষ্ কভৰজে।

n  স্বাধীনতাৰ �ােত ৬টা িশকলৈ ঘিশৰ মাজথা ঁ৫৫ শতাংশ �ৰজত 
সীমাৱধি আভেৈ। ৮ ঘকাটট নতুন সংজোগৰ ঘোজগভি এিা এভতিা ৯৯ 
শতাংশলৈ বকৃ্ধি �াইজে।

১০ আগষ্ তাভৰজখ উত্তৰ প্ৰজিশৰ মজহাবাত প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ 
ঘমািীজি উজ্জ্বৈা আচঁভনৰ ভদ্তীি �ে ্ষাি আৰম্ভভণ কভৰজে। ইিাৰ 
অধীনত ১ ঘকাটট নতুন �ৰত এৈভ�ক্ে সংজোগ ভিিা লহজে।

n গ্ৰীণ এনােকী মাজন ঘসউে শক্তি বত্ষমান 
সমিৰ প্ৰজিােন আৰু �ভৰজৱশ অনুকূৈ।

n  ভবত্তমন্তীজি সাধাৰণ বাজেটত ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি 
হাইৰে’ঘেন ভমেনৰ ঘ�াষণা কভৰভেৈ 
আৰু ১৫ আগষ্ত প্ৰধানমন্তীজি ৈাৈ 
ভকলোৰ �ৰা ইিাৰ আৰম্ভভণ কভৰভেৈ।

n  স্বাধীনতাৰ ১০০ বেৰৰ মূৰকত অথ ্ষাৎ 
এভতিাৰ �ৰা ২৫ বেৰৰ �ােত ঘিশক 
শক্তি খডিত আত্মভনি্ষৰশীৈ কভৰ ঘতাৈাৰ 
ৈক্ষ্য।

n  ২০১৪ চনলৈ আমাৰ ঘিশত ঘকৱৈ ২৫ 
ৈাখ ভ�এনক্ে সংজোগ আভেৈ। এভতিা 
ঘিশত ৭২ ৈাখজৰা অভধক �ৰত �াই�ৰ 
মাধ্যমত ৰন্ধন ঘগে লগ আজে। ভচএনক্েৰ 
বাজব ৪০০ নতুন চহৰত ভনভবিা।

ৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় ৈোই্’যেন 
আঁেডনৰ েডৰয়বত 
যসউে শদ্তিৰ আৰম্ভডৰ

উজ্জ্বৈোক উৎসোডৈত কডৰ
যধোৱোমুতি ৰোধিনীশোৈ 

ঘকাটট ভবনামূৈীিা 
ৰন্ধনজগেৰ ভচভৈডিাৰ 
ঘোগান ধৰা লহজে।১২

যসউে শদ্তি

উজ্জ্বৈো ২.০
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ইংৰােীত এষাৰ কথা আজে- Size of the cake matters. অথ ্ষাৎ 
ঘককৰ �ভৰমাণ অনুসভৰজহ এটা ঘকক িাগবতৰা কভৰব �ৰা োি। 
ঘককৰ �ভৰমাণ ঘবভে হ’ঘৈ ঘবভেসংখ্যক ঘৈাজক ইিাৰ অংশ �াব। 

িাৰতীি অথ ্ষব্যৱস্াৰ ঘক্ষত্ৰজতা এই কথাজটা খাজট। ঘিশৰ অথ ্ষনীভতৰ 
তীব্ৰ গভত আৰু �াচঁ টট্ভৈিন অথ ্ষব্যৱস্াৰ কথা লক প্ৰধানমন্তীজি 
কি, “অথ ্ষনীভতৰ ৈক্ষ্য ভেমান বকৃ্ধি �াব ভসমাজনই ঘিশৰ সমকৃ্ধি-
উন্নভত সম্ভৱ লহ �ভৰব।” ঘকাভিড কাৈত ঘেভতিা ভবশ্বৰ অথ ্ষনীভত 

থৰক বৰক লহ �ভৰভেৈ ঘতভতিা ঘিজশ আত্মভনি্ষৰশীৈতাৰ �থ 
ভনব ্ষাচন কভৰ সুসংগটিত লহ এই ভিশত আগবাভ়িভেৈ।

আত্মডনভ্ণৰশীৈতোৰ ডদশত 
আগ�োডঢ যৈোৱো পদবক্ষপব�োৰ

ঘকাজনা এখন ঘিশৰ ভবকাশ োত্ৰাত এজনকুৱা 
এক সমি আজহ ভেসমিত ঘিজশ নতুন 

সংকল্প লৈ আগবাভ়ি ঘোৱাৰ বাজব ভসধিান্ 
গ্ৰহণ কজৰ। এই ঘক্ষত্ৰত ৰাষ্ট্ৰৰ সমগ্ৰ শক্তি 

এই ঘক্ষত্ৰত ঘকন্দ্ৰীিূত হি। মই ৈাৈ ভকলোৰ 
�ৰা ১৫ আগষ্ত লকভেজৈা ঁঘে এিাই সমি, 

এিাই সমি। আজ�ানাজৈাকৰ হাতত সম্পিৰ 
অিাৱ নাই। আজ�ানাজৈাকৰ ৈগত তথ্যৰ 

অিাৱ নাই। আজ�ানাজৈাজক ভে ভবচাজৰ ঘসিা 
চৰকাজৰ কভৰ ঘিখুৱাইজে, আৰু আগলৈ কভৰ 
োব। এভতিা আজ�ানাজৈাজক ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি সংকল্পৰ 

লসজত ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি ৈক্ষ্যৰ লসজত ভনেক সংেুতি 
কভৰ আগবাভ়ি ঘোৱাৰ সমি।

নবৰন্দ্ৰ যমোদী, প্ৰধানমন্তী।
(ঘবংক খডিৰ এখন সিাত সজম্বাধন কভৰ)

n এখন ভবশ্বস্তৰৰ ভফনজটক হবৰ ভবকাশৰ বাজব 
গুৰুত্ব।

n  বীমা খডিত গ্ৰহণেতুি প্ৰত্যক্ষ লবজিভশক 
ভবভনজিাগ ৪৯ শতাংশৰ �ৰা বকৃ্ধি কৰা ৭৪ 
শতাংশ কৰা লহজে। ইিাৰ ৈগজত আৱশ্যকীি 
সুৰক্ষাৰ ৈগজত ভবজিশী স্বামীত্ব আৰু 
ভনিন্তকৰ অনুমভতৰ বাজব বীমা অভধভনিম, 
১৯৩৮ত সংজশাধন।

n  �ধিভতগত ভনভব ্ষভনজিাগ সন্ি্ষত নীভত 
গ্ৰহণ কৰা লহজে। ভবভ�ভচএৈ, এিাৰ 
ইক্ডিিা, ভশ্বভ�ং কজ� ্ষাজৰশ্বন অৱ ইক্ডিিা, 
কজন্ইনাৰ কজ� ্ষাজৰশ্বন অৱ ইক্ডিিা, 
আইভডভবআই ঘবংক, �ৱন হংস, নীৈাঞ্ৈ 
ইস্পাত ভনগম ভৈভমজটড আভি অজনক 
উজি্যাগত ভনভব ্ষভনজিােনৰ সুভবধা কৰা লহজে। 
ইোৰ ৈগজত িটুা ঘবংক আৰু এটা বীমা 
ঘকাম্পানীক ২০২১-২২ বষ ্ষত ব্যক্তিগতকৰণৰ 
�ভৰকল্পনা হাতত ঘৈাৱা লহজে।

য�োষৰো

অথ ্ণনীডত 
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গুেৰোটৰ ডগফ্ট ডেট্ৰীত 
ড�শ্ব স্তৰীয় ডফনবটক ৈ�

যদশত ডনড� ্ণডনবয়োগৰ �োব�
নীডতৰ আৰম্ভডৰ

�ীমো খণ্ডত ড�বদশী 
ড�ডনবয়োগ �ৃদ্ধি

n  ভফনজটক লহজে অথ ্ষলনভতক প্ৰেকু্তিৰ সংভক্ষপ্ ৰূ�। 
ভবত্তীি কাে ্ষত প্ৰেুক্তিৰ ব্যৱহাৰক ভফনজটক ঘবাৈা 
হি। ভবশ্বৰ ভিতৰত িাৰত লহজে ক্ষীপ্ৰতাজৰ আগব়িা 
ভফনজটক বোৰ। চৰকাজৰ ভডক্েজটৈ অথ ্ষনীভতৰ 
ব্যৱহাৰত ভবজশষ গুৰুত্ব ভিিাৰ ফৈত ঘিশ ভবশ্বৰ 
অন্যতম ভফনজটক ঘকন্দ্ৰ লহ �ভৰজে।

n  গুেৰাটৰ ভফনজটক চহৰত ভবশ্বস্তৰীি ভফনজটক 
ঘকন্দ্ৰৰ কাম আৰম্ভ লহজে। অৈ�জত ২০ নজৱম্বৰ 
তাভৰজখ এই ভগফ্ট চহৰৰ ভ্ৰমণ কভৰ ভবত্ত মন্তী 
ভনম ্ষৈা সীতাৰমজণ তথ্য-প্ৰেুক্তিৰ ভবকাশৰ বাজব 
�ে ্ষজৱক্ষণমূৈক প্ৰেকু্তি ভনভধৰ অধীনত ২৬৯.০৫ 
ঘকাটট টকাৰ অনজুমািন েজনাৱাৰ ৈগজত মুখ্য 
িৱনৰ বাজব ২০০ ঘকাটট টকাৰ সাহাে ্ষত অনজুমািন 
েনাইজে।

পডৰৰোম

n  ঘকন্দ্ৰীি মন্তীমডিজৈ ভচভনিত ৰােহুৱা সম্পভতিৰ 
ব্যক্তিগতকৰণত ক্ষীপ্ৰতা অনাৰ বাজব �ে ্ষািক্ৰজম 
ভনভব ্ষভনজিাগৰ ব্যৱস্াৰ নতুন প্ৰক্ক্ৰিাত অনুজমািন 
েনাইজে। ইিাৰ ফৈত বহৃৎ ভনভব ্ষভনজিাগৰ 
�ভৰকল্পনাজবাৰৰ বাধা আতঁৰ ঘহাৱাৰ ৈগজত ভনভব ্ষভনজিাগৰ 
ব্যৱস্াক সুশংৃখভৈত কৰাৰ ভিশত সহাি কভৰব।

n  িাৰত ঘ�ট্ভৈিাম কজ� ্ষাজৰশ্বন ভৈভমজটটক চৰকাজৰ 
সম্পূণ ্ষিাজৱ ব্যক্তিগত কৰাৰ �িজক্ষ� গ্ৰহণ কভৰজে। এই 
ঘক্ষত্ৰত োৱতীি কাম আৰম্ভ কৰা লহজে। ইিাৰ ঘকন্দ্ৰ 
চৰকাৰৰ অংশীিাভৰত্ব বোৰ মূৈ্যৰ ভহচা�ত ৫২,০০০ 
ঘকাটট টকা হি। ২০২২ চনৰ মাচ্ষৰ ভিতৰত এই প্ৰক্ক্ৰিা 
সমাপ্ ঘহাৱাৰ সম্ভাৱনা আজে।

n  ঘকভবজনজট আইভডভবআই ঘবংকৰ ঘক্ষত্ৰজতা �ে ্ষািক্ৰম 
ভনভব ্ষভনজিাগ আৰু ঘমজনেজমন্ কজট্াৈ ট্া্সফাৰৰ 
অনুজমািন েনাইজে। এই ঘবংক ঘকন্দ্ৰ আৰু এৈআইভচৰ 
সক্ন্ভৈত অংশীিাভৰত্ব ৯৪ শতাংশ আজে। এআইভচৰ 
৪৯.২৪ শতাংশ আৰু চৰকাৰৰ ৪৫.৪৮ শতাংশ আজে। 
ইিাৰ উ�ভৰ ৫.২৯ শতাংশ অন্যৰ আজে।

n  ইিাৰ ৈগজত ভশ্বভ�ং কজ� ্ষাজৰশ্বন অৱ ইক্ডিিা, �ৱন হংস 
আৰু নীৈাচৈ ইস্পাতত ভনভব ্ষভনজিাগৰ প্ৰক্ক্ৰিা চভৈব 
ধভৰজে। ঘচজট্ৈ ইজৈকট্’ভনকে ভৈভমজটডৰ ভবক্ৰীৰ বাজব 
প্ৰিাস ক্ষীপ্ৰ কভৰ ঘতাৈা লহজে। এই ঘকাম্পানীৰ ভবক্ৰীৰ 
বাজব ফাইজ্সভেজিৈ ভবড ঘ�াৱা লগজে।

২০২১চনৰ ৩১ মাচ্ষ �ে ্ষন্ ঘিশত ঘকৱৈ ২৪ েীৱন বীমা ঘকাম্পানী আৰু ৩৪ টা 
সম্পি বীমা প্ৰত্যক্ষ বীমা কৰা ঘকাম্পানী আজে। ভকন্তু এই সংখ্যা ৰাষ্ট্ৰ্ৰীিকৰণৰ 

সমিত এই সংখ্যা ২৪৩ বীমা ঘকাম্পানী (১৯৫৬ চনত) আৰু ১০৭টা সম্পি বীমা 
ঘকাম্পানী(১৯৭৩ চনত) আভেৈ।

ঘকাভিড কাৈৰ সমিত ঘিশৰ েনসাধাৰজণ েীৱন বীমাৰ সৈভন নগি ধন সঞ্িৰ 
ও�ৰত ঘবভে গুৰুত্ব ভিভেৈ। এই কাৰণজটাৰ বাজবই বীমা খডিত েনতাৰ ৈাি বকৃ্ধি 

কৰাৰ উজদেশ্য আগত ৰাভখ এই খডিত প্ৰত্যক্ষ ভবজিশী ভবভনজিাগ ৪৯ শতাংশৰ �ৰা 
বকৃ্ধি কৰা ৭৪শতাংশ কৰা লহজে। সংসিৰ িজুিাখন সিজন বীমা আইন, ১৯৩৮ 

সংজশাধন কভৰ ১৫ েনু তাভৰজখ ইিাৰ ভনজি্ষশনা োভৰ কভৰজে।

অথ ্ণনীডত

এৈআইডেৰ আইডপঅ’ আগন্তুক 
�ষ ্ণৰ প্ৰথম দ্ত্মোডসকত হৈ েো�। 

েৰকোবৰ এৈআইডেৰ আইডপঅ’ৰ 
েডৰয়বত ৯০ ৈোেোৰ যকোঠট টকো 

সংগ্ৈ কৰোৰ ৈক্ষ্ হৈবছ। 

১৮০০০
ঘকাটট টকাজৰ এিাৰ ইক্ডিিাৰ ভনভব ্ষভনজিাগত 
অনুজমািন। ৮ আজক্টাবৰ তাভৰজখ অথ ্ষলনভতক 
মন্তীমডিৈীি সভমভতজি এই অনুজমািন েনাি।
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আক্ে ঘিশবাসীৰ হাতত সঞ্িৰ ভবভিন্ন উ�াি আজে। 
বডিে, ঘবংক সংঞ্ি, ভমেুজৱৈ ফাডি, ঘগাল্ড 

বডিে আভি। ভকন্তু প্ৰজিােনীি কথাজটা লহজে সুৰক্ষা আৰু 
ভবশ্বাসজোগ্যতা। এই ভচন্াৰ আধাৰজতই িাৰতীি ভৰোি্ষ 
ঘবংজক ‘খুচুৰা প্ৰত্যক্ষ আচঁভন’ আৰু ‘ভৰোি্ষ ঘবংক- সংহত 
ঘৈাক�াৈ আচঁভন’ শুিাৰম্ভভণ কজৰ। এই আচঁভন মুকভৈ কভৰ 
প্ৰধানমন্তীজি মহামাৰীৰ সমিত ঘিশৰ ভবত্ত মন্তাৈিৰ ৈগজত 
ভৰোি্ষ ঘবংকৰ িজৰ ভবত্তীি সংস্াসমূজহ গ্ৰহণ কৰা প্ৰিাসৰ 
প্ৰশংসা কজৰ। ঘতওঁ কি, “এলকশ শভতকাৰ এইজটা িশক, 
অমতৃ মজহাৎসৱৰ এইজোৱা সমি ঘিশৰ ভবকাশৰ বাজব 
ভনতান্ই গুৰুত্ব�ূণ ্ষ। এজন এক �ভৰভস্ভতত ‘আৰভবআই’-ৰ 
িূভমকাও ভনতান্ই গুৰুত্ব�ূণ ্ষ। ‘আৰভবআই’-ঘি ঘিশৰ আশা-
আকাংক্ষা �ূৰণত সফৈতা ৈাি কভৰবই বুভৈ মই ভনক্চিত”।

উলমহতীিা ভবকাশৰ ভিশত িাৰতীি ভৰোি্ষ ঘবংজক গ্ৰহণ 
কৰা �িজক্ষ�জবাজৰ ঘিশৰ েনতাক সহািৰ কৰাৰ সম্ভৱনা 
�ূণ ্ষি্যজম আজে। এই আচঁভনজি েনতাৰ মনত ভবত্তীি ভবশ্বাস 
বকৃ্ধি কভৰব। 

আৰড�আই খুেুৰো প্ৰত্ক্ষ আঁেডন
 n চৰকাৰী খডিত ভবভনজিাগ �ুকঁ্ে সুৰভক্ষত লহ থকাৰ ৈগজত 

িাৈ ৈাি ঘ�াৱা োব। ভকন্তু ইিাৰ �ােজতা ঘবতনজিাগী, কু্ষদ্ 
ভবভনজিাগকাৰী আৰু ঘ�ঞ্নজিাগীসকজৈ ভবভনজিাগ কৰাৰ 
ভিশত শংকা ব্যতি কভৰ আভহজে।

n  এই কথাজটাক সহে কৰা তথা ভবভনজিাগ প্ৰক্ক্ৰিাক সৰৈ 
কৰাৰ বাজব খুচুৰা প্ৰত্যক্ষ আচঁভন আৰম্ভ কৰা লহজে। ইিাৰ 
ফৈত চৰকাৰী প্ৰভতিূভতত ভবভনজিাগ কভৰব �াভৰব।

n  ইিাৰ েভৰিজত ভবভনজিাগকাৰীসকজৈ �ণূ ্ষ ভবশ্বাসজৰ 
ভবভনজিাগৰ সুভবধা �াব আৰু ঘিশৰ আভথ ্ষক ভবকাজশও গভত 
ৈাি কভৰব।

n  এভতিা কু্ষদ্ ভবভনজিাগকাৰীসকজৈ rbiretaildirect.org.inলৈ লগ 
আৰভবআইত ভনেৰ একাউন্ খুভৈ ভনেৰ ঘবংক একাউন্ৰ 
েভৰিজত চৰকাৰী প্ৰভতিূভতত সহেজত ভবভনজিাগ কভৰব 
�াভৰব।

এডতয়ো সোধোৰৰ েনতোৰ ড�ডনবয়োগৰ মোধ্ম
হৈ পডৰবছ সুৰডক্ষত আৰু সৈে

ঘগাৱাভৈিৰ ভনবাসী স্বৰবাৈা ক্ত্ৰজবিীজি চাভৰ বেৰৰ �ূজব ্ষ ব্যক্তিগত খডিৰ সংস্াত ধন সঞ্িৰ উজদেশ্যজৰ ভবভনজিাগ 
কভৰভেৈ োজত ঘতওঁৰ সঞ্ি বকৃ্ধি �াব আৰু িভৱষ্যৎ সুৰভক্ষত লহ �ভৰব। ভকন্তু ঘকাভিড কাৈৰ েটটৈ �ভৰভস্ভতজি 
কথাজবাৰ িৱাৰ িজৰ নকভৰজৈ। ঘতওঁ ভবভনজিাগ কৰা ধনৰ কম �ভৰমাণৰ ধন ৈাি কভৰভেৈ। এজনধৰণৰ কাভহনী 

আভম প্ৰাজিই শুভনবলৈ �াওঁ। ভকন্তু এভতিা চৰকাজৰ আৰু আৰভবআইজি ভবশ্বাসজোগ্য �িজক্ষ� গ্ৰহণ কভৰজে, োজত 
েনতাৰ ভবভনজিাগ সুৰভক্ষত হি আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ অথ ্ষলনভতক গ্ৰগভতজতা ঘতওঁজৈাজক বৰঙভণ আগব়িাব �াজৰ...

