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মন তক ববাি শুনসি তকউআর ঘকবাি স্্যবান করুন। 

রবাসেশ প্রেবাপতি: মহবাশয় আপতন দী� ্ষেীবী হন, আশবা কতর 
আপতন েব ্ষদবা ক্ষমিবােীন থবাকসবন।
প্রধবানমন্তী: তপ্রয় রবাসেশ, আমবাসক ক্ষমিবায় থবাকবার কথবা বলসবন 
নবা, আতম আেও ক্ষমিবায় ঘনই এবং ভতবর্যসিও ক্ষমিবায় 
থবাকসি চবাই নবা। আতম শুধু মবানুসরর ঘেববা করসি চবাই। 

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ

তিসেম্বর মবাে এসলই আমরবা অনুভব কতর ঘয বছর ঘশর হসি চসলসছ। বছসরর ঘশর মবাসে অসনসকই 
নিুন বছসরর েন্য পতরকপেনবা শুরু কসরন। ২০২১ েবাসলর ঘশসরর তদসক 'মন তক ববাি' অনুষ্বাসন 
প্রধবানমন্তী নসরন্দ্র ঘমবাদী এই কথবাটি উসলেখ কসরতছসলন, িবারঁ ববাি্ষবা তছল- ‘েকসলর প্রয়বাে’ মন্তসক েঙ্ী 
কসর েংকপেসক েতি্য করুন, নিুন বছসর ঘদসশর ঘেববায় তনসেসক তনযুক্ত করুন। অমৃি মসহবাৎেব, 
প্রকৃতির েংরক্ষণ, আয়ষু্বান ভবারসির মি প্রকপে যবা রবাসেশ প্রেবাপতির মসিবা েবাধবারণ মবানুরসদর 
েীবসন ব্যবাপক পতরবি্ষন এসনসছ, ববা ঘদসশর প্রগতির কবাতহতন কীভবাসব ঘদসশর যুব েম্প্রদবায়সক 
অনুপ্রবাতণি কসরসছ, ঘেই েমস্ত তবরসয় প্রধবানমন্তী িবারঁ অতভজ্ঞিবা ভবাগ কসর তনসয়সছন।  

 ঘদসশর বীরসদর মবাসয়সদর ে্যবালুি: আবম আমালের িীরলের এিং বিলেষ কলর সেই েক্ োহেী মাল়েলের 
প্রোম জানাই যারা সেেলক এমন িীর েন্ান উপহার বেল়েলেন। ১৬ বিলেম্বর আমালের সেে ১৯৭১ োল্র 
যুলধের েুিে ্ণ জ়েন্ী িষ ্ণ উেযাপন করলে। এই েমস্ত অনুষ্ালন, আবম সেলের েেস্ত্র িাবহনী, আমালের িীরলের 
এিং তালঁের োহেী মাল়েলের স্মরে কবর।

  পঞ্বাসয়ি ঘথসক েংেদ পয ্ষতে অমৃি মসহবাৎেব: োধারে মানুষ সহাক িা েরকার; পঞ্াল়েত সেলক েংেে 
পয ্ণন্, অমতৃ মলহাৎেলির প্রবতধ্ববন সোনা যালছে। বেবলি েম্প্রবত 'আজাবে বক কাহাবন- িাল্া বক জিুাবন' বনল়ে 
একটি অনুষ্ান উেযাপন কলরলে।

   অস্রেতলয়বায় বৃন্বাবন: অল্রেব়্োর িাবেন্া জগৎ তাবরেী োেী িনৃ্ািলন ১৩ িেলররও সিবে েম়ে কাটিল়েলেন। 
বতবন অল্রেব়্ো়ে বিলর সগল্ও িনৃ্ািনলক ভু্লত পালরনবন। তাই, িনৃ্ািলনর েলগে আধ্যাত্মিকভালি েংযুক্ত 
োকার জনযে, বতবন অল্রেব়্োলতই িনৃ্ািন ততবর কলরলেন। িনৃ্ািন োরা বিলবের মানুষলক আকৃষ্ট করলে। 
আপবন বিলবের প্রবতটি সকালে এর োপ খুলঁজ পালিন।

 েবালবাউসন নুন নদীর পুনরুজ্ীবন: জা্াউলনর প্রাচীন নেী- নুন নেী আজ বি্ুবতির পলে। জা্াউলনর 
োধারে মানুষ নেীর অিস্ার পবরিত্ণন করলত উলেযোগী হল়েবেল্ন। আরও একটি উোহরে হ্, তাবম্নাডুর 
তুতুকুবড দ্ীপটি েমুলরে ক্রমে বনমজ্জিত হল়ে যাচ্ছে্। এখানকার মানুষ এিং বিলেষজ্ঞরা প্রকৃবতর মাধযেলমই 
এই প্রাকৃবতক েুলয ্ণালগর প্রলকাপ প্রেমলনর উপা়ে খুলঁজ সপল়েলেন। এই উোহরেটি আমালের সেেিােীর েংকল্প 
েচ্ক্তর পবরচ়ে সে়ে। তাই িব্- েকল্র প্র়োে।

   যুব শদ্ক্ত: একটি িহৃৎ যুি জনেংখযোর সেলে, বতনটি বিষ়ে অতযেন্ গুরুত্বপূে ্ণ। প্রেম বিষ়েটি হ্- উপ্বধি এিং 
উদ্ািন; বদ্তী়েটি হ্ ঝঁুবক সনও়োর ইছো এিং তৃতী়েটি হ্ কাজ েম্পন্ন করার মানবেকতা, অে ্ণাৎ পবরবস্বত 
প্রবতকূ্ হল্ও সয সকালনা উপাল়ে কাজ েম্পন্ন করার েৃঢ় েংকল্প। যখন এই বতনটি বিষ়ে একচ্রিত হ়ে, তখন 
সেে অভূতপূি ্ণ োি্যে ্াভ করলত পালর।

  ঘদসশর প্রবৃদ্ধির �ুসর দবাড়ঁবাসনবার েময়: স্াি্ণ আলপর সষেলরি ভারত আজ বিবেলক সনতৃত্ব বেলছে। আজকা্ 
'ইউবনকন ্ণ' েব্দটি প্রচব্ত হল়েলে। ২০১৫ ো্ পয ্ণন্, সেলে ৯-১০টি ইউবনকন ্ণ বে্। মারি েে মালে, ভারলত 
প্রবত েে বেলন একটি ইউবনকন ্ণ আবিভূ্ণত হলছে। এটি ভারলতর প্রিচৃ্ধের গলল্পর সেই েবধিষেে, সযখালন জনগে 
সকি্ চাকবরপ্রােথী ন়ে, চাকবরোতা হও়োর স্বপ্ন সেখলে।

৩০িম পব ্ষ, ২৮ নসভম্বর, ২০২১ 
মন তক ববাি ২.০
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প্রচ্ছদ 
তনবন্ধ

নিুন বছর শুরু হওয়বার েসঙ্ েসঙ্ বছসরর শুরুসি আমবাসদর 
তিতর করবা েংকপেগুতলর পয ্ষবাসলবাচনবা এবং মূল্যবায়ন করবা একবাতে 
অপতরহবায ্ষ।                  পৃষ্বা- ৬-১০ 

উত্তরপ্রসদশ: নিুন ভবারসির
অমূল্য 'রিন'

শ্রীতনববাে রবামবানুে

প্রগতিশীল েংতবধবাসনর মবাধ্যসম এক 
শদ্ক্তশবালী ভবারি গসড় ঘিবালবা।

ঝবাতঁের বীরভূতম ঘথসক ভবারিসক 
পরবাক্রমশবালী করবার নিুন উসদ্যবাগ। 

তনরবাপত্তবা ঘেবারদবার করসি পুতলশ ববাতহনীসি 
কবাতরগতর তমশন স্বাপন করবা হসব।

1

২০২১: েবাফসল্যর আরও একটি বছর
তভিসরর পবািবায়

চলদ্চিত্র তনম ্ষবাসণ 
ভবারি আতেে্ষবাতিক 

ঘকসন্দ্র পতরণি হসচ্ছ

এই বছর ভবারি ৫২িম 
আতেে্ষবাতিক চলদ্চিত্র উৎেসবর 
আসয়বােন কসরতছল। উৎেসব 
আঞ্তলক ভবারবার উপর েব ্ষবাতধক 
গুরুত্ব প্রদবান কসর ভবারি এক 
নিুন অধ্যবাসয়র েূচনবা কসরঘছ।

পৃষ্বা- ৫৬-৫৯ 

পৃষ্বা- ৫২-৫৫ 

প্রচ্ছদ তনবসন্ধর েসঙ্ তবসশর প্রবন্ধ

তভিসরর পবািবায়

তববে েংসৃ্তির ঘক্ষসত্র ভবারসির 
প্রভবাব ক্রমবধ ্ষমবান
তববেবাে এবং আধ্যাত্মিক 
স্বানগুতলর রূপবাতের পৃষ্বা- ৬০ 

েমবাে েংস্বাসরও অগ্রণী তছসলন স্বাধীনিবা েংগ্রবামীরবা    েমবাে েংস্বাসরও অগ্রণী তছসলন স্বাধীনিবা েংগ্রবামীরবা    

স্বাস্্য ও স্বাস্্যতবতধ

উৎপবাদন

েুস্বায়ী কৃতরব্যবস্বা

পতরকবাঠবাসমবা

অথ ্ষনীতি

মতন্তেভবার তেধিবাতে 

নয়িবা আতেে্ষবাতিক তবমবানবন্র 

েবািীয় প্রতিরক্ষবা েমপ ্ষণ পব ্ষ 

তিদ্েতপ েসমেলন 

ভবারসির আইটি প্রতিভবা অথ ্ষনীতিসক 
তিদ্েিবাল কসর িুসলসছ। 

ঘেনবা তবভূরণ অনুষ্বান

তশক্ষবা

দক্ষিবা উন্নয়ন

পতরযবায়ী শ্রতমক

ব্যদ্ক্তত্ব

েংতবধবান তদবে

পৃষ্বা- ১১-১৯

পৃষ্বা- ২০-২৩

পৃষ্বা- ২৪-২৫

পৃষ্বা- ২৬-৩১

পৃষ্বা- ৩২-৩৪

পৃষ্বা- ৩৫-৩৬

পৃষ্বা- ৩৭-৩৮ 

পৃষ্বা- ৩৯ 

পৃষ্বা- ৪ 

পৃষ্বা-৫

পৃষ্বা-৪০-৪৩

পৃষ্বা- ৪৪-৪৫ 

পৃষ্বা- ৪৬-৪৭

পৃষ্বা- ৪৮ 

পৃষ্বা-৪৯ 

পৃষ্বা- ৫০-৫১  

ভবারিীয় স্বাধীনিবা েংগ্রবামীরবা এমন একটি ঘদশ গঠসনর স্প্ন 
ঘদসখতছসলন ঘযখবাসন েবাধবারণ মবানুর স্বাধীনভবাসব েীবনযবাপন 
করসি পবারসবন। িবারঁবা েনগসণর েবাতব ্ষক কল্যবাণ েবাধসনর েন্য 
বহু েংস্বার েবাধনও কসরতছসলন। 

িষ ্ণ ২, খণ্ড- ১২ ১৬-৩১ বিলেম্বর, ২০২১

েম্বাদক
েয়দীপ ভবািনগর, 
মুখযে মহাবনলে্ণেক,
সপ্রে ইনিরলমেন িুযেলরা,
নতুন বেবলি

প্রকবাতশি ও মুতরিি
েসি্যন্দ্র প্রকবাশ, 
মহা বনলে্ণেক, বিওবে
িুযেলরা অি আউিবরচ এিং 
কবমউবনলকেন 

মুরিণ- 
আরািলিী বপ্রন্াে ্ণ অযোন্ড পািব্োে ্ণ 
প্রাইলভি ব্বমলিি, িবলিউ-৩০, ওখ্া 
ইন্ডাব্রে়ো্ এবর়ো সিজ-২,ন়ো বেবলি- 
১১০০২০

পতরকপেক 
বেিযো তল্া়োর,
অভ়ে গুতি

ভবারবা েম্বাদক
েুবমত কুমার (ইংলরচ্জ),
অবন্ পযোলি্ (গুজরাবত),
নাবেম আহলমে (উেু্ণ ),
সোবেত কুমার সগাস্বামী (অেবম়ো), 
বিন়ো বপ এে (মা্া়ে্ম),
সপৌ্মী রবষেত (িাং্া),
হবরহর পাণ্ডা (ওবড়ো)

বতরষ্ পরবামশ ্ষ েম্বাদক
েসতেবার কুমবার

বতরষ্ েহবায়ক পরবামশ ্ষ েম্বাদক
তবসভবার শম ্ষবা

েহবায়ক পরবামশ ্ষ েম্বাদক
চন্ন কুমবার ঘচৌধুরী

বতরষ্ পতরকপেক 
শ্যবাম কুমবার তিওয়বাতর,
রবীন্দ্র কুমবার শম ্ষবা 

তনউ ইদ্ডিয়বাতনউ ইদ্ডিয়বা

েমবাচবারেমবাচবার

  response-nis@pib.gov.in

RNI No. : DELBEN/2020/78825 

ঘযবাগবাসযবাসগর টঠকবানবা এবং ই-ঘমল
রুম নম্বর- ২৭৮, িুযেলরা অি আউিবরচ 
অযোন্ড কবমউবনলকেন,
বদ্তী়ে ত্, েূচনা ভিন,
নতুন বেবলি- ১১০০০৩

তবনবামূসল্য খবাদ্যশে্য প্রকপে ২০২২ 
েবাসলর মবাচ্ষ পয ্ষতে বৃদ্ধি করবা হসয়সছ।
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েম্বাদসকর কলসম

োের নমস্ার, 

নতুন িেলরর শুরুলত আমরা নতুন েংকল্প গ্রহে কবর, বকন্তু িেলরর সেষ মাে বিলেম্বরও 
গুরুত্বপূে ্ণ কারে এই েমল়ে আমরা গত িেলরর গহৃীত েংকল্পগুব্ পয ্ণাল্াচনা করার েলুযাগ 
পাই। যখন েংকল্প েবতযে হ়ে হ়ে তখন তা নতুন েচ্ক্ত েঞ্াবরত কলর। েকল্ নতুন িেলর 
উদ্ীপনা বনল়ে নিিষ ্ণলক স্বাগত জানা়ে। িত্ণমান েরকালরর বদ্তী়ে সম়োলের অলধ ্ণক পূে ্ণ হও়ো়ে 
বিলেম্বর মােটিও তাৎপয ্ণপূে ্ণ। ২০২১ ো্টি িহৃৎ প্রতযোো বনল়ে শুরু হল়েবে্ কারে ভারত েটুি 
সেেী়ে টিকার বিকাে কলরলে। ভারলতর টিকাকরে প্রচারাবভযান দ্রুত গবতলত অিযোহত রল়েলে, যা 
প্রবতবেন নতুন নতুন মাই্ি্ক অজ্ণন করলে। ১ সিব্রু়োবর, ২১ েতলকর তৃতী়ে েেলকর প্রেম 
োধারে িালজি সপে করা হ়ে যা সেেলক আত্মবনভ্ণর করার জনযে একটি নতুন েংকল্প প্রোন 
কলরবে্।

'েকল্র প্র়োে'- এই ভািনা এক নতুন বেো সপল়েবে্ যখন প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী িালজলির 
পর সিেরকাবর খালতর প্রবতবনবধলের েলগে আ্াপ আল্াচনা কলরবেল্ন। এই ঘিনা েংেেী়ে 
ইবতহালে একটি নতুন নচ্জর স্াপন কলরবে্। এোডাও, পয ্ণা়েক্রলম িালজি প্রচ্ক্র়োর েংস্ার 
অে ্ণননবতক সষেলরি প্রচুর ্ ভযোংে প্রোন কলরলে। 'পরামে ্ণ'সক 'েমাধালন' রূপান্বরত করার িল্, 
েরকার জনগলের প্রতযোো পূরে কলরলে, অে ্ণনীবতলত প্রল়োজনী়ে গবত প্রোন কলরলে। ভারলতর 
এই রূপান্রমূ্ক যারিা হ্ এই বিলেষ েংখযোর প্রছেে বনিধি যা সেলের েংকলল্পর দ্ারা বেচ্ধে্ালভর 
ষেমতার উপর আল্াকপাত কলর। সেই েংকল্পই ভারত িেলরর শুরুলত গ্রহে কলরবে্।

এই েংস্রলের অনযোনযে আকষ ্ণে হ্ উত্তরপ্রলেলের উন্ন়েন যারিা যা 'অি্ বেচ্ধের' ভূবম এিং 
সজও়োলর বিলবের চতুে ্ণ িহৃত্তম বিমানিন্লরর ত্িত্তিপ্রস্তর স্াপন। েরকার ১০০টি তেবনক সু্্ 
চা্ ুকরার প্রবতশ্রুবত পূরে কলরলে এিং উন্ন়েলনর দ্রুত গবত িলুন্্খণ্ড অঞ্ল্ সপৌঁলেলে এমন 
গল্পগুব্ও এই েংস্রলে তুল্ ধরা হল়েলে৷

এই েংস্রলে বিচ্জবপ েলমে্ন বিষল়ে বনিধিও রল়েলে, সযখালন প্রধানমন্তী সমােী অভযেন্রীে 
বনরাপত্তা সজারোর করলত পুব্ে িাবহনীলত একটি কাবরগবর বমেন স্াপন করার কো সঘাষো 
কলরলেন। অমতৃ মলহাৎেলির পলি ্ণ আমালের জাতী়ে িীর মেন সমাহন মা্িযে, সক.এম. মুচ্সি, 
পচ্ণ্ডত রাম প্রোে বিেবম্, ইউ বক়োং নাংিাহ, সগাবিন্ গুরু এিং ঠাকুর সপ়োলর্া্ বেংল়ের  
জীিনী পডুন। এই েংস্রলে আপনারা সেনা বিভূষে অনষু্ালনর বিলেষ খিরগুব্ জানলত পারলিন, 
এই অনষু্ালন আমালের িীর তেবনকলের সেৌয ্ণ পুরস্ালর ভূবষত করা হল়েলে।

সকাবভি আচরে সমলন চ্নু এিং এই টঠকানা়ে আমালের কালে আপনার গুরুত্বপূে ্ণ পরামে ্ণ 
পাঠালত োকুন।

ধনযেিাোলন্,

(েয়দীপ ভবািনগর)

টঠকবানবা: রুম নম্বর-২৭৮, িযুেলরা অি আউিবরচ অযোন্ড 
কবমউবনলকেন, বদ্তী়ে ত্, েূচনা ভিন,
নতুন বেবলি- ১১০০০৩
ই-ঘমল: response-nis@pib.gov.in
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গ্লাসগ�লায় পরিগেশ িক্লা সভলায় জলেলায়়ু সমস্লা 

সমলাধলাগে ‘পঞ্লামতৃ’ সংগ�লা�

রসওরপ২৬ শীর ্ষ সগমেলগে ভলািত 

রসওরপ২৬ শীর ্ষ সগমেলগে ভলািত 

রেগশর আসে অজ্ষে কগিগে

রেগশর আসে অজ্ষে কগিগে

নিিামূস্যে নিতরসের জিযে১-১৫ রিগসম্বি, ২০২১

ের ্ষ ২, খণ্ড- ১১

ভলািগতি কম ্ষ ও দৃষ্টিভরগি রেগয় সলািলা রেগবেি মগধ্ 

উৎসলাহ িগয়গে, আমিলা সমস্ত উন্নয়েশীল দদগশি 

সমস্লাগুরল তুগল ধগিরে। 

ভূগপন্দ্র �লাদে

দকন্দ্রীয় মন্তী, পরিগেশ, েে ও 

জলেলায়়ু পরিেত্ষে 

পৃষ্লা 
৩০-৩৩

সলাক্লাৎকলাি-

#COP26  #COP26  

রেউ ইন্ডিয়লা
রেউ ইন্ডিয়লা

সমলাচলািসমলাচলাি

আবম বেবভ্ োবভ্ণলের জনযে প্রস্তুবত 
বনচ্ছে এিং 'বনউ ইচ্ন্ড়ো েমাচার'এর 
বন়েবমত পাঠক। এই পচ্রিকাটি খুি েহজ 
এিং প্রাঞ্জ্ ভাষা়ে েরকালরর বস্ম, 
োি্যে এিং প্রকল্পগুব্র িাস্তিা়েন 
বিষল়ে বিেে তেযে প্রোন কলর। এোডাও, 
এই পচ্রিকাটি অজ্ঞাত িীর, স্বাধীনতা 
েংগ্রামী এিং যারা সেলের সেিা়ে 
বনলজলের জীিন উৎেগ ্ণ কলরবেল্ন, 
তালঁের েম্পলক্ণ অজানা কাবহবন 
উপস্াপন কলর। পচ্রিকাটি পডলত খুি 
ভা্ ্ালগ। 

tiwariaman6471@gmail.com

বিবেষ্ট িযেচ্ক্তত্ব মহাত্মা সজযোবতিা িুল্র 
বচন্ােী্ েৃটষ্টভবগে, েমাজ েংস্ারমূ্ক 
পেলষেপ আধুবনক প্রজন্মলক অনুপ্রাবেত 
কলর। পাঠকলের কালে সেরা বিষ়েগুব্ 
সপৌঁলে সেও়োর জনযে আবম বনউ ইচ্ন্ড়ো 
েমাচালরর পুলরা ে্লক অবভনন্ন 
জানাই! এনআইএে-এর বন়েবমত পাঠক 
বহোলি আবম প্রবতটি রচনা উপলভাগ কবর।

েয়তে িপবাদবার
topadarj023@gmail.com

মবহ্ালের েুরষো এিং ষেমতা়েলনর 
বিষল়ে বনউ ইচ্ন্ড়ো েমাচালরর বিলেষ 
েংখযোটি আমার হৃে়ে স্পে ্ণ কলরলে। 
প্রকৃতপলষে, সেলের প্রবতটি সষেলরি 
নারীলের ক্রমিধ ্ণমান অংেগ্রহে 
তালঁেরলক সেলের উন্ন়েলন অমূ্যে অিোন 
রাখলত েষেম কলরলে। তালঁের বনরাপত্তা 
বনচ্চিত করার জনযে েরকালরর প্রলচষ্টা 
এখন তালঁের েকভাগো কালজ এবগল়ে 
সযলত উৎোবহত করলে। মহাত্মা সজযোবতিা 
িুল্র অতু্নী়ে এিং অবিস্মরেী়ে 
অিোলনর কো তুল্ ধরা বনিধিগুব্ও  
অনুলপ্ররোো়েক বে্। বনউ ইচ্ন্ড়ো 
েমাচালরর প্রবতটি েংখযো আকষ ্ণেী়ে, 
তেযেিহু্ এিং েংগ্রহ কলর রাখার মলতা। 
আগামী েংস্রলের জনযেও অধীর আগ্রলহ 
অলপষো কলর োকি।

ঘমবাতহি ঘেবাতন
sonimohit895@gmail.com

১৬-৩০ নলভম্বর তাবরলখর বনউ ইচ্ন্ড়ো 
েমাচার পাবষেক পচ্রিকাটি পডার সেৌভাগযে 
আমার হল়েবে্। এই েংস্রলে নারীলের 
ষেমতা়েলনর ্লষেযে প্রধানমন্তী সমােী দ্ারা 
গহৃীত পেলষেপগুব্ তুল্ ধরা হল়েলে। 
এই েংখযো়ে, বিবভন্ন নারী ক্যোে কায ্ণক্রম 
বিষল়ে যা তেযে বে্ তা খুিই গুরুত্বপূে ্ণ।

ঘগবাপবাল শ্রীববাস্তব
shrigopal6@gmail.com

িবাকববাক্স

আপনবার মিবামি েবানবান

ঘযবাগবাসযবাসগর টঠকবানবা এবং ই-ঘমল

রুম নম্বর- ২৭৮, িুযেলরা অি আউিবরচ
অযোন্ড কবমউবনলকেন,
বদ্তী়ে ত্, েূচনা ভিন,

নতুন বেবলি- ১১০০০৩

  response-nis@pib.gov.in
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তবস্ময়কর গতণি প্রতিভবা

রামানুলজর প্রবতভা েম্পলক্ণ ি্লত বগল়ে প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র সমােী আহলমোিালের একটি অনুষ্ালন 
উপবরউক্ত ঘিনাটি উললিখ কলরবেল্ন। বতবন 

িল্বেল্ন রামানুজ এমন একজন গবেতবিে বেল্ন সয োরা 
বিলবে তারঁ সমধার জনযে স্বীকৃবত সপল়েবেল্ন। তাবম্নাডুর 
ইলরালির একটি সোি েহর সেলক আগত, রামানুজ সেই 
েমল়ের গবেলতর সষেলরি প্রবতটি তত্ত্বলক চযোল্ঞ্জ কলরবেল্ন 
এিং েমগ্র বিলবের কালে ভারলতর প্রাচীন গবনত ধারোর 
পবরচ়ে তুল্ ধলরবেল্ন। তারঁ িািা শ্রীবনিাে আল়েগোর 
এক কাপড িযেিো়েীর বহোিরষেক বেল্ন। রামানুজ তেেি 
সেলকই তীক্ষ্ণ িুচ্ধে অবধকারী বেল্ন। বতবন ১৯০৩ োল্ 
মারোজ বিবেবিেযো়্ে সেলক েেম সরেেীর পরীষো়ে উত্তীে ্ণ হন। 
একই িেলর, বতবন ঘনক এিং বদ্ঘাত েমীকরে েমাধালনর 
েূরি আবিষ্ার কলরবেল্ন। বতবন দ্ােে সরেেীর পরীষো়ে 
গবেত োডা অনযে েি বিষল়ে অনুত্তীে ্ণ হন। পলর বতবন 
মারোলজর একটি কল্লজ ভবত্ণ হন। বকন্তু এখালনও গবেত 
োডা অনযোনযে বিষল়ে রামানুজলনর ি্ আোনুরূপ বে্ 
না। এবেলক, বিিালহর পলর রামানুলজর োব়েত্বও সিলড যা়ে। 
তারঁ প্রাক্তন বেষেক অধযোপক সেশু আই়োলরর েুপাবরলে, 
বতবন সনল্ালরর তৎকা্ীন কাল্ক্টর আর. রামচন্দ্র রাওল়ের 
েলগে সেখা কলরন বযবন ভারতী়ে গবেত েবমবতর েভাপবতও 
বেল্ন। রামানুলজর সনািিুকটি সেখার পর আর রামচন্দ্র রাও 
রামানুলজর পাবররেবমক ২৫ িাকা ধায ্ণ কলরবেল্ন। সনািিুলক 
রামানুজ েূরি এিং উপপােযে ব্লখবেল্ন এিং সেগুব্ বনলজই 
প্রমাে কলরবেল্ন৷ এই েমল়ে  রামানুজন জান ্ণা্ অি েযে 
ইচ্ন্ড়োন মযোেলমটিকযো্ সোোইটির জনযে প্রশ্ন এিং তার 
েমাধান প্রস্তুত করার কাজ কলরবেল্ন। ১৯১১ োল্ িালন ্ণাব্ 
েংখযোর বিষল়ে উপস্াবপত গলিষোপলরির মাধযেলম পবরবচবত 
্াভ কলরন। ১৯১২ োল্ আর. রামচন্দ্র রাও-এর োহালযযে 
বতবন মারোজ সপাি্ণ ট্ালস্র অযোকাউন্ে বিভালগ সকরাবন 

পলে চাকবর পান। বিখযোত ইংলরজ গবেতবিে অধযোপক 
চ্জএইচ হাবি্ণলক একটি বচটঠ স্খার পর তারঁ জীিন িেল্ 
যা়ে। প্রেম েে ্ণলন, হাবি্ণর কালে এই বচটঠটি অবিবোেযে িল্ 
মলন হল়েবে্। বকন্তু যখন বতবন এিালক ভাল্াভালি পরীষো 
করল্ন, তখন বতবন সেলখন এই উপপােযেগুল্ার অবধকাংেই 
তারঁ কল্পনার িাইলর। হাবি্ণ এিং তারঁ েহকমথী সজই ব্ি্উি 
রামানুলজর কাজ পুঙ্ানুপুঙ্ভালি বিলিচনা কলরবেল্ন। 
হাবি্ণ রামানুজনলক সকমবরিলজ যাও়োর আমন্তে জানান। 
রামানুজ েমুরেযারিার বিষল়ে কুেংস্ারাছেন্ন  বেল্ন। এোডাও, 
তারঁ মা বিলেে যারিার বিলরাবধতা কলরবেল্ন। রামানুজ তারঁ 
মালক রাচ্জ করান এিং সকমবরিজ যান। রামানুজ ব্ি্উি 
এিং হাবি্ণর েলগে কাজ শুরু কলরন। ইবতমলধযে বতবন হাবি্ণলক 
১২০টি উপপােযে পাটঠল়েবেল্ন।

সকমবরিজ বিবেবিেযো়্ে ১৯১৬ োল্র মাচ্ণ মালে 
রামানুজলক তারঁ গাবেবতক কালজর স্বীকৃবতস্বরূপ বিএ বিবগ্র 
প্রোন কলর। ১৯১৫ সেলক ১৯১৮ োল্র মলধযে বতবন সিে 
কল়েকটি গলিষোমূ্ক প্রিধি ব্লখলেন। ১৯১৭ োল্র ৬ 
বিলেম্বর বতবন ‘্ন্ডলনর র়েযো্ সোোইটি’র সিল্া বনি ্ণাবচত 
হন। রামানুজ ১৯১৯ োল্ জাতী়ে িীর বহোলি ভারলত বিলর 
আলেন। কম ্ণজীিন দ্রুত গবতলত েুিল্ও তারঁ েরীলর যক্ষা 
িাো সিলঁধবে্। বতবন ১৯২০ োল্র ১২ জানু়োবর হাবি্ণলক 
সেষ বচটঠ ব্লখবেল্ন, সযখালন বতবন মক বেিা কাজ েম্পলক্ণ 
জাবনল়েবেল্ন। হাবি্ণ উত্তর সেও়োর আলগই বতবন খির 
সপল়েবেল্ন সয রামানুজ আর সনই। বতবন ১৯২০ োল্র ২৬ 
এবপ্র্ মারি ৩২ িের ি়েলে মারা যান।

রামানুলজর েূরিগুব্ কতিা গভীর, আমরা এখনও সে 
বিষল়ে েমূ্পে ্ণ জানলত পাবরবন। বেগনযো্ প্রলেবেং সেলক শুরু 
কলর কৃষ্ণ গহ্বর পয ্ণন্ পোে ্ণ বিেযোর িহু কালজ আজও তারঁ 
তেযে িযেিহৃত হলছে। একুে েতলক বিবে িুঝলত সপলরবে্ সয 
লিযোক সহা্ সিাঝার জনযে মক বেিা িাংেন প্রল়োজনী়ে।   

২২ তিসেম্বর: েবািীয় গতণি তদবে

শূন্যসক শূন্য তদসয় ভবাগ করসল ফলবাফল কী হসব? 
ঘশ্রতণকসক্ষ এই প্রশ্নটি কসরতছল এক ছবাত্র। প্রশ্ন 
শুসন তশক্ষক হিববাক হসয় যবান এবং ছবাত্ররবা হবােসি 
থবাসকন। তকন্তু এই প্রশ্নটি গতণসির েবসচসয় কটঠন 
ধবাধঁবার েমবাধবাসনর পথ তিতর কসরতছল; যবার উত্তর 
িখন পয ্ষতে েবারবা তববে খুঁসে চসলতছল। প্রশ্নকি্ষবা 
ছবাত্রটি হসলন শ্রীতনববাে রবামবানুে, যবার গবাতণতিক 
নীতিগুতল  তনসয় এখনও গসবরণবা চলসছ। 

েন্ম: ২২ তিসেম্বর ১৮৮৭ | মৃিু্য: ২৬ এতপ্রল ১৯২০ 

শ্রীতনববাে রবামবানুে 
ব্যদ্ক্তত্ব

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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১৯৪৯ োল্র ২৬ নলভম্বর হ্ সেই ঐবতহাবেক বেন যখন 
গেপবরষলে ভারলতর েংবিধান গহৃীত হল়েবে্। ভারলতর 

েংবিধান ১৯৫০ োল্র ২৬ জান়ুোবর কায ্ণকর হল়েবে্, বকন্তু 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােীর সনতৃলত্ব ২০১৫ োল্ েংবিধান বেিে 
উেযাপন শুরু হল়েবে্। "নাগবরক বহোলি 
আমালের কত্ণিযে হ্ সেই েমধৃে মূ্যেলিাধগুব্লক 
রষো করা যা ভারলতর েংবিধান আমালের জনযে 
বনধ ্ণারে কলরলে।" েংবিধান বেিলের ৭০ িের পূবত ্ণ 
উপ্লষে েংেলের সেন্টা্ হল্ প্রধানমন্তীর এই 
কোগুল্া সেলক উপ্বধি হ়ে, আমালের েংবিধান 
নাগবরকলের অবধকার রষো়ে বনলে্ণেনা সে়ে এিং 
েততা ও নযো়েবিচালরর মূ্যেলিাধলক েমধৃে কলর। 
এমতািস্া়ে নাগবরকলেরও বনজ বনজ কত্ণলিযের 
পলে এবগল়ে সযলত হলি যালত আমালের অবধকার 
রষো করা যা়ে। আমালের েংবিধান ২ িের ১১ 
মাে এিং ১৮ বেলনর কলঠার পবররেলমর পলর 
গহৃীত হল়েলে, ২০২১ োল্র ২৬ নলভম্বর সেই 
বেলনর ৭১তম িাবষ ্ণকী উেযাপন করা হলছে। 

েংতবধবান তদবে প্রগতিশীল েংতবধবাসনর প্রণয়সনর মবাধ্যসম 
শদ্ক্তশবালী হসব ভবারি

জাতী়ে স্বাে ্ণ ও েি ্ণজনীন ক্যোেলক েি ্ণাবধক গুরুত্ব বেল়ে ভারত প্রগবতেী্ েংবিধান প্রে়েন করলত েষেম 
হল়েবে্। আমালের েংবিধান সকি্মারি িহু অনুলছেলের েমটষ্ট ন়ে, িরং এটি হাজার িেলরর মহান ঐবতহযে, 
বেষো, কৃটষ্টর েংবমব্ত রূলপর আধুবনক প্রকাে। ২০১৫ ো্ সেলক েংবিধান বেিে উেযাপন করা শুরু হ়ে। 
এই বেিে উেযাপলনর মাধযেলম নাগবরকলের জীিলন েংবিধালনর ভূবমকা মূ্যো়েন করা যা়ে। িক্টর বি আর 

আলম্বেকলরর ১২৫তম জন্মিাবষ ্ণকীর িেরিযোপী উেযাপলনর অংে বহোলি ২০১৫ োল্ প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী 
২৬ নলভম্বর তাবরখটিলক ভারলতর েংবিধান বেিে বহোলি বচবনিত কলরবেল্ন।

েংতবধবান তদবে 
উদযবাপসন েংগটঠি 

কম ্ষেূতচ
n  রাষ্ট্রপবত গেপবরষে তলক্ণর বিচ্জিা্ েংস্রে, 

ভারলতর েংবিধালনর কযোব্গ্রাবিক অনুব্বপর 
বিচ্জিা্ েংস্রে এিং এখনও পয ্ণন্ 
েমস্ত েংলোধনী-েহ ভারলতর েংবিধালনর 
োম্প্রবতকতম েংস্রে প্রকাে কলরলেন। বতবন 
'োংবিধাবনক গেতলন্তর অন্াইন কুইযেজ'-
এরও উলদ্াধন কলরলেন।

n  গেঅবভযান েটৃষ্ট ও জনগলের অংেগ্রহে 
বনচ্চিত করলত েংেে বিষ়েক মন্তক েটুি 
সপাি্ণা্ ততবর কলরলে। একটিলত ইংলরচ্জ-
েহ ২৩টি ভাষা়ে "েংবিধালনর প্রস্তািনাটির 
অন্াইন পাঠ" এিং বদ্তী়েটিলত "োংবিধাবনক 
গেতলন্তর উপর অন্াইন কুইযেজ" এর েবুিধা  
উপ্ধি রল়েলে ।

n  এই সপাি্ণা্টি ২০২১ োল্র ২৬ নলভম্বর 
চা্ ু হল়েলে৷ সয সকউ এই সপাি্ণাল্ বনিধিন 
করলত এিং ২৩টি ভাষার সয সকানও একটিলত 
েংবিধালনর প্রস্তািনা পডলত এিং েংোপরি 
সপলত পালরন।  

স্বাধীনিবার অমৃি মসহবাৎেসব আমবাসদর অতধকবার রক্ষবার 
েন্য কি্ষসব্যর পসথ এতগসয় যবাওয়বা প্রসয়বােন। কি্ষব্য হল 

ঘেই পথ যবার মবাধ্যসম অতধকবার তনদ্চিি করবা হয়। িবাই 
আে আমরবা যখন েংতবধবান তদবে পবালন করতছ, িখন এই 

অনভূুতিই ঘযন আমবাসদরসক কি্ষসব্যর পসথ পতরচবাতলি 
কসর। আমরবা যি ঘবতশ ভদ্ক্ত ও িপে্যবার েসঙ্ দবাতয়ত্ব পবালন 

করব, প্রসি্যসকর অতধকবারও িি ঘবতশ েুরতক্ষি থবাকসব। 
নসরন্দ্র ঘমবাদী, প্রধবানমন্তী  

েংতবধবাসনর 
কবাঠবাসমবাসি িক্ষ ও 
যুদ্ক্ত গুরুত্বপূণ ্ষ। 

েংতবধবাসনর 
অধীসন িক্ষ একটি 
গুরুত্বপূণ ্ষ তবতশষ্্য 

এবং এটি ঘশর 
পয ্ষতে অগ্রগতি 
এবং েনগসণর 
কল্যবাসণর তদসক 
ঘদশসক এতগসয় 

তনসয় যবায়।
েতুপ্রম ঘকবাসি্ষর 

প্রধবান তবচবারপতি 
এনতভ রমন
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সকাবভি-১৯ মহামাবরর মলতা প্রবতকূ্ েমল়ের মলধযে ভারত নতুন েংকল্প গ্রহে কলর সেই ্ষেযে 
িাস্তিা়েলন েি্তা অজ্ণন কলরলে। োধারে িালজি সঘাষোর বিষল়ে সহাক িা বিলবের দ্রুততম এিং 

িহৃত্তম টিকাোন অবভযান পবরচা্না করা সহাক, েৃঢ়তা এিং আত্মবনভ্ণরতালক েগেী কলর ২০২১ 
োল্ গহৃীত েংকল্পগুব্ িাস্তিা়েলনর মাধযেলম নতুন ভারত এবগল়ে চল্লে। অে ্ণিের সেষ হলত 

এখনও বতন মালের সিবে িাবক, ইবতমলধযে িালজি সঘাষোর সিবেরভাগই িাস্তিাব়েত হল়েলে। এখন 
সেলের েৃটষ্টভবগের পবরিত্ণন হল়েলে ; ‘সযমন চ্লে চ্ুক’- এই ধারো আর ন়ে, িে্ েম্ভি এিং 

িে্ালত হলি- ভারত এখন এই ধারো়ে বিবোেী। নতুন ভারত এই বিবোে বনল়ে এবগল়ে চল্লে এিং 
প্রবত িেলরর শুরুলত গহৃীত েংকল্পগুব্ িাস্তলি পবরেত হলছে...

6 বনউ ইচ্ন্ড়ো েমাচার    ১৬-৩১ বিলেম্বর, ২০২১

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ

অভীষ্তেদ্ধির
আরও একটি বছর 

০০২২ ২২১১
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কুরুসষেসরির যুধেলষেলরি অজু্ণন শ্রীকৃষ্ণলক 
অলনক প্রশ্ন করল্, কৃষ্ণ অজু্ণনলক িল্বেল্ন 
সয মলনর মলধযে সয ভাি োকলি কলম ্ণও সেই 
ভাি প্রকাে পালি। একজন মানুষ যা বিবোে 

কলর সে সেই রকমই ি্ পা়ে। নতুন ভারলতর জনযেও, 
মলনর বিবোে যবে েৃঢ় হ়ে, েমগ্র সেে যবে এক েমধৃে ভারত 
গঠলনর জনযে েৃঢ়প্রবতজ্ঞ হ়ে, তখন সেই বিবোে অনুযা়েী... 
আমালের সেলের প্রবতটি মানুলষর মলধযে এিং েলি ্ণাপবর সেলে 
বিরাি পবরিত্ণন আেলি, প্রবতশ্রুবত পূরে হলি। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র সমােী যখন সেলের বিবভন্ন সষেলরি েংস্ার োধন শুরু 
কলরবেল্ন তখন েমগ্র সেেও তারঁ সনতৃলত্বর উপর ভরো 
সরলখবে্। ি্স্বরূপ, সকাবভলির মত কটঠন েমল়ে গহৃীত 
েংকল্পগুব্ ভারত বনবে্ণষ্ট েম়েেীমার আলগই িাস্তিাব়েত 
করলত েষেম হল়েবে্।

সকাবভলির তিববেক েংকলির মলধযে ২০২১ োল্ নিিলষ ্ণর 
শুলভছো জানালত বগল়ে প্রধানমন্তী সমােী িল্বেল্ন, 
“আমালের সেে ২০২১ োল্ োিল্যের নতুন বেখর স্পে ্ণ 
কলরলে, ভারত োরা বিলবে স্বীকৃত এিং ষেমতাো্ী সহাক এই 
কামনার সচল়ে িড আর কী হলত পালর?” তারঁ িাত ্ণা়ে সেলের 
োধারে মানুষ আোর আল্া সেলখবেল্ন। ভারত সেই েংকি 
সেলক বেষো বনল়েবে্ এিং নতুন েচ্ক্তলত ি্ী়োন হল়ে বিলবের 
োমলন আবিভূ্ণত হল়েবে্। এই েচ্ক্ত হ্ আত্মবনভ্ণরতা। 
আমালের সেে ভারলত ততবর চ্জবনেগুব্ গ্রহে করার েংকল্প 
গ্রহে কলরলে, যা োধারে নাগবরকলের েৃটষ্টভবগের পবরিত্ণলনর 
ইবগেত সে়ে। ২০২১ োল্ সেলের এই সচতনা ‘েংকলল্পর দ্ারা 
বেচ্ধে্াভ’-এর োিল্যের বপেলন মন্ত হল়ে ওলঠ। বিপু্ আো 

আমরবা ববাসেি ঘপসশর কবাে এক মবাে আসগ এতগসয় তনসয়তছ। 
এক মবাে আসগ ঘথসক করসি হসব মবাসন আমবাসক এক মবাে 

আসগই ঘদসশর অথ ্ষননতিক ব্যবস্বা চবালবাসি হসব।

একতবংশ শিবাব্ীসি, ঘকবানও 
ববাধবাই আমবাসদর নিুন ভবারসির 
স্প্ন ও আকবাঙ্কবা পূরসণ অতেরবায় 
হসি পবাসর নবা। আমবাসদর শদ্ক্ত 
আমবাসদর ইচ্ছবা, আমবাসদর শদ্ক্ত 
আমবাসদর েংহতি, আমবাসদর 
অতেসর ঘদশ েব ্ষবাসগ্র- েব ্ষদবা 
েব ্ষবাসগ্র। এই েময় েদ্মেতলি স্প্ন 
ঘদখবার, এিবাই েময় েমটষ্গি 
েমবাধবাসনর, এিবাই েময় েমটষ্গি 
প্রসচষ্বার... এবং এিবাই েময় 
আমবাসদর তবেসয়র পসথ এতগসয় 
যবাওয়বার।

নসরন্দ্র ঘমবাদী, প্রধানমন্তী
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বনল়ে িেলরর েূচনা হল়েবে্,কারে ভারত েুটি সেেী়ে 
টিকার বিকাে কলরবে্। বকন্তু তখনও সকউ অনুমান 
করলত পালরবন সয সেেটি বিলবের িহৃত্তম টিকা প্রচার 
অবভযান চা্ালত এিং এত অল্প েমল়ের মলধযে টিকাোলন 
মাই্ি্ক অজ্ণন করলত েি্ হলি। ১৬ জানু়োবর 
সেলক শুরু হল়ে টিকা প্রচার অবভযান ৯-১০ মাে চ্ার 
মলধযে ভারত ১১৫ সকাটিরও সিবে নাগবরকলক টিকা বেল়ে 
সরকি্ণ গঠন কলরলে। এই অবভযান প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
সমােীর জন্মবেন অে ্ণাৎ ১৭ সেলটেম্বর তাবরলখ একবেলন 
২.৫ সকাটিরও সিবে মানুষলক টিকা বেল়ে সরকি্ণ গঠন 
কলরবে্।

টিকাকরে অবভযান শুরু করার েম়ে এিং সকাবভলির 
েম়ে সিব্রু়োবরলত প্রেম বিচ্জিা্ িালজি সপে করার 
েম়ে ‘জান হযো়ে সতা জাহান হযো়ে’ এিং ‘জান বভ 
জাহান বভ’-এই েুটি স্াগান েরকালরর বনলে্ণেক নীবত 
হল়ে উলঠবে্। সকন্দ্রী়ে অে ্ণমন্তী বনম ্্ণ া েীতারামন 
একুে েতলকর তৃতী়ে েেলকর প্রেম োধারে িালজলি 
েীঘ ্ণলম়োেী েংস্ালরর কো সঘাষো কলরবেল্ন, যার 
্ষেযে স্বল্প, মধযেম এিং েীঘ ্ণলম়োেী পেলষেলপর মাধযেলম 
ভারতী়ে অে ্ণনীবতলক েচ্ক্তো্ী করা, এিং এই ্লষেযে 
স্বাস্যেলক েলি ্ণা্ অগ্রাবধকার সেও়ো।

এই িালজলির ে়েটি সমৌব্ক স্তম্ভ বে্ যা নতুন 
ভারলতর বেকবনলে্ণেনা বনধ ্ণারে কলরবে্। এমন 
এক ভারত গঠন হলি সযখালন স্বাস্যে, বেষো এিং 
কম ্ণেংস্ালনর েুলযাগ-েহ েক্ বিষল়ে েমালজর 
েক্ সরেেীর মানুলষর প্রাপযেতা োকলি এিং তালঁের 
জীিনযারিার মান উন্নত হলি। এমন ভারত গডলত 
হলি সযখালন েকল্র অে ্ণননবতক উন্ন়েলনর েমান 
েুলযাগ োকলি। অলন্যোে়ে বিবোলের উপর ত্িত্তি কলর 

েমাজ গলড উঠলি। একটি পবরছেন্ন ও েচ্ক্তো্ী 
অে ্ণননবতক সষেলরির পাোপাবে েুনথীবতমুক্ত এিং েষে 
োেনিযেিস্া োকলত হলি। বকন্তু সকন্দ্রী়ে েরকার 
এটিলক শুধুমারি আনুষ্াবনক িালজি প্রচ্ক্র়োর মলধযেই 
েীমািধে রালখবন িরং তা িাস্তিা়েলন নতুন মারিা যুক্ত 
কলরলে। টিকাকরে প্রচালরর েুবিধালে ্ণ, স্বাস্যে খালত 
বিচ্জিা্ বেলস্লমর প্রচার করলত, বিেযো্ল়ে পুটষ্ট 
প্রচালরর সম়োে অগ্রাবধকার ত্িত্তিসত পাচঁ িেলরর 
জনযে িাডালনার জনযে ৩৫০০০ সকাটি িাকা িরাদ্ 
করা হল়েবে্। নতুন ভারলতর স্বপ্ন িাস্তিা়েলনর জনযে 
জ্ জীিন বমেন, উজ্জ্ব্া ২.০, স্বছে ভারত বমেন 
েহরাঞ্্ ২.০, অমরুত ২.০, পবরছেন্ন পবরলিলের 
জনযে স্যোপ নীবতর িাস্তিা়েন, ভারতলক একটি 
উৎপােন সকলন্দ্র পবরেত করলত ১৪টি খালত েুই ্ষে 
সকাটি িাকার বপএ্আই, োতটি সিক্সিাই্ পাক্ণ, 
জাতী়ে নগেীকরে পাইপ্াইলনর মত বিষ়েগুব্ 
েরকালরর উন্ন়েন পবরকল্পনা়ে অন্ভু্ণক্ত করা 

আমবাসদর আদশ ্ষ ঘদসশর স্বাসথ ্ষ। 
আমরবা ঘেই আদশ ্ষ বহ কসর 
চসলতছ যবা প্রথসম রবাস্রের কথবা 
বসল। এিবা আমবাসদর মিবাদশ ্ষ, 
আমবাসদর েবািীয় নীতির 
অন্যিম প্রধবান ভবাগ। আমবাসদর 
রবােনীতিসিও, েবািীয় নীতি 
েব ্ষবাসগ্র। আমবাসদর যতদ রবােনীতি 
এবং েবািীয় নীতির মসধ্য ঘবসছ 
তনসি হয়, িবাহসল অবশ্যই 
েবািীয় নীতি গ্রহণ করব, কবারণ 
এিবাই আমবাসদর েংস্বার। আমরবা 
গতব ্ষি ঘয আমবাসদর মিবাদশ ্ষ 
‘েকসলর েসঙ্, েকসলর তবকবাশ, 
েকসলর তববেবাে এবং েকসলর 
প্রয়বাে’-এর কথবা বসল, আমরবা 
একই মসন্ত ঘবঁসচ আতছ।
নসরন্দ্র ঘমবাদী, প্রধানমন্তী

ঘবটি ববাচঁবাও, ঘবটি পড়বাও-এর মসিবা 
প্রচবারবাতভযবাসনর প্রভবাসব ঘদসশ এই প্রথমববার 
'তলঙ্ অনপুবাসি’র উন্নতি হসয়সছ, প্রতি 
১০০০ েন পুরুসর ১০২০ েন মতহলবা৷

েবািীয় পতরববার স্বাস্্য েমীক্ষবা অনেুবাসর, 
তশশু েন্মহবাসর আমলূ পতরবি্ষন ছবাড়বাও 
প্রবাতিষ্বাতনক প্রেব এবং তশশুসদর টিকবাদবাসনর 
ঘক্ষসত্র একটি তবপ্লতবক পতরবি্ষন �সিসছ। 

স্বাস্্য ও স্বাস্্যতবতধ
প্রচ্ছদ তনবন্ধ

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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হল়েলে। বপএম গবতেচ্ক্ত বস্ম হাইওল়ে, সর্ওল়ে, 
জ্পে, বিেুযেৎ, আরিান ইনফ্া প্রকল্পগুব্র গবত িচৃ্ধে 
করলত োহাযযে কলরলে। নূযেনতম েমে ্ণন মূল্যে কৃবষ 
পেযে েংগ্রহ, কৃবষ ইনফ্া তহবিল্র নীবতলত পবরিত্ণন, 
এক জাবত-এক সরেন কাি্ণ প্রকল্প, ই-রেম সপাি্ণা্, 
সেলে ১০০টি তেবনক সু্্ এিং স্হ-সত সকন্দ্রী়ে 
বিবেবিেযো়্ে সখা্ার উলেযোগ, েষেতা উন্ন়েলনর প্রচার, 
রাজস্ব েংস্ার এিং েলি ্ণা্ োেলনর অধীলন নতুন 
উলেযোগগুব্ উন্ন়েলনর গবত ত্বরাববিত করলে। এই েি 
উন্ন়েন প্রকল্প িালজি সঘাষোর অংে বে্ যা মারি ন়ে 
মালের মলধযে িাস্তিাব়েত হল়েলে। 
অংশীদবাতরসদর েসঙ্ প্রধবানমন্তীর মিতবতনময়

গত োত িেলর েরকালরর কালজর গবত িচৃ্ধে সপল়েলে। 

২০১৪ োল্র সম মালে নলরন্দ্র সমােী প্রধানমন্তী হও়োর 
তারঁ েরকালরর কালজর গবতপ্রকৃবত েম্পলক্ণ একটি 
সরািমযোপ সপে কলরবেল্ন। বতবন িল্ন, েরকার 
জনগেলক নতুন অবধকার সেও়োর আলগই েংবিধান 
নাগবরকলের অলনক বিষল়ে অবধকার প্রোন কলরলে। 
এমতািস্া়ে, নতুন আইলনর প্রল়োজন সনই িরং নীবত 
পবরকল্পনা িাস্তিা়েন বনচ্চিত করলত হলি। ্া্লকলিার 
প্রাচীর সেলক তারঁ প্রেম সহাক িা ২০২১ োল্র তারঁ 
অষ্টম ভাষে, তারঁ কো়ে একিা বিষ়ে স্পষ্ট, আর তা 
হ্ েুোেলনর েৃটষ্টভবগে েৃঢ়ভালি বনে ্ণা়েক বেধোন্ গ্রহে 
এিং বনবে্ণষ্ট েমল়ের মলধযে সেগুব্ িাস্তিা়েলনর উপর 
বনভ্ণরেী্। িালজি সপলের পর প্রধানমন্তী সমােী বনলজ 
এক িজলনরও সিবে সেক্টলরর অংেীোবরলের েলগে 
তিঠক কলরলেন। প়ে্া সিব্রু়োবর িালজি উপস্াপলনর 
১৫ বেন পলর অে ্ণাৎ ১৬সিব্রু়োবর আল্াচনার েম়ে 
প্রধানমন্তী পবরকাঠালমা, েচ্ক্ত, আবে ্ণক েংস্ান েংগ্রহ, 
স্বাস্যেলেিার প্রল়োজনী়েতা, প্রবতরষো়ে স্ববনভ্ণরতা, 
নগেীকরে, আবে ্ণক পবরলষিা, কৃবষ এিং কৃষকলের 
প্রচার, বেষো খাত এিং বপএ্আই সষেলরি বিবনল়োলগর 

েংকসপের দ্বারবা তেদ্ধিলবাসভর প্রকৃি 
উদবাহরণ হল মবাত্র ১১ মবাসে দটুি ঘদশীয় 
ঘকবাতভি টিকবার তবকবাশ করবা এবং নয় 
মবাসেরও কম েমসয়র মসধ্য ১০০ ঘকবাটির 
ঘবতশ টিকবার ঘিবাে প্রদবান করবা। 

স্বাস্্য ও স্বাস্্যতবতধ
প্রচ্ছদ তনবন্ধ

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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েপলষে  কো িল্ন। প্রধানমন্তী ওল়েবিনালরর মাধযেলম 
এই েমস্ত বিষ়ে বনল়ে আল্াচনা কলরন এিং অগ্রগবতর 
জনযে একটি সরািমযোপ উপস্াপন কলরন।
েংকসপের দ্বারবা তেদ্ধিলবাভ েুস্বায়ী উন্নয়সনর পথ 
ঘদখবায়

সেলের ক্রীডা েংসৃ্বতর উন্নবত সহাক িা তরুে 
প্রজন্মলক উৎোবহত করা, বিলবের েরিালর যারা 
ভারতলক গবি ্ণত কলরলে তালঁের যোলযাগযে স্বীকৃবত 
সেও়ো হলছে। সকাবভি অবতমাবর আমালের সেে তো 
েমগ্র মানি জাবতর জীিলন চরম েংকি েটৃষ্ট কলরবে্। 
বকন্তু আমালের সেে েংযম ও তধলয ্ণর েলগে এই যুধেও 
্লডলে। প্রবতকূ্তার মলধযেও সেেিােী প্রবতটি সষেলরি 
অোধারে গবত বনল়ে কাজ কলরলে। তলি এই যারিা 
এখালনই সেষ ন়ে। মানুলষর মলন েলি ্ণাত্তম িল্র 
আকাঙ্কা জাগ্রত করলত হলি। ১০০% গ্রালম রাস্তা 
োকলত হলি, ১০০% পবরিালরর িযোঙ্ক অযোকাউন্ 
োকলত হলি, ১০০% েুবিধালভাগীর আ়েুষ্ান ভারত 
কাি্ণ োকলত হলি, ১০০% সযাগযে নাগবরকলের উজ্জ্ব্া 
সযাজনা এিং গযোে েংলযাগ োকলত হলি। েরকালরর 
বিমা প্রকল্প সহাক, সপনেন বস্ম সহাক, হাউচ্জং বস্ম 
সহাক, প্রলতযেক িযেচ্ক্তলক এগুব্র েলগে যুক্ত করলত 
হলি। েীঘ ্ণকা্ ধলর অিলহব্ত িা প্রাবন্ক জনলগাষ্ঠীর 
মানুষলক উন্ন়েলনর সজা়োলর োবম্ করলত হলি, এিং 
তালঁের বনল়েই নতুন ভারত এবগল়ে যালছে। সেলের 
সকালনা িযেচ্ক্ত িা এ্াকা সযন উন্ন়েলনর যারিা়ে বপবেল়ে 
না োলক, তা বনচ্চিত করলে সকন্দ্রী়ে েরকার। েি ্ণাত্মক 
উন্ন়েলনর েংকল্প বনল়ে নতুন ভারত গঠলনর জনযে 
েমববিত প্রলচষ্টা চা্ালনা হলছে। এই বচন্া বনল়েই শুরু 
হল়েলে প্রধানমন্তী গবতেচ্ক্ত সযাজনা।

আধুবনক বিলবে অগ্রগবতর ত্িত্তি অতযোধুবনক 
পবরকাঠালমার উপর বনভ্ণরেী্ যা মধযেত্িত্তির চাবহো 
ও আকাঙ্াও পূরে কলর। এই বিষ়েটি উপ্বধি কলর, 
জ্, স্্, এিং আকাে- প্রবতটি সষেলরিই সেে নচ্জর 
স্াপন কলরলে। নতুন সনৌপলের উন্ন়েন সহাক িা 

১০৭ লক্ষ ঘকবাটি িবাকবার গতিশদ্ক্তর 
মসিবা পতরকবাঠবাসমবার েবািীয় মবাস্বার 
প্ল্যবাসনর মবাধ্যসম ঘদসশ উন্নয়সনর 
গতি িরবাতবিি করসব।

বে-সলেলনর মাধযেলম বিবভন্ন স্ালনর মলধযে েংলযাগ 
স্াপন, সেলে কাজ চ্লে দ্রুত গবতলত। ভারতী়ে 
সর্ও দ্রুত আধুবনকীকরলের পলে হািঁলে। সকাবভি 
পরিতথী েমল়ে সপ্রািাকেন ব্ঙ্কি ইনলেনটিভ (PLI) 
সঘাষো নতুন অে ্ণননবতক পবরবস্বতলত 'সমক ইন 
ইচ্ন্ড়ো' প্রবতষ্ার সষেলরি চাব্কা েচ্ক্ত হল়ে উলঠলে। 
এই প্রকলল্পর প্রভাি ইল্কট্বনক সেক্টলর অতযেন্ 
স্বছেভালি েৃেযেমান। িড পবরিত্ণন ও েংস্ার আনলত 
হল্ রাজননবতক েবেছোর প্রল়োজন হ়ে এিং 
আজ বিবে সেখলে সয ভারতলক দ্রুত উন্নবতর পলে 
সপৌঁলে বেলত রাজননবতক েবেছোর সকালনা অভাি 
সনই। েুপবরকবল্পত কম ্ণ পবরকল্পনার মাধযেলম ভারত 
েুোেলনর এক নতুন অধযো়ে রচনা করলে। পবরলিে 
েুরষো়ে ভারত আজ বিলবের িহু সেলের কণ্ঠস্বর হল়ে 
উলঠলে। একবিংে েতাব্দীর নতুন ভারত িহৃৎ ্ষেযে 
বনধ ্ণারে এিং তা পূরে করলত েষেম।   

েবািীয় তিদ্েিবাল স্বাস্্য তমশসনর েূচনবা 

ববাসেি েংস্বার: এক নিুন তদশবা
সেলে 'বপ্র-িালজি কনো্লিেন’ িা িালজি পূি ্ণ 
আল্াচনার ঐবতহযে বে্। বকন্তু েংেেী়ে ইবতহালে 
এই প্রেমিার অংেীোবরলের েলগে িালজি-পরিতথী 
তিঠক হল়েবে্, সযখালন িালজলির 'পরামে ্ণ'গুব্ 
কীভালি 'েমাধান' করা যালি সেই বিষল়ে আল্াচনা 
করা হল়েবে্। প্রধানমন্তী সমােী িল্লেন, “প্রলতযেক 
ভারতী়েই উন্নবতর জনযে অধীর হল়ে উলঠলেন। ১৩০ 
সকাটি ভারতী়েলের আকাঙ্কা আমালেরলক দ্রুত 
এবগল়ে সযলত অনপু্রাবেত কলর। নতুন ভারলতর 
প্রতযোো পূরলে েরকালরর পাোপাবে সিেরকাবর 
খালতরও গুরুত্বপূে ্ণ ভূবমকা রল়েলে। মানি জীিলন 
েরকালরর অনপুবস্বত িা প্রভাি সকানিাই োকা উবচত 
ন়ে। এই বচন্া সেলকই েরকার োধারে িালজিলক 
সেে গঠলনর মাধযেম িাবনল়েলে। যার েচূনা হল়েবে্ 
২০১৬ োল্ মবন্তেভার একটি গুরুত্বপূে ্ণ বেধোলন্র 
মাধযেলম যখন িালজি সপলের তাবরখ সিব্রু়োবরর 
সেষ বেলনর পবরিলত্ণ প্রেম বেলন ধায ্ণ করা হল়েবে্। 
েরকালরর ভািনা বে্, ১ এবপ্র্ সেলক যখন নতুন 
িালজি কায ্ণকর হলি, তখন িালজলি সঘাবষত 
পবরকল্পনার কাজও সযন েৃেযেমান হ়ে। সিব্রু়োরী-মাচ্ণ 
মােলক একটি কায ্ণকরী পবরকল্পনা প্রে়েলনর প্রস্তুবতর 
জনযে িযেিহার করা েরকার। েরকালরর এই প্রস্তুবতর 
িল্ মহামাবরর আলগর ঐবতহাবেক িালজিটি শুধু 
'নতুন ভারলত’র ত্িত্তি মজিতু কলরবন, অে ্ণননবতক 
েচ্ক্ত বহোলি ভারত শুধু আবিভূ্ণত হ়েবন, িাস্তিা়েলনর 
গবতও তরাববিত হল়েলে, সেলের অভীষ্টবেচ্ধে হল়েলে।

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
স্বাস্্য ও স্বাস্্যতবতধ
প্রচ্ছদ তনবন্ধ
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সকাবভি-১৯ অবতমাবর সেলক আমরা একিা বিষ়ে িুঝলত সপলরবে এিং তা হ্ আমালের ্ডাই সকি্মারি 
এই মহামাবরর বিরুলধে ন়ে, ভবিষযেলত এইরকম জাতী়ে জরুবর পবরবস্বত োমা্ সেও়োর জনযে আমালের 

সেেলক প্রস্তুত করলত হলি। তাই েমগ্র সেলে বিলেষ কলর প্রতযেন্ অঞ্ল্ সযখালন পবরলষিা অবম্ সেখালন 
স্বাস্যে িযেিস্া সজারোর করা অপবরহায ্ণ হল়ে উলঠলে। এটি মাো়ে সরলখ, অে ্ণমন্তী বনম ্্ণ া েীতারামন এই িেলরর 
শুরুলত োধারে িালজি সপে করার েম়ে স্বাস্যে খালত সেলের স্ববনভ্ণরতার ব্লু বপ্রন্ ততবর কলরবেল্ন। ২০২১-

২০২২ আবে ্ণক িেলরর জনযে ভারত জনস্বাস্যে িযেল়ে আনুমাবনক ২.২৩ ্ষে সকাটি িাকা খরচ করার পবরকল্পনা 
কলরলে যা আলগর িেলরর িালজলির তু্না়ে ১৩৭ েতাংে িচৃ্ধে সপল়েলে। েরকালরর উলদ্েযে হ্ স্বাস্যে 

খালতর েলগে েম্পবক্ণত পবরকাঠালমা উন্নত করা এিং চারটি গুরুত্বপূে ্ণ সষেলরি নজর সেও়ো:

স্বাস্্যসক্ষসত্র এই প্রথমববার ঘদশ 
আত্মতনভ্ষরশীল হসয় উঠসছ 

ঘরবাগ প্রতিসরবাধ করসি 
স্বাস্্যতবতধর প্রতি 

তবসশর মসনবাসযবাগ। 

পতরকবাঠবাসমবা এবং 
ঘপশবাদবারসদর েংখ্যবা 
এবং গুণমবান বৃদ্ধি। 

দতররিসদর েন্য 
েবাশ্রয়ী এবং কবায ্ষকর 

তচতকৎেবা। 

েমে্যবা েমবাধবান 
করসি তমশন ঘমবাসি 

কবাে করবা। 

েবািীয় তিদ্েিবাল স্বাস্্য তমশসনর েূচনবা 

েবাধবারণ ববাসেসি তবরয়টি বরবাসদের আসগ প্রধবানমন্তী নসরন্দ্র ঘমবাদী ২০২০ 
েবাসলর ১৫ আগস্ লবালসকলেবার প্রবাচীর ঘথসক ছয়টি রবাসে্য একটি পবাইলি 
প্রকপে তহেবাসব এটির েচূনবা কসরতছসলন। এই বছসরর ২৭ঘশ ঘেসটেম্বর এই 
তস্মটি েবারবা ঘদসশ েম্প্রেবাতরি করবা হসয়তছল।

নীতি 
তনধ ্ষবারক 

ঘকন্দ্রীয় 
েরকবার রবাে্য 

েরকবার 

কবায ্ষক্রম 
পতরচবালক 

তনয়ন্তক

েং�

উন্নয়ন েঙ্ী/
এনদ্েও অন্য 

ব্যবেবায়ী 

আয়রু 
তচতকৎেক

স্বাস্্য 
প্রযুদ্ক্ত 
েংস্বা 

টিতপএ 
ইন্সুরন্ 

হবােপবািবাল 
তলিতনক 

পরীক্ষবাগবার, 
ফবাসম ্ষতে, েসু্বাস্্য 

ঘকন্দ্র 

পতরসরববা 
প্রদবানকবারী 

অতধভুক্ত 
ব্যদ্ক্তগি 
প্রতিষ্বান 

স্বাস্্যসেববা 
ঘপশবাদবার

এনদ্েও

প্রশবােন 

এই তমশসনর অধীসন, প্রতিটি নবাগতরক 
একটি অনন্য স্বাস্্য পতরচয়পত্র পবাসবন 
ঘযখবাসন একেন ব্যদ্ক্তর েমস্ত স্বাস্্য-
েম্তক্ষি িথ্য তিদ্েিবাল ভবাডিবার 
তহেবাসব কবাে করসব। এসি ঘমতিক্যবাল 
ঘরকি্ষ থবাকসব (ঘযমন ঘপ্রেদ্ক্রপশন, 
িবায়বাগনতস্ক তরসপবাি্ষ এবং হবােপবািবাল 
ঘথসক ছবাড়বা পবাওয়বার কবাগে)।

স্বাস্্য আইতি তবনবামূসল্য পবাওয়বা 
যবাসব এবং এটি ঐদ্চ্ছক। এটি 
স্বাস্্য েংক্রবাতে িথ্য তবসলেরণ 
করসি এবং স্বাস্্য কম ্ষেূতচর 
উন্নি পতরকপেনবা, ববাসেি এবং 
ববাস্তববায়ন তনদ্চিি করসি 
েহবায়িবা করসব।

েবারবাসদসশ প্রসি্যক নবাগতরকসক তিদ্েিবাল স্বাস্্য পতরচয়পত্র 
প্রদবান করসি হসব যবাসি িবাসঁদর েম্ূণ ্ষ স্বাস্্য ঘরকি্ষ থবাকসব:

প্রস্তবাব

ঘ�বারণবা 

১৩৭  েতাংে িালজি িরাদ্ 
সিলড ২,২৩,৮৪৬ সকাটি 
িাকা হল়েলে। 

স্বাস্্য এবং স্বাস্্যতবতধ
প্রচ্ছদ তনবন্ধ

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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টিকবাকরণ: ঘকবাতভসির তবরুসধি 
লড়বাইসয় েসয়র কবাতহতন 

প্রধানমন্তী সমােী যখন গত িের জনতা কারবিউল়ের 
পলর োরা সেলে ্কিাউন সঘাষো কলরবেল্ন, তখন 
বিলবের প্রবতটি সেে সকাবভি নামক অজানা েত্রুর বিরুলধে 
্ডাইল়ের পন্া েম্পলক্ণ অিগত বে্ না। মানুষ অবনচ্চিত 
ভবিষযেলতর বেলক তাবকল়ে বে্। অবনচি়েতা এিং বিভ্াবন্র 
মলধযে সেলে প্রেম পচ্জটিভ সকে েনাক্ত হও়োর পলর 
ভারত শুধুমারি ১১ মালের মলধযে েুটি সেেী়ে টিকার বিকােই 
কলরবন, িরং বিলবের িহৃত্তম টিকাোন কম ্ণেূবচ চা্ু হও়োর 
ন’মালের মলধযে ১০০ সকাটিরও সিবে মানুষলক টিকা বেল়ে 
বিবে সরকি্ণ স্াপন কলরলে।

ঘকবাতভি টিকবা এবং টিকবাকরণ অতভযবাসনর 
েন্য ৩৫,০০০ ঘকবাটি িবাকবার তবধবান। 

সেলে বিকবেত েুটি টিকা বনল়ে বিলবের িহৃত্তম এিং 
বিনামূল্যে টিকাকরে অবভযান এই িেলরর ১৬ জানু়োবর 
শুরু হল়েবে্। িালজলি টিকাকরলের জনযে ৩৫ হাজার 
সকাটি িাকা িরাদ্ করা হল়েবে্। ইবতমলধযে ২২ নলভম্বর 
পয ্ণন্ ১১৬ সকাটির সিবে টিকার সিাজ সেও়ো হল়েলে। 
এই েংখযো অলনক সেলের জনেংখযোর সচল়েও সিবে।

ছতবটি হবারসদবাই ঘেলবার ববাদবারবা 
গ্রবাসমর। ঘকন্দ্রীয় েরকবার দ্বারবা 
পতরচবাতলি ‘হর �র দস্তক’ কম ্ষেূতচর 
অধীসন টিকবা ঘদওয়বা হসচ্ছ।

১৬
-২২ ে

বান
ুয়

বাতর 

২৩
-২৯

 ে
বান

ুয়
বাতর

৩
০ ে

বান
ুয়

বাতর-
 ৫

 ঘফ
ব্রু

য়
বাতর

৬
-১২ ঘফ

ব্রু
য়

বাতর

১৩
-১৯

 ঘফ
ব্রু

য়
বাতর

২০-২৬
 ঘফ

ব্রু
য়

বাতর

২৭ ঘফ
ব্রু

য়
বাতর- 

৫
 ম

বাচ্ষ

৬
-১২ ম

বাচ্ষ

১৩
-১৯

 ম
বাচ্ষ

২০-২৬
  ম

বাচ্ষ

২৭ ম
বাচ্ষ- ২ এ

তপ্র
ল

৩
-৯

 এ
তপ্র

ল

১০-১৬
 এ

তপ্র
ল

১৭-২৩
 এ

তপ্র
ল

২৪-৩
০  এ

তপ্র
ল

১-৭  ঘম

৮
-১৪ ঘম

১৫
-২১ ঘম

২২-২৮
  ঘম

২৯
 ঘম

-০৪ ে
নু

৫
-১১ ে

নু

১২-১৮
  ে

নু

৭০০০০

৬০০০০
৫০০০০

৪০০০০

৩০০০০

২০০০০

১০০০০

০

তবসবের বৃহত্তম টিকবাকরণ অতভযবান 
ঘমবাি ঘিবাে প্রথম ঘিবাে তদ্িীয় ঘিবাে

ঘ�বারণবা

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
স্বাস্্য ও স্বাস্্যতবতধ
প্রচ্ছদ তনবন্ধ
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মধযেপ্রলেলের োবত়ো়ে, সজ্া প্রোেন প্রবতটি িাবড িাবড বগল়ে যারা এখনও 
টিকা সননবন তালঁের েম্পলক্ণ তেযে েংগ্রহ করলে। এই েমস্ত মানুষলের 

িাবডলতই টিকা সেও়ো হলছে এিং কৃষকলের মালঠ টিকা প্রোন করা হলছে। 
আপবন ইবতমলধযেই 'বনউ ইচ্ন্ড়ো েমাচার' পচ্রিকা়ে সেলে টিকাকরে েম্পলক্ণ 
েলচতনতা িচৃ্ধে এিং আরও সিবে েংখযেক মানুলষর কালে টিকা সপৌঁলে সেও়োর 
একাবধক কাবহবন পলডলেন। ভারলতর ৯৪ সকাটি প্রাতিি়েস্ জনেংখযোলক টিকা 
সেও়োর ্লষেযে ১৬ জানু়োবর এই প্রচারাবভযানটি শুরু হল়েবে্, প্রেম পয ্ণাল়ে 
স্বাস্যে কমথীলের টিকা সেও়ো হল়েবে্। যখন এই অবভযান শুরু হল়েবে্ তখন 
কালরারই ধারো বে্ না সয মারি ন’মালের মলধযে ভারত ১০০ সকাটি টিকার সিাজ 
প্রোলনর মাই্ি্ক অজ্ণন করলি। বিবে স্বাস্যে েংস্ার তেযে অনুযা়েী, বিলবের 
একমারি সেে ভারত এই মাই্ি্ক অজ্ণন কলরলে।  

ভবারসি টিকবাকরণ অতভযবাসনর অগ্রগতি 
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নিুন ভ্যবাতরসয়ন্ট এবং ঘকবাতভি টিকবাকরণ 
তনসয় প্রধবানমন্তীর উচি পয ্ষবাসয়র তবঠক
সকাবভলির নতুন রূপ ওবমকন ্ণ বিষল়ে 
ক্রমিধ ্ণমান উলদ্লগর পবরলপ্রবষেলত প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র সমােী একটি উ্-পয ্ণাল়ের তিঠলকর 
েভাপবতত্ব কলরলেন। তিঠলক, নতুন রূলপর 
বিস্তার সরাধ করলত েনাক্তকরে এিং পরীষোর 
উপর সজার সেও়ো হল়েবে্। এর পাোপাবে 
বকেু নতুন বনলে্ণবেকাও জাবর করা হল়েলে। 
ঝঁুবকপূে ্ণ সেে সেলক আগত যারিীলের জনযে 
আরটি-বপবেআর পরীষো িাধযেতামূ্ক করা 
হল়েলে। পরীষোর ি্াি্ না আো পয ্ণন্ 
যারিীরা বিমানিন্র সেলক সির হলত পারলিন 
না। আরটি-বপবেআর-এর জনযে অবতবরক্ত 
েুবিধাও েমস্ত বিমানিন্লর উপ্ধি করা 
হলছে। ঝঁুবকপূে ্ণ সেে িযেতীত অনযোনযে সেলের 
যারিীলের ১৪ বেলনর জনযে স্ব-বনরীষেে করলত 
হলি। এোডাও, তালঁের ‘এ়োর েুবিধা সপাি্ণাল্’ 
উপ্ধি িম ্ণ পূরে করলত হলি এিং তালঁের ১৪ 
বেলনর ভ্মলের বিিরে বেলত হলি।

তনসদ্ষতশকবার অন্যবান্য প্রধবান তবরয়-  
যবে পচ্জটিভ পাও়ো যা়ে তাহল্ চ্জলনাম 
বেলকাল়েচ্সিং করা হলি। িযেচ্ক্তলক োত বেন 
পেৃক িালে োকলত হলি। বিলেে সেলক আগত 
যারিীলের তেযে েংগ্রলহর িযেিস্া সজারোর করা 
হলি। এর পাোপাবে সরাগী েংক্রমলের হার 
পাচঁ েতাংলের বনলচ রাখার ্ষেযেও সনও়ো 
হল়েলে। িত্ণমালন ঝঁুবকপূে ্ণ তাব্কা়ে ১২টি সেে 
অন্ভু্ণক্ত রল়েলে।
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বেশুরা সেলের ভবিষযেৎ, তাই তালের েুস্তা বনচ্চিত করা সেলের 
প্রধান কত্ণিযে। ভারলত পাচঁ িেলরর কম ি়েবে বেশুলের 

মলধযে মতুৃযের অনযেতম প্রধান কারে হ্ বনউলমাকক্াে দ্ারা েষৃ্ট 
বনউলমাবন়ো। এ কারলেই িালজি সপে করার েম়ে অে ্ণমন্তী এ 
িের ভারলতর টিকাোন কম ্ণেবূচলত সেেী়ে বনউলমাকক্া্ 
টিকা অন্ভু্ণক্ত করার কো সঘাষো কলরন। এখন 
োরালেলে ৫ িেলরর কম ি়েবে বেশুলের বিনামূল্যে 
সেেী়ে বনউলমাকক্া্ টিকা সেও়ো হলছে।

েি ্ণজনীন টিকাকরে কম ্ণেবূচ (ইউআইবপ) সেলের িহৃত্তম 
জনস্বাস্যে কম ্ণেূবচগুব্র মলধযে অনযেতম, এর ্ষেযে হ্ 
িাবষ ্ণক ২৬.৭ বমব়্েন নিজাতক এিং ২৯ বমব়্েন 
অন্তঃেত্ত্বা মবহ্ার টিকাকরে বনচ্চিত করা।

েি ্ণজনীন টিকাকরে কম ্ণেবূচর অধীলন, 
১২টি টিকা প্রবতলরাধলযাগযে সরালগর বিরুলধে 
বিনামূল্যে টিকা সেও়ো হলছে।

বিপলেবর়ো, পারিুবেে, টিলিনাে, সপাব্ও, হাম, 
রুলি্া, তেেি যক্ষা, সরািাভাইরাে িা়েবর়ো, 
সহপািাইটিে বি এিং বহলমাবি্াে ইনফ্লু স়েঞ্জা িাইপ-বি 
দ্ারা েষৃ্ট সমবননজাইটিে এিং বনউলমাবন়ো।

উপ-জাতী়ে িা আঞ্ব্ক পয ্ণাল়ে বনউলমাকক্া্ 
বনউলমাবন়ো এিং জাপাবনজ এনলেিা্াইটিে নালম 
েটুি সরালগর বিরুলধে টিকা অবভযান পবরচাব্ত হলছে। 

তশশুসদর েন্য প্রতিরক্ষবামূলক ঢবাল

ঘদশব্যবাপী তনউসমবাকক্বাল টিকবার 
প্রচবার শুরু হসয়সছ

সকন্দ্রী়ে স্বাস্যেমন্তী মনেুখ মান্ডাবভ়ো ২৯ অলক্টাির 
েি ্ণজনীন টিকাকরে কম ্ণেূবচর অধীলন বনউলমাকক্া্ 
কনজলুগি ভযোকবেন (বপবেবভ)-এর সেেিযোপী েূচনা 
কলরন। 

েরুতর পতরতস্তিসি অদ্ক্সসেসনর েহেলভ্যিবার 
েন্য অদ্ক্সসেন উৎপবাদন ববাড়বাসনবার অঙ্ীকবার 
অলক্টাির পয ্ণন্, সেলে বপএম সক়োে ্ণ-এর অধীলন ১২০০টিরও 
সিবে সপ্রোর েইুং অযোিেপ ্ণেন অচ্ক্সলজন লেযোলন্ আবে ্ণক 
োহাযযে প্রোন করা হল়েলে, যার মলধযে ১১০০ টিরও সিবে লেযোন্ 
চা্ ুকরা হল়েলে। িল্ এখন প্রবতবেন ১৭৫০ সমটট্ক িলনর 
সিবে অচ্ক্সলজন উৎপােন হলছে।

সত্ ও গযোে সকাম্পাবন দ্ারা ৬২টি বপএেএ লেযোন্ স্াপন 
করা হল়েলে। হস্তলষেলপর পর অচ্ক্সলজন উৎপােন ষেমতা 
েেগুলেরও সিবে সিলডলে।

েবািীয় টিকবাকরণ অতভযবাসনর অধীসন দশটি 
ঘরবাসগর তবরুসধি টিকবা ঘদওয়বা হসচ্ছ। 

স্বাধীনিবার পসর দী� ্ষতদন স্বাস্্য েুতবধবার প্রতি 
তবসশর মসনবাসযবাগ ঘদওয়বা হয়তন। তচতকৎেবার 
ব্যবাপবাসর আমবাসদর স্বাস্্য ব্যবস্বায় পতরসরববার 
মসধ্য তবশবাল ব্যবধবান দতররি ও মধ্যতবত্তসদর 
মসধ্য উসদ্গ েৃটষ্ কসরসছ। এই তমশনটি 
ঘদসশর স্বাস্্যসেববা ব্যবস্বার এই ত্রুটিগুতলর 
েমবাধবান করসব। আমবাসদর স্বাস্্য ব্যবস্বা 
আেসক এমন ভবাসব তিতর করবা হসচ্ছ যবাসি 
ভতবর্যসি ঘযসকবান মহবামবাতর আমরবা িৎপরিবার 
েসঙ্ ঘমবাকবাসবলবা করসি েক্ষম হই। 
- নসরন্দ্র ঘমবাদী, প্রধবানমন্তী
(ববারবাণেীসি আয়ষু্বান ভবারি স্বাস্্য পতরকবাঠবাসমবা 
তমশন উসদ্বাধসনর েময়)