ৰৰসংৈত যৈোকপোৈ আঁেডনঃ 
n ভবত্তীি কথাজবাৰ সুচাৰুৰূজ� �াৈন কৰা আৰু 

সকজৈাজৰ ভবশ্বাসজোগ্য কভৰ ৰখাৰ বাজব অভিজোগ 
ভনিন্তণ কক্ষৰ প্ৰজিােনীিতা আজে। এই ঘক্ষত্ৰত 
ব্যৱস্াটক সৰৈ, সহে আৰু েনতাৰ সুগম কৰাৰ 
বাজব সংহত ঘৈাক�াৈ আচঁভন আৰম্ভ কৰা লহজে।

n  ইিাৰ অধীনত ঘসৱাৰ ঘক্ষত্ৰত েভডত লহ থকা 
সকজৈা অভিজোগ সামভৰ ঘৈাৱা হ’ব। এই আচঁভনৰ 
দ্াৰা িাৰতীি ভৰোি্ষ ঘবংজক সামভৰ ঘৈাৱা ১১৩৫২ 
ঘবংক, এনভবএফ আভিক �ে ্ষািক্ৰজম সামভৰ ঘৈাৱা 
হ’ব।

n  ইিাৰ েভৰিজত প্ৰাি ৪৪ ঘকাটট ঋণ, ২২০ ঘকাটট 
েমাকাৰী, আৰু সকজৈা ঘবংকীি গ্ৰাহক ৈািাভণ্বত 
হ’ব।

n  অভিজোগকাৰীসকজৈ এভতিা ভনেৰ অভিজোগৰ 
সভৱজশষ খবৰ অনৈাইনজোজগ ৈাি কভৰব।

n  গ্ৰাহজক ভনেৰ অভিজোগ আৰভবআইৰ অনৈাইন 
�জট্ষৈ cms.rbi.org.inত লগ িাভখৈ কভৰব �াভৰব। 
ৈগজত ঘটাৈৰেী নম্বৰৰ লসজত সভৱজশষ োভনব 
�াভৰব।

অথ ্ণনীডত
প্ৰচ্ছদ যৈখো
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n  িাৰতীি সাংজকভতক িাষা শব্দজকাষ- িাৰতীি 
সাংজকভতক িাষা অনুসন্ধান আৰু প্ৰভশক্ষণ ঘকন্দ্ৰৰ দ্াৰা 
মূকবভধৰসকৈৰ ভশক্ষাব্যৱস্া অভধক সৰৈ কৰাৰ বাজব 
১০ হাোৰ শব্দেুতি অভিধান প্ৰস্তুভতৰ কাম সম্পূণ ্ষ কভৰ 
ঘতাৈা লহজে। 

n  কথাজকাৱা ভকতা� (টভকং বুকচ)- নতুন নীভত অনুসভৰ 
সকজৈা �াি্য�ুভথ (এনভচআৰটটৰ) মূকবভধৰসকৈৰ 
সুভবধাজথ ্ষও প্ৰস্তুত কৰা লহজে। সকজৈা �াি্য�ুভথৰ ঘটক্সট-
টু-স্পীচ্চ (�াি্য�ুভথৰ বাক্যজবাৰ কস্ম্পউটাৰ কণ্ঠই �ভ়ি 

কুেৈীয়ো ডশক্ষোঃ ৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় ডশক্ষো নীডতৰ আধোৰত 
গ্ৈৰ কৰো যৈোৱো যকতব�োৰ পদবক্ষপ

এক নতুন ভচন্াজৰ আৰম্ভ ঘহাৱা নতুন ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি ভশক্ষা নীভতজি অজনক সম্ভাৱনা কভ়িিাই আভনজে। ভশক্ষা �ধিভতত 
নতুনত্বৰ সহািজত এই ভশক্ষা নীভতজি ঘিশৰ আধুভনক প্ৰেন্ক নতুন ভশক্ষা প্ৰিান কভৰব। এই অধুভনক প্ৰেন্ই এই 

নতুন ভশক্ষা �ধিভতত মহীিান লহ ঘিশৰ িভৱষ্যৎ উজ্জ্বৈ কভৰ ঘতাৈাৰ সম্ভাৱনা ঘিভখবলৈ ঘ�াৱা লগজে। িৰূিশকী এই ভশক্ষা 
�ধিভতক লৈ ঘিশত নতুন আশাৰ সঞ্াৰ লহজে, নতুন সংকল্পৰ সটৃষ্ লহজে। এই সংকল্পক বাস্তৱাভিত কৰাৰ বাজব ঘকন্দ্ৰ 
চৰকাজৰ উজ্জ্বৈ িাৰতবষ ্ষৰ বাজব ভনেৰ সমস্ত শক্তি প্ৰজিাগ কভৰজে।

নতুন ডশক্ষো নীডতবয়
ৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় পে ্ণোয়ত 

হ�লেডৱক পডৰৱত্ণন 
সোধন কডৰবছ

n ৫০০০ঘৰা অভধক ভবি্যাৈিৰ গুণগত মান উন্নত কৰাৰ 
বাজব ভবজশষ গুৰুত্ব ভিিা লহজে। ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি ভশক্ষা নীভতৰ 
সকজৈা ভিশ সফৈতাজৰ প্ৰজিাগ উজদেশ্য আগত ৰাভখ এই 
�িজক্ষ� গ্ৰহণ কৰা লহজে। এই সংস্াৰসমূজহ ভবি্যাৈি 
ঘকইখনক ভনেৰ ভনেৰ িাইন উন্নত কভৰ তুভৈব আৰু 
আনৰ বাজব আিশ ্ষমূৈক লহ �ভৰব।

য�োষৰো

পডৰৰোম

োব) সংস্ৰণ কভৰ �জট্ষৈত অন্িু্ষতি কৰা লহজে। ইিাৰ 
উ�ভৰ এনভচআৰটটজি িুই হাোৰ �ািৰ ও�ৰত আধাভৰত 
অ’ভডঅ’ ভবকভশত কভৰজে। এই সকজৈা এনভচআৰটটৰ 
ঘৱবচাইট, ই-�ািশাৈা আৰু িীক্ষা �জট্ষৈত উ�ৈধি লহ 
আজে। এিা িৃটষ্শক্তি নথকা ভশক্ষাথকীৰ বাজব সহািক হ’ব।

n  ভনষ্া ২.০- এনভচআৰটটৰ দ্াৰা ভশক্ষকৰ বাজব ফাউজডিশ্বন 
ভৈটাজৰেী আৰু নু্যজমজৰেীত (এফএৈএন) ঘখৈ, গীত, 
নতৃ্য, �ুতৈা আধাভৰত ভশক্ষণ �ধিভতৰ প্ৰভশক্ষণৰ বাজব 
ভবজশষ �িজক্ষ� গ্ৰহণ কৰা লহজে।

n  ভনষ্া ৩.০- ইিাৰ অধীনত প্ৰভশক্ষণ িীক্ষা ঘলেটফম ্ষত 
অনৈাইন আজিােন কৰা োব। এিা আঞ্ভৈক িাষাজতা 
উ�ৈধি হ’ব। ইিাৰ েভৰিজত ২৫ ৈাখ ভশক্ষক আৰু 
প্ৰধান ভশক্ষক ৈািাভণ্বত হ’ব।

n  ভবি্যাঞ্ভৈ ২- ভবি্যাঞ্ভৈ �জট্ষৈ সকজৈা ঘস্বচ্ছাজসৱক 
ভশক্ষকক একজগাট কজৰাৱাৰ এটা িাৈ �িজক্ষ�। 
চৰকাৰী আৰু চৰকাৰী সাহাে ্ষপ্ৰাপ্ ভবি্যাৈিৰ লসজত 
এওঁজৈাক েভডত লহ �ভৰব �াজৰ। 

n  ভবি্যাৈিৰ গুণগত মূৈ্যাংকন আৰু আশ্বাস (সু্ৈ 
ঘকাৱাভৈট্ৰী এজেচজমন্ এডি এশ্বুজৰঞ্)- নতুন ভশক্ষানীভত 
অনুসভৰ ঘকন্দ্ৰীি মাধ্যভমক ভশক্ষা ঘবাজড্ষ ঘকন্দ্ৰীি ভবি্যাৈি 
তথা নজৱািি ভবি্যাৈিৰ বাজব ঘষ্ডিাড্ষ ঘেটটং অথ’ভৰট্ৰী 
(গুণগত মান ভনধ ্ষাৰণ কতৃ ্ষ�ক্ষ) ভহচাজ� কাম কভৰব। 
ভচভবএেইজি সু্ৈ�ে ্ষািৰ কামকাে �ে ্ষাজৈাচনাৰ বাজব 
এেভকউএএ �ে ্ষািৰ মা�কাি্ৰী ভনধ ্ষাৰণ কভৰজে। ইিাত 
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২৫,৬০৬খন সু্ৈ (২৫খন ঘিশত থকা ২৫০ 
সু্ৈক লৈ), প্ৰাি ২ ঘকাটট ভশক্ষাথকী আৰু ১০ 
ৈাখ ভশক্ষক অন্িু্ষতি লহ আজে। 

n ভবি্যা প্ৰজৱশাঃ এনভচআৰটটৰ দ্াৰা ভশক্ষাথকীৰ 
বাজব ভতভনমহীিা সু্ৈীিা প্ৰস্তুভত কাে ্ষক্ৰম 
প্ৰস্তুত কভৰজে। এই ভবি্যা প্ৰজৱশ কাে ্ষক্ৰমত 
আখৰ, ধ্বভন, শব্দ, ৰং, আকাৰ ভশজকাৱা হি।

n  িাৰতীি সাংজকভতক িাষাাঃ সকজৈা ভশক্ষাথকী 
আৰু ভশক্ষকৰ বাজব প্ৰথম ঘশ্ৰণীৰ �ৰা 
দ্ািশ ঘশ্ৰণীলৈ থকা প্ৰাি ১২০০ ভশক্ষামূৈক 
ভিভিঅ’ক িাৰতীি সাংজকভতক িাষাত প্ৰস্তুত 
কভৰ ঘতাৈা লহজে।

n  সফৈাঃ ষ্ট্ৰাকচাড্ষ এজেচজমন্ ফৰ এনাৈাইক্েং 
ৈাভন ্ষং শীষ ্ষক �িজক্ষ�ৰ অধীনত ভচভবএেইৰ 
২৫ হাোৰ সু্ৈৰ ঘগ্ৰড ৩,৫ আৰু ৮ৰ ৫০ ৈাখ 
ভশক্ষাথকীৰ বাজব প্ৰস্তুত কৰা লহজে।

n িাৰতীি উচ্চ ভশক্ষা আজিাগ গিন কৰাৰ বাজব এইবাৰ 
ভবজধিক উত্া�ন কৰা হ’ব। �ে ্ষাজৈাচনা, স্বীকৃভত, 
ভনজি্ষশনা আৰু ভনভধৰ িজৰ চাভৰটা �টকৰ মূৈ ভহচাজ� 
এই আজিাজগ কাম কভৰব।

n  সকজৈা চৰকাৰী কজৈে, ভবশ্বভবি্যাৈি আৰু 
গজৱষণামূৈক সংস্াই এই আজিাগৰ লসজত সংেুতি লহ 
থাভকব।

n  এই উজদেশ্যজৰ এটা গ্ৈু গ্ৰান্ ৰখা লহজে।
n  উচ্চ ভশক্ষাৰ সুভবধাৰ বাজব ৈাডাখত ঘকন্দ্ৰীি 

ভবশ্বভবি্যাৈি স্া�ন কৰাৰ কাম আৰম্ভ লহজে।

য�োষৰো

n  উচ্চ ভশক্ষাৰ আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীিকৰণাঃ িাৰতীি আৰু ভবশ্বৰ উচ্চ 
ভশক্ষাৰ সংস্াজবাৰৰ মােত সমণ্বিতাৰ বাজব ভবশ্বভবি্যাৈি 
অনুিান আজিাজগ ঘক্ৰভডট ট্া্সফাৰৰ সহািত উচ্চ ভশক্ষাৰ 
সংস্াজবাৰৰ মােত �ৰম্পৰৰ মােত সংজোগ স্া�নৰ বাজব 
নীভত ভনজি্ষশনা ভিজে।

n  ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি ভডক্েজটৈ আভক্ষজটকোৰাঃ ভডক্েজটৈৰ ও�ৰত গুৰুত্ব 
ভি ভশক্ষাৰ সজব ্ষাচ্ছ সংস্া হ’ব। এই ভডক্েজটৈ সংস্াত ভশক্ষাৰ 
সকজৈা ভিশ সামভৰ ঘৈাৱা হ’ব।

n  ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি লশভক্ষক প্ৰেুক্তিৰ মঞ্াঃ ভশক্ষাৰ ভবভিন্ন ভিশ আৰু 
লশভক্ষক �ভৰজৱশ উন্নত কৰাৰ বাজব এখন মঞ্ লতিাৰ কৰাৰ 
ও�ৰত ভবজশষ গুৰুত্ব ভিিা লহজে। এই মঞ্ই ঘকক্েৰ �ৰা 
ভ�ক্েলৈ সকজৈা কথা সামভৰ ৈ’ব।

n  ৈাডাখত ঘকন্দ্ৰীি ভবশ্বভবি্যাৈিৰ কাম ভসনু্ধ নাজমজৰ আৰম্ভ কৰা 
লহজে।

n  প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি ১৫ নজৱম্বৰ 
তাভৰজখ ৭খন ৰাে্যত আৰু ১খন ঘকন্দ্ৰীি 
শাভসত প্ৰজিশত থকা ২৭খন ক্েৈাত ৫০খন 
নতুন একৈব্য মজডৈ আবাসীি ভবি্যাৈি 
ভনম ্ষাণৰ বাজব আধাৰভশৈা স্া�ন কভৰজে। �ূব 
িাৰতত ৭৪০খন আবাসীি একৈব্য ভবি্যাৈি 
স্া�ন কৰা হ’ব। ৫০ শতাংশ অভধক এেটট 
েনসংখ্যা থকা এজৈকা আৰু প্ৰাি ২০ হাোৰ 
আভিবাসী থকা এজৈকাত এজন ভবি্যাৈি স্া�ন 
কৰা হ’ব।

পডৰৰোম

উচ্চ ডশক্ষো

অনুসপূডেত েোডত আৰু 
অনুসপূডেত েনেোডতৰ কৈ্োৰ

n  েনোতীি এজৈকাত ৭৫০ একৈব্য 
আবাভসক সু্ৈ স্া�ন কৰাৰ বাজব ৈক্ষ্য 
ঘৈাৱা লহজে। ইিাৰ বাজব ঘকন্দ্ৰই ৩৮ 
ঘকাটট ভনধ ্ষাভৰত কৰা লহজে।

n  �াহাৰীিা আৰু িুগ ্ষম এজৈকাৰ বাজব এই 
�ভৰমাণ বকৃ্ধি কভৰ ৪৮ ঘকাটট কৰা লহজে। 
অনুসূভচত োভতৰ বাজব ঘ�াষ্ ঘমটট্ক 
োত্ৰবভৃতি আচঁভনৰ �ুনাঃআৰম্ভ।

য�োষৰো

ডশক্ষো �্ৱস্ো
প্ৰচ্ছদ যৈখো
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n েুৱ প্ৰেন্ৰ প্ৰভতভনভধক ঘকৌশৈ প্ৰিানৰ বাজব 
Apprenticeship Actক সংস্াৰৰ প্ৰস্তাৱ।

n  অভিোভন্তক ভশক্ষাৰ ভশক্ষাথকীৰ বাজব ভশক্ষাৰ 
উ�ভৰ ঘ�োগত ভশক্ষাৰ সুভবধাৰ বাজব 
এনটটএেৰ আচঁভনৰ বাজব ৩০০০ ঘকাটট টকা।

n  ঘকৌশৈৰ ভিশত অন্য ঘিশৰ লসজত 
অংশীিাভৰত্বৰ বাজব �িজক্ষ� গ্ৰহণ কৰা লহজে।

n  প্ৰভশক্ষণ কাে ্ষসূচীৰ ৈগজত ঘকৌশৈৰ গুণগত 
মান বকৃ্ধিৰ বাজবও ভবজশষ �িজক্ষ�।

n  ো�ানৰ লসজত ঘকৌশৈ ভবভনমি তথা প্ৰভশক্ষণৰ 
বাজব ভবজশষ ব্যৱস্া। টটআইটটভ� শীষ ্ষক 
কাে ্ষসূচী।

য�োষৰো

পডৰৰোম
ৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় এবপ্ৰনটোইডশ্বপ প্ৰডশক্ষৰ আঁেডন
n • প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীৰ অধ্যক্ষতাত অথ ্ষলনভতক 

ভবষিৰ মন্তীমডিৈীি সভমভতজি ২৪ নজৱম্বৰ তাভৰজখ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি 
এজপ্ৰনটাইভশ্ব� প্ৰভশক্ষণ আচঁভন অন্য �াচঁ বেৰৰ বাজব বকৃ্ধি 
কভৰজে। ইিাৰ ৈগজত এই প্ৰভশক্ষণ গ্ৰহণ কৰা প্ৰভশক্ষাথকীৰ বাজব 
৩,০৫৪ ঘকাটট টকাৰ বভৃতিগত সাহাে ্ষও মুকভৈ কৰা লহজে। 

নতুন প্ৰেমিৰ �োব� যকৌশৈ ড�কোশ হৈবছ
আত্মডনভ্ণৰশীৈ ভোৰতৰ যভঠট

িাৰতীি সংসৃ্ভতজি ঘকৌশৈক সিাি সন্ান কভৰ আভহজে। 
ঘকাভিডৰ সমিত এই ঘকৌশজৈ িাৰতীিক েজথষ্ সহাি 
কভৰজে। ঘকাভিডৰ �ােত সৈভন ঘহাৱা েুগত ইিাৰ মহত্ব 
আৰু অভধক বকৃ্ধি �াইজে। ভকিজনা ভস্ৈ ইক্ডিিা ভমেজন 
ঘিশৰ েুৱ প্ৰেন্ক ঘকৌশৈৰ সহািত কম ্ষসংস্া�নৰ সুভবধা 
কভৰ ভিজে। ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ ভবগত ৬ বেজৰ বাবা চাজহবৰ 
স্বপ্নক �ূণ ্ষ কভৰ আভহজে।

যকৌশৈ ড�কোশ
প্ৰচ্ছদ যৈখো
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n  এনএটটএে অনষু্ানৰ অধীনত ৯ ৈাখ েৱুকক প্ৰভশক্ষণ ভিিা 
োব। ইিাৰ েভৰিজত আগন্তুক �াচঁ বেৰত ৭ ৈাখ েৱুজক 
কম ্ষসংস্া�ন ঘ�াৱাৰ সম্ভাৱনা আজে। প্ৰভশক্ষণ ৈাি কৰা 
প্ৰভশক্ষাথকীসকজৈ ৮০০০-৯০০০ টকাৰ �াভৰজতাভষক ৈাি 
কভৰব।

n  এই প্ৰভশক্ষণ কাে ্ষসূচীত ভবজ্ঞান, অভিোভন্তক ভশক্ষা আৰু 
ভহউজমভনট্ৰীে ভবষিৰ ভশক্ষাথকীক অন্িু্ষতি কৰা হ’ব। 
চৰকাজৰ কৰা �ভৰকল্পনা অনুসভৰ এই প্ৰভশক্ষণ কাে ্ষসূচীত 
অংশ ঘৈাৱাসকৈক ঘমাবাইৈ উজি্যাগ খডি, ঘমভডজকৈ 
সামগ্ৰী উজি্যাগ খডি তথা অটম’বাইৈ খডিত সংস্াভ�ত কৰা 
হ’ব।

ককককককককককককককককযকৌশৈত গুৰুত্ব
n  ভস্ভৈং-আ�ভস্ভৈঙৰ �ৰম্পৰাগত ঘকৌশৈৰ ও�ৰত
     গুৰুত্ব।

n  অভশভক্ষত, নতুন ভশভক্ষতৰ ঘকৌশৈ ভবকাশ, অষ্ম ঘশ্ৰণী 
�ে ্ষন্ �়িা তথা দ্ািশত ৰে�-আউটৰ বাজব ভবজশষ ব্যৱস্া।

n  ইিাৰ বাজব আি ুসীমা ১৫-৩৫ৰ �ৰা বকৃ্ধি কৰা ১৫-৪৯ 
বেৰ কৰা লহজে। 

n  এেভচ, এেটট আৰু ভিব্যাংগেনৰ ৈগজত ভবভ�এৈ ঘশ্ৰণীৰ 
বাজব ভবনামূৈীিা।

n  বত্ষমান সব ্ষমুি প্ৰভশভক্ষত ব্যক্তিৰ মােত ৮৫ শতাংশ 
মভহৈা হি। ইিাৰ মােত এেভচ ২৮ শতাংশ আৰু এেটট 
প্ৰাি ১৩ শতাংশ আজে।

আইঠটআইত আসন সংখ্ো �ৃদ্ধি 
n ২০১৪ত ১১৮৪৭ সংস্া আভেৈ। আৰু ২৪শতাংশৰ বকৃ্ধিজৰ 

এভতিা এিা ১৪,৬৯০ লহজে।
n ২০১৪ত আসনৰ সংখ্যা ১৬.৯৪ ৈাখ আভেৈ, ২০২১ত এিা 

৫৪ শতাংশৰ বকৃ্ধিজৰ ২৬.১৩ ৈাখ লহজে।

ডশকোৰু ডনয়মক সংকেোৰ সোধবনবৰ 
স্প্ন হৈবছ পপূৰ ্ণ
n ভশকাৰু ভনিম-১৯৯২ত (এজপ্ৰনটটভশ্ব� আইন) ভবজশষ 

সংস্াৰ সাধন কৰা লহজে। প্ৰভশক্ষাথকীসকৈক ভনেতুি কৰা 
ইচু্ছক প্ৰভতষ্ান ২০১৬-১৭ ঘকৱৈ ১৭ হাোৰ আভেৈ, 
এভতিা এিা বকৃ্ধি লহ ১.২৬ ৈাখ লহজে।

n এই কাে ্ষক্ৰমত অন্িু্ষতি ঘহাৱাৰ ইচ্ছা ব্যতি কৰা প্ৰত্যাশীৰ 
সংখ্যা ২০১৬-১৭ত ১১.৯ ৈাখৰ �ৰা বকৃ্ধি লহ ২০২০-২১ত 
৩৪ ৈাখ লহজে। স্বাস্্য খডিৰ ৰেন্ৈাইন কম ্ষচাৰীৰ প্ৰাথভমক 
ভশক্ষা আৰম্ভ কৰা লহজে। ইিাৰ েভৰিজত ৈক্ষাভধক 
প্ৰভশক্ষাথকীক প্ৰভশক্ষণ ভিিা োব।

নবৰন্দ্ৰ যমোদী, প্ৰধানমন্তী।
(বাজেটৰ �ােত ভহতাভধকাৰীৰ লসজত ঘহাৱা 

কজথা�কথনৰ সমিত) 

িাৰত ভবশ্বৰ ঘকৌশৈী আৰু 
িক্ষতাসম্পন্ন শ্ৰম শক্তিৰ 

সমাধান ভি আভহজে। িাৰতীি 
েুৱ প্ৰেন্ ঘকৌশৈ ৰণনীভতৰ 

অংশীিাৰ ঘহাৱা উভচত।

যকৌশৈ ড�কোশ
প্ৰচ্ছদ যৈখো



39

সংকল্পৰ 
পৰা সসদ্ধি

সংকল্পৰ 
পৰা সসদ্ধি

নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১৬-৩১ নিচচম্বৰ, ২০২১

িাৰজত ঘকাভিড কাৈৰ সমিত ভবভিন্ন প্ৰত্যাহ্ানৰ সম্খুীন লহভেৈ। ইিাৰ ভিতৰত সব ্ষাভধক 
ক্ষভতগ্ৰস্ত ঘহাৱা ঘশ্ৰণীজটা আভেৈ শ্ৰভমক-লিভনক হাক্েৰা কভৰ ঘখাৱা ঘৈাকসকৈ। 

ঘসইসমিত এই কথাজটা সকজৈাজৱ উ�ৈভধি কভৰভেৈ এইিজৰ কাম কৰা প্ৰবাসী শ্ৰভমকসকৰ 
সটিক তথ্য ভকি নাই! স্বাধীনতাৰ ৭টা িশকৰ �ােজতা এই ঘক্ষত্ৰত কাম ঘহাৱা নাভেৈ। এভতিাৰ 
ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ ঘসজিজহ এই কাম কাে আৰম্ভ কৰাৰ ৈগজত প্ৰধানমন্তী শ্ৰভমক কৈ্যাণ আচঁভনৰ 
মাধ্যমত এই প্ৰবাসী শ্ৰভমকসকৈৰ সমস্যাজবাৰ ৈা�ৱ কভৰবলৈ সক্ষম লহভেৈ।

প্ৰ�োসী শ্ৰডমক-�নুৱোই
স্োধীনতোৰ ৭০ �ছৰৰ পোছত
সুড�ধোব�োৰ পোইবছ

n এখন ঘিশ-এখন ঘৰেন কাড্ষৰ ব্যৱস্া সম্পূণ ্ষ ঘিশত ৰূ�ািন কৰা 
হি। ৪খন শ্ৰম আইন সংভহতাৰ ২০ বেজৰ চভৈ অহা প্ৰক্ক্ৰিাক �ূণ ্ষ 
কভৰ সমাক্েক সুৰক্ষাৰ ৈাি শ্ৰভমক-কম ্ষচাৰীৰ বাজব অনা লহজে।

n  শ্ৰভমকসকৈক কম ্ষচাৰী ভনভধৰ (ইএেআই) অধীনত অনা লহজে তথা 
মভহৈাসকৈক ভনশা কাম কৰাৰ অনুমভত আৰু ঘসইমজত �ভৰজৱশ 
সটৃষ্ কৰা লহজে।

য�োষৰো

n  ইিাৰ েভৰিজত ভেজকাজনা এগৰাকী শ্ৰভমজক ভনেৰ িাইৰ 
সৈভন অন্য িাইত কাম কভৰ থাভকজৈ ভনেৰ িাইৰ সুৈি 
মূৈ্য কাড্ষখনৰ েভৰিজত অন্য িাইজতা কাড্ষৰ সুভবধা উিাৱ 
�াভৰব। ঘিশৰ ৩৪ খন ৰাে্য আৰু ঘকন্দ্ৰ শাভসত এজৈকাত 
ইিাৰ আৰম্ভভণ লহজে। ঘিশৰ ৮০ ঘকাটট েনতা ইিাৰ উ�কৃত 
লহজে।

n  এখন ঘিশ-এখন ঘৰেন কাড্ষৰ সুভবধাৰ বাজব ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ 
ভবগত মাচ্ষ মাহত ঘমৰা ঘৰশ্বন শীষ ্ষক এটা এ�্ মুকভৈ কভৰজে। 
ইিাৰ েভৰিজত ভনকটৱতকী ৰােহুৱা ভবতৰণ ব্যৱস্াৰ সুৈি 
মূৈ্যৰ ঘিাকানৰ সকজৈা সুভবধা ৈাি কভৰব �াভৰ।

n  এখন ঘিশ-এখন ঘৰেন কাড্ষৰ েভৰিজত ঘমাবাইৈ নম্বৰৰ 
সহািত ঘৰেন কাড্ষ �জট্ষভবৈীটট আৰম্ভ কৰা লহজে।

৪ শ্ৰম সংডৈতো
আইনৰ মকৰাোৈ আতঁৰ কৰাৰ বাজব ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ চাভৰ শ্ৰম 
সংভহতাৰ অধীনত ২৯খন ঘকন্দ্ৰীি শ্ৰম আইনক এজকৈগ কভৰ 
সুগম কভৰজে।

ৰাষ্ট্ৰ�ভতৰ অনজুমািনৰ �ােত অভধসূচনা োভৰ কৰা লহজে। ৯ 
খন ৰাে্যত ইিাৰ লসজত েভডত লহ থকা ভনিমক অভন্ম ৰূ� 
ভিিা লহজে। ইিাৰ েভৰিজত সকজৈা শ্ৰভমকক ইএেআইভচৰ 
েভৰিজত সামভৰ ঘৈাৱাৰ ৈগজত মভহৈাৰ বাজব ভনশা কাম কৰাৰ 
সুভবধা কভৰ ভিিা লহজে। ৰাে্যজবাজৰ এই ঘক্ষত্ৰত ঘশষ �ে ্ষািৰ 
কামজবাৰ কভৰ উটিজৈ এিা সমগ্ৰ ঘিশত ৰূ�ািন কৰা হ’ব।

পডৰৰোম
এখন যদশ-এখন যৰছন কোি্ণ

এিা সচঁালক ভবডম্বনা আভেৈ ঘে স্বাধীনতাৰ ইমান বেৰৰ �ােজতা অসংগটিত খডিত কাম কৰা কম ্ষচাৰীৰ ঘকাজনা সটিক 
তথ্য নাভেৈ। ইিাৰ ফৈত এই শ্ৰভমক/কম ্ষচাৰীসকৈ চৰকাৰী ভহতাভধকাৰী আচঁভনৰ �ৰা আতঁৰত থাভকবৈগীিা লহভেৈ। এই 
ভিশত কাম কভৰ ঘকন্দ্ৰীি শ্ৰম মন্তণাৈজি ২৬ আগষ্ তাভৰজখ ই-শ্ৰম �জট্ষৈৰ আৰম্ভভণ কজৰ। এই �জট্ষৈত �ঞ্ীিনৰ �ােত 
প্ৰভতেন শ্ৰভমজক ই-শ্ৰম কাড্ষ ৈাি কভৰজে। এই �জট্ষৈত �ঞ্ীিনৰ েভৰিজত এভতিা চৰকাৰৰ হাতত সটিক তথ্য আভহজে 
আৰু তাৰ ফৈত শ্ৰভমকসকজৈ ভবভিন্ন চৰকাৰী আচঁভনৰ ৈাি উিাৱলৈ সক্ষম লহজে।  n

অসংগঠিত খণ্ডৰ 
শ্ৰডমকৰ �োব� 

সোমোদ্েক সুৰক্ষো

অভধক শ্ৰভমজক 
ই-শ্ৰম �জট্ষৈত 

�ঞ্ীিন কভৰজে।

এিাই লহজে সংকল্পৰ �ৰা ভসক্ধিলৈ োত্ৰা। ঘিশৰ ঘকাটটজৰা 
অভধক শ্ৰভমক আৰু কম ্ষচাৰীৰ সামথ ্ষ আক্ে নতুন িাৰতৰ 

আধাৰ স্তম্ভ লহ �ভৰজে। ঘতওঁজৈাকৰ সামাক্েক সুৰক্ষাৰ মােজত 
ঘিশৰ শক্তিশাৈী িভৱষ্যৎ ৈকুাই আজে।

- নজৰন্দ্ৰ ঘমািী, প্ৰধানমন্তী।

১০
যকোঠটবৰো 

প্ৰ�োসী শ্ৰডমক
প্ৰচ্ছদ যৈখো

সংকল্পৰ 
পৰো ডসদ্ধি
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ড�নোমপূৈীয়ো খোদ্ ড�তৰৰ আঁেডনৰ 
সম্প্ৰসোৰৰ, ৰোষ্ট্ৰৰ কৈ্োৰৰ �োব� 

কৃষকক সব� ্ণোচ্চ গুৰুত্ব

গণতন্তত ঘকৱৈ সংখ্যাগুৰুজকই নহি, ঘকাজনা এক কু্ষদ্ ঘগাটক ভকিজৰ গুৰুত্ব তথা সন্ান ভিিা হি 
ঘসই কথা প্ৰধানমন্তীৰ ঘ�াষণাজবাৰত প্ৰভতফভৈত হি। কৃষকৰ কথাত গুৰুত্ব ভি প্ৰধানমন্তীজি ভতভনখনলক 
কৃভষ আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ ঘ�াষণা কৰাৰ ৈগজত সংসিৰ শীতকাৈীন অভধজৱশনৰ ২৯ নজৱম্বৰৰ প্ৰথম 
ভিনজটাজতই অথ ্ষাৎ আৰম্ভভণজত ঘকভবজনটৰ অনুজমািনৰ �ােত ভবভধগতিাজৱ এই আইনজকইখন উিাই 
ঘৈাৱা হি। ইিাৰ ৈগজত ঘকভবজনটৰ অনুজমািন সাজ�জক্ষ ঘকাভিড কাৈৰ �ৰা চভৈ অহা প্ৰধানমন্তী গৰীৱ 
কৈ্যাণ অন্ন ঘোেনাক অন্য চাভৰটা মাহৰ বাজব সম্প্ৰসাভৰত কৰা লহজে। ইিাৰ উ�ভৰ গ্ৰামাঞ্ৈৰ উন্নিনৰ 
বাজব প্ৰধানমন্তী গ্ৰাম্য �থ আচঁভন, আকাংভক্ষত ক্েৈাজবাৰত ঘমাবাইৈ ঘসৱাৰ সুভবধা ভনিাৰ িজৰ অন্য 
ঘকতজবাৰ ভসধিান্ত অনুজমািন েনাইজে...

যকড�বনটৰ ডসধিোন্
যদশ
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ভসধিান্াঃ ঘকাভিড কাৈত আৰম্ভ ঘহাৱা প্ৰধানমন্তী গৰীৱ 
কৈ্যাণ অন্ন ঘোেনাক আগন্তুক চাভৰ মাহৰ বাজব 
ভবস্তাভৰত কভৰ অভধক খাি্য সামগ্ৰীৰ আৱন্নৰ অনমুভত। 
সকজৈাজৰ খাি্য সুৰক্ষা সুভনক্চিতকৰণৰ উজদেশ্য।

প্ৰিাৱাঃ ২০২০চনৰ মাচ্ষৰ �ৰা আৰম্ভ ঘহাৱা প্ৰধানমন্তী 
গৰীৱ কৈ্যাণ আেঁভনক অন্য চাভৰটা মাহৰ বাজব 
সম্প্ৰসাভৰত কৰা লহজে। ইিাৰ ফৈত মহামাৰীৰ দ্াৰা 
আক্ৰান্ ঘৈাকসকৈ উ�কৃত হ’ব। 

n  ঘকন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আশ্বাস এিাই ঘে ঘকাজনা িভৰদ্ 
ঘৈাক অনাহাজৰ নাথাকক, ঘসজিজহ এই আচঁভন 
ভডজচম্বৰ, ২০২১ৰ �ৰা ২০২২ চনৰ মাচ্ষলৈ বজ়িাৱা 
লহজে।

n  ইিাৰ অধীনত প্ৰভতেন ব্যক্তিজি ৫ ভকাঃগ্ৰাাঃ 
ভবনামূৈীিা খাি্য ৈাি কভৰব। ৮০ ঘকাটটজৰা অভধক 
ঘৈাক ৈািাভণ্বত ঘহাৱাৰ ৈগজত এই �িজক্ষ�ৰ ফৈত 
৫০,৭৫৬ ঘকাটট টকা খৰচ হ’ব।

n  ২০২২ চনৰ মাচ্ষলৈ এই আচঁভনৰ অধীনত সব ্ষমুি ২ 
ৈাখ ৬০ হাোৰ ঘকাটট টকা খৰচ হ’ব।

ভসধিান্াঃ সকজৈাজৰ বাজব ভডক্েজটৈ ঘোগাজোগৰ বাজব 
আকাংক্ষাৰ ক্েৈাজবাৰত ঘমাবাইৈ ঘসৱাৰ সুভবধা লৈ 
ঘোৱাৰ বাজব ইউভনিাজে ্ষৈ োভি্ষচ অৱভৈজগশ্বন ফাডিৰ 
(USOF) মঞ্জু ভৰ।
প্ৰিাৱাঃ �াচঁখন ৰাে্যৰ ৪৪খন আকাংক্ষাৰ ক্েৈাৰ 

৭২৮৭ গ্ৰামাঞ্ৈত ফ’ৰ ক্ে (4G) ঘমাবাইৈ ঘসৱা। 
n  প্ৰাি ৬৪৬৬ ঘকাটট টকা আনমুাভনক ব্যিজৰ 

অন্ধ্ৰপ্ৰজিশ, েত্তীশগড, ঝাৰখডি, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু 
উভডশ্যাত আৰম্ভ কৰা োব, আৰু ১৮ মাহত সমূ্পণ ্ষ 
কৰা হ’ব।

n  ভডক্েজটৈ ব্যৱস্াৰ উন্নীতকৰজণ কম ্ষসংস্া�ন বকৃ্ধি 
কৰাৰ সম্ভাৱনা আজে।

n  আত্মিাৰত অভিোন তথা ভডজেটৈ ইক্ডিিাৰ স্বপ্ন 
�ৰূণ।

ভসধিান্াঃ বতৰ আৰু েৈবাি ু �ভৰৱত্ষনৰ �বূ ্ষানমুান 
প্ৰেকু্তিগত ব্যৱস্াক শক্তিশাৈী কৰাৰ বাজব আগন্তুক 
ভবত্তীি চক্ৰৰ (২০২১-২৬) বাজব বািমুডিৈ আৰু 
েৈবাি ু অনসুন্ধান-মজডভৈং �ে ্ষজৱক্ষণ ব্যৱস্া আৰু 
ঘসৱা (ACROSS) আৰু ইিাৰ অধীনৰ ৮টা উ�-আচঁভনক 
�াচঁ বেৰৰ বাজব বাহাৈ ৰখাৰ বাজব অনজুমািন েজনাৱা 
লহজে।

প্ৰিাৱাঃ ইিাৰ ফৈত েৈবাি ু সম্বন্ধীি খবৰজবাৰ, 
মহাসাগৰীি �ভৰৱত্ষনৰ �বূ ্ষানমুান আৰু ঘসৱা প্ৰিান 
কৰাৰ ঘক্ষত্ৰত সহাি ৈাি কৰা োব। ইিাৰ ও�ৰত 
২১৩৫ ঘকাটট খৰচ কৰা হ’ব আৰু কম ্ষসংস্া�ন বকৃ্ধি 
ঘ�াৱাৰ সম্ভাৱনা আজে।

ভসধিান্াঃ নীৈ অথ ্ষব্যৱস্া ভিশত আগবাভ়ি ঘকভবজনজট 
২১৭৭ ঘকাটট টকা ব্যিসাজ�জক্ষ অ’-স্াট্ষ আচঁভন ২০২১-
২৬লৈ বত্ষাই ৰখা হ’ব।
প্ৰিাৱাঃ ইিাৰ ফৈত মহাসাগৰ ঘসৱা, মজডভৈং, 
এভলেজকশ্বন, সম্পি আৰু প্ৰেুক্তি (অ’ স্াট্ষ ) সাগৰ 
ভবজ্ঞানৰ খডিত ক্ষমতা ভবকাশত সহাি কভৰব। সাগৰৰ 
গজৱষণা আভি ভবষিজটা সহাি কভৰব।

ভসধিান্াঃ েৱু প্ৰেন্ৰ প্ৰভতিাক সুজোগ ভিিাৰ বাজব 
৩০৫৪ ঘকাটট টকাৰ সাহাে ্ষজৰ ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি ভশকাৰু প্ৰভশক্ষণ 
আচঁভন (এনএটটএে) আগন্তুক �াচঁ বেৰৰ বাজব বাহাৈ 
ৰখা লহজে।
প্ৰিাৱাঃ ঘমাবাইৈ ভনম ্ষাণ, ভচভকৎসা সম্বন্ধীি সামগ্ৰী, 
ফাম ্ষাভেটটউজকৈ সামগ্ৰী, অট’ম’বাইৈ খডিত ভশকাৰু 
সংখ্িা বকৃ্ধি কৰাৰ ও�ৰত গুৰুত্ব ভিিা লহজে। 
n  ইিাৰ অধীনত ৯ ৈাখ ভশকাৰুক প্ৰভশক্ষণ ভিিাৰ 

ব্যৱস্া গ্ৰহণ কৰা লহজে। ইিাজৰ স্াতক প্ৰভশক্ষাথকীক 
৯ হাোৰ টকাৰ েৈ�াভন ভিিাৰ ব্যৱস্া কৰা ঘহাৱাৰ 
ৈগজত ভডলেমা প্ৰভশক্ষাথকীৰ বাজব ৮ হাোৰ টকাৰ 
মাজহকীিা েৈ�াভন ভিিা হ’ব। 

ভসধিান্াঃ ভবি্ুযৎ ঘোগানৰ ভিশত এঢা� আগবাভ়ি ঘকন্দ্ৰীি 
শাভসত প্ৰজিশ িািৰ আৰু নগৰ হাজিৈীত তথা িমন 
আৰু ভডউত ভবি্ুযৎ ঘোগানৰ িাভিত্ব ব্যক্তিগত খডিক 
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ডসধিোন্ঃ প্ৰধোনমন্ীবয় ১৯ নবৱম্বৰত ডতডনখনলক কৃডষ আইন প্ৰত্োৈোৰ কৰোৰ 
কথো য�োষৰো কডৰডছৈ। যসই য�োষৰোক যকড�বনবট অনুবমোদন েনোই কোে ্ণকৰী 

ডসধিোন্ গ্ৈৰ কবৰ। কৃষকক সবম্বোধন কডৰ প্ৰধোনমন্ীবয় ডদয়ো ভোষৰৰ ডকয়দংশঃ

অ� ্ষন।

প্ৰিাৱাঃ ইিাৰ ফৈত ভবিু্যৎ ভবতৰণৰ সুগমতা আভহব। 
েনতাৰ সুভবধাজবাৰ বকৃ্ধি �াব। 

n ••	••এনএে-ভডভড ভবিু্যৎ ভবতৰণ কজ� ্ষাজৰশ্বন 
ভৈভমজটজড �ূণ ্ষ স্বািত্বজৰ চৰকাৰী ঘকাম্পানীৰ ৰূ�ত 
কাম কভৰব। ইিাৰ েভৰিজত ১.৪৫ ৈাখজৰা অভধক 
উ�জিাতিাই উন্নত সুভবধা ৈাি কভৰব।  

ভসধিান্াঃ প্ৰভতখন গ্ৰামাঞ্ৈৰ বাজব উন্নত �থ ব্যৱস্াৰ
অধীনত প্ৰধানমন্তী গ্ৰাম্য �থ আচঁভন প্ৰথম আৰু
ভদ্তীি �ে ্ষািৰ কামজবাৰৰ ৈগজত বাম�ন্ী 
সন্তাসেে্ষৰ প্ৰিাভৱত এজৈকাৰ ৰাস্তা-�াটৰ কাম 
সম্পূণ ্ষ কৰা হ’ব।

৮০ শতোংশ কু্ষদ্ৰ যখডতয়ক

প্ৰধানমন্তীজি কি, ঘিজশ ঘমাক ২০১৪ত প্ৰধানমন্তীৰ ৰূ�ত 
ঘসৱাৰ সুজোগ ভিজৈ, ঘতভতিা আভম কৃভষ ভবকাশ, কৃষক 
কৈ্যাণক সজব ্ষাচ্চ প্ৰাথভমকতা ভিওঁ। ঘিশৰ প্ৰভত ১০০েনৰ 
ভিতৰত ৮০েন কৃষজকই কু্ষদ্ ঘখভতিক। ২ ঘহক্টৰজৰা কম 
িূভম থকা এই কু্ষদ্ ঘখভতিকসকৈৰ সংখ্যা ১০ ঘকাটটজৰা 
অভধক! ঘতওঁজৈাকৰ েীৱনৰ সম্বৈ এই কু্ষদ্ মাটট টুকুৰা। 
এই িূভমজকই সম্বৈ ভহচাজ� লৈ ঘতওঁজৈাকৰ �ভৰিাৈ 
চজৈ। ঘসজি ঘিশৰ কু্ষদ্ কৃষকসকৈৰ অসুভবধাজবাৰ িৰূ 
কৰাৰ বাজব আভম বীে, বীমা, বোৰ আৰু সঞ্ি–এই 
সকজৈা ঘক্ষত্ৰত কাম কভৰজো।ঁ চৰকাজৰ উন্নতমানৰ বীেৰ 
সমান্ৰাৈলক কৃষকসকৈক ভনম আচ্ছাভিত ইউভৰিা, িূভম 
স্বাস্্য কাড্ষ, কু্ষদ্ ভসঞ্ন প্ৰকল্পৰ িজৰ ঘসৱাৰ লসজত েতুি 
কভৰজে। আভম ২২ ঘকাটট িূভম স্বাস্্য কাড্ষ কৃষকসকৈক 
ভিজো।ঁ

ডকসোন সমিোন ডনডধ

আভম ফচৈ বীমা ঘোেনাক অভধক কাে ্ষকৰী কভৰ 
তুভৈজো।ঁ ইিাৰ �ভৰভধত অভধক ঘখভতিকক অন্িু্ষতি 
কাৰ লহজে। আইন সংস্াৰ সাধন কৰা লহজে। ইিাৰ 
ফৈত, ভবগত চাভৰ বেৰত ১ ৈাখ ঘকাটট টকাজৰা অভধক 
িাত্তা আমাৰ কৃষক িাই-িনীসকজৈ �াইজে। আভম কু্ষদ্ 
কৃষক আৰু কৃভষখডিত কম ্ষৰত শ্ৰভমকসকৈৰ বীমা আৰু 
ঘ�্সনৰ সুভবধাও আৰম্ভ কভৰজো।ঁ কু্ষদ্ ঘখভতিাকৰ ঘবংক 
একাউন্ত ১ ৈাখ ৬২ হাোৰ ঘকাটট টকা েমা কাৰ লহজে।

এমএছডপঃ

কৃষকসকজৈ োজত ঘতওঁজৈাকৰ �ভৰশ্ৰমৰ ভবভনমিত 

উৎ�াভিত ফচৈৰ সটিক িাম �াি ঘসিা সুভনক্চিত 
কভৰবলৈ অজনক �িজক্ষ� ঘৈাৱা লহজে। ঘিজশ গ্ৰামীণ 
বোৰৰ �ভৰকািাজমাক শক্তিশাৈী কভৰজে। আভম ন্ূযনতম 
সহািক মূৈ্য বকৃ্ধি কভৰজো।ঁ আমাৰ চৰকাজৰ ন্ূযনতম 
সহািক মূৈ্যত শস্য ক্ৰি কভৰ অভিজৈখ ৰভচজে। ঘিশৰ 
এক হাোৰজৰা অভধক মন্ীক ‘ই-ঘনম’ প্ৰকল্পৰ লসজত েতুি 
কভৰ আভম কৃষকসকৈক উ�কৃত কভৰজো।ঁ

কৃডষ আন্ঃগোথঁডন

চৰকাজৰ কৃভষ বাজেট আগৰ তুৈনাত �াচঁগুণ বকৃ্ধি 
কভৰজে। প্ৰজত্যক বেজৰ ১ ৈাখ ২৫ হাোৰ ঘকাটট টকাজৰা 
অভধক ধন কৃভষখডিত খৰচ কৰা লহজে। ১ ৈাখ ঘকাটট টকাৰ 
কৃভষ �ভৰকািাজমা তহভবৈৰ মাধ্যমত গাওঁ আৰু কৃভষখডিৰ 
ভনকটৱতকী এজৈকাত গুিামৰ ব্যৱস্া, কৃভষ সৰঞ্ামৰ িজৰ 
অজনক �ভৰজসৱাৰ ভবস্তাৰ– এই সমস্ত কাম দ্ৰুতগভতত 
আগবাভ়ি লগজে। কু্ষদ্ কৃষকসকৈৰ ক্ষমতা বকৃ্ধিৰ বাজব ১০ 
হাোৰ এফভ�ও বা কৃষক উৎ�ািক সংগিন গভ়ি ঘতাৈাৰ 
অভিোজনা আৰম্ভ কভৰজে। এই ঘক্ষত্ৰত সাত হাোৰ ঘকাটট 
টকা খৰচ কৰা লহজে।