ঘ�বারণবা

ঘ�
বার

ণবা
েংকসপের 

দ্বারবা 
তেদ্ধিলবাভ

স্বাস্্য ও স্বাস্্যতবতধ
প্রচ্ছদ তনবন্ধ
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 এই বস্লমর অধীলন োরা সেলে ্ যোিলরিবর সনিও়োলক্ণর 
মাধযেলম োধারে মানুষ বিনামূল্যে জনস্বাস্যে িযেিস্া়ে 
িা়োগনবস্ক পবরলষিাগুব্ সপলত পারলিন। যবে 
েম়েমলতা সরাগটি েনাক্ত করা যা়ে, তলি এটি 
মযোব্গনযোন্ হও়োর েম্ভািনা কম োলক।

 ৬০০টিরও সিবে সজ্া়ে গুরুতর সরালগর বচবকৎোর 
জনযে নতুন েযযো প্রস্তুত করা হলি। িাবক ১২৫টি সজ্া়ে 
সরিালর্ েবুিধা সেও়ো হলি। প্রবেষেে এিং অনযোনযে 
েষেমতা িচৃ্ধের জনযে িালরাটি সকন্দ্রী়ে হােপাতাল্ 
প্রল়োজনী়ে েবুিধাগুব্ উপ্ধি করা হলি। োজ্ণাবর 
সনিও়োক্ণলক েচ্ক্তো্ী করলত রাজযেগুব্লত ২৪*৭ 
চাব্ত জরুবর অলস্ত্রাপচার সকন্দ্রও প্রবতষ্া করা হলি।

 প্রকলল্পর বদ্তী়ে বেকটি সরাগ বনে ্ণল়ের জনযে পরীষোর 
েলগে েম্পবক্ণত। এই বমেলনর অধীলন সরাগ বনে ্ণ়ে ও 
পয ্ণলিষেলের জনযে প্রল়োজনী়ে পবরকাঠালমা ততবর 
করা হলি। এই সনিও়োক্ণলক আরও েচ্ক্তো্ী করলত 
৭৩০টি সজ্া়ে েমববিত জনস্বাস্যে পরীষোগার স্াপন 
করা হলি।

 এই বমেলনর তৃতী়ে বেকটি হ্ মহামারী েংক্রান্ 
গলিষো প্রবতষ্ালনর েম্প্রোরে ও ষেমতা়েন। বচবকৎো 
সেলক েমাল্াচনামূ্ক গলিষো পয ্ণন্ একটি েেুংহত 
িযেিস্া যা সেলের প্রবতটি অংলে গঠন করা হলি।

সকাবভি-১৯ মহামাবর সেলক বেষো বনল়ে সকন্দ্রী়ে েরকার 
েংক্রামক সরালগর প্রােবমক েনাক্তকরে, প্রবতলরাধ এিং 

বচবকৎোর জনযে একটি েচ্ক্তো্ী পবরকাঠালমা গঠলনর উপর সজার 
বেল়েলে। সেই ্লষেযে প্রধানমন্তী আত্মবনভ্ণর স্বাস্যে ভারত সযাজনা 

একটি গুরুত্বপূে ্ণ উলেযোগ। এর ্ষেযে হ্ গ্রাম সেলক লিক, 
সজ্া, আঞ্ব্ক এিং জাতী়ে স্তলর চ্ক্রটিকযো্ স্বাস্যে 

পবরলষিা মজিতু করা। বমেলনর বতনটি বেক রল়েলে।

স্বাস্্য পতরকবাঠবাসমবা পতরবি্ষসনর লসক্ষ্য প্রয়বাে

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী এই িের ২৫ 
অলক্টাির িারােেী সেলক ে়ে িেলরর 
পবরকল্পনার েূচনা কলরবেল্ন। 

৬৪১৮০ ঘকবাটি িবাকবার তপএম আত্মতনভ্ষর স্বাস্্য 
ভবারি ঘযবােনবার মবাধ্যসম ব্লক ঘথসক শহর পয ্ষতে 
স্বাস্্য পতরসরববার েসব ্ষবাত্তম পতরকবাঠবাসমবা তিতর 
করবা।

৬০২টি ঘেলবায় দ্ক্রটিক্যবাল ঘকয়বার 
ইউতনি চবালু করবা হসব

 বিলেষ অবভবনলিে-েহ েেটি রালজযে ১৭৭৮৮টি গ্রামীে স্বাস্যে ও 
েসু্তা সকলন্দ্রর জনযে েহা়েতা। েমস্ত রালজযে ১১০২৪টি েহুলর 
স্বাস্যে ও েুস্তা সকন্দ্র স্াপন।

 সেলের েমস্ত সজ্া়ে এিং ১১টি রালজযের ৩৩৮২টি লিলক বিলেষ 
অবভবনলিে-েহ জনস্বাস্যে ইউবনলি েমববিত জনস্বাস্যে পরীষোগার 
স্াপন করা হলি। 

 সেলের ৬০২টি সজ্া এিং িালরাটি সকন্দ্রী়ে প্রবতষ্ালন চ্ক্রটিকযো্ 
সক়োর হােপাতা্ লিক স্াপন করা হলি। জাতী়ে সরাগ বন়েন্তে 
সকলন্দ্রর (এনবেবিবে) পাচঁটি আঞ্ব্ক োখা এিং ২০টি 
সমলট্াপব্িন স্বাস্যে নজরোবর ইউবনি মজিতু করা হলি।

 জনস্বাস্যে পরীষোগারগুব্লক েংযকু্ত করলত েমস্ত রাজযে/
সকন্দ্রোবেত অঞ্ল্ েমববিত স্বাস্যে তেযে সপাি্ণা্ েম্প্রোবরত 

করা হলি। ১৭টি নতুন জনস্বাস্যে ইউবনি স্াপন করা হলি এিং 
৩২টি বিমানিন্র, ১১টি েমুরেিন্র এিং োতটি ভূবম েীমালন্ 
অিবস্ত ৩৩টি বিেযেমান জনস্বাস্যে ইউবনিলক েচ্ক্তো্ী করা 
হলি।

 ১৪টি স্বাস্যে জরুবর অলস্ত্রাপচার সকন্দ্র এিং েইুটি সমািাই্ 
হােপাতা্ স্াপন করা হলি। ‘নযোেনা্ ইনবস্টিউি ির ও়োন 
সহ্ে’,  ন়েটি িাল়ো-সেিটি স্লভ্-৩ ্যোিলরিবর এিং চারটি 
আঞ্ব্ক ‘নযোেনা্ ইনবস্টিউি অি ভাইলরা্চ্জ’র েলগে 
িাি্্এুইচও-এর েবষেে-পূি ্ণ এবে়ো অঞ্ল্র জনযে একটি 
আঞ্ব্ক গলিষো লেযোিিম ্ণ প্রবতটষ্ত করা হলি।

ঘ�বারণবা

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
স্বাস্্য এবং স্বাস্্যতবতধ

প্রচ্ছদ তনবন্ধ
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এক েুস্ ভবারি গঠসনর  আশবা

 জনস্বাস্যে িযেিস্া়ে আরও ২০,০০০ আইবেইউ েযযো যকু্ত 
করা হল়েলে, যার মলধযে ২০% বেশু আইবেইউ েযযো হলি।

 বিেযেমান কবমউবনটি সহ্ে সেন্ার, প্রােবমক স্বাস্যে সকন্দ্র 
এিং ৬-২০ েযযো বিবেষ্ট উপস্বাস্যে সকলন্দ্র অবতবরক্ত েযযো 
যকু্ত করা হলি।

 ৫০ সেলক ১০০ েযযো বিবেষ্ট আঞ্ব্ক হােপাতা্গুব্ 
যোক্রলম িা়োর-২ এিং িা়োর-৩ েহর/সজ্া েেলর 
স্াপন করা হলি।

 সমবিকযো্ গযোে পাইপ্াইন বেলস্লমর মাধযেলম ১০৫০টি 
তর্ সমবিকযো্ অচ্ক্সলজন সস্ালরজ িযোঙ্ক স্াপন করা 
হলি। ৮৮০০টি অযোমু্ব্যোসিও অন্ভু্ণক্ত হলি।

 সকন্দ্রী়ে হােপাতা্, এমে এিং অনযোনযে গুরুত্বপূে ্ণ 
জাতী়ে প্রবতষ্ান সযমন জাতী়ে সরাগ বন়েন্তে সকন্দ্রলক 
েচ্ক্তো্ী করা হলি।

 েমস্ত সজ্া হােপাতাল্ ‘মযোলনজলমন্ ইনিরলমেন 
বেলস্ম’ িাস্তিা়েন করা হলি। 

 ই-েঞ্জীিনী সপাি্ণাল্ তেবনক সিব্-পরামে ্ণ ৫০ হাজার 
সেলক িাবডল়ে পাচঁ ্ষে করা হলি।

  সেলের সকাবভি-১৯ সপাি্ণা্, সহল্প্াইন এিং সকাউইন 
মঞ্লক েচ্ক্তো্ী করলত তেযে ও প্রযচু্ক্তর প্রচার করা হলি।

ঘদসশ আয়রু প্রতিষ্বাসন তশক্ষবা ও 
প্রতশক্ষসণর েম্প্রেবারণ। 
এই িেলরর ১৪ জু্ াই মবন্তেভা ‘জাতী়ে আ়েুষ 
বমেলনর  অনুলমােন বেল়েলে। এর অধীলন, োরালেলে 
আ়েুষ বেষো প্রবতষ্ালনর ষেমতা়েন এিং আ়েুষ 
পবরলষিা এিং ওষুলধর আরও েহজ্ভযেতার জনযে 
সকন্দ্রী়ে পষৃ্লপাষকতা়ে প্রকল্প বহোলি 'জাতী়ে আ়েুষ 
বমেলন'র জনযে ৪৬০৭ সকাটি িরাদ্ করা হল়েলে। 
২০২৬ োল্র ৩১ মাচ্ণ পয ্ণন্ বস্মটি চা্ু োকলি।

মহবামবাতরর তবরুসধি কবায ্ষকর এবং 
িবাৎক্ষতণক তচতকৎেবার েন্য ঘেলবা-
স্তসরর ব্যবস্বা মেবুি করবা।

সকন্দ্রী়ে মবন্তেভা চ্বত িেলরর ৪ জু্ াই সকাবভি-১৯ 
জরুবর প্রবতচ্ক্র়ো এিং স্বাস্যে িযেিস্া প্রস্তুবত পযোলকলজর 
বদ্তী়ে ধালপর অনুলমােন বেল়েলে। এর আওতা়ে 
রাজযেগুব্লক েহা়েতা করা হলি। ৭৩৬টি সজ্া়ে 
সপবি়োটট্ক ইউবনি এিং প্রবতটি রালজযে ‘সপবি়োটট্ক 
সেন্ার অি এচ্ক্সল্সি’ স্াপন করা হলি।

 আ়েষু বেষো ও প্রবেষেে েম্প্রোবরত করা হলছে যালত 
একটি বচবকৎো-ত্িত্তিক িযেিস্া গলড সতা্া হ়ে। 
সেলষেলরি সরালগর বচবকৎোর পবরিলত্ণ প্রবতলরালধর 
বেলক সিবে গুরুত্ব সেও়ো হলি।

 এটি স্বাস্যে িযেিস্া়ে বচবকৎোর খরচ হ্াে করলি এিং 
সরাগ প্রবতলরালধর ভারলতর প্রাচীনতম পধেবতলক সেলে 
এিং বিলেলে আরও জনবপ্র়ে কলর তু্লি। 

 ১২ হাজালরর সিবে আ়েষু স্বাস্যে-েুস্তা সকন্দ্র স্াপন করা 
হলছে। োরা সেলে ৬টি আ়েষু কল্জ, ১২টি বপচ্জ আ়েষু 
ইনবস্টিউি এিং ১০টি স্াতক প্রবতষ্ালনর পবরকাঠালমা 
গলড সতা্া হলছে।

 নতুন ৫০ েযযোর, ৩০ এিং ১০ েযযোর েমববিত আ়েষু 
হােপাতা্ স্াপন করা হলছে। এোডাও, বিেযেমান ১০১, 
৫০ েযযো বিবেষ্ট হােপাতা্ এিং ১৫২টি আ়েষু ওষুলধর 
সোকালনর পবরকাঠালমা উন্নত করা হলছে। 

 অরুোচ্ প্রলেলের পাবেঘালি আ়েষু-এর ‘নযোেনা্ 
ইস্ান ্ণ ইনবস্টিউি অি সিাক সমবিবেন’ 
(এনইআইএিএম) স্াপলনর মাধযেলম আ়েলুি ্ণে েংক্রান্ 
গলিষোও িচৃ্ধে পালি। বহমা়্ে অঞ্ল্ অিবস্ত হও়ো়ে 
এটি আ়েলুষর েমস্ত সষেলরি গলিষোলক উৎোবহত 
করলি।

প্রস্তবাব প্রস্তবাব

ঘ�বারণবা ঘ�বারণবা

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
স্বাস্্য ও স্বাস্্যতবতধ
প্রচ্ছদ তনবন্ধ
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পতরচ্ছন্নিবা তমশনগুতল শহরবাঞ্সল 
নবাগতরকসদর েীবসন স্বাচ্ছন্্য তনসয় আেসব

 ৩.৫ ্লষের সিবে িযেচ্ক্তগত, কবমউবনটি এিং গে সেৌচাগার বনম ্ণাে 
করা হলি। স্বছে ভারত বমেন আরিান ২.০-এর মাধযেলম এক ্ লষের 
কম জনেংখযোর েহরগুব্লত েমূ্পে ্ণ তর্ িজ্ণযে িযেিস্াপনা করা 
হলি।

 এোডাও, অমরুলতর আওতাভুক্ত ন়ে এমন েহরগুব্লত েবূষত 
এিং কাল্া জল্র িযেিস্াপনা বনচ্চিত করা হলি। এর েলগে প্রবতটি 
েহলরর স্ানী়ে েংস্াগুব্লক ওবিএি+ বহোলি এিং এক ্লষের 
কম জনেংখযোযকু্ত েহলর ওবিএি++ বহোলি গলড সতা্ার 
পবরকল্পনা রল়েলে, যালত েহরাঞ্ল্ বনরাপে অনাম়ে িযেিস্ার 
্ষেযে পূরে করা যা়ে।

 ১০০% কটঠন িজ্ণযে ত্িষ্পত্তির পাোপাবে উৎে সেলক কটঠন িজ্ণযে 
পেৃকীকরলে নজর সেও়ো হলি। একিার িযেিহারলযাগযে লোবস্লকর 
পয ্ণা়েক্রলম বি্বুতি এিং বনম ্ণাে কালজর েম়ে উৎপন্ন িজ্ণযে 
প্রচ্ক্র়োকরলের েবুিধা শুরু করা হলছে।

 িা়ে ু েষূে কমালত বিলেষ কলর পাচঁ ্ষে জনেংখযোযকু্ত েহলর 
যাবন্তক পবরছেন্নতার জনযে কমথী সমাতাল়েন করা হলছে। েযোবনলিেন 
এিং িজ্ণযে িযেিস্াপনা েম্পবক্ণত কমথীলের েষেতা বিকালের েলগে 
িযেচ্ক্তগত েরুষোমূ্ক েরঞ্জামগুব্র উপলরও গুরুত্ব সেও়ো হলি।

 এই বমেন কটঠন িলজ্ণযের উৎে পেৃকীকরলের জনযে ‘বতন আর’ 
(3Rs) নীবত গ্রহে কলরলে। হ্াে, পুনি ্ণযেিহার এিং প্রচ্ক্র়োকরে- এই 
বতন নীবতর োহালযযে কায ্ণকর কটঠন িজ্ণযে িযেিস্াপনার জনযে েহুলর 
কটঠন িলজ্ণযের তিজ্ঞাবনক প্রচ্ক্র়োকরে এিং আসঁ্তাকুডগুব্র 
উন্নবত করা হলি। 

উন্নত জীিনযারিার আকাঙ্কা়ে গ্রাম সেলক িহু মানুষ েহলর 
চল্ যান। যবেও েহরাঞ্ল্ কম ্ণেংস্ালনর িযেিস্া হল়ে যা়ে, 
তিুও আোনুরূপভালি তালঁের জীিনযারিার মান িচৃ্ধে পা়েনা। 
িল্ তখন তালঁের অিস্া েগেীন হল়ে পলড, এক সতা তারঁা 
িাবড সেলক অলনক েলূর এিং তার উপর কটঠন পবরবস্বতলত 
োকলত হ়ে। উন্নত স্বালস্যের প্রেম পেলষেপ হ্ পবরছেন্নতা 
এিং উন্নত জীিনযাপন। এই বিষ়েটি মাো়ে সরলখ, স্বছে ভারত 
বমেন আরিান ২.০ এিং অমরুত সযাজনা ২.০ চা্ু করা 
হল়েবে্।

অমরুি তমশন এবং স্চ্ছ ভবারি তমশসনর 
মবাধ্যসম েীবনযবাত্রবার স্বাচ্ছন্্য বৃদ্ধি করবা। 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী চ্বত িেলরর ১ অলক্টাির অমরুত ২.০ 
এিং স্বছে ভারত বমেন ২.০ চা্ু কলরলেন।

স্চ্ছ ভবারি তমশন ২.০ এর েন্য আনুমবাতনক খরচ হসব 
১,৪১,৬০০ ঘকবাটি িবাকবা যবা তমশসনর প্রথম পয ্ষবাসয়র 

িুলনবায় আড়বাই গুণ ঘবতশ।

ঘ�বারণবা

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ

বনউ ইচ্ন্ড়ো েমাচার   ১৬-৩১ বিলেম্বর, ২০২১

স্বাস্্য এবং স্বাস্্যতবতধ
প্রচ্ছদ তনবন্ধ
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তমশন অমৃি ২.০: পয়তনষ্বাশন এবং ঘেপটিক 
ব্যবস্বাপনবা-েহ শহসর তবশুধি েসলর ব্যবস্বা   

ঘকবাটি িবাকবা ব্যয় করবা হসব, অমরুি ২.০-এর মবাধ্যসম শহুসর 
পতরববারগুতলসি যথবাযথ ে্যবাতনসিশন পতরসরববার পবাশবাপবাতশ পবানীয় 
এবং েবাশ্রয়ী মূসল্যর েল েরবরবাহ করসি এই অথ ্ষ লবাগসব।২,৯৭,০০০ 

অমরুি ২.০-এর লক্ষ্য

১০০%
প়েবনষ্ােন অন্ভু্ণচ্ক্ত 
প্রোন করলি ৫০০টি 

অমরুত েহলর, যার িল্ 
প্রা়ে ১০.৬ সকাটি মানষু 

উপকৃত হলিন।

বমটষ্ট জল্র েসু্া়েী 
েরিরাহ িচৃ্ধের 

জনযে েহরাঞ্ল্র 
জ্াে়েগুব্র 

পুনরুজিীিন এিং 
িযেিস্াপনা করা হলি।

 অমরুত ২.০-এর ্ষেযে ৪,৭০০ টি েহর/মহানগলরর 
‘বিশুধে জ্’এর িযেিস্া করা। এটি জল্র চাবহো 
পূরলের সষেলরি োহাযযে, জ্াে়েগুব্লক পুনরুজিীবিত, 
জ্াে়েগুব্লক ভাল্াভালি পবরচা্না, িজ্ণযে জ্ 
সোধন কলর পুনি ্ণযেিহার করলি। 

 সোবধত িজ্ণযে জ্ পুনি ্ণযেিহালরর িল্ েহলরর সমাি 
জল্র চাবহোর ২০% এিং বেল্প চাবহোর ৪০% পূরে 
হলি িল্ আো করা হলছে। প্রচারাবভযালনর অধীলন, 
প্রাকৃবতক েম্পেলক িজা়ে করলত জ্াে়েগুব্লক 
েবূষত হও়ো সেলক রষো করা হলি। 

 এর আওতা়ে িতৃ্তাকার অে ্ণনীবতর নীবত গ্রহে করা 
হলি। এটি ভূপষৃ্ এিং ভূগভ্ণস্ জল্র েংরষেে এিং 
পুনজথীিনলক উৎোবহত করলি। 

 বমেনটি আধুবনক এিং আন্জ্ণাবতক প্রযচু্ক্ত এিং 
েষেতা িযেিহার কলর সিিা-ত্িত্তিক োেনকালয ্ণর প্রচার 
করলি। েহরগুব্র মলধযে প্রবতলযাবগতার জনযে, ‘পানী়ে 
জ্ েমীষো’ পবরচাব্ত হলি। অমরুত ২.০-এর িযে়ে 
আনমুাবনক ২.৮৭ ্ষে সকাটি িাকা।

 এটি ৫০০টি অমরুত েহলর ১০০% প়েবনষ্ােন 
অন্ভু্ণচ্ক্ত প্রোন করলি, যার িল্ প্রা়ে ১০.৬ সকাটি 
মানষু উপকৃত হলিন। এই অবভযালনর উলদ্েযে হ্ 

প্রা়ে ৪,৭০০ েহুলর এ্াকার েমস্ত পবরিারলক 
১০০% জ্ েরিরালহর ্ষেযে এিং ২.৬৮ 
সকাটি েহুলর িাবডলত কল্র েংলযাগ প্রোন 
করার ্ষেযে।

এটি

স্াি্ণআপ এিং উলেযোক্তালের উৎোবহত কলর স্ববনভ্ণর 
ভারতলক উন্নীত করা।

 এটি চ্জআইচ্জ অে ্ণনীবতলক চাগো করলি এিং যিু ও 
মবহ্ালের অন্ভু্ণক্ত করলি।

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
স্বাস্্য ও স্বাস্্যতবতধ
প্রচ্ছদ তনবন্ধ
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অঙ্নওয়বাতর

৭৬.৪% 

েল েুরক্ষবা  
জ্জীিন বমেলনর (েহর) জনযে পাচঁ 
িেলর ২৮৭০০০ সকাটি িাকা। ২.৮৬ 
সকাটি িাবডলত কল্র েংলযাগ প্রোন 
করা। ৪৩৭৮টি নগর েংস্া়ে জ্ 
েরিরালহর েলগে ৫০০টি অমরুত েহলর 
তর্ িজ্ণযে িযেিস্াপনার িযেিস্া।

প্রস্তবাব: স্বাধীনতার ৭২ িের পরও আমালের সেলের ১৯ 
সকাটি গ্রামীে পবরিালরর মলধযে মারি বতন সকাটি ২৩ ্ষে 
িাবডলত কল্র জ্ েংলযাগ রল়েলে। ২০১৯ োল্র আগস্ 
মালে জ্ জীিন বমেন সঘাষোর পর সেলক, মারি ২৫ মালে ৫ 
সকাটিরও সিবে পবরিালর গহৃস্ জল্র েংলযাগ সেও়ো হল়েলে, 
একইেলগে অমরুত ২.০-এর অধীলন েহরগুব্লত তর্ িজ্ণযে 
িযেিস্াপনা কায ্ণকর করার কাজ চ্লে।

প্রতি ববাতড়সি েল 

কসলর েসলর ঘলখতচত্র 

ঘেলবা

৮৩টি

পঞ্বাসয়ি
৬১

ব্লক

১,০০১টি

গ্রবাম

১.২৪
হবােবার লক্ষ

৮০%

২০১৯-২০

২০২০-২১

২০২১-২২

৮২,৬২,১৮৭

৩,২৩,০৯,০৯৭ 

১,২৪,২৮,২৫৪ 

২৩ নসভম্বর, ২০২১
পয ্ষতে প্রবাপ্ত িথ্য

ঘমবাি ববাতড়র েংখ্যবা 
১৯,২২,৪১,৩৩৯ 

ববাতড়সি কসলর েংসযবাগ 

ববাতড়সি কসলর েংসযবাগ 
৮,৫৩,৬২,৩৭৮ 

১৬.৮৩% 

৪৪.৪০% 

১৫ আগস্ ২০১৯ অনুযবায়ী িথ্য 

২৩ নসভম্বর ২০২১ অনুযবায়ী িথ্য 

তমশন চবালু 
হওয়বার পসর ঘমবাি 
কসলর েংসযবাগ 
প্রদবান করবা 
হসয়সছ 
৫,২৯,৯৯,৫৩৮টি

তবদ্যবালয়

ছয়টি রবাে্য/
ঘকন্দ্রশবাতেি অঞ্সলর 
১০০% পতরববাসর কল 
ঘথসক পবানীয় েল 
পবাওয়বা যবায়। 

৩,২৩,৬২,৮৩৮ 

ঘ�
বার

ণবা
েংকসপের 

দ্বারবা 
তেদ্ধিলবাভ

২৭.৫৭%

স্বাস্্য এবং স্বাস্্যতবতধ
প্রচ্ছদ তনবন্ধ
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ঘকবাটি িবাকবার তবধবান
১০,৯০০০ 

লক্ষ
কম ্ষেংস্বাসনর 

েসুযবাগ 

২.৫

খবাদ্য
প্রদ্ক্রয়বাকরণ

তশপে ৭,৩৫০ 

১.৮ 

আইটি
হবাি্ষওয়্যবার 

৪

ঘকবাটি িবাকবার তবধবান

ঘকবাটি িবাকবার তবধবান

ঘকবাটি িবাকবার তবধবান

ঘকবাটি িবাকবার তবধবান
এতে- 

এলইতি 
ববাল্ব 

ফবাম ্ষবাতেউটিক্যবাল 
তশপে 

ঘিতলকম
উৎপবাদন 

১
৪০

তপএলআইগুতলর মবাধ্যসম  ভবারসি তনতম ্ষি  
পণ্যগুতল তবসবের দরববাসর ঘপৌঁছবাসি ঘপসরসছ 

পাচঁ িেলরর জনযে ১.৯৭ ্ষে 
সকাটি িাকার োহালযযে ১৩টি 

সেক্টলর পারিরমযোসি ব্ঙ্কি 
ইনলেনটিলভর প্রিত্ণন।

প্রস্তবাব: োধারে িালজলির মারি ২৩ বেন পলর, মবন্তেভা 
তেযেপ্রযচু্ক্ত খালত বপএ্আই প্রকল্প অনুলমােন কলরলে। 
এরপর ১৫ সেলটেম্বর পয ্ণন্ যোক্রলম আরও ১২টি 
সেক্টলর বপএ্আই অনুলমােন সেও়ো হ়ে।

এটি প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােীর আত্মবনভ্ণর 
ভারত অবভযালনর একটি গুরুত্বপূে ্ণ অংে। 
বপএ্আই বস্লমর মাধযেলম, এই সতলরাটি 

বনবে্ণষ্ট সেক্টলর সিাকাে করা হল়েলে, সযখালন 
এখন পয ্ণন্ ভারতলক আমোবনর উপর েিলচল়ে 
সিবে বনভ্ণরেী্ োকলত হল়েলে। এর আওতা়ে 

সকন্দ্রী়ে েরকার গলড ৫ েতাংে বেল্পলক প্রলোেনা 
বহলেলি বেলছে। িড বিবনল়োগকারীরাও এর মাধযেলম 
বিবনল়োলগ আকৃষ্ট হলছেন। এর সেলক অনুমান করা 
হ়ে সয বপএ্আই বস্লমর মাধযেলম এই সেক্টরগুব্র 
কায ্ণকাবরতা প্রা়ে বদ্গুে করলি। এলত শুধু উৎপােন 
ও রতিাবন িাডলি না, আ়ে িৃচ্ধের কারলে চাবহোর 

ঘ্বান এবং েম্তক্ষি পণ্য
সমাি খরচ: আগামী বতন িেলর ১২০ সকাটি িাকা। নতুন 
বিবনল়োগ: ১৫০০০ সকাটি িাকার আনুমাবনক বিবনল়োগ। 
৯০০ সকাটি িাকার িান ্ণওভার এিং েে হাজার অবতবরক্ত 

কম ্ণেংস্ালনর েুলযাগ ততবর হলি।

ঘিক্সিবাইল
সমাি খরচ: আগামী ৫ িেলর ১০৬৮৩ সকাটি িাকা। বতন 
্ষে সকাটি িাকারও সিবে আনুমাবনক িান ্ণওভার। ৭.৫ 

্ষে অবতবরক্ত কম ্ণেংস্ালনর েুলযাগ ততবর হলি।

লক্ষ
কম ্ষেংস্বাসনর 

েসুযবাগ 

লক্ষ
কম ্ষেংস্বাসনর 

েসুযবাগ 

লক্ষ
কম ্ষেংস্বাসনর 

েসুযবাগ 

হবােবার
কম ্ষেংস্বাসনর 

েসুযবাগ 

উৎপবাদন
প্রচ্ছদ তনবন্ধ

ঘ�
বার

ণবা

৬২৩৮

১৫,০০০ 

১২১৯৫

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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ঘকবাটি িবাকবার তবধবান

ঘকবাটি িবাকবার তবধবান

ঘকবাটি িবাকবার তবধবান

ঘকবাটি িবাকবার তবধবান

ঘকবাটি িবাকবার নিুন 
তবতনসয়বাগ  

ঘেবালবার
তপতভ

মতিউল 

১.৫ 
২.৫ 

ফবাম ্ষবাতেউটিক্যবাল 
এতপআই 

ইসলক্ট্রতনক
উৎপবাদন 

ঘমতিক্যবাল
েরঞ্বাম 

অসিবা
ঘমবাববাইল
উপবাদবান 

২.৫ 

   

৪২৫০০

৭.৫ 

েষেমতাও িাডলি। একই েমল়ে, এই প্রকল্পটি সেলের 
এমএেএমই সেক্টলরও িযোপক প্রভাি বিস্তার করলি। 
প্রকৃতপলষে, প্রবতটি সেক্টলর সয োিবেবি়োবরগুব্ 
গটঠত হলি তালের মূ্যে েৃঙ্্ জলুড একটি নতুন 
েরিরাহকারী ত্িত্তি প্রল়োজন হলি। এই োিবেবি়োবর 
ইউবনিগুব্র সিবেরভাগই এমএেএমই সেক্টলর 

ততবর করা হলি। অনুরূপ েুলযালগর জনযে এমএেএমই 
ততবরর কাজ ইবতমলধযেই শুরু হল়েলে। এই বস্লমর 
বিলেষত্ব হ্ সয বপএ্আই বস্লমর অলনক সষেরি 
গ্রামীে এ্াকা এিং সোি েহরগুব্লত সযমন 
সিক্সিাই্ এিং খােযে প্রচ্ক্র়োকরলের সষেলরি সিাকাে 
করলে।

তবসশর ইস্বাি 
সমাি খরচ: পরিতথী পাচঁ িেলর ৬৩২২ সকাটি িাকা। 

আনুমাবনক িান ্ণওভার বতন  ্ষে সকাটি িাকার উপলর। 
৬৮ হাজার েরােবর নতুন কম ্ণেংস্ালনর েলগে ৫.২৫ 

্ষে নতুন কম ্ণেংস্ান ততবর হলি।

আপবন বনচি়েই উৎপােন িাডালনার জনযে বেল্পগুব্লত বিবভন্ন োলডর কো শুলনলেন, 
বকন্তু সকাবভলির েম়ে এই প্রেমিার প্রবতকূ্তালক েুলযালগ রূপান্র করলত, 

সকন্দ্রী়ে েরকার োধারে িালজলি উৎপােন েম্পবক্ণত ১৩টি গুরুত্বপূে ্ণ সেক্টলরর জনযে 
উৎপােন ব্ঙ্ক প্রলোেনার বিধান কলরলে। আো করা হলছে এই প্রকলল্পর মাধযেলম আগামী 
পাচঁ িেলর প্রা়ে ৩৭ ্ ষে সকাটি িাকা উৎপােলনর েলগে এক সকাটি অবতবরক্ত কম ্ণেংস্ালনর 
েুলযাগ ততবর হলি।

লক্ষ
কম ্ষেংস্বাসনর 

েসুযবাগ 

লক্ষ
কম ্ষেংস্বাসনর 

েসুযবাগ 

লক্ষ
কম ্ষেংস্বাসনর 

েসুযবাগ 

লক্ষ
অতিতরক্ত 
কম ্ষেংস্বান 

উৎপবাদন
প্রচ্ছদ তনবন্ধ

৪৫০০

৬৯৪০

৪০,৯৫১ 

৩৪২০

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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বস্ত্র খবাসির 
পুনরুজ্ীবসনর 
লসক্ষ্য গৃহীি 
পদসক্ষপ 

আগবামী তিন বছসর েবািটি নিুন ঘিক্সিবাইল 
পবাক্ষ ঘখবালবা হসব। রপ্তবাতন প্রচবাসরর েসঙ্ 
আতেে্ষবাতিক ববােবাসর প্রতিসযবাতগিবার 
েন্য বস্ত্র তশসপের আরও উন্নয়ন। নিুন 
কম ্ষেংস্বাসনর েুসযবাগ েৃটষ্ করবা।

তবঘবের রষ্ বৃহত্তম ঘপবাশবাক 
রপ্তবাতনকবারক ঘদশ 

হল ভবারি। ভবারসির ঘমবাি 
রপ্তবাতনর মসধ্য এর অংশ প্রবায় 
১১-১২% এবং এটি ঘমবাি তশপে 
উৎপবাদসন প্রবায় ১৩-১৫%। এই 
খবাসির উন্নতির েন্য ঘযখবাসন 
তপএলআইসয়র তস্সমর অধীসন 
ববাসেসি দশ হবােবার ঘকবাটি 
িবাকবারও ঘবতশ বরবাদে করবা 
হসয়তছল, ঘেখবাসন েবািটি নিুন 
ঘিক্সিবাইল পবাক্ষ চবালু কসর 
এই ঘে্সর একটি তববেমবাসনর 
রূপদবান করবা হসয়সছ।

ভারতলক বিলবের িস্ত্র মানবচলরি তুল্ ধরার 
জনযে, সকন্দ্রী়ে মবন্তেভা ৬ অলক্টাির োতটি 
বপএম বমরি সিক্সিাই্ পাক্ণ বনম ্ণালের 
অনুলমােন বেল়েলে।
বপএম বমরি েুলতা কািা, সিানা, প্রচ্ক্র়োকরে/
রঙ, আকঁা সেলক শুরু কলর সপাোক উৎপােন 
একটি েমববিত সিক্সিাই্ ভযো্ু সচন ততবর 
করার েুলযাগ সেলি।

পবাক্ষ তপছু কম ্ষেংস্বান 
১০ ২

্ষে মানুষ েরােবর 
কম ্ণেংস্ালনর েুলযাগ পালিন।

্ষে পলরাষে কম ্ণেংস্ান 
ততবর হলি। 

প্রস্তবাব:

উদ্বাবন এবং গসবরণবার মবাধ্যসম অগ্রগতি
n জাতী়ে গলিষো িাউলন্ডেলনর মাধযেলম ৫০,০০০ সকাটি িাকার বিধান 

বেল়ে সেলে গলিষো-েম্পবক্ণত িযেিস্ালক েচ্ক্তো্ী করা।
n  জাতী়ে ভাষা অনুিাে বমেন চা্ু হল়েলে। 
n  বপএেএ্বভ-বেএে৫১-এর েূচনা হলছে।
n  পবরকবল্পত গগনযালনর প্রেম মনুষযেবিহীন বমেলনর উৎলষেপে ২০২১ 

োল্র বিলেম্বলর। 

ঘ�
বার

ণবাএকবিংে েতাব্দীর েিলচল়ে 
সিবে প্রল়োজন উদ্ািন 

এিং গলিষোর। স্ািা্ 
ইলনালভেন ইনলিলক্স, ভারলতর 
স্ান ২০১৪ োল্ ৮১ বে্, 
সেখান সেলক ২০২১ োল্ 
তা ৪৬ হল়েলে। উদ্ািন এিং 
গলিষোলক েলি ্ণা্ অগ্রাবধকার 
সেও়ো প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােীর 
েৃটষ্টভবগে। এই কারলেই সকন্দ্রী়ে 
েরকার নতুন জাতী়ে বেষো 
নীবতলত বেষো, উদ্ািন এিং 
গলিষো ও উন্ন়েন েংক্রান্ 
বিষ়েলক েলি ্ণা্ অগ্রাবধকার 
সেও়ো হল়েলে এিং সেই 
কারলেই এটি ২০২১-২২ োল্র 
আবে ্ণক িেলরর োধারে িালজলি 
অন্ভু্ণক্ত করা হল়েলে। 

প্রস্তবাব:
n েরকালরর পষে সেলক জাতী়ে গলিষো িাউলন্ডেন প্রবতষ্ার প্রস্তাি ২৬ 

জু্ াই সপে করা হ়ে। পাচঁ িেলরর জনযে এর িরাদ্ ৫০,০০০ সকাটি িাকা।
n  আলগ সিবেরভাগ অন্াইন বিষ়েিস্তু শুধুমারি ইংলরচ্জলত পাও়ো সযত, 

জাতী়ে অনুিাে বমেন এখন ২২টি ভারতী়ে ভাষা়ে পাঠযে বিষ়ে অনুিাে কলর 
উ্বেষো েংক্রান্ েম্পূে ্ণ বেষোোমগ্রী প্রোন করলে।

ইেলরা তার ২০২১ োল্র প্রেম বমেলনর অংে বহোলি ২৮ সিব্রু়োবর
বপএেএ্বভ-বেএে৫১-এর উৎলষেপে কলরলে। এই রলকলির মাধযেলম 
রিাচ্জল্র অযোমালজাবন়ো-১ েযোলি্াইলির োলে, অনযোনযে ১৮টি উপগ্রহও 
মহাকালে পাঠালনা হল়েলে। েযোলি্াইি োডাও মহাকালে ভগিদ্ীতার একটি 
ইল্কট্বনক কবপও পাঠালনা হল়েলে। সকাবভলির কারলে গগনযান বমেলন 
বকেুিা বি্ম্ব হল়েলে।

গসবরণবা এবং 
উদ্বাবন 

প্রচ্ছদ তনবন্ধ

বস্ত্র খবাি

ঘ�
বার

ণবা

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ

প্রচ্ছদ তনবন্ধ
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স্ক্র্যাপেজ নীতি 

৪০,০০০

নতুন স্ক্র্যাপ নীততর 
অধীনন, একটি নতুন 
গ্যাত়ি ককন্যার সময়  

৫%
ছ্যা়ি কেওয়্যা হনে।

গ্যাত়ির তনষ্পত্তির 
খরনের 

৪-৬%  
ম্যাতিকনক কেওয়্যা 
হনে। করজিন্রেশন 

অর ্থ মকুে কর্যা হনে।

নতুন স্ক্র্যাপ নীতত 
অনুস্যানর ৩ েছর 
পর ্থন্ত স়িক কনর

২৫%
 ছ্যা়ি।

কক্যাটি ি্যাক্যার জিএসটি 
সংগ্রহ হনে। 

রখন পুর্যানন্যা গ্যাত়ি 
তনষ্পত্তি কনর স্যাধ্যারণ 

ম্যানুষ নতুন গ্যাত়ি 
তকননে তখন 

 এখন কম্যাির ত্িষ্পত্তির ফনি উৎপ্যােনশীি 
স্ক্র্যাপ প্যাওয়্যা র্যানে এেং কম্যাির উৎেনক্যারী 
সংস্্যাগুতি সস্্যায় ক্যােঁ্যাম্যাি প্যানে।

 র্যানে্যাহন স্ক্র্যাতপং নীতত সমস্ অংশীে্যাতরনের 
উপকৃত করনে এেং অনি্যানম্যাে্যাইি উৎপ্যােন 
তশল্পনক উৎস্যাতহত করনে। প্যাশ্যাপ্যাতশ এই 
নীততর ফনি কম ্থসংস্্যাননর সুনর্যাগও ে্যা়িনে।

 পুর্যানন্যা গ্যাত়িটি ে্যাততি কর্যার পনর ৫০০০০০ 
ি্যাক্যা মূনিক্রর একটি নতুন গ্যাত়ি তকননি, করেত্যা 
িম্যার শংস্যাপনরের উপর ২৫০০০ ি্যাক্যা ছ্যা়ি 
প্যানেন৷

 রতে একিন েক্রজতির গ্যাত়ি কর্যাগক্রত্যা পরীক্্যায় 
েক্রর ্থ হয়, ত্যাহনি স্যার্যা কেনশ উপিব্ধ ৬০-৭০টি 
তনেতধিত স্ক্র্যাপ ককন্দ্রগুতির মনধক্র ত্যানঁক ত্যারঁ 
গ্যাত়ি িম্যা তেনত হনে।

 র্যানে্যাহন স্ক্র্যাপ নীতত িনগণনক বেেুক্রততক 
র্যানে্যাহন েক্রেহ্যানর উৎস্যাতহত করনে। এর ফনি 
র্যাস্্যা করনক েষূণ সটৃটিক্যারী র্যানে্যাহননর সংখক্র্যা 
হ্্যাস প্যানে, পতরনেশও েষূনণর হ্যাত করনক রক্্যা 
প্যানে। 