কৃডষ সংকেোৰ

কৃষকসকৈৰ আভথ ্ষক অৱস্া উন্নত কৰাৰ বাজব ঘিশত 
ভতভনখন কৃভষ আইন অনা লহভেৈ। উজদেশ্য আভেৈ ঘিশৰ 
কৃষকসকৈৰ ভবজশষত কু্ষদ্ কৃষকসকৈক সবৈ কৰা 
োজত ঘতওঁজৈাজক ভনেৰ উৎ�াভিত ফচৈৰ সটিক মূৈ্য 
ৈাি কজৰ আৰু ঘসই শস্য ভবক্ৰীৰ বাজব ভবকল্পৰ সন্ধান 
ভবচাভৰ �াি। ঘিশৰ কৃষক, ঘিশৰ কৃভষ ভবজশষজ্ঞ, ঘিশৰ 
কৃভষ অথ ্ষনীভতভবি, ঘিশৰ কৃষক সংগিনসমূজহ এই 
সংস্াৰত সন্ভত েনাইভেৈ।
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প্ৰিাৱাঃ ঘিশৰ প্ৰভতজটা চুজক-ঘকাজণ অসংেুতি �থৰ 
ভনম ্ষাণ তথা অৱস্া উন্নত কৰাৰ বাজব ভবজশষ ব্যৱস্া 
গ্ৰহণ কৰা লহজে। বেৰৰ প্ৰভতজটা বতৰত োজত ৰাস্তা-
�াটজবাৰ িাজৈ থাজক তাৰ ও�ৰত ভবজশষ গুৰুত্ব ভি 
২০২১-২২ৰ �ৰা ২০২৪-২৫লৈ ১১.২৪ ৈাখ ঘকাটট 
টকা খৰচ কৰা হ’ব। 

n  এভতিালৈ ১,৭৮,১৮৪ৰ �ৰা ১,৭১,৪৯৪ িাইক 
সংেুতি কৰা লহজে, আৰু ১৯৬৮ অৱজশষ লৰজেলগ।

n কৃভষ, স্বাস্্য, ভশক্ষা, কম ্ষসংস্া�ন, চহৰাঞ্ৈৰ 
ভবকাশ আভিৰ ঘক্ষত্ৰত ধনাত্মক প্ৰিাৱ �ভৰব।

n �ভৰবহন ঘসৱাৰ উন্নিন সম্ভৱ লহ উটিৱ।

n বাম�ন্ী উগ্ৰবািৰ দ্াৰা প্ৰিাভৱত এজৈকাজবাৰত এই 
আচঁভনৰ অধীনত কামজবাৰ ২০২৩চনৰ ভিতৰত 
ঘশষ কৰাৰ বাজব ভবজশষ �িজক্ষ� গ্ৰহণ কৰা লহজে।

n ১৮৮৭ ভকাঃভমাঃ �থ আৰু ৪০খন িৈঙৰ কামত 
অনুজমািন েজনাৱা লহজে।

n ২০১৬ৰ �ৰা এভতিালৈ ৯ ৰাে্যৰ ৪৪খন ক্েৈাত 
৪৪৯০ ভকাঃভমাঃ লি� ্ষ্যৰ �থ ভনম ্ষাণৰ কাম সম্পূণ ্ষ 
লহজে আৰু ১০৫খন িৈঙৰ কাজমা সম্পূণ ্ষ লহজে। n

একোংশ কৃষকক এই কৃডষ আইন �ুেো� যনোৱোডৰবৈোঁ

আমাৰ চৰকাজৰ কৃষকসকৈৰ কৈ্যাণৰ বাজব, ভবজশষলক কু্ষদ্ 
কৃষকসকৈৰ কৈ্যাণৰ বাজব, ঘিশৰ কৃভষ েগতৰ কৈ্যাণৰ 
বাজব, ঘিশৰ কৈ্যাণৰ বাজব, গাওঁ-গৰীবৰ উজ্জ্বৈ িভবষ্যতৰ 
বাজব সমূ্পণ ্ষ সত্যভনষ্াজৰ কৃষকসকৈৰ প্ৰভত সমিাৱা�ন্ন 
মজনািাৱ লৈ, সৎ মজনািাব লৈ এই আইনজকইখন প্ৰণিন 
কভৰভেজৈা। ভকন্তু এই �ভৱত্ৰ িাবনা �ণূ ্ষ ৰূ�ত, শুধিিাজৱ 
কৃষকসকৈৰ কৈ্যাণৰ কথা আভম ঘচষ্া কভৰও একাংশ 
কৃষকক বেুাব ঘনাৱাভৰজৈা। েভিও কৃষকসকৈৰ এটা অংশই 
ইিাৰ ভবজৰাভধতা কভৰভেৈ, ভকন্তু তথাভ�ও ই আমাৰ বাজব 
অত্যন্ মহত্ব�ূণ ্ষ আভেৈ।

প্ৰত্োৈোৰ ৈ’� কৃডষ আইন

মই আক্ে ঘিশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাথ ্ষনা কভৰ শুধি 
মজনজৰ আৰু �ভৱত্ৰ হৃিজিজৰ ক'ব ঘখাজো ঘে হিজতা 
আমাৰ ত�স্যাজতই ভকেু ক্ৰটুট লৰ লগভেৈ োৰবাজব 
প্ৰিী�ৰ আজৈাকৰ িজৰ সত্য কৃষক িাইসকৈক আভম 
বেুাব ঘনাৱাভৰজৈা। গুৰুনানক ঘিৱেীৰ �ভৱত্ৰ প্ৰকাশ 
�ব ্ষৰ ভিনজটাত কাজকা ঘিাষাজৰা� কৰাৰ ভিন নহি। আক্ে 
মই আজ�ানাজৈাকক, ঘিশক এই কথা লকজো ঘে আভম 
ভতভনওখন কৃভষ আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ ভসধিান্ লৈজো।ঁ এই 
মাহৰ ঘশষত সংসিৰ ভে অভধজবশন আৰম্ভ হ'বলৈ লগজে, 
ঘসই অভধজবশনত আভম এই ভতভনওখন কৃভষ আইনক 
প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সাংভবধাভনক প্ৰক্ক্ৰিা সমূ্পণ ্ষ কভৰম।

কৃডষ সংকেোৰৰ ওপৰত সডমডত গিন

চৰকাজৰ কৃভষখডিৰ লসজত েতুি আৰু এটা গুৰুত্ব�ূণ ্ষ 
ভসধিান্ লৈজে। ক্েজৰা বাজেট ঘখভত মাজন প্ৰাকৃভতক 
ঘখভতক উৎসাহ প্ৰিানৰ বাজব ঘিশৰ অনাগত 
প্ৰেন্সমূহৰ কথা মনত ৰাভখ, ক্ৰ� ঘ�টান ্ষক 
লবজ্ঞাভনক িৃটষ্জকাণৰ �ৰা �ভৰৱত্ষনৰ বাজব তথা 
ন্ূযনতম সহািক মূৈ্যক আৰু অভধক কাে ্ষকৰী আৰু 
স্বচ্ছ কভৰ ঘতাৈাৰ বাজব এজন ধৰণৰ সমস্ত ভবষি লৈ, 
িভবষ্যতৰ কথা মনত ৰাভখ ভসধিান্ ঘৈাৱাৰ বাজব 
এখন কভমটট গিন কৰা হ'ব। এই কভমটটত ঘকন্দ্ৰীি 
চৰকাৰ, ৰাে্য চৰকাৰসমূহৰ প্ৰভতভনভধসকৈ থাভকব, 
কৃষকসকৈ থাভকব, কৃভষ লবজ্ঞাভনকসকৈ থাভকব, কৃভষ 
অথ ্ষনীভতভবিসকজৈা থাভকব।

কৃডষ আইন প্ৰত্োৈোৰৰ �োব� 
উত্োডপত ড�বধয়ক সংসদত গৃৈীত

প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি ঘিশক সজম্বাধন কভৰ 
লকভেৈ ঘে সংসিৰ শীতকাৈীন অভধজৱশনত 

ভতভনখন কৃভষ আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ’ব। ইিাৰ 
অংশস্বৰূজ� সংসিৰ শীতকাৈীন অভধজৱশনৰ 

প্ৰথম ভিনজটাত ২৯ নজৱম্বৰ তাভৰজখ কৃভষ আইন 
প্ৰত্যাহাৰৰ বাজব উত্াভ�ত ভবজধিক িজুিাখন 

সিনজত গহৃীত লহজে। অভধজৱশনৰ প্ৰথমভিনজটাত 
ঘকন্দ্ৰীি কৃভষ নজৰন্দ্ৰ ভসং ঘতামাজৰ ঘৈাকসিা 
আৰু ৰাে্যসিাত এই ভবজধিক উত্া�ন কজৰ 

আৰু ঘসিা গহৃীত হি।

যকড�বনটৰ ডসধিোন্
যদশ
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ড�শ্বৰ েতুথ ্ণ স� ্ণ�ৃৈৎ ড�মোন�ন্দৰ

উত্তৰ প্ৰবদশত
�ভৰবহনৰ সুগমতাই ভবকাশৰ গভতক ক্ষীপ্ৰতা ভিজি। 

প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীৰ ঘনতৃত্বত ঘিশত আন্াঃগাথঁভনৰ 
ঘক্ষত্ৰত ভে �ভৰৱত্ষনৰ সূচনা লহজে ঘসই �ভৰৱত্ষজন 

উন্নিন গভত ক্ষীপ্ৰ কভৰ তুভৈজে। ঘৰৈ �থ, �থ �ভৰবহন 
আৰু আকাশ মাগ ্ষত ঘহাৱা উন্নিনমূৈক কামকােজবাৰ 

তথা �ভৰবহনৰ এই খডিজবাৰত ভনজতৌ লহ থকা 
কামকােজবাজৰ ঘিশৰ ভবকাশৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাভখজে। 

অৈ�জত �ূব ্ষাঞ্ৈ এক্সজপ্ৰেজৱ োতািতৰ বাজব মুকভৈ 
কৰাৰ �ােত প্ৰধানমন্তীজি উত্তৰ প্ৰজিশৰ ঘগৌমত বুধি 

নগৰৰ ঘেৱৰত ভবশ্বৰ চতুথ ্ষ সব ্ষবহৃৎ আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি 
ভবমানবন্ৰৰ আধাৰভশৈা স্া�ন কজৰ। এই নতুন 

আন্ে্ষাভতক ভবমানবন্জৰ সমগ্ৰ অঞ্ৈজটাত ভবভনজিাগৰ 
সম্ভাৱনা বকৃ্ধি কৰাৰ ৈগজত কম ্ষসংস্া�জনা বকৃ্ধি কভৰব।

সিাি “ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম”ৰ বাণীক সজৰাগত 
কভৰ অহা প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি 
আন্াঃগাথঁভনক ৰােনীভততলক ৰাষ্ট্ৰনীভতৰ 

অংশ ভহচাজ� মাভন আভহজে। এই কাৰণজটাৰ বাজবই 
ঘতওঁ উন্নিনৰ বাজব আন্াঃগাথঁভনক সব ্ষাভধক গুৰুত্ব ভি 
আভহজে আৰু ঘতওঁ কি, “একভবংশ শভতকাৰ িাৰজত 
আক্ে প্ৰভতভিজন আন্াঃগাথঁভনৰ ও�ৰত কাম কভৰ 
আভহজে। উন্নত �থ �ভৰবহন, উন্নত ঘৰৈ ঘনটৱক্ষ, 
উন্নত ভবমানবন্ৰ- এইজবাৰ ঘকৱৈ আন্াঃগাথঁভনমূৈক 
প্ৰকল্প নহি, এইজবাজৰ এটা অঞ্ৈৰ েভৱ সৈভন কৰাৰ 
ৈগজত েীৱন সৈভন কভৰ ঘ�ৈাি।” প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ 
ঘমািীৰ এই কথাই ঘতওঁ চৰকাৰৰ েনতাৰ প্ৰভত থকা 

ৰোষ্ট্ৰ
নয়িো আন্ঃৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় ড�মোন�ন্দৰ
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িািৱধিতাৰ কথা সিভৰ কজৰ। এই িািৱধিতাৰ ফৈত 
আক্ে ঘিশ তীব্ৰ গভতত ঘৰৈ-ঘমজট্াৰ আন্াঃগাথঁভনৰ 
কাম ঘহাৱাৰ ৈগজত ঘিশৰ েনতাক ভবমান ঘসৱাৰ 
ঘসাৱাি ভিিাৰ বাজব উডান আচঁভনৰ অধীনত �িজক্ষ� 
গ্ৰহণ কভৰ থকা লহজে। সকজৈাজৰ লসজত, সকজৈাজৰ 
ভবকাশ, সকজৈাজৰ ভবশ্বাস আৰু সকজৈাজৰ প্ৰিাসৰ মন্তৰ 
আধাৰত এিা সুভনক্চিত কৰা লহজে োজত কামজবাৰ লৰ 
নাথাকক আৰু সকজৈা আৰম্ভ ঘহাৱা কাম সমিমজত 

সমাপ্ হওক। আন্াঃগাথঁভনৰ কাম কটকট্ৰীিা লহ থাজক 
উন্নিনৰ গভত লৰ নাোি। ২০২৪ চনৰ ভিতৰত ঘেৱৰ 
আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি ভবমান বন্ৰৰ কাম সম্পূণ ্ষ কৰাৰ ৈক্ষ্য প্ৰাপ্ 
হ’ঘৈ ভিলেী ঘিশৰ এজন এখন চহৰ লহ �ভৰব ভেখনৰ ৭০ 
ভকাঃভমাঃৰ ব্যাসাধ ্ষত ভতভনটালক ভবমান বন্ৰ আজে। ইিাৰ 
িুটা আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি ভবমান বন্ৰ। ভিলেী আৰু ঘেৱৰক বাি 
গাক্েিাবািৰ ভহডিনত আজে, এই ভবমানবন্ৰৰ �ৰা 
আন্াঃজিশীি ভবমান চৈাচৈ হি। n

নয়িো আন্ঃৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় ড�মোন �ন্দবৰ 
ড�কোশৰ গডতক ক্ষীপ্ৰ কডৰ তুডৈ�

এই ভবমান বন্ৰৰ �ৰা সমগ্ৰ অঞ্ৈজটা ৈািাভণ্বত 
ঘহাৱাৰ ৈগজত ভবকাশৰ �থ মুকভৈ হ’ব। আভম 

সকজৈাজৱ োজনা ঘে ভেজবাৰ ৰাে্য সাগৰৰ �াৰত 
অৱভস্ত ঘতজনজবাৰ ৰাে্যৰ বাজব বন্ৰ সম্পি হি 
ভকন্তু উত্তৰ প্ৰজিশৰ িজৰ িূভমৰ আজৱষ্নীত থকা 

ৰাে্যৰ বাজব এই িূভমকা ভবমান বন্জৰ �াৈন কজৰ। 
ইিাৰ আজশ-�াজশ থকা আভৈগড, মথুৰা, মীৰাত, 

আগ্ৰা, ভবেজনৌৰ, মুৰািাবাি, ঘবজৰৈী আভি অজনক 
ঔজি্যাভগক িাই এই ভবমানবন্ৰৰ দ্াৰা উ�কৃত ঘহাৱাৰ 
সম্ভাৱনা আজে। এই অঞ্ৈজবাৰৰ কৃষকসমাজো এই 

ভবমান বন্ৰৰ �ৰা উ�কৃত লহ �ভৰব।

- নবৰন্দ্ৰ যমোদী, প্ৰধানমন্তী।

নয়িো আন্ঃৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় ড�মোন�ন্দৰ
ৰোষ্ট্ৰ

৫৭৩০

৩৪,০০০ 
ঘকাটট টকাৰ ভবভনজিাজগজৰ এই ভবমান বন্ৰ ভনম ্ষাণ কৰা হ’ব। 
২০২৪ চনৰ ঘেজপ্ম্বৰত ইিাৰ �ৰা প্ৰথম ভবমান চৈাচৈ হ’ব।

ঘকাটটজৰা অভধক টকাৰ ভবভনজিাগ। প্ৰথম 
�ে ্ষািত ৩৩০০ একৰ িূভমত ভনম ্ষাণ কাে ্ষ। 
এক ৈাখজৰা অভধক কম ্ষসংস্া�নৰ সুভবধা।

এনডেআৰৰ সুড�ধোঃ স্ানীি সামগ্ৰীজি বোৰ ৈাি কভৰব। 
ঘক্ৰতাৰ আগ্ৰহ বকৃ্ধি �াব। ভিলেী, নিডা, গাক্েিাবাি, 
আভৈগড, ফভৰিাবাি আভি চহৰজবাৰ ৈািাভণ্বত হ’ব।

২০২৪ৰ ডভতৰত ডনম ্ণোৰ সম্পূৰ ্ণঃ এই ভবমান বন্ৰৰ ভনম ্ষাণ কাে ্ষ 
২০২৪ চনৰ ভিতৰত ঘশষ কৰাৰ ৈক্ষ্য ঘৈাৱা লহজে। স্ান ভহচাজ� 
ঘেৱৰ ভবমানবন্ৰ আগ্ৰাৰ �ৰা ১৩০ ভকাঃভমাঃ িৰূত্বত অৱভস্ত 
আৰু ভিলেীৰ �ৰা ৭০ ভকাঃভমাঃ িৰূত্বত অৱভস্ত আনহাজত ঘগ্ৰটাৰ 
নিডাৰ �ৰা ২৮ আৰু নিডাৰ �ৰা ৪০ ভকাঃভমাঃ িৰূত্বত অৱভস্ত। 
এই ভবমান বন্ৰ ইিাৰ লসজত সংেুতি �থৰ উন্নিন সাধন কভৰব।

ড�ডনবয়োগ �ৃদ্ধি পো�
উত্তৰ প্ৰজিশত ভবভনজিাগ বকৃ্ধি 

�াব। ভফল্ম চহৰ, ভচভকৎসা 
সৰঞ্াম �াক্ষ, বস্ত্ৰ উজি্যাগ 

আভি ভবভিন্ন খডিৰ সহাি 
ঘহাৱাৰ ৈগজত প্ৰভতৰক্ষা 

উজি্যাগ কভৰডৰৰ ভনম ্ষাজণ 
ৰাে্যখনক সহাি কভৰব।

পে ্ণটন খণ্ডৰ উন্নয়ন
এই ভবমানবন্জৰ �ে ্ষটন 
খডিক ৈািাভণ্বত কভৰব। 

�ভৰজৱশ সুৰক্ষাৰ ভিশজটাত 
গুৰুত্ব ভি ভনম ্ষাণ কৰা এই 
ভবমান বন্ৰজটাজৱ কাব ্ষন 

ভনগ ্ষমন শণূ্য কৰাৰ ৈগজত 
ভডক্েজটৈ ঘৈনজিনত 

সঞ্াৈন কভৰব।

সময় ৰোডৈ
ঘিশত প্ৰথমবাৰৰ বাজব 
একক্ত্ৰত বহুস্তৰীি বিবস্তু 
ঘকন্দ্ৰৰ ধাৰণাত (ইভন্জগ্ৰজটড 
মাভটিমজডৈ কাজগ ্ষা হব) 
ভবমান বন্ৰৰ ভনম ্ষাণৰ কাম 
চভৈ থকাৰ ফৈত বিবস্তুৰ 
�ভৰবহনত সমিৰ ৰাভহ হ’ব।

১.২৫ যকোঠট েোত্ী
প্ৰভতবেজৰ প্ৰাি ঘডৰ 
ঘকাটট োত্ৰী আহোহ 
ঘহাৱাৰ উত্তৰ িাৰতৰ 
বিবস্তু সঞ্াৈনৰ ঘক্ষত্ৰত 
উত্তৰ প্ৰজিজশ গুৰুত্ব ৈাি 
কভৰব। ভবমান বন্ৰৰ 
ৈগজত এজৰা চহৰ ভনম ্ষাণৰ 
�ভৰকল্পনা।
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যশৌে ্ণ-�ীে ্ণবৰ ভৰো ঝোন্সীৰ ভপূ ডমৰ পৰো
ৰোষ্ট্ৰ সুৰক্ষোৰ আহ্োন

িী� ্ষ সমিৰ বাজব ভবশ্বৰ প্ৰভতৰক্ষা খডিত ি�ি�াই থকা ঘিশ িাৰজত এভতিা �ুনৰাই ঘসই স্ান 
অভধকাৰ কৰাৰ ভিশত অগ্ৰসৰ লহজে। ঘিশৰ ঘসনা বাভহনীক শক্তিশাৈী কভৰ ঘতাৈা তথা ঘিশৰ 
প্ৰভতৰক্ষা ভিশজটা কটকট্ৰীিা কভৰ েুৱ প্ৰেন্ক আত্মভবশ্বাসী-আত্মভনি্ষৰশীৈ কভৰ ঘতাৈাৰ বাজব 

�িজক্ষ� গ্ৰহণ কভৰ অহা লহজে। এই শংৃখৈাত কাম কভৰ ভবগত ১৯ নজৱম্বৰ তাভৰজখ উত্তৰ প্ৰজিশৰ 
ঝা্সীত ৰাষ্ট্ৰ ৰক্ষা সম� ্ষন �ব ্ষৰ ৈগত সংগভত ৰাভখ প্ৰধানমন্তীজি প্ৰভতৰক্ষা কভৰডৰৰ ঝা্সী খডিৰ 

আধাৰভশৈা স্া�ন কজৰ ৈগজত এশখন লসভনক সু্ৈ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰক্ক্ৰিা আৰম্ভ কজৰ

িাৰজত ঘকভতিাও ঘকাজনা েধুি ভনেৰ ঘশৌে ্ষ আৰু বীৰত্বৰ 
অিাৱত হাভৰ ঘ�াৱা নাই। ৰাণী ৈক্ষীবাঈৰ হাতত 
েভিজহ ইংৰােৰ হাতত থকাৰ িজৰ অত্যাধুভনক অস্ত্ৰ-

শস্ত্ৰ থাভকৈজহঁজতন ঘতজন্ ঘিশৰ স্বাধীনতাৰ ইভতহাস ভকোভন ঘবজৈগ 
হ’ৈজহঁজতন।” ৰাষ্ট্ৰ ৰক্ষা সম� ্ষন �ব ্ষৰ ৈগত সংগভত ৰাভখ উত্তৰ প্ৰজিশৰ 
ঘশৌে ্ষ-বীে ্ষৰ িূভম ঝা্সীত প্ৰধানমন্তীজি ব্যতি কৰা এই ভচন্াই স্বাধীনতাৰ 
�ােৰ িশকজকইটাৰ বাস্তৱ ভচত্ৰ উিঙাই ভিজে। ভে সমিজোৱাত ঘিশ 
ঘকৱৈ প্ৰভতৰক্ষা সামগ্ৰীৰ ৰপ্াভনৰ সৈভন আমিাভনজহ কভৰ আভেৈ। 
ভকন্তু প্ৰধানমন্তীজি ২০১৪ চনৰ �ৰা িাভিত্বিাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ �ােত 
চি্ষাৰ বলেৱিাই ঘ�জটৈৰ আত্মভনি্ষৰশীৈ িাৰতৰ স্বপ্নক সাথ ্ষক কৰাৰ 
বাজব �িজক্ষ� গ্ৰহণ কভৰ এভতিা ৮৪খন ঘিশলৈ প্ৰভতৰক্ষা সামগ্ৰীৰ 
ৰপ্াভন আৰম্ভ কভৰজে। এভতিা ইিাৰ অংশস্বৰূজ� বজুন্ৈখডিত 
উত্তৰ প্ৰজিশ প্ৰভতৰক্ষা ঔজি্যাভগক কভৰডজৰ ঘিশৰ প্ৰভতৰক্ষা 
আত্মভনি্ষৰশীৈতা বকৃ্ধি কভৰব। এটা সমিত সামভৰক ঘক্ষত্ৰত নাম - নবৰন্দ্ৰ যমোদী, প্ৰধানমন্তী।

সুিী� ্ষ সমিৰ বাজব প্ৰভতৰক্ষা সামগ্ৰী ক্ৰি 
কৰা ঘিশ ভহচাজ� িাৰতৰ নাম আজে। 
এভতিা ঘিশৰ মন্ত লহ �ভৰজে, ঘমক ইন 
ইক্ডিিা-ঘমক ফৰ ি্যা ৱল্ড্ষ। আক্ে িাৰজত 
ভনেৰ ঘসনাবাভহনীক আত্মভনি্ষৰশীৈ 
ভহচাজ� প্ৰভতষ্া কৰাৰ বাজব �িজক্ষ� গ্ৰহণ 
কভৰজে। আক্ে আভম ঘিশৰ প্ৰভতৰক্ষা খডিক 
ব্যক্তিগত খডিৰ বুক্ধিৰ লসজতও সংেুতি 
কভৰজো।ঁ নতুন ষ্াট্ষ আ�জবাজৰা এই োত্ৰাৰ 
অংশীিাৰ লহ �ভৰজে।

ৰোষ্ট্ৰ ৰক্ষো সমপ ্ণন প� ্ণ
আত্মডনভ্ণৰ প্ৰডতৰক্ষো খণ্ড
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প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি ৰাষ্ট্ৰ ৰক্ষা সম� ্ষন �ব ্ষৰ 
ৈগত সংগভত ৰাভখ ঝা্সীত অটৈ একতা �াক্ষ উজদ্াধন 
কজৰ। �ূব ্ষৰ প্ৰধানমন্তী অটৈ ভবহাৰী বােজ�িীৰ স্ভৃতত 
ভনমকীত এই �াক্ষৰ ভনম ্ষাণ ব্যি লহজে ১১ ঘকাটট টকা 
আৰু এিা প্ৰাি ৪০ হাোৰ বগ ্ষভমটাৰ িূভমত ভবস্তাভৰত 
লহ আজে। এই �াক্ষত অটৈ ভবহাৰী বােজ�িীৰ নামত 
এটা �ুভথিৰাৈ ঘহাৱাৰ ৈগজত ঘতওঁ এটা প্ৰভতমূভত ্ষ 
আজে। প্ৰভসধি িাস্ে ্ষ ভশল্পী ৰাম সুতাজৰ এই প্ৰভতমূভত ্ষ 
ভনম ্ষাণ কভৰজে। ইিাৰ ৈগজত প্ৰধানমন্তীজি ঝা্সীৰ 
গজৰৌিাত ৬০০ ঘমগাৱাটৰ বহৃৎ ঘসৌৰ শক্তি �াক্ষৰ 
আধাৰভশৈা স্া�ন কজৰ। ৩ হাোৰ ঘকাটট টকাৰ অভধক 
ব্যি সাজ�জক্ষ ভনম ্ষাণ হ’বৈগীিা এই ঘসৌৰ শক্তি �াজক্ষ 
সস্তীিা ভবিু্যৎ ঘোগানৰ ঘক্ষত্ৰত সহাি কভৰব। 

দশকেডুৰ ড�ৈম্ব হৈ থকো প্ৰকল্প মবৈো�োত আৰম্ভ

উত্তৰ প্ৰজিশৰ মজহাবাত উন্নিনত গভত প্ৰিান 
কভৰ ৩,২৫৯ ঘকাটট ব্যিসাজ�জক্ষ ভনমকীত অজনক 
উন্নিনমূৈক প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হি। অেু্ষন 
সহািক প্ৰকল্প, ৰজতৌৈী �ভৰকল্পনা তথা অন্যান্য 
নিী আৰু নিীবান্ধ সম্বন্ধীি প্ৰকল্পজবাজৰ অঞ্ৈজটাৰ 
কৃষকসমােক উ�কৃত কভৰব।

থকা বজুন্ৈখজডি �নুৰাই ভনেৰ ঘগৌৰৱ উিতাই �াব।
প্ৰভতৰক্ষা নীভতত েজথষ্ সংস্াৰ সাধন কভৰ িাৰজত প্ৰভতৰক্ষা 

আত্মভনি্ষৰশীৈতাৰ ভিশত আগবাভ়ি লগজে। এই কাৰণজটাৰ বাজবই 
এভতিা ঘিজশ ভবজিশৰ �ৰা আমিাভন কভৰ অনা প্ৰভতৰক্ষা সাধনজৰ 
েধুি কৰাৰ মানভসকতা �ভৰহাৰ কভৰ ভনেৰ উৎ�াভিত প্ৰভতৰক্ষা 
সামগ্ৰীজৰ েধুি কৰাৰ মানভসকতা গ়ি ভিজে। েভিজহ ঘিজশ েধুি েি 
কভৰব ৈাজগ ঘতজন্ ভবজিশৰ �ৰা আমিাভন কভৰ অনা প্ৰভতৰক্ষা 
সৰঞ্ামৰ ও�ৰত ভনি্ষৰশীৈ লহ থাভকব ঘনাৱাভৰব। ইিাৰ বাজব 
�ৰৱতকী �থ লহজে স্বজিশীকৰণ। ঘিজশ আগন্তুক িশকজটাত 

প্ৰভতৰক্ষা সামগ্ৰীৰ আমািাভন হ্াস কভৰ ঘিশত উৎ�াভিত প্ৰভতৰক্ষা 
সামগ্ৰী বকৃ্ধি কৰাৰ ৈক্ষ্য ভনধ ্ষাৰণ কভৰজে। এই ৈক্ষ্য ঘিশক প্ৰভতৰক্ষা 
খডিত আত্মভনি্ষৰশীৈ ঘিশ ভহচাজ� প্ৰভতষ্া কভৰব। ঘসজিজহ ঘিশীি 
ঘকাম্পানীজবাৰক ভনভবিা ভিিা লহজে। অজড্ষজনঞ্ উজি্যাগজবাৰক 
ঘকাম্পানীলৈ ৰূ�ান্ভৰত কৰা লহজে। এই �িজক্ষ�জবাৰৰ েভৰিজত 
ঘিশত উন্নত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ভনম ্ষাণ হ’ব। ৰাণী ৈক্ষীবাঈৰ েিন্ী 
উ�ৈজক্ষ আৰু স্বাধীনতাৰ অমতৃ মজহাৎসৱ উ�ৈজক্ষ ৰাষ্ট্ৰ ৰক্ষা 
সম� ্ষন �ব ্ষ ঝা্সীত অনুটষ্ত হি আৰু এই উ�ৈজক্ষ প্ৰধানমন্তীজি 
প্ৰভতৰক্ষা মন্তণাৈিৰ একাভধক প্ৰকল্পৰ উজন্াচন কজৰ।  n 

n এনভচভচৰ ঘকজডটৰ বাজব এনভচভচ �ূব ্ষ োত্ৰ সং� 
আৰু ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি কাে ্ষক্ৰমৰ আৰম্ভভণ, প্ৰধানমন্তীক 
এই সং�ৰ প্ৰথম সিস্য ভহচাজ� �ঞ্ীিন।

n ১০০খন লসভনক সু্ৈ, এনভচভচ সীমান্, 
উ�কূৈীিা আচঁভন আৰম্ভ কৰা লহজে। ৩৩খন 
লসভনক সু্ৈত ইভতমজধ্য নামিভত্ষ আৰম্ভ কৰা 
লহজে।

n ঝা্সীত ৩,৪২৫ ঘকাটট টকাৰ ব্যিসাজ�জক্ষ অন্য 
ঘকতজবাৰ �ভৰকল্পনাৰ আৰম্ভভণ।

n এনভচভচ সিস্যসকৈৰ বাজব ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি �ে ্ষািত 
প্ৰভশক্ষণ কাে ্ষসূচী।

n স্বজিশত ভনমকীত ৈ�ু েুেঁাৰু ভবমান (ৈাইট কজম্বট 
ঘহভৈকপ্াৰ) বািু ঘসনাক অ� ্ষন কৰা হি।

n শ্বহীিক শ্ৰধিা েজনাৱাৰ উজদেশ্যজৰ এ�্-ৰ 
উজন্াচন।

ৰোষ্ট্ৰৰ প্ৰডত সমপ ্ণনৰ ভোৱধোৰোঃ ৈোৈ 
ডকল্োত কৰো য�োষৰোব�োৰ, ঝোদ্ন্সৰ পৰো 
আৰম্ভডৰ

আত্মডনভ্ণৰশীৈ ভোৰতৰ ওপৰত গুৰুত্ব
n ঘসনাবাভহনীৰ শীষ ্ষ ভবেিাক থৈুৱািাজৱ ভনমকীত আৰু 

উন্নীত কৰা প্ৰভতৰক্ষা সামগ্ৰী অ� ্ষন কৰা হি। প্ৰভতৰক্ষা 
উজি্যাগ কভৰডৰৰ অংশ ভহচাজ� ঝা্সীত ৪০০ ঘকাটট 
টকাৰ �ভৰকল্পনাৰ আধাৰভশৈা স্া�ন কৰা হি।

n  ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি েুধি স্াৰকত ভডক্েজটৈ ভকিস্ (ভব�ণন) 
আৰম্ভ। বুটাম টটভ� শ্বহীিক শ্ৰধিাঞ্ভৈ জ্ঞা�ন কভৰব 
�াৰ ব্যৱস্াৰ আৰম্ভভণ।

অটৈ একতো পোক্ণৰ উববিোধন আৰু 
শদ্তি পোক্ণৰ আধোৰডশৈো 

ৰোষ্ট্ৰ ৰক্ষো সমপ ্ণন প� ্ণ
আত্মডনভ্ণৰ প্ৰডতৰক্ষো খণ্ড
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যদশৰ অভ্ন্ৰীৰ সুৰক্ষোৰ �োব�
আৰক্ষী ড�ভোগত এডতয়োআৰক্ষী ড�ভোগত এডতয়ো

আধুডনক প্ৰেুদ্তিৰ �্ৱৈোৰৰ সময়আধুডনক প্ৰেুদ্তিৰ �্ৱৈোৰৰ সময়
যকোডভিৰ সময়ত েনসোধোৰৰৰ মোেত আৰক্ষীৰ ছডৱ েবথষ্ সৈডন হৈবছ। যশৈতীয়োলক আৰক্ষী 
ড�ভোগবটোবৱ প্ৰেুদ্তিৰ �্ৱৈোৰ কডৰ পোৰদডশ ্ণতো যদখুৱো�লৈ সক্ষম হৈবছ। ইয়োৰ ৈগত সংগডত ৰোডখবয়ই 
যকন্দ্ৰীয় গৃৈ মন্ীৰ উপডস্ডতত প্ৰধোনমন্ীবয় আৰক্ষী প্ৰেুদ্তি ডমছনৰ শুভোৰম্ভডৰ কবৰ...

আৰক্ষী সঞ্োৈকপ্ৰধোনৰ হ�িক ক’ত আৰু যকডতয়ো

মানৱ সম্পি ব্যৱস্া�নাত প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািী 
ঘনতৃত্বাধীন ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ সব ্ষাভধক গুৰুত্ব ভি 
আভহজে। ইিাৰ প্ৰমাণ এই কথাৰ �ৰা অনুমান 

কভৰব �ৰা োি ঘে �ূব ্ষজত চৰকাৰৰ ঘনতৃত্বই আনুষ্াভনকতা 
সম্পূণ ্ষ কভৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, আৰক্ষী আিুতি তথা ভনৰা�ত্তা 
সংস্াৰ শীষ ্ষ ভবষিাসকৈৰ লবিকত উ�ভস্ত আভেৈ। ভকন্তু 
প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি এই ঘক্ষত্ৰত �ভৰৱত্ষন আভনজে 
আৰু ৰাে্যৰ আৰক্ষী সঞ্াৈকপ্ৰধানসকৈৰ লবিক হওক বা 
আইএএে-আইভ�এে ভবষিাসকৈৰ লবিক, এই সকজৈাজত 
গহৃমন্তী অভমত শ্বাহ সম্পূণ ্ষ সমি উ�ভস্ত থাভক শীষ ্ষ �ে ্ষািত 
সমণ্বিৰ �ভৰজৱশক শক্তিশাৈী কভৰজে। উত্তৰ প্ৰজিশৰ ৰােধানী 
ৈজষ্ৌত ২০-২১ নজৱম্বৰ তাভৰজখ আজিাক্েত ঘহাৱা ৫৬ সংখ্যক 
আৰক্ষী সঞ্াৈকপ্ৰধান, ভনৰা�ত্তা সংস্াৰ সঞ্াৈকপ্ৰধানসকৈৰ 
লবিকত উ�ভস্ত থাভক প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি আৰক্ষীৰ 
সকজৈা �টনাৰ ভবজলেষণ তথা ঘকে ষ্াভডৰ ভবস্তাভৰত �ে ্ষাজৈাচনাৰ 
ও�ৰত গুৰুত্ব আজৰা�ঁ কজৰ।      

এই লবিকৰ শুিাৰম্ভভণ ঘকন্দ্ৰীি গহৃ মন্তী অভমত শ্বাজহ কজৰ। 
এই লবিকত ঘতওঁ ঘিশৰ সব ্ষজশ্ৰষ্ ভতভনখন আৰক্ষী থানাক 

সন্াভনত কজৰ। িুভিনীিালক অনুটষ্ত ঘহাৱা এই লবিকৰ সকজৈা 
সিাজত গহৃমন্তীগৰাকী উ�ভস্ত থাজক। এই লবিকৰ সামৰভণ 
অনুষ্ানত উ�ভস্ত থাভক প্ৰধানমন্তীজি সাধাৰণ ঘৈাকৰ েীৱনত 
ভকিজৰ ঘকা-উইন, ঘেম, ইউভ�আই আভি ভডক্েজটৈ প্ৰেুক্তিজি 
সহাি কভৰজে ঘসই সম্পক্ষত আজৈাক�াত কজৰ। এই সক্ন্ৈনত 
হাইব্ৰীড প্ৰেুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰশংসা কভৰ প্ৰধানমন্তীজি আৰক্ষীৰ 
অি্যন্ৰীণ কামকাে সম্পািনত প্ৰেুক্তি উদ্াৱনৰ প্ৰস্তাৱ ভি 
কি ঘে ইিাৰ ফৈত সমগ্ৰ ঘিশত �ুভৈচ বাভহনী ৈািবান হ'ব। 
তৃণমূৈ �ে ্ষািত আৰক্ষী বাভহনীৰ চাভহিা �ূৰণৰ বাজব িভৱষ্যৎ 
প্ৰেন্ৰ ৈগজত উন্নত প্ৰেুক্তি ব্যৱহাৰৰ ঘ�াষকতা কজৰ।  n

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ ২০১৭ ২০১৬ ২০১৫ ২০১৪
ঘকাভিডৰ বাজব 
অনুটষ্ত ঘহাৱা 

নাভেৈ।

�ুজণত অনুটষ্ত 
হি।

ঘকিাভডিাত 
অনুটষ্ত হি।

ঘটকান�ুৰৰ 
ভবএেএফ 

একাজডমীত।

হািিৰাবািৰ 
ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি �ুভৈচ 
একাজডমীত।

কট্েৰ উ�কূৈ 
ঘধাি্ষত লহভেৈ।

গুৱাহাট্ৰীত 
আজিাক্েত 

লহভেৈ।

মোনৱ সম্দ �্ৱস্োপনো
ৰোষ্ট্ৰ

আৰক্ষীৰ সদ্মিৈনত এই ড�ষয়সমপূৈক হৈ 
ক’ৰ যগোট গিন হৈডছৈ
কটিন সংস্াৰ, সন্তাসবাি, চাইবাৰ অ�ৰাধ, 
মািক ঘচাৰাং ব্যৱসাি, ঘস্বচ্ছাজসৱী সংগিনসমূহৰ 
বাজব ভবজিশী �ুকঁ্ে, ঘৰোনৰ ব্যৱহাৰ, সীমান্ৱতকী 
গাওঁভবৈাকৰ সুৰক্ষা আভি একাভধক গুৰুত্ব�ূণ ্ষ োতীি 
ভনৰা�ত্তাৰ ভবষি সন্ি্ষত আজৈাচনা হি।

সংকল্পৰ 
পৰো ডসদ্ধি
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ভোৰতত 
ডিদ্েবটৈ ড�লেৱৰ 
পোেঁটো মৈত্বপপূৰ ্ণ 

পডৰৱত্ণন

১.৩ 
ভবভৈিনজৰা 

অভধক িাৰতীিৰ 
ভবজশষ ভডক্েজটৈ 

�ভৰচি

৬ 
ৈাখজৰা 

অভধক গ্ৰামাঞ্ৈক 
ব্ৰডজবডিৰ সহািত 

ঘোগাজোগৰ 
�িজক্ষ�

িাৰতৰ 
উজি্যাগ 

আৰু ঘসৱাখডিৰ 
ৈগজত কৃভষ খডিজতা 

ব্যা�কিাজৱ ভডক্েজটৈ 
প্ৰেকু্তিৰ ব্যৱহাৰ

৫ক্ে 
আৰু ৬ক্েৰ 

িজৰ িৰূসঞ্াৰ 
ব্যৱস্াত স্বজিশী 
শক্তি বকৃ্ধিৰ বাজব 

ভবভনজিাগ

ভবশ্বৰ 
সব ্ষবহৃৎ 

�াভলিক ইনফৰজমশ্বন 
ইনৰোষ্ট্ৰাকচাৰৰ 

ভনম ্ষাণ

ভোৰতৰ প্ৰেুদ্তিগত প্ৰডতভোৰ সৈোয়তভোৰতৰ প্ৰেুদ্তিগত প্ৰডতভোৰ সৈোয়ত
ড�শ্বৰ অথ ্ণ�্ৱস্ো হৈ পডৰবছ ডিদ্েবটৈড�শ্বৰ অথ ্ণ�্ৱস্ো হৈ পডৰবছ ডিদ্েবটৈ

প্ৰেুক্তিৰ ভবকাজশ েীৱন সুগম কভৰ ঘতাজৈ। আনহাজত 
প্ৰেুক্তিৰ অনভুচত ব্যৱহাজৰ ঘকতজবাৰ প্ৰত্যাহ্ানজৰা 
সটৃষ্ কজৰ। ভডক্েজটৈ েজুগ আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি সম্বন্ধ, 

শক্তি আৰু ঘনতৃত্বক নতুন ৰূ� ভিজে। িাৰত ভবশ্বৰ তৃতীি 
সব ্ষবহৃৎ আৰু ক্ষীপ্ৰতাজৰ বকৃ্ধি ঘ�াৱা অথ ্ষ-ব্যৱস্া লহ �ভৰজে 
ভেিাইত প্ৰভতজটা িসুপ্াহৰ মূৰকত নতুন ইউভনক’ণ ্ষ সটৃষ্ 
লহজে। িাৰজত সাব ্ষেনীনিাজৱ স্বাস্্য খডিৰ উন্নিন আৰু 
ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি ক্েভডজটৈ স্বাস্্য ভমেনৰ বাজব কাম কভৰ আজে। 
িাৰতৰ ঘকৌশৈ ক্ষমতাই ভবশ্বস্তৰীি সাহাে ্ষ ৈাি কভৰজে। 
িৰূসঞ্াৰ আৰু ইজৈকট্’ভনকেত িাৰজত ভ�এৈআইৰ 
মাধ্যমত উৎকৃষ্েনৰ আকষ ্ষণ ৈাি কভৰবলৈ সক্ষম 
লহজে।
 প্ৰেকু্তিৰ মূৈ উ�ািান লহজে ডাটা। িাৰতবষ ্ষত 
ডাটাৰ ব্যৱহাৰ নাগভৰজক সবৈীকৰণৰ বাজব ভবজশষিাজৱ 
কভৰ আজে। ইিাৰ মােজত প্ৰেুক্তিৰ ভবকাশ আৰু 
ভবলেৱ শীষ ্ষক ভবষিত অজষ্ট্ৰভৈিান ঘষ্ট্ৰজটক্েক �ভৈচী 
ইনটষ্টটউডৰ উজি্যাগত ভবগত নজৱম্বৰ মাহত ভচডনী 
সংবাি অনষু্ানৰ আৰম্ভভণত প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি 
ভবশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰজনতাসকৈৰ লসজত তথা উজি্যাগেগতৰ 

প্ৰমুখ ব্যক্তিসকৈৰ ৈগজত চৰকাৰী ভবষিাসকৈৰ 
সম্খুত প্ৰেুক্তিৰ মহত্বৰ কথা তথা এই ঘক্ষত্ৰত িাৰতৰ 
�িজক্ষ�সমূহৰ কথা বাখ্যা কজৰ। ঘতওঁ কি ঘে, “িাৰতৰ 
প্ৰেকু্তিগত প্ৰভতিাৰ সহািত আন্ে্ষাভতক অথ ্ষব্যৱস্া 
প্ৰভতষ্া কৰাত সহাি কভৰজে। প্ৰেকু্তিগত ঘসৱাত ভবকাশত 
ভবজশষ গুৰুত্ব ভিিা লহভেৈ। আভম ভবশ্বৰ বাজব ঘকা-উইন 
ঘলেটফম ্ষক সমগ্ৰ ভবশ্বৰ বাজব ভবনামূৈীিালক উ�ৈধি 
কৰাইজো।ঁ ক্াউড ঘলেটফম ্ষৰ (সমৈ বহন ক্ষমতা) ক্ষমতা 
বকৃ্ধিৰ বাজবও কাম কভৰ আভহজো।ঁ আভম অজনক বহুৰাষ্ট্ৰ্ৰীি 
ঘকাম্পানীৰ চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ সমাধান সূত্ৰ প্ৰিান কভৰজো।ঁ”
ভোৰতত স�োবতোলক সস্তীয়ো িোটো
ঘিজশ উন্নিনৰ গভতত প্ৰেুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ৈগজত ডাটা 
সুৰক্ষা, ঘগা�নীিতা, ইন্াৰজনট সুৰক্ষাৰ এক শক্তিশাৈী 
�ভৰকািাজমা প্ৰস্তুত কভৰজে। িাৰতত উ�জিাতিা আৰু 
সস্তীিা ডাটাই ঘিশৰ নাগভৰকক সহাি কভৰজে। ঘিশৰ 
অথ ্ষব্যৱস্াত ভডক্েজটৈ ভবলেৱ ভনহীত লহ আজে। প্ৰধানমন্তীজি 
এই মঞ্ত ইন্াৰজনট অনভুচত ব্যৱহাৰ প্ৰভতজৰাধৰ ও�ৰত 
বাখ্যা কজৰ। ভডক্েজটৈ েগুৰ অথ ্ষব্যৱস্াই সমােৰ ৈগজত 
আমাৰ লিনক্ন্ন েীৱজনা সৈভন কভৰজে।   n