ঘ�
্যাষ

ণ্যা
স্ক্র্যাে নীতি 

সংকপপের 
দ্্যার্যা 

তসদ্ধিল্যাভ

প্রচ্ছদ তনবন্ধ

পুরনন্যা ও ির্যািীণ ্থ র্যানে্যাহন তনষ্পত্তির িনক্র ে্যানিনি প্ররমে্যার স্ক্র্যাপ 
নীতত ক�্যাষণ্যা কর্যা হয়। পতরনেশ সুরক্্যার সনগে কম ্থসংস্্যাননর সুনর্যাগও 
েজৃধি প্যায়। 

১৩ আগস্ট প্রধ্যানমন্তী ননরন্দ্র কম্যােী গুির্যাি করনক এর ব্লু তপ্রন্ট প্রস্তুত 
কনরতছনিন। ৭ অন্্যাের এর প্রজ্্যাপন ি্যাতর কর্যা হয়। উত্তরপ্রনেনশর নয়ড্যায় 
কেনশর প্ররম স্ক্র্যাপ কসন্ট্যার ে্যািু কর্যা হনয়নছ। 

পুরনন্যা ও ির্যািীণ ্থ র্যানে্যাহন তনষ্পত্তির িনক্র ে্যানিনি প্ররমে্যার স্ক্র্যাপ 
নীতত প্রেত্থন। এটির িক্ক্র হি রর্যারেনম ২০ ে্যা ১৫ েছনরর পুর্যানন্যা গ্যাত়ি 
এেং ে্যাতণজিক্রক র্যানে্যাহনগুতির তনষ্পত্তি কর্যা। ১০,০০০ কক্যাটি ি্যাক্যা 
তেতননয়্যানগর সনগে ৫০,০০০ নতুন কম ্থসংস্্যান বততর হনে। 
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আত্মবনভ্ণর ভারলতর স্বপ্ন িাস্তিা়েলনর জনযে কৃবষর স্ববনভ্ণরতা অতযেন্ গুরুত্বপূে ্ণ। এমতািস্া়ে, 
সকন্দ্রী়ে েরকালরর েীষ ্ণ অগ্রাবধকালরর মলধযে রল়েলে কৃবষ ও েংবলিষ্ট খালতর যোযে উন্ন়েন। 

সেলের ৮০ েতাংলেরও সিবে ষুেরে কৃষলকর বনজস্ব জবম রল়েলে ২ সহক্টলরর কম। সেলে আলগর 
নীবতমা্া়ে এই ষুেরে কৃষকলের প্রবত যতিা নজর সেও়ো উবচত বে্, তালঁের প্রবত তত গুরুত্ব 
সেও়ো হ়েবন। তলি এখন এেি ষুেরে কৃষকলের কো মাো়ে সরলখই বেধোন্ সনও়ো হলছে। আগামী 
িেরগুল্ালত সেলের ষুেরে কৃষকলের েচ্মেব্ত েচ্ক্ত আরও িাডালত হলি। তালঁের নতুন েুলযাগ-েুবিধা 
বেলত হলি। এই সচতনা বনল়ে, আগামী ২৫ িেলরর েংকল্প হ্ নতুন ভারত গঠন, সযখালন কৃষলকরা 
ষেমতািান হল়ে উঠলিন।

েমৃধিশবালী কৃরক, শদ্ক্তশবালী ভবারি 

েি কৃবষ পলেযের সেড গুে নূযেনতম েমে ্ণন 
মূ্যে িা এমএেবপ। 

n েরকার প্রবতটি িেল্র মরেুলম কৃবষ 
িেল্র নূযেনতম েমে ্ণন মূল্যের সেডগুে 
বনচ্চিত কলরলে। রবি েেযে িপলনর আলগ 
অে ্ণননবতক বিষ়ে েংক্রান্ মবন্তেভা কবমটি 
(বেবেইএ) রবি বিপেন মরেুম ২০২২-
২০২৩ োল্র জনযে েমস্ত মলনানীত রবি 
েলেযের জনযে নূযেনতম েমে ্ণন মূ্যে িচৃ্ধের 
অনুলমােন বেল়েলে ২০২১ োল্র ৮ 
সেলটেম্বর। 

n  ২০২২-২৩ রবি বিপেন মরেুলম রবি 
েলেযের জনযে অনুলমাবেত এমএেবপ  
উৎপােন খরলচর ১.৫ গুে সিবে িা েমান।

n  কৃষকলের তালঁের উৎপােন খরলচ েলি ্ণা্ 
্াভ করলিন, গলম (১০০%) এিং েবরষা়ে 
(১০০%), এরপলর রল়েলে মুেুর (৭৯%) এিং 
সো্া (৭৪%), তারপলর িাব্ ্ণ (৬০ েতাংে) 
এিং কুেুলম (৫০%)। 

ফেল ২০১৩-১৪ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

গম ৩৩৮৭৪ ৬২৮০২ ৭৫০৬০

চবাল ৬৩৯২৮ ১,৪১,৯৩০  ১,৭২,৭৫২

িবাল ২৩৬ ৮২৮৫ ১০,৫৩০ 

এমএেবপলত েংগ্রহ এিং অে ্ণপ্রোলনর প্রচ্ক্র়োটি ত্বরাববিত করা 
হল়েবে্, সেই কারলে কৃষকলের সরকি্ণ অে ্ণ প্রোন করা হল়েবে্।

কৃবষ েংস্ালরর িল্ সকাবভলির মত প্রবতকূ্ 
েমল়েও কৃবষ পেযে রতিাবনর সষেলরি ভারত বিলবের 

েীষ ্ণ েেটি সেলের মলধযে রল়েলে।

শীর ্ষ দশটি ঘদসশর মসধ্য ভবারি 

পবরেংখযোন সকাটি িাকা়ে 

আত্মতনভ্ষর কৃতর 

ঘ�বারণবা

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ

প্রচ্ছদ তনবন্ধ
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এই প্রকপেটি েমস্ত রবাসে্য 
প্রেবাতরি করবা হসব। ১২৪১টি গ্রবাসম 
১.৮০ লক্ষ েম্ত্তিত্তির মবাতলকসদর 
কবাি্ষ হস্তবাতের করবা হসয়সছ। 

২২টি পচনশীল পণ্য 
অপবাসরশন তগ্রন তস্সম 
অতেভু্ষক্ত করবা হসয়সছ যবাসি 
কৃতর ও েংতলেষ্ পসণ্যর মূল্য 
েংসযবােন করবা হয়।

n  িালজি সপলের বতন মাে পলর ২৪ এবপ্র্ 
পঞ্াল়েবত রাজ বেিে উপ্লষেযে, এই 
প্রকল্পটি োরা সেলে কায ্ণকর করা হল়েবে্। 
প্রধানমন্তী স্বামীত্ব প্রকলল্পর অধীলন 
ই-েম্পত্তি কাি্ণ বিতরলের েচূনা কলরন।

n  এই উপ্লষে ৫ হাজালরর সিবে গ্রালমর 
৪.০৯ ্ষে েম্পত্তির মাব্কলক তালঁের 
‘ই-প্রপাটি্ণ ’ কাি্ণ সেও়ো হল়েলে। এই প্রকল্পটি 
২০২১-২০২৫ োল্র মলধযে োরা সেলের 
প্রা়ে ৬.৬২ ্ষে গ্রামলক অন্ভু্ণক্ত করলি।

n  অলক্টািলর, প্রধানমন্তী মধযেপ্রলেলে 
স্বামীত্ব প্রকলল্পর েবুিধালভাগীলের েলগে 
মতবিবনম়ে কলরবেল্ন। এই উপ্লষেযে ৩ 
হাজালরর সিবে গ্রালমর ১.৭ ্লষেরও সিবে 
েবুিধালভাগীলক ই-প্রপাটি্ণ কাি্ণ সেও়ো 
হল়েলে।

n সেলে ৩৮টি সমগা িুি পালক্ণর চূডান্ 
অনুলমােন এিং ৩টি সমগা িুি 
পালক্ণর নীবতগত অনুলমােন সেও়ো 
হল়েলে। এর মলধযে ২২টি সমগা িুি 
পাক্ণ প্রকল্প চা্ু করা হল়েলে।

n কৃষকলের আ়ে িাডালত মন্তক কতৃ ্ণক 
বচবনিত আম, ক্া, আলপ্, আনারে, 
িু্কবপ, মিরশুটি ইতযোবের মলতা 
২২টি পচনেী্ পলেযে মূ্যে েংলযাজন 
প্রচালরর প্রলচষ্টা অিযোহত রল়েলে। 
২০২১-২২ োল্র িালজলি েরকার 
িলমলিা, সপ়ঁোজ এিং আ্ু সেলক 
'অপালরেন বগ্রনে বস্ম' এর পবরবধ 
িচৃ্ধে কলর ২২ পচনেী্ েেযেলক 
অন্ভু্ণক্ত কলরলে।

n পবরিহন িযেিস্ার অভালি পলে 
পেযেগুব্ নষ্ট হও়ো সরাধ করলত কৃবষ 
উেযোন ২.০-এর সঘাষো করা হল়েলে। 
এটি মূ্ত সেলের ৫২টি বিমানিন্লরর 
উপর েৃটষ্ট বনিধে কলর।

মৎে্য চবার

২০২২ অথ ্ষবসর ্ষ কৃতর ঋসণর লক্ষ্যমবাত্রবা ১৬.৫ লক্ষ ঘকবাটি িবাকবায় উন্নীি 
করবা হসয়সছ। পশুপবালন, দগু্ধ ও মৎে্যেম্সদর উপর তবসশর নের 
ঘদওয়বা হসব। গ্রবামীণ পতরকবাঠবাসমবা উন্নয়ন িহতবল ৩০ হবােবার ঘকবাটি 
ঘথসক ববাতড়সয় ৪০ হবােবার ঘকবাটি করবা হসব। পতরকবাঠবাসমবা উন্নয়সনর 
েন্য কৃতর পতরকবাঠবাসমবা িহতবসলর প্রবাপ্যিবা প্রদবান করবা হসব। 

েমুলরে আধুবনক মৎেযে িন্র ও মৎেযে অিতরে সকলন্দ্রর 
উন্ন়েলন বিবনল়োগ। পাচঁটি প্রধান মৎেযে িন্র সকাবচ, সচন্নাই, 
বিোখাপত্তনম, পারােীপ এিং সপিু়োঘািলক অে ্ণননবতক 
কায ্ণক্ালপর সকন্দ্র বহোলি গলড সতা্া হলি। 

িাল়োল্াক ইউবনি এিং ১৫৫৩টি বরোকু্ণল্িবর 
অযোকু়োকা্চার বেলস্ম অনুলমাবেত হল়েলে। ১০৩৩টি

প্রস্তবাব: েরকালরর ্ষেযে ২০২৫ োল্র মলধযে ২২ বমব়্েন িন মাে উৎপােন 
করা এিং এর রতিাবন এক ্ষে সকাটি িাকা়ে উন্নীত করা। পশুপা্ন, েগু্ধ 
এিং মাে চাষীলের জনযে একটি বকষাে সক্রবিি কাি্ণ েবুিধা প্রোলনর ্লষে 
একটি সেেিযোপী এইচবিএি সকবেবে প্রচারাবভযান চা্ ুকরা হল়েবে্। ভারত 
েরকার ২০২০ োল্র সম মালে 'প্রধানমন্তী মৎেযে েম্পে সযাজনা' আকালর 
একটি ্যোগবেপ বস্ম চা্ ু কলরলে যার মলধযে স্ব-বনভ্ণর ভারত পযোলকলজর 
অধীলন ২০,০৫০ সকাটি িাকার েলি ্ণা্ বিবনল়োগ রল়েলে। কাবরকু্াম 
সমািাই্ অযোপ "মৎেযে সেতু" চা্ ুকরা হল়েলে।

n  সকন্দ্রী়ে মবন্তেভা ৪ জু্ াই ‘কৃবষ পবরকাঠালমা তহবি্'-এর অধীলন সকন্দ্রী়ে 
সেক্টর প্রকলল্প বনম্নব্বখত েংলোধনগুব্ অনুলমােন কলরলে৷

n  সযাগযেতা রাজযে এলজচ্সি/এবপএমবে, সিিালরেন অি নযোেনা্ অযোন্ড 
সস্ি সকা-অপালরটিভ সোোইটি, সিিালরেন অি িাম ্ণার সপ্রাবিউোর 
অগ ্ণানাইলজেনে (এিবপও) এিং সিিালরেন অি সে্ি সহল্প গ্রুপ 
(সেল্ফ সহল্প গ্রুপ) পয ্ণন্ িচৃ্ধে করা হল়েলে।

n  একই িাজার এ্াকার মলধযে সকাল্ড সস্ালরজ, িাোই, সগ্রবিং, এিং 
অযোলেব়েং ইউবনি, োইল্া ইতযোবের মলতা বিবভন্ন পবরকাঠালমার মত প্রবতটি 
প্রকলল্পর জনযে এবপএমবেগুব্লক ২ সকাটি িাকা পয ্ণন্ ঋে েহা়েতা প্রোন 
করা হলি।

n  আবে ্ণক েুবিধার েম়েকা্ ২০২৫-২৬ োল্র মলধযে ৪ িের সেলক ৬ িেলর 
িচৃ্ধে করা হল়েলে এিং ২০৩২-৩৩ োল্র মলধযে বস্লমর সমাি েম়েকা্ ১০ 
সেলক ১৩ করা হল়েলে।

n  বস্মটির েংলোধনীগুব্ ষুেরে ও প্রাবন্ক কৃষকলের কালে েুবিধাগুব্ 
সপৌঁোলনার বিষ়েটি বনচ্চিত করার োলে োলে বিবনল়োগ একচ্রিত করার 
সষেলরি েহা়েতা করলি৷

n  এবপএমবে িাজারগুব্ েংলযাগ প্রোলনর জনযে একটি বনবে্ণষ্ট িযেিস্া ততবর 
করলি। িে্ কািার পলর গে পবরকাঠালমা়ে েক্ কৃষকলের জনযে উনু্মক্ত 
রাখলত এটি স্াপন করা হল়েলে।

আত্মতনভ্ষর কৃতর 

ঘ�
বার

ণবা

স্বামীত্ব ঘযবােনবা 
ঘ�

বার
ণবা

ঘ�
বার

ণবা
ঘ�

বার
ণবা

েংকসপের 
দ্বারবা 
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পবরকাঠালমার বিকাে সকি্ জীিনযারিার মালনান্ন়েনই কলর না, েলগে েলগে কম ্ণেংস্ান েটৃষ্ট 
এিং অে ্ণনীবতর িচৃ্ধেলক িাবডল়ে সতাল্। প্রযুচ্ক্ত িযেিহার কলর কল়েক েেক ধলর স্বগত োকা 

প্রকল্পগুব্ পুনরা়ে চা্ু কলর নতুন সরকি্ণ গঠন কলরলে সকন্দ্রী়ে েরকার। ১০৭ ্ষে সকাটি িাকার 
জাতী়ে পবরকাঠালমা পাইপ্াইন এিং গবতেচ্ক্ত জাতী়ে মাস্ার লেযোলনর োহালযযে, ভারত এখন 
পবরকাঠালমার সষেলরি এক নতুন বেো়ে অগ্রের হলছে।

পতরকবাঠবাসমবার উন্নতিেবাধন 

n িালজি চ্াকা্ীন অে ্ণমন্তী পবরকাঠালমা-
েংক্রান্ খালতর েম্প্রোরলের জনযে গুরুত্বপূে ্ণ 
সঘাষো কলরবেল্ন। 

n  ২০২৫ োল্র মলধযে ৭৪০০টি প্রকল্প অন্ভু্ণক্ত 
করলত ১১১ ্ষে সকাটি িাকার জাতী়ে 
পবরকাঠালমা পাইপ্াইলনর েম্প্রোরে।

n  মবনিাইলজেন অে ্ণাৎ নগেীকরলের মাধযেলম 
েরকাবর েম্পলে বিবনল়োগ কলর অে ্ণ েংগ্রহ 
করা। 

n  গবতেচ্ক্ত সযাজনার মাধযেলম েমস্ত পবরকাঠালমা-
েম্পবক্ণত প্রকল্পগুব্লক এক মলঞ্ বনল়ে আো।

n  েডক-মহােডক, সর্পে, অে ্ণননবতক কবরির, 
এক্সলপ্রেওল়ে, সর্ওল়ে পবরকাঠালমা, নগর 
পবরকাঠালমা, জ্া্াবন খালতর পবরকাঠালমা, 
িন্র, সনৌপলের েম্প্রোরে। 

n সকন্দ্রী়ে েরকালরর অনযেতম মূ্ ্ষে যবেও 
পবরকাঠালমার উন্নবত, ভারলতর অনযে ্ষেযেগুব্ হ্ 
অলপষোকৃত উ্ িচৃ্ধের হার িজা়ে রাখা। ৫ টট্ব়্েন 
অে ্ণনীবতর স্বপ্ন মূ্ত এই ভািনার উপর বনভ্ণরেী্। 
এই উলদ্েযে বনল়ে, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী ২০১৯ 
োল্র স্বাধীনতা বেিলে তারঁ ভাষলে ১০২ ্ষে সকাটি 
িাকার জাতী়ে পবরকাঠালমা পাইপ্াইন কম ্ণেূবচর 
সঘাষো কলরবেল্ন। 

n  এিালরর োধারে িালজলি তা আরও কায ্ণকর কলরলে 
সকন্দ্রী়ে েরকার। ্ষেযে হ্ ২০৩০ োল্র মলধযে 
ভারলতর পবরকাঠালমার পুনবি ্ণনযোে করা। জাতী়ে 
পবরকাঠালমা পাইপ্াইলনর মাধযেলম, পবরকাঠালমা 
েম্পবক্ণত েমস্ত সষেলরি পয ্ণাতি তহবি্ প্রোন এিং 
েম়েমলতা প্রকল্পগুব্ েম্পূে ্ণ করার উপর সজার 
সেও়ো হল়েলে।

n  িত্ণমালন, এর অধীলন ১৫৫.৫১ ্ষে সকাটি িাকার 
১৪,৯১২টি প্রকলল্পর কাজ চ্লে।

প্রস্তবাব

পতরকবাঠবাসমবা

ঘ�বারণবা
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ঘবেরকবাতর খবাসির অংশগ্রহণ বৃদ্ধির 
েন্য েবািীয় নগদীকরণ পবাইপলবাইন

n সকন্দ্রী়ে অে ্ণমন্তী বনম ্্ণ া েীতারামন ২০২১-২২ োল্র 
িালজি উপস্াপন করার েম়ে প্রেম জাতী়ে মুরোকরে 
পাইপ্াইন বিষল়ে উললিখ কলরবেল্ন। জাতী়ে মুরোকরে 
পাইপ্াইন প্রকলল্পর অধীলন চার িের েম়েেীমার মলধযে 
অে ্ণাৎ ২০২২-২০২৫ এই অে ্ণিলষ ্ণ আনমুাবনক ৬ ্ষে 
সকাটি িাকার েম্পে সিেরকাবর খালত ভাডা সেও়ো সযলত 
পালর। এর মলধযে সর্, বিেযুেৎ এিং রাস্তার মলতা বিবভন্ন 
অিকাঠালমা খালতর োলে েম্পবক্ণত েম্পে রল়েলে।

n েম্পে মুরোকরলের অে ্ণ হ্ রাজস্ব িা আল়ের নতুন উপা়ে 
খুলঁজ সির করা িা সয েক্ পািব্ক সেক্টর েম্পে রল়েলে 
যা এখলনা পুলরাপুবর কালজ ্াগালনা হ়েবন, তার িযেিহার 
করা। এগুল্ালক ‘রিাউনবিল্ড েম্পে’ ি্া হ়ে। 

n বনবে্ণষ্ট েমল়ের জনযে এই েম্পে সিেরকাবর খাতলক 
সেও়ো হলি। এই েমস্ত েংস্াগুব্র মাব্কানা েরকালরর 
হালত োকলি এিং বনধ ্ণাবরত েমল়ের পর  সিেরকাবর 
েংস্াগুব্ িাধযেতামূ্কভালি এই েম্পে েরকালরর কালে 
হস্তান্র করলি। ২০২২-২০২৫ এই অে ্ণিলষ ্ণ এই েম্পলের 
আনমুাবনক মূ্যে ৬ ্ষে সকাটি িাকা। নগেীকরলের 
মাধযেলম উত্াবপত ৬ ্ষে সকাটি িাকার েম্পে অনযোনযে 
জনস্বালে ্ণর কালজ িযে়ে করা হলি। 

এই ঘক্ষত্রগুতল ঘথসক অথ ্ষ আেসব 
n েডক খাত সেলক েি ্ণাবধক 

মুরোকরে এক ্ষে ৬০ হাজার 
২০০ সকাটি িাকা আো করা 
হলছে।

n  বিল্ড-অপালরি ট্াসিিার (বিওটি) 
মলিল্ হাইওল়েগুব্ স্ানান্র 
কলর েরকালরর ্ষেযে ১.৫ ্ষে 
সকাটি িাকা েংগ্রহ করা।

n  এর পলর রল়েলে সর্ওল়ে, 
সযখালন েরকার ১ ্ষে ৫২ 
হাজার সকাটি িাকা েংগ্রলহর 
্ষেযেমারিা বনধ ্ণারে কলরলে। 

n  বিেযুেৎ বগ্রলির ট্াসিবমেন 
্াইনগুব্ মুরোকরলের মাধযেলম 
েরকার বিেযুেৎ খাত সেলক 
৪৫হাজার ২০০ সকাটি িাকা 
েংগ্রহ করলি।

n  আইওবেএ্ এিং এইচবপবেএ্-
এর পাইপ্াইনগুব্ 
মুরোকরলের মাধযেলম ২২,০০০ 
সকাটি িাকার ্ষেযেমারিা বনধ ্ণারে 
করা হল়েলে। 

৩৯,৮৩২ 

২৪,০০০ 

সকাটি িাকার 
্ষেযেমারিা বনধ ্ণারে 

কলরলে।

সকাটি িাকার 
্ষেযেমারিা বনধ ্ণারে 

করা হল়েলে।

এনটিবপবে, এনএইচবপবে 
এিং সকা্ ইচ্ন্ড়োর মত 
জ্বিেুযেৎ প্রকল্পগুব্ 
মুরোকরলের মাধযেলম 

েরকার 

গযোে সেক্টলর সগইল্র 
পাইপ্াইনগুব্ 

মুরোকরলের মাধযেলম 
প্রা়ে 

পতরকবাঠবাসমবা

“ঘদসশর ব্যবেবাতয়ক প্রতিষ্বানগুতলসক 
পূণ ্ষ েমথ ্ষন করবা েরকবাসরর দবাতয়ত্ব। এর 

আসগ েরকবার তনসেই এন্টবারপ্রবাইে 
চবালবাসি শুরু কসরতছল এবং মবাতলক ঘথসক 

তগসয়তছল। আেসকর যুসগ েরকবাসরর 
পসক্ষ এন্টবারপ্রবাইে চবালবাসনবা এবং 

মবাতলকবানবা রবাখবা েম্ভব নয়। েনকল্যবাণ 
ও উন্নয়ন েম্তক্ষি প্রকপেগুতলর উপর 

েরকবাসরর নের থবাকবা উতচৎ।
নসরন্দ্র ঘমবাদী, প্রধবানমন্তী

উপতরউক্ত কথবাগুতল প্রধবানমন্তী ববাসেি 
ঘপসশর পর অংশীদবাতরসদর েসঙ্ 
আসলবাচনবার েময় বসলতছসলন। 

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ

প্রচ্ছদ তনবন্ধ
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n গবতেচ্ক্ত আমালের সেলের জনযে একটি 
জাতী়ে পবরকাঠালমা মাস্ার লেযোন হলি, 
যা পবরকাঠালমার ত্িত্তি স্াপন করলি। 
প্রধানমন্তীর গবতেচ্ক্ত সযাজনার অধীলন, ১৬টি 
মন্তক এিং বিভাগ সেই েমস্ত প্রকল্পগুব্লক 
‘সভৌলগাব্ক তেযে িযেিস্া’ (চ্জআইএে) সমালি 
সরলখলে, যা ২০২৪-২৫ োল্র মলধযে সেষ 
হও়োর কো। এটি বিবভন্ন মন্তক এিং রাজযে 
েরকালরর প্রকল্প অন্ভু্ণক্ত করলি সযমন 
ভারতমা্া, োগরমা্া, অভযেন্রীে জ্পে, 
শুষ্/স্্িন্র, উডান ইতযোবে।

n এই বিচ্জিা্ লেযোিিম ্ণ পবরকাঠালমা 
উন্ন়েলনর কাজগুল্া েম্পূে ্ণ গবতলত চা্ালত 
োহাযযে করলি। এটি বেলল্পর েষেতা িচৃ্ধেলত 
েহা়েতা করলি। স্ানী়ে বনম ্ণাতারা উৎোবহত 
হলি। এটি বেলল্পর প্রবতলযাবগতা েষেমতা 
িাডালি এিং ভবিষযেলত অে ্ণননবতক অঞ্্ 
ততবর করলত নতুন েম্ভািনার বিকালে েহা়েতা 

করলি।
n বপএম গবতেচ্ক্ত প্রধান পবরকাঠালমা প্রকলল্পর 

উন্ন়েলন োবি ্ণক পবরকল্পনা প্রস্তুত কলর 
অতীলতর েি েমেযো েমাধান করলি। 
আ্াো আ্াো পবরকল্পনা এিং নকো করার 
পবরিলত্ণ, প্রকল্পগুব্ একটি োধারে েৃটষ্টলকাে 
সেলক োজালনা এিং িাস্তিা়েন করা হলি।

n প্রােবমকভালি, ১৬টি মন্তক বচবনিত করা 
হল়েলে যা পবরকাঠালমা উন্ন়েলন নজর রাখলি 
িা অে ্ণননবতক চা্ক। এর অধীলন, কম খরলচ 
এিং ‘ইউজার সফ্ন্ডব্’ িযেিস্া েষেম কলর 
লেি-স্তলরর বরিবি বভজযুে়ো্াইলজেন মযোবপং 
করা হলি।

n এই বিচ্জিা্ পধেবতলত, মন্তকগুব্লক 
আ্াো ‘্গইন আইবি’ সেও়ো হলি, যালত 
তারা বন়েবমত তালের তেযে েংযুক্ত করলত 
পালরন। এই েমস্ত তেযে এক মলঞ্ োকলি।

ভবারসির তবকবাশযবাত্রবাসক পূণ ্ষিবা ঘদসব গতিশদ্ক্ত

গতিশদ্ক্ত ঘদসশর উন্নয়সনর 
গতি িরবাতবিি করসব 

n  আমরা প্রা়েেই রাস্তাঘালি বনম ্ণােকালয ্ণর েম়ে ‘ও়োক্ণ ইন 
প্রলগ্রে’ স্খাটি সেলখবে। অলনক েম়ে রাস্তা ততবরর পলর 
েংবলিষ্ট বিভাগ িুঝলত পালর অপটিকযো্ িাইিার পাতা িা 
অনযে সকালনা ভূগভ্ণস্ তার িোলনার কাজ হ়েবন। অলনক 
সষেলরি, গযোে পাইপ্াইলনর বনম ্ণাে কাজ সেষ হও়োর পলর 
আিার খনন শুরু হ়ে। বিবভন্ন বিভালগর মলধযে েমবিল়ের 
অভালি কালজ িযোঘাত ঘলি।

এর ফসল প্রকসপে তবলম্ব, ব্যয় বৃদ্ধি এবং েনেবাধবারসণর 
অেুতবধবা হয়। ভবারি পতরকবাঠবাসমবা তনম ্ষবাসণ অভূিপূব ্ষ অগ্রগতি 
কসর চসলসছ, ঘেখবাসন এই েমে্যবাগুতল তক কবাম্য? এই 
েমে্যবাগুতল েমবাধবান করবার েন্য,  চলতি বছর ১৩ অস্বাবর 
প্রধবানমন্তী নসরন্দ্র ঘমবাদী ভবারসি ১০৭ লক্ষ ঘকবাটি িবাকবার 
প্রধবানমন্তী গতিশদ্ক্ত েবািীয় মবাস্বার প্ল্যবাসনর েূচনবা কসরসছন। 

পতরকবাঠবাসমবােংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ

প্রচ্ছদ তনবন্ধ



29নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩১ নিসসম্বর, ২০২১

সমটট্ক িন। প্রবতরষো 
কবরলিার।  ২টি

িাম ্ণা সমবিকযো্ যন্ত 
সষেরি ততবর হলি। 

হাজার একর উন্নত 
এ্াকা। 

সমগা িুি পাক্ণ বনবম ্ণত হলি 
যার ধারে ষেমতা হলি

িস্ত্র সষেরি এিং 
সিক্সিাই্ 

ক্াস্ার গঠন। 

বেল্প কবরলিার। 

১০৯টি

২৫

১৯৭টি

৮৪৭

৯০টি

২০২টি

১১টি

েড়ক ও মহবােড়ক তনম ্ষবাসণর েন্য গৃহীি গুরুত্বপূণ ্ষ তেধিবাতে 

িচৃ্ধে, গত োত 
িেলর জাতী়ে েডক 

বনম ্ণালে। 

বকবম জাতী়ে েডক বনম ্ণাে 
করা হল়েবে্ ২০২০-২১ 
োল্, সেখালন ২০১৪-

১৫ োল্ তা ৪৪১০ 
বকল্াবমিার বে্।

উন্নি মবাসনর হবাইওসয় মবানুসরর 
েীবনযবাত্রবাসক আরও েহে কসর 
ঘিবাসল। ঘকন্দ্রীয় েরকবার গি েবাি 
বছসর ভবারসি েবািীয় মহবােড়ক 
তনম ্ষবাসণর লসক্ষ্য একবাতধক অভূিপূব ্ষ 
উসদ্যবাগ গ্রহণ কসরসছ।

১০০% ১৩,৩২৭

 ভারতমা্া সিজ ১ এিং ২-এর অধীলন, ৬৫,০০০ 
বকবম জাতী়ে মহােডক ততবর করা হলছে। ২০২৫ 
োল্র মলধযে েইু ্ষে বকল্াবমিার জাতী়ে মহােডক 
বনম ্ণালের কাজ দ্রুত গবতলত চ্লে। ২০২২ োল্র 
মালচ্ণর মলধযে ৮৫০০ বকল্াবমিার মহােডক বনম ্ণালের 
চুচ্ক্ত জাবর করা হলি।

 ভারত মা্া প্রকলল্পর অংে বহোলি ১৭৬০ বকল্াবমিার 
েীঘ ্ণ মুম্বাই - কনযোকুমারী অে ্ণননবতক কবরলিারও 
ততবর করা হলছে।

 ২০২৩ োল্র মালচ্ণর মলধযে ১৩৮০ বকল্াবমিার েীঘ ্ণ 
বেবলি-মুম্বাই এক্সলপ্রেওল়েটি োধারে মানলুষর জনযে 
খুল্ সেও়োর েম্ভািনা রল়েলে। এই এক্সলপ্রেওল়ের 
বনম ্ণালের কারলে হাজার হাজার প্রবেবষেত বেবভ্ 
ইচ্ঞ্জবন়োর কম ্ণেংস্ালনর েলুযাগ সপল়েলেন।

 ভারত মা্া প্রকলল্পর অংে বহোলি বেবলি মুম্বাই 
এক্সলপ্রেওল়ে, বেবলি অমতৃের কািরা এক্সলপ্রেওল়ে, 
সচন্নাই-সিগো্রুু এক্সলপ্রেওল়ে ইতযোবের মলতা সিে 
কল়েকটি িড কবরলিারও বনম ্ণাে করা হলছে।

পতরকবাঠবাসমবা আমবাসদর েন্য 
রবােনীতির অংশ নয় তকন্তু েবািীয় 

নীতির অংশ। আমরবা তনদ্চিি করতছ ঘয 
প্রকপেগুতল স্তগি থবাকসব নবা ববা তবপসথ 
যবাসব নবা। আমরবা তনদ্চিি করবার ঘচষ্বা 
কতর ঘয পতরকবাঠবাসমবার কবাে তনধ ্ষবাতরি 

েমসয়র মসধ্য েম্ন্ন হসব।
- নসরন্দ্র ঘমবাদী, প্রধবানমন্তী (ঘেওয়বার 

আতেে্ষবাতিক তবমবানবন্সরর ত্িত্তিত্িত্তিপ্রস্তর 
স্বাপসনর েময়)

মৎেযে উৎপােন বদ্গুে 
করা হলি 

বিবেং ক্াস্ার এিং 
িন্লরর মাধযেলম। 

পতরকবাঠবাসমবা েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ

প্রচ্ছদ তনবন্ধ
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ঘরলওসয়সি ভতবর্যসির 
প্রসয়বােনীয়িবা অনুযবায়ী প্রস্তুতি
 ভারতী়ে সরল্ একাবধক ইবতিাচক পবরিত্ণন আনলত 
২০১৪ ো্ সেলক িহু কটঠন বেধোন্ সনও়ো হল়েলে। এর 
পবরলপ্রবষেলত সর্ওল়ে িালজিলক সেলের োধারে িালজলির 
েলগে একীভূত করার একটি উললিখলযাগযে বেধোন্ গহৃীত হ়ে। 
এইভালি, পুরলনা প্রোগুব্র পবরিত্ণন কলর একটি নতুন 
সপ্ররো সেও়ো হল়েবে্। ২০২১ োল্ও ভারতী়ে সরল্র 
িালজি সেলের োধারে িালজলির একটি অংে হল়েলে।

 জাতী়ে সর্ পবরকল্পনা ২০৩০ এর অধীলন কম ্ণ পবরকল্পনা়ে 
সরল্র গবত, ষেমতা এিং সনিও়োক্ণ েম্পবক্ণত েমস্ত িাধা 
কারেগুব্ পবরকবল্পতভালি অপোরে করলত হলি, পাোপাবে 
সরল্র েলগে েম্পবক্ণত েক্ পবরকাঠালমা েলি ্ণাত্তম উপাল়ে 
িজা়ে রাখা হলি।

 ইস্ান ্ণ এিং ওল়েস্ান ্ণ সিবিলকলিি সফ্ি কবরলিালর ১১০০ 
বকল্াবমিালররও সিবে কাজ েম্পন্ন হল়েলে এিং িাবক 
অংলের কাজ পুলরােলম চ্লে। খুজ্ণা এিং ভাউপুলরর মলধযে 
৩৫১ বকবম ইস্ান ্ণ সিবিলকলিি সফ্ি কবরলিার এিং একটি 
অপালরেন কলন্টা্ সেন্ালরর উলদ্াধন করা হল়েলে।

সর্ওল়ে ‘হাইল্ালজন িুল়ে্ সে্ ত্িত্তিক সট্লনর 
জনযে েরপরি আহ্বান কলরলে। প্রেম পয ্ণাল়ে, উত্তর 
সর্ওল়ের ৮৯ বকল্াবমিার েীঘ ্ণ সোলনপত-চ্জন্ বিভালগ 
হাইল্ালজন-ত্িত্তিক সর্ চা্ালনার পবরকল্পনা রল়েলে।

সেলের প্রেম আইএেও প্রতযেব়েত এিং প্রেম বপবপবপ 
মলি্ ত্িত্তির উপর বনবম ্ণত সর্ওল়ে সস্েন বহোলি 
সভাপাল্র রাবন কম্াপবত সর্ওল়ে সস্েনটি সেেলক 
উৎেগ ্ণ করা হল়েলে। েুই েতাবধক সর্লস্েলনর 
পুনরুজিীিন করা হলছে।

যারিীলের বনরাপত্তা িচৃ্ধের ্লষেযে সট্লন নতুন এ্এইচবি 
িবগ যুক্ত করা হলছে। এ্এইচবি িবগগুব্লত অযোবন্-
ক্াইবম্বংল়ের মলতা তিবেষ্টযে রল়েলে যালত েংঘলষ ্ণর েম়ে 
িবগগুব্ এলক অপলরর উপলর উলঠ না যা়ে।

রামা়েে োবক্ণি সট্ন চা্ু হল়েলে। পয ্ণিন োবক্ণি 
িচৃ্ধের ্লষেযে ভারত সগৌরি সট্ন চা্ু করা হলছে। 
স্বাধীনতার অমতৃ মলহাৎেলি, সর্ওল়ে আগামী 
েুই িেলর োরা সেলে ৭৫টি নতুন িলন্ ভারত সট্ন 
চা্ালনার সচষ্টা করলে।

গণ পতরবহন তহেবাসব ঘমস্বা প্রকসপের েম্প্রেবারণ 
এই িেলরর সেষ নাগাে নাগপুর সমলট্া প্রকলল্পর কাজ 
সেষ হলি। অগলস্ একটি বিভালগ সমলট্া সর্ চা্ুও 
হল়েলে। সভাপাল্ সমলট্ার প্রেম পয ্ণাল়ের ৭০% কাজ 
েম্পন্ন হল়েলে। সকাবচ সমলট্ার বদ্তী়ে ধালপর কাজ শুরু 
হল়েলে।

এর িল্ িযেিো-িাবেলজযের েুবিধা হলি। উন্নত পবরকল্পনা 
উৎপােন েষেতা িচৃ্ধে করলি। পবরকাঠালমা-েংক্রান্ 
প্রকল্প িাস্তিা়েলন কম খরচ ও বি্ম্ব হলি। এটি বিবনল়োগ 
প্রবতলযাবগতালকও উৎোবহত করলি।

উৎপােনেংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ

বনউ ইচ্ন্ড়ো েমাচার    ১৬-৩১ বিলেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ তনবন্ধ



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার   ১৬-৩১ নিসসম্বর, ২০২১ 31

n উজ্জ্ব্া সযাজনার ্ষেযে শুধু িাবডলত এ্বপচ্জর েুবিধা বেল়ে 
পবরছেন্ন েচ্ক্ত েরিরাহ করা ন়ে, পবরলিেগত এিং স্বাস্যে 
েমেযোগুব্রও প্রচার করা।

n  স্বাধীনতার পর ে়ে েেক ধলর সেলের মারি ৫৫ েতাংে পবরিালরর 
মলধযে এ্বপচ্জর েুবিধা েীমািধে বে্। ৮ সকাটি নতুন েংলযালগর 
মাধযেলম, এখন সেলের ৯৯ েতাংলের সিবে পবরিালর এ্বপচ্জ 
গযোলে রান্না হলছে। 

n িত্ণমান েমল়ে েিুজ েচ্ক্তর প্রল়োজন 
এিং ভারতও সেই বেলক দ্রুত পেলষেপ 
গ্রহে করলে। অে ্ণমন্তী োধারে িালজলি 
জাতী়ে হাইল্ালজন বমেলনর কো 
উললিখ কলরবেল্ন, তার বকেুবেন পলরই 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী ১৫ আগস্ ্া্ 
সকলিার প্রাচীর সেলক এটি চা্ু করার 
সঘাষো কলরবেল্ন। 

n এর ্ষেযে হ্ আগামী ২৫ িের পলর 
ভারত যখন স্বাধীনতার ১০০ িের পূে ্ণ 
করলি তখন সেে সযন েচ্ক্ত সষেলরি 
স্ববনভ্ণর হল়ে ওলঠ।

n ২০১৪ ো্ পয ্ণন্, আমালের সেলে মারি 
২৫ ্ষে বপএনচ্জ েংলযাগ বে্। আজ 
পাইলপর মাধযেলম সেলের ৭২ ্লষের 
সিবে পবরিালরর রান্নাঘলর গযোে সপৌঁলে 
যালছে। বেএনচ্জ েরিরালহর জনযে 
৪০০টি েহর বনি ্ণাচন করা হল়েলে।

েবুে শদ্ক্ত বৃদ্ধির 
েন্য েবািীয় 
হবাইস্বাসেন তমশন উজ্জ্বলবা ঘযবােনবা ঘধবায়ঁবাহীন 

রবান্নবা�সরর স্প্ন েতি্য কসরসছ  
সকাটি বেব্ন্ডার সকাবভি 
েম়েকাল্ উজ্জ্ব্া সযাজনার 
মাধযেলম বিনামূল্যে উপ্ধি করা 
হল়েবে্। 

১২

েবুে শদ্ক্ত 

প্রধবানমন্তী নসরন্দ্র ঘমবাদী ১০ আগস্ উত্তর প্রসদসশর 
মবাসহবাববা ঘথসক উজ্জ্বলবা ঘযবােনবার তদ্িীয় পসব ্ষর েূচনবা 
কসরসছন। এর আওিবায় ১ ঘকবাটি নিুন ববাতড়সি এলতপদ্ে 
েংসযবাগ ঘদওয়বা হসচ্ছ।

উজ্জ্বলবা ২.০

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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ইংলরচ্জলত একিা কো আলে- সকক যত িড হলি, 
েকল্ তত িড ভাগ পালি। ভারতী়ে অে ্ণনীবতর গবত 