প্ৰেুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কভৰ েনতাৰ কৈ্যাণৰ ৈগজত উজি্যাগ, 
ভবভনজিাগ তথা আভথ ্ষক গভত বকৃ্ধি কৰাৰ বাজব ঘকন্দ্ৰ 
চৰকাজৰ গ্ৰহণ কৰা নীভতজবাজৰ ভবশ্বৰ ভিক ভনজি্ষশকৰ 
কাম কভৰ আভহজে। ইন্াৰজনটৰ ডাটা ব্যৱহাৰৰ ঘক্ষত্ৰত 
িাৰত ভবশ্বৰ সব ্ষবহৃৎ উ�জিাতিা থকা ঘিশৰ অন্যতম। 
আৰু এই ঘিশজতই কম মূৈ্যত ইন্াৰজনটৰ ডাটা ঘ�াৱা 
োি। এজন সমিত ভচডনী ডািৈগত (আজৈাচনা চক্ৰ) 
প্ৰধানমন্তীজি গণতাভন্তক ঘিশৰ লসজত উলমহতীিা 
কাে ্ষ�ন্াৰ কথা ঘিাহাজৰ

ডেিনী িোয়ৈগ
ড�শ্ব
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आजादी का अमृत महोत्सव
देश्संकल्प

्से स्ससधि

ভবশ্বৰ ভেজকাজনা এটা ঘকাণত সাহভসকতা আৰু 
বীৰত্বৰ কথা আজৈাচনা েভিজহ হি ঘতজন্ 
ঘসই িাইত িাৰতীি ঘসনা বাভহনীৰ বীৰ 

ঘোৱানসকৈৰ আজৈাচনা ভনক্চিতিাজৱই হি। ঘসনাৰ 
বীৰ ঘোৱান-ভবষিাৰ বীৰত্বৰ কথা ঘসাণাৈী আখৰজৰ 
ভৈখা হি। কাশ্মীৰৰ �ৰা আৰম্ভ কভৰ কন্যাকুমাৰীলৈ, 
গুেৰাটৰ �ৰা আৰম্ভ কভৰ অৰুণাচৈ প্ৰজিশলৈ 
িাৰতৰ সুভবশাৈ সীমাৰ সুৰক্ষাৰ িাভিত্বত থকা 
ঘসনা বাভহনীৰ বীৰ ঘোৱানৰ সাহভসকতা, বভৈিানৰ 
প্ৰভতিানস্বৰূজ� ৰাষ্ট্ৰ�ভতজি সন্াভনত কজৰ।

িুভিনীিা কাে ্ষসূচীজৰ সাহভসকতাৰ এই বটঁা প্ৰিান 
অনুষ্ান ৰাষ্ট্ৰ�ভত িৱনত হি। এই অনুষ্ানত 
ৰাষ্ট্ৰ�ভত ৰামনাথ ঘকাভৱন্ৰ ৈগজত প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ 
ঘমািী উ�ভস্ত থাজক। ২২ আৰু ২৩ নজৱম্বৰত 

অডভনন্দন �থ ্ণমোনলৈ �ীৰ েক্ৰ
২০১৯ চনৰ ঘফব্ৰুৱাৰী মাহত বাৈাজকাটত ঘহাৱা এিাৰ 
ষ্ট্ৰাইকৰ সমিত �াভকস্তানৰ এফ-১৬ েুেঁাৰু ভবমানক 
অনসুৰণ কভৰ ধৰাশািী কৰা িাৰতীি বাি ুঘসনাৰ গ্ৰু� 
ঘকজপ্ইন অভিনন্ন বথ ্ষমানক বীৰ চক্ৰ প্ৰিান কৰা হি। 

সোৈডসকতোৰ �োব�

সমিোন
সোৈডসকতোৰ �োব�

সমিোন
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- নজৰন্দ্ৰ ঘমািী, প্ৰধানমন্তী

অক্ে প্ৰভতৰক্ষা অৈংকৰণ 
সমাজৰাহত উ�ভস্ত হওঁ। মই ঘমাৰ 
সহকমকী তথা েনতাৰ লসজত ঘসনাৰ 
এই সন্াভনত বীৰ �ুৰুষসকৈৰ ভবষজি 
�ভ়িবলৈ আগ্ৰহ কজৰা।ঁ এওঁজৈাকৰ 
েীৱনজবাৰ ঘপ্ৰৰণািািক। এওঁজৈাজক 
কত্ষব্যক সিাি আগস্ান ভি আজে। 
ঘতওঁজৈাকক লৈ িাৰজত গব ্ষ কজৰ।

অনুটষ্ত ঘহাৱা ঘসনাৰ সাহভসকতাৰ বটঁা প্ৰিান 
অনুষ্ানত একাভধক বটঁা প্ৰিান কৰা হি। িুভিনীিা 
কাে ্ষসূচীৰ সমিজোৱাত ঘসনাৰ ভতভনওটা ভবিাগৰ 
ৈগজত অন্যান্য ভনৰ�ত্তা বাভহনীৰ বীৰ লসভনকক 
(তথা শ্বহীি ঘসনাৰ �ভৰিাৈবগ ্ষক) সন্াভনত কৰা 
হি। এই কাে ্ষক্ৰমত এটা মহাবীৰ চক্ৰ, ১১ টা বীৰ চক্ৰ 
(৮েনক মৰজণাতিৰিাজৱ), ৮টা কীভত ্ষ চক্ৰ (৬েনক 
মৰজণাতিৰিাজৱ), ৩৮েনক ঘশৌে ্ষ চক্ৰ (১৯েনক 
মৰজণাত্তৰিাজৱ) প্ৰিান কৰা হি। ইিাৰ উ�ভৰ 
অসাধাৰণ কৃভতত্বৰ বাজব ৰাষ্ট্ৰ�ভতজি ১৩টা �ৰম 
ভবভশষ্ ঘসৱা �িক, ২টা উত্তম ভবভশষ্ ঘসৱা �িক, 
২৪টা অভত ভবভশষ্ ঘসৱা �িক প্ৰিান কজৰ। ঘিশৰ 
ঘসৱাৰ বাজব কত্ষব্য �াৈন কজৰাজত প্ৰিশ ্ষন কৰা 
অসাধাৰণ বীৰত্বৰ বাজব ঘসনা বাভহনীৰ ঘৈাকক এই 
সন্ান েচঁা হি। এই অনুষ্ানত উ�ভস্ত থকা িশ ্ষজক 
ঘসনা বাভহনীৰ বীৰত্বৰ কথা শুভন আজৱগ ভবহ্ৈ লহ 
�ৰা ঘিখা লগভেৈ।

ৈাডাখৰ গৈৱান উ�ত্যকাত চীনা লসন্যৰ লসজত 
ঘহাৱা সং�ষ ্ষত শ্বহীি ঘহাৱা ঘসনা ভবষিা কজণ ্ষৈ 
সজন্াষ বাবুক মহাবীৰ চক্ৰ প্ৰিান কৰা হি। ঘতওঁ 
মাতৃ আৰু �ত্ীক এই সন্ান ভিিা হি।

 থ্ী ভমভডিাম ঘৰক্েজমন্ৰ 
হাভৱৈিাৰ ঘতক্েন্ৰ ভসং গৈৱান 
উ�ত্যকাত ঘহাৱা সং�ষ ্ষত 
আভেৈ। ঘতওঁক বীৰ চক্ৰ প্ৰিান 
কৰা হি। 

 গৈৱান উ�ত্যকাত কজণ ্ষৈ 
সজন্াষ বাবুৰ লসজত অ�াজৰচন 
ঘস্া ভৈঅ�াড্ষত অংশ লৈ শ্বহীি 
ঘহাৱা নািক েুজবিাৰ নুডুৰাম 
ঘোজৰণ, হাভবৈিাৰ ঘক ভ�ৈানী, 
নািক িী�ক ভসং আৰু ভচ�াহী 
গুৰজতে ভসঙক মৰজণাতিৰিাজৱ 
বীৰ চক্ৰ প্ৰিান কৰা হি।  n

 ভবগত বষ ্ষৰ ঘম’ মাহত 
েম্-ুকাশ্মীৰত 
সন্তাসবািীৰ লসজত 
ঘহাৱা সং�ষ ্ষত শ্বহীি 
ঘহাৱা ঘমেৰ অনেু সুিক 
মৰজণাতিৰিাজৱ ঘশৌে ্ষ চক্ৰ 
প্ৰিান কৰা হি।

 েম্-ুকাশ্মীৰৰ এেভ�অ’ 
ভবৈাৈ আহজমি ঘমগজৰক 
মৰজণাত্জতাৰিাজৱ ঘশৌে ্ষ চক্ৰ 
ভিিা হি। ঘশৌে ্ষ চক্ৰ ঘ�াৱা 
ভবৈাজৈ ২০১৯চনৰ ১৯ আগষ্ 
তাভৰজখ সন্তাসবািীৰ কৱৈৰ �ৰা 
সাধাৰণ নাগভৰকক ৰক্ষাৰ বাজব 
সাহভসকতা প্ৰিশ ্ষন কভৰভেৈ।

সোৈডসকতোৰ �োব�

সমিোন
সোৈডসকতোৰ �োব�

সমিোন

সোমডৰক সমিোন
ৰোষ্ট্ৰ
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িাৰতৰ স্বাধীনতা আজন্াৈনৰ সমিজোৱা এজন এক সমি আভেৈ 
ভে সমিত ঘকৱৈ ঘে স্বাধীনতাৰ বাজব েুেঁ লহভেৈ ঘতজন নহি, ঘসই 
সমিজোৱাত সমাে সংস্াৰৰ ভিশজতা অজনক কাম সম্পন্ন লহভেৈ। 
ঘিশৰ স্বাধীনতা ঘসনানীসকজৈ সমাে, �ভৰজৱশ, স্বাভিমান আৰু 
েনোতীি কৈ্যাণৰ বাজব ঘসইসমিত কাম কভৰভেৈ ভেসমিত এইজবাৰ 
ভবষিৰ ও�ৰত ঘকাজনও ভচন্া কৰা নাভেৈ নতুবা মাত মতা নাভেৈ। এই 
ভচন্াধাৰাজকই ভবগত ৭টা বেজৰ প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািী ঘনতৃত্বাধীন 
ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ সজৰাগত কভৰ ভবভিন্ন উন্নিনমূৈক কামকাে কভৰ 
আভহজে। স্বাধীনতা আজন্াৈনৰ বীৰ ঘসনানীসকৈক স্ৰণ কৰাৰ ৈগজত 
স্বাধীনতা আজন্াৈনৰ বীৰ গাথঁাজবাৰক সেীৱ কভৰ ঘতাৈাৰ বাজব ঘিজশ 
স্বাধীনতাৰ অমতৃ মজহাৎসৱ �াৈন কভৰ আভহজে। ইিাৰ অধীনত স্বাধীনতা 
আজন্াৈনত অংশগ্ৰহণ কৰা বীৰ ঘসনানীসকৈৰ েীৱন গাথঁাজবাৰ নতুন 
প্ৰেন্ৰ আগত িাটঙ ধৰাৰ প্ৰিাস অব্যাহত ৰাভখ এইবাৰৰ সংস্ৰণত 
ঘতজন ঘকইগৰাকীমান ঘসনানীৰ কথা আগবজ়িাৱা লহজে...

ডনেোমক ৈোে ডদ�লৈ
যতওঁৰ যেোতো ডনৈোম কৰো

যসই মৈোত্মোৰ কথো...
েমিঃ ২৫ ডিবেম্বৰ, ১৮৬১, মৃতু্ঃ ১২ নবৱম্বৰ, ১৯৪৬

মহামনা মিন ঘমাহন মাৈৱীিই বাৰাণসী ভহন্ ু
ভবশ্বভবি্যাৈি(ভবএইেইউ) স্া�ন কৰাৰ স্বপ্ন �ূৰণ কৰাৰ বাজব 

ঘ�শাৱৰৰ �ৰা কন্যাকুমাৰীলৈ োত্ৰা কভৰভেৈ। ভবশ্বভবি্যাৈি স্া�ন 
কৰাৰ কাে ্ষ সমাধা কৰাৰ বাজব ঘতওঁ িাজি িাজি �ুকঁ্ে সংগ্ৰহৰ অভিোন 
অব্যাহত ৰাভখভেৈ। ঘসই সমিত ঘতওঁ প্ৰাি এক ঘকাটটজৰা অভধক �ুকঁ্ে 

অমৰ যসনোনীঅমৰ যসনোনী

সমোে সংকেোৰৰ ডদশতসমোে সংকেোৰৰ ডদশত
মুখ্ ভপূ ডমকো পোৈন কৰোমুখ্ ভপূ ডমকো পোৈন কৰো

স্োধীনতোৰ অমৃত মবৈোৎসৱ
ভোৰতৰ শদ্তি

ভনউ ইক্ডিিা সমাচাৰ  |  ১৬-৩১ ভডজচম্বৰ, ২০২১
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ভোৰতীয় স্োধীনতো সংগ্োমৰ
যসনোনী তথো পডৰবৱশ সুৰক্ষোৰ
ডদশত সেোগ কৰো মনু্সীৰ কথো

সংগ্ৰহ কভৰভেৈ। �ুকঁ্ে সংগ্ৰহৰ বাজব হািিৰাবািত উ�ভস্ত 
লহভেৈ। ঘতভতিা ভনোজম ঘতওঁৰ সাহাে ্ষৰ চািৰখনত 
ভনেৰ ঘোতাজোৰ লথ ভিভেৈ। ভনোমৰ এই কাে ্ষত �ক্ডিত 
মাৈভৱিা কু্ষণ্ণ নহি ঘসই ঘোতাজোৰৰ ভনৈামৰ খবৰ বাতভৰ 
কাকতত ে�া কভৰজৈ। এই কথা োভনব �াভৰ ভনোম েজথষ্ 
ৈস্জিত হি আৰু মাৈৱীিক মাভত প্ৰজিােনতলক অভধক 
সাহাে ্ষ ভি ভবিাি ভিজি। �ক্ডিত মিন ঘমাহন মাৈৱীিই 
স্বাধীনতা আজন্াৈনত সক্ক্ৰিতাজৰ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ 
ৈগজত ভশক্ষাৰ প্ৰসাৰ আৰু সমাে সংস্াৰৰ ভিশত অজনক 
কাম কভৰভেৈ। ১৯১৬ চনত বাৰাণসী ভহন্ ু ভবশ্বভবি্যাৈি 
স্া�ন কৰা মহামনাই ঘসইসমিত সংসৃ্ত-সংসৃ্ভত, ভহন্ী 
আৰু ভশক্ষা-িীক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাজব ব্ৰতী লহভেৈ ভেসমিত 
ঘিশত এইজবাৰৰ কিৰ হ্াস �াইভেৈ। ভবএইেইউৰ 
উ�ভৰ ঘতওঁ অজনক সমাে সবৈীকৰণৰ কাম কভৰভেৈ। 
ভশক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ ৈগজত ভহন্ী িাষাৰ প্ৰসাৰৰ বাজবও ঘতওঁ 
অজহা�ুৰুষাথ ্ষ কভৰভেৈ। ঘসইসমিত ইংৰােী আৰু ফৰাচী 
িাষাৰ প্ৰজকা� তথা েনভপ্ৰিতা 
েজথষ্ বকৃ্ধি �াইভেৈ আৰু তাৰ 
�ভৰজপ্ৰভক্ষটত ভনেৰ মাতৃিাষা 
ৰক্ষাৰ বাজব মাৈৱীিই সংগ্ৰাম 
কভৰভেৈ। সাংবাভিক, সমাে 
সংস্াৰক, অভধবতিা, মাতৃিাষাৰ 
হজক মাত মতা মিন ঘমাহন 
মাৈৱীি ভশশু কাৈৰ �ৰাই 
সাহসী কভৰভেৈ। ঘতওঁ সংগ্ৰামী 
সত্বাৰ বাজবই ঘতওঁ মহামনাৰ 
উ�াভধ প্ৰিান কৰা লহভেৈ। 
১৮৬১ চনৰ ২৫ ভডজচম্বৰত 
এৈাহাবািত েন্গ্ৰহণ কৰা 
মিন ঘমাহন মাৈৱীি লহজে একমাত্ৰ ব্যক্তি ভেগৰাকীজি 
মহামনাৰ উ�াভধ ৈাি কভৰজে। ঘতওঁ ভশশু অৱস্াৰ �ৰাই 
ভ�তৃৰ িজৰ গীতা �াি কৰা ব্যক্তি ঘহাৱাৰ স্বপ্ন ঘিভখভেৈ। 
ঘতওঁ ঘিশৰ স্বাধীনতাৰ বাজব ঘিজহ-ঘকজহ খাটটভেৈ। ঘতওঁ 
১৯৩০ চনত ইংৰাে শাসকৰ ঘৰাষত �ভৰ ঘেৈ হাজোতলৈ 
োবৈগীিা লহভেৈ। ১৯০৯, ১৯১৮, ১৯৩০ আৰু ১৯৩২ চনত 
ঘতওঁ কংজগ্ৰেৰ সিা�ভতৰ িাভিত্ব �াৈন কভৰভেৈ। ভহন্ী 
িাষা ঘতওঁৰ অভত ভপ্ৰি আভেৈ ঘসজিজহ ভহন্ীৰ েনভপ্ৰিতাৰ 
বাজব ঘতওঁ কাম কভৰভেৈ। ১৯০৭ চনত অিু্যিি শীষ ্ষক 
ভহন্ী আজৈাচনী ঘতওঁ আৰম্ভ কভৰভেৈ। ১৯০৯ চনত ঘতওঁ 
ি্যা ৈীডাৰ নামৰ ইংৰােী কাকত আৰম্ভ কভৰভেৈ। ঘকন্দ্ৰ 
চৰকাজৰ ২০১৪ চনৰ ২৪ ভডজচম্বৰত ঘতওঁ মৰজণাতিৰিাজৱ 
িাৰত ৰত্ প্ৰিান কজৰ। প্ৰাচীন ভশক্ষা ব্যৱস্াৰ ৈগজত 
আধুভনক ভশক্ষাৰ ঘ�াষকতা কৰা মাৈৱীিৰ স্বপ্ন �ূণ ্ষ কৰাৰ 
অংশ ভহচাজ� ঘকন্দ্ৰ চৰকাজৰ অৈ�জত ভবএইেইউত ঘবি 
ভশক্ষাৰ ৈগজত আধুভনক ভবজ্ঞান প্ৰেুক্তিৰ ভবকাশৰ বাজব 
একাভধক ঘকন্দ্ৰ স্া�ন কভৰজে।

ডৈন্দী ভোষো যতওঁৰ 
অডত ডপ্ৰয় আডছৈ 
যসবয়বৈ ডৈন্দীৰ 
েনডপ্ৰয়তোৰ 
�োব� যতওঁ কোম 
কডৰডছৈ। যতওঁ 
যদশৰ স্োধীনতোৰ 
�োব� যদবৈ-যকবৈ 
খোঠটডছৈ

কান্হাইিা ৈাৈ মাভণকৈাৈ মু্সীজি ঘকন্দ্ৰীি কৃভষ আৰু খাি্য 
মন্তী ভহচাজ� ১৯৫০ চনত ঘিশব্যা�ী বন মজহাৎসৱ �াৈন 

কৰাৰ বাজব ভবজশষ �িজক্ষ� গ্ৰহণ কভৰভেৈ। ঘতওঁ তৎ�ৰতাৰ বাজব 
মজহাৎসৱৰ অংশ ভহচাজ� তিানীন্ন ৰাষ্ট্ৰ�ভতজি আৰু প্ৰধানমন্তীজি 
গে�ভুৈ ঘৰা�ন কভৰভেৈ। ঘকৱৈ ইমাজনই বন মজহাৎসৱৰ ৰূ�ত 
ঘিশত �ভৰজৱশ সুৰক্ষাৰ সোগতা আজন্াৈন সটৃষ্ লহভেৈ। ঘকন্দ্ৰীি 
ঘনতৃত্বৰ ৈগজত ৰাে্য�াৈ আৰু মুখ্যমন্তীসকজৈও গে�ুভৈ 
ঘৰা�ন কভৰ �ভৰজৱশ সোগতাৰ ভিশত সুপ্ আজন্াৈন আৰম্ভ 
কভৰভেৈ। ঘতভতিাৰ �ৰা ঘিশত েৈুাই মাহজটাৰ প্ৰথম সপ্াহজটা 
বন মজহাৎসৱ �াৈন কৰাৰ �ৰম্পৰা অব্যাহত আজে। �ভৰজৱশৰ 
সুৰক্ষা আমাৰ সকজৈাজৰ বাজব প্ৰজিােনীি উ�ািান আৰু মু্সীৰ 
আহ্ানৰ প্ৰভত সহঁাভৰ েনাই �াভৈত ঘহাৱা বন মজহাৎসৱৰ ৈগত 
সংগভত ৰাভখ নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি প্ৰধানমন্তীৰ িাভিত্ব ঘৈাৱাৰ �ােৰ 
�ৰা এই ঘক্ষত্ৰত ভবজশষ িূভমকা �াৈন কভৰ আভহজে। ঘক এম 
মু্সী নাজমজৰ েনাোত কান্হাইিাৈাৈ মাভণকৈাৈ মু্সীৰ েন্ 
১৮৮৭ চনৰ ৩০ ভডজচম্বৰ তাভৰজখ গুেৰাটৰ িজৰােত লহভেৈ। 
ঘতওঁ অৰভৱন্ ঘ�াষৰ িজৰ মহান ব্যক্তিৰ �ৰা ভশক্ষা ৈাি কভৰভেৈ। 
এগৰাকী সফৈ ৰােনীভতক, ভশক্ষাভবি, অভধবতিা আৰু ঘৈখকৰূজ� 
ভবখ্যাত ঘক এম মু্সীজি চি্ষাৰ বলেৱিাই ঘ�জটৈৰ লসজত ভমভৈ 
স্বাধীনতা আজন্াৈনত অংশগ্ৰহণ কভৰভেৈ। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ 
অন্যতম সক্ক্ৰি সিস্য ভহচা� মু্সীজি ইংৰাে প্ৰশাসকৰ ঘৰাষত 
�ভৰ একাভধকবাৰ ঘেৈ োবৈগীিা লহভেৈ। ইিাৰ ৈগজত স্বাধীনতাৰ 
�ােত ঘিশৰ সংভবধান ৰচনাৰ বাজব ভনমকীত সংভবধান সিাজবাৰজৰা 
ঘতওঁ সিস্য আভেৈ। ১১খন সাংভবধান সভমভতৰ সিস্যৰূজ� ঘতওঁ 
কাম কভৰজে। িীমৰাও আজম্বিকাৰৰ লসজত একমত লহ ঘতওঁ 
সকজৈাজৰ বাজব সমান সংৰক্ষণ ব্যৱস্াৰ ঘ�াষকতা কভৰভেৈ। ভহন্ী 
িাষাজটাৰ মে ্ষিাৰ হজকও ঘতওঁ কাম কভৰভেৈ। চি্ষাৰ বলেৱিাই 
ঘ�জটৈৰ লসজত ভমভৈ ঘতওঁ গুেৰাটৰ আনন্ত গুেৰাট কৃভষ 
ভবশ্বভবি্যাৈি স্া�ন কভৰভেৈ আৰু িাৰতীি ভবি্যা িৱজনা স্া�ন 
কভৰভেৈ। ইংৰােী, ভহন্ী, গুেৰাট্ৰীত সাভহত্য চচ্ষা কৰা ঘকএম 
মু্সীজি সাভহভত্যক ভহচাজ� সফৈতা ৈাি কভৰভেৈ।