এিং ভবিষযেলতর সেলে ৫ টট্ব়্েন ি্ালরর অে ্ণনীবতর 
স্বলপ্নর গুরুত্ব িযোখযো করলত বগল়ে প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী 

িল্ন, "অে ্ণনীবতর ্ষেযে যত িড হলি, সেলের েমচৃ্ধে ও 
অগ্রগবত তত সিবে হলি। সকাবভি চ্াকা্ীন েমল়ে, যখন 

েমগ্র বিলবের অে ্ণনীবত একটি ভ়োনক েঙ্কলির মধযে বেল়ে 
যাচ্ছে্, ভারত স্ববনভ্ণরতার পে সিলে বনল়েবে্। েংস্ালরর 
একটি নতুন প্রচ্ক্র়ো শুরু হল়েবে্ এিং োধারে িালজলিও 

তা স্পষ্টভালি েৃেযেমান বে্।"

আত্মতনভ্ষরিবার 
পসথ অগ্রগতি 

n একটি বিবেমালনর বিনলিক হালির উন্ন়েলন 
েহা়েতা করা।

n বিমা আইন, ১৯৩৮-এর েংলোধলনর 
মাধযেলম বিমা খালত অনুলমাবেত এিবিআই 
েীমা ৪৯% সেলক িাবডল়ে ৭৪% এিং 
প্রল়োজনী়ে েুরষো-েহ বিলেবে মাব্কানা ও 
বন়েন্তলের অনুমবত সেও়ো। 

n সকৌে্গত বিবনল়োগ েংক্রান্ একটি 
নীবত বনবে্ণষ্ট করা।  বিবপবেএ্, এ়োর 
ইচ্ন্ড়ো, বেবপংকলপ ্ণালরেন অি ইচ্ন্ড়ো, 
কলন্ইনার কলপ ্ণালরেন অি ইচ্ন্ড়ো, 
আইবিবিআই িযোঙ্ক, বিইএমএ্, পিন হংে 
এিং নী্াচ্ ইস্পাত বনগম ব্বমলিি-েহ 
সিে বকেু পািব্ক সেক্টর এন্ারপ্রাইলজর 
বিবনল়োগ েম্পূে ্ণ করা। আইবিবিআই 
িযোঙ্ক োডাও, আরও েুটি পািব্ক সেক্টর 
িযোঙ্ক এিং একটি োধারে বিমা েংস্ার 
সিেরকারীকরেও ২০২১-২২ োল্ েম্পূে ্ণ 
করার প্রস্তাি সেও়ো হল়েলে।

ঘয ঘকবাসনবা ঘদসশর তবকবাসশর পসথ 
এমন এক েতন্ধক্ষণ আসে, যখন 

ঘেই ঘদশটি নিুন তেধিবাতে ঘনয় এবং 
িবারপসর েমগ্র ঘদশ  িবা অে্ষসন েসচষ্ 

হয়। ১৫ই আগস্ আতম লবাল ঘকলেবা 
ঘথসক বসলতছলবাম, এিবাই েময়, েটঠক 
েময়। আপনবার কবাসছ েম্সদর ঘকবান 
অভবাব ঘনই। আপনবার কবাসছ ঘিিবার 

ঘকবাসনবা �বািতি ঘনই। আপতন যবা েংস্বার 
ঘচসয়সছন, েরকবার িবা কসরসছ এবং 
িবা করসি থবাকসব। এখন আপনবাসক 

েবািীয় লসক্ষ্যর েবাসথ, েবািীয় 
েংকসপের েবাসথ তনসেসক একদ্ত্রি কসর 

এতগসয় ঘযসি হসব।
- নসরন্দ্র ঘমবাদী, প্রধবানমন্তী

(ব্যবাংতকং ঘে্সরর একটি কনফবাসরসন্ 
ভবারণ ঘদওয়বার েময়)

অথ ্ষনীতি

ঘ�বারণবা

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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গুেরবাসির তগফি তেটিসি 
ওয়বার্্ষ লিবাে তফনসিক হবাব

তবতনসয়বাসগর েন্য নীতির 
প্রবি্ষন

তবমবা খবাসি তবসদতশ 
তবতনসয়বাসগর প্রচবার

n 'বিনযোচ্সি়ো্ সিকলনা্চ্জ' এর েংবষেতি রূপ হ্ 
বিনলিক। এটি আেলত আবে ্ণক চ্ক্র়োক্ালপ প্রযুচ্ক্তর 
িযেিহার। ভারত বিলবের দ্রুততম িধ ্ণনেী্ বিনলিক 
িাজার। েরকার এখালন বিচ্জিা্াইলজেলনর বিষল়ে 
সযভালি দ্রুত পেলষেপ বনলছে, তার ইবতিাচক প্রভাি 
বিনলিক সেক্টলরও সেখা বগল়েলে। 

n ১২০ সকাটিরও সিবে আধার তাব্কাভুচ্ক্ত, জন ধন 
অযোকাউলন্র মাধযেলম দ্রুত িধ ্ণনেী্ িযোচ্ঙ্কং পবরলষিা, 
ইউবপআইল়ের প্রচার এিং বিচ্জিা্ ইচ্ন্ড়োর মলতা 
সপ্রাগ্রামগুব্র কারলে ভারত বিনলিলক দ্রুত অগ্রগবত 
করলে। গুজরালির বগিি বেটিলত বিবেমালনর বিনলিক 
হালির কাজ শুরু হল়েলে। েম্প্রবত অে ্ণমন্তী বনম ্্ণ া 
েীতারামন ২০ নলভম্বর তারঁ বগিি বেটি েিলরর েম়ে, 
েুপারভাইজবর সিকলনা্চ্জ িালন্ডর অধীলন তেযে 
প্রযুচ্ক্ত অিকাঠালমার জনযে ২৬৯.০৫ সকাটি িাকা এিং 
েের েিতর ভিলনর জনযে ২০০ সকাটি িাকার তহবি্ 
অনুলমােন কলরলেন।

প্রস্তবাব

n সকন্দ্রী়ে মবন্তেভা বনি ্ণাবচত পািব্ক সেক্টলরর উলেযোলগর 
সিেরকাবরকরে ত্বরাববিত করার জনযে সকৌে্গত 
বিবনল়োলগর একটি নতুন প্রচ্ক্র়ো অনুলমােন কলরলে। 
এটি িহৃৎ বিবনল়োগ পবরকল্পনার েমেযোগুব্ েরূ করলি 
এিং বিবনল়োগ প্রচ্ক্র়োলক স্বছে ও গবতেী্ করলত োহাযযে 
করলি।

n ভারত সপলট্াব়্োম কলপ ্ণালরেন ব্বমলিলির (বিবপবেএ্) 
েম্পূে ্ণ সিেরকাবরকরে হলত চল্লে। এ জনযে চ্বত 
িেলরর সেষ নাগাে আবে ্ণক েরপরি আহ্বান করা সযলত 
পালর, এ জনযে অলনক সকাম্পাবন আগ্রহ প্রকাে কলরলে। 
এলত সকন্দ্রী়ে েরকালরর সে়োলরর িাজার মূ্যে প্রা়ে 
৫২,২০০ সকাটি িাকা। অনুমান করা হলছে প্রচ্ক্র়োটি 
২০২২ োল্র মালচ্ণর মলধযে সেষ হলি। 

n মবন্তেভা আইবিবিআই িযোলঙ্ক সকৌে্গত বিবনল়োগ 
এিং িযেিস্াপনা বন়েন্তে স্ানান্লরর অনুলমােন বেল়েলে। 
সকন্দ্রী়ে েরকার এিং এ্আইবে বমল্ এই িযোলঙ্ক 
৯৪% সে়োর রল়েলে। এ্আইবের সে়োর ৪৯.২৪% 
এিং েরকালরর সে়োর ৪৫.৪৮%। এ োডাও অনযোনযে 
অংেীোবরলের ৫.২৯% সে়োর রল়েলে।

n এোডাও বেবপং কলপ ্ণালরেন অি ইচ্ন্ড়ো, পিন হংে 
এিং নী্াঞ্্ ইস্পাত-এর বিবনল়োগ প্রচ্ক্র়ো চ্লে। 
সেন্টা্ ইল্কট্বনক্স ব্বমলিি (বেইএ্) বিক্রল়ের জনযে 
প্রলচষ্টা চ্লে। েংস্াটি বিচ্ক্রর জনযে আবে ্ণক েরপরি গহৃীত 
হল়েলে।

২০২১ োল্র ৩১ মাচ্ণ পয ্ণন্ ভারলত শুধুমারি ২৪টি জীিন িীমাকারী এিং ৩৪টি  
নন-্াইি ইসিযুেলরসি সকাম্পাবন বে্। জাতী়েকরলের েম়ে সেলে ২৪৩টি জীিন 

বিমা সকাম্পাবন (১৯৫৬) এিং ১০৭টি নন-্াইি ইসিযুেলরসি সকাম্পাবন (১৯৭৩) 
বে্। সকাবভি যুলগ, নাগবরলকরা জীিন বিমার পবরিলত্ণ েঞ্ল়ের বেলক সিবে নজর 
বেল়েলেন। তাই বিমা খালত োধারে জনগেলক নতুন বিকল্প-েহ েুবিধা প্রোন করার 

জনযে, সকন্দ্রী়ে েরকার বিমা খালত বিলেবে বিবনল়োলগর েীমা ৪৯% সেলক িাবডল়ে 
৭৪% কলরলে। েংেলের উভ়ে কলষে বিমা আইন, ১৯৩৮-এর েংলোধনী বি্ পাে 

হও়োর পলর, ১৫ জনু এর প্রজ্ঞাপনও জাবর করা হল়েলে।

অথ ্ষনীতি

এলআইতের আইতপও আগবামী 
বছসরর প্রথম তত্রমবাতেসক 

আেসব। েরকবার এলআইতে 
আইতপওর মবাধ্যসম ৯০,০০০ 

ঘকবাটি িবাকবা েংগ্রসহর লক্ষ্যমবাত্রবা 
তনধ ্ষবারণ কসরসছ। 

১৮,০০০ িবাকবা এয়বার ইদ্ডিয়বায় তবতনসয়বাসগর 
অনুসমবাদন তদসয়সছ অথ ্ষননতিক তবরয়ক 
মতন্তেভবা কতমটিঘকবাটি

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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আজ সেলের মানুলষর কালে আমানত, িন্ড, বমউচু়ো্ 
িান্ড, োি ্ণলভৌম সগাল্ড িলন্ডর মলতা অলনক বিবনল়োলগর 

বিকল্প রল়েলে। একিা বিষ়ে গুরুত্বপূে ্ণ, সেিা হ্ বিবনল়োলগর 
বিকল্পগুব্ সযন েহজ এিং েুরবষেত হ়ে। এই বচন্াভািনা বনল়ে, 
আরবিআই বরলি্ িাইলরক্ট বস্ম এিং বরজাভ্ণ িযোঙ্ক ইবন্লগ্রলিি 
ওমিিেমযোন বস্লমর মলতা বকেু নতুন উলেযোগ বনল়েলে। এই 
উলেযোলগর েূচনা কলর, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী িল্ন, “বরলি্ 
িাইলরক্ট বস্ম অে ্ণনীবতর প্রবতটি খুটঁিলক েচ্ক্তো্ী করলি কারে 
এটি মধযেবিত্ত, কম ্ণচারী, সোি িযেিো়েী এিং প্রিীে নাগবরকলের 
তালঁের ষুেরে েঞ়্ে বেল়ে েরােবর এিং বনরাপলে েরকাবর 
েুরষো়ে বিবনল়োগ করলত েষেম করলি।" ৬-৭ িের আলগ 
পয ্ণন্ ভারলত িযোচ্ঙ্কং, সপনেন, এিং বিমার মলতা বিষ়েগুব্ 
োধারে মানুলষর আ়েত্লত বে্ না। বকন্তু মারি োত িেলর 
ভারত বিচ্জিা্ স্নলেলন ১৯ গুে িচৃ্ধে সপল়েলে এিং আজ 
িযোচ্ঙ্কং িযেিস্া সেলের সয সকানও জা়েগা়ে সয সকানও েম়ে 
কাজ করলে-২৪ ঘন্া, োত বেন, এিং ১২ মাে। ভারতী়ে বরজাভ্ণ 
িযোঙ্ক অন্ভু্ণচ্ক্তমূ্ক িচৃ্ধের ্লষেযের বেলক নতুন পেলষেপ গ্রহে 
কলরলে যা তেযে এিং প্রযুচ্ক্তর উপর ত্িত্তি কলর মানুষলক েংযুক্ত 
কলর একটি েচ্ক্তো্ী এিং েমধৃে সেে গলড তু্লি। 
আরতবআই তরসিইল িবাইসর্ তস্ম 
পুচঁ্জ েুরবষেত সরলখ েরকাবর খালত বিবনল়োগ করল্ সমািা 
অঙ্ক ্াভ করা যা়ে। তিুও, ষুেরে বিবনল়োগকারী, সিতনলভাগী 
এিং সপনেনলভাগীরা েরকাবর বেবকউবরটিজ ক্র়ে-বিক্র়েলক 
জটি্ মলন কলরন। প্রচ্ক্র়ো েহজ করার জনযে, বরজাভ্ণ িযোঙ্ক 
সোি বিবনল়োগকারীলের জনযে আরবিআই খুচরা েরােবর প্রকল্প 
চা্ু কলরলে। এর মাধযেলম বিবনল়োগকারীরা েহলজই েরকাবর 
বেবকউবরটিলজ বিবনল়োগ করলত পারলিন।
এর অধীলন, বিবনল়োগকারীরা সকি্ মূ্ধনই বিবনল়োগ করলত 
েষেম হলিন না িরং অে ্ণননবতক উন্ন়েলনও অিোন রাখলত 
েষেম হলিন। এখন ষুেরে বিবনল়োগকারীরা আরবিআই-সত 
একটি বেবকউবরটিজ অযোকাউন্ সখা্ার মাধযেলম তালঁের িযোঙ্ক 
অযোকাউন্ সেলক েরােবর েরকাবর বেবকউবরটিলত বিবনল়োগ 
করলত েষেম হলিন৷ rbireataildirect.org.in -এই সপাি্ণাল্র 
মাধযেলম বিনামূল্যে অযোকাউন্ সখা্া যালি।

েবাধবারণ নবাগতরকসদর েন্য 
তবতনসয়বাসগর পথ েহে করবা হসচ্ছ 

সগা়োব়্েলরর স্বরিা্া চ্রিলিেী চার িের আলগ বমউচু়ো্ িালন্ড বিবনল়োগ কলরবেল্ন এই সভলি সয বতবন েুলে 
আেল্ সমািা িাকা সিরৎ পালিন, বকন্তু যখন তারঁ নীবতর সম়োে সেষ হল়ে যা়ে তখন িাজালরর ঝঁুবকর কারলে, 

বতবন বিবনল়োলগর তু্না়ে কম প্রাপযে সপল়েবেল্ন। এমন গল্প প্রা়েই সোনা যা়ে। বকন্তু এখন েরকার এিং 
আরবিআই ভরোলযাগযে পেলষেপ গ্রহে কলরলে যালত মানুলষর বিবনল়োগ েুরবষেত োলক।

তরেবাভ্ষ ব্যবাঙ্ক ইতন্টসগ্রসিি 
ওমবিেম্যবান তস্ম:

 আবে ্ণক অন্ভু্ণচ্ক্তর একটি অনযেতম প্রধান বেক 
হ্ দ্রুত অবভলযাগ বনষ্পত্তি করা। এটিলক স্বছে, 
েুবিধাজনক এিং েহজ্ভযে করলত বরজাভ্ণ িযোঙ্ক 
ইবন্লগ্রলিি ওমিিেমযোন বস্ম চা্ু কলরলে যা 
বিেযেমান ওমিিেমযোন বস্মগুব্লক একীভূত কলর।

 এর অধীলন, পবরলষিা়ে ঘািবত েম্পবক্ণত েমস্ত 
অবভলযাগ গ্রহে করা হলি। এই বস্মটি পয ্ণা়েক্রলম 
একটি একক লেযোিিলম ্ণ ভারতী়ে বরজাভ্ণ িযোঙ্ক দ্ারা 
বন়েবন্তত হলি, এটি ১১৩৫২টি িযোঙ্ক, এনবিএিবে 
এিং বপবপআই ইেুযেকারীলের একচ্রিত করলি।

 এটি প্রা়ে ৪৪ সকাটি ঋে, ২২০ সকাটি আমানত 
অযোকাউন্ সহাল্ডার এিং সপলমন্ বেলস্ম 
অংেগ্রহেকারীলের গ্রাহকলের উপকৃত করলি।

 েমস্ত গ্রাহকলের জনযে একটি সপাি্ণা্, একটি 
ই-সমই্ এিং অবভলযাগ বনিধিন ও ট্যোক করার 
জনযে একটি টঠকানা উপ্ধি করা হলি৷

 গ্রাহকরা আরবিআই-এর অন্াইন সপাি্ণা্ অে ্ণাৎ 
cms.rbi.org.in-এ তালঁের অবভলযাগ জানালত 
পারলিন। এোডাও, বেআরবপবে-এর সিা্-বফ্ 
নম্বলর সিান কলর ইংলরচ্জ এিং বহচ্ন্-েহ আিটি 
আঞ্ব্ক ভাষা়ে অবভলযাগ োল়ের করলত োহাযযে 
এিং েংবলিষ্ট তেযে সপলত পালরন।

অথ ্ষনীতিেংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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তবদ্যবালয় তশক্ষবা: এগুতল হল তশক্ষবা েংক্রবাতে 
েবািীয় নীতির অধীসন গৃহীি তকছু নিুন 
উসদ্যবাগ। 

োমবগ্রক বচন্াভািনালক পালে়ে কলর এক িের আলগ নতুন জাতী়ে বেষোনীবতর েূচনা হল়েবে্। 
িল্ এই নীবত বিবভন্ন উলেযোলগর মাধযেলম বেষো ও বেখন প্রচ্ক্র়ো়ে আমূ্ পবরিত্ণন এলনলে। 

এটি শুধুমারি একটি নীবতর প্রিত্ণন ন়ে িরং এটি একটি েরূেৃটষ্টেম্পন্ন পেপ্রেে ্ণক  যা একটি নতুন 
ভারলতর ত্িত্তি স্াপন করলি। এই ্ লষেযে সকন্দ্রী়ে েরকার বেষো সষেলরি তিলেবিক পবরিত্ণন আনলত িহু 
পেলষেপ গ্রহে কলরলে। 

নিুন তশক্ষবা প্রণবালী 
েবািীয় পয ্ষবাসয় 

তবপ্লতবক পতরবি্ষন 
এসনসছ  

 বেষো েংক্রান্ জাতী়ে নীবতর েমস্ত 
উপাোন সমলন চ্ার জনযে পাচঁ হাজালরর 
সিবে বিেযো্ল়ের মালনান্ন়েন করা হলি। ওই 
বিেযো়্েগুব্লক আেে ্ণ বহোলি মানা হলি এিং 
অনযোনযে বিেযো়্েগুব্লক োহাযযে করলি।

প্রস্তবাব

 ভবারিীয় েবাংসকতিক ভবারবা অতভধবান- ভারতী়ে 
োংলকবতক ভাষা অবভধালনর ১০,০০০ েব্দ যুক্ত করা 
হল়েলে। এর িল্ ২৩ ্ষে বেষোেথী উপকৃত হলিন।

   কথন গ্রন্থ- নতুন নীবতমা্া়ে েৃটষ্ট প্রবতিধিী বেষোেথীলের 
েুবিধার জনযে েমস্ত এনবেইআরটি পাঠযেপুস্তক পাঠযে-
সেলক-ভাষলে পবরেত কলর ই-েংস্রে প্রকাবেত 
হল়েলে। এোডা, এনবেইআরটি ২,০০০ পালঠর উপর 
বভত্বত কলর অবিও ততবর কলরলে। এই েমস্ত উপকরে 
এনবেইআরটি ওল়েিোইি, ই-পাঠো্া, েীষো সপাি্ণা্ 
এিং সমািাই্ অযোলপ পাও়ো যা়ে। এটি ২৫ ্ষে 
বভন্নভালি েষেম বেষোেথীলের, বিলেষত েৃটষ্ট প্রবতিধিী 

বেষোেথীলের কালে বেষোর জনযে একটি আেীি ্ণাে 
বহোলি প্রমাবেত হলি।

  তনষ্বা ২.০: প্রােবমক স্তলর বেষেকলের প্রবেষেলের পর, 
বনষ্া এখন তার নতুন ৬৮টি মবিউল্র মাধযেলম ১০ 
্লষের সিবে মাধযেবমক স্তলরর বেষেকলের প্রবেষেে 
বেলত প্রস্তুত।

  তনষ্বা ৩.০- বেষেকলের িাউলন্ডেন ব্িালরবে এিং 
বনউমালরবে (FLN) েষেতা িচৃ্ধের জনযে এনবেইআরটি 
বিবভন্ন সখ্া, গান, তনপুেযে কায ্ণক্াপ এিং 
সখ্না-ত্িত্তিক বেখন প্রচ্ক্র়োর উপর বভত্বত কলর 
প্রবেষেলের জনযে একটি বিলেষ সকাে ্ণ ততবর কলরলে। 
বনষ্া ৩.০ প্রবেষেে েীষো লেযোিিলম ্ণ অন্াইলন 
পবরচাব্ত হলি। এটি আঞ্ব্ক ভাষা়েও পাও়ো 
যা়ে। এই প্রবেষেে সেলক ২৫ ্ ষে বেষেক এিং প্রধান 
বেষেক উপকৃত হলিন।

   তবদ্যবাঞ্লী ২- বিেযোঞ্জ্ী সপাি্ণাল্র মাধযেলম েম্প্রো়ে 
এিং সস্বছোলেিকরা তালঁের পেলন্র েরকাবর এিং 
েরকাবর োহাযযেপ্রাতি সু্্গুব্র োলে েরােবর 
েংলযাগ কলর রাখলত েষেম হলিন। 

 সু্সলর গুণগি মূল্যবায়ন ও তনচিয়িবা- নতুন 
বেষোনীবত অনুযা়েী, সকন্দ্রী়ে মাধযেবমক বেষো সিাি্ণ 
সকন্দ্রী়ে বিেযো়্ে, নলিাে়ে বিেযো্ল়ের জনযে মান 
বনে ্ণ়েকারী কতৃ ্ণপষে বহোলি কাজ করলি। বেবিএেই 
এেবকউএএ বভত্বতক কাঠালমা ততবর কলরলে যা 
সু্ল্র কায ্ণক্রলমর েমস্ত সষেরিলক অন্ভু্ণক্ত কলর। 
এটি স্ব-সঘাষোর উপর বভত্বত কলর গটঠত। এটি 
২৫৬০৬টি সু্্ (২৫টি সেলের ২৫০টি সু্্ েহ), 

ঘ�বারণবা

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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 ভবারসির উচিতশক্ষবা কতমশন গঠসনর েন্য এই 
বছর আইনটি চবালু করবা হসব। এটি মূল্যবায়ন, 
স্ীকৃতি, তনয়ন্তণ এবং অথ ্ষবায়সনর েন্য চবারটি 
স্িন্ত উপবাদবান-েহ একটি েংতলেষ্ তবভবাগ রবাখবা 
হসব।

 েমস্ত েরকবাতর কসলে, তববেতবদ্যবালয় এবং 
গসবরণবা প্রতিষ্বানগুতলর মসধ্য আরও ভবাল 
েমবিসয়র েন্য ঘবশ কসয়কটি শহসর ঘমৌচবাক 
কবাঠবাসমবা স্বাপন করসব।

 এেন্য অনুদবান তনধ ্ষবারণ করবা হসব। লবাদবাসখ উচি 
তশক্ষবার েুসযবাগ ঘদওয়বার েন্য, ঘলহসি ঘকন্দ্রীয় 
তববেতবদ্যবালয় প্রতিষ্বা করবা হসব।

n  উচি তশক্ষবার তববেবায়ন: ভারতী়ে এিং বিলেবে উ্ 
বেষো প্রবতষ্ানগুব্র মলধযে পারস্পবরক েহলযাবগতা 
িচৃ্ধের জনযে, ইউচ্জবে সক্রবিি ট্াসিিালরর েলগে উ্ 
বেষো প্রবতষ্ালনর আন্তঃেংলযালগর বনলে্ণবেকা বেল়েলে।

n  ন্যবাশনবাল তিদ্েিবাল এিুসকশন আতক্ষসিকচবার: 
বিচ্জিা্ েৃটষ্টভবগের কো মাো়ে সরলখ এটি হলি েিলচল়ে 
িড বেষো পবরকাঠালমা। এর অধীলন, বেষোোন, বেখন, 
পবরকল্পনা, োেন প্রচ্ক্র়োগুব্ একোলে যুক্ত করা 
হলি।

n  েবািীয় তশক্ষবাগি প্রযুদ্ক্ত ঘফবারবাম: বেষোর বিবভন্ন 
পয ্ণাল়ে প্রযুচ্ক্ত িযেিহালরর জনযে একটি জাতী়ে সিারাম। 
এটি বকন্ডারগালি্ণন সেলক স্াতলকাত্তর সরেেী পয ্ণন্ 
পাঠোন এিং সেখার পধেবতলত একটি েজৃনেী্ 
পবরিত্ণন আনলি। 

n  তেনু্ধ নবাসম লবাদবাসখ ঘকন্দ্রীয় তববেতবদ্যবালয় চা্ু 
হল়েলে।

n   প্রধানমন্তী সমােী ১৫ নলভম্বর োতটি রাজযে এিং 
একটি সকন্দ্রোবেত অঞ্ল্র ২৭টি সজ্া়ে ৫০টি 
নতুন এক্িযে মলি্ আিাবেক সু্্ বনম ্ণালের 
ত্িত্তিপ্রস্তর স্াপন কলরলেন। ভারত জলুড ৭৪০টি 
এক্িযে মলি্ আিাবেক সু্্ স্াপন করা হলি। 
৫০ েতাংলের এর সিবে তিবেব্ উপজাবত 
অধুযেবষত লিলক এিং কমপলষে ২০ হাজালরর 
সিবে আবেিােী অধুযেবষত এ্াকা়ে এই ধরলনর 
সু্্ োকলি। তিবেব্ জাবতলের ক্যোলে সপাস্ 
মযোটট্ক স্্ারবেপ বস্ম ২০২১  শুরু হল়েলে। 
সযেক্ পডু়োলের অবভভািকলের িাবষ ্ণক 
আ়ে ৮ ্ষে িাকার কম, তারঁা এই েুবিধা বনলত 
পালরন।

প্রস্তবাব

উচিতশক্ষবা 

িপতশতল েবাতি ও উপেবাতি 
কল্যবাণ 

n  আতদববােী অঞ্সল ৭৫০টি একলব্য মসিল 
আববাতেক সু্ল স্বাপসনর লক্ষ্য এবং এই 
ধরসনর সু্লগুতলর েন্য খরচ ৩৮ ঘকবাটি 
িবাকবা বৃদ্ধি করবা হসব।

n  পবাহবাতড় ও দগু ্ষম এলবাকবার েন্য িবা ববাতড়সয় 
৪৮ ঘকবাটি িবাকবা করবা হসব। িফতেতল 
েবাতিসদর কল্যবাসণ ঘপবাস্ ম্যবাট্ক 
স্লবারতশপ তস্ম আববার শুরু হসয়সছ।

প্রা়ে ২০ বমব়্েন বেশু এিং এক বমব়্েন 
বেষেকলক এক োতার ত্া়ে বনল়ে এলেলে।

   তবদ্যবা প্রসবশ - বেশুলের জনযে বতন মালের সু্্ 
প্রস্তুবত মবিউ্ ‘বিেযো প্রলিে’ এনবেইআরটি 
দ্ারা প্রস্তুত করা হল়েলে। এই পাঠধারা়ে 
অষের, ধ্ববন, েব্দ, রং, আকার এিং েংখযো 
সেখার জনযে আকষ ্ণেী়ে উপা়ে রল়েলে।

 ভবারিীয় েবাংসকতিক ভবারবা- ভারতী়ে 
োংলকবতক ভাষা়ে ১২ হাজালরর সিবে 
বেষোমূ্ক বভবিও কম ্ণেূবচ ১-১২ সরেেী পয ্ণন্ 
েমস্ত োরি এিং বেষেকলের জনযে বনম ্ণাে করা 
হল়েলে, যা েীষো মলঞ্ উপ্ধি। 
েফল: ‘্রোকচাি্ণ অযোলেেলমন্ ির 
অযোনা্াইচ্জং ্াবন ্ণং’-এর অধীলন ২৫ হাজার 
বেবিএেই সু্ল্র ৩,৫ এিং ৮ সরেেীর ৫০ ্ষে 
বেশুলের জনযে বিজাইন করা হল়েলে ।

তশক্ষবা

ঘ�বারণবা

ঘ�বারণবা
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n  যুব েম্প্রদবাসয়র েসুযবাগ ববাড়বাসি তশক্ষবানতবশ আইন 
েংস্বাসরর প্রস্তবাব।

n  তশক্ষবা-পরবিতী তশক্ষবানতবশ, স্বািক এবং 
ইদ্ঞ্তনয়বাতরংসয় তিসপ্লবামবাধবারীসদর প্রতশক্ষসণর 
েন্য তবদ্যমবান ন্যবাশনবাল অ্যবাসপ্রতন্টেতশপ ঘ্তনং 
তস্ম (NATS) পুনগ ্ষঠসনর েন্য ৩০০০ ঘকবাটি িবাকবা 
বরবাদে করবা হসয়সছ। 

n  দক্ষিবা বৃদ্ধির ঘক্ষসত্র অন্যবান্য ঘদসশর েসঙ্ 
অংশীদবাতরসত্বর উসদ্যবাগ এতগসয় তনসয় যবাওয়বা হসব।

n  েংযুক্ত আরব আতমরশবাতহর েসঙ্ কমতীসদর 
ঘযবাগ্যিবা, মলূ্যবায়ন, েবাটি্ষতফসকশসনর ব্যবস্বা। 

n  েবাপবাসনর েসঙ্ দক্ষিবা, ঘকৌশল এবং জ্ঞবান 
আদবানপ্রদবাসনর েন্য েহসযবাতগিবামলূক 
আতেতঃপ্রতশক্ষণ ঘপ্রবাগ্রবাম। 

n  প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােীর েভাপবতলত্ব অে ্ণননবতক 
বিষ়ে েংক্রান্ মবন্তেভা কবমটি ২৪ নলভম্বর জাতী়ে 
বেষোনবিে প্রবেষেে প্রকল্পলক আরও পাচঁ িেলরর 
জনযে িচৃ্ধে কলরলে। এই েমল়ের জনযে প্রবেষেেরত 
বেষোনবিেলের ৩০৫৪ সকাটি িাকার িৃত্তি প্রোলনর 
অনুলমােন সেও়ো হল়েলে।

নিুন প্রেসন্মর পড়ুয়বাসদর দক্ষিবা 
উন্নয়সন অতভতনসবশ 

সয সকান সেলের বিকালে মানি েষেতা একান্ গুরুত্বপূে ্ণ 
বিষ়ে। ভারতও বচরকা্ েষেতার উপর ভরো সরলখলে। 
সকাবভি েম়েকাল্, েষে কমথীিাবহনী এই মহামাবরর 
বিরুলধে ্ডাইল়ে গুরুত্বপূে ্ণ অিোন গ্রহে কলরবে্। 
সকাবভলির পলর এর গুরুত্ব িহুগুে িচৃ্ধে সপল়েলে কারে 
'বস্্ ইচ্ন্ড়ো বমেন' গত ে়ে িের ধলর িক্টর িািাোলহি 
আলম্বেকলরর স্বপ্ন পূরে কলর চল্লে। এই বমেন সকাটি 
সকাটি যুিক ও েমালজর অনগ্রের মানুষলের েষেতা 
িচৃ্ধে-েহ কম ্ণেংস্ালনর নতুন েুলযাগ প্রোন কলর চল্লে।

প্রস্তবাব
েবািীয় তশক্ষবানতবশ প্রতশক্ষণ প্রকপে 

দক্ষিবা উন্নয়ন 

ঘ�বারণবা

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ

প্রচ্ছদ তনবন্ধ
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ভবারি বহুতদন ধসর তববেসক দক্ষ 
েনশদ্ক্ত প্রদবান কসর চসলসছ, 
যবা আমবাসদর যুবকসদর দক্ষ 

কসর ঘিবালবার ঘকৌশসলর একটি 
অতবসচ্ছদ্য অংশ হওয়বা উতচৎ। 

- নসরন্দ্র ঘমবাদী, প্রধবানমন্তী (ববাসেি 
ঘপসশর পসর অংশীদবাতরসদর েসঙ্ 

আসলবাচনবার েময় বসলতছসলন)

n   ‘নযোিে’ কম ্ণেূবচর আওতা়ে ন়ে ্ষে যুিকলক প্রবেষেে 
সেও়ো হলি। এর িল্ আগামী ৫ িেলর োত ্ ষে যুিক 
কম ্ণেংস্ালনর েুলযাগ পালিন। সয যুিকলের প্রবেষেে 
সেও়ো হলি তারঁা ৮০০০-৯০০০ িাকা িৃত্তি পালিন।

n  প্রলকৌে্, বহউমযোবনটিজ, বিজ্ঞান ও িাবেজযে বিভালগর 
বেষোেথীলের এই প্রবেষেে কম ্ণেূবচলত অন্ভু্ণক্ত করা 
হলি। েরকালরর পবরকল্পনা অনুযা়েী, বেষোনবিে 
প্রবেষেে কম ্ণেূবচলত অংেগ্রহেকারী বেষোেথীলের 
সমািাই্ উৎপােন, বচবকৎো োমগ্রী উৎপােন, িাম ্ণা 
সেক্টর এিং অলিালমািাই্ সষেলরির প্রবেষেে সেও়ো 
হলি।

দক্ষিবা উন্নয়সনর লসক্ষ্য প্রতিটি স্তসর উসদ্যবাগ: 
েন তশক্ষবা প্রতিষ্বান - নিুন েুসযবাগ

n  ক্ালকৌেল্র মাধযেলম প্রাচীন েষেতার বিকাে। 
n  বনরষের, েেযে বেবষেত, অষ্টম সরেবে সেলক দ্ােে সরেবের 

মধযেিতথী েমল়ে সু্্েুি পডু়োলের েষেতা উন্ন়েন। 
n  এর আলগ ্ষেযে বে্ ১৫-৩৫ িের ি়েলের মানুষরা, 

এখন তা ১৫-৪৫ িের করা হল়েলে।
n  এেবে, এেটি, বেিযোগেজন এিং বিবপএ্ বিভালগর 

জনযে বিনামূল্যে।
n  িত্ণমালন, এই সমাি প্রবেবষেত কমথীলের মলধযে ৮৫% 

মবহ্া এিং এেবে এিং এেটি যোক্রলম ২৮% এিং 
১৩%। 

আইআইটিসয় আেন বৃদ্ধি 

তশক্ষবানবীশ েংস্বার বড় পতরবি্ষন আসন 

n  ২০১৪ োল্ ১১৮৪৭ টি প্রবতষ্ান বে্, সযখালন ২০২১ 
োল্ এর েংখযো ২৪% সিলড ১৪৯৬০ হল়েলে।

n  ২০১৪ োল্ আেন েংখযো বে্ ১৬.৯৪ ্ষে, ২০২১ 
োল্ তা ৫৪% সিলড ২৬.১৩ ্ষে হল়েলে। 

n  বেষোনবিে বিবধ-১৯৯২-এ িযোপক েংস্ালরর িল্ 
বেষোনবিেলের তাব্কাভুচ্ক্ত িচৃ্ধে সপল়েলে। এোডাও, 
বেষোনবিে সপাি্ণাল্ বনিবধিত প্রবতষ্ালনর েংখযো িচৃ্ধে 
সপল়েলে। সয েমস্ত প্রবতস্ান বেষোনবিে বনল়োলগ 
ইছুেক বে্ ২০১৬-১৭ োল্ তার েংখযো বে্ প্রা়ে ১৭ 
হাজার বে্, এখন তা সিলড ১.২৬ ্ষে হল়েলে।

n  ২০১৬-১৭ োল্ বেষোনবিলে সযাগোন করলত ইছুেক 
প্রােথীর েংখযো বে্ ১১.৯ ্ষে বে্, ২০২০-২১ োল্ তা 
৩৪ ্লষের সিবে হল়েলে। োমলনর োবরর স্বাস্যেলেিা 
কমথীলের জনযে ‘ক্রযোে সকাে ্ণ’ চা্ ু করা হল়েলে। যার 
আওতা়ে আগামী ২-৩ মালের মলধযে এক ্লষের সিবে 
যিুকলক প্রবেষেে সেও়ো হলি।

  

দক্ষিবা উন্নয়ন েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ

প্রচ্ছদ তনবন্ধ
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চবারটি ঘলববার ঘকবাি 

সকাবভি যখন সেলে প্রেমিার আঘাত সহলনবে্, তখন পবরযা়েী রেবমক এিং মজরুরা 
েিলচল়ে সিবে ষেবতগ্রস্ত হল়েবেল্ন। েীঘ ্ণবেন ধলর তালঁের ক্যোলের বিষ়েটি 

উলপবষেত বে্ এিং এমনবক স্বাধীনতার োত েেক পলরও এই রেমেচ্ক্তর আকার েম্পলক্ণ 
পবরমাপ করার সকালনা প্রলচষ্টা করা হ়েবন। এই কারলেই েরকার সকাবভলির েম়ে রিালের 
জনযে গরীি ক্যোে অবভযান এিং এক সেে-এক সরেন কালি্ণর মলতা প্রকল্পগুব্ শুরু 
কলরলে। িালজলি চারটি স্িার সকাি কায ্ণকর করা হল়েলে এিং অেংগটঠত রেবমকলের স্বালে ্ণ 
বিলেষ বিধান করা হল়েলে। প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী িল্লেন, “িাকা কম হলত পালর, সিবেও 
হলত পালর। বকন্তু প্রলতযেলকরই েসু্ জীিনযাপলনর অবধকার রল়েলে। অতএি, প্রবতটি স্তলর, 
আমরা সেই পেলষেপগুব্ গ্রহে কলরবে যার মাধযেলম েবররে, োধারে মানুষ এবগল়ে সযলত 
উৎোবহত হন।"

স্বাধীনিবার ৭০ বছর পর 
পতরযবায়ী শ্রতমকরবা েুসযবাগ 

েুতবধবা ঘপসলন 

n  েবারবা ঘদসশ ‘এক ঘদশ-এক ঘরশন কবাি্ষ’ ব্যবস্বা চবালু করবা।
n  েুতবধবাবদ্ঞ্ি শ্রতমকসদর েবামবাদ্েক তনরবাপত্তবা প্রদবাসনর 

লসক্ষ্য ২০ বছসরর পুরসনবা প্রদ্ক্রয়বা েম্ন্ন কসর চবারটি ঘলববার 
ঘকবাি কবায ্ষকর করবা হসয়সছ। 

n  কমতীসদর ইএেআইতে-এর আওিবায় আনবা এবং মতহলবাসদর 
রবাসির তশফসি কবাে করবার অনুমতি ঘদওয়বা।

n  এটি সেলের সযলকালনা প্রালন্র নাগবরকলের 
সরেন কালি্ণর মাধযেলম সেলের সযলকালনা রাজযে 
সেলক বপবিএে সরেন সোকান সেলক সরেন 
সতা্ার অনুমবত সে়ে। এটি সেলের ৩৪টি রাজযে/
সকন্দ্রোবেত অঞ্ল্ শুরু হল়েলে। সেলের ৮০ 
সকাটিরও সিবে মানুষ এই প্রকল্প সেলক উপকৃত 
হল়েলেন।

n  এক সেে-এক সরেন কালি্ণর েুবিধা আরও েহজ 
করলত, সকন্দ্রী়ে েরকার মাচ্ণ মালে 'সমরা সরেন' 
অযোপও চা্ু কলরলে। এর মাধযেলম বনকিস্ বপবিএে 
সকন্দ্র েম্পলক্ণ েমস্ত তেযে পাও়ো যালি।

n  এক সেে-এক সরেন কালি্ণর অধীলন সরেন কাি্ণ 
সপালি্ণবিব্টি বস্মও শুরু হল়েলে।

এক ঘদশ-এক ঘরশন কবাি্ষ  

 এিা খুিই েভু্ণাগযেজনক বিষ়ে সয স্বাধীনতার এত িের পলরও সেলে অেংগটঠত সষেলরি কম ্ণরত রেবমকলের 
েম্পলক্ণ েটঠক তেযে সনই। এই কারলে, এই ধরলনর রেবমকরা সকন্দ্রী়ে েরকালরর োমাচ্জক ও বনরাপত্তা 
প্রকলল্পর েবুিধা সেলক েীঘ ্ণবেন িচ্ঞ্ত বেল্ন। এই েক্ রেবমকলের স্বালে ্ণ রেম মন্তক ২৬ আগস্ ই-রেম 
সপাি্ণা্ চা্ু কলরলে। এলত নবেভুচ্ক্তর পর প্রলতযেক রেবমকলক একটি ই-রেম কাি্ণ সেও়ো হলছে। এই 
সপাি্ণাল্ সরচ্জল্রেেলনর মাধযেলম, েরকার তালঁের প্রকৃত েংখযো েম্পলক্ণ জানলত পারলি। পাোপাবে এই 
পবরযা়েী রেবমলকরা েইু ্ষে িাকা পয ্ণন্ োমাচ্জক েরুষোর েবুিধাও পালিন।   