েমিঃ ৩০ ডিবেম্বৰ ১৮৮৭, মৃতু্ঃ ৮ যফব্ৰুৱোৰী, ১৯৭১

স্োধীনতোৰ অমৃত মবৈোৎসৱ
ভোৰতৰ শদ্তি
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ড�ছডমবৈ ডকতোপ ডৈডখ
ড�ক্ৰী কডৰ যপোৱো ধবনবৰ

ড�লেৱৰ �োব� অস্ত্ৰ ডকডনডছৈ

ঘগাৰখ�ুৰ ঘেৈত ১৯২৭ চনৰ ১৯ ভডজচম্বৰত ইংৰাজে 
ঘকইেনমান েৱুকক ফাচঁী ভিিাৰ বাজব লৈ লগ আভেৈ। 

এই েৱুকজকইেজন মতুৃ্য িৱুাৰিভৈত উ�ভস্ত লহ ঘিশজপ্ৰমমূৈক 
গীত আওৰাইভেৈ। ইিাৰ মােত এেন েৱুক আভেৈ, ভেগৰাকীৰ 
নাম �ক্ডিত ৰাম প্ৰসাি ভবেভমৈ আভেৈ। মাজথা ঁ১১ বেৰ বিসৰ 
�ৰাই স্বাধীনতা আজন্াৈনত েভ�িাই �ৰা ভবেভমৈৰ েন্ 
১৮৯৭ চনৰ ১১ েনু তাভৰজখ শ্বাহেহা�ৰুত লহভেৈ। ঘতওঁ িগৎ 
ভসং আৰু চন্দ্ৰজশষৰ আোিৰ িজৰ ভবলেৱী ঘনতাৰ লসজত ভমভৈ 
ভহন্সু্ান ভৰ�াভলিকান এে’ভচজিেন নামৰ সংস্া গিন কভৰভেৈ। 
ভবেভমজৈ এিা ভবশ্বাস কভৰভেৈ ঘে ভহংসাত্মক �ন্াজৰজহ 
স্বাধীনতা সম্ভৱ। ঘতওঁ ১৯১৮চনৰ ঘমইন�ৰুী ষডেন্ত আৰু 
১৯২৫ চনৰ কাজকাভৰ ষডেন্তত অংশ লৈভেৈ। ঘকইবামাহলৈ 
ঘতওঁ বটৃটে আৰক্ষীৰ চকুত ধূভৈ ভি �ৈাই ফুভৰভেৈ। সব ্ষজশষত 
ঘতওঁক আটক কৰা লহভেৈ আৰু কাজকাভৰ ষডেন্তৰ অংশীিাৰ 
ঘহাৱাৰ ঘিাষত ঘতওঁৰ ও�ৰত ভবচাৰ প্ৰক্ক্ৰিা আৰম্ভ কৰা 
লহভেৈ। এই ঘগাচৰত ৰাম প্ৰসাি ভবেভমৈ, আেফাক উলো খান, 
ৰাজেন্দ্ৰ ৈাভহডী আৰু ঘৰাশন ভসঙক মতুৃ্যিডি ভবহা হি। অন্য 
অভিেতুিক োৱজিীৱন কাৰািডি ভবহা হি। ৩০ বেৰীিা েীৱন 
�ভৰক্ৰমাত ভবেভমজৈ ১১খন গ্ৰন্ ৰচনা কজৰ। ইিাজৰ প্ৰভতখন 
ভকতা�ৰ ও�ৰত ইংৰাে চৰকাৰৰ ৰঙা চকু আভেৈ। ঘতওঁৰ 
সকজৈা ভকতা� ইমাজনই েনভপ্ৰি আভেৈ ঘে ঘসিা ইংৰাজে বাজৰ 
বাজৰ েব্দ কভৰবলৈ বাধ্য লহভেৈ। ঘতওঁ ভকোভন ভবশ্বৰ একমাত্ৰ 
ভবলেৱী ঘনতা ভেগৰাকীজি ভনজে ভৈখা ভকতা� ভবক্ৰী কভৰ ঘসই 
ধজনজৰ ভবলেৱৰ বাজব অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ক্ৰি কভৰভেৈ। ১৯২৭চনৰ ১৯ 
ভডজচম্বৰ তাভৰজখ ঘতওঁক ঘেভতিা ফাচঁীকািত ওৈমাবলৈ ভনিা 
লহভেৈ ঘতভতিা ঘতওঁ ভবখ্যাত শ্বাজিৰ ভবেভমৈ আেীমাৱািীৰ 
গেৈ েৰজফাৰভে ভক তমন্না-অৱ হমাজৰ ভিৈ ঘম ঘহ্য! শীষ ্ষক 
গীত গাইভেৈ। �ােলৈ এই গেৈফাভক স্বাধীনতা ঘসনানীসকজৈ 
ব্যৱহাৰ কভৰভেৈ। এইভখভনজত ভবেভমৈৰ মাতৃ মুৈৰাণীৰ কথাও 
উজলেখ কৰাৰ প্ৰজিােন আজে ভকিজনা ঘতওঁৰ সাহসী মাতৃজি 
ভবেভমৈৰ ভবলেৱী সত্বাক সলিৱ োগ্ৰত কভৰ ৰাভখভেৈ।

েমিঃ ১১ েনু ১৮৯৭, মৃতু্ঃ ১৯ ডিবেম্বৰ ১৯২৭

িোকুৰ 
প্োবৰৈোৈ ডসং

েমিঃ ২১ ডিবেম্বৰ, ১৮৯১
মতুৃ্ঃ ২০ অব্ো�ৰ, ১৯৫৪

 িাকুৰ �্যাজৰৈাৈ ভসজঙ িভৰদ্ ঘশ্ৰণীৰ ন্যািৰ ৈগজত 
অভধকাৰজবাৰৰ বাজব কাম কভৰভেৈ।

 িাকুৰ �্যাজৰৈাৈ ভসং েত্তীশগডত সহকাৰী আজন্াৈনৰ 
�জুৰাধা ব্যক্তি আভেৈ।

 সমােত ঘহাৱা অন্যািৰ ভবৰুজধি ঘতওঁ সিাি মাত মাভত 
আভহভেৈ। েনতাক সংগটিত কৰাৰ ঘক্ষত্ৰত ঘতওঁ 
ৰােনন্গাৱঁত শ্ৰভমকক সংগটিক কৰা আজন্াৈনৰ ঘনতৃত্ব 
লৈভেৈ। েত্তীশগডৰ োত্ৰ সমােক সংগটিত কৰাৰ ঘশ্ৰিও 
ঘতওঁলৈ োি। েন সজচতনতাৰ বাজবও ঘতওঁ অজনক �িজক্ষ� 
গ্ৰহণ কজৰ।

 কাশীৰ প্ৰভতটষ্ত তথা �ৰম্পৰাগত সংসৃ্ভতৰ উৎসৱ �াৈন 

কৰাৰ বাজব বাৰণসীত ১৬-১৮ নজৱম্বৰলৈ ভতভন ভিনীিা 

কাে ্ষক্ৰজমজৰ কাশী উৎসৱ �াৈন কৰা হি। এই আজিােনত 

ঘগাস্বামী তুৈসীিাস, সন্ কবীৰ, িাৰজতণডু্ হভৰশেন্দ্ৰ, মু্সী 

ঘপ্ৰমচন্ আৰু েিশংকৰ প্ৰসাি আভিৰ িজৰ শভতকা �ৰুভণ 

কভব আৰু ঘৈখকৰ ও�ৰত গুৰুত্ব ভিিা লহজে।  

 ঘকন্দ্ৰীি সাংসৃ্ভতক মন্তী মীনাক্ষী ঘৈভখজি ১৮ নজৱম্বৰ ২০২১ত 

ৈভৈত কৈা অকাজডমীত চৈা প্ৰিশ ্ষনীৰ উজন্াচন কজৰ।

 সংসৃ্ভত মন্তণাৈি এম ভ� কা� ঘ�াজৈা ঘচস্ম্পিনভশ্ব� 

আজিােন কজৰ।

 সংসৃ্ভত মন্তাণাৈজি আোিী কা অমতৃ মজহাৎসৱ ঘমাবাইৈ 

এ� ্আৰম্ভ কজৰ, এই এ�-্ত স্বাধীনতাৰ ৭৫ সংখ্যক বেৰৰ 

মজহাৎসৱ সম্বভন্ধত সকজৈা তথ্য আজে।

 সংসৃ্ভত মন্তণাৈজি ইিাৰ ৈগজত সব ্ষিাৰতীি নতৃ্য প্ৰভতজোভগতা 

বজন্ িাৰতম নতৃ্য উৎসৱ আজিােন কভৰজে। এই 

প্ৰভতজোভগতাৰ উজদেশ্য ঘসই সকৈ নতৃ্য ভশল্পীৰ সন্ধান ভেসকজৈ 

২০২২চনৰ গণতন্ত ভিৱসৰ ঘ�জৰডৰ বাজব নতৃ্য প্ৰস্তুত কভৰব।

স্োধীনতোৰ অমতৃ মবৈোৎসৱৰ উপৈবক্ষ 

সংকৃেডত মন্ৰোৈয়ৰ ড�বশষ পদবক্ষপ

সমগ্ৰ ঘিশত ঘিশিক্তিৰ গীত ৰচনা, ৰংজগাৈী লতিাৰ কৰা তথা চুটট গীতৰ 
প্ৰভতজোভগতা �ঞ্ািত �ে ্ষািৰ �ৰা ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি স্তৰলৈ প্ৰভতজোভগতাৰ আজিােন 
কভৰ আভহজে। অংশগ্ৰহণৰ বাজব সকজৈা নীভত ভনজি্ষশনা স্বাধীনতাৰ অমতৃ 
মজহাৎসৱৰ ঘবৱচাইট amritmahotsav.nic.inত উ�ৈধি।

স্োধীনতোৰ অমৃত মবৈোৎসৱ
ভোৰতৰ শদ্তি
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যদশৰ স্োধীনতো আবন্দোৈনত সদ্ক্ৰয়ো ভপূ ডমকো যৈোৱো
যগোড�ন্দ গুৰুৰ অৱদোন অতুৈনীয় আডছৈ

মোতৃভপূ ডমৰ �োব� য় ুডক আং নোংগৱবৈ
ইংৰোেৰ ড�ৰুবধি ড�বদ্ৰোৈৰ যনতৃত্ব হৈডছৈ

েমিঃ জ্োত নৈয়, মৃতু্ঃ ৩০ ডিবেম্বৰ, ১৮৬২

েমিঃ ২০ ডিবেম্বৰ, ১৮৫৮ মৃতু্ঃ ১৯ অব্ো�ৰ, ১৯৩১

িু ভক আং নাংগৱহ লহজে ঘম�াৈিৰ এগৰাকী স্বাধীনতা 
ঘসনানী। ঘতওঁ ইংৰাে শাসকৰ ভবৰুজধি 

ভবজদ্াহৰ ঘ�াষণা কভৰভেৈ। উনভবংশ শভতকাৰ 
মধ্যিাগত বটৃটে ইষ্ ইক্ডিিা ঘকাম্পানীজি অসম 
প্ৰান্ত প্ৰজৱশ কভৰ ঘিশত শাসন ভবস্তাভৰত 
কভৰভেৈ। এই উজদেশ্যজৰ ঘতওঁজৈাজক েিন্ীিা 
ৰােত্বক �ৰািূত কভৰবলৈ েিন্ীিা �াহাৰ 
অভধগ্ৰহণ কভৰভেৈ। ইংৰােৰ এই কাে ্ষত 
েিন্ীিা �াহাৰৰ েনোতীি ঘৈাক কু্ষণ্ণ লহ 
�ভৰভেৈ আৰু ভবজৰাধ আৰম্ভ কভৰভেৈ। ১৮৬০ 
চনত ইংৰাজে ঘেভতিা �ক্চিম েিন্ীিা �াহাৰত 
আক্ৰমণ কভৰ সাধাৰণ ঘৈাকক হাৰাশাক্স্ত ভিভেৈ 
ঘতভতিা নাংগৱজহ ভবজদ্াহ ঘ�াষণা কভৰ আজন্াৈনৰ ঘনতৃত্ব 
লৈভেৈ। নাংগৱজহ এই কথাজটাক লৈ অসন্তুটষ্ ব্যতি কভৰভেৈ 

ঘে ইংৰাে শাসজক অনাহকত কৰ আজৰা� কভৰবলৈ আৰম্ভ 
কভৰজে। ধমকীি অনুিূভত আ�াট কভৰজে। এইজবাৰৰ প্ৰভতবািত 
মাতৃিূভমৰ ৰক্ষাৰ বাজব নাংগৱজহ ভবজদ্াহাত্মক কাে ্ষসূচী 

হাতত ৈি। এটা সংগিন গিন কভৰ ঘতওঁ ইংৰােৰ 
ভবৰুজধি েুধি ঘ�াষণা কভৰভেৈ। ঘগভৰৈা �ধিভতত েুধি 
অব্যাহত ৰখা নাংগৱজহ ইংৰােক ব্যভতব্যস্ত কভৰ 
তুভৈভেৈ। ঘশষত ইংৰাজে অভধক লসন্য ঘমাতাজিন 
কৰাৰ �ভৰভস্ভতৰ উদ্ৱ লহভেৈ। নাংগৱহক আটক 
কভৰবলৈ ইংৰাজে সমস্ত শক্তি প্ৰজিাগ কভৰভেৈ ভকন্তু 
সফৈ ঘহাৱা নাভেৈ। সজিৌ ঘশষত ঘতওঁৰ সংগিনৰ 
এগৰাকী সিস্যৰ ভবশ্বাস�াটকতাৰ বাজব নাংগৱহ 
ঘগ্ৰপ্াৰ লহভেৈ। ১৮৬২ চনৰ ৩০ ভডজচম্বৰত ঘতওঁ 
ফাচঁী ভিিা হি। ঘতওঁ ঘসাৱঁৰণত ঘম�াৈিত সু্ৈ 

স্া�ন কৰা লহজে আৰু ২০০১ চনত অটৈ ভবহাৰী ঘনতৃত্বধীন 
চৰকাজৰ ঘতওঁৰ স্ভৃতত এটা ডাক টটকট মুকভৈ কজৰ।

ঘগাভবন্ গুৰুজৱ উনভবংশ শভতকাত ভিৈসকৈৰ 
সবৈীকৰণৰ বাজব িগৎ আজন্াৈন আৰম্ভ 

কভৰভেৈ। ৰােস্ানৰ িুংগৰ�ুৰৰ ঘিিো 
গ্ৰামাঞ্ৈত েন্গ্ৰহণ কৰা ঘগাভবন্ গুৰুজৱ 
ভিৈ সম্প্ৰিািৰ সবৈীকৰণৰ হজক কাম 
কভৰভেৈ। ঘতওঁ ভিৈ সম্প্ৰিািৰ ঘৈাকৰ 
বাজব গুৰু সিৃশ আভেৈ। ১৮৯০ চনত 
আৰম্ভ কৰা আজন্াৈনৰ অংশ স্বৰূজ� 
ঘতওঁ অজনক সংস্াৰমূৈক কাম কভৰভেৈ। 
ঘতওঁৰ ঘনতৃত্বত ভিৈসকজৈ ইংৰাে 
শাসকৰ িমনমূৈক শাসনৰ ভবজৰাভধতা 
কভৰভেৈ। বঞ্ৱাৰা, সনতৰাম�ুৰ, 
িুংগৰ�ুৰ আৰু কুশাৈগডত প্ৰভতবািী 
কাে ্ষসূচী গা কভৰ উটিভেৈ। ঘগাভবন্ 
গুৰুৰ ঘনতৃত্বত ঘহাৱা আজন্াৈনজটাত অভগ্ন ঘিৱতাক 
মাভন �ূো আগবজ়িাৱা লহভেৈ। ১৯০৩ চনত মানগ়ি 

ঘটকৰীত ঘতওঁ ঘনতৃত্বত আজন্াৈনকাৰীজি ভশভৱৰ 
�াজত আৰু ইংৰাে প্ৰশাসকক ৩৩টা িাবী �ূৰণৰ 
বাজব আহ্ান েনাি। ইংৰাজে এই িাবীসমূহ মাভন 

ঘনাজৈাৱাৰ �ভৰজপ্ৰভক্ষটত ঘগাভবন্ গুৰুৰ 
ঘনতৃত্বত আজন্াৈকাৰীজি ঘটকৰী �াহাৰ 
অভধকাৰ কজৰ। ইিাৰ �ােত ইংৰাজে 
ষডেন্তমূৈকিাজৱ এটা িাবীৰ প্ৰভত 
সন্ভত েনাি েভিও িীজৈ ঘসিা মাভন 
নৈি। ইািৰ �ােত ইংৰাজে ১৯১৩ চনৰ 
১৫ নজৱম্বৰৰ ভিতৰত �াহাৰ খাভৈ কভৰ 
ভিিাৰ ভনজি্ষশ ভিজি ভকন্তু ঘসিা িীজৈ 
মাভন ঘনাজৈাৱাত ইংৰাজে ১৭ নজৱম্বৰত 
ঘটকৰী আক্ৰমণ কজৰ। এই আক্ৰমণত 
সহস্ৰাভধক আভিবাসী ঘৈাকৰ মতুৃ্য হি। 
এই আক্ৰমণৰ �ােত গুৰু ঘগাভবন্ক 

আটক কভৰ োৱজিীৱন কাৰািডি ভবহা হি। ১৯৩১ 
চনত ঘতওঁৰ মতুৃ্য হি।      n
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ভচজনমা লহজে এটা গণমাধ্যম। এই মাধ্যজম েনসাধাৰণৰ মােত এখন েভৱৰ েভৰিজত ঘকতজবাৰ 
ভবষি প্ৰভতফভৈত কজৰ। ভচজনমা লহজে সমােৰ িাজ�ানস্বৰূ�। সমােৰ েভৱ প্ৰভতফভৈত কভৰ অহা 

ভচজনমাই এখন ঘিশৰ ভিন্ন স্তৰৰ সমাে তথা ঘৈাকৰ কথা ব্যতি কজৰ। ঘিশৰ সমাে-সংসৃ্ভতৰ কথা 
ঘকাৱা এই গণমাধ্যম ভবভিন্ন ঘিশত েভৱ মজহাৎসৱৰ েভৰিজত উিো�ন কৰা হি। ইিাৰ মােজত 
আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি িাৰতীি েভৱ মজহাৎসৱৰ(আইএফএফআই) ইভতহাস সুকীিা। এিা িাৰতৰ সব ্ষবহৃৎ 

েভৱ মজহাৎসৱ ঘহাৱাৰ ৈগজত এভেিা মহাজিশজৰা �ুৰভণ আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি েভৱ মজহাৎসৱ। এইবাৰ এই েভৱ 
মজহাৎসৱ ঘগাৱাত ২০-২৮ নজৱম্বৰত ৫২সংখ্যক সংস্ৰণ আজিােন কৰা হি। আত্মভনি্ষৰশীৈতা 

েনআজন্াৈনলৈ �ভৰৱভত্ষত ঘহাৱাৰ সমিত এইবাৰৰ েভৱ মজহাৎসৱ ভবজশষ গুৰুত্ব�ণূ ্ষ আভেৈ ভকিজনা 
নতুন ঘকৌশৈৰ প্ৰজিাগৰ সহািত েভৱ ভনম ্ষাণৰ ভিশত ভবশ্বৰ ঘকন্দ্ৰ হ’বলৈ লগ আজে িাৰতবষ ্ষ...

নতুন যকৌশৈৰ
প্ৰবয়োবগবৰ ছডৱ ডনম ্ণোৰৰ

ড�শ্বৰ যকন্দ্ৰ যৈোৱোৰ ডদশত
ভোৰত�ষ ্ণ

আন্ঃৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় ছডৱ মবৈোৎসৱ
ৰোষ্ট্ৰ

ৰুে েভৱ ি্যা োন ঘনিাৰ ঘেটে আৰু িভক্ষণ আভৰেকাৰ েভৱ 
বৰকজত উলমহতীিািাজৱ ভব্ৰক্স ঘশ্ৰষ্ েভৱৰ �ুৰস্াৰ

সংকল্পৰ 
পৰো ডসদ্ধি
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ইন্াৰজনশ্বজনৈ ভফল্ম ঘফটষ্জিৈ অৱ ইক্ডিিা 
চমুলক আইএফএফআই (আন্ে্ষাভতক 
িাৰতীি েভৱ মজহাৎসৱ) সমিৰ লসজত ঘখাে 

ভমৈাই আগবাভ়ি লগজে। িাৰতৰ এই �ৰুভণ েভৱ 
মজহাৎসজৱ এইবাৰ ৫২সংখ্যক বষ ্ষত িভৰ লথজে। 
ঘগাৱাত ২০ৰ �ৰা ২৮ নজৱম্বৰলৈ অনটুষ্ত ঘহাৱা 
েভৱ মজহাৎসৱ এইবাৰ একাভধক ভিশৰ �ৰা অনন্য 
আৰু প্ৰথম আভেৈ। এইবাৰৰ েভৱ মজহাৎসৱত 
অ’টটটট ঘলেটফম ্ষজবাজৰ প্ৰথমবাৰৰ বাজব অংশ ৈি। 
ঘনটভফ্লক্স, এজমেন, ে’নীৰ িজৰ ভবখ্যাত আৰু 
েনভপ্ৰি অ’টটটটজবাজৰ এই আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি িাৰতীি 
েভৱ মজহাৎসৱত অংশগ্ৰহণ কভৰ েভৱেগতৰ ভবভিন্ন 
ভবিাগসহ অংশ ৈি। িাচু্ষজৱৈ মাধ্যমত এই অ’টটটট 
ঘলেটফম ্ষজবাজৰ ভনেৰ কৈা ভবভিন্ন িশ ্ষকক তথা েভৱ 
মজহাৎসৱত উ�ভস্ত থকা েভৱ েগতৰ ভশকাৰু, 
�ভৰচাৈক, অভিজনতা-অভিজনত্ৰী আভিক প্ৰিশ ্ষন 
কজৰ। এভতিাৰ �ৰা অ’টটটট ঘলেটফম ্ষজবাৰ িাৰতীি 
আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি েভৱ মজহাৎসৱৰ অংশ লহ �ভৰব। 
এইবাৰ েভৱ মজহাৎসৱত আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি েভৱজবাৰ 
ভবজশষত ভব্ৰক্স ঘিশৰ (ব্ৰাক্েৈ, ৰাভেিা, িাৰত, চীন 
আৰু িভক্ষণ আভৰেকা) েভৱ প্ৰিভশ ্ষত হি। এইবাৰৰ 
েভৱ মজহাৎসৱত হাংজগৰীৰ প্ৰভতটষ্ত চৈভচত্ৰ ভনম ্ষাতা 
ইজস্তিান সাোজবাক আৰু হৈীউডৰ প্ৰভসধি েভৱ 
ভনম ্ষাতা মাটট্ষন স্’ৰজেচীক সত্যক্েৎ ৰাি ৈাইফটাইম 
এভচিজমন্ (েীৱনজোৰা সাধনা) বটঁা প্ৰিান কৰা 
ঘহাৱাৰ ৈগজত ভহন্ী চৈভচত্ৰ েগতৰ অভিজনত্ৰী ঘহমা 
মাভৈনী আৰু ঘৈখক প্ৰসুন ঘোশীক বেৰজটাৰ চৈভচত্ৰ 
ব্যক্তিত্ব বটঁা প্ৰিান কৰা হি।

আইএফএফআইত িাৰতীি আৰু আন্ৰাষ্ট্ৰ্ৰীি 
চৈভচত্ৰ েগতৰ অজনক খ্যাভতমান ব্যক্তিক সম্বধ ্ষনা 
েজনাৱা হি। ভবজশষত ঘেমে বডিৰ নাম িূভমকাত 
অভিনি কৰা চাৰ ে’ন কজনৰীক স্ৰণ কভৰ 
ভবজশষ শ্ৰধিাজ্ঞভৈ অনষু্ানৰ আজিােন কৰা হি। 
আইএফএফআইজি এইবাৰ ঘিশৰ েৱু প্ৰেন্ৰ বাজব 
এখন মঞ্ প্ৰিান কভৰজে। এই মজহাৎসৱত ৩৫ বেৰৰ 
তৈৰ বিসৰ ৭৫ গৰাকী প্ৰভতিাৱাজন েভৱ ভনম ্ষাতাৰ 
লসজত কজথা�কথনত ভমভৈত হি। ভব্ৰক্স ৰাষ্ট্ৰ সক্ন্ৈনৰ 
ভচজনমাও ইিাত প্ৰিভশ ্ষত হি।

এইবাৰৰ আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি েভৱ 
মজহাৎসৱত প্ৰথমবাৰৰ বাজব অ'টটটট 
ঘলেটফম ্ষজবাজৰ অংশগ্ৰহণ কভৰজে। 
আইএফএফআইজি এইবাৰ নতুন 
প্ৰেুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰা লহজে। নতুন 
প্ৰেুক্তিজি িশ ্ষকৰ েভৱ উ�জিাগৰ 
অভিজ্ঞতা সৈভন কভৰজে। এইবাৰ 
ভব্ৰক্স ঘিশৰ েভৱজবাৰ প্ৰিভশ ্ষত লহজে। 
আশা কজৰা ঁএিা আগলৈও অব্যাহত 
থাভকব।

অনুৰোগ িোকুৰ
ঘকন্দ্ৰীি তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্তী।

আন্ঃৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় ছডৱ মবৈোৎসৱ
ৰোষ্ট্ৰ
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আন্ঃৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় ছডৱ মবৈোৎসৱ
ৰোষ্ট্ৰ

চচচচডেবনমোৰ �োব� ভডৱষ্ৎ প্ৰেমিৰ ৭৫ েন 
প্ৰডতভোৱোন �্দ্তিঃ
এইবাৰৰ ভবজশষ প্ৰস্তুভত ৭৫ ক্ক্ৰজিটটি মাইডিে 
অফ টুম’ৰ’ শীষ ্ষক �িজক্ষ�ৰ েভৰিজত ৭৫গৰাকী 
সম্ভাৱনাই প্ৰভতটষ্ত েভৱ ভনম ্ষাতা তথা েভৱ েগতৰ 
লসজত েভডত লহ থকা ব্যক্তিৰ লসজত আজৈাচনাত 
ভমভৈত ঘহাৱাৰ সুজোগ ৈাি কভৰজে। স্বাধীনতাৰ 
অমতৃ মজহাৎসৱৰ ৈগজত সংগভত ৰাভখজিই েুৱ 
প্ৰেন্ৰ প্ৰভতভনভধক আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি মঞ্ এখন ভিিাৰ 
ঘ�াষকতা কভৰ এই �িজক্ষ� গ্ৰহণ কৰা লহজে। এই 
সম্ভাৱনাজবাজৰ আগন্তুক ঘকইটামান বেৰৰ ভিতৰত 
েভৱ উজি্যাগক ভনেৰ ঘশ্ৰষ্ভখভন উোভৰ ভিব �াভৰব। 
ভে �িজক্ষজ� িাৰতীি েভৱ েগতত সহাি কভৰব। 
এই ৭৫ গৰাকী সম্ভাৱনাৰ ভিতৰত ৭গৰাকী মভহৈা 
আৰু ৬৮ �ুৰুষ আজে। েভৱ �ভৰচাৈনা, সম্পািনা, 
গান, ভচত্ৰনাট্য আভি ভবভিন্ন ভবিাগৰ �াি এই ৭৫ 

গৰাকীজি েুৱ সম্ভাৱনাই ভশভকজে। মন কভৰবৈগীিা 
কথা এিাই ঘে এই ক্ক্ৰজিটটি মাইডিে শীষ ্ষক অনুষ্ান 
১৬ বেৰীিা অংশগ্ৰহণকাৰীৰ �ৰা আৰম্ভ সব ্ষাভধক 
৩৫ বেৰীিা ঘৈাক আজে। এই অনুষ্ানৰ ভচন্া কৰা 
ব্যক্তি তথা এই ভচন্াক ভবস্তাভৰত কভৰ সফৈ কৰাৰ 
বাজব ঘকন্দ্ৰীি মন্তী অনুৰাগ িাকুজৰ প্ৰভসধি গীত 
ঘৈখক তথা ২০২১ৰ িাৰতীি েভৱ ব্যক্তিত্ব প্ৰসুন 
ঘোশীক ব্যক্তিগতিাজৱ ধন্যবাি েনাি।
ড�শ্ব অন্তম ছডৱ মবৈোৎসৱ হৈবছ 
আইএফএফআই
এভেিা মহাজিশৰ সবাজতালক �ুৰভণ তথা প্ৰভসধি 
আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি িাৰতীি েভৱ মজহাৎসৱক অন্যতম েভৱ 
মজহাৎসৱ ভহচাজ� গণ্য কৰা হি। আইএফএফআইক 
“ইন্াৰজনশ্বজনৈ ঘফডাজৰশ্বন অফ ভফল্ম প্ৰডুউচাে ্ষ 
এে’ভচজিেজন”(েভৱ প্ৰজোেকসকৈৰ আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি 
সক্ন্ৈন) স্বীকৃভত ভিজে।

কাে ্ষক্ৰমত অংশ লৈ থকাৰ 
সমিত গািক সুখভৱন্ৰ ভসং

সংকল্পৰ 
পৰো ডসদ্ধি



59নিউ ইণ্ডিয়া সমাচাৰ  |  ১৬-৩১ নিচচম্বৰ, ২০২১

n েুধি ভবধিস্ত টভকঅ’ৰ কথা প্ৰভতফভৈত কভৰ ভনম ্ষাণ ঘহাৱা 
েভৱ ভৰং ৱাডিাভৰজঙ ৫২সংখ্যক আইএফএফআইত 
ঘগাজল্ডন �ীক’ক বটঁা ৈাি কভৰবলৈ সক্ষম হি। ঘচক 
গণৰাে্যৰ িাক্াি কাডৰাংকাই ঘতওঁৰ েভৱ ‘ঘেভিং ৱান হু 
ইে ঘডড’ৰ বাজব ভেৈিাৰ �ীক’ক বটঁা ৈাি কজৰ। 

n  িাৰতীি েভৱৰ মাৰাি্ৰী অভিজনতা েীজতন্দ্ৰ ভবকুৈাৈ 
ঘোশীজি মাৰাি্ৰী অভিজনতা তথা েভৱ ভনম ্ষাতা ভনভশনাথ 
কামাথৰ েীৱনৰ ও�ৰত ভিভতি কভৰ ভনম ্ষাণ কৰা 
‘ঘগািাবৰী’ নামৰ েভৱত কৰা অভিনিৰ বাজব ঘশ্ৰষ্ 
অভিজনতাৰ(�ুৰুষ) ভেৈিাৰ �ীক’ক বটঁা ৈাি কজৰ।

n  ঘস্পইনৰ অভিজনত্ৰী এজঞ্ৈা ম’ভৈনাই ঘশ্ৰষ্ অভিজনতাৰ 
(মভহৈা) ভেৈিাৰ �ীক’ক ৈাি কজৰ।

n  মাৰাি্ৰী েভৱ ঘগািাবৰীৰ �ভৰচাৈক ভনভখৈ মহােজন 
ভেৈিাৰ �ীক’ক ভবজশষ েভুৰ বটঁা ৈাি কজৰ। ঘতওঁ এই 
সন্ান ব্ৰাক্েৈৰ অভিজনত্ৰী ঘৰজনটা কাৰিাজৈাৰ লসজত 
উলমহতীিািাজৱ ৈাি কজৰ।

n  ৰাভেিাৰ �ভৰচাৈক ঘৰামান িাভেিাজনাজি ‘ি্যা ঘডাম ্ষ’ৰ 
বাজব েভুৰৰ ভবজশষ উজলেখ থকা বটঁা ৈাি কজৰ।

n  ৫২সংখ্যক আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি িাৰতীি েভৱ মজহাৎসৱত মাভৰ 
আজৈজেক্ন্দ্ৰনীৰ েভৱ ‘োহৰী’ঘি ঘশ্ৰষ্ েভৱৰ সন্ান ৈাি 
কজৰ আৰু অন্যহাজত মজহাৎসৱৰ নতুনলক আত্মপ্ৰকাশ 
কৰা ভশতানত ঘস্পইনৰ �ভৰচাৈক োইমন ঘফভৰিজৈ ‘ি্যা 
ঘৱৈ্থ অৱ ি্যা ৱল্ড্ষৰ’ বাজব ভবজশষ বটঁা ৈাি কজৰ।

সোমৰডৰ অনষু্োনত ডৰিসি ছডৱ 
মবৈোৎসৱৰ �ঁটোসমপূৈ য�োষৰো কৰো ৈয়
n  িভক্ষণ আভৰেকাৰ েভৱ ‘বৰকট’ আৰু ৰাভেিাৰ 

েভৱ ‘ি্যা োন এজবাি ভম ঘনিাৰ ঘেটজে’ 
উলমহতীিািাজৱ ঘশ্ৰষ্ েভৱৰ ভখতা� ৈাি কজৰ। 
আনাৰ বাজব ব্ৰাক্েভৈিান �ভৰচাৈক ৈভুচিা 
মুৰাজট ঘশ্ৰষ্ েভৱ �ভৰচাৈক বটঁা ৈাি কজৰ।

n  অসুৰনত কৰা অভিনিৰ বাজব িাৰতীি 
অভিজনচা ধনুজে ঘশ্ৰষ্ অভিজনতাৰ বটঁা ৈাি 
কজৰ।

n  অন হুইৈেত কৰা অভিনিৰ বাজব ব্ৰাক্েৈৰ 
অভিজনত্ৰী ৈাৰা বৈডভৰনীজি ঘশ্ৰষ্ অভিজনত্ৰীৰ 
ভখতা� ৈাি কজৰ। ‘এ ভৈটটৈ ঘৰড ফ্লাৱাৰ’ েভৱৰ 
বাজব চীন ঘিশৰ িাজন হাজন েভুৰৰ ভবজশষ উজলেখ 
বটঁা (েভুৰ ঘস্পভচজিৈ ঘমঞ্ন) ৈাি কজৰ।

n এই বষ ্ষত আইএফএফআইত ৭৩খন ঘিশত 
সভন্নভৱষ্ কৰা লহজে। ১৪৮খজৰা অভধক ভবজিশী 
িাষাৰ েভৱক ভবভিন্নসূচীত ৰখা লহজে। এই 
মজহাৎসৱত ১২খন ভবশ্ব ভপ্ৰভমিাৰ, ৭খন 
আন্াঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীি ভপ্ৰভমিাৰ, ২৪খন এভেিা ভপ্ৰভমিাৰ 
আৰু ৭৪খন িাৰত ভপ্ৰভমিাৰ হি। িাৰত @75ৰ 
অধীনত ৭৫খন ভবজশষ িাৰতীি েভৱ এইবাৰ 

ভনব ্ষাচন কৰা লহভেৈ।
n  অ’টটটট ঘলেটফম ্ষত ৫০খনজৰা অভধক েভৱ প্ৰিভশ ্ষত 

লহজে। এই ঘলেটফম ্ষজবাৰৰ সহজোগজতা ভবজশষ 
অনুষ্ান আজিােন কৰা লহভেৈ।

n  ‘ভৈংগুই-ি্যা ঘেজক্ৰড বডিজে’ আইভচএফটট-
ইউজনস্’ গান্ধী ঘমজডৈ ৈাি কজৰ।  n

েোপোনীে ছডৱ ডৰং ৱোণ্ডোডৰবঙ 
যগোবৰ্ন পীক’ক �ঁটো ৈোভ কবৰ

আন্ঃৰোষ্ট্ৰ্ৰীয় ছডৱ মবৈোৎসৱ
ৰোষ্ট্ৰ

সংকল্পৰ 
পৰো ডসদ্ধি
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সোংকৃেডতক যগৌৰৱ হৈ পডৰবছ
ভোৰতৰ নতুন পডৰেয়

উন্নয়নৰ নতুন যকতব�োৰ প্ৰকল্পৰ কথোই ৈওক �ো ৰোে্ব�োৰৰ হসবত যকন্দ্ৰৰ সমণ্বয়তোৰ কথোই ৈওক, 
যশৈতীয়োলক যকন্দ্ৰ েৰকোবৰ গ্ৈৰ কৰো পদবক্ষপব�োবৰ এক নতুন সোংকৃেডতক পডৰেয় সৃঠষ্ কডৰ�লৈ 

সক্ষম হৈবছ। যদশৰ ধমমীয় স্োনব�োৰত শ্ৰধিোশীৈ পে ্ণটকৰ পে ্ণটনক সৈেৈভ্ তথো সুগম কৰোৰ ডদশত 
গ্ৈৰ কৰো যৈোৱো পদবক্ষপব�োবৰ ভোৰতক ড�শ্বৰ ধমমীয় মোনডেত্ত স্োন ডদয়োৰ ৈগবত স্োনীয় যৈোকৰ 

�োব� নতুন সুড�ধোৰ সৃঠষ্ কডৰবছ...

n  আভি শংকৰাচাে ্ষৰ দ্াৰা স্াভ�ত ঘহাৱা শ্ৰী কাশী 
ভবশ্বনাথ মক্ন্ৰ ভহন্ ুআস্াৰ মহত্ব�ূণ ্ষ ঘকন্দ্ৰ ভহচাজ� 
�ৰগভণত লহ আভহজে। ১০০০ঘকাটট টকীিা কাশী 
ভবশ্বনাথ কভৰডৰ প্ৰকল্পৰ অধীনত গংগা নিীৰ 
�াটজবাৰৰ লসজত সংেুক্তিকৰণৰ কাম 
সম্পূণ ্ষ ঘহাৱাৰ ভিশত আগবাভ়িজে। �াটৰ 
�ৰা মক্ন্ৰলৈ �থ ভনম ্ষাণৰ কাম সম্পূণ ্ষ 
লহজে। ৫.৫ ৈাখ বগ ্ষফুট এজৈকাত 
মক্ন্ৰ �ভৰসৰ আৰু ধমকীি �ে ্ষটকৰ বাজব 
েজথষ্ কাম লহজে।

n  ঘকাভিড �ভৰভস্ভতৰ �ােজতা গংগা নিী 
আৰু কাশী ভবশ্বনাথক সংেুতি কৰাৰ কাম 
ক্ষীপ্ৰতাজৰ সমাপ্ লহজে। এই কামৰ তত্বৱধনাত 
থকা প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীৰ তৎ�ৰতাত 
কামজবাজৰ সটিক গভত ৈাি কভৰজে।

n  এই �ভৰকল্পনাৰ কাম ২০১৯চনৰ ৮ মাচ্ষ তাভৰজখ 
প্ৰধানমন্তীজি ভশৈান্যাস কভৰভেৈ।

n  আভি শংকৰাচাে ্ষৰ ভবচাৰধাৰাক আক্ে ঘিজশ ভনেৰ ঘপ্ৰৰণাৰ 
ভচন্াধাৰা ভহচাজ� ভবজবচনা কজৰ। এভতিা আমাৰ সাংসৃ্ভতক 
�ৰম্পৰাক ভবশ্বই অনসুৰণ কভৰজে। আক্ে অজোধ্যাত 
িগৱান ৰামৰ মক্ন্ৰৰ কাজমা চভৈ আজে, অজোধ্যাই হৃত 
ঘগৌৰৱ আক্ে �নুৰাই �াইজে।

n  প্ৰাচীন িাৰতীি সাংসৃ্ভতক স্বৰূ� ঘকজনকুৱা 
আভেৈ ঘসিা আভম এভতিা ভনজেই কল্পনা 
কভৰব �াজৰা।ঁ এজকিজৰ উত্তৰ প্ৰজিশৰ কাশীজতা 
কামজবাৰ হ’বলৈ ধভৰজে। ভবশ্বনাথ ধামৰ কাজমা 
তীব্ৰ গভতত চভৈজে। বাৰাণসীৰ ৈগজত কুশীনগৰ, 
বধুিগিা, বধুি চাভক্ষত আভিৰ েভৰিজত �ে ্ষটকৰ 
বাজব নতুন নতুন সুভবধাৰ সটৃষ্ লহজে।

n  িগৱান ৰামৰ লসজত সংেুতি লহ থকা 
স্ানজবাৰক উন্নত কৰাৰ কাজমা চভৈ আজে। 

মথুৰা-বনৃ্াবনত উন্নিনৰ ৈগজত ঘসই িাইজবাৰৰ �ভবত্ৰতা 
ৰক্ষাৰ বাজব ভবজশষ ব্যৱস্া গ্ৰহণ কৰা লহজে। আধুভনকৰণৰ 
সকজৈা উজি্যাগ ঘৈাৱা লহজে ভকন্তু সমান্ৰাৈিাজৱ 
িাইজবাৰৰ �ভৰত্ৰতা অকু্ষণ্ণ ৰখাৰ সমূ্পণ ্ষ প্ৰজচষ্া হাতত 
ঘৈাৱা লহজে।

নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি উত্তৰাখডিৰ ঘকিাৰনাথত উ�ভস্ত অজনক প্ৰকল্পৰ সফৈ সমাভপ্ৰ �ভৰজপ্ৰভক্ষটত ভবভিন্ন অনষু্ানত অংশ 
লৈ আৰম্ভভণ কজৰ। প্ৰাকৃভতক িজুে ্ষাগৰ দ্াৰা ক্ষভতগ্ৰস্ত ঘহাৱা আভি শংকৰাচাে ্ষৰ সমাভধজক্ষত্ৰ �নুাঃ ভনম ্ষাণ কৰা হি। সমাভধলৈ 
ঘোৱাৰ �থজটা �ে ্ষটকসকৈৰ বাজব মুখ্য আকষ ্ষণ লহ �ভৰব। এজকিজৰ প্ৰধানমন্তী নজৰন্দ্ৰ ঘমািীজি িগৱান ভবি্িৈৰ নগৰ 
�ন্ধৰ�ুৰৰ উন্নিমূৈক কামকােজবাজৰা উজদ্াধন কজৰ। ভবশ্বৰ �ৰা অহা �ে ্ষটকৰ বাজব এই িাইজবাৰৰ ভবকাজশ ঘিশৰ �ে ্ষটন 
উজি্যাগক ৈািাভণ্বত কভৰব।  n

আস্োৰ যকন্দ্ৰস্ৰূপ শ্ৰী কোশী ড�শ্বনোথ 
তীথ ্ণস্োবন নতুন ৰূপ পো�লৈ সক্ষম হৈবছ 

�ো�ো যকদোৰনোথ নগৰী আৰু ভগৱোন ড�িি্ৈৰ নগৰ পধিৰপুৰৰ ড�কোশ

প্ৰধোনমন্ী নবৰন্দ্ৰ যমোদীৰ কথোঃ

অবেোধ্ো, কোশীৰ পৰো যকদোৰনোথ ধোমলৈ....
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25 दिसंबर 25 दिसंबर 
जयंती पर कृतज्ञजयंती पर कृतज्ञ
राष्ट्र का नमनराष्ट्र का नमन

অটৈেীৰ বাণী িাৰতৰ সাধাৰণ েনতাৰ আশা আৰু আকাংক্ষাৰ বাণী লহ 
�ভৰজে। অটৈেীজি কথা লকজে মাজন ঘিজশ কথা লকজে, ঘিজশ শুভনজে। 
অটৈেীজি ভচন্া কভৰজে মাজন ইিাৰ অথ ্ষ লহজে ঘিশৰ ঘকাটট ঘকাটট েনতাৰ 
িাৱনাক একত্ৰ কভৰ ঘতওঁ আগবাভ়িজে। ঘতওঁ ঘকৱৈ েনতাক আকভষ ্ষত 
কৰাই নহি, প্ৰিাভৱত কৰাই নহি, সাধাৰণ েনতাৰ মনত ভবশ্বাসজবাধৰ েন্ 
ভিভেৈ। এই ভবশ্বাসৰ আৰঁত ঘকইবা িশকৰ সাধনা েভডত লহ আজে। ঘতওঁৰ 
দ্াৰা প্ৰণিন ঘহাৱা িৰূিশকী নীভতজবাজৰ সাধাৰণ ঘৈাকৰ েীৱন স্পশ ্ষ কভৰজে। 
ঘতওঁ লক লগজে---

‘মতুৃ্যৰ আিু ভকমান? িুটা মুহতূ ্ষও নহি, েীৱনৰ �ভৰক্ৰমা, এভিন বা িুভিনৰ নহি! 
মই েীৱন ো�ন কভৰজো,ঁ মতুৃ্যও আজঁকাৱাৈী ৈম, উিভত আভহম মই, িি নাই ঘমাৰ?’    

– নবৰন্দ্ৰ যমোদী , প্ৰধানমন্তীজি ৈজষ্ৌভস্ত েনতা িৱনত প্ৰিাত প্ৰধানমন্তী িাৰত ৰত্ 
বােজ�িীৰ প্ৰভতমূভত ্ষ উজন্াচন কৰাৰ সমিত ভিিা িাষণৰ একাংশ।

অটৈ অটৈ 
ডসদ্ধিডসদ্ধি
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