অেংগটঠি 
শ্রতমকসদর 

েন্য েবামবাদ্েক 
তনরবাপত্তবার েুতবধবা 

ঘকবাটি মবানুর 
ই-শ্রম ঘপবাি্ষবাসল 

তনবন্ধন 
কসরসছন। 

১০

n  প্রাচীন আইনগুব্ সেলক পবররিান সপলত, সকন্দ্রী়ে 
েরকার ২৯টি সকন্দ্রী়ে রেম আইনলক চারটি সকালির 
অধীলন একচ্রিত কলর তালের আরও উপযকু্ত কলর 
তুল্লে।

i)    মজবুর সকাি, ২০১৯ 
ii)   বেল্প েম্পবক্ণত সকাি, ২০২০
iii)  সপোগত বনরাপত্তা, স্বাস্যে এিং কালজর েত্ণ সকাি,       
      ২০২০ 
iv)  োমাচ্জক বনরাপত্তা সকাি, ২০২০ 
n  রাষ্ট্রপবতর েমেবত পাও়োর পর এই সকািগুল্া জাবর 

করা হল়েলে। ন়েটি রাজযে এ েংক্রান্ বন়েম চূডান্ 
কলরলে। এর আওতা়ে, েমস্ত কমথীলের ইএেআইবে-
এর আওতা়ে আনার পাোপাবে মবহ্ালের রালতর 
বেিলি কাজ করার েবুিধাও সেও়ো হল়েলে। রাজযেগুব্ 
চূডান্ করার পলর, এটি োরা সেলে কায ্ণকর করা হলি।

ঘ�
বার

ণবা
েংকসপের 

দ্বারবা 
তেদ্ধিলবাভ

পতরযবায়ী শ্রতমক 
প্রচ্ছদ তনবন্ধ
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কৃরকসদর কল্যবাণই অগ্রবাতধকবার 

আলন্া্নকারী কৃষকলের অনুভূবতর প্রবত েমোন জাবনল়ে প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী জাতী়ে 
স্বাে ্ণলক েি ্ণালগ্র সরলখ কৃবষ েংস্ার েংক্রান্ বতনটি আইন প্রতযোহালরর কো সঘাষো কলরলেন। 
সকন্দ্রী়ে মবন্তেভা বতনটি কৃবষ আইন িাবত্ করলত একটি বি্ অনুলমােন কলরলে। োরা 
সেে যখন সকাবভি-১৯-এর ধাক্া কাটিল়ে ওঠার সচষ্টা করলে, সেই েম়ে সকন্দ্রী়ে েরকার ৮০ 
সকাটিরও সিবে সরেন কাি্ণধারীলের জনযে ২০২২ োল্র মাচ্ণ পয ্ণন্ চার মালের জনযে প্রবত 
মালে পাচঁ সকচ্জ খােযেেেযে বিনামূল্যে বিতরে করার বেধোন্ বনল়েলে। এোডাও গ্রামাঞ্ল্র 
উন্ন়েনলক ত্বরাববিত করলত সকন্দ্রী়ে মবন্তেভা প্রধানমন্তী গ্রাম েডক সযাজনা, উ্াকাঙ্কী 
সজ্াগুব্লত সমািাই্ পবরলষিা চা্ু করার মলতা একাবধক বেধোন্ অনুলমােন কলরলে।

তবনবামসূল্য ঘরশন ঘদওয়বা হসব ২০২২ েবাসলর মবাচ্ষ পয ্ষতে  

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
মতন্তেভবার তেধিবাতে
রবা্রে
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তেধিবাতে: ঘকবাতভি েময়কবাসল চবালু হওয়বা প্রধবানমন্তী 
গরীব কল্যবাণ অন্ন ঘযবােনবা পরবিতী চবার মবাসের েন্য 
বৃদ্ধি করবা হসয়সছ যবাসি েকসলর েন্য খবাদ্য তনরবাপত্তবা 
তনদ্চিি করবা হয়।

তেধিবাতে: প্রতিটি গ্রবাসমর েন্য রবাস্তবা তনম ্ষবাণ তনদ্চিি 
করসি তপএম গ্রবাম েড়ক ঘযবােনবার প্রথম এবং 
তদ্িীয় পয ্ষবায়-েহ (ববামপন্থী চরমপন্থবা) প্রভবাতবি 
এলবাকবায় রবাস্তবা েংসযবাগ প্রকপে চবাতলসয় যবাওয়বার 
অনুসমবাদন।
প্রভবাব:

 ্ষেযে হ্ োরালেলে বিচ্ছেন্ন অঞ্্গুব্লত েডক 
েংলযাগ প্রোন করা। েমস্ত বিেযেমান প্রকল্পগুব্ েম্পূে ্ণ 
করলত ২০২১-২২ সেলক ২০২৪-২৫ ো্ পয ্ণন্ ১১.২৪ 
্ষে সকাটি িাকা িযে়ে করা হলি।

 এ পয ্ণন্ ১৭৮১৮৪ টি িেবত অঞ্ল্র মলধযে ১৭১৪৯৪টি 
অঞ্্ েংযুক্ত করা হল়েলে এিং ১৯৬৮টি আিােস্্ 
অিবেষ্ট রল়েলে।

 কৃবষ, স্বাস্যে, বেষো, নগরা়েে এিং কম ্ণেংস্ান ইতযোবের 
উপর ইবতিাচক প্রভাি পডলি। েংযুক্ত িেবতগুব্র 
অে ্ণননবতক েম্ভািনালক কালজ ্াগালত উৎোবহত করা 
হলি।

 পবরিহন পবরলষিার জনযে েডক সনিও়োলক্ণর োমবগ্রক 
েষেতার উন্নবতর পাোপাবে, স্ানী়ে জনগলের জনযে 
প্রতযেষে ও পলরাষে কম ্ণেংস্ান িচৃ্ধে পালি। 

 িামপন্ী চরমপন্ী এ্াকা়ে অিবেষ্ট কাজগুব্ েম্পূে ্ণ 
করার জনযে বস্মটি ২০২৩ োল্র মাচ্ণ পয ্ণন্ িাডালনা 
হল়েলে।

 ১৮৮৭ বকল্াবমিার েীঘ ্ণ রাস্তা এিং ৪০টি সেতু মঞ্লুর 
করা হল়েলে।

 ২০১৬ ো্ সেলক ন়েটি রালজযের ৪৪টি সজ্া়ে ৪৪৯০ 
বকল্াবমিার েীঘ ্ণ রাস্তা এিং ১০৫টি সেতুর বনম ্ণােকায ্ণ 
েম্পন্ন হল়েলে।

প্রভবাব:
 প্রধানমন্তী গবরি ক্যোে অন্ন সযাজনা ২০২০ োল্র 
মালচ্ণ চা্ু হল়েবে্, আগামী চার মালের জনযে এটি 
িাডালনা হল়েলে। এই সযাজনার োহালযযে মহামারী 
চ্াকা্ীন েমল়ে েবররে মানুষরা িযোপকভালি 
উপকৃত হল়েলেন।

 সকানও মানুষ সযন অনাহালর না োলকন- সেই ্লষেযে 
সকন্দ্রী়ে েরকার এই প্রকল্পটি আগামী চার মালের 
জনযে িচৃ্ধে কলরলে (বিলেম্বর ২০২১ সেলক মাচ্ণ 
২০২২ পয ্ণন্) যালত অে ্ণননবতক েংকলির েমল়ে 
েুবিধালভাগীরা পয ্ণাতি পবরমালে খােযেেেযে পান।

 েক্ েুবিধালভাগীলের জনযে বিনামূল্যে প্রবত মালে 
পাচঁ সকচ্জ খােযেেেযে প্রোন করা হলি। এর িল্ ৮০ 
সকাটিরও সিবে মানুষ উপকৃত হলিন এিং রাজলকাষ 
সেলক ৫৩,৩৪৪ সকাটির সিবে অে ্ণ খরচ হলি।

 োমবগ্রকভালি, ২০২২ োল্র মাচ্ণ অিবধ কায ্ণকরী এই 
খােযে প্রকলল্পর অধীলন েরকার প্রা়ে ২.৬০ ্ষে সকাটি 
িাকা িযে়ে করলি৷

প্রভবাব:
  পাচঁটি রালজযের ৪৪টি উ্াকাঙ্কী সজ্ার ৭২৮৭টি 
গ্রালম সিার-চ্জ সমািাই্ পবরলষিার িযেিস্া।

 অন্ধ্রপ্রলেে, ছত্তিশগড, ঝাডখণ্ড, মহারাষ্ট্র এিং 
ওবডো়ে এই পবরলষিা িাস্তিাব়েত করলত প্রা়ে 
৬৪৬৬ সকাটি িাকা খরচ হলি এিং ১৮ মালের 
মলধযে েম্পন্ন হলি।

 বিচ্জিা্ েংলযাগ িাবডল়ে সজ্াগুব্লত  
কম ্ণেংস্ালনর েুলযাগ িচৃ্ধে করা হলি।

  এটি আত্মবনভ্ণর ভারত অবভযানলক উৎোবহত করার 
সষেলরি বিচ্জিা্ ভারলতর েৃটষ্টভবগে পূরে করলি।

প্রভবাব: এটি আিহাও়ো, জ্িা়েু এিং মহাোগলরর 
উত্তম পূি ্ণাভাে পবরলষিা প্রোলন েহা়েতা করলি। 
এর জনযে ২১৩৫ সকাটি িাকা িযে়ে করা হলি এিং এটি 
আরও কম ্ণেংস্ালনর েুলযাগ ততবর করলি।

তেধিবাতে: েকসলর কবাসছ তিদ্েিবাল েংসযবাগ তনদ্চিি 
করবার লসক্ষ্য উচিবাকবাঙ্কী ঘেলবাগুতলসি ঘমবাববাইল 
পতরসরববার েন্য েব ্ষেনীন পতরসরববা ববাধ্যববাধকিবা 
িহতবল (USOF) প্রকসপের অনুসমবাদন।

তেধিবাতে: আবহবাওয়বা এবং েলববায় ু পূব ্ষবাভবাে 
আরও তনখুঁি করবার েন্য পরবিতী আতথ ্ষক চসক্রর 
(২০২১-২৫) েন্য পবাচঁ বছসরর েন্য ববায়মুণ্ডল 
এবং েলববায় ু গসবরণবা-মসিতলং পয ্ষসবক্ষণ 
তেসস্ম এবং পতরসরববা (ACROSS) এবং এর 
আিটি উপ-তস্ম চবাতলসয় যবাওয়বার অনুসমবাদন।

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
মতন্তেভবার তেধিবাতে

রবা্রে
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 এটি োমুবরেক েম্পলের কায ্ণকর এিং েষে 
িযেিহালরর েলগে োমুবরেক খালত অতযোধুবনক প্রযুচ্ক্ত 
প্রোন করলি। 

তেধিবাতে: প্রধবানমন্তী গি ১৯ নসভম্বর তিনটি কৃতর আইন 
প্রি্যবাহবাসরর ঘ�বারণবা কসরন এবং মতন্তেভবা িবাসি 
অনসুমবাদন ঘদয়। েংেসদর শীিকবালীন অতধসবশসন 
তবল প্রি্যবাহবাসরর েবাংতবধবাতনক প্রদ্ক্রয়বাও েম্ন্ন হসব।

২০১৪ োল্ যখন সেে আমালক প্রধানমন্তী বহোলি োব়েত্ব 
পা্ন করার েুলযাগ বেল়েবে্ তখন আমরা কৃবষর উন্ন়েন 
এিং কৃষকলের ক্যোেলক েলি ্ণা্ অগ্রাবধকার বেল়েবে্াম। 
সেলের ১০০ জন কৃষলকর মলধযে ৮০ জনই ষুেরে কৃষক। তালঁের 
েুই সহক্টলররও কম জবম রল়েলে। এই ষুেরে কৃষলকর েংখযো ১০ 
সকাটির সিবে। এই ষুেরে জবমই তালঁের োরা জীিলনর আল়ের 
উৎে। তাই আমরা সেলের ষুেরে কৃষকলের েমেযো েমাধালন 
িীজ, বিমা, িাজার এিং েঞ়্ে প্রোলন েি ্ণাত্মক কাজ কলরবে। 
ভাল্া মালনর িীলজর পাোপাবে েরকার কৃষকলের বনমেমধৃে 
ইউবর়ো, মৃত্তিকযা স্বাস্যে কাি্ণ, মাইলক্রা সেচ ইতযোবে েুবিধাও 
বেল়েলে। আমরা কৃষকলের ২২ সকাটি মৃত্তিকযা স্বাস্যে কাি্ণ 
প্রোন কলরবে। িল্ এই তিজ্ঞাবনক অবভযালনর িল্ কৃবষ 
উৎপােনও সিলডলে।

আমরা েেযে বিমা প্রকল্পলক আরও কায ্ণকর কলরবে। আরও 
কৃষকলক এর আওতা়ে আনা হল়েলে। পুরালনা বন়েমগুব্ও 
পবরিত্ণন করা হল়েবে্ যালত আরও সিবে েংখযেক কৃষক 
েুলয ্ণালগর েম়ে েহলজই ষেবতপূরে সপলত পালর। ি্স্বরূপ, 
আমালের কৃষক ভাই ও সিালনরা গত চার িেলর এক ্ষে 
সকাটিরও সিবে ষেবতপূরে সপল়েলেন। আমরা ষুেরে কৃষক এিং 
খামার কমথীলের জনযে বিমা এিং সপনেন েুবিধাও প্রোবরত 
কলরবে। ষুেরে কৃষকলের চাবহো সমিালত ১.৬২ ্ষে সকাটি 
িাকা েরােবর তালঁের িযোঙ্ক অযোকাউলন্ পাঠালনা হল়েবে্।

কৃষকরা যালত তালঁের উৎপাবেত পলেযের েটঠক োম পা়ে 
সেজনযে অলনক পেলষেপও গ্রহে করা হল়েবে্। সেলের গ্রামীে 

আজ সকন্দ্রী়ে েরকালরর কৃবষ িালজি আলগর তু্না়ে পাচঁ গুে 
সিলডলে। প্রবত িের ১.২৫ ্ষে সকাটিরও সিবে িাকা কৃবষলত 
িযে়ে করা হলছে। এক ্ষে সকাটি িাকার কৃবষ পবরকাঠালমা 
তহবিল্র অধীলন, গ্রাম এিং খামালরর কাোকাবে পেযেগুব্ 
েংরষেলের িযেিস্া করা হলছে এিং দ্রুত কৃবষ েরঞ্জাম 
উপ্ধি করার মলতা অলনক েুবিধার েম্প্রোরে করা হলছে। 
ষুেরে কৃষকলের ষেমতা়েলনর জনযে ১০০০০ এিবপও (কৃষক 
উৎপােক েংস্া) ততবরর প্রচারোও চ্লে। এর জনযেও প্রা়ে 
৭০০০ সকাটি িাকা খরচ হলছে। আমালের েরকার কৃষকলের 
স্বালে ্ণ েম্ভািযে েক্ পেলষেপ গ্রহে কলরলে। এটি কৃষকলের 
অে ্ণননবতক অিস্ার উন্নবত এিং তালের োমাচ্জক ময ্ণাো 
িচৃ্ধের ্লষেযে আন্বরকভালি কাজ করলে।

কৃষকলের অিস্ার উন্নবতর জনযে বতনটি কৃবষ আইন প্রিত্ণন 
করা হল়েবে্। উলদ্েযে বে্ সেলের কৃষকলের, বিলেষ কলর 
ষুেরে কৃষকলের ষেমতাব়েত করা এিং তারঁা সযন উৎপাবেত 
পলেযের েটঠক মূ্যে পান এিং তালঁের দ্ারা উৎপাবেত পেযে 
বিচ্ক্রর সষেলরি আরও বিকল্প পা়ে। িেলরর পর িের ধলর সেলের 
কৃষক, কৃবষ বিলেষজ্ঞ, কৃবষ অে ্ণনীবতবিে ও কৃষক েংগঠলনর 
পষে সেলক ধারািাবহকভালি এই েক্ োবি জানালনা হল়েবে্। 
অতীলতও অলনক েরকার এই বিষল়ে বচন্াভািনা কলরলে। 
এিারও েংেলে বিতক্ণ হল়েলে যার পবরলপ্রবষেলত এেি আইন 
আনা হল়েলে। সেেজলুড বিপু্ েংখযেক কৃষক এিং একাবধক 
কৃষক েংগঠন এলক স্বাগত জাবনল়েলে এিং েমে ্ণন কলরলে।

৮০% কু্ষরি কৃরক:

তকরবাণ েমেবান তনতধ: 

এমএেতপ:

কৃতর পতরকবাঠবাসমবা:

কৃতর েংস্বার:

প্রভবাব: ওলেন োবভ্ণলেে, মলিব্ং, অযোবলেলকেন, 
বরলোলে ্ণে অযোন্ড সিকলনা্চ্জ (ও-স্মাি্ণ ) বস্ম 
েমুরেবিেযোর সষেলরি েষেমতা িচৃ্ধেলত োহাযযে করলি।

তেধিবাতে: ব্লু  ইসকবানতমর প্রতি নের ঘরসখ, মতন্তেভবা 
২০২১ ঘথসক ২০২৬ েবাল পয ্ষতে ‘ও-স্মবাি্ষ ’ তস্ম চবালু 
রবাখবার অনুসমবাদন তদসয়সছ যবার েন্য ঘমবাি খরচ 
হসব ২১৭৭ ঘকবাটি িবাকবা।

িাজালরর পবরকাঠালমা েচ্ক্তো্ী হল়েলে। আমরা শুধু এমএেবপ 
িাডাইবন, সরকি্ণ েরকাবর ক্র়ে সকন্দ্রও ততবর কলরবে। আমরা 
ই-নযোম বস্লমর েলগে এক হাজালরর সিবে মাচ্ন্ডলক েংযুক্ত কলর 
সেলের সয সকানও জা়েগা়ে তালঁের পেযে বিচ্ক্র করার জনযে 
কৃষকলের একটি মঞ্ বেল়েবে। এর পাোপাবে োরালেলে কৃবষ 
মাচ্ন্ডর আধুবনকীকরলে সকাটি সকাটি িাকা িযে়ে কলরবে।

মতন্তেভবার তেধিবাতে
রবা্রে

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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প্রভবাব:  সমািাই্ উৎপােন, সমবিকযো্ যন্তাংে উৎপােন, 
িাম ্ণা সেক্টর, অলিালমািাই্ সেক্টলর বেষোনবিে েংখযো 
িচৃ্ধে করা হলি।

  এর অধীলন ন়ে ্ষে যুিকলের প্রবেষেে সেও়ো হলি 
এিং স্াতক প্রবেষেোেথীরা মাবেক ন়ে হাজার এিং 
বিললোমা প্রবেষেোেথীরা আি হাজার িাকা িৃত্তি পালিন। 
এলত প্রা়ে োত ্ষে যুিলকর কম ্ণেংস্ান হলি।

তেধিবাতে: শদ্ক্ত ঘক্ষসত্রর তদসক আসরকটি উসদ্যবাগ, 
দবাদরবা ও নগর হবাসভতল এবং দমন ও তদউ ঘকন্দ্রশবাতেি 
অঞ্লগুতলসি তবদ্ুযৎ তবিরণ এবং খুচসরবা েরবরবাহ 
ব্যবেবার ঘবেরকবাতরকরসণর অনুসমবাদন।
প্রভবাব: এটি বিতরে এিং খুচরা েরিরালহ কম ্ণষেম এিং 
কালজর েষেতা উন্নত করলি। প্রবতলযাবগতাও িাডলি। 
িল্ িলক়ো অে ্ণ পুনরুধোলর েুবিধা হলি।

  বিএনএইচ অযোন্ড বিবি পাও়োর বিব্রেবিউেন 
কলপ ্ণালরেন ব্বমলিি একটি েম্পূে ্ণ মাব্কানাধীন 
েরকাবর সকাম্পাবন বহোলি অন্ভু্ণক্ত হলি। ১.৪৫ 
্লষেরও সিবে গ্রাহকলের আরও ভা্ পবরলষিা 
বনচ্চিত করলি।   

তকছু কৃরকসক কৃতর আইন ঘববাঝবান েম্ভব হয়তন:

কৃতর আইন রতহি হসব:

কৃতর েংস্বার কতমটি:

আমালের েরকার কৃষকলের ক্যোলে, বিলেষ কলর গ্রালমর 
েবররে ষুেরে কৃষকলের জনযে, কৃবষ ও সেলের স্বালে ্ণ, েৎ 
উলদ্েযে, পূে ্ণ আন্বরকতা এিং েম্পূে ্ণ বনষ্ার েলগে নতুন 
আইলনর েূচনা কলরবে্। বকন্তু আমরা সচষ্টা কলরও বকেু 
কৃষকলক এই আইলনর ইবতিাচক প্রভাি েম্পলক্ণ সিাঝালত 
অেমে ্ণ হল়েবে। যবেও কৃষকলের একাংে এই আইলনর 
বিরুলধে প্রবতিাে করবে্, তিুও এিা আমালের জনযে 
গুরুত্বপূে ্ণ বে্। কৃবষ অে ্ণনীবতবিে, বিজ্ঞানী, প্রগবতেী্ 
কৃষকরাও কৃবষ আইলনর গুরুত্ব সিাঝালনার জনযে আপ্রাে 
সচষ্টা কলরবেল্ন। এই বিষল়ে তালঁের সিাঝালত সকান সচষ্টার 
কেুর করা হ়েবন। বিবভন্ন মাধযেলম িযেচ্ক্ত ও েংগঠনগুব্র 
মলধযে পারস্পাবরক আল্াচনাও চ্লত োলক। সয আইন 
বিষল়ে তালঁের আপত্তি বে্, সেই আইলনর ধারা পবরিত্ণন 
করলতও রাচ্জ হল়েলে েরকার। আমরা েুই িেলরর জনযে 
এই আইনগুব্ স্বগত করার প্রস্তািও কলরবে।

সেেিােীর কালে ষেমা সচল়ে আজ আবম আন্বরকভালি ি্লত 
চাই, আমালের তপেযো়ে বনচি়েই এমন সকালনা ঘািবত বে্ 
সয আমরা কৃষক ভাইলের কালে প্রেীলপর আল্ার মলতা কৃবষ 
আইলনর েতযেতা িযোখযো করলত পাবরবন। আজ গুরু নানকলেলির 
প্রকাে পলি ্ণর পবিরি উৎেি। এিা কাউলক সোষালরাপ করার 
েম়ে ন়ে। আজ আবম আপনালক, েমগ্র সেেলক ি্লত চাই সয 
আমরা বতনটি কৃবষ আইন িাবত্ করার বেধোন্ বনল়েবে। চ্বত 
মালের সেলষর বেলক শুরু হও়ো েংেে অবধলিেলন আমরা 
এই বতনটি কৃবষ আইন িাবতল্র োংবিধাবনক প্রচ্ক্র়ো েম্পন্ন 

আজ কৃবষ খাত েংক্রান্ আলরকটি গুরুত্বপূে ্ণ বেধোন্ 
বনল়েলে েরকার। েনূযে িালজলির চাষ অে ্ণাৎ প্রাকৃবতক 
চালষর প্রচার, সেলের পবরিবত্ণত প্রল়োজনী়েতার কো মাো়ে 
সরলখ তিজ্ঞাবনকভালি িে্ উৎপােলনর ধরে পবরিত্ণন 
করা এিং এমএেবপলক আরও কায ্ণকর ও স্বছে করার 
মলতা বিষল়ে বেধোন্ বনলত একটি কবমটি গঠন করা হলি। 
কবমটিলত সকন্দ্রী়ে েরকার, রাজযে েরকার, কৃষক, কৃবষ 
বিজ্ঞানী এিং কৃবষ অে ্ণনীবতবিেলের প্রবতবনবধ োকলিন।

তেধিবাতে: ন্যবাশনবাল অ্যবাসপ্রতন্টেতশপ ঘ্তনং তস্ম 
আগবামী পবাচঁ বছসরর েন্য চবালু রবাখবার েন্য ৩০৫৪ 
ঘকবাটি িবাকবা ব্যয় করবা হসব, িরুণ প্রতিভবার তবকবাশ 
তনদ্চিি করসব।

করি। আপনালের এখন বনজ গলৃহ মালঠ এিং পবরিালরর 
কালে বিলর যাও়ো উবচত। নতুন কলর শুরু করা যাক। নতুন 
পলে একেলগে এবগল়ে চ্ুন।

েংেদ কৃতর আইন ববাতিসলর তবল 
পবাে কসরসছ

েংেলের েীতকা্ীন অবধলিেলনর প্রেম বেলনই কৃবষ 
আইন িাবত্ বি্, ২০২১ উভ়ে কলষে পাে হল়েলে। 
রাষ্ট্রপবতর েমেবতর পর এই বিল্র সম়োে সেষ হলি। 

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী জাবতর উলদ্লে ভাষলে বতনটি 
কৃবষ বিল্ িাবত্ করার প্রবতশ্রুবত সেও়োর কল়েকবেন 
পর এই পেলষেপ গ্রহে করা হ়ে। অবধলিেলনর প্রেম 
বেলন, সকন্দ্রী়ে কৃবষমন্তী নলরন্দ্র বেং সতামর স্াকেভা 
এিং রাজযেেভা়ে এই বি্টি সপে কলরন সযখালন এটি 
ভল়েে সভালি পাে হ়ে। এই বি্ েংেলে উত্াপলনর 

আলগ মবন্তেভাও অনুলমােন কলরবে্।

মতন্তেভবার তেধিবাতে
রবা্রে

েংকসপের 
দ্বারবা 
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উত্তরপ্রসদশ: নিুন ভবারসির 
অমূল্য ‘রিন’
উন্নত সযাগালযাগ িযেিস্া সয সকান স্ালনর িাবেজযে, 

বেল্প তো োবি ্ণক উন্ন়েলন সজা়োর আলন। প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র সমােীর সনতৃলত্ব সকন্দ্রী়ে েরকার সর্, েডক 

িা বিমান েংলযাগ যাই সহাক না সকন, োধারে 
মানুলষর যাতা়োত, পেযে ও পবরলষিা পবরিহলনর 

জনযে েমববিত এিং বনরবিচ্ছেন্ন েংলযাগ প্রোন 
করলত বনর্ে প্রলচষ্টা চাব্ল়ে যালছে। এর অংে 
বহোলি েম্প্রবত প্রধানমন্তী সমােী উত্তরপ্রলেলের 

সজও়োলর বিলবের চতুে ্ণ িহৃত্তম আন্জ্ণাবতক 
বিমানিন্লরর ত্িত্তিপ্রস্তর স্াপন কলরলেন। রালজযে 

পূি ্ণাঞ্্ এক্সলপ্রেওল়ে চা্ু করার কল়েকবেন পলরই 
বতবন এই প্রকলল্পর েূচনা কলরন। এই সজাডা সমগা 

প্রকল্পগুব্ শুধুমারি উত্তরপ্রলেলের বেোই িেল্ 
সেলি না িরং বিবনল়োলগর বিো্ সষেরি েটৃষ্ট করলি, 

িহু মানুলষর কম ্ণেংস্ালনর েুলযাগ ততবর করলি।

প্রধানমন্তী সমােী েি ্ণো রাষ্ট্রলক অগ্রাবধকার 
সেন, বতবন মলন কলরন ‘েি ্ণালগ্র রাষ্ট্র’ 
এই ভািনা রাজনীবতর অংে ন়ে, িরং 

তা জাতী়ে নীবতর একটি অংে। এই কারলেই 
বতবন উন্ন়েনমূ্ক পবরকাঠালমার উপর বিলেষ 
সজার সেন এিং িল্ন, “একবিংে েতাব্দীর 
নতুন ভারত সেরা আধুবনক পবরকাঠালমাগুব্ 
গলড তু্লে। উন্নত রাস্তা, সর্ সনিও়োক্ণ এিং 
বিমানিন্রগুব্ বনেক অিকাঠালমাগত প্রকল্প 
ন়ে, এটি েমগ্র অঞ্্ এিং মানুলষর জীিনলক 
েম্পূে ্ণরূলপ পবরিত্ণন করলত েষেম হলি।" োরা 
সেলে েরকার আধুবনক অিকাঠালমা বনম ্ণালে সয 
গুরুত্ব সে়ে তা তারঁ এই কোগুব্ সেলক প্রকাে 
পা়ে। রাস্তা, সমলট্া, সর্ সনিও়োক্ণ পবরকাঠালমা 
বনম ্ণালের সষেলরি ভারত একটি নতুন অধযো়ে রচনা 

নয়িবা আতেে্ষবাতিক তবমবানবন্র
রবা্রে

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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করলে। গত কল়েক িেলর গহৃীত উলেযোগগুব্র 
মলধযে অনযেতম হ্ 'উলড সেে কা আম নাগবরক' 
(UDAN), এই প্রকলল্পর অধীলন োধারে মানুলষর 
েস্তা়ে বিমান যারিার স্বপ্ন িাস্তিাব়েত হল়েলে। 
েকল্র েলগে, েকল্র বিকাে, েকল্র বিবোে, 
েকল্র প্র়োে-এই মন্তলক েগেী কলর েরকার 
বনচ্চিত করলে সয প্রকল্পগুব্ দ্রুত েম্পন্ন হ়ে এিং 
্ষেযেমারিা োবডল়ে না যা়ে এিং বনধ ্ণাবরত েমল়ের 
মলধযেই তা সযন েম্পন্ন হ়ে। অনুমান করা যা়ে 

২০২৪ োল্র সেলটেম্বলরর সেষ নাগাে সজও়োর 
আন্জ্ণাবতক বিমানিন্র সেলক একটি রানওল়ে-
েহ ্াইি পবরলষিা শুরু হলি। এটি চা্ু হল্ 
বেবলি সেলের প্রেম েহর হল়ে উঠলি সযখালন ৭০ 
বকল্াবমিালরর মলধযে বতনটি বিমানিন্র োকলি। 
বেবলি এিং সজও়োর আন্জ্ণাবতক বিমানিন্র 
োডাও, তৃতী়ে বিমানিন্র হ্ গাচ্জ়োিালের 
বহন্ন, এখান সেলক অভযেন্রীে ্াইি ইবতমলধযেই 
চা্ু হল়েলে।  

ঘেওয়বার আতেে্ষবাতিক তবমবানবন্র উন্নয়সন গতি আনসব 

এই তবমবানবন্র িৎেংলগ্ন অঞ্সলর উন্নয়সন 
নিুন তদশবা তনসয় আেসব৷ আমরবা েকসলই েবাতন 
ঘয বন্রগুতল ঘেই েকল রবাসে্যর েন্য অি্যতে 
গুরুত্বপূণ ্ষ ঘযখবাসন েীমবানবা েমুসরির েসঙ্ েংলগ্ন 

রসয়সছ৷ তকন্তু উত্তরপ্রসদসশর মি ভূতমবধি 
রবাে্যগুতলর ঘক্ষসত্র তবমবানবন্রগুতল এই ভূতমকবা 

পবালন কসর। এখবাসন আতলগড়, মথুরবা, তমরবাি, 
আগ্রবা, তবেসনৌর, ঘমবারবাদবাববাদ এবং বসরতলর মসিবা 

তশপেবাঞ্ল রসয়সছ। পতরসরববা ঘক্ষসত্র এবং কৃতর 
খবাসিও পদ্চিম উত্তরপ্রসদসশর উসলেখসযবাগ্য অবদবান 
রসয়সছ৷ এখন এই এলবাকবার েম্ভবাবনবাও বহুগুণ বৃদ্ধি 

পবাসব। এখন কৃরক, তবসশর কসর কু্ষরি কৃরসকরবা, 
ফল, েবদ্ে এবং মবাসছর মসিবা পচনশীল পণ্য দ্রুি 

রফিবাতন করসি েক্ষম হসবন। 
নসরন্দ্র ঘমবাদী, প্রধবানমন্তী

৫৭৩০
সকাটি িাকার সিবে বিবনল়োলগর েলগে 
৩৩০০ একর জবমলত বিমানিন্লরর 
প্রেম পয ্ণাল়ের বনম ্ণাে হলি। এক ্লষের 
সিবে কম ্ণেংস্ালনর েুলযাগ ততবর হলি।

বিল্ম বেটি, সমবিকযো্ 
বিভাইে পাক্ণ, 
অযোপালর্ পাক্ণ এিং 
উত্তরপ্রলেে প্রবতরষো 
বেল্প কবরলিার বনম ্ণালের 
মাধযেলম উত্তরপ্রলেলে 
বিবনল়োলগর েম্ভািনা 
িচৃ্ধে পালি।

পয ্ষিসনর পৃষ্সপবারকিবা
এটি পয ্ণিন এিং আবতলে়েতা 
সষেরিলক উৎোবহত করলি। এটি 
হলি সেলের প্রেম বিমানিন্র 
সযখালন ‘সনি-চ্জলরা কাি ্ণন 
বনগ ্ণমন’ িযেিস্া োকলি অে ্ণাৎ 
েম্পূে ্ণরূলপ েষূেমুক্ত হলি। 
কায ্ণক্রম বিচ্জিা্ প্রযুচ্ক্তর 
উপর ত্িত্তি কলর গটঠত হলি।

নয়িবা আতেে্ষবাতিক তবমবানবন্র
রবা্রে

ইবন্লগ্রলিি মাবটি 
মলি্ কালগ ্ণা হালির 
ধারো অনুযা়েী 
বিমানিন্র বনম ্ণালের 
িল্ ্চ্জবস্ক খরচ 
হ্াে পালি এিং েম়ে 
োরে়ে হলি।

উত্তরপ্রলেে সেলের একমারি 
রাজযে হল়ে উঠলি সযখালন পাচঁটি 
বিমানিন্র োকলি। ন়েিা 
আন্জ্ণাবতক বিমানিন্র উত্তর 
ভারলতর ‘্চ্জবস্ক সগিওল়ে’ 
হল়ে উঠলি। বিমানিন্লরর 
কালে অযোলরা বেটি গলড 
সতা্ারও পবরকল্পনা রল়েলে।

তবতনসয়বাসগর প্রচবার েময় ববাচঁবান

েবািীয় রবােধবানী অঞ্ল উপকৃি হসব: েহলজ এিং 
দ্রুত আন্জ্ণাবতক িাজালরর পে উনু্মক্ত হও়ো়ে স্ানী়ে 
পেযে এিং উৎপােলনর িাজালর প্রবতলযাবগতা িচৃ্ধে পালি। 
বেবলি, ন়েিা, গাচ্জ়োিাে, আব্গড, আগ্রা, িবরোিাে 
অঞ্ল্ িেিােকারী মানুষ উপকৃত হলিন।

প্রতি বছর ১.৫ ঘকবাটি যবাত্রী 
যবািবায়বাি করসবন 

২০২৪ েবাসলর মসধ্য তনম ্ষবাণ ঘশর হসব:  ২০২৪ োল্র মলধযে 
বিমানিন্র বনম ্ণাে সেষ করার ্ষেযেমারিা রল়েলে। অিস্ালনর বেক 
সেলক, সজও়োর বিমানিন্র আগ্রা সেলক ১৩০ বকল্াবমিার এিং বেবলি 
সেলক মারি ৭২ বকল্াবমিার, সগ্রিার ন়েিা সেলক ২৮ বকল্াবমিার 
এিং ন়েিা সেলক ৪০ বকল্াবমিার েলূর োকলি। বিমানিন্লরর 
েলগে ভূগভ্ণস্ পবরিহন িযেিস্াও উন্নত করা হলি, িল্ বিমানিন্রটি 
েডক, সর্ ও সমলট্ার মাধযেলম েংযুক্ত োকলি।

৩৪০০০
সকাটি িাকা িযে়ে হলি এই বিমানিন্র 

বনম ্ণালে। ২০২৪ োল্র সেলটেম্বলর এখান 
সেলক প্রেম বিমান যারিা শুরু করলি। 

েংকসপের 
দ্বারবা 
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পরবাক্রমশবালী ভবারি গঠসনর  
লসক্ষ্য গৃহীি উসদ্যবাগ 

অবধকাংে প্রবতরষো েরঞ্জাম োমগ্রী এখন ভারলত ততবর হলি। েীঘ ্ণবেন ধলর বিলবের িহৃত্তম অস্ত্র সক্রতা 
সেেগুব্র মলধযে ভারতলক অনযেতম িল্ বিলিবচত করা হলতা। আগামী বেলন সেে রষো়ে সেনািাবহনীলক 

েচ্ক্তো্ী ও আত্মবনভ্ণরেী্ করার ্লষেযে একাবধক পেলষেপ গ্রহে করা হলছে। এর পবরলপ্রবষেলত, 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী ১৯ নলভম্বর প্রবতরষো কবরলিালরর ঝাবঁে বিভালগর ত্িত্তিপ্রস্তর স্াপন কলরন এিং 

১০০টি নতুন তেবনক সু্ল্র েূচনা কলরবেল্ন যা বতবন ্া্লকলিার প্রাচীর সেলক সঘাষো কলরবেল্ন। 

“ভারত সকানবেন সেৌয ্ণ এিং িীরলত্বর অভালি 
যলুধে পরাচ্জত হ়েবন। রাবন ্ক্ষীিাঈল়ের 
যবে বরিটিেলের েমতু্যে েম্পে ও আধুবনক 

অস্ত্রেস্ত্র োকত, তাহল্ সেলের স্বাধীনতার ইবতহাে হ়েলতা 
অনযেভালি স্খা হলতা।“ ঝাবঁেলত জাতী়ে প্রবতরষো েমপ ্ণন 
পি ্ণ উপ্লষে প্রধানমন্তী সমােীর এই কোগুল্া স্বাধীনতার 
ে়ে েেক পলরও প্রবতরষো পেযে আমোবনকারক বহোলি 
সেলের প্রকৃত ভািমূবত ্ণ প্রকাে কলর। ২০১৪ োল্ ষেমতা়ে 
আোর পর সেলক, প্রধানমন্তী েে্ণার পযোলিল্র স্ববনভ্ণরতার 
স্বপ্ন িাস্তিা়েলনর জনযে িহু উলেযোগ গ্রহে কলরলেন এিং 
ি্স্বরূপ ভারত আজ ৮৪টি সেলে প্রবতরষো পেযে রতিাবন 
করলে। এই উলেযোগগুব্র অংে বহোলি, িলুন্্খলণ্ডর 
ইউবপ প্রবতরষো বেল্প কবরলিারটি প্রবতরষো খালত সেেলক 
স্ববনভ্ণর করলত মুখযে ভূবমকা পা্ন করলি। িলুন্্খণ্ড, যা 

বহুতদন ধসরই ভবারিসক তবসবের 
বৃহত্তম অস্ত্র ঘক্রিবা তহেবাসব গণ্য 
করবা হসিবা। তকন্তু আে ঘদসশর মন্ত 
হল- ‘ঘমক ইন ইদ্ডিয়বা, ঘমক ফর 
দ্য ওয়বার্্ষ’। আে ভবারি তনসের 
প্রতিরক্ষবা ববাতহনীসক স্তনভ্ষর করসি 
উসদ্যবাগী হসয়সছ। আমরবা ঘদসশর 
প্রতিরক্ষবা খবাসির েসঙ্ ঘদসশর 
ঘবেরকবাতর খবাসির অংশগ্রহণসক 
একদ্ত্রি করতছ। নিুন স্বাি্ষ-
আপগুতল এখন িবাসঁদর ঘশ্রষ্ত্ব 
প্রমবাসণর েুসযবাগ পবাসচ্ছ।

অকুসিবাভয় ঝবাতঁের ভূতম ঘথসক

েবািীয় প্রতিরক্ষবা েমপ ্ষন পব ্ষ
প্রতিরক্ষবা

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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'জাতী়ে প্রবতরষো েমপ ্ণে পলি ্ণ’র েম়ে প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র সমােী ঝাবঁেলত অি্ একতা পালক্ণর 
উলদ্াধন কলরলেন। প্রা়ে ১১ সকাটি িাকা িযেল়ে 
প্রাক্তন প্রধানমন্তী অি্ বিহারী িাজলপ়েীর 
নামানুোলর, একতা (ইউবনটি) পাক্ণটি বনবম ্ণত 
হল়েলে এিং এটি প্রা়ে ৪০,০০০ িগ ্ণবমিার এ্াকা 
জলুড ত্িসৃ্ত। পালক্ণ গ্রন্াগার োকলি। পালক্ণ অি্ 
বিহারী িাজলপ়েীর সয মূবত ্ণ োকলি সেটি ততবর 
কলরলেন বিখযোত ভাস্র রাম েুতার, বযবন ‘স্যোচু 
অি ইউবনটি’ বনম ্ণাে কলরবেল্ন। এর পাোপাবে 
প্রধানমন্তী ঝাবঁের গারাউো়ে ৬০০ সমগাও়োলির 
আ্ট্া সমগা সো্ার পাও়োর পালক্ণর ত্িত্তিপ্রস্তরও 
স্াপন কলরলেন। এই প্রকলল্পর জনযে ৩০০০ 
সকাটিরও সিবে অে ্ণ িযে়ে হলি। এর িল্ স্ানী়ে 
মানুষ েস্তা়ে বিেুযেৎ পালিন।  

একেম়ে ভারলতর িীরত্ব ও োহবেকতার জনযে পবরবচত 
বে্, এখন ভারলতর সকৌে্গত েচ্ক্তর একটি প্রধান সকন্দ্র 
বহোলি গলড উলঠলে।

ভবিষযেলত অনযোনযে সেলের েরঞ্জাম ও অস্ত্র বনল়ে ভারত 
যলুধে অিতীে ্ণ হলত পালর না। ি্স্বরূপ, প্রবতরষো খালত 
সেেলক স্ববনভ্ণর করলত ভারত প্রবতরষো নীবতলত সকৌে্গত 
পবরিত্ণন কলর চল্লে। কল়েক িের আলগ পয ্ণন্ বিলবের 
সমাি অস্ত্র আমোবনর প্রা়ে ১০ েতাংলের অবধকারী বে্ 
ভারত। প্রবতরষো এিং বনরাপত্তার প্রল়োজলন স্ববনভ্ণর হও়ো 
একান্ প্রল়োজনী়ে। অনযোনযে সেলের উপর বনভ্ণরেী্তা 

কমালত ভারলতর গুরুত্বপূে ্ণ পেলষেপ গ্রহে কলরলে, তাই 
েরকার এই খালত সিেরকাবর েংস্াগুব্র অংেগ্রহেলক 
উৎোবহত করলে। ভারত এখন বনলজই বিলবের িহৃত্তম 
োমবরক েচ্ক্তলত পবরেত হলত অি্ণনযোসি িযোক্টবর সিাি্ণ, 
একাবধক প্রবতরষো েংস্া ততবর কলরলে। স্বাধীনতার অমতৃ 
মলহাৎেলির অংে বহলেলি জাতী়ে প্রবতরষো েমপ ্ণে 
পি ্ণ এিং রাবন ্ক্ষীিাইল়ের জন্মিাবষ ্ণকী উপ্লষে 
উত্তরপ্রলেলের ঝাবঁের েলুগ ্ণ আল়োচ্জত একটি অনষু্ালন 
প্রধানমন্তী সমােী প্রবতরষো মন্তলকর সিে কল়েকটি নতুন 
উলেযোগ জাবতর উলদ্লে উৎেগ ্ণ কলরলেন।   

n এনবেবে অযো্ুমনাই অযোলোবেল়েেন এিং এনবেবে 
কযোলিিলের জনযে জাতী়ে কম ্ণেূবচর েূচনা, এই 
অযোলোবেল়েেলনর প্রেম েেেযে বহোলি প্রধানমন্তীর 
নাম বনিধিন করা হ়ে।

n  ১০০টি নতুন তেবনক সু্্ চা্ু করা এিং এনবেবে 
েীমান্ ও উপকূ্ী়ে পবরকল্পনার েম্প্রোরে। এই 
সেেন সেলক ৩৩টি তেবনক সু্ল্ োরিীলের ভবত্ণও 
শুরু হল়েলে।

n  ঝাবঁেলত ৩৪২৫ সকাটি িাকার সিবে মূল্যের অনযোনযে 
উন্ন়েন প্রকল্প।

n  ঝাবঁে েুলগ ্ণ রাবন ্ক্ষীিাঈল়ের ১৯৩তম জন্মিাবষ ্ণকী 
উপ্লষেযে মূবত ্ণ উলন্মাচন।

n  এনবেবে কযোলিিলের জনযে জাতী়ে ধারািাবহক 
প্রবেষেে কম ্ণেূবচ চা্ু হল়েলে।

n  ্ াইি কমিযোি সহব্কটোর (LCH), স্ান এিং 
সনৌ জাহালজর জনযে সেেী়েভালি পবরকবল্পত এিং 
বিকবেত ইল্কট্বনক ও়োরলি়োর েুযেি 'েচ্ক্ত' 
েেস্ত্র িাবহনীর কালে হস্তান্র।  

n  েহীেলের প্রবত রেধো জানালত নযোেনা্ ও়োর 
সমলমাবর়ো্ সমািাই্ অযোপ চা্ু করা হল়েলে।

ঘদশসক উৎেগ ্ষ করবা 
নিুন উসদ্যবাগ 

অিল একিবা পবাসক্ষর উসদ্বাধন এবং 
ঘেবালবার এনবাদ্ে্ষ পবাসক্ষর ত্িত্তিত্িত্তিপ্রস্তর স্বাপন 

প্রতিরক্ষবা খবাসি স্তনভ্ষরিবার ওপর ঘেবার মবাসহবাববায় শুরু হসয়সছ কসয়ক 
দশসকর অমীমবাংতেি প্রকপে n সেেী়েভালি পবরকবল্পত এিং বিকবেত যন্তপাবত 

হস্তান্র করা হল়েলে। প্রধানমন্তী আনুমাবনক ৪০০ 
সকাটি িাকার বিলিসি ইন্ডাব্রে়ো্ কবরলিালরর 
অন্গ ্ণত ঝাবঁে সনালির ত্িত্তিপ্রস্তর স্াপন 
কলরলেন।

n ‘নযোেনা্ ও়োর সমলমাবর়োল্’ চা্ু হ্ বিচ্জিা্ 
বক়েস্। এর মাধযেলম েে ্ণনােথীরা সিাতালম বক্ক 
কলর েহীেলের প্রবত রেধো জানালত পারলিন।

n মালহািার উন্ন়েলন গবত আনলত ৩২৫৯ সকাটি 
িাকার একাবধক উন্ন়েন প্রকল্প চা্ু করা হল়েলে।  
প্রকল্পগুব্র মলধযে রল়েলে অজু্ণন েহা়েক প্রকল্প, 
রালতৌব্ িাধঁ প্রকল্প, ভাওবন িাধঁ প্রকল্প এিং 
মাঝগাওঁ-বচব্ জ্প্ংক্ার প্রকল্প। এই প্রকল্পগুব্ 
এই অঞ্ল্ জল্র ঘািবত েরূ করলি৷ 

েবািীয় প্রতিরক্ষবা েমপ ্ষন পব ্ষ
প্রতিরক্ষবা েংকসপের 

দ্বারবা 
তেদ্ধিলবাভ
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অভ্যতেরীণ তনরবাপত্তবা ঘেবারদবার 
করসি পুতলশ ববাতহনীসি একটি নিুন 

প্রযুদ্ক্তগি তমশন স্বাপন করবা হসব
সকাবভি মহামাবর চ্াকা্ীন েমল়ে পুব্লের প্রেংেনী়ে ভূবমকা জনোধারলের কালে তালঁের 

ভািমূবত ্ণ পুনরুধোলর োহাযযে কলরলে। এখন পুব্ে প্রোেলনর ভূবমকা আরও কায ্ণকরী কলর তু্লত 
যুগ্ম ্ষেযে বস্র করা হল়েলে। এক হ্ প্রযুচ্ক্তর প্রচালরর মাধযেলম আরও েষে কলর সতা্া এিং তৃেমূ্ 
স্তলর পুব্লের ভূবমকা িচৃ্ধে। এর জনযে প্রধানমন্তী সকন্দ্রী়ে স্বরাষ্ট্রমন্তীর সনতৃলত্ব পুব্ে প্রযুচ্ক্ত বমেন 

প্রবতষ্ার বনলে্ণে বেল়েলেন।

প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােীর সনতৃত্বাধীন েরকালরর 
অগ্রাবধকালরর মলধযে অনযেতম হ্ মানিেম্পে 
িযেিস্াপনা। পূি ্ণিতথী েরকালরর আমল্ পুব্লের 

মহাপবরচা্ক এিং পুব্ে মহাপবরেে ্ণকলের প্রোেবনক 
তিঠলক প্রধানমন্তী িা স্বরাষ্ট্রমন্তী শুধু উলদ্াধনী িা েমাপনী 
অবধলিেলন সযাগ বেলতন। বকন্তু এখন সেই েৃটষ্টভবগের 
পবরিত্ণন হল়েলে এিং তা সে রালজযের বিলরক্টর-সজনালর্ 
অি পুব্ে-এর তিঠক সহাক িা আইএএে-আইবপএে 
অবিোরলের েলগে েং্াপ সহাক, েীষ ্ণ স্তর সেলক একটি 
েেুমববিত কাঠালমা ততবর করার ্লষেযে প্রধানমন্তী সমােী 
িা স্বরাষ্ট্রমন্তী অবমত োহ এই েি তিঠলক পুলরা েম়ে 
উপবস্ত বেল্ন। ২০-২১ নলভম্বর উত্তরপ্রলেলের রাজধানী 
্খনউল়ে অনটুষ্ত ৫৬ তম বিলরক্টর সজনালর্ অি 
পুব্ে-আইচ্জবপ েলমে্লন, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী 
বেখন পধেবত বহোলি এটিলক গলড সতা্ার জনযে পুব্ে-
েম্পবক্ণত েমস্ত ঘিনার বিললিষে এিং সকে স্াবির 
বিকালের উপর সজার সেও়োর পরামে ্ণ বেল়েবেল্ন। 

সকন্দ্রী়ে স্বরাষ্ট্রমন্তী অবমত োহ এই েভার উলদ্াধন 
কলরবেল্ন, সযখালন বতবন সেলের বতনটি সেরা োনালক 
পুরস্ালর েমোবনত কলরবেল্ন। েবুেলনর এই েলমে্লনর 

েি তিঠলকই অংে বনল়েবেল্ন সকন্দ্রী়ে স্বরাষ্ট্রমন্তী। 
োধারে মানলুষর জীিলন সকাউইন, সজম এিং ইউবপআই-
এর মলতা প্রযচু্ক্তর গুরুলত্বর কো উললিখ কলর, েমাপনী 
অবধলিেলন প্রধানমন্তী সমােী, োরা সেলে পুব্ে িাবহনীর 
েবুিধার জনযে আন্তঃিযেিহারলযাগযে প্রযচু্ক্ত বিকালের 
গুরুত্ব তুল্ ধলরন। প্রধানমন্তী, বিলেষ কলর প্রযচু্ক্তর 
প্রল়োজনী়েতার কো মাো়ে সরলখ স্বরাষ্ট্রমন্তীর সনতৃলত্ব 
একটি উ্ ষেমতােম্পন্ন পুব্ে প্রযচু্ক্ত বমেন গঠন 
করার বনলে্ণে সেন যালত আগাবমবেলন পুব্ে িাবহনী উন্নত 
প্রযচু্ক্তর েলগে খাপ খাইল়ে বনলত পালর। তেনচ্ন্ন েমেযো 
েমাধালন বতবন তরুেলের উ্ কাবরগবর বেষোর েলগে যকু্ত 
করার পরামে ্ণ সেন।  

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ ২০১৭ ২০১৬ ২০১৫ ২০১৪
েবাসলর তিদ্েতপ 

েসমেলন ঘকবাতভসির 
কবারসণ ভবাচু্ষয়বাতল 

হসয়তছল।

েবাসল 
আইআইএেইআর, 

পুনবায় অনুটষ্ি 
হসয়তছল।

েবাসল 
ঘকভবাতদয়বায় 

অনুটষ্ি 
হসয়তছল।

েবাসল তবএেএফ 
অ্যবাকবাসিতম, 
ঘিকবানপুসর 

অনুটষ্ি 
হসয়তছল। 

েবাসল ন্যবাশনবাল 
পুতলশ 

অ্যবাকবাসিতম, 
হবায়রিবাববাসদ 
হসয়তছল।

েবাসল কচ্ছ 
উপেবাগসরর 

ঘধবাসদ্ষবাসি 
অনুটষ্ি 

হসয়তছল।

েবাসল 
গুয়বাহবাটিসি 

অনুটষ্ি 
হসয়তছল।

েসমেলসনর েন্য তনম্নতলতখি ঘকবার গ্রুপগুতল 
গঠন করবা হসয়তছল
কারাগার েংস্ার, েন্তােিাে, িামপন্ী চরমপন্া, োইিার 
ক্রাইম, মােক পাচার, এনচ্জওর তিলেবেক অে ্ণা়েন, 
স্ান ইেুযে, েীমান্ গ্রালমর উন্ন়েন ইতযোবে জাতী়ে 
বনরাপত্তা-েম্পবক্ণত বিষ়েগুব্র মূ্ বেকগুব্ বনল়ে 
আল্াচনা করার জনযে পুব্লের মহাপবরচা্কলের 
অধীলন কল়েকটি সকার গ্রুপ গটঠত হল়েলে।

তিদ্েতপ েসমেলন
রবা্রে

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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ভবারসি 
তিদ্েিবাল 

তবপ্লসবর পবাচঁটি 
গুরুত্বপূণ ্ষ 
পতরবি্ষন

আমরবা 
তবসবের 

েবসচসয় ত্িস্তৃ তত্িস্তৃ ত  
গণ িথ্য পতরকবাঠবাসমবা

তিতর করতছ।

১.৩ 
তবতলয়সনরও 

ঘবতশ ভবারিীয়সদর 
তনতদ্ষষ্ তিদ্েিবাল 
পতরচয় রসয়সছ।

ছয় 
লসক্ষরও 

ঘবতশ গ্রবাসম 
ব্রিব্যবাডি েংসযবাগ 
প্রদবান করবার লসক্ষ্য 

দ্রুি এতগসয় 
চসলসছ।

ভবারসি তশপে 
ও ঘেববা ঘক্ষসত্রর 

পবাশবাপবাতশ কৃতর ঘক্ষসত্রও 
ব্যবাপক তিদ্েিবাল 
রূপবাতের �সিসছ। 

৫দ্ে 
এবং ৬দ্ে’র 

মসিবা ঘিতলকম 
প্রযুদ্ক্তসি ঘদশীয় 
েক্ষমিবা ববাড়বাসি 
তবতনসয়বাগ করবা 

হসচ্ছ।

ভবারসির িথ্যপ্রযুদ্ক্ত প্রতিভবা তববে অথ ্ষনীতির ভবারসির িথ্যপ্রযুদ্ক্ত প্রতিভবা তববে অথ ্ষনীতির 
তিদ্েিবাল পসথর পথপ্রদশ ্ষক হসয় উসঠসছ  তিদ্েিবাল পসথর পথপ্রদশ ্ষক হসয় উসঠসছ  

প্রযুচ্ক্তগত উন্ন়েলনর গবত জীিলন স্বাছেন্যে আলন, বকন্তু 
একই েমল়ে, এর একাবধক অপিযেিহালরর েম্ভািনাও 
োলক। িত্ণমালন বিচ্জিা্ যগু আন্জ্ণাবতক 

প্রবতলযাবগতা এিং সনতৃলত্বর েমেযোগুব্লক নতুন আকার 
বেলছে। ভারত বিলবের তৃতী়ে িহৃত্তম এিং দ্রুত িধ ্ণনেী্ 
সেে, সযখালন প্রবত েতিালহ নতুন ইউবনকন ্ণ আবিভূ্ণত 
হ়ে। োরে়েী মূল্যের এিং েি ্ণজনীন স্বাস্যে পবরলষিার জনযে 
ভারত জাতী়ে বিচ্জিা্ স্বাস্যে বমেলনর েচূনা কলরলে। 
প্রযচু্ক্তর সষেলরি ভারলতর েষেতা োরা বিলবে স্বীকৃত। 
বপএ্আই বস্ম ইল্কট্বনক্স এিং সিব্কবমউবনলকেলনর 
িড েংস্াগুব্লক আমন্তে জাবনল়েলে। প্রযচু্ক্তর েিলচল়ে 
িড পেযে হ্ সিিা যা ভারলত নাগবরকলের ষেমতা়েলনর 
জনযে ক্রমিধ ্ণমানভালি িযেিহার করা হলছে।

‘অল্রেব়্োন ্রেযোলিচ্জক পব্বে ইনবস্টিউলি’র 
উলেযোলগ গত মালে ‘প্রযচু্ক্ত উন্ন়েন ও বিলেি’ বিষল়ে 'বেিবন 
েং্াপ' আল়োচ্জত হল়েবে্, সযখালন প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
সমােী তেযেপ্রযচু্ক্তর গুরুত্ব েম্পলক্ণ ভারলতর বচন্াভািনা 
বিবে সনতালের, বেল্প প্রবতবনবধলের োমলন উপস্াপন 
কলরবেল্ন। েরকার প্রধানলের বতবন িল্ন, “ভারলতর 
তেযেপ্রযচু্ক্ত প্রবতভা বিবেিযোপী বিচ্জিা্ অে ্ণনীবত ততবর 

করলত োহাযযে কলরলে এিং প্রযচু্ক্ত ও পবরলষিার উন্ন়েলন 
অিোন সরলখলে। আমরা আমালের সকাউইন মঞ্টিলক 
‘ওলপন সোে ্ণ’ েফ্টও়েযোর বহোলি বিনামূল্যে েমগ্র বিলবের 
জনযে উপ্ধি কলরবে। আমরা ক্াউি লেযোিিলম ্ণর েষেমতা 
িাডালত কাজ করবে। আমরা বিবভন্ন িহুজাবতক েংস্ার 
জনযে োইিার বনরাপত্তা েমাধালনর কাজ করবে।"
ভবারসি েবসচসয় েস্তবা ঘিিবা পবাওয়বা যবায়

অে ্ণননবতক প্রিচৃ্ধে ত্বরাববিত করার ্লষেযে প্রযচু্ক্ত 
িযেিহালরর পাোপাবে ভারত সিিা েরুষো, সগাপনী়েতা এিং 
েরুষোর জনযে একটি েচ্ক্তো্ী পবরকাঠালমা ততবর করলে৷ 
ভারত আজ মাোবপেু সিিার িহৃত্তম গ্রাহকলের মলধযে 
অনযেতম এিং বিলবের েিলচল়ে েস্তা়ে সিিাও পাও়ো যা়ে। 
ভারলতর বিচ্জিা্ বিলেলির োি্যে আমালের গেতন্ত এিং 
অে ্ণনীবতর অগ্রগবতলত েহা়েক হল়েলে। তাই, প্রধানমন্তী 
আন্জ্ণাবতক মলঞ্ জাবনল়েলেন সয প্রযচু্ক্ত এিং সিিা 
িত্ণমান েমল়ের নতুন অস্ত্র এিং এর কখনই অপিযেিহার 
করা উবচৎ ন়ে। বতবন িল্ন সয বেিবন িা়ো্গ সিারালমর 
অংে হও়ো আমালের েহলযাবগতার কো িল্। বিচ্জিা্ 
যগু অে ্ণনীবত, েমালজর পাোপাবে আমালের পাবরপাববে ্ণক 
িহু বিষল়ের পবরিত্ণন করলে।  

প্রযুচ্ক্ত িযেিহার কলর জনক্যোলের পাোপাবে 
িযেিো, বিবনল়োগ ও অে ্ণননবতক গবত িচৃ্ধে করলত 
সকন্দ্রী়ে েরকালরর নীবত এখন োরা বিবেলক পে 
সেখালছে।  বিবেিযোপী েিলচল়ে েস্তা সিিা-েহ ভারত 
বিলবের িহৃত্তম সিিা গ্রাহকলের মলধযে অনযেতম 
প্রধান। বেিবন েং্ালপ অংেগ্রহলের েম়ে 
প্রধানমন্তী গেতাবন্তক সেেগুল্ালক একেলগে কাজ 
করার জনযে একটি সরািমযোপ উপস্াপন কলরন, 
যা জাতী়ে অবধকারলক স্বীকৃবত সে়ে এিং িহৃত্তর 
জনক্যোে মানুষলক উৎোবহত কলর।

তেিতন েংলবাপ
তববে

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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ভূতরি হসলন তেতনসকরবা 
ঘশৌয ্ষ পুরস্বাসর  

অতভনন্ন বি্ষমবান 
গ্রুপ কযোলটেন অবভনন্ন িত্ণমান ২০১৯ 
োল্র সিব্রু়োবর মালে িা্ালকাি বিমান 
হাম্ার েম়ে পাবকস্তালনর এি-১৬ 
যুধেবিমানলক গুব্ কলর নাবমল়েবেল্ন, 
তালঁক িীর চলক্র ভূবষত করা হল়েবে্।

রাষ্ট্রপবত রামনাে সকাবিন্ রাষ্ট্রপবত ভিলন ২২ 
নলভম্বর এিং ২৩ নলভম্বর চারটি অবধলিেলন 
অনুটষ্ত সেনা বিভূষে অনুষ্ালন ২০২০ 

োল্র সেৌয ্ণ পুরস্ার প্রোন কলরলেন। প্রেম পলি ্ণ 
অনুষ্ালন একটি মরলোত্তর-েহ েুটি কীবত ্ণ চক্র, একটি 
িীর চক্র, এিং েুটি মরলোত্তর-েহ েেটি সেৌয ্ণ চক্র 
পুরস্ার প্রোন করা হল়েবে্। বদ্তী়ে পলি ্ণ েেস্ত্র িাবহনী 
এিং আধা োমবরক িাবহনীর কমথীলের আিটি মরলোত্তর-
েহ ১৩টি সেৌয ্ণ চক্র প্রোন করা হল়েলে। রাষ্ট্রপবত 
িযেবতক্রমী সেিার জনযে ১৩টি পরম বিলেষ সেিা পেক, 
েুটি উত্তম যুধে সেিা পেক এিং ২৪টি অবত বিলেষ 
সেিা পেক প্রোন কলরন। তৃতী়ে পলি ্ণ েেস্ত্র িাবহনী 

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ

বনউ ইচ্ন্ড়ো েমাচার    ১৬-৩১ বিলেম্বর, ২০২১
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ঘশৌয ্ষ পুরস্বাসর  
এিং ভারতী়ে উপকূ্রষেী কমথীলের একটি মহািীর 
চক্র (মরলোত্তর), একটি কীবত ্ণ চক্র (মরলোত্তর), 
পাচঁটি িীর চক্র (চারটি মরলোত্তর), এিং ে়েটি সেৌয ্ণ 
চক্র (একটি মরলোত্তর-েহ) পুরস্ালর ভূবষত করা 
হল়েবে্। চতুে ্ণ পলি ্ণ েেস্ত্র িাবহনী এিং আধাোমবরক 
িাবহনীর কমথীলের পাচঁটি কীবত ্ণ চক্র (এর মলধযে চারটি 
মরলোত্তর), পাচঁটি িীর চক্র (চারটি মরলোত্তর), এিং 
ন়েটি সেৌয ্ণ চক্র (আিটি মরলোত্তর) পুরস্ালর ভূবষত 
করা হল়েবে্। িীরত্ব, অেমযে োহে এিং কত্ণলিযের প্রবত 
েলি ্ণা্ বনষ্ার জনযে তেবনকলের সেৌয ্ণ পুরস্ার প্রোন 
করা হ়ে। িযেবতক্রমী বিবেষ্ট পবরলষিার জনযে রাষ্ট্রপবত 
১৪টি পরম বিলেষ সেিা পেক, েুটি উত্তম যুধে সেিা 
পেক এিং ২৬টি অবত বিলেষ সেিা পেক প্রোন 
কলরন। অনুষ্ান চ্াকা্ীন, তেবনকলের িীরলত্বর 
কাবহবন শুলন রাষ্ট্রপবত ভিলনর েরিার উপবস্ত তালঁের 
পবরজলনরা আলিগপ্রিে হল়ে পলডবেল্ন।  

রাষ্ট্রপবত রামনাে সকাবিন্ কলন ্্ণ  বি. েলন্াষ িািুলক 
মরলোত্তর বদ্তী়ে েলি ্ণা্ সেৌয ্ণ পেক, মহা িীর চক্র, 
প্রোন কলরন। বতবন গা্ও়োলন বচনা অনুপ্রলিলের 
বিরুলধে ্ডাই কলরবেল্ন। মরলোত্তর পুরস্ার গ্রহে 
কলরন তারঁ মা ও স্ত্রী।

  গা্ও়োন উপতযেকা়ে বচলনর 
অনপু্রলিলের বিরুলধে েংঘলষ ্ণর 
েম়ে বতন বমবি়োম সরচ্জলমলন্র 
হাবি্োর সতচ্জন্র বেং সেনা 
েল্র অংে বেল্ন। তালঁক িীর 
চলক্র ভূবষত করা হ়ে।

 গবালওয়বাসন শহীদসদর েন্য 
বীর চক্র: নাল়েি েলুিোর নেুরুাম 
সোলরন, হাবি্োর (গুনু্নর) সক 
পা্াবন, নাল়েক েীপক বেং এিং 
বেপাহী গুরলতজ বেংলক মরলোত্তর 
িীর চলক্র ভূবষত করা হল়েলে। 
নাল়েি সোলরলনর স্ত্রী ্ক্ষী মবে 
সোলরন, হাবি্োর পা্াবনর স্ত্রী 
িনেী সেিী এিং নাল়েক বেংল়ের স্ত্রী 
সরখা বেং পুরস্ার গ্রহে কলরলেন।

 সমজর অনজু েেু গত 
িেলরর সম মালে জমে ুও 
কাশ্ীলর েন্তােীলের েলগে 
্ডাই করলত বগল়ে মতুৃযে 
িরে কলরবেল্ন, তালঁক 
মরলোত্তর সেৌয ্ণ চলক্র 
ভূবষত করা হল়েলে।

 জমে ুও কাশ্ীলরর এেবপও বি্া্ 
আহলমে মালগ্র মরলোত্তর সেৌয ্ণ চক্র 
পুরস্ার সপল়েলেন। সেৌয ্ণ চক্র প্রাতি 
বি্া্ ২০১৯ োল্র ২০ আগস্ 
েন্তােীলের কি্ সেলক োধারে 
মানুষলক উধোর করলত সেনািাবহনীর 
অবভযালন সস্বছোলেিক হল়েবেল্ন 
এিং গুরুতর আহত হও়ো 
সত্্বেও েন্তােীলের বিরুলধে ্ডাই 
কলরবেল্ন।

রবা্রেপতি ভবসন ঘেনবা তবভূরণ পুরস্বার 
অনুষ্বাসন ঘযবাগদবান কসরতছলবাম। যবাসঁদর 
ঘশৌয ্ষ পুরষ্বাসর েমেবাতনি করবা হসয়সছ 
িবাসঁদর েম্সক্ষ আরও েবানবার েন্য আতম 
আমবার েহনবাগতরকসদর অনুসরবাধ করতছ। 
িবাসঁদর বীরত্বপূণ ্ষ েীবন আপনবাসদর 
েকলসক অনুপ্রবাতণি করসব। িবারঁবা 
েীবসনর েব তকছুর ঊসধ্ ্ষ তনসেসদর 
কি্ষব্যসক প্রবাধবান্য তদসয়তছসলন। ভবারি 
িবাসঁদর েন্য গতব ্ষি।  
- নসরন্দ্র ঘমবাদী, প্রধবানমন্তী। 

ঘশৌয ্ষ পুরস্বার 
রবা্রে েংকসপের 

দ্বারবা 
তেদ্ধিলবাভ
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ভারতী়ে স্বাধীনতা েংগ্রামীরা এমন একটি সেে গঠলনর স্বপ্ন 
সেলখবেল্ন সযখালন োধারে মানুষ স্বাধীনভালি জীিনযাপন করলত 
পারলিন, জনগলের োবি ্ণক ক্যোে োধলনর জনযে িহু েংস্ার 
োধনও কলরবেল্ন। স্বাধীনতা েংগ্রামীরা োমাচ্জক েমেযো, বেষো 
এিং আবেিােীলের উন্ন়েলন িহু কাজ কলরবেল্ন যা সেই েমল়ে 
সকউ এই বিষ়েগুব্ বনল়ে ভালিবন। গত োত িের ধলর প্রধানমন্তী 
নলরন্দ্র সমােীর সনতৃত্বাধীন েরকালরর মূ্ মন্ত বে্ এই ভািনা। 
সেে যখন স্বাধীনতার ৭৫ িের পূবত ্ণ উপ্লষেযে ‘স্বাধীনতার অমতৃ 
মলহাৎেি’ উেযাপন কলর, তখন এই স্বাধীনতা েংগ্রামীলের অিোন 
জনোধারলের োমলন উপস্াপন করা গুরুত্বপূে ্ণ হল়ে উলঠলে। 
কারে এই েংগ্রামীরাই একেম়ে েমাজ েংস্ালরর আল্াকিবত্ণকাও 
হল়ে উলঠবেল্ন। এোডাও, সেলের তরুেলের আমালের ঐবতহযে ও 
েংসৃ্বতর েলগে েংযুক্ত করা ‘স্বাধীনতার অমতৃ মলহাৎেলি’র একটি 
অপবরহায ্ণ বেক যালত সেে 'এক ভারত, সরেষ্ ভারত'-এর সচতনা়ে 
এবগল়ে সযলত পালর। 

েন্ম: ২৫ তিসেম্বর ১৮৬১, মৃিু্য: ১২ নসভম্বর ১৯৪৬

মহামানযে মেন সমাহন মা্িযে সিনারে বহন্ ু বিবেবিেযো্ল়ের 
(বিএইচইউ) স্বপ্ন পূরলের জনযে তহবি্ েংগ্রহ করলত সপলো়োর 

সেলক কনযোকুমারী পয ্ণন্ ভ্মে কলরবেল্ন। একালজর জনযে বতবন 
িহু স্ান সেলক অনুোন েংগ্রহ কলরবেল্ন এিং এক সকাটি িাকারও 
সিবে অে ্ণ েংগ্রহ কলরবেল্ন। অনেুান েংগ্রলহর জনযে বতবন একিার 
হা়েরোিালেও বগল়েবেল্ন সযখালন বনজাম তালঁক জতুা েঁুলড অপমান 
কলরবেল্ন। বকন্তু বতবন সেই অপমান েহযে কলর বনল়ে বনজালমর 

স্বাধীনিবা েংগ্রবামীরবা  স্বাধীনিবা েংগ্রবামীরবা  
েমবাে পতরবি্ষসনরও েমবাে পতরবি্ষসনরও 

কবাডিবারী তছসলন  কবাডিবারী তছসলন  

স্বাধীনিবার অমৃি মসহবাৎেবেংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ

বনউ ইচ্ন্ড়ো েমাচার    ১৬-৩১ বিলেম্বর, ২০২১

মদন ঘমবাহন মবালব্য আেীবন 
ঘদশসপ্রম ও েমবােসেববার প্রতি 

তনসবতদি তছসলন
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ঘক এম মুদ্ন্ একেন একতনষ্ স্বাধীনিবা 
েংগ্রবামী এবং পতরসবশববাদী তছসলন

জলুতাখাবন বনল়ে যান। পলর তা বন্াম কলরন। বনজাম একো 
জানলত সপলর ্জ্জিত হল়েবেল্ন এিং পরিতথীকাল্ 
মা্িযেলক অে ্ণ অনুোন বেল়েবেল্ন। মেনলমাহন েি ্ণো তারঁ 
প্রজ্ঞা ও আেে ্ণ বেল়ে সেেিােীলক অনুপ্রাবেত কলরন। মা 
ভারতীর সেিা়ে বতবন তারঁ জীিন উৎেগ ্ণ কলরবেল্ন এিং 
বেষোলষেলরি অপবরেীম অিোলনর পাোপাবে স্বাধীনতা 
আলন্া্লনও বতবন গুরুত্বপূে ্ণ ভূবমকা পা্ন কলরবেল্ন।

মেনলমাহন ১৯১৬ োল্ বিএইচইউ প্রবতষ্া কলরবেল্ন, 
সেই েমল়ে সেলের বিবভন্ন অঞ্ল্ বরিটিে োেলনর আবধপতযে 
হ্াে পাচ্ছে্, ভারতী়ে েংসৃ্বতর প্রচার এিং মাতৃভাষা়ে 
বেষোর প্রোলর বতবন অগ্রেী ভূবমকা গ্রহে কলরবেল্ন। 
সিনারে বহন্ ু মহাবিেযো়্ে বেষোগত উৎকলষ ্ণর সকলন্দ্র 
পবরেত হল়েবে্। বতবন বেষোর এিং তারঁ মাতৃভাষা বহচ্ন্ 
প্রোলরর জনযে িযোপকভালি কাজ কলরবেল্ন। বরিটিে 
োেনকাল্ ইংলরচ্জ ও িাবে ্ণ ভাষার প্রাধানযে বে্। এই 
পিভূবমলত, বতবন মাতৃভাষার প্রোলরর উপর গুরুত্ব 
বেল়েবেল্ন। বতবন একাধালর 
োংিাবেক, েমাজ েংস্ারক, 
আইনজীিী এিং মাতৃভাষার 
িব্ষ্ প্রচারক বেল্ন। তেেি 
সেলকই বতবন বনভথীক বেল্ন। 
এেি গুলের কারলে তালঁক 
মহামানযে উপাবধ প্রোন করা 
হল়েবে্। বতবন ১৮৬১ োল্র 
২৫ বিলেম্বর এ্াহািালে 
জন্মগ্রহে কলরবেল্ন। 
মেনলমাহন তেেি সেলকই তারঁ 
িািার মলতা কেকতা করলত 
সচল়েবেল্ন। বতবন প্রবতবেন 
শ্রীমদ্াগিত পাঠ করলতন। জনোধারলের মলধযে জাতী়ে 
সচতনা জাগ্রত করলত ও োমাচ্জক উন্ন়েলন তারঁ অিোন 
অবিস্মরেী়ে। 

মেন সমাহন মা্িযে ভারলতর স্বাধীনতা েংগ্রালম 
েচ্ক্র়েভালি অংেগ্রহে কলরবেল্ন এিং ১৯৩০ োল্ 
আইন অমানযে আলন্া্লনর েম়ে ১৪৪ ধারা ্ঙ্ঘলনর 
জনযে বরিটিে েরকার তালঁক সগ্রিতার কলর। বতবন ১৯০৯, 
১৯১৮ এিং ১৯৩০ এিং ১৯৩২ োল্ চারিার কংলগ্রলের 
েভাপবতও বেল্ন। বতবন োংিাবেকতা, েমাজ েংস্ারক 
এিং মাতৃভাষার প্রচালর তারঁ জীিন উৎেগ ্ণ কলরবেল্ন। 
বহচ্ন্ ভাষা ও োংিাবেকতার প্রবত তারঁ গভীর আগ্রহ বে্, 
১৯০৭ োল্ মেন সমাহন একটি বহচ্ন্ োতিাবহক ‘অভুযেে়ে’ 
প্রবতষ্া কলরন। ১৯০৯ োল্ বতবন ইংলরচ্জ পচ্রিকা ‘েযে 
ব্িার’ প্রবতষ্া কলরন যা এ্াহািাে সেলক প্রকাবেত হত। 
প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােীর সনতৃত্বাধীন সকন্দ্রী়ে েরকার 
২০১৪ োল্র ২৪ বিলেম্বর তালঁক মরলোত্তর ভারতরত্ন 
প্রোন কলর।

মদন ঘমবাহন 
মবালব্য েদ্ক্রয়ভবাসব 
ভবারিীয় স্বাধীনিবা 
েংগ্রবাসম অংশগ্রহণ 
কসরতছসলন এবং 
১৯৩০ েবাসল 
আইন অমবান্য 
আসন্বালসনর েময় 
তব্রটিশ েরকবার 
কিৃ্ষক ঘগ্রফিবার 
হসয়তছসলন।

েম়েিা বে্ ১৯৫০ োল্র জু্ াই মাে, তৎকা্ীন সকন্দ্রী়ে 
কৃবষ ও খােযেমন্তী কানহাই়ো্া্ মাবনক্া্ মুচ্সি োরা 

সেলে ‘িন মলহাৎেি’ উেযাপলনর েূচনা কলরবেল্ন। তারঁ 
উলেযোলগই তৎকা্ীন রাষ্ট্রপবত ও প্রধানমন্তী িষৃেলরাপে 
কলরবেল্ন। শুধু তাই ন়ে, রাজযেগুব্র রাজযেপা্ এিং 
মুখযেমন্তীরা চারা সরাপে কলর োধারে মানুলষর কালে 
পবরলিে রষোর িাত্ণাও সপৌঁলে বেল়েবেল্ন। তারপর সেলক 
সেলের েক্ রাজযেগুব্ জু্ াইল়ের প্রেম েতিালহ িন 
মলহাৎেি উেযাপন শুরু কলরলে। েমালজর জনযে িন ও 
পবরলিে েংরষেলের গুরুত্ব উপ্বধি কলর প্রধানমন্তী নলরন্দ্র 
সমােীর সনতৃত্বাধীন সকন্দ্রী়ে েরকার পবরলিে েুরষো়ে সক 
এম মুচ্সির স্বপ্ন পূরলে প্রবতবন়েত প্রলচষ্টা চাব্ল়ে যালছে।

কানহাই়ো্া্ মুচ্সি, সক এম মুচ্সি নালম পবরবচত। বতবন 
১৮৮৭ োল্র ৩০ বিলেম্বর গুজরালতর ভারুলচ জন্মগ্রহে 
কলরবেল্ন। পরিতথীকাল্ বিলেিী এিং োে ্ণবনক অরবিন্ 
সঘালষর বচন্াধারা়ে প্রভাবিত হন। একজন েষে রাজনীবতবিে, 
বেষোবিে, আইনজীিী এিং স্খক সক এম মুচ্সি িারলোব্ 
েতযোগ্রলহ েে্ণার িলিভভাই পযোলিল্র েলগে কালঁধ কাধঁ 
বমব্ল়ে কাজ কলরবেল্ন। েংবিধান প্রে়েলনও সক এম 
মুসিীর অিোন অবিস্মরেী়ে। েংবিধালনর খেডা কবমটিলত 
বতবন িক্টর ভীম রাও আলম্বেকলরর েলগে 'প্রলতযেক িযেচ্ক্তর 
জনযে েমান েুরষো' নীবতর খেডা প্রস্তুত কলরবেল্ন। বতবন 
বহচ্ন্ এিং সেিনাগরীলক ভারলতর অনযেতম েরকাবর ভাষা 
বহোলি স্বীকৃবত সেও়োর সষেলরি উললিখলযাগযে ভূবমকা গ্রহে 
কলরবেল্ন। বতবন েে্ণার পযোলিল্র েলগে একলরি আনলন্ 
‘ইচ্ন্ড়োন ইনবস্টিউি অি এবগ্রকা্চার’ এিং ভারতী়ে 
বিেযো ভিনও প্রবতষ্া কলরবেল্ন। গুজরাবত, ইংলরচ্জ এিং 
বহচ্ন্ ভাষার বিখযোত োবহবতযেক বহোলি তারঁ কৃবতত্ব অননযে। 
তারঁ কূিননবতক েষেতার কারলে, বতবন হা়েরোিালে ভারত 
েরকালরর প্রবতবনবধ বহোলি বনযুক্ত হন। হা়েরোিাে ভারলতর 
েলগে একীভূত হও়োর পর েে্ণার িলিভভাই পযোলি্ তারঁ 
প্রলচষ্টার প্রেংো কলরবেল্ন। সোমনাে মচ্ন্র পুনরুধোর 
বিষল়ে তৎকা্ীন প্রধানমন্তী জওহর্া্ সনহরুর েলগে তারঁ 
মতপাে ্ণকযে সেখা বেল়েবে্। পলর বতবন কংলগ্রে পাটি্ণ সেলক 
পেতযোগ কলরন এিং েমাজিােী েল্র েলগে যুক্ত হন। বকেু 
েম়ে পলর বতবন ভারতী়ে জন েংলঘ সযাগোন কলরন। 

েন্ম: ৩০ তিসেম্বর ১৮৮৭, মৃিু্য: ৮ ঘফব্রুয়বাতর ১৯৭১

স্বাধীনিবার অমৃি মসহবাৎেব েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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ঘদশসক স্বাধীন করসি 
ফবাতঁের মসঞ্ তগসয়তছসলন 
পদ্ণ্ডি রবাম প্রেবাদ তবেতমল

১৯২৭ োল্র ১৯ বিলেম্বর বরিটিে তেনযেরা যখন বকেু 
ভারতী়ে যুিকলক িাবঁে সেও়োর জনযে বনল়ে যাচ্ছে্, তখন 
তারঁা 'েরিলরাবে বক তামান্না আি হামারা বে্ সম হযো়ে' এিং 
'সমরা রঙ সে িনোবত সচা্া'-এর মলতা সেোত্মলিাধক গানগুব্ 
গুেগুে কলর গাইবে্। এই যুিকলের মলধযে ৩০ িের ি়েবে এক 
যুিকও বে্ যার নাম পচ্ন্ডত রাম প্রোে বিেবম্। বতবন ১৮৯৭ 
োল্র ১১ জনু োহজাহানপুলর জন্মগ্রহে কলরবেল্ন। বরিটিে 
ঔপবনলিবেকতার বিরুলধে েংগ্রালমর অনযেতম উললিখলযাগযে 
ভারতী়ে বিলেিী বেল্ন রাম প্রোে বিেবম্। মারি ১১ িের ি়েলে 
স্বাধীনতা আলন্া্লন সযাগোন কলরবেল্ন বিেবম্। 

জীিলনর সেষ বনতঃবোে পয ্ণন্ বতবন বরিটিে ঔপবনলিবেক 
েচ্ক্তর বিলরাবধতা কলরবেল্ন। বতবন ভগৎ বেং এিং চন্দ্রলেখর 
আজালের মলতা বিলেিীলের বনল়ে বহন্সু্তান বরপািব্কান 
অযোলোবেল়েেন গঠন কলরবেল্ন। বতবন বিবোে করলতন, 
অবহংোর দ্ারা স্বাধীনতা অজ্ণন করা যা়ে না। মারি ১৯ িের 
ি়েে সেলক বতবন বিেবম্ নালম উেু্ণ এিং বহচ্ন্লত সেোত্মলিাধক 
কবিতা ব্খলত শুরু কলরন। বতবন ১৯১৮ োল্র মইনপুরী 
ষডযন্ত এিং ১৯২৫ োল্র কালঁকাবর ষডযলন্ত অনযেতম ভূবমকা 
গ্রহে কলরবেল্ন এিং পুব্লের সচালখ ধুল্া বেল়ে পা্ালত 
েষেম হল়েবেল্ন। সিে বকেু েম়ে পলর তালঁক সগ্রিতার করা 
হ়ে এিং কালঁকাবর ষডযন্ত মাম্ার অধীলন তারঁ বিচার হ়ে। 
এই আইবন প্রচ্ক্র়ো ১৮ মাে ধলর চল্বে্। বিচালরর পর রাম 
প্রোে 'বিেবম্', আেিাক উলিাহ খান, রালজন্দ্র ্াবহডী এিং 
সরােন বেংলক মতুৃযেেণ্ড এিং অনযোনযে বিলেিীলের যািজিীিন 
কারােলণ্ডর োজা সেও়ো হল়েবে্। ১৯২৭ োল্র ১৯ বিলেম্বর 
সগারষেপুর কারাগালর যখন তালঁক িাবঁে সেও়ো হ়ে তখন তারঁ 
ি়েে বে্ মারি ৩০ িের।

বিেবম্ বহন্-ুমুেব্ম ঐলকযের জনযে ঐকাবন্ক প্রলচষ্টা 
কলরবেল্ন। রাবতি নেীর তীলর তারঁ অবন্ম েংস্ার করা হ়ে এিং 
পলর স্ানটির নাম পবরিত্ণন কলর রাখা হ়ে 'রাজঘাি'। েম্প্রবত 
েংসৃ্বত মন্তক স্বাধীনতার অমতৃ মলহাৎেলির অংে বহোলি 
স্বাধীনতা েংগ্রামী রাম প্রোে বিেবমল্র জন্মিাবষ ্ণকী উপ্লষে 
উত্তরপ্রলেলের োহজাহানপুলর একটি বিলেষ অনুষ্ালনর 
আল়োজন কলরলে।

েন্ম: ১১ েনু ১৮৯৭, শহীদ তদবে: ১৯ তিসেম্বর ১৯২৭

দতররিসদর অতধকবাসরর 
েন্য লড়বাই 
কসরতছসলন 

ঠবাকুর তপয়বারী লবাল তেং
েন্ম: ২১ তিসেম্বর ১৮৯১, 
মৃিু্য: ২০ অস্বাবর ১৯৫৪ 

 ঠাকুর সপ়োলর্া্ বেং শুধু েবররেলের সেিাই কলরনবন, 
তালঁের অবধকালরর জনযে োরা জীিন ্ডাই কলরবেল্ন।

 ঠাকুর পযোলর্া্ বেং ছত্তিেগলডর েমিা়ে আলন্া্লনর 
পেপ্রেে ্ণক বহোলি জনবপ্র়ে বেল্ন। োরিজীিন সেলকই 
বতবন স্বাধীনতা আলন্া্লনর েলগে যুক্ত হন।

 বতবন অতযোচার ও অবিচালরর বিরুলধে েরি বেল্ন। 
জনগলের অেলন্াষ, সষোভ যালত েরকার অিবধ সপৌঁো়ে 
বতবন তার জনযে বনলে্ণেলকর ভূবমকা পা্ন কলরবেল্ন। 
বতবন রাজনন্গাওঁল়ে বমল্র রেবমকলের েংগটঠত কলর 
আলন্া্লনর সনতৃত্ব সেন। 

 ছত্তিেগলডর োরিলের আলন্া্ন েংগটঠত করার 
জনযেও বতবন েপুবরবচত বেল্ন। বতবন একাবধক 
জনেলচতনতামূ্ক কম ্ণেবূচলত অংে বনল়েবেল্ন।

 কােীর ঐবতহযে এিং েংসৃ্বত উেযাপলনর ্লষেযে িারানেীলত 

১৬-১৮ নলভম্বর বতন বেন িযোপী ‘কােী উৎেলি’র আল়োজন 

করা হল়েবে্। এই অনুষ্ালনর মূ্ আকষ ্ণে তু্বেোে, েন্ 

কিীর, েন্ রামোে, ভারলতন্ ুহবরেচন্দ্র, মুসিী সপ্রমচােঁ এিং 

জ়েেঙ্কর প্রোলের কবি এিং স্খকরা। 

 েংসৃ্বত মন্তলকর প্রবতমন্তী মীনাষেী স্বখ ১৮ নলভম্বর, ২০২১ 

তাবরলখ ্ব্ত ক্া অযোকালিবমলত েতিাহিযোপী প্রেে ্ণনীর 

েচূনা কলরন।  

 েংসৃ্বত মন্তক এমবপ কাপ সপাল্া চযোজ্ম্প়েনবেপ- েযোর 

প্রতাপ বেং কাপ ২০২১-এর িাইনা্ মযোলচর আল়োজন 

কলরলে। 

 ভারলতর স্বাধীনতার ৭৫ িের পূবত ্ণ উপ্লষেযে এই বিষল়ে 

েক্ তেযে প্রোন করলত েংসৃ্বত মন্তক ‘আজাবে কা অমতৃ 

মলহাৎেি’ সমািাই্ অযোপ চা্ ুকলরলে। 

 েংসৃ্বত মন্তক োরা ভারত জলুড ‘িলন্ ভারত-নতৃযে উৎেি’ 

এর আল়োজন কলরলে। এই প্রবতলযাবগতার উলদ্েযে হ্ ২০২২ 

োল্র প্রজাতন্ত বেিলের পযোরালি োংসৃ্বতক অনষু্ালনর 

জনযে নতৃযেবেল্পী বনি ্ণাচন করা। 

স্বাধীনিবার অমৃি মসহবাৎেসবর অধীসন 

েংসৃ্তি মন্তসকর উসদ্যবাগ

েংসৃ্তি মন্তক ঘদশবাত্মসববাধক গবান রচনবা, রসঙ্বাতল তিতর এবং 
�ুমপবাড়বাতন গবান ঘলখবার েন্য িহতেল স্তর ঘথসক েবািীয় স্তর 
পয ্ষতে প্রতিসযবাতগিবার আসয়বােন করসছ। অংশগ্রহসণর েন্য 
তবস্তবাতরি তনসদ্ষতশকবা েবানসি 'আেবাতদ কবা অমৃি মসহবাৎেব'-
এর ওসয়বেবাইসি amritmahotsav.nic.in ঘদখুন।

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ

স্বাধীনিবার অমৃি মসহবাৎেব
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ঘগবাতবন্ গুরু ঘদসশর স্বাধীনিবা এবং ভীলসদর ক্ষমিবায়সন 
আসন্বালন শুরু কসরতছসলন

মবািৃভূতমর রক্ষবায় ইউ তকয়বাং নবাংববাহ তব্রটিশসদর তবরুসধি 
তবসরিবাসহর ঘনিৃত্ব তদসয়তছসলন

েন্ম: অেবানবা, মৃিু্য: ৩০ তিসেম্বর ১৮৬২ 

েন্ম: অেবানবা, মৃিু্য: ৩০ অস্বাবর ১৯৩১ 

সমঘা্ল়ের খাবে স্বাধীনতা েংগ্রামী উ বক়োং নাংিাহ 
বরিটিেলের বিরুলধে বিলরোহ সঘাষো কলরবেল্ন। 

১৯ েতলকর মাঝামাচ্ঝ েমল়ে, বরিটিে 
ইস্ ইচ্ন্ড়ো সকাম্পাবন অেম প্রলেলের 
েম্প্রোরলের ্লষেযে জ়েবন়্ো রাজযে েখ্ 
কলর। জ়েবন়্ো রালজযের প্রবত এই অবিচার েহযে 
করলত পালরনবন সেখানকার আবেিােীরা, 
তারঁা বরিটিে েরকালরর বেধোলন্র তীরি 
বিলরাবধতা কলরবে্। ১৮৬০ োল্ বরিটিে 
সেনািাবহনী যখন পচ্চিম জ়েবন়্ো পাহালড 
িেিােকারী োধারে মানুলষর উপর অতযোচার 
শুরু কলর তখন নাংিাহ বরিটিেলের বিরুলধে 
বিলরোলহর সনতৃত্ব সেন। তারঁা িুঝলত পালরন 
সয বরিটিেরা অনযোযযে কর আলরাপ করলে এিং তালের 
ধমথী়ে ঐবতহযেলক ষুেণ্ণ করার সচষ্টা করলে। এমতািস্া়ে 
সেখানকার োধারে মানুষ মাতৃভূবম রষো়ে েলচষ্ট হন 

এিং ইউ বক়োং নাংিালহর সনতৃলত্ব বরিটিে সেনািাবহনীর 
বিরুলধে েেস্ত্র বিলরোহ কলরবেল্ন। 

বরিটিেলের বিরুলধে ্ডাই করার জনযে, বতবন তারঁ বনজস্ব 
েংগঠন ততবর কলরবেল্ন এিং বনলজর িাবহনীর প্রলতযেক 

েেেযেলক যুলধে ্ডার জনযে প্রস্তুত কলরবেল্ন। 
নাংিালহর িাবহনীর েেেযেরা সগবর্া আক্রমে 
চা্ালত পারেেথী বেল্ন, যার কারলে বরিটিে 
েরকার এই এ্াকা়ে বিলরোহ েমন করলত 
অবতবরক্ত সমাতাল়েন করলত হল়েবে্। নাংিালহর 
েংগঠলনর েেেযেলের েচ্ক্র়েতা বরিটিে েরকালরর 
মাো িযোোর কারে হল়ে োবঁডল়েবে্। নাংিাহলক 
সগ্রিতার করলত সচষ্টার সকানও কেুর রালখবন 
বরিটিেরা। নাংিালহর েল্র একজন েেেযে 
বরিটিেলের কালে নাংিাহ েম্পলক্ণ খির সেও়োর 
পর অিলেলষ ১৮৬২ োল্র বিলেম্বর মালে 

বরিটিেরা নাংিাহলক সগ্রিতার কলর। সগ্রিতালরর পর, 
বরিটিেরা বিলরোহ েমন করার জনযে ৩০ বিলেম্বর নাংিাহলক 
প্রকালেযে িাবঁে সে়ে।

সগাবিন্ গুরু উবনে েতলকর বদ্তী়োলধ ্ণ ভী্লের 
ষেমতা়েলনর জনযে 'ভগত আলন্া্ন' শুরু 

কলরবেল্ন। িানজারা েম্প্রোল়ের সগাবিন্ গুরু রাজস্ালনর 
েুগোরপুলরর কালে সভেো গ্রালম জন্মগ্রহে কলরবেল্ন 
এিং ১৮৯০-এর েেলক তারঁ আলন্া্লনর অংে বহোলি, 
বতবন ভী্লের বনরাবমষ সভাজন গ্রহে করলত 
িল্বেল্ন। গুরুর দ্ারা অনুপ্রাবেত হল়ে, ভী্রা 
বরিটিেলের অতযোচারী নীবতর বিলরাবধতা কলরবে্ 
এিং িােঁও়োডা, োন্রামপুর, িুগোরপুর এিং 
কুে্গড রালজযের সজারপূি ্ণক রেলমর বিরুলধে 
বিলরোহ কলরবেল্ন। অবনি-সেিতালক প্রতীক 
মলন কলর আলন্া্নকারীরা আগুলনর োমলন 
োবঁডল়ে পূজা বেলতন। ১৯০৩ োল্, গুরু 
মানগড সিকবর সেলক ভী্লের সিলক সজািিধে 
কলরবেল্ন, তারপলর তারঁা বরিটিেলের কালে 
তালঁের ৩৩ েিা োবি উপস্াপন কলরন। এই 
োবিগুব্ চুচ্ক্তভুক্ত রেম, সমািা অলঙ্কর কর এিং গুরুর 
অনুগামীলের বনপীডলনর মত েমেযোগুব্র েলগে েম্পবক্ণত 
বে্। বরিটিেরা এই োবি মানলত অস্বীকার করল্, সগাবিন্ 
গুরুর সনতৃলত্ব ভী্রা েংগ্রাম শুরু কলরবেল্ন এিং তারঁা 

মানগড পাহাড েখ্ কলরন। এমতািস্া়ে বরিটিেরা ষডযন্ত 
কলর, তারঁা িাবষ ্ণক চালষর জনযে এক চতুে ্ণাংে িাকা সেও়োর 
প্রস্তাি সে়ে, বকন্তু ভী্রা সেই প্রস্তাি প্রতযোখযোন কলর। 

ভী্লের এই প্রতযে়েী মলনাভাি সেলখ বরিটিেরা আলন্া্ন 
ভগে করলত মানগলডর উলদ্লে রওনা সে়ে। বরিটিেরা ১৯১৩ 
োল্র ১৫ নলভম্বলরর মলধযে ভী্লের মানগড সেলক েলর 

সযলত িল্ বকন্তু ভী্রা তা প্রতযোখযোন কলর। 
ভী্রা মানগড পাহাডলক একটি েুলগ ্ণ পবরেত 
কলরবে্, সযখালন তারঁা তল্া়োর এিং অনযোনযে 
অস্ত্র মজতু কলরবে্। এমন পবরবস্বতলত, 
১৯১৩ োল্র ১৭ নলভম্বর বরিটিেরা মানগড 
পাহাড আক্রমে কলর। অনুমান করা হ়ে এই 
আক্রমলে এক হাজালররও সিবে আবেিােী বনহত 
হল়েবেল্ন এিং সগাবিন্ গুরুলক সগ্রিতার করা 
হল়েবে্। বিলরোলহর জনযে তারঁ বিচার হল়েবে্ 
এিং োচ্স্ত বহোলি যািজিীিন কারােলণ্ড পাঠালনা 
হল়েবে্। জনবপ্র়েতা এিং মাচ্জ্ণত আচরলের 

কারলে, বতবন ১৯১৯ োল্ হা়েরোিাে সজ্ সেলক মুচ্ক্ত পান। 
তলি, তার েমে ্ণকরা সযখালন োকলতন সেখালন তালঁক সযলত 
বনলষধ করা হল়েবে্। এমন পবরবস্বতলত বতবন গুজরালতর 
ব্ম্ববির কালে কামলিাইলত িেিাে শুরু কলরন। ১৯১৩ 
োল্ তারঁ মতুৃযে হ়ে।  

েংকসপের 
দ্বারবা 
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এই িের ভারত ৫২তম আন্জ্ণাবতক চ্চ্্রি উৎেলির আল়োজন 
কলরবে্। উৎেলি আঞ্ব্ক ভাষার উপর েি ্ণাবধক গুরুত্ব প্রোন কলর 
ভারত এক নতুন অধযোল়ের েূচনা কলর। েরকালরর ্ষেযে হ্ প্রযুচ্ক্তর 
সষেলরি ভারলতর যুি েম্প্রোল়ের প্রবতভার েদ্যেিহার কলর ভারতলক 

চ্চ্্রি, উৎেি এিং চ্চ্্রি বনম ্ণাে পরিতথী কালজর সকলন্দ্র পবরেত 
করা। ভারত সযন আগামী বেলন কাবহবন বনম ্ণাতালের েিলচল়ে পেলন্র 

স্ান হল়ে ওলঠ, সেই ্লষেযেই এবগল়ে চল্লে সেে।

হসয় উঠসছ

আতেে্ষবাতিক চলদ্চিত্র উৎেব
রবা্রে

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ

আতেে্ষবাতিক ঘকন্দ্রতবন্ ু
চলদ্চিত্র তনম ্ষবাসণ ভবারি
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পবরিবত্ণত পবরবস্বতর েলগে তাল্ তা্ বমব্ল়ে চ্লে 
আইএিএিআই। ২০ সেলক ২৮ নলভম্বর পয ্ণন্ 
সগা়ো়ে অনুটষ্ত ৫২তম আন্জ্ণাবতক চ্চ্্রি 

উৎেি (আইএিএিআই) অনুটষ্ত হল়েবে্। এই িের 
আইএিএিআইল়ে ওটিটি লেযোিিম ্ণগুব্ প্রেমিার েচ্ক্র়ে 
অংেগ্রহে কলরবে্। আইএিএিআইল়ের ইবতহালে এই 
প্রেমিার সনিব্ক্স, আমাজন এিং সোবনর মলতা েমস্ত 
প্রধান ওটিটি লেযোিিম ্ণগুব্ বিলেষ মাস্ারক্াে, বিষ়েিস্তু 
্ঞ্, বপ্রবভউ, বকউলরলিি বিল্ম পযোলকজ চ্স্বনং এিং 
অনযোনযে অন-গ্রাউন্ড এিং ভাচু্ণ়ো্ উপস্াপনার মাধযেলম 
আন্জ্ণাবতক চ্চ্্রি উৎেলি অংেগ্রহে কলরলে। 
চ্চ্্রি উৎেলি ওটিটি লেযোিিম ্ণগুব্র েচ্ক্র়ে অংেগ্রহে 
আগামী বেলন এই অনুষ্ালনর অনযেতম প্রধান তিবেষ্টযে 
হল়ে উঠলত চল্লে। আইএিএিআই নতুন প্রযচু্ক্ত গ্রহে 
কলরলে, েে ্ণকলের বেলনমা সেখার জনযে একাবধক লেযোিিম ্ণ 
প্রোন কলরলে, যলুগর েলগে তাল্ তা্ বমব্ল়ে চ্লে এিং 
বরিকে সেেগুব্ সেলক আগত সেরা চ্চ্্রিগুব্ও প্রেে ্ণন 
কলরলে। 

৫২ তম আইএিএিআই ভারতী়ে এিং আন্জ্ণাবতক 
চ্চ্্লরির িহু বকংিেন্ীলক স্বাগত জাবনল়েলে। েযোর েন 
কনাবর বযবন সজমে িন্ড চবররিটিলক রূপা্ী পে্ণা়ে জীিন্ 
কলর তুল্বেল্ন, তালঁক বিলেষ রেধো জানালনা হল়েলে। 
আইএিএিআই ভারলতর ৩৫ িেলরর কম ি়েবে ৭৫ জন 
েজৃনেী্ তরুে প্রবতভালক একটি উললিখলযাগযে মঞ্ প্রোন 
কলরলে। অনুষ্ান চ্াকা্ীন, এই ৭৫ জন েজৃনেী্ প্রবতভা 
বিল্ম ইন্ডাব্রের বিবেষ্ট িযেচ্ক্তলের েলগে আ্াপ আল্াচনার 
েলুযাগ পান এিং উৎেলি আল়োচ্জত মাস্ারক্ালে 
অংেগ্রহে কলরবেল্ন। উৎেলি এই প্রেমিার বরিকে 
চ্চ্্রি উৎেলির মাধযেলম পাচঁটি বরিকে সেলের চ্চ্্রিও 
প্রেবে ্ণত হ়ে। এই পাচঁটি সেে হ্ রিাচ্জ্, রাবে়ো, েবষেে 
আবফ্কা, বচন এিং ভারত, ৫২ তম আইএিএিআইল়ে 
বিলেষ নজর বে্ এই সেেগুব্র উপর।
ভতবর্যসির ৭৫েন েৃেনশীল তশপেীসক উৎেবাহ প্রদবান 

"৭৫ চ্ক্রল়েটিভ মাইন্ডে অি িুমলরা" উলেযোলগর মাধযেলম 
ভবিষযেলতর ৭৫ জন েজৃনেী্ বেল্পীলক আইএিএিআইল়ে 
অংেগ্রহলের েলুযাগ সেও়ো হল়েলে। স্বাধীনতার অমতৃ 
মলহাৎেি উেযাপলনর অংে বহোলি, এই বেল্পীলের একটি 
আন্জ্ণাবতক মলঞ্ তালঁের প্রবতভা উপস্াপন করার েলুযাগ 
সেও়ো হল়েবে্। এই তরুে প্রবতভালের খুলঁজ আনা এিং 
বিকালের ্লষেযে একটি অননযে উলেযোগ গ্রহে করা হল়েলে, 
ভবিষযেলতর ৭৫ জন প্রবতশ্রুবতমান েজৃনেী্ বেল্পীলক 
সিলে সনও়ো হল়েলে, যালত তারঁা আগামী বেলন বেলনমা 

এই িের আইএিএিআইল়ে প্রেমিার 
আমরা ওটিটি লেযোিিম ্ণগুব্লক স্বাগত 
জাবনল়েবে এিং তারঁা েচ্ক্র়ে অংেগ্রহে 
কলরলে। আইএিএিআই নতুন প্রযুচ্ক্ত 
গ্রহে কলরলে, েে ্ণকরা এখন নতুন 
মাধযেলম স্বছেন্। আমরা যুলগর েলগে 
তা্ বমব্ল়ে চ্বে। আমরা বরিকে 
সেেগুব্র সেরা চ্চ্্রিগুব্ও প্রেে ্ণন 
কলরবে এিং এই অংেীোবরত্ব আরও 
এবগল়ে বনল়ে সযলত আগ্রহী।

অনুরবাগ তেং ঠবাকুর
ঘকন্দ্রীয় িথ্য ও েম্প্রচবার মন্তী ি

আতেে্ষবাতিক চলদ্চিত্র উৎেব
রবা্রে

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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জগলতর নতুন অধযোল়ের েচূনা করলত পালরন। মাস্ার 
ক্ালের মাধযেলম এই তরুে প্রবতভালের উৎোহ প্রোন 
করা হ়ে যা তালঁের এবগল়ে সযলত অনুপ্রাবেত করলি। এই 
উলেযোলগর অধীলন, পবরচা্না, েম্পােনা, গান এিং 
বচরিনািযে রচনা-েহ চ্চ্্রি বনম ্ণালের বিবভন্ন সষেলরি 
অোমানযে েষেতার ত্িত্তিসত ৩৫ িেলরর কম ি়েবে ৭৫ 
জনলক বনি ্ণাবচত করা হল়েলে, এলের মলধযে োত জন 
মবহ্া রল়েলেন। এলের মলধযে েি ্ণকবনষ্ অংেগ্রহেকারী 
বেল্ন বিহালরর ১৬ িের ি়েবে আবর়োন কুমার যালক 
চ্চ্্রি পবরচা্না়ে েষেতার জনযে বনি ্ণাবচত করা 
হল়েলে। সেই কারলেই সকন্দ্রী়ে মন্তী বিবেষ্ট গীবতকার এিং 
সেন্টা্ সিাি্ণ অি বিল্ম োটি্ণবিলকেন-বেবিএিবে-
এর সচ়োরমযোন প্রেূন সজােীর প্রবত িযেচ্ক্তগত কৃতজ্ঞতা 
প্রকাে কলরলেন, বযবন "৭৫ চ্ক্রল়েটিভ মাইন্ডে অি 
িুমলরা" উলেযোলগর ভারতী়ে চ্চ্্রি িযেচ্ক্তত্ব বিভালগ 

জ়েী হল়েলেন। 
েবসচসয় বড় তফল্ম ঘফতস্ভ্যবালগুতলর মসধ্য 
অন্যিম হল আইএফএফআই

আইএিএিআই এবে়োর প্রাচীনতম আন্জ্ণাবতক 
চ্চ্্রি উৎেিগুব্র মলধযে অনযেতম এিং ভারলতর 
িহৃত্তম চ্চ্্রি উৎেি বহোলি বিলিবচত হ়ে। 
আইএিএিআই ইন্ারনযোেনা্ সিিালরেন অি 
বিল্ম প্রবিউোরে অযোলোবেল়েেলনর েলগে অনুলমাবেত। 
এই উৎেলি ভারত এিং োরা বিলবের সেরা চ্চ্্রিগুব্ 
প্রেবে ্ণত হ়ে। 

 এই িেলরর আইএিএিআই ৭৩টি সেে সেলক 
বনি ্ণাবচত ১৪৮টিরও সিবে বিলেবে চ্চ্্লরির 
তিবচরিযেপূে ্ণ তাব্কা-েহ চ্চ্্রি সপ্রমীলের জনযে 
একটি অননযে অবভজ্ঞতা উপস্াপন কলরলে। 

আইএফএফআইসয়র মসঞ্ 
গবায়ক েুখতবন্র তেং 

আতেে্ষবাতিক চলদ্চিত্র উৎেব
রবা্রে

েংকসপের 
দ্বারবা 
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n জাপাবন বেলনমা 'বরং ও়োন্ডাবরং' সিাবকওর যুধে-বিধ্বস্ত 
অতীলতর স্মবৃত বিবরল়ে এলন ৫২তম আইএিএিআইল়ে 
সগালল্ডন বপকক চ্জলতলে। সচক পবরচা্ক িাক্াভ 
কারোঙ্কা 'সেবভং ও়োন হু ও়োজ সিি'-এর জনযে ৫২তম 
আইএিএিআইল়ে সেরা পবরচা্ক বহোলি বে্ভার বপকক 
চ্জলতলেন। 

n  ভারতী়ে এিং মারাটঠ অবভলনতা চ্জলতন্দ্র বভকু্া্ সযােী 
'সগাোিরী' েবিলত প্র়োত মারাটঠ অবভলনতা এিং চ্চ্্রি 
বনম ্ণাতা বনবেকান্ কামালতর চবরলরি অবভন়ে কলর সেরা 
অবভলনতা (পুরুষ) বহোলি বে্ভার বপকক পুরস্ার 
সপল়েলেন।

n  স্পযোবনে অবভলনরিী অযোলঞ্জ্া সমাব্না ো্ ্ণলির ভূবমকার 
জনযে সেরা অবভলনতা (মবহ্া) বহোলি বে্ভার বপকক 
পুরস্ার সপল়েলেন।

n  মারাটঠ পবরচা্ক বনবখ্ মহাজলনর 'সগাোিরী' বিলেষ জবুর 
পুরস্ালরর জনযে বে্ভার বপকক চ্জলতলে। বতবন সরনািা 
কারভা্লহার েলগে সযৌেভালি পুরস্ারটি ভাগ কলর সনন, 
পবরচা্ক রবরেলগা বি অব্লভইরার 'েযে িাস্্ণ িল্ন' 
চ্চ্্লরি অবভন়ে কলরবেল্ন এই রিাচ্জব়্োন অবভলনরিী।  

n  ১৯৮৪ োল্র ইউএেএেআর-এর েমল়ে জটি্ ও 
েুনথীবতগ্রস্ত েমালজর প্রবতছেবি তুল্ ধরার জনযে রাবে়োন 
পবরচা্ক সরামান ভাবে়োনলভর 'েযে বিওআরএম' 'বিলেষ 
উললিখ' পুরস্ার সপল়েলে।

n  পবরচা্ক মাবর আল্োচ্ন্দ্রবনর েবি 'জলহাবর' সেরা বিচার 
বিলল্মর জনযে ৫২তম আইএিএিআই পুরস্ার চ্জলতলে। 
প্রেম আত্মপ্রকােকারী পবরচা্ক োইমন িাবরওল্র 
স্পযোবনে চ্চ্্রি 'েযে ওল়ে্ে অি েযে ও়োল্ড্ণ' ৫২তম 
আইএিএিআইল়ে ‘সিবিউ প্রবতলযাবগতা’ বিভালগ বিলেষ 
উললিখ পুরস্ার সপল়েলে।

েমবাপনী অনুষ্বাসন রষ্ তব্রকে তফল্ম 
ঘফতস্ভ্যবাল অ্যবাওয়বাসি্ষর ঘ�বারণবা
n  সযৌেভালি সেরা চ্চ্্লরির পুরস্ার চ্জলতলে 

েবষেে আবফ্কার েবি 'িরকত' এিং রাবে়োন 
েবি 'েযে োন অযোলিাভ বম সনভার সেিে্ '। 
রিাচ্জব়্োন চ্চ্্রি বনম ্ণাতা ্ুবে়ো মুরাত 
তারঁ েুে্ণান্ তেযেবচরি 'আনা'-এর জনযে সেরা 
পবরচা্লকর পুরস্ার চ্জলতলেন।

n  ভারতী়ে অবভলনতা ধনুে 'আেুরান' েবিলত 
একজন গ্রামযে কৃষলকর চবরলরির জনযে সেরা 
অবভলনতার (পুরুষ) পুরস্ার সপল়েলেন।

n  রিাচ্জব়্োন অবভলনরিী ্ারা সিালল্ডাবরবন 'অন 
হুই্ে'-এ তারঁ চবরলরির জনযে সেরা অবভলনতার 
(মবহ্া) পুরস্ার চ্জলত বনল়েলেন। বচলনর 
পবরচা্ক ই়োন হান 'এ ব্ি্ সরি ্াও়োর'-
এর জনযে জবুর বিলেষ পুরস্ার সপল়েলেন।

চ্চ্্রি উৎেলি ১২টি বিবে বপ্রবম়োর, োতটি 
আন্জ্ণাবতক বপ্রবম়োর, ২৪টি এবে়োন বপ্রবম়োর 
এিং ৭৪টি ভারতী়ে বপ্রবম়োর বে্। ৭৫টি 
ভারতী়ে চ্চ্্রি প্রেবে ্ণত হল়েবে্ যার মলধযে 
১৭টি বিলেষভালি ভারত @৭৫ বিভালগর অধীলন 
বনি ্ণাবচত হল়েবে্।

 ওটিটি লেযোিিলম ্ণ একেলগে ৫০টিরও সিবে 
চ্চ্্রি প্রেে ্ণন করা হল়েবে্। ওটিটি লেযোিিলম ্ণর 
েহলযাবগতা়ে ১০টি মাস্ারক্াে এিং ইন-

কনভারলেেনও পবরচাব্ত হল়েবে্। মলনাজ 
িাজলপ়েী, হৃবতক সরােন, েুচ্জত েরকার এিং 
বেলনমা জগলতর আরও অলনক গুেী মানুষ তালঁের 
অবভজ্ঞতা েকল্র েলগে ভাগ কলর সনন।

 “ব্গুেই- েযে েযোলক্রি িন্ডে” ৫২তম 
আইএিএিআইল়ে আইবেএিটি- ইউলনলস্া গাধিী 
পেক চ্জলতলে৷ আন্জ্ণাবতকভালি েহ-প্রলযাচ্জত 
এই চ্চ্্রিটি মবহ্ালের েংগ্রালমর এিং মানিতার 
এক অনিেযে উপাখযোন তুল্ ধলরলে।  

েবাপবাতন ছতব 'তরং ওয়বাডিবাতরং' 
ঘগবাসর্ন তপকক দ্েসিসছ

আতেে্ষবাতিক চলদ্চিত্র উৎেব
রবা্রে

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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তববে েংসৃ্তির ঘক্ষসত্র 
ভবারসির প্রভবাব ক্রমবধ ্ষমবান

রাজযেগুব্র েলগে েমবিল়ের মাধযেলম সকন্দ্রী়ে েরকার োংসৃ্বতক স্ানগুব্র আধুবনকীকরে এিং 
উন্নবতোধন কলরলে। এর িল্ শুধুমারি তীে ্ণযারিীলের ভ্মলে েুলযাগ েুবিধা িচৃ্ধে সপল়েলে এমন ন়ে, 

তার েলগে আমালের সেে বিলবের মলধযে অনযেতম পয ্ণিন সকন্দ্র বহোলি জনবপ্র়ে হল়ে উলঠলে। ি্স্বরূপ, 
ভারলতর বনজস্ব েংসৃ্বতগুব্ এখন বিলেলেও েঞ্াবরত হলছে। এই বিবোে শ্রী কােী বিবেনাে মচ্ন্লরর 

েমাবতির েলগে পবরপূে ্ণতা সপল়েলে।

n  আবে েঙ্করাচায ্ণ শ্রী কােী বিবেনাে মচ্ন্র প্রবতষ্া 
কলরবেল্ন, যা বহন্লুের কালে অতযেন্ গুরুত্বপূে ্ণ একটি 
তীে ্ণলকন্দ্র। কােী বিবেনাে কবরলিার প্রকলল্পর অধীলন, 
কােী বিবেনাে মচ্ন্রলক গগো ঘালির েলগে েংযকু্ত করার 
প্রকলল্পর কাজ প্রা়ে সেষ হল়েলে। খরচ হল়েলে ১০০০ 
সকাটি িাকা। িািা বিবেনালের েে ্ণন এখন ভক্তলের জনযে 
আরও েবুিধাজনক এিং েহজ হল়ে উলঠলে। 
প্রকলল্পর আওতা়ে গগো ঘাি সেলক িািা 
বিবেনাে মচ্ন্র পয ্ণন্ প্রা়ে ৩২০ বমিার েীঘ ্ণ 
এিং ২০ বমিার চওডা একটি রাস্তা বনম ্ণাে 
করা হল়েলে। ভক্ত এিং পয ্ণিকলের জনযে 
৫.৫ ্ষে িগ ্ণিুি এ্াকা জলুড বিেতৃ্ত 
কবরলিার ততবর করা হল়েলে।

n  সকাবভলির মলতা প্রবতকূ্ পবরবস্বত সত্্বেও, 
মা গগো এিং কােী বিবেনােলক েংযকু্ত করার 
কাজ দ্রুত েম্পন্ন হল়েলে। এই প্রকলল্পর মাধযেলম শুধু 
আলেপালের এ্াকাই ন়ে িারানেীর উন্ন়েন হলি। 
যোেমল়ে এই রেমোধযে প্রকল্পটি েমূ্পে ্ণ করার মত 
কৃবতলত্বর প্রধান ভাগীোর হল্ন প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী।

n িত্ণমালন আমালের সেে আবে েঙ্করাচালয ্ণর 
পরম্পরালক আরও মবহমাববিত কলর তুল্লে। এখন 
আমালের োংসৃ্বতক ঐবতহযে, বিবোলের সকন্দ্রগুব্লক 
পূলি ্ণর হৃত সগৌরি বিবরল়ে আনলত েষেম হল়েলে। 
িত্ণমালন অলযাধযো়ে ভগিান শ্রী রালমর একটি বিো্ 
মচ্ন্র ততবর হলছে, িহু েতাব্দী আলগ ্টুণ্ঠত সগৌরি 
বিবরল়ে এলনলে অলযাধযো। 

n বিবেনাে ধালমর কাজ এখন দ্রুত গবতলত 
েম্পন্ন করা হলছে। আন্জ্ণাবতক পয ্ণিকলের 

আকৃষ্ট করলত সিৌধে োবক্ণি প্রকলল্পর অধীলন 
সিনারলের োরনাে, বনকিিতথী কুেীনগর 

এিং িধুেগ়োলক েংযকু্ত করা হল়েলে।

n ভগিান রালমর েলগে েম্পবক্ণত েমস্ত 
তীে ্ণস্ানলক েংযকু্ত কলর একটি োবক্ণি 

ততবরর কাজও চ্লে। এর পাোপাবে, মেরুা 
এিং িনৃ্ািলনর উন্ন়েন কাজগুব্ েহলরর প্রাচীন 
েংসৃ্বতলক অষুেণ্ণ সরলখ দ্রুত গবতলত এবগল়ে চ্লে।

n  মেরুা, িনৃ্ািলন উন্ন়েলনর পাোপাবে, োধুরাও 
আধুবনকতার বেলক ঝঁুকলেন। অনুভূবতর যত্ন সনও়ো 
পালছে।  

েম্প্রবত, প্রধানমন্তী নলরন্দ্র সমােী ভগিান সকোলরর েহর শ্রী সকোরনাে ধালমর মবহমা বিবরল়ে আনলত সিে 
কল়েকটি প্রকল্প চা্ু কলরলেন। প্রকলল্পর অধীলন, প্রাকৃবতক েুলয ্ণালগ ষেবতগ্রস্ত শ্রী আবে গুরু েঙ্করাচায ্ণ 
েমাবধর পুনবন ্ণম ্ণাে করা হ়ে। ভূগভ্ণস্ কাঠালমা যা েমাবধলেৌলধ সপৌঁোলনার জনযে স্মবৃতস্তম্ভ বনম ্ণাে করা হল়েলে, 
সে়োল্র মধযে বেল়ে সহঁলি যাও়োর েম়ে তীে ্ণযারিীরা এক অননযে অবভজ্ঞতা ্াভ করলিন। একইভালি ভগিান 
বিঠল্র েহর পধিরপুলরর উন্ন়েন হল়েলে ।

শ্রী কবাশী তববেনবাথ মদ্ন্র ২০২১ 
েবাসল নিুন রূপ ঘপসয়সছ

ঘদবিবাসদর েসঙ্ যুক্ত ভবারসির ঐতিহবাতেক স্বানগুতলর পুনরুজ্ীবন

প্রধবানমন্তী নসরন্দ্র ঘমবাদীর 
তচতেবাভবাবনবা:

েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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তমতিয়বা কন ্ষবার েংকসপের 
দ্বারবা 

তেদ্ধিলবাভ
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মিুৃ্যর কী বয়ে, এক মহূুি্ষও নয়, েীবন 
হল এক পতরক্রমবা, এক ববা দতুদসনর কবাতহতন 
নয়। আতম প্রতিটি মহূুি্ষ উপসভবাগ কসরতছ, 
মিুৃ্যসকও আতম আতলঙ্ন কসর ঘনব। আতম 

আববার তফসর আেব, ঘকন ভয় পবাব? 

অিল অিল 
তেদ্ধিতেদ্ধি

নসরন্দ্র ঘমবাদী, প্রধবানমন্তী
উপবরউক্ত কোগুব্ ্খনউল়ের স্াক 

ভিলন প্রাক্তন প্রধানমন্তী শ্রী অি্ 
বিহারী িাজলপ়েীর মূবত ্ণ উলন্মাচলনর 

েম়ে নলরন্দ্র সমােী িল্বেল্ন।

২৫ তিসেম্বর
অিল তবহবারী ববােসপয়ীর 

েন্মেয়তেী উপলসক্ষ্য 
শ্রধিবা জ্ঞবাপন 

অি্ বিহারী িাজলপ়েীর কো ভারলতর োধারে মানলুষর আো-আকাঙ্কার 
কণ্ঠস্বর হল়ে উলঠলে। অি্ মহাে়ে ি্লেন মালন োরা সেে ি্লে। অি্ 

মহাে়ে ি্লেন মালন োরা সেে শুনলে। অি্ বিহারী িাজলপ়েী বকেু ি্লেন 
মালন বতবন সেলের মানলুষর অনভূুবত প্রকাে করলেন। তারঁ িক্তিযে োধারে 

মানষুলক শুধু আকৃষ্ট ও প্রভাবিত কলরনবন, মানলুষর মলন আস্াও ততবর কলরলে। 
এিা বনেক কোর প্রকাে ন়ে, এটি পাচঁ-ে়ে েেলকর অবভজ্ঞতার িে্ বে্। 

অি্ বিহারী িাজলপ়েীর অতু্নী়ে সনতৃলত্ব একুে েতলকর এক নতুন েচ্ক্তো্ী 
এিং েমধৃেো্ী ভারলতর ত্িত্তিপ্রস্তর স্াবপত হল়েবে্। বিবভন্ন সষেলরি তারঁ 
েেুরূপ্রোরী নীবত সেলের প্রবতটি নাগবরলকর জীিনলক উপকৃত কলরলে।
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